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Recíbense 1 Privilexios de Deus por cumprir 1 Obrigas de DEUS

Unha persoa recibe 1 DEUS's Privilexios porque completaron o seu

1 DEUS's Obrigas. 1 DEUS Os privilexios dados convértense en dereitos da
comunidade. Despois de completar os deberes comunitarios. Esixe estes
dereitos! ¡É un dereito humano!

Ameazas a 1 DEUS Privilexios dados: Egoísmo, lucrativo, cobiza,
inmoralidade, contaminantes, tiranías hereditarias (Monarquías), Tiranías
políticas. Calquera ameaza sempre é responsable, SEÑORITA R1-7

1 DEUS dado Privilexios
1

Aire limpo e transpirable

2

Auga potable e filtrada

3

Comida saudable

4

Roupa protectora e accesible

5

Refuxio hixiénico e accesible

6

Adorar e crer 1 DEUS

7

Expresión libre con restricións morais

8

Compañeiro, formar familia

9

Ter unha mascota

10

Ter unha comunidade libre de violencia

11 Tratamento gratuíto cando está enfermo

12 Educación gratuíta

13 Traballo premiado

14 Recibir respecto

15 Recibir xustiza
16 Remata con dignidade

17 Ter un goberno elixido libremente
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Negar a calquera persoa que obtivese os dereitos da comunidade é un delito, SEÑORITA R6

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Solicitude Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Cumprín todas as obrigas e humildemente solicite todos os privilexios Os
privilexios convértense en dereitos da comunidade

Esixirei á comunidade que respalde estes dereitos. Animo
á miña comunidade a facer cumprir estes dereitos para a
gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración recítase na casa ou nunha reunión.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilexio 1:
¡Aire limpo e transpirable!

Para sobrevivir, o corpo humano necesita aire respirable. O aire que
respiramos está feito de gases(nitróxeno, osíxeno, metano, dióxido de carbono)
, auga e impurezas (po, microbios, esporas). O aire que respiramos necesita un
alto contido de nitróxeno e osíxeno. Tamén ten baixo contido de dióxido de
carbono e metano. Contido de auga(humidade) Necesítase unha alta
humidade, incómoda e un problema de saúde. Non se precisan impurezas,
inflaman os pulmóns.
Durante canto tempo podes aguantar a respiración? 4 minutos, entón engulas aire. Non
hai aire transpirable para tragar, morres! A xente morre rapidamente nos incendios, sen
aire respirable.

A retención do aire respirable úsase como tortura e
matanza de humanos e animais. Reter o aire respirable
como tortura (embarcamento en auga) é común coa
administración dos Estados Unidos, empregados do
goberno dos Estados Unidos e contratistas do goberno.
A tortura é un delito que se debe procesar SEÑORITA R7

(humanos), SEÑORITA R4 (animais).

Reter o aire respirable para matar é accidental, usado por un mesmo (suicidio),
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goberno, outros (criminais). Accidental: fumes tóxicos no lume. Eu:
inhalando a propósito dióxido de carbono concentrado ou gas de cocción.
Goberno: colgante, cámara de gas. Criminal: garroteando, estrangulando,
abafante, colgado. Goberno, asasinatos criminais conseguen, SEÑORITA R7
Nota! Matar como castigo do goberno é anti-1 DEUS, remata!
Os humanos que queiman cousas son a principal ameaza para o aire respirable.

Comeza polo individuo que usa a traquea como cheminea e o pulmón
como peneira para fumes tóxicos e impurezas do aire. Usar o corpo
humano como cheminea é un grave risco para a saúde e un insulto 1
DEUS deseño. Fumar a adicción!
A adicción é un comportamento compulsivo repetitivo que satisfai unha necesidade
percibida. Os adictos ilúdanse ao non aceptar o dano que está a facer o seu
comportamento. Danos a si mesmos, á familia, aos amigos, aos compañeiros de traballo
e á comunidade.

Adictos(drogadictos) ignorante(estúpido) crédulo(parvo) & débil(patético)!
Os adictos non cren que sexan adictos sempre que se divirtan e manteñan a
vida unida. Unha vez adictos convértense nunha ameaza para eu e a
comunidade. Convértense en delirantes, antisociais, deshonestos, inmorais,
enganosos, egoístas e despreocupados. Isto obriga á Comarca(comunidade)
para controlar o seu estilo de vida. Limitación de liberdades e dereitos.

Os fumadores feden pola boca. A súa
roupa fede. Feden unha habitación.

As súas cinzas están en todas partes. Os
seus traseiros están en todas partes.Son
individuos sucios, noxentos e
fedorentos. Evita-los! Vergoña-los.
Os fumadores son un risco para a saúde para si mesmos. Queiman
os beizos, os dentes, as enxivas, a boca, a gorxa, a traquea e os
pulmóns enfermando, unha carga para a comunidade.
Os fumadores son preguiceiros tomando moitas pausas de fume e
enfermedades autoinfectadas. Facelos responsables!
Os fumadores son un risco para a saúde dos demais. As fumadoras embarazadas están doendo
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o seu non nacido. Despois do nacemento, estes recén nacidos son condenados a unha
vida por problemas de saúde. Poden ter deformidades, discapacidades, .. Os fumadores
embarazados son procesados e danan aos non nacidos:SEÑORITA R3.

Fume pasivo (asalto) doe á xente. Os fumadores que crean
fume pasivo son procesados, SEÑORITA R3. Entidades
(entretemento, lecer, traballo ...) que permiten fumar son
perseguidos, SEÑORITA R3 e pagar unha indemnización.
Substitúese o goberno que permite fumar eSEÑORITA R7.

