1FAITH Legislador Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universo Custodian Guardians

A pessoa recebe 1GOD 's Privilégios, porque eles completaram sua
1 DEUS 's Obrigações. 1GOD privilégios tornar ganhos comu- nidade Direitos. Depois de
completar direitos comunitários. Exigir esses direitos! É um direito humano!
ameaças à 1 DEUS privilégios: Egoísmo, especulação, ganância, imoralidade, poluindo,
Hereditárias Tiranias (Monarchies) e tiranias políticas. Quaisquer ameaças são sempre
realizadas acccountable, SENHORA / R1-7
Negando qualquer pessoa ganhou Direitos comunitários é um crime, SENHORA / R6

1GOD dado privilégios
1

, Ar limpo respirável

2 Potável, água filtrada
3 Comestível, alimentação saudável

4 Protetor, roupas a preços acessíveis

5 Higiénica, abrigo acessível
6 Adoração & acredite em 1GOD
7 Free Speech com constrangimentos morais
8 Mate, começar a família
9 Ter um animal de estimação

10 Tenha comunidade violenta-livre
11 tratamento gratuito quando doentes

12 Livre de educação
13 trabalho recompensado

14 Receba respeito

15 Receba justiça
16 Terminar com dignidade

17 governo têm livremente eleito
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1GOD está à espera de ouvir de você!

SS

SSS

PEDIDO - Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) I cumprido todas as obrigações e
humildemente solicitar todos os privilégios Privilégios tornar os direitos da
comunidade

Vou exigir que a comunidade apoiar estas direitos Incentivar minha
comunidade para fazer valer esses direitos para a glória de 1GOD & o
bem da humanidade
Esta oração é recitada em casa ou em um encontro!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 1: ,

Ar limpo respirável

Para sobreviver às necessidades humanas de corpo Ar

respirável.

O ar que respiramos é feito de gases (Azoto, oxigénio, metano, Dióxido de Carbono) , Água e
impurezas (Poeira, micróbios, esporos) . O ar que respiramos precisa de alto nitrogênio e teor de
oxigênio. Ele também tem baixo teor de dióxido de carbono e metano. teor de água (umidade) é
necessário, alta umidade se torna desconfortável e um problema de saúde. Impurezas não são
necessários se inflamar pulmões.

Por quanto tempo você pode prender a respiração? 4 minutos, então você engolir ar. Sem ar respirável para
engolir, você morre! Pessoas morrem rapidamente em incêndios, sem ar respirável.

Retendo ar respirável é usado como tortura e matança de
seres humanos e animais. Retendo ar respirável como tortura (Água-embarque)
é comum com a Administração dos EUA, funcionários do
governo dos EUA e do governo-empreiteiros.
A tortura é um crime para ser processado SENHORA / R7

(humanos) , SENHORA / R4 ( animais) .

Retenção de ar respirável para matar é acidental ou usado por auto (suicídio

) governamentais, outros (criminosos) . Acidental: -tóxicos fumos em fogo. Auto:
propositadamente inalação de dióxido de carbono concentrado ou gás de cozinha.

Governo: suspensão, câmara de gás. Criminoso: garroteamento, estrangulamento,
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sufocante, pendurado. O governo & matanças criminais obter, SENHORA / R7

Os humanos queimando coisas é a principal ameaça à 'ar respirável.
Ela começa com o indivíduo que utilize a sua traqueia como uma chaminé e a sua pulmão como crivo
para tóxicos-fumos e impurezas do ar. Usando o corpo humano-como chaminé é uma saúde de risco
grave e um insulto à 1GOD de desenhar.

Fumar o vício!
O vício é um comportamento compulsivo repetitivo gratificante uma necessidade percebida. Addicts
iludir-se por não aceitar o mal seu comportamento está fazendo. Dano a si mesmos, família,
amigos, trabalho companheiros e da comunidade.

Addicts (viciados) ignorante (estúpido) crédulo (Insensato) & fraco (patético) ! Os viciados não
acredito que eles são viciados, enquanto eles estão se divertindo e segurando suas vidas
juntos. Uma vez viciado eles se tornam uma ameaça à I & comunidade. Tornam-se delirante,
desonesto, anti-sociais, imoral, enganosa, egoísta e insensível. Isso força o Shire
(comunidade) para controlar seu estilo de vida. Limitando as liberdades e direitos.

Fumantes feder da boca. Seu fedor roupa.
Eles fedem até um quarto.
Suas cinzas estão por toda parte. Suas extremidades
estão em toda parte. Eles são sujos, indivíduos
repugnantes, fedendo. Evitá-los! Envergonhá-los.

Fumantes são um health-risco para eles eus. Eles queimam os lábios,
dentes, gengiva, boca, garganta, traqueia e pulmões adoecer, um
fardo para a comunidade.
Fumantes são preguiçoso que toma muitos fumaça-breaks e
auto-infligido sickies. Responsabilizá-los!
Fumantes são um health-risco para os outros. grávidas fumantes estão prejudicando a sua gestação. Após
o nascimento destes recém-nascido são condenados a uma vida de ter problemas de saúde. Eles podem
ter deformidades / deficiência, .. fumantes grávidas são processados, prejudicando por nascer: SENHORA / R3
.

fumo passivo (assalto) fere as pessoas. Fumantes que criam fumo
passivo são processados, SENHORA / R3 .
Entidades (Entretenimento, lazer, trabalho ,.) que permite
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são processados de fumar, SENHORA / R3 & pagar uma indemnização. Governo que permitem fumar são
substituídos & SENHORA / R7 .
Fumantes são negligentes. Eles começam a incêndios, casas, grama, floresta. Eles
são responsabilizados, SENHORA / R4 & pagar indemnização com-. Eles ferir as
pessoas e / ou animais, SENHORA / R5 .
Eles matam as pessoas e / ou animais, SENHORA / R6 .

em 1951 (Calendário pagão) foi estabelecido que fumar é insalubre uma ameaça grave. O
governo & governo agências / departamentos que não o fizeram 'Ban' fumar não para
servir e proteger a comunidade.
legislação retrospectiva é passado e estes get culpado, SENHORA / R7

Qualquer indivíduo ou grupo, empresa ou outra entidade que promove (Bies LIVRE,
publicidade, marketing) , permite (Pais, professores, trabalho, clubes, restaurantes, local de
entretenimento, ...) , lucros (Fornecedores, fabricantes, transportadores, atacadistas,
varejistas) , Disponibiliza 'Fuma' acessórios e / ou fumadores SENHORA / R7 Não importa o
que o 'Fuma' contêm. O ato de fumar é a saúde de risco.

TOLERÂNCIA ZERO para FUMAR!
Indivíduos reduzir a disponibilidade de ar respirável por queima de gás,
esterco, madeira, carvão, óleo para cozinhar

(Inclui churrasco) , potência de aquecimento. Isso termina agora! Use
eletricidade que é produzida sem queima. Violação, resulta em
apreensão, destruição de equipamentos e SENHORA / R2

Centrais Elétricas que queimam (Carvão, gás, urânio, óleo, ..) para criar
energia estão fechadas e desmantelado.
Poluindo proprietários, os operadores são processados, SENHORA

/ R7 . Carvão e urânio minas estão fechadas e seladas. Mining Owners &
operadores sejam processados, SENHORA / R7 . A energia é produzida
por métodos não-queima.

queimando para mover Termina porta domésticos e não domésticos
trans! Gas & Oil tem uso não-queima.

transporte doméstico e não doméstico na Free-formas são substituídos
por 'Freeway-Bondes'! transporte de longa distância por terra é de
apenas Rail.

poluente Entretenimento termina.
No ar: Ar-Shows, transporte aéreo de propriedade privada (Zumbido, plano,
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jato, helicóptero, space-shuttle, ...) .

Em / sob a água: corridas de barco motorizado, o transporte marítimo de propriedade privada (Cabine
cruzador, navios de cruzeiro, hovercraft, jet skis, barcos velocidade-, iates, ..) .

Na terra: tudo 2,3 & 4 rodas motorizados: ciclos, bicicletas, carrinhos, SUV, esporte-carros,
limusines, carros de luxo. Carro de corridas, carro-acrobacias. trens turísticos. Promotores de poluir
Entretenimento e fornecedores de Veículos para poluir entretenimento sejam processados, SENHORA
/ R7

salão de beleza criar fumos tóxicos. Os funcionários têm protecção respiratória. clientes mudos (clientes)
não. Manicures em shopping-centers estão abertas. Seus tóxicos-fumos abraçar transeuntes.
Expondo-os a saúde-riscos. especialmente mulheres grávidas, recém-nascidos e idosos. Se
você tiver sido exposto a tóxicos-fumos processar o salão de beleza & Centro shopping- para a
compensação.
salão de beleza são uma saúde de risco um poluidor do ar. Eles são visitados por pessoas que estão
com preguiça de fazer as próprias unhas e tem muito dinheiro. Desligá-los e bani-los. Processar
proprietários e executivos, SENHORA / R7
salão de beleza são uma saúde de risco um poluidor do ar. Eles são visitados por pessoas que estão
com preguiça de fazer o seu make up & têm muito dinheiro.

Desligá-los e bani-los. Processar proprietários e executivos, SENHORA / R7
Cabeleireiro que criam tóxicos-fumos são desligados, processados, SENHORA / R7 Cabeleireiro
que não criam a poluição do ar operar normalmente.
Capitalista (Parasita predador ávido) Os governos incentivar casas com jardins vaidade. Home-proprietários
usam motores a gasolina de jardim-ferramentas
(Brush-cortadores, ventiladores, serras de cadeia, cortadores, trituradores, ..) que poluem

(Ar, ruído, do solo) . Proprietários, fabricantes, varejistas, obter SENHORA / R7 .
Governo que permitem este tipo de poluição são substituídos & SENHORA / R7 .
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Dentro inseticidas são usados, eles atacam o sistema nervoso. Eles
fazem por nascer e recém-nascidos hiperativos. Inseticidas irritar
Humana e sistemas respiratório de animais. Não use inseticidas dentro.
Inseticidas fora são utilizados nas culturas, pomares e alimentos Culturas, pomares e alimentos que
tenham sido contaminados são impróprios para consumo humano ou animal. colheita poluída, o alimento é
queimado pela comunidade (Condado) . de get produtor comercial SENHORA / R7 . Governos mento que
permitem este tipo de poluição são substituídos e são processados, SENHORA / R7 .

Militar poluir o ar com o transporte, explosivos, A / N
(Atomic / nuclear) B (biológico) C (químico) armas.
Eles são uma ameaça para a saúde humana, animal e plantlife.

Os cientistas que criam essas armas sejam processados,
SENHORA / R7 . instalações de produção dessas armas são demolidas, e
queimados pela comunidade (Condado) . Proprietários, diretores,
executivos, supervisor dessas instalações ficar, SENHORA / R7 . Militar que
usaram ou estão usando este tipo de armas são processados, a partir do

posto de NCO para cima, SENHORA / R7 . Governo que permitem que o íon produto- e / ou
armazenamento destas armas é substituído e processado, SENHORA / R7 .

Fogos de artifício são um grande poluidor. Eles se
tornam mais comuns maior mais poluente.
Dependendo da poluição do ar condição de tempo
pode durar dia. A poluição por partículas se instala na
água poluindo-o tornando-o impróprio para beber.
Fogos de artifício fim! Laser-luzes substituí-los.

Não-respirável Air Você tem 4 minutos para viver!
Qualquer pessoa, organização ou governo que nega ar respirável ou é causa e efeito do ar
poluído. São responsabilizados, processados, enjaulado, SENHORA / R7 . Demanda de ar
respirável é um 1GOD dado certo!

TOLERÂNCIA ZERO PARA AIR POLUIDOR !!!!!!!
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Privilege 2: Potável,

água filtrada

Para sobreviver às necessidades humanas de corpo Água

potável

60 +% do nosso corpo é constituído por água. Cada célula do nosso corpo precisa.

Água lubrifica as articulações, regula a nossa temperatura corporal e libera nossos resíduos ...

