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Релігія?
Поставлене запитання = Питання відповів законодавець маніфест

Всі рішення повинні бути без прибутку і ненасильницького!
Релігія пояснює світ природи і мета життя. Релігія організовує товариство через
свої вірування в належній поведінці (Вказівки, правила) , Релігія стосується
благополуччя і благополуччя своїх прихильників.

Історично Релігія пояснює humankinds минуле, сьогодення і майбутнє.

Релігія являє духовний світ людства ( 1GOD , Переконання Afterlife) , Належність до
релігії давайте ви зустрічаєте однодумців і приєднатися до їх ритуали, заходи,
свята, ...
Релігії керівництво часто це підручник базується на повідомленні 1 GOD
транспортують до людини. Під час людської історії з нерегулярними
інтервалами в 1 GOD вибирає людина, щоб передати повідомлення
людству.

Закон Подавець Manifest 'Є останнім повідомлення було
передано людству. Це робить все попередні повідомлення зайвими (Відкидання)
,

В даний час існує тільки одна релігія: ' 1GOD 1FAITH 1Church Всесвіт
Custodian Guardians ».

Всі інші культи. Ви хочете, щоб релігія стала кастодіанами Guardian, і жити за
законом Giver маніфест.

релігійні Ритуали
Поклоніння часто робляться в будівлі цілі збірки (Церква, храм, ...) ,
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1 GOD не хоче, щоб мета побудови місця поклоніння. Тому вони зруйнували і його будівництво materiul
повторно використовуються для створення інфраструктури.
Піклувальник Гардіан поклоняється в будь-якому місці в будь-який час. Кожен день Fun (День

7) вони тримають Gathering в школі.
Релігія має обряди: народження, шлюб, смерть, ... Ритуали засновані на традиції і зміни
стандартів спільноти. Ритуали Custodian хранителі включають місцеві традиції, які не
суперечать the'Law Подавець Manifest ». Кожен збір унікальний (Виготовлений на
замовлення, кухні, говір, спорядження, спадщина, традиції ..) ,

Культи використовувати жертву на вівтарі в якості поклоніння ритуалу.

Жертвою може бути реальною або символічною. 1 GOD не хоче жертв.
Тому вівтарі зруйновані, його будівництво materiul повторно
використовується. Хранитель Зберігач не жертвують, вони замінили
Вівтар з аналоя. Вони шукають, прибуток, застосовувати знання (Прокрутка
1) практика знань безперервності.

Релігія використовує управління часом. хранитель хранитель використовувати керування часом New Age (NATM)
, NATM використовується для установки тематичних днів.

Релігія виступає проти «Багатство апартеїд». Буддизм, християнство, іслам, індуїзм,
іудаїзм .. корумповані купив жадібними Паразити.
Піклувальник опікуни виступають проти «Багатство апартеїд». Підтримайте нас і дозволяє кінцевому
Wealth апартеїд і тримати жадібні Паразити відповідальності.

Спекуляція є ANTI 1 БОГ !!!
Релігія виступає проти «насильства» проти людства, навколишнього середовища, тварин .. Буддизм,
християнство, індуїзм, іслам, іудаїзм ... акт, заохочувати участь в насильстві. Підтримайте нас і
дозволяє покласти край насильству, проводити насильство accounrable. Володіння зброєю є
злочином.

ZERO Толерантність до НАСИЛЬСТВА !!!

Не вбивай!
Ви не повинні вбивати. Я т є основою будь-якої релігії. Все так звані релігії, Sin. Вони
дозволяють, заохочувати, заохочувати вбивство. Вони, Підроблені Релігії. вони
ображають 1 БОГ! Належність чи підтримка кілери Релігії або культів призведе до
підзвітності 1 GOD в житті і Afterlife! 1 GOD ні, Забути або пробачити! попечитель
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Опікун виступає проти вбивства людей за будь-якої причини (Аборт, виконання, вбивство,

смертна кара, мучеництво, терорист-смертник, ..)
Релігія керівництво на основі 1 БОЖА повідомлення. Минулі повідомлення зловживають всіма
основними релігіями. Вони помилково використовують свої керівництва, щоб збільшити «Багатство
апартеїду» і практику «насильство». Це не прийнятно для 1GOD! 1GOD «S останні повідомлення,
Закон» Подавець Manifest (ЛГМ) є некомерційною організацією і не насильницький. ЛГМ робить все
попередні повідомлення та керівництва застаріли. Обійми «ЛГМ» стати Хранителем Гардіан.