Os fumadores son neglixentes. Comezan incendios, casas,
herba, bosques. Son responsables,SEÑORITA R4

e pagar unha indemnización. Feren persoas ou
animais, SEÑORITA R5. Matan persoas ou animais,
SEÑORITA R6.

En 1951(calendario pagán) estableceuse que fumar non é saudable e constitúe
unha grave ameaza. Axencias gobernamentais e gobernamentais, departamentos
que non prohibiron fumar non serviron e protexeron á comunidade.
Apróbase a lexislación retrospectiva e os culpables conseguen, SEÑORITA R7

Calquera individuo ou grupo, empresa ou outra entidade que promova (agasallos,
publicidade, mercadotecnia), permite (pais, profesores, traballo, clubs,
restaurantes, lugar de entretemento ..), beneficios (provedores, fabricantes,
transportistas, atacadistas, venda polo miúdo), pon a disposición "Fumos" e ou
accesorios para fumadores, SEÑORITA R7 Non importa o que conteñan os
"Fumes". O feito de fumar é o risco para a saúde.

¡CERO TOLERANCIA ao FUMAR!
As persoas reducen a dispoñibilidade de aire transpirable
ao queimar gas, esterco, madeira, carbón e aceite para
cociñar (inclúe churrasco), calefacción, enerxía.

Isto remata agora. Use electricidade que se produce sen
queimar. O incumprimento resulta na confiscación, a
destrución de equipos eSEÑORITA R2
Potencia-Estacións que queiman (carbón, gas, uranio, petróleo) para crear enerxía son
APAGADOS e desmantelados. Os propietarios contaminantes, os operadores son
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procesado, SEÑORITA R7. O carbón, os uraniuminos
están pechados e selados. Propietarios e operadores
mineiros(mineiros) son procesados, SEÑORITA R7.

A enerxía prodúcese por métodos sen queima.
É unha necesidade de reducir o uso persoal de
enerxía. Uso máis eficiente da enerxía. En vez
de arrancar o control climático, vístete
correctamente.
Queimando para trasladarse ao transporte
doméstico e non doméstico Remata! O gas e o
petróleo non usan queima. O transporte doméstico e
non doméstico nas autovías substitúese por
"Autovías-tranvías". O transporte terrestre de longa
distancia só é por ferrocarril.
Contaminante O entretemento remata.
No aire: Air-Shows, transporte aéreo de propiedade privada (dron, avión, chorro,
helicóptero, transbordador espacial ..).

Debaixo da auga: carreiras de barcos motorizados, transporte marítimo de
propiedade privada (cabiser, cruceiros, aerodeslizador, motos acuáticas, lanchas,
iates ..).
Na terra: todos os motores de 2,3 e 4 rodas: ciclos, bicicletas, cochecitos, todoterreo,
coches deportivos, limusinas, coches de luxo. Carreiras de coches, acrobacias de coches.
Trens turísticos.Os promotores de entretemento contaminante e os proveedores de
vehículos para entretemento contaminante son procesados, SEÑORITA R7
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O salón de unhas crea fumes tóxicos. Os empregados teñen
protección contra as cousas. Clientes mudos(clientes) non.
Os salóns de manicura dos centros comerciais están abertos de
par en par. Os seus fumes tóxicos abrazan aos transeúntes.
Expoñéndoos a riscos para a saúde. Especialmente mulleres
embarazadas, recén nacidas e anciás. Se estivo exposto a
fumes tóxicos, solicite unha indemnización ao salón e ao centro
comercial.
O salón de unhas ten un risco para a saúde e contamina o aire. Son visitados por persoas
demasiado preguiceiras para facerse as uñas e que teñen demasiado diñeiro.

Pecha-los, prohibilos. Perseguir a propietarios, executivos,SEÑORITA R7
O salón de beleza é un contaminante do aire que supón un risco para a saúde. Son visitados
por persoas que son demasiado preguiceiras para maquillarse e teñen moito diñeiro.

Pecha-los, prohibilos. Perseguir a propietarios, executivos,SEÑORITA R7
Os perruqueiros que crean fumes tóxicos son pechados, procesados, SEÑORITA
R7 Os perruqueiros que non crean contaminación atmosférica funcionan normalmente.

Capitalista (parásito depredador avaricioso) Os
gobernos fomentan as casas con xardíns de vanidade.
Os propietarios utilizan ferramentas para xardín a motor de gasolina

(desbrozadoras, sopladoras, motoserras, segadoras,
trituradoras ..) que contaminan (aire, ruído, chan).

Propietarios, fabricantes, venda polo miúdo
SEÑORITA R7. Os gobernos que permiten esta contaminación
son substituídos eSEÑORITA R7.

No interior úsanse insecticidas, atacan o sistema
nervioso. Fan hiperactivos os recén nacidos e os
recén nacidos. Os insecticidas irritan os sistemas
respiratorios humanos e dos animais domésticos.
Non use insecticidas dentro.