Condensado de vapor de água atmosférico forma gotículas.
gravidade da Terra puxa as gotas para baixo (chuva caindo)

à superfície. A chuva é uma importante fonte de água fresca. Esta água
da chuva é usada para beber, preparar a comida, cozinhar, lavar,
higiene pessoal, ...
Uma pessoa costumava ser capaz de beber água da chuva,
usá-lo para preparação de alimentos. Isto não é advis- capaz,
a água da chuva é poluída, insalubre, tóxico, ácido, mau
degustação, mau-cheiro. A roupa não deve ser deixado de fora
na chuva para se tornar poluído. Não só olhar sujo e é maucheiro, mas pode irritar a pele.
chuva fria cai como granizo ou neve. A neve se acumula em altas montanhas, criando reservas de
água doce do Ártico e da Antártida. A neve é branca, pollu-

ted neve é cinza preto mesmo. Negra neve é encontrado no Himalaia, as geleiras ao redor
do globo, a Groenlândia e Antártida.
Comunidades criar reservatórios de água doce. Estes reservatórios contar com a água da chuva e
derretimento de neve para preenchê-los. Por causa de poluição dessas águas necessitam de tratamento
antes do consumo humano ou animal.
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Reservatório deve ser mais profundo do que superficial. águas profundas é mais frio, reduzindo a
evaporação, o crescimento de algas, especialmente do tipo venenoso e infestação de insectos. Desportos
aquáticos estão proibidos de parar de urinar, menstruar e pooing em água. ofício de água (Jacto de esqui,
barcos a motor, ..)

poluir (Óleo, gasolina, bateria de ácido, ..) eles são proibidos! Exceção:
Parque-Ranger transporte.
Uma pessoa não pode contar com a comunidade fazendo certo. Sem tratamento, tratamento parcial, o
tratamento errado, redução de custos, corrupção, comportamento criminoso, .. Home tratamento da
água está se tornando obrigatório.

Home tratamento da água requer filtração. Filtração é reduzir:
o arsénio, o amianto, o cloro, o clorofórmio, o carbonato de dureza, de cobre, sujidade, herbicidas,
metais pesados, chumbo, pesticidas, ferrugem, ... Também em climas mais quentes água filtrada
precisa ser fervida para proteger contra mortal

(microrganismo) doença.

-Ameaças à água fresca
Logo a demanda por água doce excederá a disponibilidade de água doce.
chuva poluída pode causar pintura a descascar, a corrosão de estruturas
metálicas (pontes) , Erosão da pedra, murcha de folhas e vegetação, irritação
da pele, ... Check 'respirável Ar' e 'Green Concept' em aconselhar como
conter Poluição.
Irrigação! Usando água subterrânea para irrigação esgota reservatório subterrâneo de água mais rápido
do que ele pode repor. Resultando em secando todo um ecossistema e criar uma escassez de água
doce. irrigação de águas subterrâneas termina. Qualquer um ilegal usando água subterrânea para
irrigação é processado, SENHORA / R7 . Governo permitindo a irrigação de águas subterrâneas, é
substituído, processados, SENHORA / R7 .

Irrigação, utilizando água doce de rios, lagos, riacho, ... retarda o fluxo de água. Isso
incentiva a evaporação. Resultando em seca! Este tipo de irrigação resultou em acabar
com civilizações. irrigação final.
da hidrovia poluída (Riacho, córrego, rio, lagoa, lago, ..) criar
uma escassez de água doce.
Storm-água cheio de toxinas, venenos, maceuticals farmacológicas, ..
ilegal de resíduos industriais, toxinas, venenos, .. Poluente dos
cursos de água termina, os poluidores sejam processados, indivíduos
SENHORA / R3 todos os outros, SENHORA / R7 .
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Suplemento de água doce
Dessalinização usa muita energia, caro. A ingestão de água tem impacto ambiental adverso, puxando
um grande número de peixes, mariscos e dos seus ovos ... no sistema. criaturas marinhas maiores
estão presas contra telas na parte da frente de uma estrutura de admissão. O tratamento químico,
instalação incorrecta, corrosão criar uma salmoura quente, que é libertada de volta ao oceano.

Dessalinização tem um alto teor de boro fazendo para a qualidade da água inferior. Esta água
utilizada na agricultura, pecuária e produção de alimentos resulta em um nível dieta rica em boro. consumo
prolongado de altos níveis de boro é insalubre.

Reciclado de águas residuais, de esgotos passa através de tratamento primário para retirar sólidos, os
nutrientes são removidos, filtros remover a maioria de bactérias e vírus. A água é então forçada através
de uma membrana para remover ules molec-. WC para tap é uma opção de último recurso. Testes não
revelam todos os riscos de saúde.

Água engarrafada (dispendioso) é adequada para viagens. produtos químicos de plástico garrafas de água de
libertação que se tornam perigosas quando se aquecendo (Sol, aquecedor) . Vidro (Sem chumbo) garrafas são
recomendados.

de água potável Flavored
Para a variedade de água potável pode ser aromatizado. Alguns aromatizante é a tua unheal- e deve ser
evitado. água com sabor pode ser servido quente ou frio.

Adequado bebidas aromatizadas: extrato de carne, extrato de frango, cacau, chá, café, frutas,
ervas, especiarias, vegetais.

Pouco saudável Bebidas aromatizadas e complementos: Álcool, cor artificial, aromatizante
artificial, Artificial & adoçante natural, carbonatada, Cola, Cordial, bebida energética,
limonada, café descafeinado, sumos de fruta, conservantes, sódio, ..
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A água potável é melhor
Rotina diária: Levante-se, tomar um copo 0.2L de água levemente gelada, filtrada. Antes de cada
refeição (Café da manhã, Early Day-lanche, almoço, Late Day-lanche, jantar) tem um copo de água
0.2L levemente arrefecida, filtrada. Tem de beber de vidro (Não de plástico) preenchido com 0.2L de
água filtrada em cada cabeceira-tabela. Beber durante a noite cada vez que depois de visitar um
vaso sanitário e ao ter a garganta seca, beber demais quando se levantar de manhã.

ingestão não-líquido. Você tem 4 dias para viver!
Qualquer Pessoa, Organização / Governo que nega água potável ou é causa e efeito
da água poluída. São responsabilizados, enjaulado,
SENHORA / R7

Café uma bebida celeste estimulante
Café uma bebida fabricada preparados a partir de sementes torradas da coffeeplant.

O café é feita a partir das secas, torrado, sementes do cafeeiro, cultivadas em climas húmidos
quentes ao longo do equador. Há 2 variedades: grãos robusta têm um forte sabor & full-corpo.
Arábica crescer a uma altitude mais elevada e têm um sabor mais suave e mais qualidades
aromáticas.
Depois de colhidos e secos, grãos de café são torrados a cerca de 200 ° C. Isso permite que os açúcares
no feijão para caramelizar e o sabor do café para se desenvolver. Quanto mais tempo os grãos são
torrados, ou quanto maior a rature tempe-, mais escuro o assado, vai ser & a mais completa o sabor, em
assados luz geral têm um sabor mais nítida, mais ácida, enquanto assados mais escuras têm um sabor
mais profundo, mais rico. Um assado escuro não é necessariamente, 'mais forte'. A força de uma
chávena de café depende da quantidade de água é adicionada enquanto o café está a ser fabricado.
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Como ma keac-se ofcoffee?
Como obter o máximo de sua xícara de café favorito.
1) Excelente café degustação começa com grande degustação água. Se a água filtrada não estiver
disponível, use água fria da torneira. Deixá-lo correr por alguns segundos para arejar antes de adicionar
a chaleira.

2) Deixar a água sair da fervura antes de coloca-lo para o café (-Filtro gotejamento instantânea ou) grânulos.
Água fervente queima grânulos e impacto de sobre o gosto.

3) Ao usar leite (não recomendado) , adicioná-lo ao copo depois que a água. Se o leite é
adicionado primeiro, o café não pode misturar bem. A água quente pode escaldar o leite, a
alteração do sabor.

Nota! adoçantes (Açúcar ou artificial) café ruína!
Descafeinado não é café, mas um risco de saúde.
Utilize apenas leite não lácteos.

preparativos :
Brewing,
Instante,

Drip-Filtro de café; café expresso (máquina) .

Café descafeinado uma Risco de vida!
decaffeination usa solvente. Os resíduos de solventes muitas vezes perturbar um estômago.

Lógica! O café sem cafeína derrota propósito de beber café.

Pods café uma Ambiental de riscos!
Pods Coffee Todos os 1 bilhão são um desastre ambiental. Eles não são biodegradáveis.
Eles não estão sendo reciclados. PARE! Produção!
Processar, SENHORA / R7 . PARE! Usando-os!
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Como beber uma xícara de café?
Para obter o melhor sabor / gosto deixe esfriar um pouco do que assumir grandes slurps em
vez da beber. Big slurps de café libertar mais aroma. Cheirar e provar que, celestial. Há café
postigo com leite:
café expresso é uma bebida concentrada fabricada, forçando a água quente sob pressão através
de café finamente moído. Em comparação com outros métodos de preparação de café, café tem
uma consistência mais espessa, uma maior concentração de sólidos dissolvidos, e espuma. Espresso
é a base para outras bebidas: Cappuccino, Latte, Macchiato, Moca, Americano, Gringo, Duo-shot,
Lava & Mote. Servido com um sorriso.

cappuccino: preparando a textura e temperatura do leite é o passo mais
importante. Milk é cozinhado acrescentando muito pequenas bolhas de ar
dando-lhe um aveludado Tex- ture (espuma) . Uma imagem de café expresso é
colocado no copo, o leite quente com espuma é adicionado, cobertas com dois
centímetros de espuma espessa, terminado com uma pitada de canela em pó.

Café com leite: aquecer o leite sem

macchiato: aquecer o leite sem

espuma. Um tiro de espresso é

espuma. Encha o copo de 2/3 com leite. o copo com 1/2 de cacau quente.

colocado em um copo. leite quente é

Adicione uma xícara de café expresso. Cubra
Adicione uma xícara de café expresso. Encha

adicionado, coberto com uma pitada de

com folhas de hortelã-pimenta.

com leite e espuma de leite. Adicione
uma pitada de cacau cru.

cacau em bruto.

Lava: 1ª um tiro de café

Mote: Encha o copo 1/2

expresso. Adicionar um

com chá de hortelã

estreitamento de concen -

quente.

trada suco de tangerina.

Adicione uma xícara de

Adicionar um tiro de cacau

café expresso. Cubra com

cru quente

espuma quente

leite. Termine com uma pitada de
canela em pó.

Top com leite quente com espuma. Adicione
uma pitada de canela em pó.
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Americano: Um tiro de espresso é

Gringo: Encher o copo 1/2 com

Duo-shot: Adicione 2 tiros de café

colocado no copo. A água quente é

água quente. Adicione 2 tiros de

expresso. depois em água quente.

adicionada.

café expresso. Em cima polvilhe
noz-moscada.

Cacau uma bebida celeste estimulante
cacaueiros crescem em áreas tropicais, quentes e chuvosos. É frutas são Pods. Dentro de um pod
há sementes (feijões) . grãos de cacau são transformados em manteiga de cacau e pó.

Preparando Cacau quente:
pó de cacau uma colher de sopa,
Um copo: leite de soja, leite de cabra ou outro leite não lácteos. extrato de 1
colher de chá de baunilha, pitada de canela, traço de noz-moscada.

Combinar os ingredientes numa panela média e quente em calor média-baixa, mexendo até
formar espuma e quente.

Chá uma bebida celeste estimulante
Camellia uma planta perene. É folhas colhidas e processadas nos dar chá. Chás básicas são preto
ou verde. Eles podem ser aromatizados ou representada.
preparação do chá Custodian-Guardian, lugar solta processadas folhas de chá em um infusor de chá. Coloque
infusor no copo de vidro. Ferver a água, parar a ebulição, quando paradas borbulhando derramar no copo de
vidro. Apreciar !
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(uma) Assim como as paradas borbulhando despeje sobre o chá preto. Após
1 minuto de agitação infusor 3 vezes. Depois de um minuto de remoção. Beber,
ou adicionar qualquer suco de frutas cítricas para o sabor, ou deixe esfriar,
frio e bebidas. Aviso não poluem com adoçantes, branqueadores (Artificial
& / ou natural) .

