1FAITH хууль-Өгөгч Манифест

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

Хүн хүлээн авах 1GOD ийн Эрх ямба нь дууссан учир нь тэдний
1 БУРХАН ийн Үүрэг. 1GOD өгсөн эрх олсон Орон нутгийн иргэдийн nity эрхийн болж байна. Олон
нийтийн үүргүүд дуусгасны дараа. эдгээр эрхийг шаардах! Энэ нь хүний эрх юм!

аюул занал 1 БУРХАН өгсөн эрх: Амин хувиа хичээх үзэл, ашгийн, шунал, ёс суртахуунгүй байдал,
бохирдуулах, Удамшлын Tyrannies (Хаант) & Улс төрийн Tyrannies. Ямар ч аюул үргэлж acccountable
зохион байгуулж байна MS / R1-7

Олон нийтийн эрх ашиг олсон аливаа хүнийг үгүйсгэх нь гэмт хэрэг юм MS / R6

1GOD өгсөн эрх
1

Breathable, цэвэр агаар

2 Ундны, шүүсэн ус
3 Иднэ, эрүүл хоол хүнс

4 Хамгаалалтын, хямд хувцас
5 Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, боломжийн байр

6 Мөргөл & итгэдэг 1GOD
7 ёс суртахууны захирдаг Чөлөөт хэлсэн үг
8 Болзохдоо, гэр бүл эхлэх
9 нэг амьтан байх
10 хүчирхийлэл үнэ төлбөргүй олон нийтэд байх

11 Чөлөөт эмчилгээ өвчтэй үед
12 Чөлөөт боловсрол

13 шагнагдах ажил
14 хүндлэлийг хүлээн авах
15 шударга ёсыг хүлээн авах
16 нэр төрийг нь дуусгах

17 чөлөөтэй сонгосон засгийн газар
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1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!

YY

YYY

ХҮСЭЛТ - Залбирал
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Би бүх үүргээ
биелүүлээгүй & даруухнаар бүх эрх ямба эрх ямба олон нийтийн эрх болох
хүсэлт

Би олон нийтийн эдгээр эрх нь эдгээр эрх алдрын төлөө хэрэгжүүлэх
нь миний олон нийтийн дэмжих өгөх гэж шаардах ёстой 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн
Энэ залбирал нь гэртээ, эсвэл цугларалт дээр уншдаг байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Ломж 1: Breathable,

цэвэр агаар

хүний биеийн хэрэгцээг амьдрах Breathable

Агаарын.

Агаарын бид амьсгал хий хийсэн байна (Азот, хүчилтөрөгч, метан, Мужаанууд замдаа давхар
исэл) , Ус, хольц (Тоос, нян, спор) . Агаарын бид амьсгал их азот, хүчилтөрөгчийн агуулгыг
хэрэгтэй. Энэ нь мөн бага нүүрстөрөгчийн давхар исэл, метан агуулга байна. Усны агууламж (чийгшил)
хэрэгтэй байна, өндөр чийгшил эвгүй & эрүүл мэндийн асуудал болсоор байна. Хольц тэд уушиг
бадраах хэрэгтэй байна.

хэр удаан Учир нь та амьсгаагаа барьж болох вэ? 4 минут, дараа нь та нар агаар gulp. Ямар ч Breathable
агаарын gulp тулд, та үхэх! Хүмүүс ямар ч Breathable агаар, гал түймэр нь хурдан үхдэг.

Суутгах Breathable агаарын эрүү шүүлт тулгах, хүн ба амьтан
алсан болгон ашиглаж байна. эрүү шүүлт зэрэг Breathable агаар
суутгалын (Ус суугчийн) АНУ-ын захиргаа, АНУ-ын засгийн газрын
албан хаагчдын & Засгийн газрын гэрээлэгч нь түгээмэл байдаг.
Эрүүдэн шүүх яллах байх нь гэмт хэрэг юм MS / R7

(Хүн) , MS / R4 ( амьтад) .
алах Breathable агаар суутгах нь санамсаргүй, эсвэл өөрөө ашиглаж байна (амиа хорлох

)

Засгийн газар, бусад (Гэмт хэрэгтнүүд) . санамсаргүй: галд хорт утаа. өөрийгөө:

зориудаар төвлөрсөн нүүрстөрөгчийн давхар исэл амьсгалах, эсвэл хийн хоол хийх.

Засгийн газар: , Өлгөөтэй хийн танхим. Эрүүгийн: garroting, боомилж,
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боогдолтыг, өргөгдсөн. Засгийн газар & эрүүгийн аллага, олж авах MS / R7

зүйлийг шатаах хүн "Breathable агаарт гол аюул учруулж байна.
Энэ нь яндан & хорт утаа, агаарын бохирдлоос хувьд шигшүүр тэдний уушиг тэдний цагаан хоолой
ашиглан хувь хүний эхэлнэ. яндан шиг хүний тавьсан биеийг ашиглах нь хүнд эрүүл мэндийн эрсдэл &
нь доромжилж байна 1GOD-ийн загвар.

донтох Тамхи татах!
Донтолт нь хүлээн хэрэгцээг баярлуулна давтагдах албадлагын зан үйл юм. Донтогсод нь
тэдний зан төлөв хийж байгааг хор хүлээн авах биш, өөрсдөө шахсанаар. өөрсдөө, гэр бүл,
найз нөхөд, ажил андууд & нийгэмд хор хохирол.

донтогсод (Junkies) мунхаг (Тэнэг) итгэмтгий (Мунхаг) & сул (Өрөвдмөөр) ! Донтогсод тэд
өөрсдийгөө эдэлж & хамтдаа амьдралаа барьж байгаа гэж тэд урт нь донтсон байдаг итгэхгүй
байна. Нэгэнт тэд I & олон нийтэд аюул болж донтсон. Тэд төөрөлдөн шударга бус, эсрэг,
нийгэм, ёс суртахуунгүй, зальтай, хувиа хичээсэн, хатуу сэтгэлтэй болдог. Энэ нь мужийн
шаарддаг
(Олон нийтийн) Тэдний амьдралын хэв маягийг хянах. эрх чөлөө ба эрх хязгаарлах.

Тамхичид амнаас өмхийрч. Тэдний хувцас өмхийрөн.
Тэд нэг өрөөнд хүртэл өмхийрч.

Тэдний үнс хаа сайгүй байна. Тэдний иш хаа
сайгүй байна. Тэд бохир, бузар, өмхий хувь
хүн байдаг. Тэднийг Шун! Ичгүүр тэднийг.
Тамхичид тэднийг-талуудыг эргэцүүлэх нь эрүүл мэндэд эрсдэлтэй байдаг. Тэд
уруул, шүд, бохь, ам, хоолой, цагаан хоолой, уушиг өвчтэй болж, олон нийтэд
дарамт шарах хэрэгтэй.

Тамхичид залхуу олон утаагүй завсарлага & өөрөө учирсан sickies авч
байна. Тэднийг хариуцлага тооцох!
Тамхичид бусдад нь эрүүл мэндэд эрсдэлтэй байдаг. Жирэмсэн тамхи татдаг тэдний төрөөгүй өвдөөд
байна. төрсний дараа эдгээр нярайн эрүүл мэндийн асуудлыг байх нь амьдралын ял оноосон байна.
Тэд деформаци / хөгжлийн бэрхшээлтэй байж болох .. Жирэмсэн тамхи татдаг, төрөөгүй өвдөөд
мөрдөн байна: MS / R3 .

Идэвхгүй утаа (Танхайн) хүнийг өвтгөж байна. идэвхгүй утаа бий
Тамхичид яллах байна MS / R3 .
аж ахуйн нэгж (Цэнгээнт, чөлөөт, ажлын ,.) гэж зөвшөөрөх
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тамхи татах, мөрдөн байна MS / R3 & нөхөн төлнө. тамхи татахыг зөвшөөрөхгүй Засгийн
газар солигдож байдаг, MS / R7 .
Тамхичид болгоомжгүй байна. Тэд түймэр, гэр орон, өвс, ой эхэлнэ. Тэд
хариуцлага байна MS / R4 & харьцуулан pensation төлнө. Тэд ард түмнийг & /
эсвэл амьтан гэмтээх MS / R5 .
Тэд ард түмнийг & / эсвэл амьтан алж MS / R6 .

1951 онд (Харь хуанли) Энэ нь тамхи татах нь ноцтой аюул эрүүл бус байна гэж байгуулагдсан. Засгийн
газар & Засгийн газрын агентлагууд / байхгүй байсан газар "Бан" тамхи татах нь үйлчлэх, олон
нийтийн хамгаалж чадаагүй.
Буцаан тухай хууль тогтоомж нь өнгөрч байгаа ба эдгээр гэм буруутай Эхлэх, MS / R7

Аливаа хувь хүн, бүлэг, аж ахуйн болон бусад аж ахуйн нэгж нь дэмждэг (Чөлөөт bies, зар
сурталчилгаа, маркетингийн) , боломжтой (Эцэг эх, багш нар, ажил, клуб, eateries, үзвэр зохион
байгуулагч, ...) , ашиг (Нийлүүлэгчид, үйлдвэрлэгчид, тээвэрлэгч, бөөний, жижиглэнгийн худалдаачид) Боломжтой
ба / эсвэл тамхи татах нь дагалдах хэрэгсэл болгодог "татдаг" MS / R7 Энэ нь "татдаг" агуулж юу
хамаагүй. Тамхи татах үйлдэл эрүүл мэндийн эрсдэл юм.

Тамхи татах нь үл тэвчих!
Хувь хүмүүс хоол хийх нь хий, аргал, мод, нүүрс, газрын тос, шатаах
замаар Breathable агаар боломжийг багасгах

(Шарсан орно) , Дулаан, эрчим хүч. Энэ нь одоо Төгсгөл! шатаж
буй ямар бүтээгдсэн цахилгаан хэрэглэж байна. Зөрчсөн,
тоног төхөөрөмжийг хураах нь үр дүн, устгах, MS / R2

Цахилгаан станцууд гэж Түлэнхийн (Нүүрс, байгалийн хий, уран, газрын
тос, ..) эрчим хүч бий болгох хаагаад & задалж байна.

Эзэмшигчид бохирдуулах, операторууд яллах байна MS

/ R7 . Coal & ураны уурхайнууд хаагдсан & битүүмжилсэн байна. Уул
уурхайн эзэд, операторууд яллах байна MS / R7 . Эрчим хүчний бус
шатаах аргаар үйлдвэрлэсэн байна.
шатаж Дотоодын & бус дотоодын Транс порт Дуусах шилжих! Хийн ба газрын
тосны бус шатаж ашиглах хэрэгтэй.

Чөлөөт аргаар Дотоодын & бус дотоодын тээврийн "хурдны зам,
трамвай" солигдсон байна! Холын зайн газар дээрх тээврийн зөвхөн
төмөр замаар юм.
бохирдуулах Үзвэр үйлчилгээ Дуусах.

Агаарт: Агаарын шоу, хувийн өмчит агаарын тээврийн (Нисгэгчгүй, онгоц,
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тийрэлтэт, нисдэг тэрэг, орон зай-явагч, ...) .

усан дор / нь: моторт завь уралдааны, хувийн өмчит далайн тээврийн (Бүхээгийн-Cruiser,
далавчит-хөлөг онгоц, онгоц, тийрэлтэт цана, speed- завь, дарвуулт завь, ..) .
Газрын тухай: Бүх 2,3 ба 4 дугуй моторт: цикл, унадаг дугуй, тэрэг, SUV, спорт машин, limousines, тансаг
зэрэглэлийн автомашин. Машин, уралдааны, машины stunts. Аялал жуулчлалын галт тэрэг. Бохирдуулах
Entertainment & бохирдуулагч Entertainment нь тээврийн хэрэгслийн үзүүлэгчдийг дэмжигч яллах байна MS
/ R7

Хумсны гоо сайхны салон хортой утаа бий болгодог. Ажиллагсад хамгаалах амьсгалж байна.
дүлий хэрэглэгчид (Үйлчлүүлэгч) байхгүй. Худалдааны төвүүд нь Хумсны Salons өргөн нээлттэй
юм. Тэдний хорт утаа хамт өөрийг нь хүлээн авах. эрүүл мэндийн эрсдэл тэднийг илчлэх.
Ялангуяа жирэмсэн эмэгтэй, нярай болон ахмад. Та хорт утаа нь ил байгаа бол салон & нөхөн
Shopping- төв шүүхэд.

Хумсны гоо сайхан эрүүл мэндийн эрсдэл агаарын бохирдуулагч юм. Тэд өөрсдийн хумсаа хийх, хэт
их мөнгө байна хэтэрхий залхуу хүмүүсийн хамт очсон байна. тэднийг зогсоох, тэдгээрийг хориглох. ,
Эзэд, удирдлагууд хөтлөх MS / R7
Гоо сайхны салон эрүүл мэндийн эрсдэл агаарын бохирдуулагч юм. Тэд бүрдүүлдэг хийх нь хэтэрхий
залхуу байна, хэтэрхий их мөнгө хэрэгтэй хүн зочилсон байна.

тэднийг зогсоох, тэдгээрийг хориглох. , Эзэд, удирдлагууд хөтлөх MS / R7

хорт утаа яллах, хаасан байна үүсгэх үсчин, MS / R7 Агаарын бохирдлыг үүсгэж чадахгүй
байна Үсчин хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
капиталист (Шунахай махчин шимэгч) Засгийн газар хоосон цэцэрлэг бүхий орон сууц дэмжиж байна. Нүүр
хуудас эзэд бензин моторт цэцэрлэг, хэрэгсэл ашиглах

(Сойз, таслагч, утаа сорогч, хөрөө, Хадуур, бутлагч, ..) гэж бохирлох
(Агаар, дуу чимээ, хөрс) . Орон гэрийн, Үйлдвэрлэгчид, худалдаачид, худалдан авах MS / R7 .

Энэ бохирдлыг боломжийг Засгийн газар солигдож байдаг, MS / R7 .
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Инсектицид ашигладаг дотор тэд мэдрэлийн системийг довтлох болно. Тэд
төрөөгүй гаргах & hyperactive төллөлт. Хортон шавьж устгах Хүний & амьтны
амьсгалын замын системийг цочроож. дотор нь хортон шавьж устгах бүү хэрэглэ.

Гаднын Инсектицид үр тариа, жимсний & хоол хүнс хэрэглэдэг Ургац, цэцэрлэгийг & хүнсний
бохирдсон байгаа хүн, мал, амьтны хэрэглээнд эвдэх юм. Бохирдсон газар тариалан, хүнсний
хамтын нийгэмлэгийн шатсан байна (Нь мужийн) . Арилжааны үйлдвэрлэгч Эхлэх-ийн MS / R7 . Энэ
бохирдол нь сольж байгаа & яллах байгаа боломжийг Засгийн газрууд газар, MS / R7 .

Цэргийн тээвэр, тэсэрч дэлбэрэх бодис, A / N нь агаар бохирдуулах

(Атомын / цөмийн) B (Биологийн) C (химийн) зэвсэг.
Тэд хүний, амьтны & plantlife нь аюул учруулж байна.

Эдгээр зэвсэг бий Эрдэмтэд яллах байна
MS / R7 . Эдгээр зэвсэг үйлдвэрлэх байгууламж нураах байна & хамтын
нийгэмлэгийн шатсан (Нь мужийн) . Эзэд, захирал, удирдлагууд, эдгээр
байгууламж удирдагч, олж авах MS / R7 . ашигласан буюу зэвсгийн
эдгээр төрлийг ашиглаж байгаа цэргийн эхлэн мөрдөн байна

дээш ГЕГ-ын цол, MS / R7 . product- ион ба / эсвэл эдгээр зэвсэг хадгалах сольж &
мөрдөх боломжийг Засгийн газар, MS / R7 .
Салют гол бохирдуулагч юм. Тэд илүү бохирдол том
илүү түгээмэл болж байна. цаг агаарын нөхцөл байдал
агаарын бохирдлоос шалтгаалан өдөр-н хувьд
хоргодон байж болно. Бөөмийн бохирдол нь эвдэх уух
гаргах үүнийг бохирдуулах усан дээр зохицуулна.
Салют дуусгах! Лазер-гэрэл нь солих хэрэгтэй.

Төрийн бус Breathable Агаарын Та амьдрах 4 минут байна!
Аливаа этгээд, байгууллага, Засгийн газрын Breathable агаарыг хааж, эсвэл шалтгаан ба
бохирдсон агаарын нөлөө юм. хариуцлага хүлээх үү, яллах, торонд хоригдсон, MS / R7 . Breathable
Агаарын шаардах нь байдаг 1GOD зөв өгсөн!

AIR бохирдуулагч үл тэвчихэд !!!!!!!
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Ломж 2: Ундны,

шүүсэн ус

хүний биеийн хэрэгцээг амьдрах ундны

усны

бидний биеийн 60 +% ус бүрдэнэ. Бидний биед эсийн бүр үүнийг хэрэгтэй.
Ус бидний үе lubricates, бидний биеийн температурыг зохицуулдаг & бидний хог хаягдлыг арилган шинэчилж
...