No exterior os insecticidas úsanse en hortas,
cultivos e alimentos. Os cultivos, hortas e
alimentos contaminados non son aptos para o
consumo humano ou animal. Queimanse froitas
contaminadas, cultivos, alimentos. A Comarca
(comunidade). Produtor comercial get's SEÑORITA R7. Os gobernos que permiten
esta contaminación son substituídos, procesados,SEÑORITA R7.
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Os militares contaminan o aire con transportes, explosivos,
A / N (Atómico / nuclear) B (biolóxico) C (químico)
armas. Son unha ameaza para a vida humana, animal e
vexetal. Os científicos que crean estas armas son
procesados, SEÑORITA R7. As instalacións de produción
destas armas son demolidas pola comunidade(Comarca).
Propietarios, directivos, executivos, supervisor destas
instalacións conseguen, SEÑORITA R7. Os militares que
usaron ou están a usar este tipo de armas son procesados,
desde o rango de suboficial,SEÑORITA R7. O goberno que
permita a produción ou almacenamento destas armas é
substituído, procesado,SEÑORITA R7.
Os fogos de artificio son os principais contaminantes.
Son máis comúns, máis grandes son máis
contaminantes. Dependendo das condicións
meteorolóxicas, a contaminación do aire pode persistir
durante o día.A contaminación por partículas instálase
na auga que a contamina, facendo que non sexa apta
para beber. ¡Rematan os fogos artificiais!

As lámpadas láser substitúenas.

Aire non transpirable Tes 4 minutos de vida.
Calquera persoa, organización ou goberno que negue o aire respirable ou sexa
causa, efecto do aire contaminado. Son responsables, procesados, engaiolados,
SEÑORITA R7. Esixe aire transpirable é un1 DEUS dado dereito!

TOLERANCIA CERO A CONTAMINANTES DO AIRE !!!!!!!
Privilexio 2:
Auga potable e filtrada.
Para sobrevivir ás necesidades do corpo humano Auga

potable

O 60% máis do noso corpo consiste en auga. Todas as células do noso corpo necesítano.

A auga lubrica as articulacións, regula a temperatura corporal e
elimina os residuos ...
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O vapor de auga atmosférico condensado forma gotiñas.
A gravidade da Terra tira as pingas cara abaixo (chuvia caída)

á superficie. A choiva é unha das principais fontes de auga
doce. Esta auga de choiva úsase para beber, preparar
alimentos, cociñar, lavar, hixiene persoal ...
Unha persoa podía beber auga de choiva, úsaa para
a preparación dos alimentos. Isto non é aconsellable,
a auga de choiva está contaminada, non é saudable,
tóxica, ácida, ten mal sabor e mal cheiro. Non se
debe deixar a roupa baixo a choiva para
contaminarse. Non só ten un aspecto sucio e mal
cheiro, senón que pode irritar a pel.

A chuvia fría cae como sarabia ou neve. A neve acumúlase en altas montañas,
árticas e antárticas creando reservas de auga doce. A neve é branca,

a neve contaminada é gris incluso negra. A neve negra atópase no Himalaia,
nos glaciares de todo o mundo, en Groenlandia e na Antártida.
As comunidades crean depósitos de auga doce. Estes encoros dependen da
auga da choiva e da neve derretida para enchelos. Debido á contaminación,
estas augas necesitan tratamento antes do consumo humano ou animal.

O encoro debe ser profundo en lugar de raso. A auga profunda é máis fría, reducindo
a evaporación, o crecemento de algas, especialmente o tipo velenoso e a infestación
de insectos. Prohíbese aos deportes náuticos deixar de orinar, menstruar e facer poo
na auga. Embarcacións acuáticas(barcos a motor, motos acuáticas,
. . ) contaminar (petróleo, gasolina, ácido da batería ..) están prohibidos! Excepción:

Transporte Park Ranger.
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Unha persoa non pode confiar en que a comunidade o faga ben. Sen tratamento,
tratamento parcial, mal tratamento, redución de custos, corrupción, comportamento
delituoso. O tratamento doméstico da auga está a ser obrigatorio.

O tratamento doméstico da auga require filtración. Isto é
reducir: arsénico, amianto, cloro, cloroformo, dureza
carbonática, cobre, sucidade, herbicidas, metais pesados,
chumbo, pesticidas, ferruxe ... Tamén en climas máis
cálidos hai que ferver auga filtrada para protexela contra a
morte (microorganismo) enfermidade.

Ameazas para a auga doce

En breve a demanda de auga doce superará a dispoñibilidade de
auga doce.
A choiva contaminada pode provocar a pel da pintura e a corrosión das
estruturas de aceiro (pontes), erosión da pedra, marchitamento das
follas, vexetación, irritación da pel ... Consulte "Aire respirable" e
"Concepto verde" para indicar como conter a contaminación.

Rega! Usar auga subterránea para a irrigación esgota o depósito subterráneo de
auga máis rápido do que pode repoñer.O resultado é secar todo un ecosistema,
creando unha escaseza de auga doce. Remata o rego de augas subterráneas.
Calquera persoa ilegal que use augas subterráneas para a rega é procesada,
SEÑORITA R7. O goberno que permite o rego de augas subterráneas é
substituído, procesado,SEÑORITA R7.

O rego, utilizando auga doce de ríos, lagos,
regatos ... frea o fluxo de auga. Isto
fomenta a evaporación. Resultando seca.
Este tipo de rega deu lugar a acabar coas
civilizacións. Rematar o rego.
Vías navegables contaminadas (regato, lagoa, regato, río
lago ..) crear unha escaseza de auga doce. Augas pluviais
cheas de produtos farmacéuticos, velenos, toxinas ..
Vertido ilegal de residuos industriais, toxinas, velenos, .. A
contaminación das vías fluviais remata, os contaminantes
son procesados, os individuos SEÑORITA R3
todos os demais, SEÑORITA R7.
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Complemento de auga doce
A desalinización usa moita enerxía, custosa. A inxestión de auga ten un impacto
ambiental adverso, tirando unha gran cantidade de peixes, mariscos, os seus
ovos, ... ao sistema. As criaturas mariñas máis grandes quedan atrapadas contra
as pantallas na parte frontal dunha estrutura de admisión. O tratamento químico,
a corrosión, crea unha salmoira morna que se libera ao océano.