(B) 10 segundos após as paradas borbulhando despeje sobre o chá verde. Mexa
infusor 3 vezes. Após 1 minuto de remoção. Beber, ou adicionar qualquer
sumo de frutos com caroço para o sabor, ou deixe esfriar, frio e bebidas.

Aviso não poluem com adoçantes, branqueadores (Artificial
& / ou natural) .
preparação chá de ervas-semente, lugar solta pressionado sementes em
um infusor. Coloque infusor no copo de vidro. Ferva a água, pare a ferver.
Assim como o bubb- ling paradas despeje sobre sementes. Após 1 minuto
de agitação infusor 3 vezes. Depois de mais 7 minutos remover. Beber, ou
deixe esfriar, frio e bebidas. Aviso não poluem com adoçantes,
branqueadores (Artificial & / ou natural) .

Herbal-deixa preparação do chá. O mesmo como o verde-chá.

preparação chá de ervas-raiz, raizes chopp.
Prepare o mesmo que black-chá.

Usando um micro-ondas quando preparando um tea-bag traz os sabores.
Remover tag de saquinho de chá fazer grampo certeza de metal é removido. A maioria das etiquetas de
papel usar tinta barato, água descolorir, interferir com sabor.

Coloque a água quente em uma xícara de chá> adicionar sua escolha de Tea-bag > calor no
microondas por 30 segundos em meia potência (400-500 watts) > Deixe fermentar no microondas por
um minuto > tirá-lo > apreciar!

A água potável é melhor ( pode ser aromatizado)
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Privilege 3: Comestível,

alimentação saudável

Parte de uma rotina diária está comendo. Como saudável nós somos e quanto tempo vivemos. Tem muito a
ver com o nosso hábito alimentar.
Alimentar 5 vezes por dia:

'Café da manhã, incluem água, ervas, especiarias, mel, café, ..

Early Day-lanche, incluem água, fruta, ervas, chá, ..
Almoço, incluem água, salada, ovo, café, ..
Tarde Dia-lanche, incluem água, nozes, frutas, especiarias, cacau, ..

Jantar'. incluem água, tema Jantar, Chá ou café .. legumes.
7 Os alimentos que devem ser consumidos diariamente: fungos (cogumelo) , Grãos

(Cevada, lentilhas, milho, aveia, painço, quinoa, arroz, centeio, sorgo, trigo) , Hot pimentões,
cebolas (Castanho, verde, vermelho, mola, cebolinha, o alho, o alho-porro) , Salsa, doce-Capsicum,
vegetais (Espargos, feijões, brócolos, couve-flor, cenouras, ervilhas, couves, ..)

Toda semana-dia precisa ter um tema Jantar: por exemplo, Dia 1: Legumes;
Dia 2: aves; Dia 3: Mamífero; Meio da semana: Réptil; day5: Frutos do mar;
Final de semana: Sementes de nozes; Dia divertido: Insetos.

Diet-No-No' s: adoçantes artificiais, fabricado-comida, alimentos modificada genética,
adicionada Frutose.

Frutose a principal causa de diabetes e obesidade (Gordura - Pessoas) .
A frutose é ruim se ele vem em açúcar ou frutas. Adicionando Frutose durante o processamento de
bebida ou alimento é uma saúde-perigo. Processamento, distribuição, venda deste tipo de bebida ou
comida é comportamento criminoso

15

1GOD 1FAITH 1Church Universo Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifest

& Necessidades de acusação. SENHORA / R6

Exceção: Não processado bagas , Fruta , Querida , Legumes .
Diga não a : Qualquer coisa que contém: Frutose, glicose, açúcar; Biscoitos, bolos,
pequeno-almoço de cereais, chocolates, sumos de fruta, gelados, compotas, ketchup, picolés,
limonadas (Cola, Energia, ...) Marmalade, bares Muesli-, molhos, vinho ...

Fabricados-food é muito salgado tem muitos conservantes, muitas vezes é muito gorduroso e tem adição
de açúcar tornando-se imprópria para consumo por seres humanos, animais de estimação e gado. Fabricado-alimentos
é uma pressão causeof alta-sangue, o entupimento das artérias e obesidade (Gordura - Pessoas) .
Processamento, distribuição, venda de alimentos fabricados são comportamento criminoso precisando de
acusação. SENHORA / R6

Diga não a: Dairy-leite, laticínios-queijo, Fast-food,
presunto, hambúrgueres, alami, ...

Fabricado: Pão, carne; Pizza, salsichas,
Processado : Frutas, sopas, legumes ...
Comida GM é o que as pessoas realmente consumir. Tudo começa como genética modificados (Engenharia)
Semente (GM-colheita) . GM-Colheita por causa do fluxo

- em efeito altera toda a cadeia alimentar. Criação de mutações que criam novas doenças com
risco de vida Global-pragas em todos os membros da cadeia alimentar! Incluindo os seres
humanos! As pessoas vão se tornar mais doentes, morrem mais jovens, mais deformidades,
bebês mais doentes, mais abortos ... Vai mudar o DNA humano.

GM-Food Survival Threat: Alfafa, baby-food, bacon, pão, milho, pequeno-almoço de
cereais, canola, ovos, presunto, margarina, carne, batata, mamão, ervilha, frango, arroz,
salsichas, soja, tomate, trigo, abobrinha, ...

exigem do alimento adulterado comunidade. NÃO: Álcool, Genetic-modificação,
Herbicidas, Insectisides, alimentos fabricados, sal, adoçantes (Natural ou artificial) ,
...
Comemoro: 12.1.7.
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Privilege 4: Protetor, roupas a preços acessíveis
Roupa de proteção é necessária para proteger o corpo humano a partir de clima,
doenças e poluição. Protective-roupa precisa ser comfor- mesa e útil. Protective-roupa
precisa ser acessível. roupas Protective- consiste de cabeça-cover, roupas, meias e
proteção dos pés.
Cabeça proteção consiste em balaclava, gorro, K-lenço, proteção e capacete Eye. Balaclava ( Gorro)
, K-lenço Eu s malha de lã ou uma mistura de algodão e lã (Sem fibra tic sintetizadas) . Pode ser de
qualquer cor ou padrão. Eye-proteção e capacete dar proteção UV. A viseira é lateralmente curvo
& recta para cima e para baixo, inquebrável, altamente resistente a riscos, raios UV blocos, não
nebulização acima, ajustando o brilho (Mais escuro / mais leves, mais claro / mais escuro) . O
capacete tem um couro de volta como protetor de pescoço.

Roupa de proteção é necessária para proteger o corpo humano a partir de clima, doenças e
poluição. As principais partes do corpo protegidos por Protective-roupas são a pele e pés. Protective-roupa
deve ser sempre usada fora.
Roupa de proteção, coverall (Com capa) ou 2 peças feitas de linho, algodão, lã, ou uma mistura de algodão /
lã (sem fibras sintéticas) qualquer cor / padrão. Ou deve ter um pescoço t-shirt, inchado * braços e pernas
fechadas em punhos e tornozelos (Projecto de prova) . * Soprados braços e pernas permitem que as articulações de
cotovelo / joelho para mover livremente também o ar no interior cria controle de temperatura para a pele e corpo.

A roupa é feita de fibras naturais de origem animal:-couros,-fibra vegetal, seda, algodão ou lã. Artificiais
fibras não são usados para a roupa tocando-a pele humana. Produção de extremidades
vestuário-fibras artificiais.

vestuário de protecção é confortável, de longa duração, praticamente, affordab- le. Elegante
(Grife) protetora-roupa é muito caro, caro, pouco prática e de curto prazo. Não
aceitável!
Pés precisam de proteção contra Clima e batidas. Pele, dedos e tornozelos estão em risco. proteção
dos pés consiste de Meias e botas. Sempre use proteção dos pés quando se aventurar fora.
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Meias são feitas de algodão, lã, uma mistura de algodão e lã (não sintéticos) qualquer cor
qualquer padrão. Meias devem cobrir os pés até 7 cm acima tornozelos.

Botas têm couro de proteção superior, couro macio interior (não
sintéticos) solas de couro ou de borracha.
Botas de proteger os pés até 7 cm acima tornozelos.

calçados sintéticos aquece pés fervê-los. Você não pode
andar.
Mão-proteção na forma de luvas (não sintéticos) são
usados como necessário!

SHUN:
grife fazem parte elitista de riqueza-apartheid. grife são mais razoáveis. Produzido por
trabalho escravo. Feito para arrogante bem fora esnobando o lutando necessitados e
pobres. Shun pessoas que usam estes.

Marca de moda! As pessoas que onde grife! Varejista que
vender grife! As protec tiva-roupa! roupas protectiveimpraticavelmente moda! vestuário de protecção feito de fibras
artificial-! VERGONHA & SHUN pessoas zombando casamenos. Eles pagam para ter Cothing olhar lavado para fora, têm
propositadamente rasgado & buracos feitos neles.
Inaceitável código de vestimenta trashy:

Deixe as pessoas trashy saber que eles são trashy.

Shun calçado vestuário sintético. Terminar a produção
de vestuário sintético, calçado.
sintéticos ilegais produtor obter, SENHORA / R6 .

Proteja o seu corpo a usar protetor-roupas do lado de fora!
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P rivilege 5: Hy

gienic, affordableshelter

Os seres humanos têm uma 1GOD dado direito a Acessível seguros ters vivo Quar- (Abrigo) . Governo
tem o dever de fornecer sua população com alojamentos seguros a preços acessíveis. Abrigo são
fornecidos pelos ' Condado'

(Governo local) . Parte da Shire-planejamento. CASA !!
Para o Condado para fornecer alojamentos acessíveis todos Freehold Land & abrigo doméstico (De
propriedade privada) são transferidos para ele. vazio trans

- propriedade ferred é preenchido com moradores de rua e famílias em lista de espera. casas
Multi-quarto com apenas 1 ocupante precisa tomar outros ocupantes. É um comportamento
anti-social, inaceitável para uma pessoa que tem mais de 1 quarto.

Todos alojamentos acessíveis são Aluguer alojamento. Eventualmente, a vaidade jardim
ornamental, casas de free-standing precisam ser substituídos por comunidade cluster de
habitação. alojamento de aluguer Cluster é fornecido pela 'Shire'.

Todas as acomodações cluster têm 3 níveis de estufa inquilinos + 1 nível
Nível do Solo, Nível 1, Nível 2, Glasshouse jardim (Inquilinos podem crescer plantas) . alojamento
cluster consiste em-unidades individuais (Um quarto) , Par-unidades (2 quartos) , family-unidades (3
quartos ...) . linhas directrizes obrigatórios (Situação familiar, idade) Aplique.

Todos os Affordable seguro Quarter Viver é Aluguer alojamento.
aluguel semanal é de 14% do rendimento bruto semanal de inquilino. inquilinos múltipla renda é 14% do
rendimento bruto semanal conjunta dos inquilinos. Por exemplo $ 100 de renda bruto semanal, aluguel de $ 14. $
1000 lucro bruto semanal, aluguel de $ 140.

Condado fornece eletricidade e água com mínima diária (Livre) / (Depois de pagar) máxima
cortado uso. Shire também fornecer lavanderia comunitária, manutenção, recreação, resíduos
e esgotos de remoção.
único inquilino tem direito a 1 sala de comunidade viva. Na idade 63 trans- fer da acomodações
aposentadoria (obrigatório) . Individual 1 quarto inquilino usa nos mesmos banheiros comunitários nível /
instalação de chuveiro e na parte inferior
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nível de lavandaria / banho.

Casal (1 HE & 1 ELA) inquilinos têm 2 quartos: estar / dormir / cozinha e WC / chuveiro.
Compartilhar lavandaria / banho em nível inferior.
Mover (obrigatório) a 'família-unidades' quando as crianças chegam. Um casal torna-se único,
transferências (obrigatório) para uma única unidade.

inquilinos familiares têm 2 quartos (Estar / dormir / cozinha e WC / chuveiro. Compartilhar
lavandaria / banho a nível inferior) + Um quarto para cada 2 crianças. Depois último filho sai (Por
18 idade obrigatória) . casal transferência (obrigatório) a par de estar.

