1FAITH yasagetirici Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Evren Custodian Koruyucuları

Bir kişi alır 1GOD 'ler Ayrıcalıklar onlar tamamlandı çünkü onların
1 TANRI 'ler Yükümlülükleri. 1GOD Verilen Ayrıcalıklar kazanılan topluluğumuz Hakları olurlar. Topluluk
Görevleri tamamladıktan sonra. Bu Haklarını Talep! Bu bir insan hakkıdır!

Tehditler 1 TANRI Verilen Ayrıcalıklar: Bencillik, Vurgunculuk Açgözlülük, Ahlaksızlık,
Kirleten, Kalıtsal Mezalim (Monarşiler) Ve politik Mezalim. Herhangi bir tehdit her zaman,
acccountable tutulur MS / R1-7
Topluluk Hakları kazanılan herhangi bir kişinin reddedilmesi, suç MS / R6,

1GOD verilmiş Ayrıcalıklar
1

Nefes, temiz hava

2 İçilebilir, filtrelenmiş su
3 Yenilebilir, sağlıklı gıda

4 Koruyucu, uygun fiyatlı giyim
5 Hijyenik, ekonomik barınak
6 İbadet & inanın 1GOD
7 ahlaki önlemlere ile Serbest Konuşma

8 Mate, aile kurmak

9 bir hayvan
10 şiddet içermeyen bir topluluk var
11 Ücretsiz tedavi sırasında hasta

12 Serbest eğitim
13 ödüllendirildi eser

14 saygı alma
15 adalet al
16 vakarla End
17 serbestçe Seçildi mı hükümet
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1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

EEEÿ

İSTEK - namaz
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ad) Bütün Yükümlülüklerini Yerine & alçakgönüllülükle
tüm Ayrıcalıklar Ayrıcalıklar topluluk hakları haline istek
Ben toplum bu haklar Görkemi bu hakları kullanmalarını sağlayacak
Topluluğumu teşvik onaylamaz talep edecektir 1GOD & İnsanlığın İyi
Bu dua evde veya bir Buluşmasındaki okunduğu!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Ayrıcalık 1: Nefes,

temiz hava

İnsan vücut ihtiyaçlarını Hayatta kalmak için Nefes

Hava.

Soluduğumuz hava gazlarının yapılır (Nitrojen, oksijen, metan, karbon tutma dioksit) Su
ve safsızlıklar (Toz, mikrop, spor) . soluduğumuz havanın yüksek azot ve oksijen içeriği
olmalıdır. Aynı zamanda, düşük karbon dioksit ve metan içeriğine sahiptir. Su içeriği (nem)
tabi, yüksek nem rahatsız olur ve bir sağlık sorunu. Safsızlıklar onlar akciğerleri
alevlendirecek gerekli değildir.
Ne kadar süreyle nefesinizi tutabilir? 4 Dakika, o zaman hava için yutmak. Hiçbir solunabilir hava
yudum, Ölürsün! İnsanlar, yangınlarda hızla yok solunabilir hava ölmektedir.

Stopaj solunabilir hava işkence ve insanlarda ve
hayvanlarda öldürülmesi olarak kullanılır. işkence olarak
solunabilir hava Stopaj (Su-biniş) ABD İdaresi, ABD
hükümeti çalışanları ve hükümet müteahhitlerle
yaygındır.
İşkence yargılanması için suç MS / R7,
(İnsanlarda) , MS / R4, ( hayvan) .
öldürmek için solunabilir hava Stopaj yanlışlıkla veya öz tarafından kullanılır (intihar

) Hükümet, diğerleri (Suçlu) . Kazayla: Yangında zehirli-dumanı. Öz:
kasıtlı konsantre karbon dioksitin teneffüs veya gaz pişirme.
Hükümet: Gaz odası, asılı. Adli: garroting, boğazını,
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boğucu, asılı. Devlet ve cezai cinayetleri, olsun MS / R7,

şeyleri yanan İnsanlarda Nefes havaya' ana tehdittir.
Bu bir baca ve toksik-duman & hava kirlilik için elek olarak akciğer olarak nefes borusunu
kullanmak birey ile başlar. baca olarak insan- vücudunu kullanarak ciddi sağlık riski ve
hakaret etmektir 1GOD en tasarımı.
Sigara bağımlılığının!

Bağımlılık bir algılanan ihtiyacını sevindirici tekrarlayan kompulsif davranıştır. Bağımlıları
davranışları yapıyor zararı kabul etmeyerek kendisini aldatmaması. kendilerini, aile,
arkadaşlar, iş arkadaşları ve topluma zarar.

Bağımlılar (Bağımlılar) cahil (aptal) saf (Akılsız) & zayıf (Ümitsiz) ! Bağımlıları kendilerini
zevk ve birlikte hayatlarını tutuyorsun yazılana kadar bağımlısı inanmıyorum. Bir kez
onlar I & Toplum için bir tehdit haline bağımlısı. Bunlar, sanrısal sahtekâr, anti sosyal,
ahlaksız, hilekar, bencil ve umursamaz hale gelir. Bu Shire'ı zorlar
(topluluk) Onların yaşam tarzı kontrol etmek. özgürlükleri ve hakları sınırlandırarak.

Sigara içenler ağzından kokar. Onların giyim
kokar. Onlar bir oda kokutmaya.
Onların külleri her yerde. Onların izmarit her
yerde. Onlar kirli, iğrenç, kokuşmuş bireylerdir.
Onları Shun! Utanç onları.

Sigara içenler onlara-hallerine bir sağlık riskidir. Onlar dudaklar,
dişler, dişeti, ağız, boğaz, nefes borusu ve akciğerler, topluma bir
yük hasta olma yakmak.
Sigara içenler duman sonları ve öz verdirdiler sickies birçok alarak
tembeldir. sorumlu tutulacağı!
Sigara içenler diğerlerine bir sağlık riskidir. Hamile sigara doğmamış zor durumda. Doğumdan
sonra bu yeni doğan sağlık sorunları olan bir ömür boyu hapse mahkum edilir. Onlar
deformiteleri / engelli olabilir, .. Hamile sigara doğmamış zarar kovuşturulmasını: MS / R3 .

Pasif duman (Saldırı) insanları incitiyor. pasif duman yaratmak
Sigara içenler dava açılıyor, MS / R3 .
Varlıkları (Eğlence, eğlence, iş ,.) Buna izin
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sigara kovuşturulmasını MS / R3 & tazminat ödeyecek. sigara izin Hükümet değiştirilir
& MS / R7, .
Sigara içenler ihmalkar vardır. Onlar yangınlar, evleri, çim, orman başlar. Bunlar,
hesap sorulmasını MS / R4, & kom- dekompansasyon öder. Onlar, insanları ve / veya
hayvanları yaralayabilir MS / R5 .
Onlar, insanları ve / veya hayvanları öldürmek MS / R6, .

1951 yılında (Pagan takvim) o sigara şiddetli tehdit sağlıksız olduğu kurulmuştur. Hükümet
ve Devlet kurumları / vermedi bölümler 'Ban' sigara hizmet ve toplumu korumak için
başarısız oldu.
Geriye Dönük mevzuat geçti ve bu suçlu olsun edilir, MS / R7,
teşvik herhangi bir birey veya grup, iş veya diğer varlık (Serbest bies, reklam,
pazarlama) , izin verir (Ebeveynler, öğretmenler, iş, kulüpleri, atılmış, eğlence mekanı,
...) , kar (Tedarikçiler, üreticiler, taşıyıcı, toptancı, perakendeci) & / Veya sigara
aksesuarları kullanılabilir hale getirir 'Smokes' MS / R7, 'Smokes' içerirler ne olduğu
önemli değil. Sigara içme davranışı sağlık riskidir.

SİGARA için SIFIR TOLERANS!
Bireyler pişirme gaz, dışkı, odun, kömür, yağ yakma hava
içerisinden kullanılabilirliğini azaltır
(Mangal içerir) Isıtma, güç. Bu Şimdi bitiyor! yakmadan
üretilen elektriği kullanın. ekipmanın ihlali, el koyma
sonuçları, yıkım ve MS / R2,
Güç istasyonları o yanık (Kömür, gaz, uranyum, yağ, ..) enerji
oluşturmak için SHUT & sökülür.
Sahipleri Kirletici, operatörler dava açılıyor, MS
/ R7, . Kömür ve Uranyum madenleri kapalı ve mühürlü.
Madencilik Sahipleri & operatörleri dava açılıyor, MS / R7, . Enerji
dışı yanan yöntemlerle üretilir.
yanan Yerli ve olmayan yerli taßıyın Ends taşımak için! Gaz ve
Petrol dışı yanan kullanımı vardır.
Serbest yolları Yurtiçi ve dışı yerli nakil 'Otoyol-Tramvay' ile
değiştirilir! Uzun mesafeli kara taşımacılığı sadece Rail
gereğidir.

kirletici Eğlence Uçlar.
Havada: Hava Gösterileri, özel sermayeli hava taşımacılığı (İnsansız, düzlem,

4

1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH yasagetirici Manifest

jet, helikopter, uzay mekiği, ...) .

Su altında / 'in: motorlu tekne yarışları, özel sermayeli deniz taşımacılığı (Kabin
kruvazör, seyir-gemi, hoverkraft, jet ski, hız-tekneler, yatlar, ..) .
Karada: Tüm 2,3-4 tekerlekli motorlu: döngüleri, bisiklet, arabaları, SUV, spor-arabalar,
limuzinler, lüks arabalar. Araba yarışı, araba hareketler yoktur. Turistik trenler. Kirleten
Eğlence & Kirleten Entertainment Araçların Sağlayıcıları Organizatör dava açılıyor, MS /
R7,

Tırnak salonu zehirli dumanlar oluşturun. Çalışanlar koruma nefes var. Salak müşteriler (Müşteriler)
yok. Alışveriş Merkezleri içinde Tırnak Salonları ardına kadar açık. Onların zehirli-dumanlar
geçenler tarafından kucaklıyorum. sağlık riskleri onları maruz. Özellikle hamile kadınlar, yeni
doğmuş ve yaşlılar. Eğer zehirli-buhara maruz kaldıysanız salon ve tazminat
alışveriş-Center dava.
Tırnak salonu bir sağlık riski bir hava kirleten vardır. Onlar kendi tırnaklarını yapmak ve çok fazla
para var tembel insanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Onları kapatın ve onlara yasak. , Sahipleri
ve yöneticileri Yargılamak MS / R7,
Güzellik salonu bir sağlık riski bir hava kirleten vardır. Onlar kendi markasını yukarı yapmak için çok tembel
& çok fazla para olan kişiler tarafından ziyaret edilmektedir.

Onları kapatın ve onlara yasak. , Sahipleri ve yöneticileri Yargılamak MS / R7,

Toksik-dumanlar dava, kapatılır oluşturmak Kuaför, MS / R7, hava kirliliğini
oluşturmaz Kuaför normal çalışır.
Kapitalist (Hırslı yırtıcı parazit) Hükümetler makyaj bahçeleri ile evlerini ediyoruz. Ev
sahipleri benzin motorlu bahçe araçları kullanmak
(Fırça kesiciler, üfleyiciler, testereler, çim biçme makineleri, öğütücüler, ..) o kirletmez

(Hava, gürültü, toprak) . Kat Malikleri, Üreticiler, Perakendeciler, olsun MS / R7, .

Bu kirliliği izin Hükümet değiştirilir & MS / R7, .
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Böcek öldürücüler kullanılmaktadır İçeride, sinir sistemini saldırır. Bunlar
doğmamış yapmak ve hiperaktif yenidoğan. Böcek İnsan ve hayvan
solunum sistemlerini tahriş. içeride Böcek kullanmayın.

Dış Böcek öldürücüler bitkileri, meyve bahçeleri ve gıda kullanılır kontamine olmuş
Bitkileri, meyve bahçeleri ve gıda insan veya hayvan beslenmesi için uygun olmayan. Kirli
kırpma, gıda topluluğu tarafından yakılır (Shire) . Ticari yapımcı olsun en MS / R7, . Bu kirlilik
değiştirilir ve kovuşturmaya izin Hükümetleri kavuşmasını, MS / R7, .

Askeri taşıma, patlayıcılar, A / N Kükürdü
(Atomik / nükleer) B (biyolojik) C (kimyasal) silahlar.
Onlar insan, hayvan ve plantlife için bir tehdit.
Bu silahları oluşturmak Bilim adamları dava açılıyor,
MS / R7, . bu silahların üretim tesisleri yıkılarak, ve toplum
tarafından yakılır (Shire) . Sahipleri, müdürler, yöneticiler, bu
tesislerin yönetici, get MS / R7, . kullanmış veya silah bu tür
kullandığınız Askeri gelen kovuşturulmasını
yukarı doğru NCO'nun sıralaması, MS / R7, . ürün-iyon & / veya bu silahların depolama
yerini ve takibat yapılan izin Hükümet, MS / R7, .
Havai Fişek büyük bir kirleten vardır. Bunlar
daha kirletici büyük daha yaygın hale gelir.
hava durumu, hava kirliliğinin bağlı günün tam
olarak kalabilir. Parçacık kirliliği o elverişsiz
içmek için yapım onu kirleten su yerleşir.
Havai Fişek son! Lazer ışıklar değiştirin.

Sigara nefes Hava Yaşayacak 4 dakika var!
solunabilir hava inkar ya neden & kirlenmiş havanın etkisi olan herhangi Kişi, Kurum
veya Hükümet. hesap sorulmasını, dava, kafesli, MS / R7, . Bir olan nefes alabilen Air
Talep 1GOD Sağ verilen!

HAVA kirleticilere SIFIR TOLERANS !!!!!!!
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Privilege 2: İçilebilir,

filtrelenmiş su

İnsan vücut ihtiyaçlarını Hayatta kalmak için İçilebilir

su

Bizim gövdenin 60 ±% su oluşur. Vücudumuzdaki her hücrenin ihtiyacı var.