1GOD спостерігає

!!!

Месія?
Прихід Месії був першим згадано в заклинатель
(Зороастр) , інші релігії (Християни, іслам, ...) що відбуваються в провінції Persindia
пішов припущення Invokers. Invoker був неправий немає Месія не спадає, а не
тоді, а не зараз, ні в майбутньому, ніколи. Всі люди, які очікують Месію чекають
марно.
Чому люди вважають, що 1 GOD збирається послати Месію? Багато людей відчувають брак
впевненості в собі і людству для вирішення повсякденних проблем. Ці слабкі жалюгідні люди
просять 1GOD послати Месію, щоб вирішити всі свої реальні або сприймаються проблеми і
зробити їх щасливими. НІ МЕСІЯ (Він або вона) наближається.

1 GOD не збирається послати Месію. Якщо Людству не здатний вижити. Тоді
людство буде зникати в пил історії. 1GOD буде розчарований і проінструктувати
Evolution, щоб створити ще один дзвінкою, який може обробляти бути хранителем
фізичного Всесвіту.

1 GOD очікує кожна людина, щоб впоратися з собою. Для великих проблем, людина повинна
шукати, отримувати підтримку з боку своєї спільноти.
Для питань за межами можливостей спільноти, молися!

1 Бог буде діяти!
Питання поза можливостями суспільних потреб комбінованих вір і молитов: 1 GOD буде
діяти! 1GOD » дії або бездіяльність не є передбачуваними або comprehandable. Бездіяльність
може бути кращим рішенням.

1 GOD хоче, щоб зосередитися на нашій «Мета життя» (допомога
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наш досвід життя посилення Soul) , Чи не уві сні (Бути життя марнотрат) про Месія прийде. Піклувальник
Гардіан переконання, що 1 GOD хоче людина, щоб впоратися з проблемами, не витрачати час на
нереалістичних сподівань. Немає Месія не прийде!

Жадібні Спекулянти експлуатують потреба деяких людей для надістоти:

Тор, Супермен, Чудо-жінка, Гок ... Фіктивний нонсенс!
Релігійні надістоти: Ісус, Калки, Махді, Машиах, ... Чи не воскресити або прийти.
Лжемесія спливаюче вікно часто. Ігноруйте їх!

Хранитель Зберігач не потрібно або в очікуванні месії.
Хранитель Хранитель довіри 1GOD, є 1FAITH і є " закон Подавець Manifest »в якості
керівництва. Приєднуйтесь до нас, Вам не потрібен месії, який не йде!

святі
У давнину язичники використовували множинний Бог для основних питань. Половина Бога
шанували за менші проблеми. Половина Бог встановив зв'язок між людьми і Богом. Бог
використовував їх положення влади згвалтування * люди, в результаті чого виродків. Таким чином,
люди могли поклонятися їм виродки стали наполовину Бог.

Коли люди почали розуміти, є тільки 1 GOD обожнювати і обожнювати. Вони боролися,
вони пропустили мультиплексні ідол. Обманювати 1 GOD і має безліч ідолів, які вони
створили святий. Вони також хотіли

1 GOD взяти ці фальшиві ідоли і сидіти їх у внутрішньому колі на небесах. Christian
Повіримо Мері була згвалтована * по БОГУ. Вони зробили її святою, обожнювання і
поклоніння їй. образливий 1 GOD єдиний кумир! Там немає інших.

Піклувальник Гардіан є тільки один ідол для поклоніння, 1 БОГ.
Ідеалізація і поклоніння багатьох Бога, закінчується!
* Якщо хтось підкрадається до людини спати, товариш, що ріпаковий!

мученик
1 GOD не хоче, щоб людські жертви! Мученик є життя зіпсовані, Анти-

1 БОГ! Спільноти не хочуть.
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Люди, які вбивають для підтримки своїх переконання не навмисно шукає смерті, іноді
називають мучениками. Підтримка мучеництва і мучеників закликає ментально, емоційні
нестійкі люди шукати смерті, самогубство, наражаючи на небезпеку інших людей. Ці
підроблені мученики, які здійснюють самогубство. Хранитель Зберігач не приймає мученик
чи підтримувати Підроблений мученик.