Abrigo é acessível, confortável, higiênico, protetor, ... Shire
habitação comunal-cluster- cumpre todas as necessidades
humanas! Um lugar para começar e crescer uma família.

Cluster-Homes permitir pequena: aquário, terrário, cães pequenos. Não permita
gatos, animais selvagens, animais domésticos, qualquer- coisa que é maior do
que um cão pequeno, nenhuma criação de animais. Criaturas que são uma
ameaça para os inquilinos e habitat.

Nota! Inquilinos com mental, deficiência sexual, física, vivem em abrigos especiais
fornecidos pelo Governo Provincial.

Apoio Comunitário-Cluster-Habitação. Seu Home!
Sua comunidade!
P rivilege 6: Wo

rship & seja lievein 1GOD

Custodian Guardião adoração diária 1GOD . 1GOD quer respeito, quer ser idolatrado. 1GOD
que é tanto HE & SHE. A alma original que criou o Universo Físico (Destino humano) &
O universo espiritual (Céu) . Idolatrar 1GOD mostrar respeito, adoração.

1GOD quer Humanidade para ser Custodian do universo físico (Destino
humano) . Quanto a humanidade evolui, 1GOD envia mensagens para
serem usados como guia.

A última mensagem é a ' Legislador Manifest' faz todas as
mensagens anteriores obsoletos.
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1GOD deu parte da alma Original para todas as formas de vida no universo físico. Culto
mantém uma alma em contato com o universo espiritual.
adoração indivíduo e comunidade mantém os seres humanos em contato com 1GOD.

adorando 1GOD implica orar, cuidando, usando e desfrutando 1GOD' s
criações. A adoração é inclusiva de tudo que é agradável ao
1GOD, se eles lidam com questões de crença, ou atos de um crente.
Isto inclui rituais, crenças, trabalho, atividades sociais e comportamento pessoal ....

1GOD não quer lugares construídos de propósito de culto. são demolidas lugares, portanto, purpose da construídas de culto. O material de construção é reciclado compostos edifício
'Free-educação'. Custodian-Guardião culto em qualquer lugar, a qualquer momento ou em Fun-dia
em uma reunião em uma escola .
1GOD não quer sacrifícios. Mas buscando, ganhando e aplicação do conhecimento de
toda a vida passando sobre experiências de vida, Conhecimento Continuidade. Portanto
Altares precisar de substituição com Lectern.

1GOD só quer 1FAITH com muitos Recolhimentos (Os grupos de oração) .

1FAITH tem um guia (Legislador manifesto) ele precisa apenas 1Church

(Universo Custodian Guardians) com 7 administrações independentes representando o 7Tribes
.
1FAITH é a única religião que faz todos os outros grupos religiosos, cultos.

Cultos precisam converter para o 1FAITH . Cada Custodian-tutor é esforçar
humildemente para converter os incrédulos ao 1FAITH .

Há apenas 1 Idol, 1GOD ! Tudo o resto são falsos ídolos. Shun falsos ídolos e
qualquer coisa ligada a eles.
Custodian Guardião ter um 1GOD dado direito a praticar sua religião. Qualquer pessoa ou
organização que nega ou interfere com este direito são " Evitado'. Além disso, nós oramos
para que 1GOD os considera responsáveis na vida & Vida após a morte.

adorando 1GOD envolve a rezar. isto é o melhor método de se manterem em
contacto com 1GOD. Quando há 1 escutas! Quando não há esperança! Orar! 1GOD
escuta.

1GOD é wa iti ng para hea rf rom VOCÊ!
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1 DEUS -Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Mãe e Pai do
Universo 1 & only Idol para eu adorar Comprometo-me a não ter
outros ídolos
I deve evitar todos os falsos ídolos e reciclar seus símbolos eu me
esforço para reabilitar todas as almas equivocadas Para a Glória de 1GOD
& o bem da humanidade

Mostre sua adoração ao Criador!

P rivilege 7: F ree Sp eechwith ralrestrains Mo
Custodian Guardião apoiar a liberdade de expressão com constrangimentos morais. Em
uma comunidade livre de cada pessoa, exceto reabilitadores, tem o direito de ter uma
palavra a dizer. A sua é uma necessidade de ter uma etiqueta de liberdade de
expressão: não má língua

(Bully, alto, rude, juramento) .
A liberdade de expressão permite que uma comunidade para maximizar a conscientização pública,
participação. A liberdade de expressão transferido para comités comunitários traz mais honestidade e
transparência. Nada é melhor do que uma comunidade livre, debatendo livremente.

A liberdade de expressão é maior do que apenas conversando, debatendo, discutindo, Fala- ing. Ela
abrange toda a gama de comunicação (Áudio, digital, intel

- propriedade intelec-, impresso, verbal, visual) que está disponível. Copyright da tirania da
Ganância, Profiteering é uma violação à liberdade de expressão .
Reivindicando direitos de autor é um crime, SENHORA / R6

A liberdade de expressão precisa restringe morais aplicáveis. Usando A liberdade de expressão para encite,
ódio, vandalismo ou violência é criminal, SENHORA / R3 . drama criminal por exemplo, US, descrevendo um
agente do FBI matar uma pessoa como um bom matar. A sua não é bom matar. Ele encites Lei de imposição
de matar. Killer-Cops são criminosos covardes que são enjaulados.

Usando discurso grátis para ver a pornografia infantil é um crime, SENHORA / R3 .

fornecendo (Fazendo, tornando disponível) pornografia infantil / adulto é criminoso, SENHORA / R6 .
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Usando A liberdade de expressão para enganar, para lucrar é criminoso, SENHORA / R3 .

Usando A liberdade de expressão para enganar, por exemplo homossexuais afirmando ser igual & normal. Não é
verdade, os homossexuais têm uma deficiência sexual que é uma ameaça à sobrevivência espécie. Seu
acasalamento nojento (Anal & acasalamento oral)

comportamento é uma ameaça para as crianças. Alegando homossexuais são normais é enganador da
pior espécie, SENHORA / R4 . Isto aplica-se a todos os meios que enganam sobre a deficiência sexual.

Mídia usando liberdade de expressão para mostrar homossexuais parentalidade crianças como normal. Esta
mídia está endossando um crime mais hediondo-molestar criança, SENHORA / R7 . Atores, equipe de
produção, distribuidores sejam processados,

SENHORA / R7 . TOLERÂNCIA ZERO para PARENTING DEFICIÊNCIA SEXUAL
A liberdade de expressão é para ser valorizado, usado e protegido. Desvio de liberdade de expressão é
para ser terminado. Muitas vezes Governo usa A liberdade de expressão para cérebro-lavagem, encite,
por propaganda, enganar, mentir. Os membros do Governo que se comportam como que são removidos
do Governo. Eles não podem ficar à reeleição. Eles não devem ser reeleitos. Eles são evitados.

Liberdade (Utópico / fantasia) é irresponsável fazer mau uso da liberdade de expressão. Esta
liberdade, para fazer o que quiser, o livre arbítrio, a liberdade de coerção governamental, a liberdade
da escravidão do pecado. Este tipo de liberdade é egoísta e vulnera a segurança e sobrevivência de
uma comunidade.

Os seres humanos não pode lidar com muita liberdade. Demasiada liberdade leva à anarquia, Tédio,
imoralidade ... Os seres humanos precisam aplicadas Regras e Regulamentos (Baseada na moral) .

A liberdade de expressão utilizada responsável com restrição moral é a cola que mantém uma
comunidade juntos. Este tipo de comunidade tem 1GOD suporte 's. Esta é uma comunidade
guardião custodiante.

P rivilege 8: Ma

te, startf ami ly

1GOD' s Projeto quer humanos (1HE & 1SHE) para acasalar e multiplicar pela sobrevivência espécie. Projeto
comunitário para melhor sobrevivência, ele & ela entrar Santo Matrimônio-contrato e começar uma
família. A nova família levanta seus filhos com o apoio da comunidade.

1GOD' s Projeto para garantir a sobrevivência espécie tem inbuild impulsos para acasalar.

Para espécie primitiva é acasalamento qualquer sexo oposto que passou tain cortejando rituais cer-. Os
seres humanos mais avançado, enganar! eles circunstâncias
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desabafar cortejando com, Lust!
Encontrar um companheiro. pagãos (Cristandade,...) procure amor. Companheiro para a luxúria se tornar inútil
e muitos nunca encontrar um companheiro para multiplicar com.

A companheira de capitalista para ser trashy e, por vezes, para aumentar a riqueza e / ou
influência. Muitas culturas têm pais decidir. Non destes são no melhor interesse de uma
comunidade.

Custodian-guardião têm o Provincial-Governo decidir durante ' CE' ( serviço de
emergência comunitária) que entra contrato um 'Holy-Matrimônio' (H-MC) . Cada 17
ano, ela e todos os 18 ano ele participar.
Durante CE todos é avaliado sobre como eles podem ser mais úteis para a tribo. CE também ajuda
com a seleção de parceiros.

SHE & HE que fisicamente não são capazes de se multiplicar se tornar pais adoptivos '. Eles
entram em um contrato 'Holy-Matrimônio'. 'CE' fornece o 'crianças'.

SAGRADO MATRIMÔNIO begi nn ingofaf ami ly.
Agradar 1GOD , para a sobrevivência espécie, para cumprir uma de destino e imortalidade
humano-tipos: Mate, Multiply e começar uma família! As crianças precisam crescer em uma moral,
amorosa, solidária ambiente com ELE ELA modelos roll-. UMA ' piedosos - Matrimônio ' Contrato
cobre estas questões morais e legais. Mesmo sexo, Transgender ou Child-molester não pode
entrar neste Contrato.

Deficiência secual (Mesmo sexo, Transgender ou Child-molester) , Você não pode entrar neste
Contrato. Qualquer que entrou em uma 'HMC' tê-lo cancelado. Mesmo aqueles que foram
legalizados pela Anti- imoral 1GOD
Governo. Sexual Deficiência, você nunca são iguais. Estas são as pessoas que precisam de
quarentena. Para proteger as crianças.
O ' Sagrado matrimônio Contrato' tem um começo e um fim. Começa no dia do casamento por
assinatura. Ele termina quando os mais jovens tes complementa criança de 16 anos para ELA, 17 anos
para HE.

P re -Nós dd ing - Da yre qu ir eme nts
'CE' lida com todos os principais requisitos de pré-casamento-dia. Pode haver casos em que a
marcação 'CE' não é manipulação, dia requisitos pré-casamento.

A HE & SHE anunciar a sua 'Engagement' em um ' ajuntamento '. Eles vão
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ao ' Condado ' escritório e se inscrever em um 'começar uma família' curso. Durante o curso eles recebem
uma médica, mostrando que eles são capazes de ing concebível. Também um perfil é necessário
mostrar a incapacidade mental e emocional para criar os filhos. Caso não seja, resultados no
cancelamento Engagement &

" Não" Contrato HM.
Um casal precisa de um até à data, " AVL & E ( Ativos contra Passivos e Enti

- tlement) declaração'. Qualquer Ativos e Direitos recebidos e dívidas contraídas no
casamento-dia são adicionados ao 'AVL & E'statement.

Nota! monoparentais, os pais un-casado, pessoas com deficiência sexual- (Mesmo
sexo, sexo confuso, criança molester) não pode criar os filhos.

Nós dd ing - Da JRA qu ir eme nts.
Casamento é realizado no dia 6 de Celebrante da Shire-escritório do Sheriff.
Dedo-rings Bride & Groom de abastecimento (*) 'Medicals, Perfis & AVL & E.

Eles trazem Pais irmãos e irmãs. Ninguém mais está autorizado a participar (sem
crianças) .