Su bizim eklemleri yağlar, bizim vücut ısısını düzenler ve bizim atık siler ...
Özet atmosfer su buharı damlacıkları oluşturur.
Dünya'nın yerçekimi aşağı damlacıkları çeker (Düşen yağmur)

yüzeye. Yağmur tatlı su önemli bir kaynağıdır. Bu yağmur suyu,
gıda, yemek pişirme, yıkama, kişisel hijyen hazırlamak, içme
kullanılır ...
kullanılan bir kişi, yağmur-su içmek yiyecek hazırlama
için kullanmak mümkün. Bu mümkün advis- değildir,
yağmur suyu kirlenen, sağlıksız, toksik, asidik, kötü
tatmak, kötü kokulu. Çamaşır kirlenmiş olma yağmur
altında bırakılmamalıdır. kirli bakmak ve kokulu
kötü-ama cildi tahriş edebilir kalmaz.
Soğuk yağmur dolu veya kar olarak düşer. Kar yüksek dağlar, kutup & antarctic oluşturarak
tatlı su rezervlerinin üzerinde birikir. Kar beyazdır, pollu-

ted kar bile siyah gri. Siyah cam küre, Grönland ve Antarktika çevresindeki
buzulların, Himalayalar'da bulunur.
Toplumlar tatlı su rezervleri oluşturmak. Bu rezervuarlar bunları doldurmak için
yağmur suyu ve eriyen kar güveniyor. kirlilik nedeniyle bu sular, insan ya da hayvan
tüketimi önce tedavi gerekir.
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Rezervuar derin ziyade sığ olmalıdır. Derin buharlaşma yosun büyümesini, özellikle
zehirli türü ve haşere istilasını azaltmaya, soğuktur. Su sporları adet gören ve suya
pooing, idrar durdurmak için yasaktır. Su zanaat (Jet-ski, motor ya, ..)
kirletmek (Yağ, benzin, pille asit, ..) onlar yasaklandı! İstisna:
Park-Ranger ulaşım.
Bir kişi Doğru yapıyor topluluk güvenemez. Hiçbir tedavi, kısmi muamele, yanlış tedavi,
maliyet düşürücü, yolsuzluk, suç davranışı, .. Suyun Ev tedavisi zorunlu hale
gelmektedir.
Suyun Ev tedavi filtrasyon gerektirir. Filtrasyon düşürmektir:
Arsenik, asbest, klor, kloroform, karbonat sertliği, bakır, kir, herbisitler, ağır metaller,
kurşun, böcek ilaçları, pas, ... Ayrıca sıcak iklimlerde filtrelenmiş su ölümcül karşı
korumak için haşlanmış gerekiyor
(mikroorganizma) hastalığı.

tatlı suya Tehditler
Yakında taze su talebi taze suyun kullanılabilirliği aşacaktır.
boyanın soyulmasına neden olabilir Kirli yağmur, çelik yapıların
korozyona (Köprüler) , Taş, yaprakların ve bitki örtüsü solma, cilt tahrişi
erozyonu, ... Kirliliği içermesini nasıl tavsiye üzerine 'Nefes Air' & 'Yeşil
Konsepti' kontrol edin.

Sulama! Sulama için yeraltı kullanarak daha hızlı o doldurmak edebileceğinden çok
daha suyun yeraltı deposunu tüketir. Bütün Ekosistemini kuruma ve taze su sıkıntısı
oluşturma ile sonuçlanır. Yeraltı sulama biter. Sulama için yeraltı kullanarak yasadışı
herkes yargılanır, MS / R7, . Hükümet Yeraltı sulama, yerini yargılanır izin verilmesi MS / R7,
.
Sulama, nehirlerden Tatlı su kullanarak, göller, dere, ... Suyun akışını yavaşlatır. Bu
buharlaştırma teşvik eder. Kuraklık Sonuçlanabilecek! Sulama Bu tür uygarlıkları biten
sonuçlandı. Bitiş sulama.
Kirli su yolu en (Dere, akarsu, nehir, gölet, göl, ..) tatlı su
sıkıntısı oluşturun.
toksinler, zehirler, farmako- hazların, dolu Yağmur ..
Kaçak sanayi atıkları, toksinler, zehirlerin damping, .. su
yollarından Kirletici, kirleticiler, bireyleri dava açılıyor
uçları MS / R3 tüm diğerleri, MS / R7, .
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Taze su Supplement
Tuzdan arındırma enerji, masraflı bir çok kullanır. Suyun alımı sistemine balık, kabuklu
deniz ürünleri, bunların yumurta, ... çok sayıda çekerek, olumsuz çevresel etkilere
sahiptir. Büyük deniz yaratıkları bir alım yapısının ön ekranlarında karşı sıkışıp vardır.
Kimyasal arıtma, pas- lanmaya geri okyanusa salınır sıcak tuzlu su oluşturun.

Tuzdan arındırma aşağı su kalitesi için yapım yüksek bor içeriğine sahiptir. Yüksek bir
boron diyetteki tarım, çiftlikleri ve gıda üretimi sonuçları kullanılan bu su. yüksek bor
düzeylerinin uzun süreli tüketim sağlıksız.
atık su geri dönüştürülmüş atık su katı almaya primer tedavi geçer, besin filtreleri en
bakteri ve virüsleri uzaklaştırmak çıkarılır. Su daha sonra molec- modülleri, kaldırmak
için bir zar boyunca zorlanır. musluğa Tuvalet son çare bir seçenektir. Testler her
sağlık riskleri açıklamayız.
Şişelenmiş su (Pahalı) seyahat için uygundur. ısınırken tehlikeli hale Plastik su
şişeleri salma kimyasalları (Güneş, ısıtıcı) . Bardak (Hiçbir kurşun) Şişeler tavsiye
edilir.

Aromalı içme suyu
Çeşitli içme suyu için aromalı olabilir. Bazı aromalı unheal- senin olduğu ve kaçınılması
gerekmektedir. Aromalı su soğuk veya sıcak servis edilebilir.

Uygun aromalı içecekler: Sığır ekstraktı, Tavuk özü, Kakao, Çay, Kahve, Meyve,
Otlar, Baharatlar, Bitkisel.

Sağlıksız aromalı içecekler ve eklentiler: Alkol, Yapay renk, Yapma aromalı, Yapma
& doğal tatlandırıcı, Karbonatlı, Kola, Cordial, Enerji içeceği, Limonata, Kafeinsiz
kahve, meyve-suyu, Koruyucular, Sodyum, ..
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İçme suyu en iyisidir
Günlük rutin: Kalk, hafifçe soğutulmuş, filtrelenmiş su 0.2l bardak. Her yemekten
önce (Kahvaltı, Erken Gün-aperatif, Öğle, Geç Gün-aperatif, akşam yemeği) hafifçe
soğutulmuş, filtrelenmiş su 0.2l bardak. İçme-kadeh (Plastik) Her Başucu-masaya
filtrelenmiş su 0.2 l doldurulmuş. Gece boyunca sen tuvaleti ziyaret & kuru boğaz
içerken sabah kalkarken zaman dinlenme içtikten sonra her zaman iç.

Resim-sıvı alımı. Yaşamak için 4 gün var!
içme suyu reddeden veya sebep ve kirli suyun etkisi olan herhangi Kişi, Kurum /
Devlet. , Sorumlu tutulmaları kafesli Are,
MS / R7,

Kahve göksel uyarıcı içecek
Kahve coffeeplant ait kavrulmuş tohumlardan hazırlanan bir demlenmiş içecek.

Kahve ekvator boyunca sıcak, ıslak iklimlerde yetişen Kahve ağacının kurutuldu, kavrulmuş,
tohumlar, yapılır. 2 çeşidi vardır: Robusta çekirdekleri güçlü lezzet ve tam vücut var. Arabica
çekirdekleri daha yüksek bir irtifada büyür ve daha yumuşak bir tat ve daha fazla aromatik
nitelikleri vardır.

Bir kez aldı kurutuldu, kahve çekirdekleri yaklaşık 200 ° C 'de kavrulur. Bu fasulye
şekerler karamelize olmaya ve kahve lezzet geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Kızartma
koyu tempe- rature yüksek kavrulmuş, daha uzun, veya & olacak dolgun tat, koyu
kızartmalar daha derin ve daha zengin bir lezzet ise genel ışık kızartmalar, bir net,
daha fazla asidik bir tada sahiptir içinde. Karanlık kızartma 'güçlü', ille değil. Bir fincan
kahve gücü kahve demlenir edilirken eklenir ne kadar su bağlıdır.
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Nasıl kahve getirmiyorsun kadar keac ma için?

Kahveye ne favori fincan en iyi şekilde.
1) Büyük tatma kahve büyük tatma su ile başlar. filtrelenmiş su kullanılabilir durumda değilse,
musluktan soğuk su kullanın. Birkaç saniye su ısıtıcısı eklemeden önce havalandırmak için
yayınlayın.

2) Su kahveye seni eziyorlar önce yatışmak edelim (Anında ya da damla filtre) Granüller.
Kaynar su tadı granülleri ve darbe en yakacaktır.
3) süt kullanırken (tavsiye edilmez) , sudan sonra fincan ekleyin. Süt 1st eklenirse,
kahve yanı karıştırmak olmayabilir. Sıcak su lezzet değişen, süt haşlanmaya sebep
olabilir.
Not! tatlandırıcılar (Şeker veya yapay) harabe kahve!

Kafeinsiz kahve ama bir sağlık riski yoktur.
sadece sigara Süt süt kullanın.

hazırlıklar :
bira,

Anında,

Damla-Filtre Kahve; Espresso (Makine) .

Kafeinsiz kahve bir Sağlık riski!
dekafeinasyon Çözücü kullanır. Çözücü kalıntısı genellikle mide üzdü.

Mantık! Kafein olmadan Kahve içme Coffee amacı yendi.

Kahve Kapsüller bir Çevresel risk!
Kahve Kapsüller tüm 1Billion bir çevre felaketi vardır. Onlar biyobozunur değildir. Onlar
geri dönüşümlü edilmiyor. DURDURMAK! Üretim!
Yargılamak, MS / R7, . DURDURMAK! Onları kullanarak!
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Nasıl bir fincan kahve içmek için?
almak için en iyi lezzet / tadı oldukça yudumlarken daha büyük Slurps almak olmadığı kadar biraz
soğumasını bekleyin. kahve Büyük Slurps daha aroma bırakır. Koku ve göksel, tat. süt ile küçük kapı
kahve vardır:

Espresso ince öğütülmüş kahve içinden basınç altında sıcak su zorlayarak demlenmiş bir
konsantre edildi içecektir. diğer kahve demleme yöntemlerine kıyasla, espresso kalın bir
yoğunluğa, çözünmüş katıları daha yüksek bir konsantrasyonda, ve köpük bulunur. Espresso
diğer içecekler için üs: Cappuccino, Latte, Macchiato, Mocha, Americano, Gringo, Duo-shot,
Lava & Mote. bir gülümseme ile servis edilir.

Cappuccino: doku ve süt sıcaklığı hazırlama en önemli bir
adımdır. Süt it a kadifemsi veren çok küçük hava kabarcıklarını
ekleyerek buğulama tex- Ture (köpük) . espresso bir atış bir kap
içine konur, sıcak, köpüklü süt, ilave edilir, 2 cm kalınlığında bir
köpük ile tepesinde yer tarçın bir tutam tamamladı.

Macchiato: sütü hiçbir köpük
Latte: sütü hiçbir köpük ısınır. espresso
bir atış bir kap içine konur. Sıcakısınır. Sütlü fincan 2/3
doldurun. espresso bir atış
süt çiğ kakao serpin ile
ekleyin. nane yaprakları ile üst.
tepesinde eklenir.

Mocha: Ham sıcak kakao yapmak. sıcak
kakao ile fincan 1/2 doldurun.
espresso bir atış ekleyin. Sütün &
süt köpüğünün ile doldurun. Ham
kakao serpin ekleyin.

Lav: espresso 1 bir atış.

Mote: Sıcak nane

trated mandalina suyu -

çayı ile fincan 1/2

yoğunlaştırma bir

doldurun.

yudum ekleyin. Sıcak

espresso bir atış

ham Kakao iğnesi ekle

ekleyin. En sıcak
köpürtülmüş ile

Süt. Zemin Tarçın bir tutam bitirin.

Sıcak köpüklü süt karıştırılarak birincisi.
Zemin Tarçın serpin ekleyin.
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Americano: espresso bir atış Gringo: sıcak su ile fincan
bir kap içine konur. Sıcak su 1/2 doldurun. espresso 2 atış
ilave edilir.
ekleyin. Üst Açık Nutmeg

İkili çekim: espresso 2 atış
ekleyin. Sonra sıcak su.

serpin.

Kakao göksel uyarıcı içecek
Kakao ağaçları sıcak, yağışlı tropik bölgelerde yetişir. Bu meyve Kapsüller olan bu. Bir elmanın
İçinde tohumları vardır (Fasulyeler) . Kakao çekirdekleri kakao yağı ve toz haline getirilir.

Sıcak Kakao hazırlanması:

1 çorba kaşığı kakao tozu,
1 fincan: soya sütü, keçi süt ya da diğer süt süt. 1 çay kaşığı
vanilya özü, tarçın Dash, küçük hindistan cevizi Dash.

köpüklü ve sıcak kadar çırpma, orta-düşük ateşte orta tencereye malzemeyi
birleştirin ve sıcak.

Çay göksel uyarıcı içecek
Camellia bir bitkidir. Bu yapraklar aldı & bize çay vermek işlenmiş bulunuyor. Temel Çaylar siyah
veya yeşil renktedir. Bunlar aromalı veya sented olabilir.

Saklama-Guardian çay hazırlama, yer gevşek işlenmiş çay çay demlik içine bırakır. cam bardağa
demliği koyun. fokurdayan durur cam bardağa dökün zaman, kaynamaya durdurmak, su kaynatın.
Keyfini çıkarın !
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(A) Sadece fokurdayan durur olarak siyah çay üzerine dökün. 1
dakikalık bir karıştırma infüzyon edici 3 kez sonra. Bir dakika kaldır
sonra. İçki veya lezzet için herhangi narenciye suyu eklemek veya ona
serin, soğuk ve içki edelim. Uyarı tatlandırıcılar, beyazlatıcılar ile
kirletmeyen (Yapay ve / veya doğal) .