Є 2 типу, «Підроблені Мученик»:
Люди, які шукають мученицької через самогубства. Вони егоїстичні увагу
шукачів з використанням «Делу», щоб отримати статус знаменитості.
Вони одягали рекламні трюки, як самостійне спалювання або голод. Вони
емоційні і психічно неврівноважені (Хворий) , Якщо вони виживають, вони
проходять в санаторії для життя.

Люди, які шукають мученицької злочинним шляхом Suicide (Терорист-смертник) ,
Їх біль або вбивство інших робить їх Assassins
(Злочинці) , Якщо вони виживають, вони повинні бути притягнуті до відповідальності: Міссісіпі R7 , Їх
ім'я ніколи не буде говорити, всі докази їх існуючими повинні бути знищені, як якщо б вони ніколи не
існували. Їх батьки Присоромлені і віддалялися.

ЖИТТЯ! Найцінніше.
1 GOD хоче, щоб зосередитися на нашій «Мета життя» (Допомагаючи наш досвід життя
посилення Soul) , Чи не планувати передчасну смерть (Бути життя марнотрат) , Піклувальник
Гардіан переконання, що 1 GOD хоче людина, щоб не піддавати себе зайвому ризику без
необхідності і захистити життя 1 ст.

1 GOD не хоче, щоб людські жертви!
Людські жертви примітивно, психотичний, язичник, застаріле ритуал, що належить до
минулого. Самогубство людські жертви даремно життя!
Людські жертви за участю самогубства і вбивства інших, злочин: Міссісіпі R7

Завдання життя не вбити себе або будь-яка інша людина! Ваш організм повинен вижити. Самогубство
чи вбивство образливо 1 БОГ!

Людське життя священне!
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Будь-яка організація, релігійна чи іншим чином, що сприяє, схвалює, мученицький
або Мучеництво Анти Людству і анти 1 БОГ. Ці організації несуть відповідальність. Хранитель
Хранитель Shun і Ганьба! Спільнота закриває ці організації вниз і переслідує!
1 GOD тримає їх до відповідальності в житті і Afterlife!

Мучеництво неприпустимо!
Ніхто не має права вбивати людей!
Життя Хороша і бажана!
целібат
Безшлюбність йде проти 1 БОЖА Дизайн в'язки, множачи і створення сім'ї. Парування і
примножуючи необхідно для виживання видів і зростання населення. Зростання
населення необхідний для виконання своєї долі займає людство: Колонізація фізичної
всесвіту.
Священнослужителів, ченців, черниці, які практикують целібат образливі 1 GOD !

Вони також представляють собою загрозу для виживання людини і видового виконання це доля! Будучи
Хранителем фізичного Всесвіту!

З

Безшлюбність закінчується! Релігійні організації, які підтримують целібат уникають

присоромили і прийти в кінці кінців до кінця! Монастир, монастир, монастир, зносять
будівельний матеріал переробляється.

1 GOD
1 GOD є вищим! 1 GOD це як ВІН і ВОНА! 1 GOD Оригінальна Eternal-Soul! 1
GOD створив 2 Всесвіту: духовний і фізичний. І Всесвіти необхідно попечитель:
Ангели і Людство!
1 GOD хоче тільки 1 Релігія: 1 ВІРА! 1 ВІРІ потрібна тільки одна церква, відома як
Всесвіт ХРАНИТЕЛЬ Хранителі!
1 GOD хоче 7 незалежних племен. Говорячи 7 основних мов і багато діалекти, які живуть в 7
провінціях і багатьох графств. Кожна провінція має незалежну 1 Церква (UCG1, ... 7) адміністрування
за допомогою: 1 БОЖА останні повідомлення, Закон «Подавець Manifest» в якості керівництва.

1 GOD хоче ненасильницькі, не прибули рішення Охоплюючи спільноти
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жити. Для сім'ї, громади, уряду і релігії. Відмовтеся релігійні або політичні
організації і праці, які сприяють насильству, прибуток, елітарність, ...