Хураангуй агаар мандлын усны уур дусал болдог.
Дэлхийн хүндийн хүчний доош дусал замын талаар тусгасан (Буурч бороо)

гадаргуу дээр. Rain цэвэр усны гол эх үүсвэр юм. Энэ нь борооны
ус, хоол хүнс, хоол хийх, угаах, хувийн эрүүл ахуй бэлтгэх, унд
хэрэглэж байна ...
ашигласан этгээд, борооны ус уух хоол хүнс бэлтгэх ашиглах
боломжтой болно. Энэ нь боломжгүй advis- байгаа бол борооны ус
бохирдсон, эрүүл бус, хортой, хүчиллэг, муу амталгааны, муу
үнэртэй. Хими цэвэрлэгээний газар бохирдсон болох бороонд гарч
орхиж болохгүй. Нь зөвхөн энэ нь бохир харагдах & bad- үнэртэй юм
вэ гэхдээ энэ нь арьсыг цочроож болох юм.

Хүйтэн бороо мөндөр, цас гэх мэт ордог. Цас өндөр уул, Арктикийн & Антарктикийн бий болгох,
цэнгэг усны нөөц дээр хуримтлагдана. Цас цагаан, pollu-

Тед цас ч хар саарал юм. Хар цас, дэлхий, Гренландын & Антарктидын орчим
мөсөн гол Гималайн байдаг.
Олон нийт цэнгэг усны сан бий болгож байна. Эдгээр усан сан тэднийг бөглөх борооны усны &
хайлах цасан дээр тулгуурладаг. бохирдлын учир нь энэ ус нь хүний болон мал, амьтны
хэрэгцээнд өмнө эмчилгээ хэрэгтэй.
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Усан сан гүехэн гэхээсээ илүү гүн байх ёстой. Гүн усны ууршилт, замаг өсөлтийг,
ялангуяа хорт төрөл & шавьж шавж бууруулах, сэрүүн байна. Усан спортын ирээгүй &
ус руу pooing, бие засах зогсоохыг хориглоно. Усны гар урлалын (Тийрэлтэт цанын,
Танхайн, ..)
бохирдуулах (Газрын тос, бензин, зай хүчил, ..) Тэд хориглосон байна! Онцгой тохиолдол:
Park-байгаль хамгаалагч тээврийн.

Хүн зөв хийж орон нутгийн найдаж болохгүй. Ямар ч эмчилгээ, хэсэгчлэн эмчилгээ,
буруу эмчилгээ, зардал бууруулах, авилга, гэмт зан төлөв, .. Ус Нүүр хуудас
эмчилгээ заавал болж байна.
Ус Нүүр хуудас эмчилгээ шүүх шаарддаг. Шүүх багасгах явдал юм:
хүнцэл, шөрмөсөн чулуу, хлор, хлороформ, карбонатын хатуулаг, зэс, шороо, бордоо, хүнд
металл, хар тугалга, пестицид, зэв, ... Мөн дулаан уур амьсгалтай оронд шүүсэн ус үхлийн
хамгаалахын тулд чанасан хэрэгтэй

(Бичил организм) өвчин.

цэнгэг усны аюул занал

Удалгүй цэвэр усны эрэлт хэрэгцээ, цэнгэг усны бэлэн хэтрэхгүй байна.
Бохирдсон бороо будаг хальсыг нь шалтгаан болдог, ган бүтэц нь
зэврэлтээс (Гүүр) , Чулуу, навч, ургамал wilting, арьс үрэвсэх нь элэгдэл, ... Бохирдлыг
хэрхэн агуулж зөвлөгөө дээр "Breathable Air", "Ногоон үзэл баримтлалыг"
шалгана уу.

Усжуулалтын! усалгаатай газар тариалангийн хувьд гүний усыг ашиглах нь нөхөн чадахаас
илүү хурдан усыг газар доорх сан шавхаж. Бүхэл бүтэн Экосистемийн ширгэж, цэнгэг усны
хомсдол бий болгох үр дүнд. Гүний усны услалтын дуусна. усжуулалтанд гүний усыг ашиглаж
байгаа нь хууль бус хэн ч яллах байна MS / R7 . Засгийн газар зөвшөөрч газар доорх усны
услалтын, сольсон яллах байна MS / R7 .

Усалгааны, гол нь цэнгэг усны ашиглан, нуур, Creek, ... усны урсгалыг удаашруулж. Энэ нь ууршилт
уриалж байна. Ган үр дүнд! Энэ төрлийн усалгаатай газар тариалангийн соёл иргэншлийн төгсгөл
болсон байна. Төгсгөл услалтын.

Бохирдсон усан ийн (Creek, гол, гол, цөөрөм, нуур, ..) цэнгэг
усны хомсдол бий болгож байна.
хорт бодис, хорт, phar- maceuticals, дүүрэн Үерийн усны аж
үйлдвэрийн хог хаягдал, хортой бодис, хорт .. хууль бусаар
хаях, .. ус арга зам бохирдуулах дуусдаг, бохирдуулагч
яллах, хувь хүн байна MS / R3 бусад бүх, MS / R7 .
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цэнгэг ус Supplement
Давсгүйжүүлэх эрчим хүч, зардал нь маш их хэрэглэдэг. усны хэрэглээ систем болгон загас,
хясаа, тэдгээрийн өндөг, ... олон тооны зулгаах, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Томоохон
далайн амьтад нь хэрэглээ бүтцийн урд дэлгэц эсрэг зууж байна. Химийн эмчилгээ, corroявдалтай буцаж далайд гаргасан байдаг бөгөөд энэ нь дулаан шорвог бий болгож байна.

Давсгүйжүүлэх муу усны чанарын хувьд гаргах нь өндөр борын агууламж байна. өндөр борын түвшний
хоолны дэглэм-д аж ахуй, фермерийн & хүнсний үйлдвэрлэл үр дүнг ашигласан Энэ нь ус. өндөр борын
түвшинд удаан хугацааны зарцуулалт эрүүл бус юм.

Хаягдал усны дахин боловсруулсан, бохир усны хатуу гаргаж авч анхан шатны эмчилгээ нэвтрүүлдэг шим
тэжээл шүүлтүүр хамгийн бактери, вирус устгах, хасагдсан байна. Усны дараа нь molec- ules устгах
мембраны дамжуулан албадан байна. цорго ариун цэврийн сүүлд нь сонголт болох юм. Сорилыг явуулахдаа
бүх эрүүл мэндийн эрсдлийг харуулж байна.

Савласан ус (Зардал) аялал жуулчлалын тохиромжтой юм. дээр дулаарал үед аюултай болсон
Усны хуванцар лонх хувилбар химийн бодис (Нар, халаагч) . Шилэн (Ямар ч хар тугалга) шил
зөвлөж байна.

Амт ундны усны
төрөл бүрийн ундны усны амт болно. Зарим амт unheal- чиний юм, аль болох зайлсхийх явдал
юм. Амт ус хүйтэн эсвэл халуун байсан байж болох юм.
тохиромжтой төрлийн ундаа: Үхрийн махны ханд, Тахианы ханд, какао, цай, кофе, жимс, ургамал,
амтлагч, хүнсний ногоо.

эрүүл бус төрлийн ундаа & нэмэгдлүүд: Архи, хиймэл өнгө, хиймэл амт, Хиймэл &
байгалийн сахар, карбонатлаг, Cola, найрсаг, эрчим хүчний ундаа, ундаа,
кофеингүй кофе, жимс, жимсний шүүс, хадгалах, натри, ..
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Ундны усыг хамгийн шилдэг нь

Өдөр тутмын заншил: , Бос хөнгөнөөр хөргөсөн, шүүсэн ус 0.2l шил байдаг. хоол бүр
өмнө (Өглөөний цай, Эрт өдөр-зууш, Өдрийн хоол, Хожуу өдөр-зууш, оройн хоол) хөнгөнөөр
хөргөсөн, шүүсэн ус 0.2l шил байдаг. Ундны шил байх (Ямар ч хуванцар) тус орны
дэргэдэх ширээн дээр шүүсэн ус 0.2l дүүрэн. шөнө та бие засах газар очсон & хуурай
хоолой байх үед, өглөө босож байхад үлдсэн уух дараа бүрт ууна.

Ямар ч шингэн хэрэглээ. Та амьдрах 4 хоног байна!
Аливаа хүн, байгууллага / Засгийн газрын ундны усыг хааж, эсвэл шалтгаан ба бохирдсон
усны нөлөө юм. , Хариуцлага байна торонд хоригдсон,

MS / R7

Кофе тэнгэрлэг дэмжих ундаа
Кофе нь исгэж ундаа coffeeplant нь шарж үрийг бэлтгэсэн.
Цайны хатаасан, шарж, кофе модны экваторын дагуу халуун, чийглэг уур амьсгалтай
ургасан үр тариа, хийсэн байна. 2 сорт байдаг: Robusta шош хүчтэй амт & бүрэн биеийг
байна. Үрлэн шош дээд өндөрт ургадаг & нь зөөлөн амт ба түүнээс дээш анхилуун
чанарыг байна.

Нэг удаа авч, хатаасан, кофены буурцгийг 200 орчим ° С-д шарж байна. Энэ нь
буурцгийн дахь сахар caramelize тулд & кофе амт хөгжүүлэх боломжийг олгодог. урт
шош шарж, эсвэл өндөр tempe- rature, бараан шарсан, & байх болно бүрэн гүйцэд
амт, ерөнхий гэрлийн roasts нь хурц, илүү хүчиллэг амт байх нь бараан roasts
гүнзгий, баян амт байдаг байна. Харанхуй шарсан "хүчтэй" заавал биш юм. Нэг
аяга кофе нь хүч чадал хэр их ус, кофе исгэж байна, харин нэмж байдаг хамаарна.
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Хэрхэн ofcoffee хүртэл keac Ма вэ?
Кофе таны дуртай аяга хамгийн их хэрхэн авах.
1) Их илтгэх кофе их амталгааны усаар эхэлнэ. шүүсэн ус байхгүй юм бол, цорго нь хүйтэн ус хэрэглэж
байна. Хэдхэн секунд данх руу нэмэхээсээ өмнө агааржуулах зэрэг ажилбарууд нь энэ нь ажиллуулах
үзье.
2) Усны кофе үүнийг дээр цутгахад өмнө буцалгана бартаат ирэх болтугай (Шуурхай, эсвэл дуслын
шүүлтүүр) талстыг. ус буцалж амт дээр талст & нөлөө хамгийн scorches.

3) сүү ашиглаж байгаа үед (санал болгогдоогүй) , Ус дараа аяга руу нэмнэ. сүү р сарын 1
нэмж байгаа бол, кофе сайн холих байж болох юм. Халуун усны амт өөрчлөгдөж, сүү
түлэх болно.
Тайлбар! амтлагч (Элсэн чихэр, эсвэл хиймэл) балгас кофе!

Кофеингүй кофе ч эрүүл мэндийн эрсдэл биш юм.
Зөвхөн төрийн бус цагаан идээ сүү ашиглана.

бэлдмэл :
шар айраг исгэх,

шуурхай,

Дуслын шүүлтүүр кофе; эспрессо (Машин) .

кофеингүй кофе нь Эрүүл мэндийн эрсдэл!
Decaffeination Уусгагч ашигладаг. Уусгагч үлдэгдэл нь ихэвчлэн ходоод зөрчдөг.

Логик! Кофеин ямар кофе уух кофе зорилгыг ялав.

Цайны занга нь Байгаль орчны эрсдэл!
Цайны занга бүх 1Billion нь байгаль орчны гамшиг юм. Тэд задрах биш юм. Тэд дахин
боловсруулсан байгаа биш юм. ЗОГС! Үйлдвэрлэл!
хөтлөх, MS / R7 . ЗОГС! тэдгээрийг ашиглах!
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кофе аяга яаж уух вэ?
авахын тулд шилдэг амт / амт гэхээсээ балгалтаас илүү том slurps авч бодвол жаахан
хөргөнө үзье. кофе Big slurps илүү үнэр гаргадаг. Үнэр & тэнгэрлэг үүнийг амт. сүү wicket
кофе байдаг:

эспрессо нь төвлөрсөн ундаа сайхан хөгийг газрын кофе дамжуулан дарамт халуун ус
хүчээр исгэж юм. бусад кофе шар айраг исгэх арга харьцуулахад эспрессо нь зузаан
тогтвортой, ууссан хатуу илүү өндөр концентраци, & хөөс байна. Эспрессо бусад ундаа
суурь юм: Cappuccino, Latte, Macchiato, Mocha, Americano, Gringo, Duo удаагийн, лаав
& хөхүүлэн. инээмсэглэн үйлчилж байв.
Cappuccino: бүтэцтэй, сүү температурыг бэлтгэх нь хамгийн чухал
алхам юм. Сүү уурын үүнийг нь хилэн өгөх нь маш жижигхэн
агаарын бөмбөлгийг нэмж байна tex- вэр (Хөөс) . эспрессо нь
удаагийн аяганд хийж байна, халуун хөөсөн сүү нэмж, 2 см зузаан
хөөс нь тэргүүлж газрын шанцай нь цацаж нь дууссан байна.

Latte: сүү ямар ч хөөсийг хүртэл

Macchiato: сүү ямар ч хөөсийг

халаана. эспрессо нь удаагийн аяганд хүртэл халаана. сүү аяга 2/3

Mocha: түүхий эд, халуун какао болгож
байна. халуун какао нь аяга 1/2

хийж байна. Халуун сүү түүхий эд

бөглөнө үү. эспрессо нь буудсан

бөглөнө үү. эспрессо нь буудсан

какао нь цацаж нь тэргүүлж, нэмж

нэмнэ. халуун ногоо навч дээд.

нэмнэ. сүү, сүү хөөсөөр ажилладаг
суурилагдсан хамт Эхэнд. түүхий эд

байна.

какао нь цацаж нэмнэ.

лаав: эспрессо 1-р

хөхүүлэн: Халуун

удаагийн. trated

ногоо цай аяга 1/2

Мандарин шүүс - concen

бөглөнө үү.

нь хавчих нэмнэ. Халуун

эспрессо нь буудсан

түүхий эд какао нь

нэмнэ. Топ халуун

буудсан нэмэх

хөөсөн нь

Халуун хөөсөн сүү Топ. газрын шанцай
нь цацаж нэмнэ.

12

сүү. газрын шанцай нь цацаж нь
төгсгөнө.

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH хууль-Өгөгч Манифест

Americano: эспрессо нь удаагийн Gringo: халуун усаар аяга 1/2
аяганд хийж байна. Халуун ус

бөглөнө үү. эспрессо 2

нэмж байна.

зургуудаа нэмнэ. Топ-нд

Duo удаагийн: эспрессо 2 зургуудаа
нэмнэ. Дараа нь халуун ус.

задийн цацаж.

Какао тэнгэрлэг дэмжих ундаа
Какао мод халуун, бороотой халуун орны нутагт ургадаг. Энэ нь жимс занга байдаг юм. нь занга
дотор үрийг байна (Шош) . Какао шош какао цөцгийн тос & нунтаг болон хувирсан байна.

Халуун какао бэлтгэх:
1 халбага какао нунтаг,
1 аяга: шар буурцагны сүү, ямааны сүү болон бусад төрийн бус цагаан идээ
сүү. 1 халбага ванилийн ханд, шанцай, Даш, задийн нь Даш.

найрлага хөөсөрхөг, халуун хүртэл whisking, дунд бага дулаан нь дунд зэргийн саванд
хослуулах, дулаан.

Цай тэнгэрлэг дэмжих ундаа
Camellia нь мөнх ногоон ургамал. Энэ нь навч авч, бидэнд цай өгөх боловсруулсан юм.
Үндсэн цай нь хар, ногоон байдаг. Тэд амт буюу sented болно.
Кастодиан-Guardian цай бэлтгэх, газар сул боловсруулсан цай Цай интервал болгон орхидог. шилэн аяганд
интервал тавь. , Ус буцалгана тогтвортой буцламтгай давхрагатай буудлуудыг шилэн аяганд цутгах үед
буцалгаж зогсооно. сайхан өнгөрүүлээрэй !
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(А) Зүгээр л тогтвортой буцламтгай давхрагатай буудал гэх мэт хар цай
дээр хийнэ. 1 минут хөдөлгөөн интервал 3 удаа дараа. Өөр минутын
устгах дараа. Drink, эсвэл амт ямар нэгэн цитрус шүүс нэмж, эсвэл хүйтэн,
сэнгэнэсэн жаварлаг, уугтун. Анхааруулга амтлагч, whiteners нь
бохирдуулж байхгүй бол (Хиймэл & / эсвэл байгалийн) .

(Б) тогтвортой буцламтгай давхрагатай буудал дараа 10 секунд ногоон
цай дээр хийнэ. интервал 3 удаа хутгана. 1 минут устгах дараа. Drink,
эсвэл амт ямар нэгэн чулуун жимсний шүүс нэмж, эсвэл хүйтэн,
сэнгэнэсэн жаварлаг, уугтун.