(B) fokurdayan durduktan sonra 10 saniye yeşil çay dökün. infuserde
3 kez karıştırın. 1 dakika kaldırdıktan sonra. İçki veya lezzet için
herhangi taş meyve suyu eklemek veya ona serin, soğuk ve içki
edelim.

Uyarı tatlandırıcılar, beyazlatıcılar ile kirletmeyen (Yapay
ve / veya doğal) .
Bitkisel-tohum çay hazırlama, gevşek bir demlik içine tohum preslenmiş yerde
yapılır. cam bardağa demliği koyun. kaynamaya durdurmak, su kaynatın.
Sadece bubb- olarak Ling durur tohumlar üzerine dökün. 1 dakikalık bir
karıştırma infüzyon edici 3 kez sonra. Başka 7 dakika sonra kaldırın. İçki veya
ona serin, soğuk ve içki edelim. Uyarı tatlandırıcılar, beyazlatıcılar ile
kirletmeyen (Yapay ve / veya doğal) .

Çay hazırlığı Bitkisel-bırakır. Yeşil-çay ile aynı.

Bitkisel kök çay hazırlama, chopp kökler.
Siyah-çay ile aynı hazırlayın.

Bir poşet çay tatlar ortaya çıkarır bira zaman bir mikrodalga kullanma.
Emin metal zımba kaldırılır yapmak çay poşetinin etiketlerinden kaldır. Çoğu kağıt etiketler
lezzet müdahale suyu discoloring, ucuz mürekkep kullanın.

Bir çay-fincan sıcak su koyun> Çay-çanta seçiminizi eklemek > Yarım gücüyle 30 saniye
mikrodalgada ısı (400-500 Watt) > Bir an için, mikrodalga fırında demlemek edelim > dışarı
almak > keyfini çıkarın!

İçme suyu en iyisidir ( ) Aromalı olabilir
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Privilege 3: Yenilebilir,

sağlıklı gıda

Günlük rutin bir kısmı yiyor. Nasıl sağlıklı olduğumuzu & ne kadar yaşadığımız. Bizim yeme
alışkanlığı ile ilgisi çok şey vardır.
Günde 5 kez besleyin:

'Kahvaltı, Su, otlar, baharatlar, bal, kahve içerir ..
Erken Gün-aperatif, Su, meyve, Otlar, Çay içerir ..
Öğle yemeği, , Su, salata, yumurta, kahve dahil ..

Geç Gün-aperatif, Su, fındık, meyveler, Baharat, Kakao içerir ..
Akşam yemegi'. .. Sebze Suyu, Akşam tema, Çay veya kahve servisi vardır.

Günlük yenmeli 7 Gıdalar: Mantarlar (mantar) , Taneler
(Arpa, mercimek, mısır, yulaf, darı, quinoa, pirinç, çavdar, süpürge darısı, buğday) Sıcak Biberler, Soğan (Kahverengi,
yeşil, kırmızı, bahar, frenk soğanı, sarımsak, pırasa) , Maydanoz, tatlı-Kapsikum, Sebzeler (Kuşkonmaz,
fasulye, brokoli, karnabahar, havuç, bezelye, brüksel lahanası, ..)

Her hafta günlük bir akşam yemeği teması olması gerekir: örneğin 1.gün: Sebzeler;

2. gün: Kümes; 3 gün: Memeli; Hafta ortası: Sürüngen; Day5: Deniz ürünleri;
Hafta sonu: Fındık tohumları; Eğlenceli gün: Haşarat.

Diyet-No-Hayır' s: Yapay tatlandırıcılar, üretilmiş gıda, genetik modifiye gıda,
Fruktoz ilave edildi.

Fruktoz Diyabet ve Obezite ana nedeni (Blubber - İnsanlar) .
Fruktoz o Şeker veya meyve geliyor ister kötü. içecek veya yiyecek işleme sırasında
Fruktoz ekleme sağlık-tehlikedir. İşleme, dağıtım, içecek veya bu tür gıda satış ceza
davranıştır
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& İhtiyaçlar kovuşturulması. MS / R6,

İstisna: işlenmemiş Meyveler , Meyve , Bal , sebzeler .
Say No : içeren bir şey: Fruktoz, glukoz, şeker; Bisküvi, Kek, kahvaltı-Tahıl, Çikolata,
Meyve-meyve suyu, dondurma, reçel, ketçap, Lollies, limonata (Cola, Enerji, ...) Marmelat,
Muesli- barlar, Soslar, Şarap ...

İmal gıda genellikle çok yağlı olduğunu ve şeker insanlar, evcil hayvanlar ve çiftlik
hayvanları tarafından tüketimi için o elverişsiz hale ekledi sahiptir, çok tuzlu çok fazla
koruyucu vardır. İmal gıda arterlerin & Obezite tıkanma, bir causeof yüksek tansiyon (Blubber
- İnsanlar) . İşleme, dağıtma, imal gıda satış savcılık ihtiyacı suçlu davranışı vardır. MS / R6,

Hayır deyin: Süt-süt, Süt-peynir, Fast-food,
jambon, hamburger, alami, ...

imal: Ekmek, Et; Pizza, Sosis,
İşlenmiş : Meyve, Çorbalar, Sebzeler ...
GM-Gıda insanlar aslında tüketmek şeydir. Modifiye genetik olarak tüm başlar (İşlenmiş)
Tohum (GM-Crop) . çünkü akışın GM-Crop
- etkisi üzerine bütün gıda zinciri değiştirir. Gıda zincirinin tüm üyeleri yeni Hastalıklar,
yaşamı tehdit eden Küresel-veba oluşturmak mutasyonları oluşturma! İNSANLARDA
DAHİL! İnsanlar, daha hasta hale genç, daha deformiteleri, daha hasta bebekler, daha
düşüklere ölecek ... İnsan DNA'sını değiştirecek.
GM-Gıda Survival Tehdit: bebek gıda, pastırma, ekmek, mısır, kahvaltı-tahıl, kanola,
yumurta, jambon, margarin, et, patates, papaya, bezelye, kümes hayvanları, pirinç, sosis,
soya, domates, buğday, kabak, Yonca, ...

talep topluluk katkısız gıda. YOK HAYIR: Alkol, Genetik-modifikasyon, Herbisitler,
İnsektisitler, imal gıda, Tuz, Tatlandırıcılar (Yapay veya doğal) ...
Kutlamak: 12.1.7.
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Ayrıcalık 4: Koruyucu, uygun fiyatlı giyim
Koruyucu giysi İklim hastalığın & kirlilikten insan vücudu korumak için gereklidir. Koruyucu-giyim
rahattır ve kullanışlı olması gerekiyor. Koruyucu-giyim hesaplı olması gerekiyor.
Koruyucu-giyim kafa kapağında, giyim, çorap ve ayak koruma oluşur.

kafa koruma yün, bere, K-eşarp, Göz koruma ve kask oluşur. yün başlık ( Bere) K-atkı
ben yünden örme veya pamuk ve yün karışımı s (Herhangi bir bireştiren tlc lifi) .
herhangi bir renk veya desen olabilir. Göz koruması ve kask UV koruma sağlar.
siperlik düz yukarı ve aşağı eğimli yan ve kırılmaz, yüksek, bloklar, UV ışınları,
çizilmeye karşı dayanıklıdır değil parlama ayarlama kadar sis olduğu (Daha koyu /
açık, açık / koyu) . kask ense koruyucusu olarak bir deri vardır.

Koruyucu giysi İklim hastalığın & kirlilikten insan vücudu korumak için gereklidir. Koruyucu-giyim
ile korunan ana gövde parçaları cilt ve ayakları vardır. Koruyucu-giyim hep dışarıda
giyilmelidir.
Koruyucu giysi, Tulum (Başlık ile) ya da 2-parçalı keten, pamuk, yün ya da pamuk / yün karışımı
yapılmış (Sentetik elyaflar) herhangi bir renk / desen. Ya bir tişört boyun olmalıdır, kabarık * kollar ve
bacaklar bileklere ve ayak bileklerine kapandı (Taslak geçirmez) . * Şişirilmiş kollar ve bacaklar da hava
içeride cilt ve vücut için klima kontrolü oluşturur dirsek / diz eklemleri serbestçe hareket etmesine izin verir.

Hayvan deri, bitki fiber, ipek, pamuk veya yün: giyim doğal liflerden yapılır. Yapay
elyaf giyim dokunmadan insan cildi için kullanılmamaktadır. Yapay-lifleri giyim uçları
üretilmesi.

Koruyucu giysi pratikte, affordab- le, uzun ömürlü, rahat. Moda (Tasarımcı etiketi) koruyucu-giyim
overpriced pahalı, impractically & kısa bir terimdir. Kabul edilemez!

Ayaklar İklim ve darbelere karşı koruma gerekir. Cilt, Ayak parmakları & Bilekler risk
altındadır. Ayak koruması Çorap & Boots oluşur. dışarıda cesaretini daima ayak koruması
giyerler.
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Çorap Pamuk, Yün, pamuk ve yün karışımı dışarı yapılır (Herhangi bir sentetik) herhangi bir renk,
herhangi desen. Çorap ayak bilekleri üstünde 7 cm kadar Feet kapsamalıdır.

Çizme üst koruyucu deri var, iç yumuşak deri (Herhangi bir
sentetik) tabanı deri veya kauçuk.
Çizme bilekleri üstünde 7 cm kadar Feet korur.

Sentetik ayakkabı onları kaynar ayakları ısıtır. Sen
yürüyemiyorum.

Eldiven şeklinde Elle koruma (Herhangi bir sentetik) Gerektiğinde
giyilir!

Shun:
Tasarımcı etiket servet-Apartheid seçkinci bir parçasıdır. Tasarımcı etiket dayak edilir. köle
emeği tarafından üretilir. İyi mücadele muhtaç & yoksul snubbing kapalı kibirli için üretildi.
bunları takmak insanları Shun.

Tasarımcı etiketi! İnsanlar kim nerede Tasarımcı etiket!
Perakendeci Tasarımcı etiketi satanlar! Overpriced protec
tive-giyim! İmpractically moda Koruyucu-giyim! Koruyucu giysi
artificial- liflerin yapılmış! UTANÇ & SHUN insanlar daha az evalay. Onlar Cothing soluk gibi olması ödemek, kasten yırtık &
delikler onlarda yaptık.
Kabul edilemez değersiz kıyafet:

değersiz insanlar değersiz olduklarını bildirin.

Sentetik giyim ayakkabı Shun. , Ayakkabı sentetik
giysilerin üretimini bitirin.
yapımcı almak Yasadışı sentetikler, MS / R6, .

Vücudunuzun dışında Koruyucu-giysiler kullanmak koruyun!
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P rivilege 5: Hy

gienic, affordableshelter

İnsanlar bir var 1GOD Yaşayan Quar- çevir Güvenli sağ Affordable verilen (Barınak) . Hükümet
Ekonomik Güvenli Yaşam Alanlarının ile nüfusu tedarik etmekle görevlidir. Barınak
tarafından sağlanır ' Shire'
(Yerel yönetim) . Shire planlamanın parçası. EV !!

İçin yönetim bölgesi Ekonomik yaşam dörtte tüm Freehold Land & yerli barınak temini
için (Özel ait) kendisine aktarılır. trans Boş
- aktarılmıştır mülkiyet evsizler & bekleyen listelerindeki aileleri ile doldurulur. Sadece 1
işgalci ile Çoklu odalı evler diğer işgalcilere almak gerekir. Daha sonra 1 yatak odası
olan 1 kişi için kabul edilemez anti-sosyal davranıştır.

Herşey Ekonomik yaşam dörtte Araba konaklama vardır. Sonunda, makyaj süs bahçe,
ayaklı evleri topluluk küme konut ile değiştirilmesi gerekebilir. Küme kiralama pansiyon
'Shire' tarafından sağlanmaktadır.

Tüm küme konaklama kiracı + 1 seviye serada 3 seviyeleri var
Yer Seviyesi, Düzey 1, Düzey 2, Glasshouse Bahçe (Kiracı bitkiler büyüyebilir) . Küme
konaklama Tek birimlerinden oluşan (1 oda) , Çift-birimleri (2 oda) Aile-birimleri (3 oda
...) . Zorunlu Kılavuzu-hatlar (Aile durumu, yaş) uygulamak.

Tüm Ekonomik Güvenli Yaşam Çeyrek Araba konaklama yeridir.
Haftalık kira kiracının brüt haftalık gelirin% 14'tür. Çoklu kiracı kira kiracı ortak brüt
haftalık gelirin% 14'tür. Örneğin 100 $ brüt haftalık gelir, 14 $ kira. 1000 $ brüt haftalık
geliri, 140 $ kira.
yönetim bölgesi Günlük minimum elektrik ve su besler (Ücretsiz) / (Daha sonra ödeme) Maksimum
kullanım kesti. Shire da topluluk çamaşırları, bakım, rekreasyon, atık ve
kanalizasyon-çıkarılmasını sağlayın.

Tek kiracı 1 oda topluluk yaşayan hakkına sahiptir. Emeklilik konaklama yaşı 63 trans
fer en azından (zorunlu) . Tek 1 oda kiracı aynı seviyede topluluk tuvaletler kullandığı /
duş tesisi ve altta
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seviye çamaşırhane / küvet.

Çift (1 HE & 1 O) kiracı 2 oda vardır: oturma / Uyku / Küçük Mutfak & Tuvalet / Duş.
Hisse çamaşırhane / alt düzeyde banyosu.
Hareket (zorunlu) Çocukların gelmesi 'Aile birimlerine' için. Birkaç tek, transferler
olur (zorunlu) tek birim.
Aile kiracı 2 oda var (Alt düzeyde oturma / Uyku / Küçük Mutfak & Tuvalet / Duş.
Hisse çamaşırhane / banyo) Her 2 çocuk için + 1 oda. son çocuk dışarı hamle sonra (18
yaş zorunlu olarak) . Çift transferi (zorunlu) Birkaç yaşayan.