A desalinización ten un alto contido de boro, o que proporciona unha calidade de auga inferior.
Esta auga empregada na agricultura, na gandería e na produción de alimentos resulta nunha
dieta con alto nivel de boro. O consumo prolongado de altos niveis de boro non é saudable.

Augas residuais recicladas, as augas residuais pasan polo
tratamento primario para sacar sólidos, elimínanse os
nutrientes, os filtros eliminan a maioría das bacterias e virus.
A auga é entón forzada a través dunha membrana para eliminar as
moléculas. O baño para tocar é unha opción de último recurso. As
probas non revelan todos os riscos para a saúde.

Auga engarrafada (caro) é apto para viaxar. As botellas de auga de plástico
liberan produtos químicos que se volven perigosos ao quentar (sol,
quentador). Vidro (sen chumbo) recoméndanse botellas.

Auga potable con sabor
Para a variedade a auga potable pode ser aromatizada. Algúns condimentos non son
saudables e hai que evitalos. A auga con sabor pódese servir fría ou quente.

Axeitado bebidas con sabor: Extracto de tenreira, extracto de polo, cacao, té,
café, froita, herbas, especias, vexetais.

Insalubre bebidas con sabor e complementos: Alcohol, cor artificial,
aromatizante artificial, edulcorante artificial e natural, carbonatado, cola
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, Cordial, bebida enerxética, limonada, café descafeinado, zume de froita,
conservantes, sodio, ..

Beber auga é o mellor
Diario-rutina: Levántate, toma un vaso de 0,2 l de auga filtrada e lixeiramente
arrefriada. Antes de cada comida(Almorzo, merenda temprana, xantar, merenda
tardía, cea) ten un vaso de 0,2 l de auga filtrada e lixeiramente arrefriada.

Tomar un vaso (sen plástico) cheo de 0,2 l de auga filtrada en cada
mesita de noite. Beba durante a noite cada vez que visitou o baño e
cando ten a garganta seca, beba descanso ao levantarse pola mañá.

A inxestión sen líquido. Quédanche 4 días de vida!
Calquera persoa, organización, goberno que negue a auga potable ou sexa
causa e efecto da auga contaminada. Son responsables, SEÑORITA R7

Café unha bebida estimulante celestial
Café unha bebida preparada a partir de sementes asadas da planta de café.
O café faise con sementes secas e tostadas da árbore do café, cultivadas en
climas quentes e húmidos ao longo do ecuador. Hai 2 variedades: As fabas
robusta teñen un forte sabor e corpo completo. Os feixóns arábicos cultivados
a maior altitude teñen un sabor máis suave e calidades máis aromáticas.

Unha vez collidos e secos, os grans de café tórnanse a uns 200 ° C.
Isto permite caramelizar os azucres do feixón e desenvolver o sabor do
café. Canto máis se asen as fabas ou canto maior sexa a temperatura,
máis escuro será o asado e máis sabor. En xeral, os asados lixeiros
teñen un sabor máis nítido e ácido, aínda que máis escuros
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os asados teñen un sabor máis profundo e rico. Un asado escuro non é
necesariamente "máis forte". A forza dunha cunca de café depende da
cantidade de auga engadida mentres se prepara o café.

Como facer un café?
Como sacar o máximo proveito da túa cunca de café favorita.

1) O café de gran sabor comeza cunha auga de gran sabor. Se non hai
auga filtrada, use auga fría da billa. Déixeo funcionar uns segundos para
airear antes de engadilo á chaleira.
2) Deixa que a auga se ferva antes de botala ao café (filtro instantáneo ou
de goteo) gránulos. A auga fervendo abrasa o impacto dos gránulos no
sabor.
3) Ao usar leite (non recomendado),engádeo á cunca despois da auga. Se se
engade leite primeiro, é posible que o café non se mesture ben. A auga
quente pode escaldar o leite cambiando o sabor.
Nota! Edulcorantes (azucre ou artificial) arruína o café!
O descafeinado non é o café senón un risco para a saúde.

Use só branqueador non lácteo.

Preparativos:
Fabricación de cervexa, Instantáneo,

Café con filtro de goteo; Café express (máquina).

Café descafeinado a Saúde-risco!
Descafeinado usa disolvente. Os residuos de disolvente adoitan molestar o estómago.

Lóxica! O café sen cafeína derrota o propósito de beber café.
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Vainas de café a Risco ambiental!
As vainas de café, todo un millón, son un desastre ambiental. Non son
biodegradables. Non se están a reciclar.PARAR! Produción! Procesar,
SEÑORITA R7. PARAR! Usándoos!

Como beber unha cunca de café?
Para obter o mellor sabor, sábeo deixalo arrefriar un pouco que tomar
grandes burradas en vez de beber. As grandes porcións de café liberan máis
aroma. Cheiralo e saborealo, celestial.Hai café con leite:
Café express é unha bebida concentrada elaborada forzando a auga quente a
presión a través do café finamente moído. En comparación con outros métodos
de elaboración de café, o espresso ten unha consistencia máis grosa, unha maior
concentración de sólidos disoltos e escuma. O espresso é a base para outras
bebidas: Capuchino, Latte, Macchiato, Mocha, Americano, Gringo, Duo-shot,
Lava, Mote. Servido cun sorriso.
Capuchino: preparar a textura, a temperatura do leite é o paso
máis importante. O leite é cocido ao vapor engadindo burbullas
de aire moi pequenas dándolle unha textura aveludada (escuma)
. Ponse un chisco de café expreso na cunca, engádese leite
espumado quente, cuberto con escuma de 2 cm de grosor,
rematado cun chorriño de canela moída.