NOTA ! Ela mantém sua família-nome. * ELA dedo-anel, 9 quilates simples Rosa ouro, gravado,
Date Bride & Groom 1 st nomes. HE dedo-anel, 9 quilates simples ouro amarelo, gravado
data do noivo & noiva 1 st nomes.

1GOD é wa iti ng para hea rf rom VOCÊ!

SS

SSS

MULTIPLICAÇÃO - Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Graças Você para o gozo de acasalamento
Pede para a fertilidade e partos saudáveis compromete-se a acasalar e se
multiplicam

Assim, a humanidade pode colonizar o Universo Físico Para a
Glória de 1GOD & o bem da humanidade
Esta oração é usado no dia do casamento & Day Multiplicação

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Título: CG ' Sagrado matrimônio' Contrato
objectivo: Mate, Multiply & começar a família!
Intervalo de tempo: Começa casamento-dia. Termina quando o filho mais novo
completa 16 anos de SHE, 17 de idade para HE.

Crianças: 3 são obrigatórios, mais são desejáveis.
Acasalamento: direitos de acasalamento únicos! acasalamento diária desejável para conceber de 1ª
Tempo.

Concepção: Sem a gravidez após 10 semanas, apoio médico é um
devo. Sem a gravidez após 50 semanas, o contrato é cancelado.

Deve conceber anual até que a cota de 3 crianças é atingido.

Parenting: HE & ela deve tomar Parenting Course. ELE ELA
deve comparecer Shire-SMEC & Province-PHEC conforme necessário.

Divórcio: 1 partido precisa ser considerado culpado. * Culpado perde todos os

direito a partir da declaração 'AVL & E' + quaisquer ganhos feitos durante contrato. Também
há a ser não mais contato com as crianças.

* Ambos culpado, as crianças vão para um orfanato.

Razões de Divorce: Vícios, adultério, Caged Rehabilitation, 7 semanas no suporte de vida, incompetência mental-, 50%
ou mais físico-deficiência.

Assinado por: Noiva................................................. ...............................
Noivo................................................. ............................
Testemunhado por Celebrante: .................................................. ...........
Encontro: .................................................. .................................................

participantes: .................................................. ......................................

.......................................................................................
.......................................................................................

En forcedby: Sh Eriff Sh ire

rituais de casamento religiosas estão a ser realizada nos dias úteis 7. Depois de
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o retorno casal de lua de mel. Eles podem atender às suas obrigações religiosas. Por
exemplo, assistir a Gathering.
Pomposos grandes cerimônias de
casamento e recepções extravagantes são
anti-social, arrogante. Eles são evitados pela
Comunidade.

Após a conclusão do contrato Holy-Matrimônio (H-MC) o casal tem 2 opções. Digite
um contrato Companion (CC) , Ou em separado.

Companheiro Contrato
Título: ' Companheiro' Contrato
objectivo: Companheirismo, compartilhar a vida!

Intervalo de tempo: Até separação ou morte. Separação tem que dar
aviso prévio de três meses a Shire-office.

Fechando declaração 'AVL & E' de contrato 'HM' ou nova declaração 'AVL & E' se torna parte do
contrato. Se separando cada um recebe metade dos activos detidos. Na morte de um outro fica
todo. Quaisquer vontades são ignorados.

Assinado por: ELA................................................. ...................................
ELE................................................. ......................................
Testemunhado por Shire oficial: ... ................................................. ..........
Encontro: .................................................. ...................................

Companheiros podem trocar anéis depois de assinar um 'Companion Contacto'. SHE dedo
de anel, 9 quilates plain white-gold, gravado seu & dela 1 st nomes. HE dedo de anel, 9
quilates plain white-gold, gravado dela e seu 1 st nomes.
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1GOD é wa iti ng para hea rf rom VOCÊ!

SS

SSS

COMPANHIA - Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Graças Você para o gozo de
companheirismo Pede longo companheirismo partilha duradoura
compromete-se a harmonizar e partilhar

Socializar com outros casais companhia para a Glória de 1GOD
& o bem da humanidade
Th isprayerisused enenteringcontract wh!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
INFIDELIDADE está quebrando uma promessa de permanecer fiel ...
Infidelidade é quebrar uma promessa feita entre um HE & SHE para permanecer fiéis um ao outro. Essa
promessa pode ser um acordo verbal entre amantes, mencionado em uma carta de amor, ou parte
dos votos de casamento.

Quebrar essa promessa é uma quebra de confiança um ato desleal uma transgressão infiel.
A infidelidade é uma violação da promessa. Um erro moral por qualquer um que ele ou ela ou
ambos. Essa transgressão implica omitir pela família, amigos, vizinhos, comunidade ...

ADULTÉRIO
Durante o prazo de um 'Holy-Matrimônio Contrato' qualquer transgressão sexual é
um erro moral que é também um crime comunidade. transgressão sexual (Anal,
vaginal ou oral) pelo marido com outra SHE, ele ou animal. transgressão sexual (Anal,
vaginal ou oral) pela esposa com outro He, She ou animal. Essas transgressões são,
'adultério'. Adultério resulta em cancelamento obrigatório de um ' Holy-Matrimônio
contrato ' ( divórcio) .

Se a mulher não está grávida e não há crianças. o adúltero (Ele ou ela) é processado, SENHORA
/ R4 ! Tudo propriedade da Adúltero vai para a vítima desta traição como compensação. Marido
e esposa são adúlteros ambos são processados, SENHORA / R4 & tudo que eles próprios
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vai para a Fazenda.

Se a esposa está grávida e / ou há crianças. o adúltero (Ele ou ela) é processado, SENHORA
/ R5 ! o adúltero (Marido ou mulher) Não é permitido para ver ou estar perto das crianças
nunca. Tudo propriedade da Adúltero vai para a vítima desta traição como
compensação.
Marido e esposa são adúlteros ambos são processados SENHORA / R5 & every- coisa que eles próprios
vai para Tesouro. As crianças vão para Foster-cuidado e nunca são para ver seus pais novamente.

Divórcio
Divórcio torna-se obrigatória quando uma ou ambas as partes de um ' Holy- Matrimônio
contrato ' rompê-la ou tornar-se incapaz de cumprir as suas obrigações.

reincidentes de Vícios (Veja Scroll 4) . Adultério (Ver Infidelidade) .
Se uma ou ambas as partes de, H-MC entrar prendido-reabilitação. Se uma ou ambas as partes de,
H-MC são 7 semanas no suporte de vida. incompetência Mental certificada. Certificado 50% ou mais
físico-deficiência.
Divórcio 1 partido precisa ser considerado culpado. Culpado perde todos os ment entitle- a partir da
declaração 'AVL & E' mais quaisquer ganhos feitos durante contrato. Também há a ser não mais
contato com as crianças. Ambos culpado, as crianças vão para um orfanato. Ativos ir para a
tesouraria.

Separado
Separação depois de completar H-MC . Valor da declaração 'AVL & E' é dividido igual. Ambas
as partes são para ficar em contato com as crianças (netos) .

Separação dos companheiros depois de ter notificado de três meses no escritório Shire-. Valor da
declaração 'AVL & E' é dividido igual. Ambas as partes são para ficar em contato com as crianças
(Netos) .

Parenting
Atualmente a maioria dos pais não são capazes de dar a seus filhos a oportunidade de
produzir o seu melhor. Isto é devido à riqueza-apartheid muitas crianças são negados a
oportunidade de produzir o seu melhor. Custodian-Guardião tem a resposta: Fim
riqueza-apartheid tira asset & gaiola ( SENHORA / R6 ) os criminosos que são causa e efeito
de riqueza
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apartheid.
Custodian-Guardião parentalidade uso comunitário, gratuito-educação, Aprender e Ensinar,
Shire-SMEC & Province-PHEC! Comunidade parentalidade um conluio de estudiosos, educadores,
medico de e pais. Junte-nos para uma boa parentalidade.

nomeação criança
Custodian-Guardião dar os seus recém-nascidos 3 nomes. 1 st nome (até 10 letras) , 2 nd nome (até
10 letras) , Sobrenome (até 10 letras) . Nenhum dos nomes tem mais de 10 cartas. CG escolher
o nome recém-nascido de antes do nascimento. Um nome recém-nascido de representar a
continuação de um mães e pais de herança familiar.

a 1 st nome de uma SHE recém-nascido tem uma fêmea 1 st ou 2 nd nome da família mães (Vivo
ou deseased) . a 1 st nome de um HE recém-nascido tem um macho 1 st ou 2 nd nome da
família pais (Vivo ou deseased) .
No momento do nascimento os pais estão indecisos sobre um nome. O recém-nascido é dado o padrão
1 st nome. A SHE recém-nascido recebe a mães 1 st nome. A HE recém-nascido recebe o pais 1 st nome.
Nomes Uma vez dado não pode ser alterada.

O 2 nd nome de uma SHE recém-nascido tem uma fêmea 1 st ou 2 nd nome da família pais (Vivo ou
deseased) . O 2 nd nome de um HE recém-nascido tem um macho 1 st ou 2 nd nome da família mães (Vivo
ou deseased) . No momento do nascimento os pais estão indecisos sobre um nome. O
recém-nascido é dado o 2º nome padrão. A SHE recém-nascido recebe a fathers'mothers' 1 st
nome. A HE recém-nascido recebe as mães pais 1 st nome. Nomes Uma vez dado não pode ser
alterada.

Ao entrar em um ' Holy-Matrimônio contrato ' Ela mantém sua família-nome como ele
também. A família-nome de uma SHE recém-nascido é a família-nome das mães (obrigatório)
. A família-nome de uma HE Novo- nascido é família-nome dos pais (obrigatório) .

P rivilege 9:

Ter uma animal

Parte do dever de um Custodian-Guardian é viver em harmonia com os animais. A 'família
Custodian-Guardian' irá incorporar animais em sua família. Estes animais são conhecidos como
animais de estimação. Eles devem ser treinados, cuidada e amada.
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Animais de estimação são não haver perigo para a comunidade, a Habitat e que é a vida selvagem.
Animais de estimação são não-venenosas. Animais de estimação não são predadores. Animais de estimação não são vida selvagem.
Animais de estimação não são maiores, em seguida, um cão pequeno. Animais de estimação não pode voar.

animais mamíferos são desexed. Apenas criadores licenciados podem reproduzir.
criação unlicenced, SENHORA / R3 para cada animal.
Mamíferos não deve apenas ser mantido dentro, mas começa a exposição exterior.

Cães e seus cuidadores têm de completar o treinamento de obediência. Caso não o faça, SENHORA
/ R1 . Cães grandes não são utilizados como animais de estimação. Breach, cães de grande
porte são retirados do proprietário, SENHORA / R1 . Apenas pequenos cães vivem em cluster de
Homes.
Os gatos são predadores e gostam de vaguear tornando-os unsuitab- le como animais de
estimação, violação, SENHORA / R3. pássaros voando precisa ser livre para voar. Tornando-os
impróprios como animais de estimação, violação, SENHORA / R2 .

Cluster-Homes permitir pequena: aquário, terrário, cães pequenos. Não permita gatos,
animais selvagens, animais domésticos, qualquer- coisa que é maior do que um cão
pequeno, nenhuma criação de animais.

Criaturas que são uma ameaça para os inquilinos e habitat.