Анхааруулга амтлагч, whiteners нь бохирдуулж байхгүй бол (Хиймэл
& / эсвэл байгалийн) .
Herbal-үрийн цай бэлтгэх, сул нь интервал дотор үрээ дарагдсан газар. шилэн
аяганд интервал тавь. , Ус буцалгана буцалгана зогсооно. Зүгээр л bubb- гэж
Линг буудлуудыг үрийг дээр хийнэ. 1 минут хөдөлгөөн интервал 3 удаа дараа.
Өөр 7 минутын дараа устгах хэрэгтэй. Уух уу, эсвэл хүйтэн, сэнгэнэсэн
жаварлаг, уугтун. Анхааруулга амтлагч, whiteners нь бохирдуулж байхгүй бол (Хиймэл
& / эсвэл байгалийн) .

цай бэлтгэх Herbal-орхидог. ногоон цай адил.

Herbal-эх цай бэлтгэх, chopp үндэс.
хар цай адил бэлтгэнэ.

нь цайны уут амт гарч авчирдаг шар айраг исгэх үед богино долгионы ашиглах.

итгэлтэй металл нэрийн устгагдах юм хийх Цайны уут нь хаяг устгана. Хамгийн цаас хаягууд,
ус discoloring, хямд бэх хэрэглэдэг амт нь саад болно.
нь цайны аяга халуун ус тавь> Цайны-баг таны сонголт нэмнэ > хагас хүч нь 30 секундын турш
бичил долгионы зууханд дулаан (400-500 ватт) > Энэ нь минут бичил долгионы зууханд чанадаг
байг > үүнийг авч > эдлэх!

Ундны усыг хамгийн шилдэг нь ( төрлийн байж болно)
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Ломж 3: Иднэ,

эрүүл хоол хүнс

нь өдөр тутмын нэг хэсэг нь идэж байна. Хэрхэн эрүүл бид & хэр удаан бид амьдарч байна. Бидний идэх
зуршил юу хийх нь маш их байдаг.

өдөрт 5 удаа Feed:
"Өглөөний цай, Ус, өвс, халуун ногоо, зөгийн бал, кофе, зэрэг ..

Эрт өдөр-зууш, Ус, жимс, ургамал, цай, орно ..
үдийн хоол, , Ус, салат, өндөг, кофе зэрэг ..

Хожуу өдөр-зууш, Ус, самар, жимс, халуун ногоо, какао, орно ..

Оройн хоол ". Ус, оройн хоол сэдэв, цай эсвэл кофе ногоо орно ...

өдөр бүр идэх ёстой 7 Foods: мөөг (Мөөг) , үр тариа
(Арвай, lentil, эрдэнэ шиш, овъёос, шар будаа, Quinoa, цагаан будаа, хөх тариа, буурцаг, улаан буудайн) Халуун
Chilies, Сонгино (Бор, ногоон, улаан, хавар, chives, сармис, таана) , Яншуй, амтат-Capsicum, хүнсний ногоо (Спаржа,
вандуй, цэцэгт байцаа, цэцэгт байцаа, лууван, вандуй, нахиалдаг, ..)

Бүр долоо хоногийн өдөр оройн хоол сэдэв байх хэрэгтэй: жишээ нь, Day1: Хүнсний ногоо,
Day2: шувууны аж ахуй, Day3: хөхтөн; Дунд долоо хоног: Мөлхөгчид; Day5: далайн;
Долоо хоног эцсийн: Nuts & Seeds; Хөгжилтэй өдөр: Шавьж.

Diet-ямар ч ямар ч " S: Хиймэл sweetners, үйлдвэрлэсэн, хоол хүнс, генетикийн өөрчлөлт хүнс,
фруктоз нэмж хэллээ.

фруктоз Чихрийн өвчин, таргалалтын гол шалтгаан (уйлаан - Хүмүүс) .
Фруктоз нь элсэн чихэр, жимс ирдэг эсэх нь муу байна. ундаа, эсвэл хоол боловсруулах явцад
фруктоз нэмэх нь эрүүл мэндийн аюул юм. Боловсруулах, түгээх, ундаа, эсвэл хоол хүнс Энэ
төрлийн худалдах гэмт зан үйл юм
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& Хэрэгцээ яллах. MS / R6
Онцгой тохиолдол: боловсруулаагүй Нэрсийг , Жимс , Зөгийн бал , Хүнсний ногоо .

үгүй гэж хэлэх : агуулсан бүх зүйл: Фруктоз, глюкоз, элсэн чихэр, Жигнэмэг, бялуу,
өглөөний-Будаа, шоколад, жимс, жимсний шүүс, зайрмаг, жимсний чанамал, кетчуп, Lollies,
Lemonades (Cola, эрчим хүч, ...) Marmalade, Muesli- баар, сүмс, дарс ...

Үйлдвэрлэсэн хүнсний нь ихэвчлэн хэт тослог бол & элсэн чихэр энэ нь хүн, гэрийн тэжээмэл
амьтан, мал хэрэглээний эвдэх гаргах нэмсэн, хэтэрхий шорвог байдаг маш олон байгалын
байна. Үйлдвэрлэсэн хүнсний артерийн & таргалалт бөглөрөхөөс нь causeof өндөр цусны даралт
юм (уйлаан - Хүмүүс) . Боловсруулах, түгээх, үйлдвэрлэсэн хүнсний худалдах яллах
шаардлагатай гэмт зан үйл юм. MS / R6

үгүй гэж хэлэх: Сүү, сүүн-сүү, цагаан идээ, бяслаг, Түргэн хоол хүнс,
сонирхогчийн, гамбургер, alami, ...

үйлдвэрлэсэн: Талх, мах, Pizza, Зайдас,
боловсруулсан : Жимс, шөл, ногоо ...
GM-Хүнсний хүмүүс нь үнэндээ хэрэглэх юм. генетикийн талаар бүх эхэлнэ өөрчилсөн (Инженерийн) үрийн (GM-газар
тариалан) . Учир нь урсгалын GM-газар тариалан

- нөлөө дээр бүхэлд нь хүнсний гинжин өөрчилдөг. Хоол хүнс гинжин бүх
гишүүдийн шинэ өвчин, амь насанд аюултай Global-гамшиг бий мутаци үүсгэх! Хүн
мэт! Хүмүүс илүү их өвчтэй болсон залуу, илүү деформаци, илүү өвчтэй хүүхэд,
илүү зулбах үхэх болно ... Хүний ДНК-г өөрчилж болно.
GM-Хүнсний Survival аюул: Царгасны, хүүхдийн хоолны, гахайн утсан мах, талх, эрдэнэ шиш,
өглөөний-тарианы, Рапс, өндөг, хиам, маргарин, мах, төмс, Papaya, вандуй, шувууны аж ахуй, цагаан будаа,
хиам, шар буурцгийн, улаан лооль, улаан буудай, хулуу, ...

эрэлт олон нийтийн unadulterated хоол хүнс. NO: Архи, генетик, өөрчлөлт,
бордоо, Insectisides, үйлдвэрлэсэн хүнс, давс, амтлагч (Хиймэл болон
байгалийн) ...
баяр хөөр: 12.1.7.
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Ломж 4: Хамгаалалтын, хямд хувцас
Хамгаалалтын хувцас цаг уур, өвчин, бохирдлоос хүний биеийг хамгаалах шаардлагатай
байна. Хамгаалалтын-хувцас comfor- хүснэгт & ашигтай байх хэрэгтэй. Хамгаалалтын-хувцас
боломжийн байх шаардлагатай. Protective- хувцас толгой-бүрхэвч, хувцас, оймс, хөл
хамгаалах бүрдэнэ.
дарга хамгаалах balaclava, капот, K-ороолт, нүдний хамгаалалт & дуулга бүрдэнэ. Balaclava ( Beanie)
K-ороолт би ноос гарч сүлжмэл с буюу хөвөн & ноос холимог (Ямар ч synthe- Tic шилэн) . ямар
нэг өнгө, хэв маяг байж болно. Нүдний хамгаалах & дуулга хэт ягаан туяаны хамгаалалт өгч
байна. өвлийн муруй хажуу & цэх, доош, хугарашгүй, өндөр, блок хэт ягаан туяаны цацраг,
тэсвэртэй зурж үгүй биш хурц гэрэл тохируулах хүртэл манан юм (Бараан / хөнгөн, хөнгөн /
бараан) . дуулга буцаж хүзүү хамгаалагч гэх мэт арьс байдаг.

Хамгаалалтын хувцас цаг уур, өвчин, бохирдлоос хүний биеийг хамгаалах шаардлагатай
байна. Хамгаалалтын-хувцас хамгаалагдсан гол биеийн хэсгүүд арьс, хөл нь юм. Хамгаалалтын-хувцас
үргэлж гадна зүүж байх хэрэгтэй.

Хамгаалалтын хувцас, Coverall (Холбодог хамт) эсвэл 2 ширхэг маалингын, хөвөн, ноос, эсвэл хөвөн /
ноос холимог гарч хийсэн (Ямар ч синтетик утас) ямар ч өнгө / хэв маяг. Аль нь футболк хүзүү байх
ёстой, хөөрч * гар ба хөл нь бугуй, шагай үед хаалттай (Төсөл баталгаа) . * Хөөрч зэвсгийн & хөл нь агаарын
дотор арьс, бие нь уур амьсгалын хяналтыг бий болгож тохой / өвдөг үе чөлөөтэй шилжих боломжийг олгодог.

амьтны арьс, ургамлын эслэг, торго, даавуу, эсвэл ноос Хувцас байгалийн нарийн ширхэгт гарч
хийсэн байна. Хиймэл-утас хувцас сэтгэл догдлом хүний арьсанд хэрэглэж байна. Хиймэл-утас
хувцас төгсгөл үйлдвэрлэл.

Хамгаалалтын хувцас бараг, affordab- ле, тав тухтай урт удаан хугацааны байна. моод (Загвар
зохион бүтээгч шошго) хамгаалатын хувцас, хэт өндөр үнэтэй, impractically & богино хугацааны
байна. хүлээн авахгүй!

Алхаа Уур амьсгалын & тогшиж хамгаалалт хэрэгтэй. Арьс, хуруу болон шагай эрсдэлтэй байдаг. Хөл
хамгаалах оймс, гутал бүрдэнэ. Үргэлж гадна үзээд алдахаасаа үед хөл хамгаалах өмсдөг.
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Оймс даавуу, ноос, хөвөн, ноос нь холимог гарч хийсэн байна (Ямар ч нийлэг) ямар ч өнгө нь
ямар ч хэв маяг. Оймс шагай Дээрх 7 см хүртэл алхаа хамрах ёстой.

Гутал дээд хамгаалалтын арьсан байна, дотоод зөөлөн арьс (Ямар
ч нийлэг) сол арьс болон резинэн.
Гутал, шагай Дээрх 7 см хүртэл хөлийг хамгаалах.

Нийлэг гутал нь буцалж буй хөлийг нь хүртэл халдаг. Та явж
чадахгүй.

Бээлий хэлбэрээр Гар хамгаалах (Ямар ч нийлэг) шаардлагатай
үед зүүж байна!

зуршлаас зайлсхийх:

Дизайнер шошго баялаг, апартеидын elitist хэсэг юм. Дизайнер шошго дээр үнэтэй байна. боол
хөдөлмөр Үйлдвэрлэсэн. сайн тэмцэж гачигдалтай, ядуу snubbing унтраах бардам хийсэн.
Эдгээр өмсөж хүмүүст Шун.
Дизайнер шошго! Хүмүүс хэн хаана Дизайнер шошго! Жижиглэнгийн
худалдааны Дизайнер хаяг зарах хэн! Хэт өндөр хамгаалахтай ирээд
йд-хувцас! Impractically моод protective- хувцас! Хамгаалалтын хувцас
artificial- утас гарч хийсэн! Ичгүүр & зуршлаас зайлсхийх Хүмүүс бага
гэрийн элэглэн дооглож. Тэд cothing харагдах нь угааж байх нь төлж,
зориудаар Авсан байна & нүх тэдний хийсэн.

Хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй trashy хувцас код:

trashy хүмүүс trashy гэдгийг би мэднэ үзье.

синтетик хувцас гутлын Шун. синтетик хувцас
үйлдвэрлэл эцэст гутлын.
Хууль бусаар нийлэг үйлдвэрлэгч авах MS / R6 .

таны биеийн гадна хамгаалалтын-хувцасыг ашиглах, хамгаалах!

18

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH хууль-Өгөгч Манифест

P rivilege 5: Олшруулан

gienic, affordableshelter

Хүмүүс нь байна 1GOD Амьд Quar- албыг Secure зөв боломжийн өгсөн (Shelter) . Засгийн
газар Боломжийн Аюулгүй Амьд дөрөвний өөрийн хүн амыг хангах үүрэгтэй. Хамгаалах
байрны нийлүүлсэн байна " нь мужийн "
(Орон нутгийн засаг захиргаа) . Нь мужийн-төлөвлөлт-р хэсэг. Нүүр хуудас !!

Учир нь нь мужийн Боломжийн амьд улирал бүх Freehold газар ба дотоодын байр нийлүүлэх (Хувийн
эзэмшлийн) Хэрэв шилжүүлсэн байна. хоосон транс

- ferred өмчийн орон гэргүй хүмүүс, хүлээж жагсаалтад гэр дүүрэн байна. зөвхөн 1 occupier олон
унтлагын өрөө, орон сууц бусад нутаглаж нь авах хэрэгтэй. Энэ нь илүү дараа нь 1 унтлагын өрөө
бүхий 1 хүний хувьд байж боломгүй нийгмийн эсрэг зан үйл юм.

мэдээлэл Боломжийн амьд дөрөвний Түрээсийн орон сууц юм. Эцэст нь, хоосон Гоёл
чимэглэлийн цэцэрлэг, чөлөөт зогсож орон нутгийн Кластер-орон сууц сольж байх
хэрэгтэй. Cluster түрээсийн орон сууц "нь мужийн" үзүүлж байна.

Кластер мэдээлэл Байр орон сууц түрээслэгч + 1 түвшин Glasshouse 3 түвшин байна

Газрын түвшин, Түвшин 1, Түвшин 2, Glasshouse бэлчээрийн мал аж ахуйн (Түрээслэгч ургамал
ургах болно) . Cluster орон сууц Нэг нэгж бүрдэнэ (1 өрөө) , Хос, нэгж (2 өрөө) , Гэр бүлийн нэгж (3
өрөө ...) . Албадмал удирдамжин шугам (Гэр бүлийн байдал, нас) хэрэглэнэ.

Бүх Боломжийн Аюулгүй Амьд улирал Түрээсийн орон сууц юм.
Долоо хоногийн түрээсийн байр хөлслөгч нийт долоо хоног тутмын орлогын 14% -ийг эзэлж байна. Олон
түрээслэгч түрээсийн Хувьчлалын хамтарсан нийт долоо хоног тутмын орлогын 14% -ийг эзэлж байна. Жишээ
нь $ 100 долоо хоногийн нийт орлого, $ 14 түрээслүүлнэ. $ 1000 долоо хоногийн нийт орлого, $ 140 түрээслүүлнэ.
нь мужийн өдөр тутмын доод тал нь цахилгаан эрчим хүч, ус хангамж (Үнэ төлбөргүй) / (Дараа нь төлөх) хамгийн
их хэрэглээг таслан зогсооно. Нь мужийн Мөн олон нийтийн угаалга, засвар үйлчилгээ, амралт, хог
хаягдал, бохир усны шугам, зайлуулах нийлүүлж байна.

Нэг хөлслөгч 1 өрөө орон нутгийн амьдралын эрхтэй. тэтгэврийн байр нь нас 63 Транс fer-ын үед (Заавал
шаардлагатай) . Нэг 1 өрөө хөлслөгч ижил түвшинд олон нийтийн бие засах газар дээр хэрэглэдэг /
шүршүүрийн байгууламж ба доод талд
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түвшин угаалгын / угаалгын.
Хосууд (1-р HE & 1 Түүний) түрээслэгч 2 өрөө байна: амьжиргааны / Унтлагын / гал тогооны болон
ариун цэврийн / Шүршүүрийн. Share угаалгын / доод түвшинд халуун.

Move (Заавал шаардлагатай) "Гэр бүлийн нэгж" хүүхэд ирэх юм. Хос нэг, шилжүүлэг
болдог (Заавал шаардлагатай) нэг нэгж юм.
Гэр бүлийн түрээслэгч 2 өрөө байна (Амьжиргааны / Унтлагын / гал тогооны болон ариун цэврийн / доод
түвшинд Шүршүүрийн. Share угаалгын / угаалгын) тус бүр 2 хүүхдийн + 1 өрөө. хамгийн бага хүүхэд нь
хөдөлгөдөг дараа (18 нас заавал хамт) . Хосууд дамжуулах (Заавал шаардлагатай) хос амьдралын байна.

Shelter , Боломжийн тав тухтай, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан,
хамгаалалтын байна ... Нь мужийн нийтийн-cluster- орон сууцны бүх
хүний хэрэгцээг хангаж! A газар эхлүүлэх & нь гэр бүлийн ургадаг
байна.
Cluster-Homes жижиг боломж олгодог: аквариум, болор бөмбөлөг, жижиг
нохой. Муур, зэрлэг ан амьтан, тэжээвэр амьтан, жижиг нохой, ямар ч аж ахуйг
илүү том юм any- зүйл битгий хүлээн зөвшөөр. Хувьчлалын & амьдрах орчинд
аюул учруулж байгаа амьтад.