1 GOD хоче Accountability! 1 GOD застосовується Accountability не прощення. Піклувальник-хранитель
підтримки звітності. Кожна людина, організація, уряд несе відповідальність!

1 GOD перестав бути вищим і абсолютним, незалежно від того, що
використовується назва. 1 БОГ, шанується релігійними людьми,
використовуючи різні імена і назви: Адонай, Ахура Мазда, Аллах, Аль-Хакама,
Aten, Al Mutakabbir, Бахаї, Брахман, Батько, Творець, Gott, Ашем, Єгова,
Manitou, Господь, Господь, Waheguru, .. 1 GOD все з них.

Поклоніння Зберігача Зберігач 1 GOD як " 1 GOD '
1GOD очікує Людству, щоб вчитися і вчити бути освіченим! J udgment день, 1
GOD хоче пояснив, що знання людини постійно накопичується і, як це було
використано в інтересах місцевого середовища проживання, довкілля та
суспільства. Піклувальник Гардіан шукати, одержувати і застосовувати знання
і практику Knowledge Безперервність все життя довго.

1 GOD очікує Людства почути останні повідомлення і ігнорувати всі
попередні! У Судний день, 1 GOD хоче пояснили, як було почуто
його останні повідомлення, застосовується і поширення. Піклувальник
Гардіан жити і поклоніння в «Закон Giver Manifest». Вони
закликають до цього інших.

1 БОЖА Доля для Людства! 1 GOD очікує Людство бути хранителем місцевого Хабітат,
більше навколишнього середовища і іншою частиною фізичного Всесвіту. Людству
потрібно спаровуватися, множити, досліджувати, колонізувати простір. Зберігача Зберігач
прагнути до їх долі!

шанування 1 GOD підтримка 1 ВІРА 1 Церква

1 ВІРА
Віра в 1 GOD дає Вам 1 ВІРА ! 1 ВІРА дає рекомендацію для вас і вашої
спільноти. 1 ВІРА наша моральна сила.

7

? А =? 15.02.2.1 Н-В-м
Закон Подавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

1 GOD доручив скромний літописець записати і зібрати всі повідомлення, ' 1
ВІРА ' народився. 1 ВІРА є єдиною прийнятною для релігії 1 БОГ. Все інше
стають застарілими культами. Обійми 1 ВІРУ! Стати Хранителем хранитель!

Застарілі культи уникали! Вони замінюються:
1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіту Депозитарні Guardians.
для Слави 1 GOD і Ласкаво Людства!
1FAITH написано на 7 Scrolls
:

Сувій 1: віра

Підтвердження-Prayer

існує 1 GOD хто як ВІН і ВОНА!
1 GOD створив 2 Всесвіт і людство обраний, щоб бути Хранителем фізичного
Всесвіту!
Людське життя священне від зачаття, і є зобов'язання розмножуватися!
Людство шукати і знання посилення потім застосувати його!
Закон Подавець Manifest замінює всі попередні повідомлення 1 GOD надісланий!

Числа мають важливе значення і номер 7 божественна!

Чи існує загробне життя і є ангели!
Прокрутка 2: зобов'язання Обов'язковість-Prayer
шанування 1 БОГ, відмовитися від усіх інших кумирів

Захист, людське тіло від зачаття
Життя довго, шукати, посилення і застосовувати знання

Mate розмножуватися і почати власну сім'ю

Честь, шанувати своїх батьків, бабусь і дідусів
Охороняйте середовища і всю його форму життя
Використовувати ' Закон Подавець Manifest », поширити його повідомлення
Захист тварин від жорстокого поводження і зникнення

Встаньте за несправедливо напали, знедоленим, слабким і нужденним
Нагодуйте голодних, дах бездомним і комфорт хворого
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Протест несправедливість, аморальність і екологічний вандалізм

Робіть винагороджена роботу, не байдикуючої Уникайте і очистити забруднення Be Good
Покарати Зла

Кремувати, близькі цвинтарі

Будьте справедливі і дати заслужену

Голосовать на всіх виборах!