Aquário
Aquário fazem parte do Depositário-Guardião Educati- no sistema. Cada
SMEC & PHEC tem Aquarium. ren-filhos são ensinados a manutenção do
aquário. água fria e peixes tropicais são mais adequados para
cluster-casas.

terrário
Terrário fazem parte do sistema de CG Educação. Cada SMEC &
PHEC tem Terrário. As crianças são ensinadas a manutenção
Terrário. Pequeno Terrário são mais adequados para
cluster-casas.
Animais de estimação são permitidos a se comportar natural. Antes
de começar um novo animal de estimação proprietários precisam se
educar sobre como seu animal de estimação se comporta natural.
pet-proprietários ignorantes podem forçar animais de estimação para
se comportar antinatural. Isto torna-se crueldade aos animais de
estimação.
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Crueldade contra os Animais
mutilando: ouvidos recorte, cauda, ... SENHORA / R2

aparamento de peles de moda. Pintura pele, pele, ... Vestir-los, ... Tratá-los
como humanos, negando-lhes para serem eles mesmos. SENHORA
/ R2 .
Machucando: bater, chutar, ... SENHORA / R2
torturando: isca, animal de laboratório, ... SENHORA / R3

Emoção-morte: caça, caça, atropelamentos, safari, ... SENHORA / R4
raças: Pugs, Inglês, buldogues franceses são criados com mais
inabitadas faces planas. proprietário do animal são atraídos para a face
plana por sua resem infantil

- blance. Os resultados de endogamia em efeitos colaterais
respirando problemas com cães em colapso durante o tempo e as doenças cardíacas quente devido à
má respiração, que fazem os cães sofrem a vida inteira. Pet proprietário acho que a dificuldade em
respirar são características personalidade encantadora. Este tipo de fins de reprodução, SENHORA /
R4
Manter um animal de estimação sem ele socializar com seu próprio tipo é cruel. Os animais também
fazem parte, 'CG Livre-Education' e 'Ensinar e Aprender'.
Alguns são animais domésticos, outros são animais de estimação. Não vida selvagem.

SMEC : Recém-nascido clube, Basic-School, única escola da menina, Família-Escola todos têm animais de
estimação. Cuidada por educadores, mães e estudiosos.
SMEC também têm animais domesticados e estudos dos animais selvagens.

PHEC : única escola do menino, aprendiz-College, Técnico-College, Liderança
-faculdade, Liderança-Camp todos têm animais de estimação. Cuidada por
estudiosos, educadores e pais. PHEC também têm animais domesticados e estudos
dos animais selvagens.

1GOD é wa iti ng para hea rf rom VOCÊ!

SS

ANIMAL - Oração

SSS
Comemoro 11.3.7. Animal dia

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome)
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Obrigado, para a alegria de animais Vou treinar, cuidar e valorizar todos os
animais de estimação eu me esforço para ser um responsável guardião do animal
de estimação cuidar Vou proteger animais da crueldade e maus-tratos Para a
Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia do animal de estimação ou sempre que necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Animais de estimação são uma responsabilidade. Negligenciando animais de estimação raiva 1GOD

P rivilege 1 0: Ha veviolent - freec ommun dade
As pessoas têm o direito de se sentir salvo em sua casa. Eles têm o direito de se sentir salvar no
estudo e trabalho. É por isso que o conceito de 'Custodian-Guardião Shun Viol- ence' é
disponibilizado (Ver CH4, 7Tribes) para implementação em cada Shire .

Condado fornecer serviços do Sentinel. Sentinela lidar com baixa a guarda e patrulha deveres de risco
médio. On, serviço ou fora dele uma sentinela irá relatar comportamento anti-social (Vandalismo, crimes,
poluição) E relatar quaisquer problemas de saúde e segurança da comunidade. Sentinel prisão por violações
quebrados percebidos e crimes cometidos. Em seguida, chamar a sua estação por uma patrulha para pegar
a presa.

Condado fornecer uma obrigatória 7 horas Night-Toque de recolher a
partir de 14-21 horas (CG Klock) . Para uma boa saúde, a redução no
consumo de energia, menos poluição e protecção da vida selvagem. Redução
da criminalidade, custou ao governo e multiplicação encorajador.

trabalhadores de serviços de emergência estão a ajudar aplicação da lei. Por estar vigilante de
incumprimento das Regras e Regulamentos sobre ou fora do trabalho. Eles podem ter que fazer civil da
prisão de. reservista CE pode ser chamado para ajudar.

Pessoas ajudar seus vizinhos quando sob ataque.
Trabalhadores ajudar colegas de trabalho. Educadores &
Scholars ajudar uns aos outros.

objetivo cada da Shire é ser violento livre.
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Ter uma comunidade violenta-livre é um direito e dever. Cada pessoa tem o direito de se sentir salvar.
Cada pessoa tem o dever de ajudar as pessoas que têm a violência inflickted sobre eles. Não fazê-lo, SENHORA
/ R2
As pessoas que permitem a violência, assistir a violência, SENHORA / R2 As pessoas que estimulem (Animar,
ajuda) , Incitar, a violência, proteger as pessoas violentas de prisão, SENHORA / R3

1GOD é wa iti ng para hea rf rom VOCÊ!

SS

SSS

ims V ict do Crime Oração Dia Memorial 2. 4. 7. querida 1GOD , Criador do mais
belo Universo Seu mais humilde fiel depositário-guardian (1 st nome) Pede para aliviar
a angústia e dor de Vítimas de Crime Victims Ajuda de Crime obter justiça e
compensação eu prometo para ajudar punir o crime interminável Pergunte que o mal
é punido Life & Afterlife Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado em Vítimas de Crime Dia (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
A violência começa com o nascer. ambientes violentos em ainda o pensity pro- à violência para
o resto da vida. A propensão à violência precisa de um gatilho para se tornar violenta. Gatilhos: Álcool,
raiva, medo, pressão pelos pares, contato-esporte, luta-esporte, a ignorância, a humilhação, a
mente alterando substância, falta de empatia, provocação, vídeo violento, video-games
violentos, ...

Uma exposição por nascer a mãe e pai abusar verbalmente uns aos outros.
Saiba que é bom abusar verbalmente e vai fazê-lo mais tarde na vida. Um
nascituro expostos ao mum a ser fisicamente ferido pelo pai. SHE
recém-nascido irá mais tarde na vida suportar o abuso físico por HE. HE
Novo- nascido vai pensar que está tudo bem para ferir SHE.

Agressivamente abusar, intimidar, dominar os outros é bullying.
Bullying começa com intimitation e pode evoluir para assalto. Bully é
normalmente se cercam de individiduals covardes infelizes.
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Bully & gangue torna-se culpado por associação. Indimidation, SENHORA / R1 .
ameaças, SENHORA / R2 . Ferir ou matar: , regras criança, juvenil, adulto, sênior ou Gang individuais
se aplicam.

V iolência isthethreat
PARAR A VIOLENCIA
startat casa
P rivilege 1 1: F

reetrea tme ensick nt wh

tratamento gratuito ao doente é uma 1GOD direito dado a pessoas boas. tratamento gratuito não
está disponível para reabilitadores. Pessoas com auto-infligidos saúde-edições (Vícios,
canibalismo, eletiva-cirurgia, mutilações, suicídio, ...) não recebem tratamento gratuito.

1GOD é wa iti ng para hea rf rom VOCÊ!

SS

SSS

Boa saúde Oração Dia de celebração 1 2. 1. 7 Caro 1GOD , Criador do mais belo
Universo Seu mais humilde fiel depositário-guardian (1 st nome) Apologize para o
meu estilo de vida saudável eu me esforço para fazer as pazes

Por favor, apoiem os meus esforços para fazer as pazes Eu apoio
'tratamento gratuito ao doente' Para a Glória de 1GOD & o bem da
humanidade

Esta oração é usado em bom dia com a saúde

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privado, pago (Ganância, especulação, desperdício) de cuidados de saúde termina. seguro
de saúde privado é obsoleto seus bens sejam confiscados sem indemnização com-. práticas
privadas são absorvidos sem compensação pela ' SMEC ( Shire médica e educação Complex) '.
Hospitais privados são absorvidos sem compensação pela ' PHEC ( Hospital Provincial &
Complexo educação) '.
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Privada, saúde especulação gananciosa em países Riqueza Apartheid corruptos têm organismos de auto
regulação. Eles protegem os praticantes de cuidados de saúde criminais de negligência da acusação. Este
corpo faz lobby para legislação injusta. Ele também ajuda a seus membros para arrancar pacientes. Cada
corpo ting selfregula- (E não apenas a saúde) está fechada e seus administradores enjaulado, SENHORA / R6 .

Universidade educado 'GP (Geral Practioner) "Não são médicos reais. Eles são dispensador de pílula
para Pharmaceuticals. Os Pharmaceuticals recompensar esses médicos falsos com dinheiro,
presentes, viagens, ...

Custodian-Guardião formação médica para 'GP' é via ' SMEC '. SMEC oferecer atendimento
gratuito-médica (Preventiva, contínua e pós-tratamento) .

Custodian-Guardião formação médica para 'especialista' é via ' PHEC '.
PHEC oferecer atendimento gratuito-hospital.

Custodian-Guardião formação ambulância / emergência é via ' pDEC
(Provincial de Defesa e Centro de Emergência) '. PDEC oferecer serviços ce & emergência
ambulan- livres.

Muitos Pharmaceuticals' são venenosas e não curam.
eles aliviar (talvez ) desconforto e necessidade de ser tomadas a longo prazo. Eles
'ALL' têm efeitos secundários que exigem mais Pharmaceuticals' (Poção) mais
efeitos secundários. Um sistema de especulação comercialização predatória
parasitária. Criar demanda> repeat (Dependência) > Introduzir novas (efeitos
colaterais) produtos. pessoas de vendas de recompensa

(Médicos) . Este sistema corrupto é por isso cuidados de saúde é tão expences &
desperdício.

Farmacêutica são caros tratamento primitivo. Pharmaceuticals' são um último tratamento
resort. Shun praticantes de cuidados de saúde que só prescrevem Pharmaceuticals'. Eles são
incompetentes “charlatões” corruptos. Exigir que ser desqualificado. Nota! Aderindo ao
custodiante-guardião dieta conselhos e exercícios seguintes, reduz doenças por 80% +.

Reabilitadores que recebem cuidados de saúde limitada são cobradas. Reabilitadores
não pode continuar de suporte de vida.

Reabilitadores não recebem a cirurgia estética.
Pessoas com auto-infligidos saúde-edições pagar por cuidados de saúde: Alcoólicos,
dare-devils', drogados, jejuadores, mutiladores (Corpo-perfuração,
circuncisão, cosmetic-
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cirurgia, tatuagens, transfusões, transplantes) , fumantes, Thrillseekers', ...
As pessoas que não se preocupam com a sua saúde são responsabilizados.

o deve Comunidade BOA pessoas, FREE MEDICAL
P rivilege 1 2: F

reee du cati sobre

Educação gratuita é uma 1GOD direito dado a pessoas boas.
Educação livre é o 1 st passo de cumprir Scroll 1 Belief4, “A humanidade é procurar
e adquirir conhecimento, em seguida, aplicá-lo”.

Custodian-Guardião gratuito Educação está disponível do berço à
cremação. Crianças, jovens com mental, deficiência sexual, física não
frequentam a educação gratuita. Eles são cuidadas e viver em compostos
provinciais especializados.

SMEC ( Shire médica e educação Complex) o início e final do ensino gratuito.

HE de

idade '0-9', SHE de idade '0-16' e Idosos de '63 idade em diante até o final. SMEC
também é uma carreira-trajeto para só ela

(mães) ! Cada SMEC tem um 'Encontro'.
Idade 0-2: um recém-nascido atende com sua mãe ' clube recém-nascida: SMEC ' 6 dias por
semana. Recém-nascido em terminar o ano 2 receber ' Novo- Diploma clube nascido' As mães
completaram 280 horas clube de aprendizagem e de ensino recebem: ' Ano 1 Aprendizagem
'SMEC' Certificate '
Idade 3-9: meninos e meninas (Estudiosos) assistir a 6 dias por semana misturado aulas

(Co-ed) SMEC: Basic-Escola ' Estudiosos sobre a conclusão do 9º ano recebem

' Diploma-Escola Básica' . As mães completaram 140 horas Escola Básica de aprendizagem e de
ensino recebem: ' Ano 2 aprendizado 'SMEC' Certificate '
Idade 10-14: meninas (Estudiosos) assistir a 6 dias por semana meninas apenas aulas em ' SMEC: única
escola da menina '. Estudiosos sobre completando ano 14 receber

' Menina só Diploma Escola' As mães completaram 140 horas Garota única escola de aprendizagem
e de ensino recebem: ' Medical & Education comércio do Certificado' .