Тайлбар! сэтгэл санааны, бие махбодийн, бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй түрээслэгч, мужийн Засгийн
газраас олгосон тусгай байранд амьдарч байна.

Нийтийн-Cluster-Орон сууц дэмжинэ. Таны гэр!
Таны Олон нийтийн!
P rivilege 6: rship

& lievein халаг болог 1GOD

Кастодиан Guardian өдөр тутмын мөргөх 1GOD . 1GOD хүсдэг хүндэтгэл, энх тунх байх гэж хүсдэг. 1GOD
хэн HE & Охин аль аль нь байна. Физик ертөнцийг бүтээсэн анхны Soul (Хүний хувь заяа) &
Сүнслэг Ертөнц (Тэнгэрийн) . бишрэн шүтэх 1GOD хүндэтгэл, мөргөлийн харуулж байна.

1GOD Хүн төрөлхтөн биеийн ертөнцийн Кастодиан байхыг хүсдэг (Хүний
хувь заяа) . Хүн төрөлхтөн хирээр, 1GOD гарын авлага болгон ашиглаж
болно мессеж илгээдэг.
хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ юм " Хууль Өгөгч Манифест " Энэ нь өмнөх
мэдээллүүд нь хуучирсан байна.
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1GOD Физик ертөнцийн бүх lifeforms эх Бодгальд хэсгийг өгчээ. Мөргөл сүнслэг
ертөнцийн холбоотой сүнс хадгалж байдаг.
Хувь хүний болон олон нийтийн мөргөлийн холбоотой хүмүүсийг хадгалж байдаг 1GOD.

шүтэн бишрэх 1GOD ашиглан & эдэлж, залбирч халамжтай орно 1GOD " ийн

бүтээлүүд. Мөргөл нь тааламжтай байх бүх зүйл хамааруулсан байна
1GOD, Тэд итгэгчдийн итгэл үнэмшил асуудлаар, эсвэл ажил үйлс шийдвэрлэх эсэх.

Энэ зан үйл, итгэл үнэмшил, ажил, нийгмийн үйл ажиллагаа, хувийн зан орно ....

1GOD Мөргөлийн зорилго нь барьсан газар хүсэхгүй байна. Мөргөлийн Тиймээс pur- барьсан
учруулж газар нураах байна. барилгын материал барилгын "чөлөөт боловсрол" нэгдлийг дахин
боловсруулж байна. Кастодиан-Guardian мөргөлийн хаана ч, хэзээ ч, эсвэл хөгжилтэй өдөр
сургуульд цугларалт дээр .
1GOD тахил хүсэхгүй байна. Гэхдээ олж, мэдлэгээ амьдрал, туршлага, мэдлэг
тасралтгүй дамжуулж бүх амьдрал хэрэглэх, хайж байгаа. Иймээс тахилын
ширээнүүдийг индэр нь сольж байх хэрэгтэй.

1GOD зөвхөн хүсдэг 1FAITH Олон цуглаан нь (Залбирал бүлэг) .
1FAITH 1-р гарын авлага байна (Хууль-Өгөгч Манифест) энэ нь зөвхөн хэрэгтэй 1Church

(Universe Кастодиан асран хамгаалагч) 7 бие даасан засаг захиргаа төлөөлж нь 7Tribes
.
1FAITH бусад бүх шашны бүлгийг гаргах цорын ганц шашин, Гаж урсгал "юм.
Гаж урсгал руу хөрвүүлэх хэрэгтэй 1FAITH . Бүр Кастодиан-асран хамгаалагч нь үл итгэгчдийг
хөрвүүлэх даруухнаар эрмэлзэнэ байна 1FAITH .
зөвхөн 1 Idol байдаг 1GOD ! бас бүх зүйл хуурамч шүтээн юм. тэдгээртэй холбогдсон хуурамч
шүтээнүүдийг & юу ч Шун.

Кастодиан Guardian нь байна 1GOD шашин дадлага хийх эрхийг өгсөн. энэ эрхийг нь
хааж, эсвэл саад хэн бүхэн, байгууллага "байна Гадуурхах ". Түүнээс гадна бид
залбирч 1GOD Тэднийг амьдралд хариуцлагатай эзэмшдэг & Авсанд.

шүтэн бишрэх 1GOD Залбирах явдал юм. Энэ нь холбоотой байрлаж хамгийн
шилдэг арга юм 1GOD. Ямар ч 1 сонсдог! Ямар ч найдвар байхгүй байна! Залбир! 1GOD
сонсдог.

1GOD байна ва ити HEA RF-ROM та нг!
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1 Бурхан -Prayer
эрхэм хүндэт 1GOD , Universe 1 & нь миний хувьд зөвхөн Idol хамгийн
сайхан Universe Эх & Эцэг Бүтээгч би өөр ямар ч хиймэл шүтээн байх нь
барьцаалах мөргөхөөр
Би бүх хуурамч шүтээнүүдийг зуршлаас зайлсхийх, тэдгээрийн тэмдэглэгээ
дахин боловсруулах болно Би алдрын төлөө бүх буруу Сэтгэлийг нөхөн сэргээх
эрмэлзэнэ 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Бүтээгч нь таны шүтэн биширдгийн үзүүл!

P rivilege 7: F ree Sp eechwith Мо ralrestrains
Кастодиан Guardian ёс суртахууны захирдаг үнэ төлбөргүй үг хэлэх
дэмждэг. Rehabilitators бусад нь үнэгүй хамтын нийгэмлэгийн хүн бүр онд
тэдний хэлэх байх эрхтэй. ямар ч муу хэл: үнэгүй ярианы ёс байх
шаардлагатай Тэдний байна
(Дээрэлхэж, чанга, бүдүүлэг, тангараг өргөх) .

Чөлөөт яриа нь орон нутгийн олон нийтийн мэдлэгийг, оролцоог нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог. орон
нутгийн хороонд шилжүүлсэн Чөлөөт ярианы илүү шударга, ил тод байдлыг бий болгодог. Юу ч үнэ
төлбөргүй олон нийтэд чөлөөтэй маргалдахын илүү сайн байдаг.

Чөлөөт яриа зүгээр л чатлаж байгаа маргаж, хэлэлцэж, speak- унтаж илүү том юм. Энэ нь харилцаа
холбооны бүрэн хэмжээний тэврэн (Аудио, дижитал, Intel

- lectual эд хөрөнгө, хэвлэсэн, хэл амаар, харааны) гэсэн байдаг. Зохиогчийн эрх шунал нь
харгислал, ашгийн Чөлөөт Үг хэлэх дээр зөрчсөн байна .
Зохиогчийн шаардах нь гэмт хэрэг, MS / R6
Чөлөөт яриа хэрэгжих ёс суртахууны захирдаг хэрэгтэй. encite Чөлөөт илтгэл ашиглах, үзэн ядалт,
бүдүүлэг зан авир, эсвэл хүчирхийлэл, гэмт хэргийн байна MS / R3 . Жишээ нь АНУ-ын гэмт хэрэг драмын
сайн алах гэж хүнийг хөнөөсөн нь Холбооны мөрдөх товчооны төлөөлөгч тайлбарласан. ямар ч сайн алах
Тэдний байна. Энэ нь алах хууль сахиулах encites. Killer-цагдаа торонд хоригдсон байна аймхай гэмт
хэрэгтнүүд байна.
хүүхдийн порнограф эрүүгийн бөгөөд үзэхийн тулд Чөлөөт илтгэл ашиглах нь MS / R3 .

хангах (Гаргах боломжтой болгох) хүүхэд / насанд хүрэгчдийн порнограф, гэмт хэргийн байна MS / R6
.
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ашиг, мэхэлж Чөлөөт илтгэл ашиглах, эрүүгийн байна MS / R3 .
төөрөгдүүлсэн Чөлөөт илтгэл ашиглах нь, жишээ нь: Ижил хүйстнүүд тэнцүү & хэвийн байх нь мэдэгдсэн. Нь
үнэн биш Ижил хүйстнүүд зүйл оршин тогтнох нь аюул учруулж байна бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй байна.
Тэдний discusting маллах зэрэг (Шулуун гэдсээр болон аман маллах зэрэг)
зан үйл хүүхдэд нь аюул учруулж байна. Ижил хүйстнүүд хэвийн мэдэгдсэн, хамгийн муу төрлийн
төөрөгдүүлсэн юм MS / R4 . Энэ нь бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй тухай төөрөгдүүлэх нь бүх хэвлэл
мэдээллийн хэрэгсэл хэрэглэнэ.
хэвийн үед эцэг эхийн хүүхдүүд Ижил хүйстнүүд харуулах Чөлөөт яриаг ашиглан Хэвлэл мэдээлэл. Энэ нь
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, хүүхэд molesting хамгийн аймшигт гэмт хэрэг батлах юм MS / R7 . Жүжигчин,
үйлдвэрлэлийн баг, distributers яллах байна

MS / R7 . Бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлэх нь үл тэвчих
Чөлөөт яриа, үнэ цэнэтэй байх хэрэглэж & хамгаалагдсан. Чөлөөт яриа буруугаар ашиглах болсон
байх юм. Ихэнх тохиолдолд Засгийн газар, суртал ухуулга нь, угаалга, encite brain- төөрөгдүүлсэн,
худал Чөлөөт илтгэл ашигладаг. шиг аашлах Засгийн газрын гишүүн Засгийн газар хасагдсан байна.
Тэд дахин сонгогдох зогсож чадахгүй. Тэд улируулан сонгож байж байна. Тэд гадуурхах байна.

Либерти (Utopian / уран зөгнөл) хариуцлагагүй Чөлөөт Speech буруугаар юм. Энэ нь эрх чөлөө, та
чөлөөт хүсэл, нүглийн боолчлол нь засгийн газрын дарамт эрх чөлөө, эрх чөлөөг дуртай хийж болно. Энэ
төрлийн эрх чөлөөний амин хувиа хичээсэн байдаг ба олон нийтийн аюулгүй байдлыг & амьдрах
бууруулдаг.
Хүмүүс хэтэрхий их эрх чөлөөний зохицуулах чадахгүй. Хэт их эрх чөлөө эмх замбараагүй байдал бий
болгодог, уйтгар, ёс суртахуунгүй байдал, ... Хүмүүс дүрэм, журмыг хэрэгжүүлж хэрэгтэй (Ёс суртахуун дээр
суурилсан) .
ёс суртахууны цагдан хорих таслан сэргийлэх нь хариуцлагатай ашиглаж Чөлөөт ярианы хамтад нь
олон нийтийн эзэмшдэг цавуу юм. Энэ төрлийн хамтын нийгэмлэгийн байна 1GOD -Ийн дэмжлэг. Энэ
нь кастодианы хамгаалагч орон нутгийн байна.

P rivilege 8: Ма

тэ, startf AMI LY

1GOD " ийн Дизайн хүнийг хүсдэг (1HE & 1SHE) анд & зүйл оршин тогтнох үржүүлж байна. хамгийн
сайн оршин тогтнох олон нийтийн дизайн, HE & Түүний Ариун-Matrimony гэрээ ба гэр бүл эхэлнэ. Шинэ
гэр бүлийн олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр хүүхдээ бий болгож байна.

1GOD " ийн зүйл оршин тогтнох байдлыг хангах дизайн анд нь зан авир inbuild байна.

командын зүйл хувьд итгэмжлэгдсэн tain үерхэх зан гаргасан ямар ч oposite жендэрийн орооны
байна. Хүмүүс илүү дэвшилтэт, баширлах! Тэд тойргийг
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Шунал тачаал, хамт үерхлийн Агааржуулах!

нь ханиа олох нь. Pagans (Христитгэл, ...) хайр хайдаг. хүсэл тачаал trashy & маш олон
болох нь үржүүлэх нь ханиа олж хэзээ ч болзохдоо.

Капиталист-ын анд баялгийг & / эсвэл нөлөөг нэмэгдүүлэх trashy & заримдаа байх.
Олон соёл эцэг эх нь шийдэх хэрэгтэй. Эдгээр бус олон нийтийн ашиг сонирхолд
байна.
Кастодиан-асран хамгаалагч мужийн-Засгийн газрын үед шийдэж байна " CE " ( Орон нутгийн
Онцгой байдлын үйлчилгээ) хэн нь "Ариун-Matrimony" гэрээ ордог (H-МК) . Бүр 17 жил Түүний
& 18 жил бүр HE оролцоно.

МЭ үед хүн бүр тэд овгийн хамгийн ашигтай хэрхэн байж болох тухай үнэлж байна. CE
мөн түнш сонгох нь тусалдаг.

Охин & HE бие махбодийн "Foster- эцэг, эх" болж нэмэгдэх боломжгүй байна. Тэд
"Ариун-Matrimony" гэрээ оруулна уу. "CE '' хүүхдийн нийлүүлдэг.

АРИУН - MATR IMONY AMI LY ingofaf NN begi.
таалагдахын тулд 1GOD , зүйл оршин тогтнох, 1-ийн хувь заяаг & хүний тавьсан төрлийн "үхэшгүй
биелүүлэхийн тулд: болзохдоо, үржүүлэх, гэр бүлийг эхлүүлэх! Хүүхдүүд нь байгаль орчныг хайр энэрлээр
дүүрэн, ёс суртахууны хүртэл өсөх хэрэгтэй ТЭР ТЭР roll- загварууд. A ' Ариун - Matrimony " Гэрээний эдгээр
ёс суртахууны & хууль эрх зүйн асуудлыг хамардаг. Ижил хүйсийн, трансжендэр болон Хүүхэд-molester энэ
гэрээний орж чадахгүй.

Secual Тахир дутуу (Ижил хүйс, трансжендэр, хүүхэд-molester) Та энэ гэрээнд орж чадахгүй. нь
"HMC" орсон гэж ямар ч энэ нь цуцалсан байна. Тэр ч байтугай тэд ёс суртахуунгүй Эсрэг
аас хуульчилж байсан 1GOD
Засгийн газар. Бэлгийн Тахир дутуу, та тэнцүү хэзээ ч байдаг. Эдгээр хорио тогтоож шаардлагатай
хүмүүс байдаг. хүүхдийг хамгаалах.

" Ариун-Matrimony Гэрээний "эхлэл ба төгсгөл гэж байдаг. Энэ нь гарын үсэг зурж Хуримын-өдөр
эхэлдэг. Энэ нь дуусах үед тэр тэрээр 17 насандаа хамгийн залуу хүүхэд хавсаргын тэс 16 настай.

P дахин -Бид дд унтаж - Да yre дуу IR EME ТБТ
"CE" томоохон өмнөх хуримын өдөр бүх шаардлагыг зохицуулдаг. "CE" харьцах байгаа бол
урьдчилан хуримын өдөр хайсан үгийн тохиолдол байж болно.

Тэрбээр & Тэр үед тэдний оролцоо "зарлаж" цуглуулах ". Тэд явна
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нь " нь мужийн " албан & нь "эхлэх нь гэр бүлийн" явцад хамруулах. явцад тэд conceiv- ING чадвартай
байна гэж харагдаж байгаа нь эмнэлгийн хүлээн авах болно. Мөн мэдээллийг хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх
сэтгэцийн & сэтгэлийн ур чадвар харагдаж байгаа шаардлагатай байна. Оролцоо ба хүчингүй болгох аль
чадахгүй, үр дүн

" Үгүй " HM Гэрээний.
Хос, өнөөг хүртэл нь хэрэгтэй " AVL & E ( Өр төлбөр ба Enti эсрэг хөрөнгө

- tlement) мэдэгдэл ". Аливаа хөрөнгө & Эдлэх эрх хүлээн & Хуримын-өдрөөр гарсан
өр төлбөр "AVL & E'statement нэмж байна.
Тайлбар! Нэг эцэг, эх, НҮБ-ын гэрлэсэн эцэг, эх, sexual- хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс (Ижил
хүйс, андуурч хүйс, хүүхэд molester) хүүхдээ өсгөж чадахгүй.

Бид унтаж DD - Да yre дуу нь хэт ягаан туяаны EME ТБТ.
Хуримын шериф-ийн нь мужийн-албанаас Celebrant өөр өдөр 6-нд зохион байгуулж байна.

Бэр, хүргэн хангамж хурууны бөгж (*) "Medicals, хувийн тохиргоонууд & AVL & E юм.

Тэд эцэг эх ах, эгч нар бий. Өөр хэн ч оролцох эрхтэй (хүүхэдгүй) .

ТАЙЛБАР! Тэр гэр бүлийн нэрийг хадгалж байдаг. * Түүний хурууны бөгж, 9 каратын цэвэр сарнай,
алт, сийлбэр, өдөр сүйт бүсгүй, хүргэн 1 -р нэр. HE хурууны бөгж, 9 каратын цэвэр шар алт, сийлбэр
огноо хүргэн, бэр 1 -р нэр.

1GOD байна ва ити HEA RF-ROM та нг!

YY

YYY

үржүүлэх - Pr aye R
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р төрөлтийн & эрүүл
төрөлтөөр үржүүлэн анд & тулд амлалт нь нэр) орооны эдлэхэд тань баярлалаа
"асуудаг

Тиймээс хүн төрөлхтөн алдрын төлөө Физик Ертөнцийг
колончлоход болно 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн
Энэ залбирал хуримын өдөр & үржүүлэх өдөр ашиглаж байна

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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гарчиг: CG " Ариун-Matrimony " Гэрээний
зорилго: Болзохдоо, үржүүлэх & эхлэх гэр бүлийн!