Latte: quenta o leite non Macchiato: quentar

Mocha: facer cacao quente cru.

espuma. Un chisco de espresso leite sen espuma. Encher cunca

Encha o vaso 1/2 con cacao

ponse nunha cunca.
Engádese leite quente,
cuberto cun chorro de
cacao cru.

2/3 con leite. Engade un

quente. Engade un chisco de

tiro de espresso. Arriba
espresso.Recarga con
con follas de menta. leite e espuma de leite. Engade un
espolvorear cacao cru.

Lava: 1st un chisco de

Mote: Encher cunca

espresso. Engade un

1/2 con té de menta
picante. Engadir

chisco de concentrado-

ed mandarín

zume. Engade unha foto
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de cacao cru e quente. Cubra con leite
espumado quente. Engade un chorriño

leite espumado. Remata cun
chorriño de canela moída.

de canela moída.

Americano: Un tiro de Gringo: Encha o vaso 1/2 de
café expreso que se mete na auga quente. Engade 2

Dúo-tiro: Engade 2 tomas de

cunca. Engádese auga quente. tomas de café expreso.Encendido

quente.

café expreso. Despois auga

arriba espolvoree nuez moscada.

Cacao unha bebida estimulante celestial
As árbores de cacao crecen en zonas tropicais cálidas e chuviosas. O seu froito son
vainas. Dentro dunha vaíña hai sementes(feixón). Os grans de cacao convértense en
manteiga de cacao e en po.

Preparando cacao quente:
1 cucharada de cacao en po,
1 cunca: leite de soia, leite de cabra ou outro leite non lácteo. 1
cucharadita de extracto de vainilla,

Chorro de canela,
Taza de noz moscada.

Combina os ingredientes nunha olla media e quente a lume medio-baixo,
batendo ata que estea espumoso e quente.

Té unha bebida estimulante celestial
Camelia unha planta de folla perenne. Son follas recollidas e procesadas
dános té. Os tés básicos son negros ou verdes.Pódense aromatizar ou enviar.
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Preparación do té Custodian Guardian, coloque follas de té procesadas soltas nun
infusor de té. Poña o infusor no vaso de vidro. Ferva a auga, detén a ferver, cando a
burbulla para verter nun vaso de vidro. Disfrutade!
(a) Así como o parón de burbullas verte sobre o té negro.
Despois de 1 minuto remover o infusor 3 veces. Despois
doutro minuto elimina.Beba ou engada calquera zume de
cítricos para darlle sabor, ou déixeo arrefriar, arrefríe e bebe.
Aviso non contamine con edulcorantes, branqueadores
(artificial ou natural).
(b) 10 segundos despois de que pare o burbullado bótase
sobre o té verde. Remexe o infusor 3 veces. Despois de 1
minuto elimina.Beba ou engada calquera zume de froita de
pedra para dar sabor ou déixeo arrefriar, arrefriar, beber.

Aviso non contamine con edulcorantes,
branqueadores (artificial ou natural).
Preparación de té de sementes de plantas, coloque sementes
prensadas soltas nun infusor. Poña o infusor no vaso de vidro.
Ferva a auga, detén a ferver. Do mesmo xeito que a burbulla
para de verter sobre sementes.Despois de 1 minuto remover o
infusor 3 veces. Despois doutros 7 minutos retírao.Beba, ou
déixao arrefriar, refresca a bebida. Aviso non contamine con
edulcorantes, branqueadores (artificial artificial).

Follas de herbas

Té de raíz de herbas

preparación,
raíces de chopp.O

preparación de té.
O mesmo que

té verde.

igual que o negro

té.

Usar un microondas cando se prepara unha bolsita de té revela os sabores.
Elimina a etiqueta da bolsita de té e asegúrate de que a grapa metálica está eliminada. A maioría
das etiquetas de papel empregan tinta barata, descoloran a auga e interfiren co sabor.

Poña auga quente nunha taza de té> engade a túa bolsa de té > quenta no
microondas durante 30 segundos a media potencia (400-500 vatios) > Deixámolo
cocer no microondas durante un minuto > sácao > a gozar!

Beber auga é o mellor (pode estar aromatizado)
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Privilexio 3:
Comida saudable e alimentaria!

Parte dunha rutina diaria é comer. Que sanos somos, canto vivimos. Ten
moito que ver co noso hábito alimenticio.
Alimentar 5 veces ao día:

'Almorzo,inclúen auga, herbas, especias, mel, café, ..
Merenda cedo, inclúen auga, froita, herbas, té, ..
Xantar, inclúen auga, ensalada, ovo, café, ..

Merenda tarde, inclúen auga, froitos secos, bagas, especias, cacao, ..

Cea '. inclúen auga, tema da cea, té ou café .. Legumes.

7 alimentos que se deben comer diariamente: Fungos (cogomelo), Grans
(centeo, cebada, lentellas, millo, avea, millo, quinoa, arroz, sorgo, trigo),
Chiles quentes, cebolas (marrón, verde, vermello, primavera, ceboliño, allo,
porro), Perexil, Capsicum doce, Legumes (espárragos, fabas, brócoli, coliflor,
cenorias, chícharos, brotes ..)