Barınak Koruyucu, uygun, rahat, hijyenik olduğunu ... Shire
komünal-kümelenmeye konut bütün insan ihtiyaçlarını
karşılamaktadır! Bir yer olarak başlatıp bir aile büyümeye.

Küme-Evler küçük sağlar: Akvaryum, teraryum, küçük köpekler. Kediler,
vahşi yaşam, evcil hayvanlar, küçük köpek, hiçbir üreme
büyükse yerden erişim şeye izin vermeyin. kiracı ve yaşam için
bir tehdit yaratıkları.

Not! zihinsel, bedensel, cinsel engelli Kiracılar, İl Hükümeti tarafından sağlanan özel
barınaklarda yaşıyor.

Ortak-Küme-Konut destekleyin. Senin evin!
Topluluğun!
P rivilege 6: rship

& lievein Be Wo 1GOD

Saklama Guardian günlük ibadet 1GOD . 1GOD istediği saygı, idolleştirmişti istiyor. 1GOD
kim HE & SHE hem de. Fiziksel Evreni yarattığı Orijinal Ruh (İnsan kader) & Ruhsal
Evren (Cennet) . Putlaştırmak 1GOD , İbadet saygılı ol.

1GOD İnsanoğlu Fiziksel Evrenin Custodian olmak istiyor (İnsan
kader) . Humankind ilerledikçe, 1GOD rehber olarak kullanılmak
üzere mesajları gönderir.
son mesajdır ' Yasagetirici Manifest' tüm önceki mesajlar
eskimiş hale getirir.
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1GOD Fiziksel Evrende tüm yaşam formlarının Orijinal Soul parçasını verdi. İbadet
Ruhsal Evrenin temasa bir Soul tutar.
Bireysel ve toplumsal ibadet temasa insanları tutar 1GOD.
tapınma 1GOD kullanarak ve zevk, dua bakmakta gerektirir 1GOD' s
kreasyonları. İbadet razı olacağı her şeyin dahil olduğu
1GOD, Onlar bir mü'minin inanç sorunları, ya da işler ile uğraşmak ister.
Bu ritüelleri, inançları, iş, sosyal faaliyetler ve kişisel davranışları kapsar ....

1GOD İbadet amaca uygun yerlerde istemiyor. İbadet nedenle zunu inşa poz yerleri
yıkılmaktadır. yapı malzemesi bina 'Serbest Eğitim' bileşikleri geri döndürülür. Saklama-Guardian
yerde, her zaman ya Eğlence-Gününde bir Buluşmasındaki bir okulda ibadet .

1GOD fedakarlık istemiyor. Ama kazanıyor ve yaşam deneyimleri, Bilgi
Sürekliliğine geçen tüm yaşam bilgiyi uygulama, arayan. Bu nedenle
sunaklar Kürsüde ile değiştirilmesi gerekiyor.

1GOD sadece istediği 1FAITH Birçok Toplanma ile (Yol grupları) .
1FAITH 1 rehber vardır (Kanun-Giver Manifest) sadece ihtiyacı 1Church

(Evrenin Saklama Koruyucular) 7 bağımsız idareleri temsil eden 7Tribes .
1FAITH Diğer tüm dini grupların çıkan tek Din, Kültler dir.
Kültlerine dönüştürülmesi gerekir 1FAITH . Her Custodian-vasi küfür için dönüştürmek
için alçakgönüllü gayret etmektir 1FAITH .
Sadece 1 Idol yoktur, 1GOD ! Her şey sahte putları. bunlara bağlı sahte putlara &
şey Shun.
Saklama Guardian var 1GOD Dinlerini uygulama hakkı verilmiş. bu hakka reddeder
veya müdahale Herkes veya kuruluş 'olan ' Uzak kalarak. Ayrıca biz Dua 1GOD Hayatta
onları sorumlu tutar ve Öbür.

tapınma 1GOD Dua içerir. O irtibatta kalma en iyi yöntemdir 1GOD. Ne
zaman hiçbir 1 dinler! Ne zaman umut yok! Dua etmek! 1GOD dinler.

1GOD wa iti ng hea rf rom SİZE!
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1 TANRI -Prayer
Sayın 1GOD , Evren 1 & benim için tek Idol en güzel Evren Anne
& Baba Oluşturan ben başka putlara sahip taahhüt ibadet

Ben Görkemi tüm yanlış yönlendirilmiş Ruhlar rehabilite için çaba
tüm sahte Idol'a shun & onların sembolleri geri dönüşüm eder 1GOD
& İnsanlığın İyi

Creator için hayranlığı göster!

P rivilege 7: F ree Sp eechwith Mo ralrestrains
Saklama Guardian ahlaki önlemlere ile ifade özgürlüğünü destekliyoruz. Rehabilitasyoncuları
hariç ücretsiz Topluluğunun her kişinin, olarak, onların söz sahibi olma hakkına
sahiptir. ücretsiz konuşma görgü olması bir ihtiyaç Onların: Hiçbir kötü dil
(Kabadayı, gürültülü, kaba, küfür) .

Ücretsiz konuşma bir topluluk kamu bilincini, katılımı üst düzeye çıkarır. topluluk
komiteleri transfer Ücretsiz konuşma daha dürüstlüğü ve şeffaflığı getiriyor. Hiçbir
şey serbestçe münazara ücretsiz topluluk, daha iyidir.

Ücretsiz konuşma sadece, sohbet tartışma, tartışan, VIÇRE'NIN daha büyüktür. Bir
iletişim dizi kucaklayan (Ses, dijital, Intel
- lectual özelliği, baskılı, sözel, görsel) O mevcuttur. Telif Açgözlülük zorbalığına,
Vurgunculuk Ücretsiz Speech üzerinde bir ihlal olduğunu .
Telif iddia eden bir suç, MS / R6,
Ücretsiz konuşma uygulanabilir ahlaki önlemlere ihtiyacı var. encite Serbest konuşma
kullanarak, kin, vandalizm veya şiddet, suç MS / R3 . İyi bir öldürmek gibi bir insanı öldürme
bir FBI ajanı anlatan Ör ABD suç dram. iyi öldürme Onların. Bu öldürmek için
Kanun-uygulanmasını encites. Katil-Polisler kafesli korkakça suçlular.

çocuk pornosu suçlu görmek için Ücretsiz konuşma kullanarak, MS / R3 .

Sağlama (Hale kullanılabilir yaparak) çocuk / erişkin pornografisi, suçlu MS / R6, .
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kar, aldatmaya Ücretsiz konuşma kullanarak, suçlu MS / R3 .
yanıltma Ücretsiz konuşma kullanarak, örneğin Eşcinseller eşit ve normale olduğunu iddia eden. Değil
Gerçek, Eşcinseller nakit hayatta kalması için bir tehdittir cinsel sakatlık var. Onların discusting
çiftleşme (Anal ve ağız çiftleşme)

davranış çocuklara bir tehdittir. eşcinseller normaldir iddia eden kötü tür yanıltıcı MS / R4,
. Bu cinsel engellilik hakkında yanıltmak tüm medya için de geçerlidir.

Normal olarak çocuklara ebeveynlik homoseksüelleri göstermek için Ücretsiz konuşma
kullanıyor Medya. Bu medya, çocuk taciz en çirkin saldırıyı desteklediğini hiçbir MS / R7, . Aktörler,
üretim ekibi, distribütör dava açılıyor,

MS / R7, . CİNSEL ENGELLİLİK ebeveynliğe SIFIR TOLERANS
Ücretsiz konuşma, aziz kullanılan ve korunacak etmektir. Ücretsiz konuşma Kötüye sona
etmektir. Genellikle Hükümet, yalan, propaganda, yıkama, encite BEYNİ yanıltmaya
Ücretsiz konuşma kullanır. bu şekilde davranma Hükümet üyeleri Hükümeti kaldırılır.
Bunlar yeniden seçilmek için duramaz. Bunlar yeniden seçilen değildir. Onlar kaçındı.

özgürlük (Utopian / fantezi) Ücretsiz Konuşma kötüye sorumsuz. Eğer Sin
esaretinden, özgür irade, hükümet zorlama özgürlüğü, özgürlük gibi bu özgürlük
yapmak. özgürlük Bu tür bencil & Bir topluluğun güvenliğini ve hayatta kalma
zayıflatmaktadır.
İnsanlar çok fazla Freedom işleyemez. Çok fazla özgürlük Anarchy yol açar Sıkıntı,
Ahlaksızlık, ... İnsanlar Kurallar & Yönetmelikler yürürlüğe gerek (Ahlak göre) .

ahlaki kısıtlama ile sorumlu kullanılan Ücretsiz konuşma birlikte bir topluluk tutan
şey. topluluğun Bu tür vardır 1GOD 'Nin desteği. Bu koruyucusu vasi topluluktur.

P rivilege 8: Ma

te, startf ami ly

1GOD' s Tasarım insanları istiyor (1HE ve 1SHE) çiftleşmeye & nakit hayatta kalmak için
çoğalmaya. En iyi yaşam için Topluluk Tasarımı, HE & SHE Holy-Matrimony Sözleşme
girmek & bir aile kurmak. yeni aile toplum desteği ile çocuklarını yükseltir.

1GOD' s nakit hayatta kalmasını sağlamak için Tasarım çiftleşme çağrısı İçerisine yerleştirilmiş olan.

ilkel bir tür için, bu Logo belirli kur ritüelleri iletilen herhangi oposite cinsiyet çiftleşme edilir. İnsanlar
daha gelişmiş, dolandırıcı! Onlar daire çevresinde
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Lust, ile flört çıkışı!
bir eş bulma. Paganlar (Hıristiyanlık, ...) aşka arayın. şehvet ile çoğalmaya bir eş
bulamayabilir değersiz ve birçok olma Mate.
Kapitalistin arkadaşı zenginliği ve / veya etkisini artırmak için bazen değersiz &
olmaktır. Pek çok kültür veliler karar var. Bunların Sigara bir topluluk yararına
bulunmaktadır.
Saklama-veli 'İl-Hükümet sırasında karar var CE' ( Topluluk Acil servisi) kim bir
'Kutsal-Matrimony' Sözleşme girer (LH-MC) . Her 17 yıl SHE & HE katılmak her 18 yıl.
CE sırasında herkes Tribe en yararlı olabilir nasıl değerlendirilir. CE ayrıca ortak seçimi
ile yardımcı olur.
SHE & fiziksel olarak 'Foster- anne' olmayı çoğalamayan HE. Onlar
'Kutsal-Matrimony' Sözleşme girin. 'CE' 'Çocuklar' besler.
İMAM NİKAHI ami ly ingofaf nn begi.
Lütfetmek 1GOD , nakit hayatta kalmak için, 1'in kaderini & İnsan-çeşitleri ölümsüzlüğü yerine
getirmek için: Mate, çarpın & bir aile kurmak! Çocuklar ile çevreyi bakmakta, sevgi dolu,
ahlaki büyümek gerekir HE / SHE roll- modelleri. A ' Kutsal - evlilik ' Sözleşme bu ahlaki ve
hukuki konuları kapsamaktadır. Aynı cinsiyet, Transseksüel veya Çocuk tacizcisi işbu
Sözleşme'yi giremez.

Secual Engellilik (Aynı cinsiyet, Transseksüel veya Çocuk tacizcisi) , Bu Sözleşme
içine giremez. Bir 'HMC' girilen Herhangi iptal var. Hatta bu ahlaksız Anti- tarafından
onaylanmış olduğunu 1GOD
Hükümet. Cinsel Engellilik, sen eşit asla. Bunlar karantinalama ihtiyacı insanlardır.
çocukları korumak için.
' İmam nikahı Sözleşme' bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Bu imzalanması ile Düğün-Day başlar.
Bu sona erdiğinde SHE, yüksek öğrenim için yaş 17 için küçük çocuğu tamamlar tes yaş 16.

P yeniden -Biz dd ing - Da YRE qu ir eme NTS
'CE' tüm büyük düğün öncesi günlük gereksinimlerini yönetir. 'CE' öncesi düğün günü
gereksinimlerini işleyen değil durumlar olabilir.
Bir HE & SHE 'a onların 'Etkileşim'i' açıklayacak toplama '. Giderler
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için ' yönetim bölgesi ' ofis & bir 'başlat Aile' kursuna kayıt. sırasında onlar conceiv- ing
yeteneğine sahip olduğunu gösteren, bir tıp olsun. Ayrıca bir profil çocuk yetiştirmek
için zihinsel ve duygusal yetkinlik gösteren gereklidir. Etkileşim ve iptal olarak, ya
sonuçları başarısız
" Yok hayır" HM Sözleşme.

Birkaç ', bugüne kadar bir ihtiyaç Avl & E ( Borçlar & Enti karşı Varlıklar
- tlement) Beyan'. Herhangi Varlıklar ve Yetkileri alınan ve Düğün-Gününde
kaynaklanan yükümlülük 'Avl & E'statement eklenir.

Not! Tek ebeveyn, un-evli ebeveynler, sexual- engelli insanlar (Aynı cinsiyet,
şaşkın cinsiyet, çocuk tacizcisi) çocuk yetiştirmek mümkün değil.

Biz ing dd - Da YRE qu ir eme nts.
Düğün şerifin Shire ofisinden Celebrant tarafından 6. günde tutulur.
Gelin & Damat arz taşlı yüzükler (*) 'Hekimler, Profiller & aVL & E'nin.
Onlar Ebeveynler kardeşlerini ve kız kardeş getirmek. Kimse katılmak için izin verilir (evlat
yok) .

NOT ! SHE ailesi-name tutar. * SHE parmak yüzük, 9 karat düz Altın gül, kazınmış,
tarih gelin & damat 1 st isimler. HE parmak halkası, 9 ayar düz sarı altın, kazınmış
tarih damat ve gelin 1 st isimler.