Цаг алгасал: Хуримын өдрийн эхэлдэг. үед отгон хүүхэд дуусна
Тэр, тэр 17 нас 16 нас гүйцээнэ.
хүүхдүүд: 3, заавал байдаг илүү зохимжтой байдаг.
Ороо: Sole маллах эрхийг! 1st- бодох нь өдөр тутмын маллах зэрэг нь зүйтэй

цаг.
жирэмслэх: 10 долоо хоногийн дараа ямар ч жирэмсэн, эмнэлгийн тусламж нь
байх ёстой. 50 долоо хоногийн дараа ямар ч жирэмсэн, гэрээ цуцалсан байна.

3 хүүхэд квот хүрсэн хүртэл жил бүр бодох ёстой.

Эцэг эх: HE & Түүний Эцэг эх, Курс авах ёстой. ТЭР ТЭР
шаардлагатай үед нь мужийн-SMEC & мужийн-PHeC оролцох ёстой.

гэр бүл салалтын: 1 тал нь гэм буруутай байх шаардлагатай. * Гэм буруутай бүр алдаж

"AVL & И-" тайланд эрх + гэрээний хугацаанд хийгдсэн аливаа олз. Мөн
хүүхдүүд нь ямар ч илүү холбоо барих гэж байна.
* Аль аль нь буруутай, хүүхэд асрамжлах руу явж байна.
Гэр бүл салалтын шалтгаан: Донтолт, завхайрал, торонд хоригдсон Rehabilitation, амь насыг нь дэмжлэг, Mental- чадвар дутсан, 50% буюу түүнээс дээш
физик-хөгжлийн бэрхшээлтэй 7 долоо хоног байна.

Гарын үсэг зурсан: Бэр ................................................. ...............................

Хүргэн ................................................. ............................

Celebrant гэхэд ТӨЛӨӨЛЖ: .................................................. ...........
огноо: .................................................. .................................................

оролцогчид: .................................................. ......................................
.......................................................................................
.......................................................................................

forcedby En: Ш Шри Ш. eriff

Шашны гэрлэлт зан өдрүүдийн 7-нд хийж байх ёстой. дараа
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Тэдний бал нь хос буцах. Тэд шашны үүрэг оролцож болно. Жишээ нь
Цугларалт оролцоно.
Pompous том хуримын ёслол, тансаг
хүлээн авалт нийгмийн эсрэг, Бардам
юм. Тэд хамтын нийгэмлэг гадуурхах
байна.

Ариун-Matrimony гэрээ байгуулсны дараа (H-МК) хос 2 сонголт байна. нь
хамтрагч гэрээ (CC) Эсвэл тусдаа.

хамтрагч Гэрээний
гарчиг: " хамтрагчтайгаа " Гэрээний

зорилго: Нөхөрлөл, амьдрал хуваалцах!
Цаг алгасал: Ялгах буюу нас барах хүртэл. Ялгах өгч байна
Нь мужийн-оффист 3month-ын мэдээлэл.

"HM" гэрээ буюу шинэ "AVL & И-" тайланд "AVL & И-" мэдэгдэл хаалтын гэрээний нэг хэсэг болж
байна. Ялгах бол тус бүрийн эзэмшлийн эд хөрөнгийн тал хувь нь авдаг. 1 нь нас барсан үед бусад
бүх авдаг. Аль нэг хүсэл нь орхигддог.

Гарын үсэг зурсан: Охин ................................................. ...................................

HE ................................................. ......................................
Нь мужийн ажилтан ТӨЛӨӨЛЖ: ... ................................................. ..........

огноо: .................................................. ...................................
Хамтрагчид хамтрагч Холбоо барих '' нь гарын үсэг зурж дараа нь бөгж солилцож болох юм ". Түүний
хурууны бөгж, 9 каратын цэвэр цагаан алт, сийлбэр түүний & аваагүй шүүх 1 -р нэр. HE хурууны бөгж, 9
каратын цэвэр цагаан алт, сийлбэр аваагүй шүүх ба түүний 1 -р нэр.
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1GOD байна ва ити HEA RF-ROM та нг!

YY

YYY

нөхөрлөл - Pr aye R
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р урт удаан хугацааны
хуваах нөхөрлөл уялдуулах & хувь нь амлалт нь нэр) нөхөрлөлд эдлэхэд
баярлалаа "та нараас

алдрын төлөө бусад нөхөрлөл хосууд нь нийгэмшин 1GOD &
Хүн төрөлхтний сайн
-Р WH enenteringcontract isprayerisused!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
буруу санаа амлалт зөрчсөн бол үнэнч байх ...
Буруу санаа бие биедээ үнэнч байх нь тэр & Тэр хооронд хийсэн амлалтаа зөрчсөн байна. Энэ
амлалт нь хайрын-үсэг, эсвэл гэрлэлт амлалтын хэсэгт дурдсан дурлагчдын хооронд
амаар гэрээ байж болох юм.
гэсэн амлалтаа зөрчсөн итгэлцэл зөрчсөн нь үнэнч бус үйлдэл нь урвагч зохисгүй үйлдэл мөн.

Буруу санаа амлалтын зөрчсөн юм. нь тэр, эсвэл аль аль нь гаргасан ёс суртахууны буруу. Энэ бол
нүгэл гэр бүлийн shunning шаардлагатай байдаг, найз нөхөд, хөршүүд, олон нийтийн, ...

завхайрал
нь "Ариун-Matrimony гэрээнд" -ийн хугацаанд ямар нэгэн бэлгийн Транс gression нь орон
нутгийн гэмт хэрэг гэдэг нь ёс суртахууны буруу юм. бэлгийн нүгэл (Шулуун гэдсээр,
аман болон үтрээний) Өөр нэг охин, HE, малын хамт нөхөр байна. бэлгийн нүгэл (Шулуун
гэдсээр, аман болон үтрээний) Өөр Тэр тэр, малын хамт эхнэр. Эдгээр нь нүгэл,
"завхайрал" юм. нь заавал хүчингүй болгох садар самууныг үр дүн " Ариун-Matrimony
Гэрээний " ( гэр бүл салалтын) .

Эхнэр нь жирэмсэн биш юм, ямар ч хүүхэд байгаа бол. завхай (Тэр) яллах байна MS
/ R4 ! Завхай эзэмшдэг бүх зүйл энэ урвалт нөхөн олговор болгон хохирогчид явдаг.
Нөхөр, эхнэр, завхайрагчид аль аль нь мөрдөн байгаа юм MS / R4 & тэд өөрийн бүх
зүйл
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Сангийн явдаг.
эхнэр жирэмсэн бол & / эсвэл тэнд хүүхдүүд байна. завхай (Тэр) яллах байна MS / R5
! завхай (Нөхөр эсвэл эхнэр) үзнэ үү, эсвэл хэзээ нэгэн цагт хүүхэдтэй ойр байж
болохгүй. Завхай эзэмшдэг бүх зүйл энэ урвалт нөхөн олговор болгон хохирогчид
явдаг.
Нөхөр & эхнэр завхайрагчид аль аль нь яллах юм байна MS / R5 & Тэд өөрийн бүрийг зүйл
сангийн явдаг. Хүүхдүүд Фостер-тусламж орж, тэдний эцэг эх нь дахин харж хэзээ ч байна.

гэр бүл салалтын

Салалт заавал болох үед 1 буюу "-ийн хоёр тал Holy- Matrimony Гэрээний " Үүнийг
зөрчсөн, эсвэл үүргээ биелүүлэх боломжгүй болж байна.

Донтолт нь давтан гэмт (Scroll 4-ийг үз) . завхайрал (Буруу санаа үзнэ үү) .
1, аль нам, H-МК торонд хоригдсон-нехен сэргээлтийн оруулна уу. 1, H-MC, аль аль тал амьдралыг
дэмжих 7 хоног байдаг бол. Мэргэшсэн Сэтгэцийн чадвар дутсан. 50% буюу түүнээс дээш
физик-тахир дутуу баталгаажсан.

Салалт 1 тал нь гэм буруутай байх шаардлагатай. Гэм буруутай "AVL & И-" тайлангаас бүр entitleтомилгоо нэмэх гэрээний үед хийсэн аливаа ашиг алдаж. Мөн хүүхдүүд нь ямар ч илүү холбоо
барих гэж байна. Аль аль нь буруутай, хүүхэд асрамжлах руу явж байна. Хөрөнгө санд явж байна.

тусдаа
Салгах дууссаны дараа H-МК-ын . "AVL & E" тайлангийн утга нь тэнцүү хувааж байна.
Талууд хүүхэдтэй холбоотой байх юм (Grand- хүүхдүүд) .

Shire- байранд 3month-ын мэдэгдэл өгсний дараа Асхаб тусгаарлах. "AVL & E"
тайлангийн утга нь тэнцүү хувааж байна. Талууд хүүхэдтэй холбоотой байх юм (Ач,
зээ нар) .

Эцэг эх
Одоогийн байдлаар эцэг, эхчүүдийн олонх нь тэдний хүүхдүүд нь тэдний хамгийн шилдэг үйлдвэрлэх
боломж өгөх чадвартай биш юм. Энэ нь олон хүүхэд нь тэдний хамгийн шилдэг үйлдвэрлэх боломжийг
үгүйсгэж байгаа эд баялаг, апартеидын холбоотой юм. Кастодиан-Guardian хариулт байна: Төгсгөл
баялаг-апартейдийн asset- зурвас & тор ( MS / R6 ) шалтгаан нь & wealth- нөлөө байдаг гэмт хэрэгтнүүд
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апартейдийн.

Кастодиан-Guardian ашиглах Олон нийтийн эцэг, чөлөөт боловсрол, & суралц заа, нь
мужийн-SMEC & мужийн-PHeC! эрдэмтэд, багш, анагаах оны & эцэг эх нь хуйвалдаан эцэг эх
олон нийтийн. сайн эцэг эхийн төлөө бидэнтэй нэгдэнэ үү.

Хүүхдийн нэрлэх
Кастодиан-Guardian тэдний шинэ төрсөн 3 нэрийг өгч байна. 1 -р нэр (10 хүртэл
захидал) 2 -р нэр (10 хүртэл захидал) , Овог (10 хүртэл захидал) . нэрийг нь ч 10-аас
дээш захидал байна. CG төрөхөөс өмнө шинэ төрсөн нэрийг сонгоорой. Шинэ төрсөн
нэр нь эх "& эцгүүдийн гэр бүлийн өвийг үргэлжлүүлж байгаа.

1 -р -ийн нэр нь Түүний шинэ төрсөн нь эмэгтэй байна 1 -р эсвэл 2 -р эх гэр бүлээс нэр (Амьд эсвэл
нас барагчийн) . 1 -р тэрээр шинэ төрсөн нэр нь эрэгтэй байна 1 -р эсвэл 2 -р өвөг дээдэс гэр бүлээс
нэр (Амьд эсвэл нас барагчийн) .

төрөх үед эцэг эх нь нэр дээр тодорхой шийдээгүй байна. шинэ төрсөн анхдагч 1 өгсөн
байна -р нэр. A Охин шинэ төрсөн эх "1-р авдаг -р нэр. Тэрээр шинэ төрсөн эцэг нь "1-р авдаг -р нэр.
нэг удаа өгсөн нэр өөрчилж чадахгүй.

2 -р -ийн нэр нь Түүний шинэ төрсөн нь эмэгтэй байна 1 -р эсвэл 2 -р өвөг дээдэс гэр бүлээс нэр (Амьд
эсвэл нас барагчийн) . 2 -р тэрээр шинэ төрсөн нэр нь эрэгтэй байна 1 -р эсвэл 2 -р эх гэр бүлээс нэр (Амьд
эсвэл нас барагчийн) . төрөх үед эцэг эх нь нэр дээр тодорхой шийдээгүй байна. шинэ төрсөн
анхдагч 2-р нэрийг өгсөн байна. A Охин шинэ төрсөн fathers'mothers '1 авдаг -р

нэр. Тэрээр шинэ төрсөн авдаг эх эцэг "1 -р нэр. нэг удаа өгсөн нэр өөрчилж
чадахгүй.
A 'орж үед Ариун-Matrimony Гэрээний " Тэр адил тэр гэр бүлийн нэрийг хадгалж байдаг. нь
Түүний шинэ төрсөн гэр бүлийн нэр эхийн гэр бүлийн нэр юм (Заавал шаардлагатай) . HE
төрсөн new- нь гэр бүлийн нэр эцгүүдийн гэр бүлийн нэр юм (Заавал шаардлагатай) .

P rivilege 9:

Ha зураастай нь гэрийн тэжээмэл

нь Кастодиан-Асран хамгаалагчийн үүргээ хэсэг малтай зохицон амьдрах явдал юм. A 'Кастодиан-Guardian
гэр бүл "нь тэдний гэр бүлд амьтдыг багтаасан болно. Эдгээр амьтад нь гэрийн тэжээмэл амьтан гэж
нэрлэдэг. Тэд бэлтгэгдсэн байх ёстой, учир нь санаа тавьж, хайртай байсан.
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Гэрийн тэжээмэл амьтад олон нийтэд ямар ч аюул, орчны байх ёстой ба энэ нь зэрлэг ан амьтан шүү дээ.

Гэрийн тэжээмэл амьтад бус, хортой юм. Гэрийн тэжээмэл амьтад махчин биш юм. Гэрийн тэжээмэл амьтад зэрлэг ан амьтдын би
Гэрийн тэжээмэл амьтад нь жижиг нохой дараа нь ямар ч том юм. Гэрийн тэжээмэл амьтад нисэж чадахгүй.

Хөхтөн амьтан desexed байна. Зөвхөн тусгай зөвшөөрөл малчид үржүүлэх
болно. Unlicenced аж ахуй, MS / R3 амьтан бүрт.
Сүүн тэжээлтэн зүгээр л дотор нь байх боловч гадуур өртөх авч байх ёстой.

Нохой ба тэднийг асран хүмүүжүүлэгчдийн дуулгавартай сургалт дуусгах хэрэгтэй.
Ингэхийн чадахгүй, MS / R1 . Том нохой гэрийн тэжээмэл амьтан болгон ашиглаж байна.
Зөрчсөн, том нохой эзэмшигчээс авсан байна MS / R1 . Зөвхөн жижиг нохой Cluster-гэрт
амьдарч байна.
Муур махчин амьтан байдаг ба тэдгээрийг гаргах тэнүүчилж дуртай unsuitab- ле гэрийн
тэжээмэл амьтан зэрэг зөрчсөн, MS / R3. Flying шувууд нисэх чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Тэднийг
гэрийн тэжээмэл амьтан шиг тохиромжгүй болгох, зөрчсөн, MS / R2 .

Cluster-Homes жижиг боломж олгодог: аквариум, болор бөмбөлөг, жижиг нохой. Муур,
зэрлэг ан амьтан, тэжээвэр амьтан, жижиг нохой, ямар ч аж ахуйг илүү том юм anyзүйл битгий хүлээн зөвшөөр.
Хувьчлалын & амьдрах орчинд аюул учруулж байгаа амьтад.

аквариум
Аквариумын систем дээр Кастодиан-Guardian Educati- нэг хэсэг юм. SMEC &
PHeC бүр Аквариум байна. Заалтууд Рэн аквариум засвар үйлчилгээ зааж
байна. Хүйтэн ус, Халуун орны загасны Кластер, гэр орон нь хамгийн
тохиромжтой байдаг.
болор бөмбөлөг
Болор бөмбөлөг CG Боловсролын системийн нэг хэсэг юм. SMEC & PHeC
бүр болор бөмбөлөг байна. Хүүхдүүд болор бөмбөлөг засвар үйлчилгээ зааж
байна. Жижиг болор бөмбөлөг кластер-орон сууц нь хамгийн тохиромжтой
байдаг.
Гэрийн тэжээмэл амьтад, байгалийн биеэ авч явах эрхтэй. шинэ
амьтан авах өмнө эзэд нь тэдний гэрийн тэжээвэр байгалийн
ажиллаад хэрхэн тухай өөрсдийгөө сургах хэрэгтэй. Мэдэхгүй
гэрийн тэжээмэл-эзэд хиймэл биеэ авч явах амьтан хүчээр болно. Энэ
нь гэрийн тэжээмэл амьтан нь хэрцгий болж байна.
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Гэрийн тэжээмэл амьтад нь харгис хэрцгий

Mutilating: идэгдсэний чих, сүүл, ... MS / R2

Fashion үс шүргэх. үс, арьс зураг, ... тэднийг, хувцаслах ...
, Хүн болгон тэднийг эмчлэх тэднийг үгүйсгэж өөрсдийгөө
байх. MS / R2 .