Todos os días da semana ten que ter un tema de cea: por exemplo Día 1: Legumes;

Día 2: Aves de curral; Día 3: Mamífero; Media semana: Réptil; Día 5: Marisco;
Fin de semana: Nuts & Seeds; Día de diversión: Insectos.
Dieta-Non-Nons: Edulcorantes artificiais, alimentos manufacturados, alimentos
xenéticamente modificados, engadido fructosa.
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Fructosa a principal causa de diabetes e obesidade (Blubber-People).
A fructosa é mala se vén en azucre ou froita. A adición de fructosa durante o
procesamento de bebidas ou alimentos é un perigo para a saúde. Procesar,
distribuír, vender este tipo de bebidas ou alimentos é un comportamento delituoso e
é preciso procesar.SEÑORITA R6

Excepción: Sen procesar Bayas, Froita, Cariño, Vexetais.
Diga Non a: Todo o que conteña:Fructosa, glicosa, azucre; Galletas, Bolos,
Cereal para o almorzo, Bombóns, Zume de froita, Xeado, Mermelada, Salsa de
tomate, Pirulitos, Limonadas(Cola, Enerxía, ...)Mermelada, Mueslibars, Salsas,
Viño ...

Fabricado-comida é demasiado salgado ten demasiados conservantes, a miúdo é
demasiado graxento e ten azucre engadido polo que non é apto para o consumo por
humanos, mascotas e gando. Os alimentos fabricados son a causa da hipertensión arterial,
a obstrución das arterias e a obesidade (Blubber-People). O procesamento, distribución,
venda de alimentos manufacturados son un comportamento delituoso que precisa ser
procesado.SEÑORITA/R6

Diga Non a: Leite lácteo, Queixo lácteo, Comida rápida,
xamón, hamburguesas, alami, ...

Fabricado: Pan, Carne; Pizza, Embutidos,
Procesado: Froitas, sopas, verduras ...
Alimentos transxénicos é o que realmente consume a xente. Todo comeza como
modificado xeneticamente (enxeñaría) Semente (GM-Crop). GM-Crop por mor do fluxo

- O efecto altera toda a cadea alimentaria. Creando mutacións que creen
novas enfermidades, pragas globais que ameazan a vida en todos os
membros da cadea alimentaria. INCLUÍNDO OS HUMANOS! A xente
enfermará, morrerá máis nova, máis deformidades, máis bebés enfermos,
máis abortos ... Cambiará o ADN humano.
Ameaza de supervivencia dos alimentos transxénicos: Alfalfa, comida para bebés,
touciño, pan, millo, cereal para o almorzo, canola, ovos, xamón, margarina, carne, pataca,
papaya, chícharos, aves de curral, arroz, salchichas, soia, tomates, trigo, cabaciña, ...
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Demanda da comunidade alimentos sen adulterar. NON: Alcohol,
modificación xenética, herbicidas, insecticidas, alimentos manufacturados,
non engadido: Sal, edulcorantes (artificial ou natural), ...

Celebra: Día da alimentación 7.3.7
Día da boa saúde 12.1.7
CG Kalender (Xestión do tempo New Age)

Privilexio 4:
Roupa de protección accesible.
Roupa de protección é necesario para protexer o corpo humano do clima,
enfermidades e contaminación. A roupa de protección debe ser cómoda e
útil. A roupa de protección é accesible. A roupa protectora consiste en funda
para a cabeza, roupa, medias e protección para os pés.
Cabeza a protección consiste en pasamontañas, gorro, bufanda en K,
protección dos ollos e casco. Pasamontañas (Beanie), K-bufanda eu
malla de la ou unha mestura de algodón e la (sen fibra sintética). Pode
ser de calquera cor ou patrón. A protección dos ollos e o casco
proporcionan protección UV. A viseira está curvada de lado
& recto cara arriba e abaixo, irrompible, altamente resistente a arañazos, bloquea os raios UV,
non se empaña cara arriba, axusta o brillo (máis escuro / máis claro, máis claro / máis escuro). O
casco ten unha parte traseira de coiro como protector de pescozo.

Roupa de protección é necesario para protexer o corpo humano do clima,
enfermidades e contaminación. As principais partes do corpo protexidas pola
roupa de protección son a pel e os pés. Protectora-a roupa debe levarse sempre
fóra.
Roupa de protección, Mono (con capucha) ou 2 pezas feitas de liño, algodón, la ou
unha mestura de algodón / la (sen fibras sintéticas) calquera cor / patrón. Calquera
dos dous debería ter un pescozo de camiseta, inchado* brazos e pernas pechados
nos pulsos e nocellos (proba de borrador). *Os brazos e as pernas inchados permiten que as articulacións do
cóbado / xeonllo se movan libremente tamén o aire dentro crea control climático para a pel e o corpo.

A roupa está feita con fibras naturais: coiros de animais, fibra vexetal, seda,
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algodón ou la. As fibras artificiais non se usan para a roupa que toca a pel
humana. Produción de puntas de roupa de fibras artificiais.

A roupa de protección é cómoda, duradeira, practicamente accesible.
De moda (selo de deseñador) a roupa protectora é caro, caro,
impracticable e a curto prazo. Non é aceptable.
Os pés necesitan protección contra o clima e os golpes. A pel, os dedos dos pés e os
nocellos están en risco. A protección dos pés consiste en calcetíns e botas. Use sempre
protección para os pés cando se aventure fóra.