1GOD wa iti ng hea rf rom SİZE!
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ÇARPMA İŞLEMİ - Hz evet r
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st doğurganlık ve sağlıklı doğumlar çarpın çiftleşmeye &
Sözü için çiftleşme keyfi için adı) Teşekkürler You İstedi

Yani insanoğlunun Görkemi Fiziksel Evreni kolonize edebilir 1GOD
& İnsanlığın İyi
Bu dua Düğün Day & Çarpma Gününde kullanılır

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Başlık: CG ' İmam nikahı' sözleşme
Amaç: Mate, Çarp & başlamak ailesi!
Zaman aralığı: Düğün Gün Başlıyor. zaman küçük çocuğun bitiyor
SHE, yüksek öğrenim için yaş 17 yaşını 16 tamamlar.

Çocuk: 3, zorunludur daha tercih edilir.
Çiftleşme: Sole çiftleşme hakkı! 1st- gebe Günlük çiftleşme arzu
saati.

hamile: 10 hafta sonra hiçbir gebelik, tıbbi destek olan bir
gerekir. 50 hafta sonra hiçbir gebelik, sözleşme iptal edilir.
3 çocuk kota ulaşılana kadar yıllık Conceive olmalı.

Ebeveyn: HE & SHE Ebeveyn Kursu almalıdır. HE & SHE
gerektiği gibi Shire SMEC & İl-PHeC katılmak zorundadır.
Boşanma: 1 parti suçlu bulunması gerekmektedir. * Suçlu her kaybediyor

'Avl & E' ifadesinden hak + sözleşme sırasında yapılan herhangi kazançlar. Ayrıca
çocuklu artık temas olacaksa.
* Hem suçlu, çocuk bakıcı gider.

Boşanma nedenleri: Bağımlılıklar, Zina, Kafesli Rehabilitation, yaşam destek, Zihinsel yetersizlik,% 50 ya da daha fazla
fiziksel-engeli 7 hafta.
Tarafından imzalandı: Gelin................................................. ...............................

Damat................................................. ............................

Celebrant tanık: .................................................. ...........
Tarih: .................................................. .................................................

Katılımcılar: .................................................. ......................................
.......................................................................................
.......................................................................................

forcedby Tr: Sh ire Sh eriff

Dini evlilik ritüelleri hafta içi 7 üzerinde gerçekleştirilen edilecektir. Sonra
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balayındaki çift dönüş. Onlar kendi dini yükümlülüklerini karşılayabilir. Örneğin
Gathering katılırlar.
Kendini beğenmiş büyük düğün törenleri ve
abartılı resepsiyonlar Anti-Sosyal, kibirli
bulunmaktadır. Bunlar Topluluğun uzak
kalarak edilir.

Holy-Matrimony Sözleşme sonuçlandırılması sonra (LH-MC) Birkaç 2 seçenek var. Bir
Companion Sözleşme girin (CC) Ya da ayrı ayrı.

Arkadaş sözleşme
Başlık: ' Arkadaş' sözleşme
Amaç: Arkadaşlık, hayatı paylaşma!
Zaman aralığı: ayırma veya ölüm kadar. Ayırma vermek zorunda

Shire ofiste 3month en ihbar.
'HM' sözleşme veya yeni 'Avl & E' ifadesinden 'Avl & E' deyimi Kapanış sözleşmenin bir
parçası olur. ayıran ise her kamu mallarının yarısını alır. 1 ölümünden anda diğer tüm alır.
Herhangi bir iradeleri yok sayılır.
Tarafından imzalandı: O................................................. ...................................

HE ................................................. ......................................

Shire Görevlisi tarafından tanık: ... ................................................. ..........
Tarih: .................................................. ...................................
Sahabeler Companion İletişim 'bir imzaladıktan sonra halkalar dönüştürebilir.' SHE parmak
yüzük, 9 karat düz beyaz altın, oyulmuş onun & onunki 1 st isimler. HE parmak yüzük, 9 karat
düz beyaz altın, oyulmuş onun & onun 1 st isimler.
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1GOD wa iti ng hea rf rom SİZE!
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YOLDAŞLIK - Hz evet r
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st uzun süreli paylaşım arkadaşlık uyum ve paylaşım Sözü
için yoldaşlık keyfi için adı) Teşekkürler Sen İstedi

Görkemi diğer partner çiftler Socialise 1GOD & İnsanlığın İyi
Th wh enenteringcontract isprayerisused!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
aldatma Bir söz kırılıyor sadık kalması ...
Aldatma birbirlerine sadık kalmak üzere bir HE ve SHE arasında yapılan bir söz kırma. Yani
söz bir aşk harfli veya evlilik yeminleri kısmında belirtilen severler arasında bir sözlü
mutabakat olabilir.
Bu sözü Breaking bir vefasız hareket sadakatsiz günah güven ihlali anlamına gelir.
Sadakatsizlik sözünün ihlali anlamına gelir. Bir o ya da her ikisini A ahlaki yanlış. Bu
günah ailesi tarafından shunning gerektirir, arkadaşlar, komşular, toplum, ...

ZİNA
Bir 'Kutsal-Matrimony Sözleşme' dönemi sırasında herhangi bir cinsel trans lığının
da bir topluluk suçtur ahlaki yanlıştır. Cinsel günah (Anal oral veya vajinal) Başka
SHE, HE veya Hayvan ile kocası tarafından. Cinsel günah (Anal oral veya vajinal) Başka
HE, SHE veya Hayvan ile eşi tarafından. Bu ihlallerden, 'Zina' vardır. Bir zorunlu
işlemin iptali halinde Zina sonuçları, ' Kutsal-Matrimony Sözleşme ' ( boşanma) .

eşi hamile değildir ve hiçbir çocuk varsa. Zinacı (O) yargılanır, MS / R4, ! Zampara ait
herşey tazminat olarak bu ihanetin kurbanı gider. Koca & eşi hem dava açılıyor zina
edenlerdir MS / R4, & sahip oldukları her şeyi
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Hazineye gider.
eşi hamile ise ve / veya çocuklar var. Zinacı (O) yargılanır, MS / R5 ! Zinacı (Örneğin eş) bakın
veya hiç çocuklara yakın olmak için izin verilmez. Zampara ait herşey tazminat olarak
bu ihanetin kurbanı gider.
Koca & eşi hem dava açılıyor zina edenlerdir MS / R5 & sahip oldukları sisteme bağlı
bulunan şey Hazineye gider. Çocuklar Foster-bakıma gitmek & tekrar ailelerini görmeye
asla.

Boşanma
Boşanma zorunlu hale geldiğinde 1 veya 'her iki parti Holy- Matrimony Sözleşme ' Bunu
ihlal veya yükümlülüklerini yerine getiremez hale gelir.

Bağımlılıklar Tekrarlanan ihlallerde (Kaydırma 4 bakınız) . Zina (Sadakatsizlik bakınız) .

1 ya da her iki taraf, H-MC Kafesli-Rehabilitasyon girerseniz. 1 veya H-MC, her iki parti
yaşam destek üzerinde 7 hafta edin. Sertifikalı Zihinsel yetersizliği. % 50 veya daha fazla
fiziksel-sakatlık Sertifikalı.

Boşanma 1 parti suçlu bulunması gerekmektedir. Suçlu 'Avl & E' deyimi her entitlement artı sözleşme sırasında yapılan herhangi kazançları kaybeder. Ayrıca çocuklu
artık temas olacaksa. Hem suçlu, çocuk bakıcı gider. Varlıklar hazineye gidin.

Ayrı
Ayırma tamamlandıktan sonra 'H-MC . 'Avl & E' ifadesinin Değer eşit bölünür. Her iki parti
de çocuklarla iletişimde kalmak için vardır (Grand- çocuk) .

Shire- ofisinde 3month en bildirimde bulunduktan sonra sahabelerin ayrılması. 'Avl &
E' ifadesinin Değer eşit bölünür. Her iki parti de çocuklarla iletişimde kalmak için vardır
(Torun) .

Ebeveyn
Şu Ebeveynler çoğunluğu çocuklarına ellerinden geleni üretmek için fırsat vermek
yeteneğine sahip değildir. Bu, pek çok çocuk ellerinden geleni üretmek için fırsat
reddedilen servet-Apartheid kaynaklanmaktadır. Saklama-Guardian cevabı var: Bitiş
zenginlik Apartheid varlık-şerit ve kafes ( MS / R6, ) nedeni ve wealth- etkisi olan suçlular
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Apartheid.

Saklama-Guardian kullanımı Topluluk ebeveynlik, Serbest eğitim, Shire SMEC &
İl-PHeC Öğret & öğrenin! alimler, eğitimciler, mediko yılların & veli gizli anlaşma
ebeveynlik Topluluk. İyi ebeveynlik için bize katılın.

Çocuk adlandırma

Saklama-Guardian onların yeni doğan 3 isim verilir. 1 st isim (En fazla 10 karakter) 2 nd isim
(En fazla 10 karakter) , Soyadı (En fazla 10 karakter) . isimlerin hiçbiri 10'dan fazla harf
vardır. CG doğumdan önce doğmuş yeni adını seçin. Yeni doğmuş adı bir anneler &
babalar aile mirası devamını temsil etmektedir.

1 st adını numarası SHE Yeni doğmuş bir dişi olan bir 1 st ya da 2 nd anneler aileden isim (Canlı
ya da deseased) . 1 st Bir HE yeni doğmuş adı bir erkek vardır 1 st ya da 2 nd babalar aileden
isim (Canlı ya da deseased) .
Doğumdan sonra anne bir isim üzerinde kararsız. Varsayılan 1 verilir Yeni doğmuş st ad.
Yeni doğmuş bir SHE annelerin 1 gets st ad. Bir HE yeni doğmuş babalar 1 gets st ad. bir
kez verilen isimler değiştirilemez.

2 nd adını numarası SHE Yeni doğmuş bir dişi olan bir 1 st ya da 2 nd babalar aileden isim (Canlı
ya da deseased) . 2 nd Bir HE yeni doğmuş adı bir erkek vardır 1 st ya da 2 nd anneler aileden
isim (Canlı ya da deseased) . Doğumdan sonra anne bir isim üzerinde kararsız. Varsayılan
2 ad verilir Yeni doğmuş. Yeni doğmuş bir SHE fathers'mothers' 1 gets st

ad. Bir HE yeni doğmuş olur anneler babalar 1 st ad. bir kez verilen isimler değiştirilemez.

Bir 'girerken Kutsal-Matrimony Sözleşme ' HE yaptığı gibi SHE ailesi-name tutar. Bir
SHE yeni doğmuş Aile-name annelerin aile adıdır (zorunlu) . HE doğan bebeğin bir
aile-name babalarının aile adıdır (zorunlu) .

P rivilege 9:

Var bir Evcil Hayvan

Bir Saklama-Guardian'ın görev Parça hayvanlarla uyum içinde yaşamaktır. A
'Saklama-Guardian ailesi' kendi ailesine hayvanları dahil edecektir. Bu hayvanlar
hayvan olarak bilinir. Bunlar, eğitilmesi için bakım & ekledi.
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Evcil topluma hiçbir tehlike, Habitat olmak & o vahşi yaşam bu.
Evcil olmayan zehirlidir. Evcil yırtıcı değildir. Evcil yaban hayatı değildir.
Evcil küçük bir köpek o zaman hiçbir büyüktür. Evcil uçamaz.

Memeli hayvan Kısırlaştırılmış edilir. Sadece lisanslı yetiştiricileri cins olabilir.
Unlicenced ıslahı, MS / R3 Her bir hayvan için.
Memeliler sadece içeride tutulur ama dışarıda karşılaşmayı elde edilmemelidir.

Köpekler ve onların bakıcılar itaat eğitimi tamamlamak zorundayız. Aksi halde, MS / R1,
. Büyük Köpekler evcil hayvan olarak kullanılmaz. İhlali büyük köpekler sahibinden
alınır, MS / R1, . Sadece küçük köpekler Küme-Homes yaşamaktadır.

Kediler yırtıcı hayvanlardır & bunları yaparken dolaşmak ister unsuitab- le evcil hayvan
olarak, ihlal, MS / R3. Uçan kuşlar uçmak için özgür olmak gerekir. Evcil hayvan olarak
uygunsuz hale ihlali, MS / R2, .

Küme-Evler küçük sağlar: Akvaryum, teraryum, küçük köpekler. Kediler,
vahşi yaşam, evcil hayvanlar, küçük köpek, hiçbir üreme büyükse yerden
erişim şeye izin vermeyin.

kiracı ve yaşam için bir tehdit yaratıkları.

Akvaryum
Akvaryum sistemi üzerinde Saklama-Guardian Educati- parçasıdır.
Her SMEC & PHeC Aquarium var. Child-ren Akvaryum bakımı
öğretilir. Soğuk su ve Tropik balıklar küme evler için en uygundur.

Terrarium
Terrarium CG Eğitim sisteminin bir parçasıdır. Her SMEC &
PHeC teraryum var. Çocuklar Teraryum bakım öğretilir. Küçük
Teraryum küme evler için en uygundur.