өвдөж: зодох, өшиглөх, ... MS / R2
Эрүү шүүлт тулгах: уур хилэн, лабораторийн амьтан, ... MS / R3

Thrill-аллага: ан агнуур, хулгайн ан, roadkill, сафари, ... MS / R4
үүлдрийг: БАХ-үүд, англи, франц бульдог мөнхөд хавтгай нүүр
царай нь үржүүлж байна. Амьтны эзэн өөрийн хүүхэд шиг resem
хавтгай нүүр татагддаг

- blance. гаж нөлөө цус ойртож үр дүн
ноход нь тэдний бүх амьдралыг зовлон хийх улмаас муу амьсгал, халуун цаг агаарын &
зүрхний өвчин үеэр нурж нохой, бүхий асуудлыг амьсгалын. Амьтны эзэн нь амьсгалын
хүндрэлтэй дур булаам хувийн онцлог юм гэж бодож байна. Энэ төрлийн аж ахуй төгсгөл, MS
/ R4
энэ нь өөрийн төрлийн нийгэмчлэх ямар 1 амьтан байлгах нь харгис юм. Амьтад ч бас "CG
Чөлөөт Боловсрол", "заа, суралц" гэсэн хэсэг юм.
Зарим хүмүүс гэрийн тэжээвэр амьтан байдаг, тэжээвэр амьтан юм. зэрлэг ан амьтан биш.
SMEC : Шинэ төрсөн клуб, Үндсэн-сургууль, Girl цорын ганц сургууль, гэр бүлийн бизнес коллеж бүх амьтан
байна. сурган хүмүүжүүлэгч, эх, эрдэмтдийн дараа харав.
SMEC нь бас гэрийн тэжээвэр амьтан, зэрлэг ан амьтдын судалгаа байдаг.
PHeC : Хөвгүүдийн цорын ганц сургууль, дадлагажигчийн-коллеж, Technical- коллеж,
Удирдлагын -College, Манлайлал-Camp бүх амьтан байна. эрдэмтэд, сурган
хүмүүжүүлэгчид, эцэг өвгөдөөр дараа харав. PHeC Мөн гэрийн тэжээвэр амьтан, зэрлэг
ан амьтдын судалгаа байдаг.

1GOD байна ва ити HEA RF-ROM та нг!

YY

PET - Залбирал

YYY
баяр хөөр 11.3.7. Амьтны өдөр

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр)
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Баярлалаа та гэрийн тэжээмэл амьтан нь баярлан би сургах ёстой төлөө
анхаарал халамж & Би алдрын төлөө харгис хэрцгий, дарамтанд-аас Pets
хамгаална хариуцлагатай халамжтай гэрийн тэжээмэл хаалгач байх талаар
хүчин чармайлт бүх амьтан баярлуулцгаая 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Амьтны өдөр ашигласан эсхүл бүрт хэрэгтэй байдаг.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Гэрийн тэжээмэл амьтад нь хариуцлага юм. Үл хайхран амьтан уур хилэн 1GOD

P rivilege 1 0: Ha veviolent - freec ommun ити
Хүмүүс гэртээ аваас мэдрэх эрхтэй. Тэд судалгааны & ажил дээрээ аваас мэдрэх эрхтэй. Яагаад
"Кастодиан-Guardian Шун Viol- Шинээр гаргасан гарын авлага" үзэл баримтлал нь хийгдсэн байгаа
юм (CH4, 7Tribes үзнэ үү) Нь мужийн бүр хэрэгжүүлэх .

нь мужийн Харуулдан үйлчилгээг үзүүлж байна. Харуулдан дунд эрсдэл хамгаалалт & эргүүлийн үүрэг бага
зохицуулах. -Нд буюу үүргээ унтраах харуулдан нийгмийн эсрэг зан тайлагнах болно (Бүдүүлэг зан авир, гэмт
хэрэг, бохирдол) & Ямар ч орон нутгийн эрүүл мэндийн болон аюулгүй байдлын асуудлыг мэдээлнэ. Харуулдан
хүлээн эвдэрсэн зөрчсөн & үйлдсэн гэмт хэрэгт баривчилж болно. Дараа нь эргүүл баривчилсан авахын тулд
түүний станц гэж нэрлэдэг.

нь мужийн 14-21 цаг нь заавал 7hour шөнийн Curfew өгөх (CG
Klock) . сайн эрүүл мэнд, эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах,
бага бохирдолтой, зэрлэг ан амьтан хамгаалах нь. гэмт хэрэг
бууруулах, засгийн газар ба урам үржүүлэх зардал.

Онцгой байдлын үйлчилгээний ажилчид хууль сахиулах туслалцаа үзүүлж байна. эсвэл ажил унтраах
дүрэм, журам зөрчсөн нь сонор сэрэмжтэй байх нь. Тэд иргэний баривчлах-ын хийж байж болох юм.
CE reservist туслах дуудаж болно.

үед халдлагад дор Хүмүүс хөршүүдээ тусалдаг.
Ажилчид хамт ажилчдыг тусалдаг. Сурган хүмүүжүүлэгч,
эрдэмтэд өөр хоорондоо тусалдаг.
Нь мужийн бүрийн зорилго нь хүчтэй байх явдал юм.
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маш хүчтэй үнэ төлбөргүй олон нийтэд байх эрхтэй & өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх юм. хүн бүрийг
аврах мэдрэх эрхтэй. хүн бүр тэдний дээр inflickted хүчирхийлэл байдаг хүмүүст туслах үүрэгтэй. Ингэснээр
биш, MS / R2

, Хүчирхийлэл боломж хүчирхийлэл үзэх хүмүүс, MS / R2 дэмжих хүмүүс (Дээр хацар, тусламж) ,
Цочроох, хүчирхийлэл, баривчлах нь хүчирхийлэл хүмүүсийг хамгаалах, MS / R3

1GOD байна ва ити HEA RF-ROM та нг!

YY

YYY

V нь МХХТ-ийн IMS нь C R IME P rayer Дурсгалт өдөр 2. 4. 7. эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн
үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Би
гэж Evil алдрын төлөө Амьдралын & оролддог шийтгэгдэхэд асуу эцэс төгсгөлгүй гэмт хэрэг шийтгэх
туслахаар амладаг Хууль зүйн ба нөхөн олговор авах Гэмт хэрэг Гэмт хэрэг тусламж хэлмэгдэгчдийг
хэлмэгдэгчдийг тарчлалыг & өвдөлтийг багасгаж асуудаг 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Гэмт хэрэг өдөр хэлмэгдэгчдийг дээр ашиглаж байна (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Хүчирхийллийн төрөөгүй эхэлнэ. Ноцтой орчин дахь ч амьдралынхаа туршид хүчирхийллийг
дэмжсэн pensity. хүчирхийлэл хандлага хүчтэй эргэж нэг гох хэрэгтэй. идэвхжүүлэх: Архи, уур
хилэн, айдас, peer- даралт, холбоо барих, спорт, тэмцэх, спорт, хэнэггүй байдал, доромжлол,
оюун ухаан нь өөрчилж бодис, Empathy, өдөөн хатгалга, хүчирхийлэл видео дутмаг, хүчирхийлэл
видео тоглоом, ...

Тэгвэл эхийн хэвлийд өртөж ээж нь & аав амаар бие биенээ хүчирхийлж. Энэ нь
амаар урвуулан тулд & тул хожим нь амьдралд хийх болно зүгээр байна гэж
мэдэж аваарай. Тэгвэл эхийн хэвлийд Ээж ил бие махбодийн аав хохироож
байна. Түүний шинэ төрсөн хожим нь амьдралд тэр хамт бие махбодын
хүчирхийлэл тэвчих болно. HE төрсөн энэ тэр хохироож зүгээр гэж бодож байна
new-.

Эрчимжүүлэх, хүчирхийлж алдааг бусдад давамгайлж дээрэлхэх юм.
Дээрэлхэх intimitation эхэлдэг & халдлага руу хувьсан өөрчлөгдөж болно. Танхай ихэвчлэн азгүй
аймхай individiduals нь өөрсдийгөө эргэн тойронд байна.
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Танхай & тоног холбоо гэм буруутай болж байна. Indimidation, MS / R1 .
Аюул, MS / R2 . Гэмтээж, амь: хувь хүн, хүүхэд, Насанд хүрээгүй хүмүүсийн, насанд хүрсэн ахлах эсвэл
булэглэн журам хэрэглэнэ.

V iolence isthethreat
STOP VI OLENCE
startat Нүүр хуудас
P rivilege 1 1: F

reetrea tme NT WH ensick

өвчтэй нэгэн юм Чөлөөт эмчилгээ 1GOD зөв сайн хүмүүст өгсөн. Чөлөөт эмчилгээ Rehabilitators
бэлэн биш байна. еерийгее эрүүл мэндийн асуудал хүмүүс (Донтолт, махчин болох, сонгон-мэс
засал, хүнд гэмтэл учруулах, амиа хорлох, ...) үнэгүй эмчилгээ авч чадахгүй байна.

1GOD байна ва ити HEA RF-ROM та нг!

YY

YYY

ОД-Тэрээр alth Go P rayer C elebration - өдөр 1 2. 1. 7 Эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй
Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) миний эрүүл
бус амьдралын хэв маяг нь уучлал гуйж байна би нэмэлт өөрчлөлт хийх эрмэлзэнэ

нэмэлт өөрчлөлт Би алдрын төлөө "үед өвчтэй Чөлөөт эмчилгээ" дэмжлэг
болгох нь миний хүчин чармайлтыг дэмжиж уу 1GOD & Хүн төрөлхтний
сайн
Энэ залбирал Сайн эрүүл мэндийн өдөр ашиглаж байна

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Хувийн төлсөн (Шунал, ашгийн, хаягдал) эрүүл мэндийн тусламж, өндөрлөлөө. Хувийн эрүүл
мэндийн даатгалын түүний хөрөнгө харьцуулан pensation ямар хураан авч хуучирсан байна. Хувийн
хэвшлийн үйл ажиллагаа гэхэд нөхөн ямар шингээж байна " SMEC ( Нь мужийн эмнэлгийн &
боловсрол цогцолбор) ". Хувийн эмнэлэгт нөхөн ямар шингээж байна " PHeC ( Орон нутгийн
эмнэлэг, боловсрол цогцолбор) ".
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авилгач Баялгийн апартейдийн улс орнуудад хувийн хэвшлийн, шунахай ашгийн эрүүл мэндийн өөрийгөө
зохицуулах байгууллагууд байдаг. Тэд яллах нь болгоомжгүй гэмт эрүүл мэндийн practioners хамгаалдаг. Энэ
байгууллага нь injust хууль нь lobbies. Энэ нь өвчтөн унтраах авахын тулд гишүүд нь тусалдаг. Бүр selfregulaтүүндээ хүрэх байгууллага (Зөвхөн эрүүл мэндийн биш) хаах ба түүний удирдлагууд торонд хоригдсон байна MS
/ R6 .

Их сургуулийн боловсролтой "GP (Ерөнхий Practioner) "Бодит эмнэлэгийнхэн биш юм. Тэд
эмийн эм бэлдэх юм. Pharmaceuticals бэлэн эдгээр хуурамч эмнэлэгийнхэн шагнах,
бэлэг, аялал, ...
Кастодиан-Guardian "GP" эрүүл мэндийн сургалт дамжуулан "юм SMEC ". SMEC санал болгох үнэ
төлбөргүй эмнэлгийн тусламж (Урьдчилан сэргийлэх, тогтмолжиж, дараа тусламж) .

Кастодиан-Guardian "мэргэжилтэн" эрүүл мэндийн сургалт дамжуулан "юм PHeC ".
PHeC чөлөөт эмнэлгийн тусламж санал болгож байна.
Кастодиан-Guardian түргэн тусламж / онцгой байдлын сургалт дамжуулан "юм PDEc
(Орон нутгийн Батлан хамгаалах, Онцгой байдлын төв) ". PDEc үнэгүй ambulan- CE & яаралтай үйлчилгээг
санал болгож байна.

Олон Pharmaceuticals хортой & эмчлэх байхгүй бол ".
Тэд хялбар (Магадгүй) ая тухыг алдагдуулж, шаардлага урт
хугацааны авч болно. Тэд "БҮХ" шаардлагатай гаж нөлөө илүү
Pharmaceuticals " (Хорт) илүү гаж нөлөө. А паразит махчин ашгийн
маркетингийн систем. эрэлт> давтах үүсгэх (Dependancy) > Шинэ
нэвтрүүлэх (сөрөг нөлөө) бүтээгдэхүүн. Шагналын борлуулалт хүн
(Эмч) . Яагаад эрүүл мэндийн маш expences & үрэлгэн байна Энэ нь
авлигад систем юм.

Pharmaceuticals "команд үнэтэй эмчилгээ юм. Pharmaceuticals "нь өнгөрсөн амралтын эмчилгээ
юм. Зөвхөн зааж Pharmaceuticals "Шун эрүүл мэндийн тусламж practioners. Тэд эрхгүй авлигад
автсан "Quacks" байдаг. Тэд хасагдах болно шаардаж байна. Тайлбар! кастодианы-асран
хамгаалагч хооллолт зөвлөгөө & дараах дасгал наалдсан, 80% + өөр эмгэг бууруулдаг.

хязгаарлагдмал эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах Rehabilitators дутмаг
байна. Rehabilitators амьдрал дэмжлэг дээр явж чадахгүй.

Rehabilitators гоо сайхны мэс засал хүлээн авдаггүй.

еерийгее эрүүл мэндийн асуудал нь хүмүүс эрүүл мэндийг тусламж
төлөх: Архичин, Dare-чөтгөрүүд "Druggies" Fasters "Mutilators" (Биеийн
цоолохыг, хөвч, cosmetic-
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мэс засал, шивээс, сэлбэх, шилжүүлэн) , Тамхи татах, Thrillseekers ", ...
Тэдний эрүүл мэндийн талаар санаа зовохгүй байна Хүмүүс хариуцлага байна.

The Олон нийтийн өртэй САЙН хүн, эмнэлгийн төлбөргүй
P rivilege 1 2: F

reee Ду cati дээр

Чөлөөт Боловсрол нь 1GOD зөв сайн хүмүүст өгсөн.
Чөлөөт Боловсрол 1 -р Scroll 1 Belief4 биелүүлэх алхам, "хүн төрөлхтөн хайж &
мэдлэг дараа нь хэрэглэх олж авах явдал юм."
Кастодиан-Guardian Чөлөөт Боловсрол чандарлах нь тавиурын авч болно. сэтгэл
санааны, бие махбодийн, бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, насанд хүрээгүй
Чөлөөт боловсрол оролцож байна. Тэд дараа нь харж & төрөлжсөн орон нутгийн нэгдэл
амьдарч байна.

SMEC ( Нь мужийн эмнэлгийн & боловсрол цогцолбор) Чөлөөт Боловсролын эхлэл ба
төгсгөл. HE нас "0-16" нас "0-9" Охин & Ахмад настнуудад-аас '63 наснаасаа эхлэн төгсгөл
хүртэл. SMEC нь мөн л тэр нь карьерийн зам байна

(Эх) ! SMEC бүр 'цуглаж "байна.
Нас 0-2: Түүний ээж нь нь шинэ төрсөн оролцлоо " SMEC: Шинэ төрсөн клуб " долоо
хоногт 6 өдөр. 2 жил дууссаны хүлээн авах дээр шинэ төрсөн " New- төрсөн клуб диплом " 280
цаг клуб суралцах ба заах дуусгаж Эхчүүд хүлээн авах: " Жил 1 дагалдан "SMEC"
гэрчилгээ "

Нас 3-9: Охид & охид (Эрдэмтэд) 6 хоногийн хольж хичээлд оролцох
(Хамтран хэвлэл) SMEC: Үндсэн-сургууль " 9 жил дууссаны дээр эрдэмтэд хүлээн авах

" Үндсэн-School диплом " . 140 цаг Үндсэн сургуулийн сургалтын болон заах дуусгаж Эхчүүд
хүлээн авах: " 2 дахь жил дагалдан "SMEC" гэрчилгээ "
Нас 10-14: охид (Эрдэмтэд) Зөвхөн дахь анги 6 хоногийн охидыг оролцож " SMEC: Girl цорын ганц
сургууль ". жил 14 дууссаны дээр эрдэмтэд хүлээн авах
" Girl зөвхөн сургуулийн диплом " 140 цаг Girl зөвхөн сургуулийн сургалтын болон заах дуусгаж
Ээжүүд хүлээн авах " Эрүүл мэндийн ба Боловсрол худалдаанд гэрчилгээ " .

Нас 15-16: охид (Эрдэмтэд) Долоо хоногийн цалинтай 6 өдөр оролцох (1x wmw)

хичээл дээр " SMEC: Гэр бүлийн коллеж ". жил 16 дууссаны дээр эрдэмтэд хүлээн авах " Гэр бүлийн
коллеж диплом "
Нас 63 эсвэл ахлах дээш (Хамтран хэвлэл) боловсрол авч болно " SMEC: Ахлах үйл ажиллагаа
клуб " .
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PHeC ( Орон нутгийн эмнэлэг, боловсрол цогцолбор)
тогтмолжиж Чөлөөт Боловсрол олгодог. HE нас '10 - 18 ' "Хөвгүүдийн цорын
ганц сургууль", & 'дадлагажигчийн-коллеж ". HE & Түүний цаашдын
боловсрол: Техникийн-коллеж, Манлайлал, коллеж, Манлайлал-Camp.