Os calcetíns están feitos de algodón, la, unha mestura de algodón e la (sen sintéticos)
calquera cor calquera patrón. Os calcetíns deben cubrir os pés ata 7 cm sobre os
nocellos.
As botas teñen coiro de protección superior, coiro interior suave

(sen sintéticos) sola de coiro ou caucho. As botas protexen os
pés ata 7 cm sobre os nocellos. O calzado sintético quenta os
pés fervéndoos. Non podes camiñar.
Protección das mans en forma de luvas (sen
sintéticos) úsanse segundo sexa necesario!

Fuxir:
As etiquetas de deseñadores son parte elitista do apartheid da riqueza. A etiqueta de
deseñador ten un prezo excesivo. Producido polo traballo escravo. Feito para arrogantes e
afoutos a desafogar aos pobres e necesitados. Evita ás persoas que levan estes.

Etiqueta de deseñador. Xente que foi etiqueta de deseñador.
Venda polo miúdo que vende etiqueta de deseñador.Roupa
de protección cara. Roupa de protección impracticable á
moda. Roupa de protección feita con fibras artificiais.
VERGOÑA & SHUN xente burlándose de persoas sen fogar.
Pagan por ter un aspecto calmante lavado, arrincaron
intencionadamente e fixéronse buracos.
Código de vestimenta lixo inaceptable:
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Que as persoas lixo saiban que son lixo.
Evite o calzado de roupa sintética.
Produción final de roupa sintética, calzado.
O produtor ilegal de sintéticos consegue, SEÑORITA R6.

Protexa o seu corpo. Use roupa de protección fóra.
Privilexio 5:
Refuxio hixiénico e accesible.
Os humanos temos un 1 DEUS dereito dado a: 'Vivendas seguras a prezos
accesibles (Refuxio)'. O goberno ten o deber de abastecer á súa poboación de
vivendas seguras e accesibles. O abrigo é subministrado por 'Comarca'

(Goberno local). Parte de Shire-planning.CASA !!

Para o Comarca abastecer a todos os aloxamentos domésticos asequibles de
vivendas (de propiedade privada) transfírense a el. A propiedade transferida
baleira está chea de persoas sen fogar e familias en listas de espera. As casas
de varios dormitorios con só 1 ocupante precisan acoller a outros ocupantes.É
inaceptable un comportamento antisocial para 1 persoa que teña máis de 1
dormitorio.

Todo Os aloxamentos en aluguer son habitacións accesibles. Eventualmente,
xardín ornamental de vanidade, as casas de pé son substituídas por vivendas en
clúster comunitarias. O aluguer de aluguer en clúster é proporcionado pola
"Comarca".
Todos os aloxamentos en clúster teñen 3 niveis de inquilinos + 1 nivel de invernadoiro

Planta baixa, nivel 1, nivel 2, invernadoiro xardín (os inquilinos poden cultivar plantas)
. O aloxamento en clúster consiste en unidades individuais (1 habitación), Parellas (2
habitacións), Unidades familiares (3 habitacións ...). Directrices obrigatorias(situación
familiar, idade) aplicar.

Todo o barrio seguro e accesible é aloxamento.
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A renda semanal é o 14% dos ingresos brutos semanais do inquilino. O aluguer de varios
inquilinos é o 14% da renda bruta conxunta semanal dos inquilinos.Por exemplo, $ 100 ingresos
brutos semanais, aluguer $ 14. Ingresos brutos semanais de $ 1000, aluguer $ 140.

Comarca subministra electricidade (sen gasolina) e auga cun mínimo diario
(Gratuíto)/(despois paga) uso máximo cortado. Shire tamén fornece lavandería
comunitaria, mantemento, recreación, residuos e eliminación de sumidoiros.
O inquilino solteiro ten dereito a unha vida na comunidade. Aos 63 anos
trasládase a un aloxamento para xubilados (obrigatorio). O inquilino individual de
1 habitación utiliza baños comunitarios do mesmo nivel, ducha e lavandería de
nivel inferior, baño.

Parella (1 EL & 1 ELA) os inquilinos teñen 2 habitacións: estar, durmir,
cociña e aseo, ducha. Comparte roupa, baño no nivel inferior.Mover
(obrigatorio) ás "unidades familiares" cando chegan os nenos.
Os inquilinos familiares teñen 2 habitacións (sala de estar, durmir, cociña e aseo,
ducha. Comparte o baño de lavado no nivel inferior) + 1 habitación por cada 2 nenos.
Despois de que o último fillo se vaia (obrigatorio ata os 18 anos). Traslado de parella
(obrigatorio) para vivir en parella. Unha parella vólvese solteira, transfire(obrigatorio)
a unidade única.
Refuxio é accesible, cómodo, hixiénico, protector ... Os
aloxamentos comunitarios de Shire cumpren todas as
necesidades humanas. Un lugar onde comezar e facer
medrar unha familia.

As casas-racimo permiten pequenos: acuario, terrario, cans
pequenos. Non permitas gatos, fauna salvaxe, animais
domésticos, nada que sexa maior que un can pequeno, sen
reprodución. Criaturas que son unha ameaza para os inquilinos
e o hábitat.

Nota! Os inquilinos con discapacidade mental, física e sexual viven en refuxios
especiais proporcionados polo goberno provincial.