повагу

Сувій 3: привілеї Request-Prayer
Дихаючий, чисте повітря

Є насильницьке вільне співтовариство

Питна, відфільтрована вода

Є домашня тварина

Густий, здорове харчування

безкоштовну освіту

Захисна, доступний одяг Безкоштовне лікування, коли хворі гігієнічний,
доступне житло

отримайте повагу

Поклоніння і вірити в 1GOD Отримайте справедливість свободи слова з
моральними обмежувачами

нагороджена роботи

Mate, почати сім'ю

У вільно обраного уряду

Кінець з гідністю
Scroll 4: неблагополучні

Неблагополучні-Prayer

наркоманія

канібалізм Envy

розкрадання

егоїстичний

лжесвідчення

вандалізм

Scroll 5: чесноти Чесноти-Prayer
поклоніння тільки 1 GOD і завжди карає зло
1 вулиця Дізнайтеся, потім перекажіть і спадкоємність знань

Захист навколишнього середовища і гармонізувати з Хабітат

Любити, Dependable і Faithful

Чистий і охайний

посидючість

Мужність, Співчуття, Просто, Sharing

Сувій 6: Khronicle спадщини Молитва
створення
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поточні часи - 70 до 0 років

стародавні часи - 2,100 YRS

далеке минуле - +2100 до - 1,400 YRS New Age від 0 років вперед'S:
Середня Past - +1400 до - 700 YRS
Сувій 7: загробне життя
печаль Молитва

кремація

пророкувати

Soul-Prayer
Пожвавите Bad Молитву

Пожвавите Гарну молитву

Судний день чистоти Ваги

ангел

1 ВІРА inrtoduces, управління New Age Time. Він замінює всі інші управління
часом.
Короткий термін: CG Клок ~ час трикутник ~ ніч Curfew ~
CG Daily Routine ~
Середній термін: CG Kalender ~ Теми дня Fun ~
CG Planner ~ CG Щорічний альманах
Довгий строк: CG Khronicle ~ Безперервність CG Knowlege ~ New Age управління часом не
повинно бути неправильно поневолити або за спекуляцію та експлуатації. Не використовуйте час
поквапитися людське тіло. Вона не призначена для поспіху. Там немає необхідності для швидкості.

1 ВІРА «Символи s розпізнавання є число» 7 ' (Божественна)
і семикутник ( 7 сторін, 7 кутів, геометричний багатокутник) ,

люди з 1 ВІРА є прихильниками. Прихильник відомий як «Custodian Guardian, (CG) ,
Вони адресовані в якості піклувальника опікуна (Перша назва) ,

кожен Веселий день ( день 7 тижні) від 1 години після сходу сонця до 1 години до заходу сонця,
Хранитель Хранитель зустрічається на зборах. Для C.
Г. збіговисько не тільки релігійна, соціальна справедливість, охорони навколишнього середовища,
збирається разом. Але і для спілкування: Помоліться, обговорювати, спілкуватися, сміятися, співати і
танцювати, грати і гармонізувати, їсти і пити (безалкогольний) , 1 GOD не хоче призначення, побудовані
місця для поклоніння. Збір-х проводяться в навчальних закладах (SMEC, PHeC, державна школа) ,

1 ВІРА є admistered виборних committes. Збір має Klan з 14 (7HE, 7SHE) Старійшини.
Є 7 виборні провінційні комітети
(Orackle) з 7HE, 7SHE Praytorian. Orackle зустрічаються на красномовство.
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1FAITH наша моральна сила
1 Церква
1 GOD хотів 1 ВІРА і 1 Церква , 1 Церква повинна мати 7 незалежних управлінь,
1 для кожного племені. 1 церква повинна бути відома як: Всесвіт Custodian
Guardians !
Всесвіт Custodian Guardians Назва пояснив:
всесвіт

це фізична Всесвіт.

попечитель Доля займає людство, бути хранителем фізичного

Всесвіт.
опікуни Прихильники і члени хранителі " 1 БОЖЕ
останні повідомлення: ' Закон Подавець Manifest » ,

Є 2 абревіатури:
UCG1 ( 7 цифр) , UCG1 ( 3 літери + 1 число) ,
UCG1 Всесвіт Custodian Guardians '1GOD', ' 1FAITH »,
1Church!
UCG1

номер (1-7) показати порядок Orackle встановлений.