Нас 10 - 14: хүү-ийн (Эрдэмтэд) 6 хоногийн хөвгүүд нь зөвхөн дээр анги, оролцож " PHeC Хөвгүүдийн
цорын ганц сургууль ". 14 бүлэг, тэд сонсох, ойлгох, заах, оролдлого, цаг дамжуулан сурах (Wltut) . жил 14
дуусгасны дараа хүлээн авах нь " Boy сургуулийн диплом ". нэг долоо хоногийн roster- үүргээ 1 өдөр дээр
өвөг дээдэс сургасан ба багш нар тусламж үйл ажиллагаа явуулж байна.

Нас 15 - 18: хүү -ийн 3 жилийн шагнагдах эхлэх (1 wmw) дагалдан үед " PHeC
дадлагажигчийн коллеж ". 14 бүлэг, тэд сонсох, ойлгох, заах, оролдлого, цаг дамжуулан
сурах (Wltut) . он 1 Тэд хажуу коллеж 3 хоног & ажил оролцоно Крон 3 өдөр. 2 дахь жил тэд
коллеж 2 дахь өдөр & ажил оролцоно Крон 4 өдөр. Жил 3 тэд дэргэд коллеж 1 өдөр &
ажил оролцоно Крон 5 өдөр. Дараа дуусгах олсон " Худалдаа, гэрчилгээ ".

Цаашид Боловсрол боломжтой юм " Техникийн коллеж' . Тэд 1 сар бүтэн өдрийн ахлагч сургалт
барина уу. Энэ нь 6 хоногийн 4 долоо хоногийн сургалт нь 1-р жаргах өмнө 1 цаг хүртэл Sunrise
дараа цаг юм. Өдөр тутмын заншил: цагчид pray-, дасгал, сэтгэл зүй, харилцаа холбоо,
төлөөлөгчид, ledership, комын

- mittees, ... амжилттай дуусгах олсон дараа " Ахлагч, гэрчилгээ "
" Манлайлал-коллеж " 2, 1 сар бүтэн өдрийн сургалт өгдөг 'Удирдлагууд диплом " & "Менежер-диплом"
. Манлайлал Мэдээж хэрэг өдөр тутмын хэвшмэл ахлагч нь мэдээж + яаралтай үйлчилгээний
үүргийн төстэй юм. дууссаны дараа хүлээн авах " Лидер-диплом ". Менежер Мэдээж A
'тохируулах үзэгдэж унтаж явдал Крон ". Гүйцэтгэлийн олох ийн ' Менежер, диплом ". " Манлайлал-Camp
' 2-р сард бүтэн өдрийн захиргааны Мэдээж хэрэг. Курс нь "хүртэл өгдөг Cluster-Крон "ба онцгой
нь авч үзэв (PDEc сургалт) . Гүйцэтгэлийн олох ийн ' Administrator градус ".

PDEc ( Орон нутгийн Батлан хамгаалах, Онцгой байдлын төв) "CE үйл ажиллагаа явуулдаг
(Орон нутгийн Онцгой байдлын үйлчилгээ) ". CE үйл ажиллагаа явуулдаг 1 жил албадлагын 17 настай
тэрээр & 18 настай тэрбээр хамт "Орон нутгийн онцгой байдлын" үйлчилгээ "сургалт. Энэ нь reservist
retrains.

PHeC & PDEc хувь "Манлайлал-Camp сургалт. хүн бүр хүн
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хүлээн авсан "CE" сургалт нь нөөц болдог. Тэр бүр "CE" standbye дээр reservist болж
дууссан нас 49. Тэр болтол тэр хавсаргын Тинг "H МК-ын дараа (Холли Matrimony
Гэрээний) "49 нас хүртлээ, standbye дээр reservist болдог.

Орон нутгийн Засгийн газар төрөөгүй нь ахмад зэрэг "чөлөөт боловсрол" олгодог. Засгийн
газрын бус боловсрол дэмжигдээгүй & хаалттай байна. Боловсрол (Үнэ төлбөргүй, олон
нийтийн) Мужийн & нь мужийн заасан байна.

SMEC " "Эрүүл мэндийн болон боловсролын цогцолбор нь мужийн.

PHeC " Орон нутгийн эмнэлэг, боловсрол цогцолбор ".
PDEc " Орон нутгийн Батлан хамгаалах, онцгой байдлын төв ".
CE " Орон нутгийн онцгой байдлын үйлчилгээ "

Боловсрол Эцэг эх, сурган хүмүүжүүлэгчид, эмнэлэгийнхэн хоорондын хамтын ажиллагаа юм.

Энэ нь чөлөөт боловсрол, үнэгүй эрүүл мэнд, ажлын байрыг явдал юм.
Үгүй ээ, гэрийн даалгавар! Үгүй ээ, төрийн бус боловсролын! Үгүй ээ, их дээд сургуулиуд!

1 -р Суралц, ухаарч үед зааж эхэлнэ. Чөлөөт боловсролын хувьд хурдан суралцагчид удаан суралцагчдыг
заадаг. Ажил дээр туршлагатай ажилчин шинээр хандагчдад дасгалжуулна.

1GOD байна ва ити HEA RF-ROM та нг!

YY

БОЛОВСРОЛ - Залбирал

YYY
Баяр өдөр 6.1.7.

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) хайх, олж авах, мэдлэгийг сурч &
Чөлөөт Боловсрол дамжуулан заа тулд алдрын төлөө амьдралын туршлага олон
нийтийн чөлөөт боловсрол Pass дараагийн үеийнхэнд дэмжлэг үзүүлэх урт бүх
амьдралыг хэрэглэх амласан 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал ангид & Боловсрол өдөр ашиглаж байна

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
шинэ санаа дээр тулгуурлан & боловсронгуй болгох Plagiarize. Яагаад сайн бичигдсэн ямар нэгэн юм
дахин бичих. бичгээр нь сайн хэсэг нь бус, үнэ цэнэтэй байх ёстой
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дахин бичихээс өөр зэрэмдэг болно. бичгээр сайн хэсэг Plagiarize & дараа үүн дээр өргөжүүлэх .

Evolution дээр барьж байгаа ба дараа нь шинэ бий болгох замаар урагшлах.

бичгээр сайн хэсгийг унших нь эх нь өндөр стандартад хэн нэгний оюун ухаан өргөж
сэтгэлийг дэмжиж байна. дахин бичихээс анхаарлаа хандуулах энэ сэтгэлгээг зогсоох
тааруу цаг дэмий үрэх нь боловсрол юм. ухаалаг байж, "Plagiarize".

Номноос хулгайлсан зөвхөн бичгээр нь хамаарахгүй. Plagarism бүх
"IP" хамаарна (Оюуны өмч) . Орон нутгийн иргэдийн nity хүмүүст арга &
Оюуны эд хөрөнгийн хөгжүүлэх боломжийг олгодог. Тиймээс л "IP 'бүх
ашигладаг байх олон нийтийн өмч юм! "IP" олон нийтийн Гэмт хэргийн
дээрэм байгаа нь ашгийн: " MS / R6 "
Мэдээлэл "Оюуны өмчийн 'бүх сайн сайхны төлөө олон нийтийн хамаарагдана. авилга, шунал
нь ашгийн эсрэг 1 тулгуурласан БУРХАН улс орнууд plagiariz- унтаж зохиогчийн эрхийг зөрчих
болно. Зохиогчийн Шаардах иргэдэд эрүүгийн зан нь хулгай байна: " MS / R6 "

гэрийн даалгавар Суралцах болон заах нь хамгийн шударга бус, үр ашиггүй хэлбэр юм. A Scholar
анхаарал сарниулах, найз нөхөд, мунхагийн, эцэг эх нь цаг хугацаа шугам нь дарамтанд байна ... Ихэнх
гэрийн даалгавар үнэлж байгаа ба ангилсан эрдэмтэн хийсэн байна. Учир нь шударга бус шинж
чанартай Гэрийн даалгавар үнэлэх хэрэггүй, төөрөгдүүлсэн юм. Эцэг эхчүүд ба гэрийн даалгавраа
дэмжих Сурган хүмүүжүүлэгч, хууран мэхлэлт дэмждэг.

тэмдэглэгээ үед сурган хүмүүжүүлэгчид ёс суртахууны асуудлууд гарч байсан. Тэд эрдэмтэн
даалгавраа хийж чадахгүй байсан гэж би боддог. Учир нь энэ эргэлзээг өгсөн ямар нэг тэмдэг ямар ч
хэрэггүй байдаг. ойлгох үнэлгээнд лэлтэд-ийн арга хэрэгсэл болгон Гэрийн даалгавар төөрөгдүүлсэн
юм. Тиймээс Нүүр хуудас

- Ажлын цаг & нөөц нь хог хаягдал юм. NO гэрийн даалгавар
Үнэлгээ : Заа гаргах & ашигтай, үр дүнтэй сурах хэрэгтэй байна.
Тайлбар! Байдаг: "NO Гэрийн даалгавар" !!!

Эрдэмтэд ангид дууссан танин ажлуудад үнэлсэн байна. судалгаа-модуль нь
дууссан үед эрдэмтэд ойлгох үнэлэх хуваарилж эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт авах
болно. ойлгох даалгаврыг ангид дууссан байна. Тайлбар! Байдаг: " NO Гэрийн
даалгавар "!!!
2-р үнэлгээ байдаг: Pass эсвэл Амжилтгүй. Pass түвшин 70% comprehen- байна
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70%

явдалтай. A амжилтгүй & эрдэмтэн хангасан хүртэл судалгаа-модулийг давтаж
байна. Тайлбар! Зөвхөн модуль нь бүх жил биш давтан хэрэгтэй.

Үнэлгээ & / эсвэл эцсийн шалгалт ямар ч эцсийн жил байдаг (Ашиггүй үйл ажиллагаа) . Үнэлгээний
бус, хуримтлагдсан модулиудын хувьд зөвхөн модуль бүрийн хувьд юм. нь Scholar бүх багц
модулиудыг нь мэдээж Certi- ficate гаргасан өнгөрсөн үед.

Сурган хүмүүжүүлэгч "суралц & заа", АНУ-ын сурагчдын ойлгох нь ажлын эрх,
зориулалт нь үнэлсэн байна. Багш нь тэдний заах үйл ажиллагааг "өөрийгөө

90%

үнэлэх" чаддаг байх хэрэгтэй. Анги
90% нэмэх нь АНУ-ын сурагчдын танин түвшин хүлээн зөвшөөрөгдсөн юм. Юу ч бага, сурган хүмүүжүүлэгч (Багш)
устгаж, дахин сургалтад байна.

заах хугацааны бүрийн өмнө хугацаанд бүх судалгаа, модуль нь танин хуваарилж таслахад
"амжилттай" байж холбогдох сурган хүмүүжүүлэгч гэхэд дууссан байх ёстой. Сургагч дор хаяж
90% нь Pass-түвшинг хэрэгтэй. Дутагдал, сурган хүмүүжүүлэгч энэ сэдэвтэй гэсэн нэр томъёог
зааж байна. Үнэлгээ тэр хүн боловсролтой оролцох тохиромжтой юм бол хийсэн байх
шаардлагатай.

Тайлбар: CG олон skilling дэмждэггүй байна. сайн хүн бүрийг зүйл, юу ч бага зэрэг мэдэх нь.
Боловсрол нь тохиромжтой биш хүн mediochre болгодог. Сурган хүмүүжүүлэгч мэдлэгтэй
мэргэжилтнүүд байх ёстой ".

80%

80% нь сургуулийн сурагч чадварын түвшин нэмэх accep- хүснэгт юм. Бага &
Үндсэн-сурган хүмүүжүүлэгч хасагдсан байна. заах нь буцаана.

A хичээлийн жилийн 3 Нэр томьёо хуваагддаг. Хугацаа 1, 1 -р, 5 сар. хугацаа
2, дараагийн 4 сар. Хугацаа 3, кастодиан Guardian Kalender сүүлийн 5 сар. ямар ч сургуулийн
амралтын өдөр байдаг. Сурган хүмүүжүүлэгч, эрдэмтэн 2, 1 долоо хоногийн амралтын эрхтэй.
тухайн үед тусдаа, 1 долоо хоног авсан. Наад зах нь 3 сар 'зайтай. наад зах нь 4 долоо хоног
хэрэглэх ёстой. Эцэг эхчүүд эрдэмтэд хэрэглэнэ.

Дасгал
Эрдэмтэд, Сурган хүмүүжүүлэгч өдөр тутмын (Заавал шаардлагатай) Дотор exerci- ТЭХС-д оролцох (Хэрэглээ
L-GM-ийн гарын авлага гэх мэт) . Биеийн тамирын-ийн, зууван хаалттай байна (Заавал шаардлагатай) .
Цаашид болон холбоо барих спорт, тэмцэх, спорт & элит спорт (1 ялагч, олон loosers) ban- NED байна. Аливаа
эрхлэгч / сурган хүмүүжүүлэгч гажсан Боловсрол хасагдсан байна.
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Бэлгийн-Тахир дутуу
"Бэлгийн-Хөгжлийн бэрхшээлийн" шинж тэмдэг харуулж Эрдэмтэд (Child-molesting, ижил
хүйс, андуурч хүйсийн). хороо үнэлгээ байна (Багш, эмнэлэгийнхэн, эцэг эх) . Хэрэв олж зовж
шаналсан "SDQC" шилжүүлж байна (Sexual- Тахир дутуу хорио цээрийн нийлмэл) . өөрийн
хамгаалах ба бусад хүүхдийг хамгаална.

Сэтгэцийн-Тахир дутуу
"Сэтгэцийн-Хөгжлийн бэрхшээлийн" шинж тэмдэг харуулж Эрдэмтэд . хороо үнэлгээ байна (Багш,
эмнэлэгийнхэн, эцэг эх) . олж зовж шаналсан бол Транс ferred байгаа нь "MDQC" (Сэтгэцийн-Тахир
дутуу хорио цээрийн нийлмэл) . өөрийн хамгаалах ба бусад хүүхдийг хамгаална.

Физик-Тахир дутуу
"Физик-Хөгжлийн бэрхшээлийн" шинж тэмдэг харуулж Эрдэмтэд . хороо үнэлгээ байна (Багш,
эмнэлэгийнхэн, эцэг эх) . олж зовж шаналсан бол Транс ferred байгаа нь "PDQC" (Физик-Тахир
дутуу хорио цээрийн нийлмэл) . өөрийн хамгаалах ба бусад хүүхдийг хамгаална.

> Эрэлхийл> ашиг дамжуулан мэдлэг хэрэглэнэ

Чөлөөт Боловсрол <суралц & заа
P rivilege 1 3: Rewa

RK халаг rded

Хүн бүр байдаг нь 1GOD өгсөн нь зөв ашигтай байх ба ажил шагнагдах юм. Ажилгүйдэл
тохиромжтой биш юм. олон нийтэд дарамт. А ашиггүй амьдрал.

Шагнагдах ажил хөдөлмөрийн хөлсний орлого олж, сайн дурын хуваагддаг. Цалингийн орлоготой мөнгөн
шагналыг хүлээн авах нь амьдралын бодит талын хэрэгцээ дараа харагдаж байна. Сайн дурын Бодгальд
сайн байдаг. 1GOD сайн дурын хайртай!

1GOD харж байна!
эдийн засгийн удирдлага, цалин хөлс, нөхцөл нь (Wmw) Орон нутгийн Засгийн газраас тогтоосон байна. " wmw
" жил бүр тогтоосон байна. wmw ижил байх болно, эсвэл явж, эдийн засгийн нөхцөл байдал шаардах зэрэг
доош явж байна.
цалин, нөхцөл нь стандартын шаардлага хангахгүй байна тохируулахын тулд. хамгийн сайн эдийн засгийн
удирдлагын хүн бүр цалин олдог юм. Хувийн ба төрийн эзэмшлийн байна
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хүчингүй & солино Крон . Холбоод deregistered байна. Засгийн газар цалин, нөхцөл байдлыг
тогтоожээ. 7 цалингийн агуулга байдаг.
Pay нь "долоо хоног тутмын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг" дээр суурилсан (Wmw) үржүүлэгч &.

Pay хэмжээний нэг нь эхэлнэ wmw x1 (Хамгийн бага) нь wmw X7

(Дээд тал нь) :

wmw х 1
wmw х 2
wmw х 3
wmw х 4

мэргэжилгүй, дагалдан

ур чадвартай, Trady
мастер-Trady

wmw х 5
wmw х 6
wmw х 7

ахлагч

Удирдагч менежер
Administrator
(Дээд тал нь)

wmw 6 өдөр, 7 * цаг өдөр 42 цагийн ажлын долоо, өдөр 7-нд ямар ч ажил
(Хөгжилтэй өдөр) . Өдөр тутмын ажил цаг сүлжээг бэхжүүлэх (Цагийн гурвалжин) : Sunset өмнө 1
цагийн дараа нар мандах 1 цаг. Энэ үед зөвхөн яаралтай үйлчилгээ ажил Гаднын (Night-Curfew) .
Долоо хоног илүү 18 дараа нь ямар ч цаг (Өдөрт 3 цаг) цагийн ажил. Ямар ч энгийн ажил.