Evcil doğal davranmaya izin verilir. yeni bir evcil hayvan
almadan önce sahipleri hayvan doğal nasıl davranacağını
hakkında kendilerini eğitmek gerekir. Cahil hayvan sahipleri
doğal olmayan davranmasını hayvan zorlayabilir. Bu evcil
hayvan acımasızlık olur.
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Evcil hayvan eziyet
kötürüm: kırpma kulaklar, kuyruk, ... MS / R2,

Moda kürk kırpma. kürk, deri Boyama, ..., onları Giyinme
... Onları inkar insan olarak onları tedavi kendileri olmaya.
MS / R2, .
incitmekten: Dayak, tekme, ... MS / R2,
İşkence etmek: yem, laboratuar hayvanları, ... MS / R3

Thrill-öldürme: avcılık, kaçak avcılık, roadkill, safari, ... MS / R4,

Irkları: Puglar, İngilizce, Fransızca Bulldoglar ebediyen
düz yüzleri ile yetiştirilmektedir. Hayvan sahibinin çocuksu
resem düz yüz çekici
- Blance. yan etkilerde inbreeding sonuçları
köpekler hayatları boyunca acı çektirecek nedeniyle zayıf nefes sıcak hava ve kalp
hastalığı sırasında çöken köpekler sahip solunum sorunları. Hayvan sahibi solunum
güçlüğü büyüleyici kişilik özellikleri olduğunu düşünüyorum. damızlık biter Bu tür MS /
R4
o kendi tür sosyalleşme olmadan 1 pet tutulması acımasızdır. Hayvanlar da 'CG
Serbest Eğitimi' & 'Teach & Learn' bir parçasıdır.
Bazıları hayvanlarıdır, evcil hayvanlardır. Değil vahşi yaşam.
SMEC : kulüp, Temel-Okul, Kız tek Okulu, aile-Koleji Yeni doğmuş Bütün hayvan var. eğitimciler,
anneler ve bilim adamları tarafından sonra baktım.
SMEC da evcilleştirilmiş hayvanlar ve yaban hayatı çalışmaları var.

PHeC : Boy tek okul, Çırak-Koleji, teknik-Koleji, Liderlik -kolej
Liderlik-Camp Bütün hayvan var. alimler, eğitimciler ve babalar
tarafından baktım. PHeC da evcilleştirilmiş hayvanlar ve yaban hayatı
çalışmaları var.

1GOD wa iti ng hea rf rom SİZE!

ÿÿ

EVCİL HAYVAN - Namaz

E
ÿ EE
Kutlamak 11.3.7. Evcil Hayvan gün

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ad)
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Teşekkürler, ben Görkemi zulüm ve kötü muameleden Evcil
koruyacaktır sorumlu sevecen Hayvan kaleci olmak için çaba Evcil
Hayvanlar sevinçten ben, eğitmek zorundadır bakımı ve tüm hayvan
beslemek 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Pet Gününde kullanılmış veya her ihtiyaç vardır.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Evcil bir sorumluluğundadır. İhmal evcil öfke 1GOD
P rivilege 1 0: Ha veviolent - freec ommun Sığ
İnsanlar evlerinde kaydet hissetmeye hakları vardır. Bunlar çalışmanın & işyerinde tasarruf
hissetmeye hakları vardır. 'Saklama-Guardian Shun Viol- ence' kavramı kullanılabilir hale nedeni
budur (CH4, 7Tribes bakınız) Her Shire uygulanması için .

yönetim bölgesi Sentinel hizmetleri sağlamaktadır. Sentinel orta risk bekçi & devriye görevlerine
düşük tutun. Açık veya görev dışında bir Sentinel anti-sosyal davranışı rapor edecek (Vandalizm,
suç, kirlenme) & Herhangi toplum sağlık ve güvenlik sorunları rapor. Sentinel algılanan kırık ihlalleri
ve işlenen suçlardan tutuklayacak. Bir devriye tutuklandı almaya yönelik Sonra kendi istasyonunu
arayın.

yönetim bölgesi 14-21 saat arasında zorunlu 7hour Gece
Curfew sağlamak (CG Klock) . sağlıklı, enerji tüketiminde
azalma, daha az kirliliğe ve vahşi yaşam koruma için. suç
Azaltma, hükümet ve cesaret verici çarpımına mal oldu.

Acil servis çalışanları Kanun-uygulayıcılarına yardım edilir. veya işten Kurallar &
Yönetmelik ihlalleri uyanık olarak. Onlar sivil tutuklama en yapmanız gerekebilir. CE
yedek yardımcı çağrılabilir.
zaman saldırı altında insanlar komşularını yardımcı olur.
İşçiler arkadaşlarının işçilere yardım. Eğitimciler & Alimler
birbirlerine yardımcı oluyorlar.
Her Shire takımından amacı özgür şiddet olmaktır.
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şiddetli içermeyen topluluk sahip olmak Sağ & Duty olduğunu. Her kişi kaydetme hissetmeye
hakkı vardır. Her kişi üzerlerinde inflickted şiddet olan kişilere yardımcı olmakla yükümlüdür. Bunu
yapmamak, MS / R2,

, Şiddet olaylarına izin şiddet izlemeyi İnsanlar, MS / R2, teşvik İnsanlar (Tezahürat,
Yardım) ,,, Şiddeti teşvik tutuklama şiddet insanları korumak, MS / R3

1GOD wa iti ng hea rf rom SİZE!

ÿÿ

E
ÿ EE

V ICT IMS arasında Cı-r ime P rayer Anma Günü 2. 4. 7. Sayın 1GOD , En güzel
Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli Oluşturan (1 st ad) olsun ben o Evil Görkemi
Yaşam & Afterlife cezalandırılır sor bitmeyen suç cezalandırmak yardım etmeye söz
Adalet ve tazminat Suç Suç Yardım Kurbanlarının Kurbanlarını acı ve ağrıyı
hafifletmek için İstedi 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Suç Günü Mağdurlarına kullanılır (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Şiddet doğmamış ile başlar. Şiddet çevresi içinde hala hayatının geri kalanı için şiddete
yanlısı pensity. şiddete eğilimi şiddet açmak için bir tetikleyici ihtiyacı var. Tetikleyiciler: Alkol,
öfke, korku, akran basıncı, kontak-spor, kavga-spor, cehaleti, küçük düşürülme, zihin
değiştiren maddeyi, empati, provokasyon, şiddet videonun eksikliği, şiddet içeren video
oyunları, ...

Bir doğmamış açıkta anneme etmek ve baba sözlü birbirlerine kötüye. o sözle
kötüye & böylece sonraki yaşamında yapacak tamam olduğunu öğrenin. anneme
maruz doğmamış fiziksel olarak baba tarafından incinmekten. SHE sonraki
yaşamında HE tarafından fiziksel istismar tahammül edecek yeni doğmuş. HE o
SHE zarar vermek tamam düşünecek doğan bebeğin.

Agresif korkutucu, başkalarına hâkim zorbalık olduğunu kötüye.
Zorbalık intimitation ile başlar ve saldırıdan dönüşmeye yapabilirsiniz. Kabadayı genellikle
talihsiz korkakça individiduals kendilerini çevreleyen var.
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Kabadayı & çete dernek tarafından suçlu olur. Indimidation, MS / R1, .
Tehditler, MS / R2, . Hurt veya öldürme: Bireysel, çocuk, Çocuk, Erişkin, Kıdemli veya Çete
kuralları geçerlidir.

V iolence isthethreat
DURDURMA VI OLENCE
startat ev
P rivilege 1 1: F

reetrea tme nt wh ensick

Hasta bir Free tedavi 1GOD Sağ iyi insanlara verilen. Ücretsiz tedavi Rehabilitasyoncuları
için kullanılamaz. kendi açtığı sağlık sorunları olan kişiler (Bağımlılıklar, yamyamlık, elektif
cerrahi, insanların parçalanması, intihar, ...) ücretsiz tedavi alamadım.

1GOD wa iti ng hea rf rom SİZE!

ÿÿ

E
ÿ EE

od-O alth git P rayer Kutlama günü 1 2. 1. 7 Değerli 1GOD , En güzel Evren Sizin
en mütevazı sadık bekçi-veli Oluşturan (1 st ) Benim sağlıksız yaşam tarzı için özür
dile adı bunu telafi etmek gayret

Ben Görkemi 'zaman hasta Ücretsiz tedaviyi destekleyecek
telafi etme çabalarımı destek olun 1GOD & İnsanlığın İyi
Bu dua Good-sağlık Gününde kullanılır

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Asker, ödenen (Hırs, vurgun, atık) için sağlık biter. Özel sağlık sigortası varlıklarını
com- kompanzasyon olmadan el konulmaktadır kullanılmıyor. Özel uygulamalar
tarafından tazminatsız absorbe edilir ' SMEC ( Shire tıbbi & eğitim Kompleksi) '. Özel
Hastaneler tarafından tazminatsız absorbe edilir ' PHeC ( İl Hastane ve eğitim
Kompleksi) '.
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bozuk Servet Apartayd ülkelerde Hususi ve açgözlü vurgunculuk sağlık kendinden
düzenleyen ceset var. Onlar yargı ihmalkar cezai sağlık çalışanlarını bir korurlar. Bu
beden injust Kanunlar için kulis. Aynı zamanda hastaların rip üyelerini yardımcı olur. Her
selfregula- ting vücut (Sadece sağlık) kapamak & onun yöneticileri sıkıştırılması, MS / R6, .

Üniversite eğitimli 'GP (Genel praktisyen) 'Gerçek sağlıkçılar değildir. Bu ilaç için
hap dağıtıcı vardır. İlaç parayla bu sahte sağlık görevlisini ödüllendirmek, hediyeler,
geziler, ...
Saklama-Guardian 'GP' için tıp eğitimi 'yoluyladır SMEC '. SMEC serbest tıbbi bakım
teklif (Önleyici, sürekli ve sonrası bakım) .
Saklama-Guardian 'Uzmanı' tıp eğitimi 'yoluyladır PHeC '.
PHeC serbest hastane bakımı sunuyoruz.

Saklama-Guardian ambulans / acil eğitim 'yoluyladır PDEc
(İl Savunma ve Acil merkezi) '. PDEc ücretsiz ambulan- ce & acil hizmetleri sunuyoruz.

Birçok ilaç zehirlidir & iyileştirmez.
Onlar kolaylığı (olabilir ) rahatsızlık ve ihtiyaç uzun vadeli
alınacak. Onlar 'TÜM' zorlu yan etkileri vardır daha İlaç (zehir) daha
çok yan etkileri. Bir asalak yırtıcı vurgunculuk pazarlama sistemi.
Talep> tekrarını oluştur (Bağımlılığın) > Yeni tanıtmak (yan etkiler) ürünleri.
Ödül satış insanlar
(Doktorlar) . sağlık yüzden masrafları ve savurgan Bu yüzden bozuk
bir sistemdir.

İlaç ilkel pahalı bir tedavi vardır. İlaç son çare tedavisidir. Yalnızca İlaç reçete Shun
Sağlık bakımı uygulayıcıları. Bunlar beceriksiz bozuk “Quacks” dir. Onlar diskalifiye
Talep. Not! bekçi-vasi diyet tavsiyesi ve aşağıdaki egzersizleri bağlılık,% 80 +
tarafından rahatsızlıkları azaltır.

Sınırlı sağlık bakımı alma Rehabilitasyoncuları fatura edilir. Rehabilitasyoncuları
yaşam destek devam edemez.

Rehabilitasyoncuları estetik ameliyatı almazsınız.

kendi açtığı sağlık sorunları olan kişiler sağlığa bakımı için ödeme: Alkolikler,
Dare-şeytanlar, druggies', fasters', mutilatör (Vücut delme, sünnet,
cosmetic-
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cerrahi, dövmeler, nakilleri, nakli) , Sigara içenler, Thrillseekers', ...
onların sağlığı umurumda değil insanlar sorumlu tutulurlar.

The Topluluk borçludur İYİ insanlar, SERBEST TIBBİ
P rivilege 1 2: F

REEE du cati üzerinde

Ücretsiz Eğitim bir 1GOD Sağ iyi insanlara verilen.
Ücretsiz Eğitim 1'dir st Kaydırma 1 Belief4 yerine getirmenin adımı, “İnsanoğlu aramak ve
daha sonra bunu uygulamak bilgi sahibi olmaktır”.

Saklama-Guardian Free Eğitim kremasyon beşikten edinilebilir.
zihinsel, bedensel, cinsel engelli çocuk çocuklar Ücretsiz eğitim devam
etmiyor. Onlar baktı ve uzman il bileşikler içinde yaşarlar.

SMEC ( Shire tıbbi & eğitim Kompleksi) Ücretsiz Eğitim başlangıcı ve sonu.

HE

'0-16' yaş yaş '0-9', SHE & Büyükler yaş '63 itibaren sonuna kadar. SMEC Ayrıca
sadece SHE için kariyer yolu
(Anne) ! Her SMEC bir 'Gathering' vardır.
Yaş 0-2: annesi a sahip yeni doğmuş teşrifleri ' SMEC: Yeni doğmuş kulüp ' Haftada 6
gün. alma yıl 2'yi tamamladıktan Yeni doğan ' Yeni doğmuş kulüp Diploması' 280 saat
kulüp öğrenme ve öğretme tamamladıktan Anneler alırsınız: ' Yıl 1 Çıraklık 'SMEC'
Sertifika '
Yaş 3-9: erkek ve kız (Bilim adamları) Haftada 6 gün karışık derslere katılmak

(Karma) SMEC: Temel-Okul ' yıl 9 tamamladığınız Alimler almak
' Temel-Okul Diploması' . 140 saat Temel Okul öğrenme ve öğretme tamamladıktan
Anneler alırsınız: ' Yıl 2 çıraklık 'SMEC' Sertifika '
Yaş 10-14: kızlar (Bilim adamları) 'Sadece sınıflar haftada 6 gün kız katılmak SMEC: Kız
tek Okulu '. yıl 14 tamamladığınız Alimler almak
' Kız sadece Okul Diploması' 140 saat Kız yalnızca Okul öğrenme ve öğretme
tamamladıktan anneler alırsınız: ' Medikal & Eğitim Ticaretle Belgesi' .
Yaş 15-16: kızlar (Bilim adamları) Haftada ödenen 6 gün katılmak (1 x wmw)

sınıflar 'de SMEC: Aile Koleji '. yıl 16 tamamladığınız Alimler 'almak Aile Üniversite
Diploması'
Yaş 63 veya üst düzey üzerinde (Karma) eğitim mevcuttur ' SMEC: Kıdemli Aktivite
Kulübü ' .
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PHeC ( İl Hastane ve eğitim Kompleksi)
Sürekli Ücretsiz Eğitim sağlar. HE yaşından itibaren '10 - 18' 'Boy
tek okul', & 'Çırak-Koleji'. HE & SHE ileri eğitim: Teknik-Kolej,
Liderlik-Koleji, Liderlik-Kampı.