Кожна незалежна адміністрація керується за допомогою «» Orackle (Обрано комітет 7 HE, 7
ВПА) , Місце зустрічі Orackle знаходиться в провінційній ораторії.
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1 Церква охоплює 7 типів людей: невіруючий>
прихильники > старійшини > C. Zenturion > C. Praytorian >
підмайстер CG возвещателей > хранитель хранитель возвещателей

1Church адміністрування Humankinds Destiny
UCG1 - ДЕРЕВО
• люди з
Закон Подавець Manifest
віра прихильників

обраний 14 старійшини

старійшини (7HE 7SHE)

форма Klan ( 14)

Klan

обраний 2 Піклувальник-Zenturion 1HE 1SHE

Піклувальник-Zenturion стати користувачі UCG1
Піклувальник-Zenturion обраний 14 Піклувальник-Praytorian 7HE 7SHE

Піклувальник-Praytorian форма Orackle ( 14)

Orackle

обраний 2 підмайстер CG возвещателей 1HE 1SHE

ACG возвещателей

обраний 1 CG возвещателей

FROMTHE 7 Orackle

а-член Життя, він або вона

CG возвещателей є Хранитель законодавець Manifest

Всесвіт Custodian Guardians
не для отримання прибутку, а не для насильства, релігійних,
рішень соціальної справедливості навколишнього середовища.
Вільний постачальник Освіта, New Age час Проголошення
адміністратор управління

1GOD-х останні повідомлення: " законодавець
Manifest ».

Рішення не насильницький

LG M
Закон Подавець Manifest ( LG M
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Виконання всіх попередніх повідомлень застарілими , утилізувати чисто

В ході історії людства на нерівні
проміжки 1 GOD
вибирає людина, щоб передати
повідомлення людству.
1 GOD розчароване тим, що багато людей не
почули ці повідомлення Віри в 1 GOD є
абсолютним, що не exemtions.

1 GOD ясно дав зрозуміти, смиренний писар, що компроміс або відхилення є
неприйнятним і буде розглядатися на «Судний день».

Керівництво: Дух і розуміння повідомлення, що має значення. Чи не сенс
окремого слова або структури пропозиції. Розуміння духу і мети думки
допоможе в реалізації повідомлення.

Уряд Закон повинен відповідати і застосовуватися з " Закон Подавець Manifest ' в якості керівництва. Всі
закони і законодавство повинні бути ретроспективі. Re вироку є обов'язковим. Ні «Guilty» не повинні
залишатися безкарними.

Тисячник років Зла приходять до
кінця.

БУДЬ ХОРОШИМ покарати ЗЛО

Гармонія є сутність життя Хранитель Guardian. CG жити в гармонії з 1 БОГ, самі по собі, сім'я,
громада, місцева середовище проживання, більше навколишнього середовища і фізичного
Всесвіту. Життя в гармонії є частиною повсякденного життя Зберігача Guardian.

Для духовних прозрінь і внутрішньої гармонії, медитувати.
Розмірковуючи робиться без використання хімічних або рослинних добавок. Піклувальник
Гардіан використовувати тільки природний режисерський неполірований
рожевий кварц.
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Релігійне поклоніння передбачає молитися, догляд, використання і
насолоджуватися 1GOD-х творіння. поклоніння 1GOD включає в себе молитися.
Молитися це кращий спосіб залишатися на зв'язку з 1GOD , Коли немає 1
прослуховує! Коли немає надії! Моліться! 1GOD слухає. Спробуй це!

Дослідження присвоювання теми

релігія
есе ( 700 слів) : Що таке релігія!
розширені Есе ( 1400 слів): Поясніть 1 бог «S останні повідомлення!

мова ( 3 хвилини): Хранитель Хранитель?

презентація ( 7 хвилин): Нове управління Вік час!
групове обговорення ( 7 хвилин): 1 ВІРА, 7 Scrolls!
кампанія : Приєднуйтесь до нас стати хранителем опікуни!

плакат : Дизайн цифровий постер ( графіка, відео і звук) 1 ВІРА!
Run: перевірка орфографії та перевірка граматики.

Додати: були необхідні кольори, зображення і аудіо.
Доказ читання: при необхідності внести зміни. Зробіть свою роботу захищена авторським правом

Кінець.
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