* CG Klock, Нью-Нас цагийн удирдлагын ашиглаж байна

Бүх 7 цалин ангийн нөхцөл:
хүлээж Түүний " с, 7 долоо хоногийн эцэг чөлөө хүлээн авах
wmw 1 дараа нь SMEC журам хэрэглэнэ ~

Тэр с, 1 долоо хоног жирэмсний амралтаа авах wmw 1 ~

Бүх төлөх ангийн Өвчтэй-төлөх, wmw 1 ~

3 өдөр гомдол чөлөө байдаг wmw 1 ~
2 долоо хоногийн байна (14 хоног)

Жилийн-чөлөө цалин зэрэг, wmw 1

~ ямар ч жилийн-чөлөө ачих байдаг ч урт
үйлчилгээ чөлөө ~
Ажлын тоног төхөөрөмж, Хоол хүнс, уух ба эрүүл ахуй
олгож байна.

Ажлын нөхцөл: Ажлын байрны хамгаалалтын тоног төхөөрөмж, гутал
шаардлагатай зүүж эрүүл & аюулгүй байх явдал юм. бага хугацаанд илүү ажил
хийх хүмүүсийг шахаж, аюултай эрүүл бус байна, чанарыг бууруулдаг. 3 цаг
тутамд завсарлага байдаг. Нийт цаг ажилласан өдөрт 10 цаг хэтрэхгүй байх ёстой .

Албан тушаал ахих зам! нээх байгаа үед, ажлын туршлага, албан тушаал дэмжиж. шаардлага
хангасан дараа Цаашид судалгаа ( ТЭР ТЭР) .
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татварын орлого хүртэл wmw7: 0% ~ Дээрх орлогын татварын wmw7 :

100% ~ захын ашиг татварын: 100%!
бүрэн болон хагас цагийн ажил олж чадахгүй байгаа ажилчид.
ашигтайгаар ажиллаж байна (Сайн үйлдэгчдийн ") гэхэд " нь мужийн " дээр

wmw x1 . Сайн үйлдэгчдийн байх нь ажилгүй арилгадаг!

1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!
Workers- Залбирал

YY

YYY

5.1.7. Ажилчид өдөр " нь мужийн " баяр

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Тиймээс би ашигтай ажилчин нь миний
хүчин чармайлт нь үнэлж, урамшуулж байх болтугай нэлээн Би алдрын төлөө миний
олон нийтийн миний бахархаж болгоно бүх цаг үед миний хамгийн сайн хийж эрмэлзэнэ
байж болох туслахыг гуйдаг 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал ажилчид өдөр ашиглаж байна

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 4: ceiverespect

Re

Кастодиан-Guardian тэд хариуд нь respect- хийгдсэн байхыг хүсэж байна "хүндэтгэх" өгч байна. хүндлэлийг
хүлээн авах нь уялдуулж гэр бүл, ажлын байр, харьцуулан munity нэг хэсэг юм. хүндлэлийг хүлээн
авах нь privlege юм. 1Church ахлагчид & гишүүдэд бусад Кастодиан-Guardian нь CG шоу хүндэтгэх, ( UCG1)
.

Тэд мөн бусад зүй ёсны хүмүүст хүндэтгэл үзүүлэх.

Хүлээн авах хүндэтгэх ариун & / эсвэл амжилтыг биширч байгаа юм
. Энэ нь цаг хугацаа, сайн чанарыг нь мэдэж болохын тулд хүчин чармайлт авч болно. Үед мэдэж,
зохих тохиолдолд хүндэтгэх хүмүүст чанарыг хүндэлж.

Эцэг эхчүүд хүүхдүүд хүндэтгэлийг хүлээн авдаг. Хариуд нь эцэг эхчүүд хүүхдийн өсөн нэмэгдэж
шаналлыг хүндэтгэнэ үү. мэдлэг тасралтгүй дамжуулан залуу шоу хувьд нь ахмад настан хүлээн авч
хүндэтгэл. Хүмүүс elect- хэвлэл удирдагчид хүндэтгэл үзүүлэх. Ажилчид хүндэтгэл үзүүлэх Крон хорооны
гишүүд.
Хүндэтгэх нь Freebie биш юм. Хүндэтгэх олсон байна! нь ороогүй байгаа хүмүүс
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хүндэтгэл олсон. хүндлэлийг хүлээж болохгүй. Тэд сайжруулах хэрэгтэй.
Хэрэв та хүндэтгэн хүлээн авч "Тийм ээ, сайн" байна! хүндэтгэл, "яагаад болохгүй гэж" хүлээн авч байна!
Өөрийгөө бусдад асууж, үнэлэх. Та өөрчлөх хэрэгтэй байж болох юм. Бусад reprimanding хэрэгтэй байж
болох юм.

Хүндэтгэх! А үнэ цэнэтэй Зорилго!
P rivilege 1 5: ceivejustice

Re

Шүүгч хүлээн авах нь 1GOD хүний эрх өгсөн! Хууль зүйн хамгийн
их аюул занал Удамшлын-Па, улс төрийн, Па & баялаг apartheid байна. энэ үгүйсгэж
1GOD өгөгдсөн онцгой доромжилж байна 1GOD & нь харьцуулан munity гэмт
хэрэг MS / R6-7

Хууль зүйн А аюул, Elitism, авлига, In-шударга ёс юм ..
(Чөтгөр Зочид буудлуудын сүлжээ) . Шударга бус бардам үр дүн юм, хувиа
хичээсэн, эрчим хүчний Heredi- Дайнд & улс төрийн Па донтсон.
Удамшлын-дарангуйлагч ийн тvvнийг огцруулах, эсвэл торонд хоригдсон байна
MS / R7 . Улс төр-дарангуйлагч байгаа, торонд хоригдсон байна MS / R7 .
Баялгийн-апартейдийн дуусна. Авилгач, шимэгч, Олзонд улайрсан, Profiteer-ын
хөрөнгө ангижирсан, торонд хоригдсон, MS / R6 .

сольсон Крон & Wmw.
Кастодиан-Guardian шударга, ардчилсан нийгмийг дэмждэг.
Энэ дээр суурилсан / эсвэл moraly, зөв шударга ба бичигдсэн гэж юу
авирлах, Хууль, Өгөгч Манифест .
шударга ёсыг хүлээн авахын тулд. Хууль байдаг хэрэгжүүлдэг. бус тэмцэх
Шүүхийн аргацаан өнгөрүүлж (Шериф Хуульч сан, Маршал өмгөөлөгч Pool) .
Хэн олох, "Үнэн" хамтран ажиллаж байна. "Буруутай" буюу "гэм буруугүй"
тунхаглаж байна. гарч гар, хуримтлагдсан "Албадмал өгүүлбэр ', нөхөн
сэргээлт" &
баталгаатай болгон нөхөн олговор. Тайлбар! ямар ч хуралдаанаар таслан байдаг. ямар ч иргэний зарга
байна.

1GOD-ын
Хууль зүйн
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Зүгээр л би хүний CE - RI GHT

P rivilege 1 6: Төгсгөл

withdignity

Кастодиан-Guardian итгэдэг 1GOD амьдардаг, эсвэл нас барсан хэн шийдэх эрхтэй. Хүмүүс нь
байна 1GOD үйл явдал боломж тэдний амьдралыг их нэр төрийг нь зогсоох эрхийг өгсөн. Энэ
амьдрал ба үхэл шийдвэр тавих замаар unlivable амьдралыг дуусах орно 1GOD-ийн гар.

Амь дэмжлэгт этгээд энэ нь болжээ (Эмнэлгийн ажилтнууд) 3 өдөр-н дараа (Заавал
шаардлагатай) . 1GOD Дараа нь тэр хүн амьдардаг, эсвэл нас барсан тохиолдолд
шийддэг. Амь дэмжлэгт урт хүнийг орхих нь эрүүдэн шүүх байна, энэ нь гэмт хэрэг, MS
/ R7 .

Этгээд нь тэд амь насанд аюултай өвчин байна гэж хэлсэн байна. 1 -р Тэдний биеийн butchered байна (Мэс
засал) . Гэсэн хэдий ч амьд хүн шатсан байна (Тарчлан хашгирч) цацрагтай. Гэсэн хэдий ч амьд хүн
одоо poisened байна (Pharma- ceuticals) . Гэсэн ч амьд Та одоо эдгэрсэн болно. Эсвэл та удаан &
agonizing үхлээр үхэх үлдсэн эрүү шүүлт тулгах дараа эдгэрсэн байна. Энэ нь хэрцгий хүнлэг бус юм.
нэр төрийг нь биш, эцсийн байдлаар.

Кастодиан-Guardian урьдчилан сэргийлэх эрүүл хооллолт, exe- rcise & дархлаажуулалтын бүрдсэн
дэмждэг. Мэс засал нь өнгөрсөн амралтын эмнэлгийн процедур юм. Цацраг эмчилгээний эрүү шүүлт
тулгах гүйцэтгэгддэг байх биш. Pharmaceuti- cals "тэд эрүүл бус УХЭШХ удаагийн байгаа зайлсхийх
хэрэгтэй байна. Тэд гаж нөлөө зайлсхийх нь их эрүүл мэндийн эрсдэл байна "rmaceuticals.

чадваргүй этгээд нь хачиртай талх хийж, энэ нь одоо, эсвэл foresee- боломжтой ирээдүйд
идэх. envoke хүсэж болох 1GOD шийдвэр гаргах үйл явц
(Амьдардаг, эсвэл үхэх) . Хүн бүр эмчилгээ, хоол хүнс, уух татгалзах эрхтэй. Энэ нь зөв эрүү
шүүлт тулгах нь хүнийг үгүйсгэх, гэмт хэрэг, MS / R7 .

1GOD-ийн дизайн Физик ертөнцийн бүх зүйл эхлэл ба төгсгөл, хүний биеийн
дотор байдаг юм. Хүний нигүүлсэхүй зовж төгсгөл тавих шаарддаг. Амь нь
"зохиомлоор уртасгах". Хиймлээр уртасгах амьдрал нь саад байна 1GOD -Ийн
дизайн.
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амьдаар нь оршуулсан байна зайлсхийхийн тулд, чандарлах байх
хэрэгтэй. Чандарлах мөн Soul чөлөөлдөг. Тайлбар!
Graveyards эрүүл мэндийн эрсдэл, газар хог хаягдал юм.

Еерийгее амийг нь хөнөөх (Унтуулах, амиа хорлох) сул дорой оюун & сул сүнсний шинж тэмдэг
юм. Энэ нь сунс нь амьдрал-туршлага юм. бусдад аюултай байдаг бол бусад хүмүүс саад
болохгүй. 1 БУРХАН Шүүлтийн өдөр энэ ажиллах болно. холбогдох шүүх цаазаар-хүсч байдаг
гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг шиг еерийгее аллага нь хүнийг туслах урт нь хүлээн зөвшөөрсөн юм.
Хүнд зовлон эрүү шүүлт тулгах юм. Энэ бол төгсгөл!

Тайлбар! Хүмүүс тэдний зовлон гарч амьтан зовж тавьсан. Гэсэн хэдий ч тэд өөрсдийн төрлийн
өрөвдөж дутагдаж байна.

нэр төртэй амьдралыг төгсгөл нь хүний эрх юм.

1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!

YY

YYY

Soul- Залбирал
эрхэм хүндэт 1GOD , Тэдний эрхэм зорилго нь гал биелүүлсэн сайн нь их
хайртай хүн болж тэмцэж манай олон нийтийн даруухан кастодианы
асран хамгаалагч гишүүн тавтай морилно уу уу хамгийн сайхан
ертөнцийн Бүтээгч шүүлтийн өдөр өвөрмөц Soul алдрын төлөө алдсан
энэ Soul чөлөөлдөг 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Хүн нас барсан, эсвэл ямар ч цаг хугацааны дараа энэ залбирал нь ашиглаж байна. нь чандарлах нь
төгсгөл портал Ceromony ашиглаж байна.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 7: Ha vefreelyelectedgover nme NT
Хүн нийгмийн амьтан юм. Тэд харьяалагдах дуртай. Чөлөөтэй сонгогдсон хороод энэ шаардлагыг
биелүүлэх. 1-ээр Манлайлал харгислал юм. хорооны Манлайлал шударга юм.

Удамшлын ба улс төрийн-харгислал олон сонголт чөлөөтэй сонгогдсон засаглалын бүхий сольж
байна. Засаглал тэнцүү төлөөлөл бүхий Тэр & тэр юм. Сонгуульт албан тушаалтан ашиглах " Хууль
Өгөгч Манифест " гарын авлага юм.
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Хүмүүс elect- ионууд нь санал хураалтаар чөлөөтэй сонгогдсон Засгийн газар дэмжиж байгаа. санал
өгөх эрхгүй Засгийн газар дээр авч & нь харгислал байгуулах радикалуудын хүргэж болно (Удамшлын
эсвэл улс төрийн) . Па торонд хоригдсон устгаж байна, MS / R7 . " Universe Кастодиан асран хамгаалагч
"дэмжлэг үзүүлэх Засгийн газрын зөвхөн 2 төрлийн" аймгийн " (Орон нутгийн) & 'Нь мужийн " (Орон
нутгийн) . нь муж үүсгэсний дараа 35 politi- КАЛ дүүрэгт хуваагддаг. дүүрэг бүр 4years хугацаагаар
томилгоо парламентчдын сонгож 1 HE & 1 тэр (Quattro жил) . candi- огноо (ТЭР ТЭР) хамгийн олон
санал авсан нь сонгогдох юм. 70 сонгогдсон Удирдагч гэж нэрлэдэг. Кастодиан-Асран хамгаалагчийн
олонтаа порт нь бие даасан нам биш.

The 7Provinces Төв хорооны зохицуулна байна (УИХ-ын) .
Энэ нь УИХ-ын 70 Захирагчид хүртэл хийсэн байна. 36 Эрх баригчид нь Засгийн газрууд томилгоо бий. Засгийн
газрын Эрх баригчид гэж нэрлэдэг Хууль тогтоогчид, төрийн бус Засгийн газрын Эрх баригчид гэж
нэрлэдэг Даамны. Даамны сандал "УИХ-ын нэг Ruler- зуучлагчийг нийлүүлж байна.

Захирагчид нууц саналаар 7 Хууль тогтоогч, & 1 Ruler- зуучлагчийг нь хороо сонгоно. Эрх
баригчид 1 -р сонгогдсон 1 HE & 1 Охин. Тэдний толгой нь өндөр саналаар 1 'Chief'Legislator &
бусад "Checker Ruler- зуучлагчийг" болсон (Жишээ нь Түүний дарга нь & HE
Захирагч-зуучлагчийг байна) . илүү ахлах саналын ижил хэмжээний даргыг болдог.

Эрх баригчид 3 Тэр & 3 Охин хууль тогтоогчдыг сонгох Дараагийн. илүү ахлах саналын
ижил хэмжээний Хууль тогтоогчид болж байна. Ерөнхий 5 командлагч-ын олгож (Байгаль
орчин, Гадна, Дотоод, мэдлэг, нь мужийн) & 1 Аудитор багцын. Аймгийн одоо зохицуулна.
Тайлбар! УИХ-ын Захирагч-зуучлагчийг мөн аудитороо аудит байна. УИХ-ын
Хариуцлага тэргүүн зэргийн юм!
Муж нь "нь мужийн" бий болгож байна. Аймгийн "нь мужийн" 3 "зөвлөхүүд" санал болгож байна. "Нь
мужийн" зөвлөл нь 3 хүртэл "Зөвлөхүүд", 2 'Kalifs "хийсэн байна (1 HE & 1 Охин) "Kalifs" Passoverсар, Quattro-оны 1-р өдөр 4 жил тутам сонгогддог * дараах системийн өнгөрсөн сарын 1-ний байна.

* Нью-Нас цагийн менежмент, CG Kalender
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Санал өгөх вэ
нэр дэвшигчийн төлөө санал өгөх:

А тэр 70 бол 28 Тэгээд ямар ч залуу, эсвэл хуучин юм, эсвэл эцэг,
эх болсон.
ажилтан буюу сайн дурын, эсвэл тэтгэвэрт гарсан юм. оюун
ухаан, бие бялдрын юм. ямар ч их сургууль боловсрол
байна.
ямар нэг торонд хоригдсон нехен сэргээлтийн дууссан байна. ямар ч бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй
байна (Ижил хүйс, андуурч хүйс, хүүхэд molesting) . "Хууль Өгөгч илэрхийлэгддэг" тэдний гарын авлага болгон
хэрэглэдэг. нь Кастодиан Guardian байна

ТАЙЛБАР!

Кастодиан-Guardian дэмжигчид & клан Ахлагчид, нэр дэвшүүлэх болно олонтаа порт,
батлах, сонгуульд зуршлаас зайлсхийх нэр дэвшигч. Кастодиан-Guardian гишүүд (Zenturion,
Praytorian, Proclaimer) , Дэмжих nomi- Нэйт эсвэл 1Church захиргааны гадна нэр дэвшигчид
өгөх боломжгүй.

Санал өгөх нь иргэний үүрэг юм.

Чөлөөтэй сонгогдсон Засгийн газар хүний эрх юм.
олсон "давуу эрх" хүлээн авсны дараа. Энэ нь алдаа дутагдалын "тухай мэдэх цаг нь болжээ.

1GOD хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ, хууль-Өгөгч Манифест

14.04.04.07 www.universecustodianguardians.org

Төгсгөл
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