Yaş 10-14: oğlan (Bilim adamları) 'Sadece sınıflar haftada 6 gün erkek katılmak PHeC Erkek Çocuk
tek okul '. 14 kişilik gruplar, onlar anlamak ve öğretmek, denemek dinle, saatin yoluyla öğrenirler (Wltut)
. yıl 14 tamamladıktan sonra 'a almak Boy Okulu Diploması '. Bir haftalık roster- görev 1 gün üzerinde
Babalar eğitimli ve öğretmenler yardımcısı olarak çalışırlar.

Yaş 15-18: oğlanın ödüllendirilir 3 yıllık başlatmak (1 wmw) çıraklık 'de PHeC Çırak
Koleji '. 14 kişilik gruplar, onlar anlamak ve öğretmek, denemek dinle, saatin yoluyla
öğrenirler (Wltut) . Yıl 1 Onlar en Koleji 3 gün ve çalışmalarını katılmak cron 3 gün. Yıl 2 onlar
en Koleji 2 gün & işi katılmak cron 4 gün. Yıl 3 onlar en Koleji 1 gün ve iş katılmak cron 5
gün. Sonra tamamlama kazandı: ' Ticaret Sertifikası '.

İleri Eğitim mevcuttur ' Teknik kolej' . Bunlar 1 ay tam gün Amiri kursları tutun. Bu 6 gün
bir hafta 4 haftalık kurs Sunset önce 1 saate kadar Sunrise sonra 1 saattir. Günlük
rutin: ers pray-, egzersizler, psikoloji, iletişim, heyet ledership, com
- mittees ... başarıyla tamamlanması kazanılan sonra ' Danışman-Sertifika '
' Liderlik-Üniversite ' 2, 1 ay tam gün kurslar sağlar 'Lideri Diploması' & 'Yönetici-Diploma'
. Liderlik ders günlük rutin Amiri kursu + Acil servis yükümlülükleri benzer.
tamamlanmasından sonra 'almak Lider-Diploma '. Yönetici kursu 'kurma başlangıç-ing
içerir cron '. Tamamlama kazanmak en ' Yönetici-Diploma '. ' Liderlik-Camp' 2 ay tam gün
idare kursu. Ders bir 'kurar Küme-cron '& bir acil durum ile fırsatlar (PDEc eğitimi) . Tamamlama
kazanmak en ' Yönetici-Derecesi '.

PDEc ( İl Savunma ve Acil merkezi) 'CE çalışır
(Topluluk Acil servisi) '. CE faaliyet 17 yaşındaki SHE & 18 yaşındaki HE tarafından
'Toplum acil durum' hizmet' eğitimi 1 yıl kompulsif. Bu yedek çağırma.

PHeC & PDEc payı 'Liderlik-Camp eğitimi. Herkes kim
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Alınan 'CE' eğitim rezerv haline gelir. Her HE yaş 49. SHE kadar 'CE' standbye bir
yedek olur, tamamlandığını tamamlar Ting 'H-MC sonra (Holly Matrimony Sonuç) 'Yaşına
49 kadar standbye bir yedek olur.

İl Hükümet doğmamış gelen Seniors dahil etmek 'Serbest-Eğitim' sağlar. Sigara
Hükümet eğitim desteklenen ve kapatılmamış. Eğitim (Serbest, kamu) İl & Shire
tarafından sağlanmaktadır.
SMEC ' 'Tıbbi & eğitim kompleksi Shire.
PHeC ' İl Hastane ve eğitim Kompleksi'.
PDEc ' İl Savunma ve Acil merkezi'.
CE ' Topluluk Acil servis'
Eğitim Ebeveynler, Eğitimciler ve sağlık görevlileri arasında işbirliği yapmakta.

Bu Free-eğitim, Free-sağlık ve Çıraklık içerir.
Ev ödevi yok! Hayır, sigara hükümet eğitim! Hayır, Üniversiteler!
1 st kavrama sırasında bilgi, öğretim başlayın. parasız eğitim yılında hızlı öğrenenler yavaş
öğrenenlere öğretirler. İş yerinde deneyimli işçi yeni gelenlerin eğitiyor.

1GOD wa iti ng hea rf rom SİZE!

ÿÿ

EĞİTİM - Namaz

E
ÿ EE
Kutlama günü 6.1.7.

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ad), aramaya kazanmak ve Bilgi Görkemi sonraki nesile
Yaşam Deneyimleri kamu Serbest eğitim Geçiş desteklemek için bilgi
ve Ücretsiz Eğitim yoluyla öğretmek için uzun tüm yaşamı uygulamak
Sözü 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua sınıfında & Eğitim Gününde kullanılır

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Yeni fikirler üzerine inşa ve ilerletmek için plagiarize. Neden iyi yazılmış bir şeyi
yeniden. yazı iyi bir parça değil bağrına edilmelidir
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yeniden yazarak kesilecek. yazı iyi bir parçasını plagiarize & sonra üzerine genişletmek .

Evrim üzerine inşa mevcut ve ardından yeni oluşturarak ilerler.
yazı iyi bir parçasını Okuma orijinal yüksek standartlarda kişinin aklı kaldırmaya
zihin teşvik eder. yeniden yazılması konsantre bu düşünceyi durdurma vasat zaman
israf eğitimdir. Akıllı ol, 'intihal'.

İntihal yalnızca yazılı için geçerli değildir. İntihal hepsi 'IP' için de
geçerlidir (Fikri mülkiyet) . Topluluğumuz insanlara araçları ve Fikri
Mülkiyet-geliştirme fırsatı verir. Bu nedenle tüm IP 'herkes tarafından
kullanılmak üzere topluluk malı! Topluluğa bir Suç yağma olduğunu
'IP' kâr elde: ' MS / R6, '
Tüm 'Fikri Mülkiyet' herkesin yararına topluma aittir. bozuk, açgözlülük olarak, kar
Karşıtı 1 tahrik TANRI ülkeler, plagiariz- ing telif haklarını ihlal edebilecek. topluluk,
suçlu davranışı çalmak Telif Hakkı edilir iddia etmek: ' MS / R6, '

Ödev öğrenme veya öğretme en sahtekâr & yararsız şeklidir. Bir Akademik zaman
çizgisi dikkat dağıtıcı, arkadaşlar, cehalet, anne baskısı altında ... Çoğu ödev
değerlendirilir ve değerlendirilir ediliyor bilgin tarafından yapılmaz. nedeniyle
sahtekâr doğanın Ödev değerlendirmesi için yararsız ve yanıltıcı. Ebeveynler ve
ödev destek Eğitimciler, hile destekler.
işaretlenirken Eğitimciler ahlaki sorunları var. Onlar alim atama yapmadı
şüpheleniyoruz. Bu nedenle belirsizlik verilen işaretler işe yaramaz. kavrayış
değerlendirme- rım uygulama aracı olarak Ödev yanıltıcı. Dolayısıyla Ev
- iş zaman ve kaynak israfıdır. EV ÖDEVİ YOK
değerlendirme : Öğretmek yapmak ve kullanışlı & etkili bilgi için gereklidir.

Not ! Orada: 'HAYIR Ödev' !!!
Akademisyenler sınıfta tamamlanan anlama atamaları için değerlendirilir. Bir
çalışma-modül tamamlandıktan zaman, Alimler anlama değerlendirmek görevi olarak,
meler olsun. anlama atamaları sınıfında tamamlanır. Not ! Var: ' Ev ödevi yok '!!!

2 değerlendirme vardır: Geçiş veya Başarısız. Geçiş oranı% 70 iyi anlaşılabilir
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%
70

sion. Bir başarısız ve bilim adamı bir geçiş dek çalışma modülünü tekrar
vardır. Not ! Sadece modül bütün yıl değil yinelenen ihtiyacı var.

Hiçbir son yılında Değerlendirme ve / veya nihai sınavları yoktur (Gereksizdir) . Değerlendirme
değil birikmiş modülleri için, sadece her modül içindir. Bir Akademik bir Ders Sertifikasyonu
ficate yayınlandığı tüm set modüllerini geçtiğinde.

Eğitimciler 'bilgi ve Öğret' & gözbebeği anlaşılmasına iş yetkinlik, özveri
için değerlendirilir. Bir öğretmen öğretim performansının öz değerlendirme
'muktedir gerekir. Bir sınıf

%
90

% 90 artı göz bebeği anlama hızı kabul edilebilir. Az şey & eğitimci (Öğretmen) çıkarıldı
ve yeniden eğitilir.
Her öğretim vadede önce dönem için tüm çalışma-modül anlama görevi olarak, ments
'başarıyla' olmalıdır ilgili eğitimci tarafından tamamladı. Öğretmen en az% 90 oranında bir
Geçiş oranı gerekmektedir. Başarısızlık, eğitimci, bu konuyu o terimi öğretmez. o kişinin
Eğitim ile ilgili olmak uygun olup olmadığını bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Not: CG çoklu vasıflanma desteklemez. iyi her konu ile & hiçbir şey biraz bilerek. Bir
kişinin mediochre, eğitim için uygun değildir yapar. Eğitimciler bilgili uzmanlar olmak
için vardır.

%
80

% 80'lik bir okul öğrenci anlama oranı artı KABUL tablodur. Ve daha az
ana-Eğitici kaldırılır. öğretim döndürür.

Bir okul yıllık 3 dönem ayrılmıştır. Dönem 1, 1 st, 5 ay. terim
2, bir sonraki 4 ay. Dönem 3, Saklama Guardian Kalender son 5 aydır. Hiçbir okul
tatilleri vardır. Eğitimciler, bilim adamları 2, 1 hafta tatil hakkı vardır. Bir seferde ayrı, 1
hafta Taken. birbirinden en az 3 ay. önceden en az 4 hafta uygulamanız gerekir.
Ebeveynler bilginler için geçerlidir.

Egzersiz
Akademisyenler ve Eğitimciler günlük (zorunlu) Kapalı exerci- ces katılmak (Kullanımı L-GM
kılavuz olarak) . Spor en Oval en kapalıdır (zorunlu) . Daima temas spor, kavga-spor ve
elit-sport (1 kazanan, bir çok loosers) ban- ned vardır. Herhangi okul müdürü / eğitimci
sapma Eğitim kaldırılır.
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Cinsel-Engellilik
'Cinsel-Engellilik' belirtileri gösteriyor Bilginler (Çocuk-cinsel istismarı, aynı cinsiyet, şaşkın
cinsiyet). Bir komite tarafından değerlendirilir (Eğitimciler, sağlık görevlileri, veliler) . Bulunan,
'SDQC' aktarılmaktadır tutulmuş ise (Sexual- Sakatlık Karantina bileşik) . kendi güvenlikleri
için diğer çocukları korumak ve.

Zihinsel engel
'Zihinsel-Engellilik' belirtileri gösteriyor Bilginler . Bir komite tarafından değerlendirilir (Eğitimciler,
sağlık görevlileri, veliler) . Bulunan trans aktarılmıştır edilir tutulmuş kalırsak, 'MDQC' (Ruhsal-Özürlü
Karantina bileşik) . kendi güvenlikleri için diğer çocukları korumak ve.

Fiziksel engel
'Fiziksel-Engellilik' belirtileri gösteriyor Bilginler . Bir komite tarafından değerlendirilir (Eğitimciler,
sağlık görevlileri, veliler) . Bulunan trans aktarılmıştır edilir tutulmuş kalırsak, 'PDQC' (Fiziksel-Özürlü
Karantina bileşik) . kendi güvenlikleri için diğer çocukları korumak ve.

aracılığıyla bilgi uygulamak>> kazançlar elde etmeye

Ücretsiz Eğitim <bilgi ve öğret
P rivilege 1 ila 3: Rewa

rk wo rded

Her insanın sahip bir 1GOD Verilen hak yararlı olduğu ve çalışmalarını ödüllendirilmesini. İşsizlik
kabul edilebilir değildir. topluma bir yük. Bir işe yaramaz hayat.

Ödüllendirildi çalışma ücretliden & gönüllü ayrılmıştır. Ücret kazanan parasal ödül alan
yaşamın fiziksel tarafı için ihtiyaçları sonra arar. Gönüllülük Soul için iyidir. 1GOD gönüllüleri
seviyor!
1GOD izliyor!
Ekonomik yönetimi, ücret ve koşullar için (Wmw) İl Hükümeti tarafından belirlenir. ' wmw
' Yılda ayarlanır. wmw aynı kalır ya da yukarı gitmek, ya da ekonomik koşullara bağlı
olarak düşebilir.
onlar standardize edilir ücretleri ve koşulları ayarlamak için. En iyi ekonomik yönetim Herkes
için bir ücretli çalışan var. Özel ve Devlet mülkiyeti olan
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kaldırılmış ile değiştirilebilir ve cron . Sendikalar kayıtları silinir. Hükümet ücretleri ve şartlar yer
alıyor. 7 ödemeli sınıflarda vardır.

Öde bir 'haftalık asgari ücretin' dayanmaktadır (Wmw) bir çoğaltıcı: &.

Öde ölçekli bir ile başlar wmw x1 (En az) için wmw x7
(maksimum) :
wmw x 1
wmw x 2
wmw x 3
wmw x 4

vasıfsız, Çırak
yetenekli, Trady
Usta-Trady
Danışman

wmw x 5
wmw x 6
wmw x 7

Lider Yönetici
Yönetici
(maksimum)

wmw 6 gün, 7 * saat, 42 saat haftalık çalışma, 7. gün hiçbir iş
(Eğlenceli gün) . Günlük çalışma saatlik span (Zaman Üçgen) : Sunset önce 1 saat
sonra Sunrise için 1 saat. Bu süre yalnızca acil servisler iş dışında (Gece çıkma
yasağı) . Haftalık artık 18 sonra saat (3 saat) yarı zamanlı çalışma. Hiçbir gündelik işler.
* CG Klock, New-Age zaman yönetimi kullanılır

7 ödemeli sınıflar için şartlar:
beklemek O' s, 7 hafta babalık izni almak
wmw 1 sonra SMEC Kurallar ~ uygulamak

HE' s, 1 hafta doğum izni almak wmw 1 ~
Tüm ödeme sınıflarda Hastalık ödeme, wmw 1 ~

3 gün şikayet izni yoktur, wmw 1 ~
2 hafta var (14 gün)
Yıllık-izin ücreti dereceli, wmw 1
~ Hiçbir yıllık-izin yükleme, ne de uzun
hizmet izni ~
Çalışma dişlisi, Yiyecek, İçecek ve hijyen
sağlanmaktadır.