Idade 15-16: meninas (Estudiosos) assistir a 6 dias por semana pagos (1x wmw)

aulas em ' SMEC: Família-Escola '. Estudiosos sobre completando ano 16 receber ' Diploma
Família-Escola'
idade 63 ou sobre sênior (Co-ed) educação está disponível em ' SMEC: Senior Actividade
Clube ' .
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PHEC ( Hospital Provincial & Complexo educação)
fornece contínua Educação gratuito. HE de idade '10 - 18' 'Única
escola de Boy', e 'Aprendiz-College'. HE & SHE a educação: Técnico-College,
Liderança-College, Liderança-Camp.

Idade 10-14: Rapazes (Estudiosos) assistir a 6 dias por semana rapazes apenas aulas em ' única escola de
PHEC Boy '. Em grupos de 14, eles aprendem através de assistir, ouvir, tentar, entender e ensinar (Wltut) .
Depois de completar ano 14 recebem um ' Diploma do menino de escola '. Padres em 1 dia de dever uma
semana roster- são treinados e operar como auxílio dos professores.

Idade 15-18: menino começar um ano 3 recompensado (1 wmw) aprendizado em ' PHEC Aprendiz
Colégio '. Em grupos de 14, eles aprendem através de assistir, ouvir, tentar, entender e ensinar (Wltut)
. Ano 1 eles frequentar a faculdade de 3 dias e trabalho em um cron 3 dias. ano 2 eles frequentar a
faculdade 2 dias e trabalho em um cron 4 dias. Ano 3 frequentam Colégio 1 dia e trabalhar em um cron
5 dias. Após a conclusão ganhos: ' Certificado de comércio '.

Further Education está disponível em ' Colégio Técnico' . Eles mantêm cursos Supervisor 1 mês
de dia inteiro. Este é um 1 hora depois do nascer do sol a 1 hora antes do sol de 6 dias por
semana curso semana quatro. Rotina diária: pray- ers, exercícios, psicologia, comunicação,
delegação, ledership, com

- comitês, ... Após a conclusão bem sucedida ganhou ' Supervisor-Certificate '
' Liderança-College ' fornece 2, 1 mês cursos de dia inteiro 'Diploma Leader-' & 'Manager-Diploma'
. curso de liderança diariamente rotina é semelhante ao Supervisor claro + obrigações de
serviço de emergência. Após a conclusão receber ' Leader-Diploma '. Claro gerente envolve ing
arranque a criação de um ' cron '. Conclusão ganhar de ' Manager-Diploma '. ' Liderança-Camp' 2
meses curso de administração de dia inteiro. Curso configura um ' Cluster-cron '& lida com uma
situação de emergência (Formação PDEC) . Conclusão ganhar de ' Administrador-Degree '.

pDEC ( Defesa Provincial e centro de emergência) opera 'CE
(Serviço de emergência comunitária) '. CE opera um ano compulsivo formação
'Community Emergency' serviço' por 17 anos ELA e 18 anos de idade HE. Ele retrains
reservista.

PHEC & PDEC share 'formação Liderança-Camp. Todos os que
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receberam formação 'CE' torna-se uma reserva. Todo aquele que completou 'CE' torna-se um
reservista em standbye, até a idade de 49. Ela depois ting complemento 'H-MC (Matrimônio
contrato Holly) "Torna-se um reservista em standbye, até 49 anos.

Governo Provincial oferece 'Free-Educação' do nascituro à inclusão de Idosos. A
educação não Governo não é suportado e fechada. Educação (Livre, público) é
fornecido pela Província e Shire.
SMEC ' Shire complexo médico e educação'.
PHEC ' Hospital Provincial & Complexo educação'.
pDEC ' Defesa Provincial e centro de emergência'.
CE ' Serviço de emergência comunitária'

A educação é uma colaboração entre pais, educadores e médicos.
Envolve-educação gratuita, a saúde e Aprendizagem.
Não, trabalhos de casa! Não, a educação não do governo! Não, Universidades!

1 st Saiba, quando compreender, começar a ensinar. Na educação gratuita aprendem rápido ensinar
alunos lentos. No trabalho do trabalhador experiente treina recém-chegados.

1GOD é wa iti ng para hea rf rom VOCÊ!

SS

EDUCAÇÃO - Oração

SSS
Dia de celebração 6.1.7.

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Promessas de buscar, obter e aplicar o
conhecimento por toda a vida para aprender & Ensine via Educação livre para
suporte de Pass-educação gratuita pública sobre experiências de vida para a
próxima geração Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado em sala de aula e no Dia Educação

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Plagiar para construir e avançar ideias novas. Por reescrever algo que é bem escrito.
Um bom pedaço de escrita deve ser não acarinhados
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ser mutilado por reescrever. Plagiar um bom pedaço de escrita e, em seguida, expandi-la .
Evolução progride com base nos já existentes e, em seguida, criar um novo.

Ler um bom pedaço de escrita estimula a mente para levantar o intelecto para o alto padrão
do original. A interrupção desse pensamento se concentrar em reescrita é a educação de
desperdício de tempo medíocre. Seja inteligente, 'plagiar'.

Plágio não se aplica apenas à escrita. Plagarism se aplica a todos 'IP' (Propriedade
intelectual) . A comu- nidade dá às pessoas os meios e oportunidade para
desenvolver de propriedade intelectual. Portanto, todos 'IP' é propriedade da
comunidade para ser usado por todos! Lucrar com 'IP' é saquear a
Comunidade, o crime: ' SENHORA / R6 '

Todos os 'propriedade intelectual' pertence à comunidade para o benefício de todos. Em corrupto, a
ganância, com fins lucrativos Anti-1 DEUS países, ing plagiariz- pode infringir direitos autorais. Reivindicando
direitos de autor são roubando a comunidade, comportamento criminoso: ' SENHORA / R6 '

Dever de casa é a forma mais desonesta e inútil de aprendizagem ou de ensino. Um
erudito está sob pressão de distrações, amigos, ignorância, pais de tempo de linha ... Mais
lição de casa não é feita pelo estudioso que está a ser avaliado e classificado. Os trabalhos
de casa por causa de sua natureza desonesta é inútil e enganadora para avaliação. Pais e
educadores de apoio lição de casa, apoiar batota.
Educadores têm problemas morais quando marcação. Eles suspeitam que o estudioso não
fazer a atribuição. Devido a esta incerteza quaisquer notas dadas são inúteis. Homework
como ferramenta de ment avaliaça~o de compreensão é enganosa. portanto Início

- trabalho é um desperdício de tempo e recursos. NÃO DE CASA
Assessment : É necessário para fazer Teach & Learn útil e eficaz.
Nota ! Não é: 'NÃO Homework' !!!
Estudiosos são avaliados para tarefas de compreensão concluídas em sala de aula. Sempre que
um estudo de módulo é concluído, Scholars obter mentos assign- para avaliar a compreensão. As
atribuições de compreensão são concluídas em sala de aula. Nota ! Há sim: ' NO Homework '!!!

Há 2 Avaliação: Passar ou Falhou. -Passe taxa é de 70% compreensíveis
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70%

Sion. A falha e o estudioso tem de repetir o estudo do módulo até que uma
passagem. Nota ! Apenas o módulo precisa repetir não todo o ano.

Não há último ano Avaliação e / ou exames finais (Actividade inútil) . A avaliação é única
para cada módulo, e não para módulos acumulados. Quando um erudito passou todos os
módulos conjunto é emitido um ficate Curso certi-.

Educadores são avaliados para o trabalho a competência, a dedicação ao 'Aprender e
Ensinar' e compreensão dos alunos. Um professor deve ser capaz de 'auto-avaliar' o

90%

seu desempenho docente. Uma aula

pupila compreensão-taxa de 90%, mais é aceitável. Qualquer coisa menos e educador (Professor)
é removido e reciclar.
Antes de cada ensino prazo todos mentos assign--módulo de estudo de compreensão para o
termo deve ser 'com sucesso' completado pelo educador relevante. O professor tem uma
passagem de taxas de pelo menos 90%. Fracasso, o educador não ensina este assunto que
prazo. Uma avaliação precisa ser feita se essa pessoa é adequada para ser envolvido com a
Educação.

Nota: CG não suportam polivalência. Sabendo um pouco de coisa every- & nada bem. Faz
um mediochre pessoa, não é adequado para a educação. Educadores estão a ser
especialistas conhecedores.

80%

A compreensão da taxa de escola aluno de 80% mais é accep- mesa. Menos
& Principal-Educador é removido. Retorna ao ensino.

Um ano escolar está dividido em 3 termos. Termo 1, o 1 st, 5 meses. Prazo
2, os próximos 4 meses. Termo 3, nos últimos 5 meses do Custodian Guardião Kalender. Não há
escola-feriados. Educadores, estudiosos têm direito a férias 2, 1 semana. Tomado separado, uma
semana de cada vez. Pelo menos 3 meses de intervalo. Deve aplicar, pelo menos, 4 semanas de
antecedência. Os pais se aplicam para os estudiosos.

Exercício
Estudiosos e educadores diária (obrigatório) participar de ces exerci- interior (A utilização de
L-GM como guia) . do ginásio, Oval estão fechados (obrigatório) . esporte tato Con-, luta-sport &
elite-sport (1 vencedor, muitos loosers) são ban- NED. Qualquer desvio diretor / educador é
removido da Educação.
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Sexual-Deficiência
Estudiosos que apresentam sinais de 'Sexual-Deficiência' (Child-molestar, mesmo sexo, sexo
confuso). São avaliados por uma comissão (Educadores, médicos, pais) . Se for encontrado
aflitos são transferidos para 'SDQC' (Composto Sexual- Deficiência quarentena) . Para sua
própria proteção e proteger os outros filhos.

Mental-Deficiência
Estudiosos que apresentam sinais de 'Mental-Deficiência' . São avaliados por uma comissão (Educadores,
médicos, pais) . Se for encontrado aflitos são transferida para, 'MDQC' (Composto
Mental-Deficiência quarentena) . Para sua própria proteção e proteger os outros filhos.

Deficiência física
Estudiosos que apresentam sinais de 'Física-Deficiência' . São avaliados por uma comissão (Educadores,
médicos, pais) . Se for encontrado aflitos são transferida para, 'PDQC' (-Deficiência Física
quarentena Composto) . Para sua própria proteção e proteger os outros filhos.

Busca> ganho> aplicar o conhecimento via

Livre Educação <Aprender e Ensinar
P rivilege 1 3: Rewa

rded wo rk

Cada pessoa tem um 1GOD dado direito a ser útil e ter recompensado o trabalho. Desemprego
não é aceitável. Um fardo para a comunidade. A vida inútil.

trabalho recompensado é dividido em assalariado & voluntário. Assalariado cuida das
necessidades para o lado físico da vida recebendo recompensa monetária. O voluntariado é
bom para a alma. 1GOD ama voluntários!

1GOD está vendo!
Para a gestão económica, salários e condições (MMM) são definidos pelo Governo Provincial. ' wmw ' são
fixados anualmente. wmw pode permanecer o mesmo, ou ir para cima ou para ir para baixo como as
condições econômicas exigem.

Para definir salários e condições que são padronizados. Para uma melhor gestão económica todo
mundo é um assalariado. Privado & State propriedade são
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abolida e substituída por cron . Os sindicatos estão deregistered. Governo define salários e
condições. Há 7 níveis de remuneração.
Pagamento é baseado em um 'salário mínimo semanal' (MMM) & A multiplicador.

Pay-escala começa com um wmw x1 (mínimo) para wmw x7
(máximo) :

wmw x 1 x 2
wmw wmw x
3 x 4 wmw

wmw x 5
wmw x 6 x 7
wmw

não qualificados, Aprendiz

especializado, Trady
Master-Trady

Administrador
Gerente líder
(máximo)

Supervisor

wmw 6 dias, 7 * horas por dia, semana de trabalho de 42 horas, nenhum trabalho no dia 7

(Dia divertido) . Diário espaço de trabalho horas (Tempo-triângulo) : 1 hora após o nascer do sol até 1 hora
antes do por do sol. Fora desta vez apenas os serviços de emergência trabalho (Night-Toque de recolher) .
Semanal não mais que 18 horas (3 horas) de trabalho a tempo parcial. Nenhuma obra casual.

