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початок
Віра в 1 Бог дає нам 1 ВІРУ! 1 FA  ITH наша

моральна сила.
Віра є емоційною потребою. 1 GOD тільки 1 хотів ВІРА! Для Зберігача Гардіан 1 ВІРА
дає моральну силу. Він підтримує нас в поясненні. керівництво, повинні робити,
молитися, вчитися і навчити, приналежності до спільноти.

абсорбувати 1 ВІРА так що це може торкнутися ваше серце і стати невід'ємною
частиною вашого мислення. Подумайте і жити 1 ВІРА кожен день кожен день. Нехай
1 ВІРА впливає на ваші дії, чи є вони свідомо чи підсвідомими.

шанування 1 GOD використовувати відповідні молитви.

Люди з вірою благословенні, 1 GOD любить їх.
Люди без віри жити даремно марною життя.
1 ВІРА відбулося:
Скромний літописець зауважив все більшого поширення корупції, аморальності та жадібності.
Спричинення страждання, страждання на місцевому рівні і в усьому світі. запитав скромний літописець, «Чому
GOD «? «Будь ласка, допоможіть Шановна

GOD ». « GOD то, що людство може зробити, щоб жити до своєї долі »?

Довгий час скромний літописець не отримав жодної відповіді. Одного разу скромний
писар відчув непереборне присутність. Писар отримав повідомлення за допомогою думки. «
Чи готові ви прийняти відповідь ».
Скромний літописець отримав страшну болісну головний біль, подолавши страх, він повинен був
лягти.

Минув час, знову світові події зробили скромний адресу писаря
GOD задавати свої звичайні питання. Немає відповіді, 3 дні пересилює присутність не
повернувся, просячи смиренним писарем той же питання. Знову скромний літописець
побоявся відповісти.

Минув час скромний писар знову засмутилася з страждання і страждання в світі. Скромний
літописець стоячи на колінах, підняв голову і сказав: «Дорогий GOD Я вірю в вас, і
тільки ви, я готовий отримати відповідь ».
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Згодом скромний літописець відчував присутність це було GOD. GOD

задав те ж саме питання, « Чи готові ви прийняти відповідь ».
Смиренний писар відчув страх подолати його, але він відповів: «Так Шановний 1
GOD ». Зв'язки скромний писар отримав. Був записати думки і зробити їх доступними
в усьому світі, на будь-якій мові. 1 GOD «S останні повідомлення замінює всі
попередні.
Все компілюється в « Закон Подавець Manifest »
(ЛГМ) , Вона повинна бути доступна для всіх. «ЛГМИ замінюють всі попередні
повідомлення, що робить їх застарілими.

« Закон Подавець Manifest »

1 GOD є сумніви Людства!
1 БОЖА Попередні повідомлення були в значній мірі ігноруються ,

1 БОЖА попередження було проігноровано.

1 GOD змусить Людство слухати! ( см Prophesy)
Коли 1 GOD доручив скромний літописець записати і зібрати всі повідомлення, ' 1
ВІРА ' народився. 1 ВІРА релігійна, соціальна справедливість, філософія. 1 ВІРА підтримує
спільнота живих. Спільнота виховання дітей. 1 ВІРА є єдиною прийнятною для
релігії 1 БОГ. Кожна річ ще застаріває культи.

Застарілі культи уникали! Вони замінюються: 1GOD 1FAITH 1Church Всесвіту
Депозитарні Guardians. Застарілі культи релігійні писання замінюються «Закон
Giver маніфесту. Прихильники застарілих культів рекомендується оновити: стати
Хранителем Гардіан

Для Слави 1 БОГ і блага людства.
1 ВІРА підтримує номера " 7 ' божественно. Людське розуміння чисел, математичних
рівнянь і геометричних символів, проклали шлях до побудови цивілізації. Людське
розуміння необхідно для подальшого розширення (Space) ,

Хранитель Хранитель вважає, що фізична всесвіт і все, що в
ньому недосконало дизайном.
Тому UCG Heptagon недосконалий 7 нахилена,

7 кутник його сторони мають різні довжини його кути різного ступеня. Є
символом ідеальної 1 ВІРА розпізнавання.
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Heptagon символізує 1 БОГ s недосконала фізична Всесвіт і 7 днів в тижні. Ці 7
кутів символізують, «Закон Подавець маніфест, 7 глав і 7Scrolls. Ці 7 боку
символізують, в 7 Племена і 7 1Church Universe Депозитарні опікуни
адміністрації.
1 ВІРА написано на 7 Scrolls :
1.Belief > 2.Obligations > 3.Privileges > 4.Failings >
5.Virtues > 6.Khronicle > 7.Afterlife
Вони є складовою частиною ' Законодавець Manifest ».

1 ВІРА вводить управління часом New Age:
CG (Хранитель Guardian) Клок ~ Час трикутник ~ День Timeline
~ Ніч Комендантська ~ CG Planner ~ CG Kalender ~ Funday
теми ~ час CG Khronicle ~ CG Quattro Альманах ~ Control.
Все в фізичного Всесвіту має початок і кінець. Кінець пережиток переробляється
для нового початку (Реінкарнація) ,
люди з 1FAITH знаходяться прихильники , Прихильники розглядаються як: Піклувальник Гардіан + ім'я
першого або CG + перше ім'я. CG використовується, коли текстові повідомлення.

1 конфесійних Прихильники зустрічатися щотижня в зборищ. Вони намагаються залучити нових людей.
Вони моляться:

1 Бог чекає, щоб почути від вас!

виклик молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець охоронець (1 вулиця ім'я)
Прошу допомогти з конвертацією неосвіченої невіруючою Допомоги
невіруючих отримати 1 ВІРУ

Дякую ти за цей досвід, щоб бути залучені в виклик, який я прагнути
зробити більше проблем для слави 1 GOD і Добра Людства
Ця молитва використовуються при зіткненні з неосвіченим невіруючим.
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1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
Все читати, жити і звіщати-БОЖИЙ останнім
«Повідомлення», то «Законодавець Manifest». Вбивство ненароджених і
народжених людей скасовується. Кожна людина має дихаючий-повітря, питну воду,
їстівний-фуд, захисно-одяг, доступне-житло, безкоштовне-освіту,
безкоштовне-медико-санітарне обслуговування, винагороджується невикористаним

робота, вихід на пенсію і смерть з гідністю. Егоїзм, елітарність,
експлуатація, несправедливість, фізичне та емоційне насильство,
рабство буде скасовано. це наркології ( алкоголь, куріння, обжерливість,
азартні ігри,

порнографії, забруднення навколишнього середовища, магазини ) містяться.
Це громади живуть в гармонії з собою і
навколишнього середовища проживання.

Це співтовариство ( Shire) володіє всіма Freehold, нерухомості.

Це приватна і державна власність скасовується і замінюється CRON
( Спільнота Run належати не некомерційні ) ,

Це Людству переслідує це доля Space-Exploration і
просторово-Колонізація

1 ВІРА створена бачення на основі 7 Scrolls , Бачення є моральним і
філософським заявою. Він використовується для розробки Всесвіту ХРАНИТЕЛЬ
Хранителів, Місія!
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