Çalışma koşulları: Bir işyeri koruyucu malzemelerin & ayakkabı gerektiği
gibi giyilen ile sağlıklı ve güvenli olmaktır. az zamanda daha çok iş yapmak
için insanları zorlayan, sağlıksız güvensiz ve kalitesini düşürür. her 3 saatte
tatili vardır. Toplam çalışma saati 10 saati geçmemelidir günde .

Kariyer yolu! bir açıklık olduğunda, iş tecrübesi, kıdeme göre terfi. eleme sonrası
fazla çalışma ( HE ve SHE) .

43

1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH yasagetirici Manifest

Vergi gelir için kadar wmw7 için:% 0 ~ Yukarıdaki gelir için vergi wmw7 :

% 100 ~ yan ödemeler için vergi:% 100!

Tam veya yarı zamanlı iş bulamayan işçiler.
yararlı şeklide kullanılabilir (İyi kimselermişiz) tarafından ' yönetim bölgesi ' üzerinde

wmw x1 . İyi yapanları Having işsiz ortadan kaldırır!

1GOD SİZE duymak bekliyor!
İşçi- namaz

ÿÿ

EEEÿ

5.1.7. işçiler gün ' yönetim bölgesi ' Kutlamalar

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ad) bu yüzden faydalı bir işçi çabalarım oldukça ben
Görkemi bana benim topluluk gururlandıracağından her zaman elimden
geleni yapmaya gayret takdir ve ödüllendirilir etsin olabilir yardım için
İstedi 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua İşçi Günü'nde kullanılır

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 ila 4: ceiverespect

Re

Saklama-Guardian 'Saygı' onlar karşılığında ilgili-bir ed olmak istiyorum vermek. saygı
Alma bir armonileri ailesi, işyerinde ve com- imzalamıstır bir parçasıdır. saygı Alma
privlege olup. 1Church Liderlerinin & üyelerine diğer Custodian-Guardian CG saygı
gösterin, ( UCG1) .
Onlar da diğer hak insanlara saygı göstermek.
Alma saygı sayesinde ve / veya elde edilmesi için beğenisini gösteren
. Zamandan ve iyi nitelikleri farkına çaba sürebilir. Ne zaman farkında & uygun olan
yerlerde, Saygı ile bu nitelikleri onur.

Ebeveynler çocuklarının saygısını alırlar. Karşılığında ebeveynlerin çocuklarının artan
ağrıları saygı. bilgi süreklilik ile daha küçük göstermek bakımından gelen Yaşlı alıcı
saygı. İnsanlar elect- ed liderlerine saygı göstermek. İşçi saygı gösterir cron Komite
üyeleri.
Saygı bir Freebie değildir. Saygı kazanılır! değil olan kişiler
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görmüyorlardı. saygı almayın. Onlar geliştirmek gerekir.
Eğer 'Evet, iyi', saygı alan Are! saygı, 'Neden' almıyor! Kendinden başkalarını sormak,
değerlendirir. Sen değiştirmeniz gerekebilir. Diğerleri reprimanding gerekebilir.

Saygı ! Bir değerli Hedef!
P rivilege 1 5: ceivejustice

Re

Adalet alma bir 1GOD Verilen insan hakkı! Adalet için en büyük
tehditler Kalıtsal-tiranlar, Politik-diktatörleri & Servet apart-Heid
vardır. reddetme bu
1GOD Verilen ayrıcalık hakaret 1GOD & niz gibi toplumların oranına
suç MS / R6-7

Adalete bir tehdit, In-adalet Elitizm, Yolsuzluk, olduğu ..
(Evil zinciri) . Adaletsizlikler kibirli sonucudur, bencil ve güç kez
genetik nedene dayanmaktadır & Siyasi Tyrants bağımlısı.
Kalıtsal-tiran abdicate ya, kafesli
MS / R7, . Politik-Tyrant en, kafesli MS / R7, .
Servet-Apartheid sona erer. Bozuk, Parazit, Yırtıcı, vurguncu aktif
kaldırılır, kafesli, MS / R6, .
İle ikame edilmiş cron Ve wmw.

Saklama-Guardian adil ve demokratik bir toplum destekler.
Yani dayanmaktadır / veya moraly sağ adil & yazılmış olana
davranmak, Yasagetirici Manifest .

adalet almak için. Yasalar var uygulanır. olmayan bir mücadele
yargıda Upheld (Şerif Avukat Havuz, Marshall Avukat Havuzu) .
Kim, 'Gerçeği' bulmak için işbirliği. , 'Suçlu' veya 'Suçlu değil'
İlanına. dağıtın biriken 'Zorunlu Cümle', Rehabilitasyon' &
garanti olarak tazminat. Not! Hiçbir jüri bulunmamaktadır. Hiçbir sivil dava yoktur.

1GOD
Adalet
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SADECE bir İNSANI ce - RI GHT

P rivilege 1 ila 6: bitiş

withdignity

Saklama-Guardian inanıyoruz 1GOD yaşaması veya ölmesi kimin karar verme hakkına
sahiptir. İnsanlar var 1GOD olaylar elverdiği ölçüde vakarla onların hayatına son hakkı
verilmesi. Yani hayat & ölüm kararını koyarak bir unlivable hayatına son gerektirir 1GOD en eller.

yaşam destek üzerine bir Kişi bunun döndü (Tıbbi personel tarafından) 3
gün sonra (zorunlu) . 1GOD o kişi yaşadığı veya ölürse o zaman karar verir. yaşam
destek üzerinde uzun bir kişiyi bırakarak işkence, suç, MS / R7, .

Bir Kişi onlar rahatsızlığının hayati bir tehlike var söylenir. 1 st kendi vücut butchered edilir (Ameliyat)
. Hala yaşıyor kişi yandı (Acı haykırmamla) radyasyon ile. Hala yaşıyor kişi artık Poisened
edilir (Pharmacia Ceuticals) . Hala hayatta şimdilik tedavi edilebilir. Yavaş ve ıstırap verici
ölümü ölüme terk edilir işkence sonrasında Yoksa, tedavi edilmez. Bu acımasız insanlık
dışı. vakarla değil bir son.

Saklama-Guardian diyet, çalıştırabilmek rcise & bağışıklama oluşan koruyucu sağlığını
desteklemek. Cerrahi son çare tıbbi işlemdir. Radyasyon tedavisi olmayan uygulanacak
işkence. Pharmaceuti- CAL onlar sağlıksız bir kopyalayın-kapalı, kaçınılması gerekmektedir.
Bunlar yan etkileri kaçınılması gereken büyük bir sağlık riski vardır rmaceuticals.

yapamaz Bir Kişi bir sandviç yapmak ve şimdi veya foresee- mümkün gelecekte
yemeye. envoke isteyebilirsiniz 1GOD karar verme süreci
(Yaşa veya öl) . Her kişi tedavi, yiyecek & içecek inkar etme hakkına sahiptir. bu
hak işkence bir kişi reddedilmesi, suç, MS / R7, .

1GOD en Tasarım Fiziksel Evrende her şey insan vücudunda dahil bir başlangıcı
ve sonu, sahip olmasıdır. İnsan şefkat acı bir son koyarak talepler. Değil ömrünü
'yapay uzatmak'. Yapay uzatma hayat engel oluyor 1GOD 'In tasarımı.
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diri, diri gömülmek önlemek için, yakma şarttır. Ölü
yakma da Soul boşaltır. Not!
Mezarlıklar bir sağlık riski ve arazinin israfıdır.
Kendi kendine olan öldürme (Ötenazi, intihar) Zayıf bir zihin & zayıf ruhunun bir işaretidir. Bu
Ruh için bir hayat-deneyimdir. başkaları için tehlike olmadığı sürece diğer insanların engel
olmamalıdır. 1 TANRI Yargı-Gününde bu idare edecek. İlgili mahkeme bir ölüm-dilek
olduğunu kabul gibi bir kişinin kendi kendine zorlama öldürülmesine bir kişi Helping sürece
kabul edilebilir. Şiddetli acı bir işkence. Bitir!

Not! İnsanlar onların acıları dışarı hayvanları acı koydu. Ancak kendi tür şefkat
yoksundur.

onurlu yaşamı son verilmesi bir insan hakkıdır.

1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

EEEÿ

Soul- namaz
Sayın 1GOD , onların görevi Yangın yerine iyi bir çok sevilen bir insan
olmak için mücadele eden bir mütevazi veli vasi üyesi Hoşgeldin
Lütfen en güzel Evrenin yaratıcısı Mahşer-Day benzersiz Ruh
Görkemi cevapsız için bu Soul boşaltır 1GOD & İnsanlığın İyi

Bir kişinin öldüğü ya da herhangi bir zaman sonra bu namaz kullanılır. Bir Krematoryum
bir sonu Portal ceromony de kullanılır.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 ila 7: Ha vefreelyelectedgover nme nt
İnsanlar sosyal canlılar. Ait oldukları gibi. Özgürce seçilen komiteler bu ihtiyacı
karşılamak. 1 ile Liderlik Tyranny olduğunu. komite tarafından Liderlik adil.

Kalıtsal & Siyasi- Tiranlığı çok seçenekli serbestçe seçilmiş yönetim değiştirilir. Yönetim
eşit olarak temsil HE ve SHE temsil eder. Seçilmiş yetkililer kullanmak ' Yasagetirici
Manifest' rehber olarak.
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İnsanlar elect- iyonları oy vererek özgürce seçilen hükümetine destek. Hükümet
devralarak & Bir Tyranny kuran radikaller neden olabilir oylama değil (Kalıtsal veya
siyasi) . Tyrants kafesli çıkarılmış olduğu, MS / R7, . ' Evren Saklama Guardians' destek
hükümetin sadece 2 tip, 'İl' (il) Ve 'Shire' (yerel) . Bir İli kuran sonra 35 de politikacılarla
cal bölgeye ayrılmıştır. Her bölge 4years bir dönem için ment parlâmen 1 HE & 1 SHE
seçecek (Quattro yıl) . İdame (O / o) En çok oyu alan seçilir. seçilmiş 70 Cetveller
olarak bilinir. Bağımsız Custodian-Guardian'ın ve desteklemeli partiler değil.

The 7Provinces Merkez-Komitesi tarafından yönetilir (Parlamento) .
Bu Meclis 70 Cetveller oluşur. 36 cetvelleri bir ler, hükümet oluşturur. Hükümet
Cetveller olarak bilinir Milletvekilleri & olmayan Hükümet Cetveller denir Dama. Dama
Meclis Koltukları bir Ruler- Umpire tedarik ediyoruz.

Cetveller gizli oyla 7 Yasa Koyucu & 1 Ruler- Hakem bir heyet seçer. cetvelleri 1 st yeni
seçilen 1 HE & 1 SHE. Bunlardan betwen yüksek oyu ile 1 ' 'Chief'Legislator & diğer'
Denetleyicisi Ruler- Hakem olur (Örneğin o, baş & o cetvel-Hakem olduğu) . Oyların
aynı miktar daha üst düzey Başkanı olur.
Cetveller 3 HE & 3 SHE Kanun yapıcılar seçerler Sonraki. Oyların aynı miktar daha
üst düzey Milletvekilleri olurlar. Baş 5 Komutanı en saçılır (Çevre, Dış, İç, Bilgi, Shire) &
1 Denetçi geçiniz. İl artık yönetilir.
Not! Parlamentonun Cetvel-Hakem da Denetçi denetleme şeklini. Parlamento
Sorumluluk şeyden önemlidir!

İl bir 'Shire'ı' oluşturur. İl 'Shire' 3 'Danışmanları' sunuyor. 'Shire' konsey kadar 3
'Danışmanlar' & 2 'Kalifs' yapılır (1 HE ve 1 SHE) 'Kalifs' Passover- Ay Quattro-Yılın 1
Gününde 4 yılda bir seçiliyor * post sistemiyle geçmiş tarafından 1.
* New-Age zaman yönetimi, CG Kalender
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OY NASIL
Aday için oy:
Bir o 70 o zaman hiç 28 daha genç veya daha yaşlı mı veya bir
ana olmuştur.
Bir çalışan veya gönüllü ya da emekli mi. Zihinsel ve
fiziksel olarak formda mı. Hiçbir Üniversite eğitimi
vardır.

herhangi kafesli Rehabilitasyon tamamlamamıştır. hiç cinsel sakatlık Has (Aynı cinsiyet,
şaşkın cinsiyet, çocuk cinsel istismarı) . Onların kılavuz olarak 'yasagetirici Manifestosu' kullanır. Bir

Saklama Guardian mi

NOT !
Saklama-Guardian Destekleyenler & Klan Yaşlılar, aday ve desteklemeli, onaylamaz
ve seçimlere SHUN adaylar olabilir. Saklama-Guardian Üyeleri (Zenturion, Praytorian,
Proclaimer) Desteklemek nomi- Nate veya 1Church idaresi dışındaki adayları
desteklemez.

Oy sivil-görevidir.
Özgürce seçilen Hükümet bir insan-hakkıdır.
Kazanılan 'Ayrıcalıklar' aldıktan sonra. 'Başarısızlıkları' hakkında bilgi edinmek için zamanıdır.

1GOD en son mesajı, yasagetirici Manifest

14.04.04.07 www.universecustodianguardians.org

Son
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