* CG Klock, Nova Era tempo de gerenciamento é usado
Condições para todos os 7 níveis de remuneração:
Esperando ELA' s receber licença 7 semanas de paternidade,

wmw 1 então SMEC regras se aplicam ~
ELE' s receber licença de maternidade 1 semana wmw 1 ~
Doente-pago para todos os pay-notas, wmw 1 ~

Há licença queixa de 3 dias, wmw 1 ~
Há 2 semanas (14 dias)
-Férias anuais pay-grade, wmw 1
~ Não há nenhuma carga e férias anuais, nem
licença de longo serviço ~
engrenagem de Trabalho, Comida, Bebida & higiene são
fornecidos.

Condições de trabalho: Um local de trabalho é ser saudável e seguro, com equipamentos
de proteção e calçado usado conforme necessário. Empurrando as pessoas para fazer mais
trabalho em menos tempo não é seguro, saudável e diminui a qualidade. Há pausas a cada 3
horas. Total de horas trabalhadas por dia não deve exceder 10 horas .

Plano de carreira! Quando há uma abertura, promovido pela experiência de trabalho, a antiguidade. Um
estudo mais aprofundado após a qualificação ( ELE ELA) .
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imposto para a renda até wmw7: 0% ~ Imposto de renda acima de wmw7 :
100% ~ Fiscal para benefícios adicionais: 100%!
Os trabalhadores que não conseguem encontrar trabalho completo ou a tempo parcial.

São utilmente empregado (benfeitores) pelo ' Condado ' em

wmw x1 . Tendo benfeitores elimina desempregados!

1GOD está à espera de ouvir de você!
trabalhadores- Oração

SS

SSS

5.1.7. trabalhadores dia ' Condado ' celebrações

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) pede ajuda para que eu possa ser um trabalhador
úteis podem meus esforços ser apreciado e recompensado de forma justa eu me
esforço para fazer o meu melhor em todos os momentos eu vou fazer minha
comunidade orgulhosa de mim Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usada no Dia dos Trabalhadores

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 4: re

ceiverespect

Custodian-Guardião dar 'Respeito' que em troca quer ser ed respeito-. Receber o respeito é
parte de uma família harmonias, local de trabalho e comuni- dade. Receber o respeito é um
privlege. CG mostrar respeito a outras Custodian-Guardian, a Anciãos e membros da
1Church ( UCG1) .
Eles também mostrar respeito a outras pessoas merecedoras.

Receber Respeito está mostrando admiração pela virtude e / ou realização

. Pode levar algum tempo e esforço para tornar-se consciente de boas qualidades. Quando
consciente e se for o caso, honrar essas qualidades com respeito.

Os pais recebem o respeito de seus filhos. Em troca os pais respeitar dores de crescimento de
seus filhos. respeito receber idosos de mais novo show de respeito via conhecimento
continuidade. Pessoas mostrar respeito aos líderes ed elect-. Trabalhadores mostrar respeito a cron
membros do Comitê.
Respeito não é um brinde. Respeito é ganho! As pessoas que não têm
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ganhou o respeito. Não receber respeito. Eles precisam melhorar.
Você está recebendo o respeito: 'Sim, Good'! Não está recebendo o respeito, 'Por que não'! Auto avaliar, pedir
a outras pessoas. Você pode precisar de mudar. Outros podem precisar de reprimenda.

Respeito ! Um objetivo de valor!
P rivilege 1 5: re

ceivejustice

Receber Justiça é um 1GOD dado direito humano! As maiores
ameaças à Justiça são hereditários-tirano, político-Tyrants &
Wealth Apart- heid. negar esta
1GOD dado privilégio é um insulto 1GOD & um crime comuni- dade SENHORA
/ R6-7

Uma ameaça à justiça é In-justiça, elitismo, corrupção, ..
(Corrente do Mal) . Injustiças são o resultado de arrogante, egoísta e
poder viciado Heredi- tary & Tyrants Política. abdicar ou de
hereditário-Tyrant são enjaulados,
SENHORA / R7 . Político-Tyrant de são enjaulados, SENHORA / R7 .

Riqueza-Apartheid termina. Corrupto, Parasita, predatório, de são bem
despojado, enjaulado Profiteer, SENHORA / R6 .

Substituído por cron & Wmw.
Custodian-Guardião apoiar uma sociedade justa e democrática.

Que se baseia / ou comportando-se ao que é moraly direito, justo e
escrito no, Legislador Manifest .
Para receber justiça. Não são aplicadas Leis. Acolhido por um
Judiciário não combater (Sheriff Advogado Pool, Marshall barrister
Pool) . Que colaboram para encontrar, 'Verdade'. Proclamar, 'culpado'
ou 'inocente'. Distribua, acumulada 'pena obrigatória', Reabilitação' &

a compensação cabível. Nota! Não há júris. Não há litígios civil.

Justiça
1GOD
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APENAS I CE a HUMANA - RI GHT

P rivilege 1 6: withdignity

End

Custodian-Guardião acredita 1GOD tem o direito de decidir quem vive ou morre. As pessoas têm
uma 1GOD dado direito a terminar a sua vida com tanta dignidade como eventos permitem. Isso
implica acabar com uma vida insuportável, colocando a decisão de vida e morte em 1GOD de mãos.

Uma pessoa em suporte de vida já acabou de (Por pessoal médico) após o dia 3 de (obrigatório)
. 1GOD em seguida, decide se essa pessoa vive ou morre. Deixando uma pessoa
mais no suporte de vida é uma tortura, um crime, SENHORA / R7 .

Uma pessoa é dito que têm uma doença fatal. 1 st seu corpo está massacrado (cirurgia) . Ainda
vivo a pessoa é queimado (Gritos de dor) com radiação. Ainda vivo a pessoa está agora
poisened (produtos farmacêuticos) . Ainda vivo você pode ser curado por agora. Ou você não
está curado, após a tortura você é deixado para morrer uma morte lenta e agonizante. É cruel
desumano. Não um fim com dignidade.

Custodian-Guardião apoiar a saúde preventiva consiste em dieta, rcise exe- & imunização. A cirurgia
é um procedimento médico último recurso. O tratamento de radiação é termo não deve ser
administrado. cals Pharmaceuti- devem ser evitados, eles são um pouco saudável ripp-off. Eles
rmaceuticals' efeitos colaterais são um grande risco para a saúde devem ser evitados.

Uma pessoa incapaz de fazer um sanduíche e comê-lo agora ou no futuro capazes foresee-. Pode
querer envoke o 1GOD processo de tomada de decisão
(viva ou morra) . Toda pessoa tem o direito de negar o tratamento, comida e bebida. Negar uma
pessoa esse direito é uma tortura, um crime, SENHORA / R7 .

1GOD de design é que tudo no universo físico tem um início e final, incluindo o
corpo humano. compaixão humana exige pôr fim ao sofrimento. Não 'prolongar
artificialmente a vida. Artificialmente prolongar a vida está a interferir com 1GOD 'Projeto
s.
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Para evitar ser enterrada viva, a cremação é uma obrigação. A
cremação também liberta a alma. Nota!
Cemitérios são uma saúde de risco e resíduos de terra.

Auto infligido matando (Eutanásia, suicídio) é um sinal de uma mente fraca e um espírito fraco. É
uma vida-experiência para a alma. Outros seres humanos não deve interferir, a menos que há um
perigo para os outros. 1 DEUS vai lidar com isso no Dia do Julgamento. Ajudar uma pessoa a uma
morte auto-infligida é aceitável, desde que o tribunal competente aceita que há um desejo de morte.
sofrimento grave é tortura. Acabar com ela!
Nota! Os seres humanos colocar sofrendo animais fora de seu sofrimento. No entanto, eles não têm
compaixão por sua própria espécie.

Acabar com a vida com dignidade é um direito humano.

1GOD está à espera de ouvir de você!

SS

SSS

Alma- Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo por favor recebam um
membro da nossa comunidade Um guardião guardião humilde que lutou
para ser bom Um muito amado pessoa que cumpriu a sua missão de
incêndio liberta esta alma para Julgamento Dias Uma alma única perdido
Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado depois que uma pessoa morreu ou qualquer momento. É usado em um
End-Portal ceromony de um crematório.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 7: Ha nt vefreelyelectedgover nme
Os seres humanos são criaturas sociais. Eles gostam de pertencer. comitês livremente eleitos
atender a essa necessidade. Liderança por 1 é tirania. Liderança pelo comitê é justo.

Hereditária & político-Tirania são substituídos com multi-escolha governança livremente
eleito. Governança representa HE & SHE com igual representação. funcionários eleitos
usar o ' Legislador Manifest' como guia.
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As pessoas estão apoiando Governo livremente eleito pelo voto em íons elect-. Não votar pode
resultar em radicais assumir Government & estabelecer uma tirania (Hereditária ou política) . Tiranos
são removidos enjaulado, SENHORA / R7 . ' Suporte apenas 2 tipos de governo, 'universo
Custodian Guardians Província' (provincial) & 'Shire' (local) . Depois de estabelecer uma
província é dividida em 35 distritos cal políti-. Cada distrito elege 1 HE & 1 SHE para
parlamentos mento por um período de quatro anos (anos Quattro) . O candidato (ELE ELA) com
a maioria dos votos é eleito. Os 70 eleitos são conhecidos como governantes. port
Custodian-Guardião SUP- independente não é as partes.

o 7Provinces são regidos por-Comité Central (Parlamento) .
Este Parlamento é composto por 70 Réguas. 36 Réguas formar um mento governamentais. Os
governantes do governo são conhecidos como legisladores & Governantes não-governamentais são
chamados Jogo de damas. Damas fornecer um árbitro Ruler- que preside Parlamento.

Governantes eleitos por voto secreto uma comissão de 7 Legisladores e 1 Ruler- árbitro. As
réguas 1 st eleito 1 HE & 1 SHE. Entre o-lhes a 1 com o voto mais elevado torna-se
'Chief'Legislator & o outro 'Checker Ruler- árbitro' (Por exemplo, ela é chefe e é
governador-árbitro) . Mesma quantidade de votos, o mais experiente torna-se chefe.
Em seguida, os governantes eleger 3 HE & 3 Legisladores SHE. Mesma quantidade de votos a
mais sênior se tornar legisladores. O Chefe desembolsa a 5 Comandante da (Ambiente, Exterior,
Interior, Conhecimento, Shire) & 1 carteiras Auditor. A Província está agora governados.

Nota! do Parlamento Régua-árbitro também é auditar o Auditor. Responsabilidade
Parlamento é fundamental!

A Província cria um 'Shire'. A província oferece 3 'Advisers' para o 'Shire'. O conselho
'Shire' é composta de 3 'Assessores' e 2 'Kalifs' (1 HE & 1 ELA) 'Kalifs' são eleitos a
cada 4 anos no dia 1º de Passover- Mês, Quattro-Ano * pelo 1º passado o sistema
postal.
* Nova Era tempo de gestão, CG Kalender
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Como votar
O candidato votar a favor:
A ele ou ela não mais jovem então com 28 anos ou mais de idade, em seguida, 70.
seja ou tenha sido um pai.

É um funcionário ou voluntário ou aposentado. É
mentalmente e fisicamente apto. Não tem educação
universitária.

não completou qualquer Reabilitação enjaulado. Não tem nenhuma deficiência sexual (Mesmo
sexo, sexo confuso, abuso de crianças) . Usa o 'Legislador Manifest' como seu guia. É um

Custodian Guardião

NOTA !
Custodian-guarda Supporters & Klan Elders podem nomear, porta SUP-, endossa e
candidatos Shun nas eleições. Custódia-guarda Membros (Zenturion, Praytorian,
Proclaimer) não pode suportar, nate nomi- ou apoiar candidatos fora da administração
1Church.

Votar é um dever-civil.
Governo livremente eleito é um ser humano com o botão direito.
Depois de receber 'privilégios' ganhos. É hora de aprender sobre 'Falhas'.

mais recente mensagem de 1GOD, Legislador Manifest

14.04.04.07 www.universecustodianguardians.org

Fim
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