Apoio á vivenda en clúster comunal. O
teu fogar!
A túa comunidade!
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Privilexio 6:
Adorar e crer 1 DEUS!
Custodian Guardian adoración diaria 1 DEUS. 1 DEUS

quere respecto, quere ser idolatrado. 1 DEUS
quen é EL, ELA. A alma orixinal que creou o
universo físico(Destino humano) e o Universo
Espiritual (Ceo). Idolatre 1 DEUS amosar
respecto, adoración.

1 DEUS quere que a humanidade sexa a custodia do universo
físico (Destino humano). A medida que a humanidade
evoluciona, 1 DEUS envía mensaxes para empregalas como
guía. A última mensaxe é o 'Manifesto do Dador da Lei'fai
obsoletas todas as mensaxes anteriores.

1 DEUS deu parte da Alma Orixinal a todas as formas de vida do Universo
físico. O culto mantén unha alma en contacto co universo espiritual.
O culto individual e comunitario mantén aos humanos en contacto 1 DEUS.

Adoración 1 DEUS implica orar, coidar, usar, gozar
1 DEUS's creacións. O culto inclúe todo o que lle
gusta 1 DEUS, se tratan cuestións de crenza ou
feitos dun crente.
Isto inclúe rituais, crenzas, traballo, actividades sociais,
comportamento persoal

1 DEUS non quere construír propósito lugares de culto.
Polo tanto, os lugares de culto construídos especialmente están
demolidos. Os materiais de construción son compostos reciclados para a
educación gratuíta. Custodian Guardian adoración en calquera lugar, en
calquera momento ou no día de diversión nunha reunión nunha escola.

1 DEUS non quere sacrificios. Pero buscando, gañando, aplicando
o coñecemento toda a vida. Transmitindo experiencias vitais,
continuidade do coñecemento.Polo tanto, os altares substitúense
por Atril.

1 DEUS só quere 1 FE con moitos Encontros (Grupos de oración).
1 FE ten 1 guía (Manifesto do Dador da Lei) só precisa 1 Igrexa

(Gardiáns dos custodios do universo) con 7 administracións independentes
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que representa o 7 tribos.
1 FE é a única relixión que crea o resto de grupos
relixiosos, os cultos. Os cultos son para converter ao

1 FE. Un gardián gardián debe esforzarse
humildemente para converter aos fieis ao 1 FE.

Só hai 1 ídolo, 1 DEUS! O resto son falsos ídolos. Evita os ídolos falsos
e calquera cousa relacionada con eles.

Custodian Guardian ten un 1 DEUS teñen dereito a practicar a súa
relixión. Calquera persoa ou organización que negue ou interfira
con este dereito é "Fuxido'. Ademais, rezamos por iso 1 DEUS
responsabilízaos na vida e Alén.
Adoración 1 DEUS implica Orar. El é o mellor método para estar en
contacto con 1 DEUS. Cando ninguén escoita! Cando non hai esperanza!
Ore!1 DEUS escoita.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

1 DEUS Oración
querido 1 DEUS, Creadora do máis fermoso
Universo Nai e Pai do Universo
1 e o único ídolo que eu adore.
Comprométome a non ter outros ídolos

Evitarei todos os ídolos falsos e reciclaré os seus
símbolos. Intento rehabilitar todas as almas equivocadas
para a gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade

Amosa a túa adoración polo Creador.

Privilexio 7:
¡Expresión libre con restricións morais!
Custodian Guardian apoia a liberdade de expresión con restricións
morais. Nunha comunidade gratuíta todas as persoas, excepto os
rehabilitadores, teñen dereito a dicir a súa opinión.
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É unha necesidade de ter unha etiqueta de expresión libre: non hai mala linguaxe

(bully, loud, rude, xurando).

A liberdade de expresión permite que unha comunidade maximice a conciencia pública, a
participación. A liberdade de expresión transferida aos comités da comunidade aporta
máis honestidade e transparencia. Nada é mellor que unha comunidade libre, debatendo
libremente.

A liberdade de expresión é máis grande que falar, debater, discutir,
falar. Abarca toda a gama de comunicación (audio, dixital, intel
- propiedade lectual, impresa, verbal, visual) que está dispoñible. Dereitos de
autor a tiranía da Avaricia, o Lucro do Profito é unha infracción da Libre Expresión.
Reclamar o copyright é un delito, SEÑORITA R6
A liberdade de expresión precisa restricións morais obrigatorias. Usar a liberdade de expresión
para incitar, o odio, o vandalismo ou a violencia é criminal, SEÑORITA R3. Por exemplo, un
drama criminal estadounidense, que describe a un axente do FBI matando a unha persoa
como unha boa matanza. Non é bo matar. Incita ás forzas da orde para matar. Killer-Cops son
criminais covardes que están engaiolados.

Usar a expresión libre para ver a pornografía infantil é criminal, SEÑORITA R3.

Subministración (facendo, dispoñible) a pornografía infantil, adulta é criminal,
SEÑORITA R6.
Usar a liberdade de expresión para enganar, lucrar é criminal, SEÑORITA R3.
Usar a liberdade de expresión para enganar, por exemplo, homosexuais que afirman ser
iguais e normais. Non é certo, os homosexuais teñen unha discapacidade sexual que ameaza a
supervivencia das especies. O seu desconxelente apareamento(apareamento anal, oral)

o comportamento é unha ameaza para os nenos. Que os homosexuais sexan normais é
o peor tipo enganoso, SEÑORITA R4. Isto aplícase a todos os medios de comunicación
que enganan sobre discapacidade sexual.
Medios que usan a expresión libre para mostrar aos homosexuais que crían aos fillos con
normalidade. Este medio de comunicación avala un delito máis atroz para abusar de
nenos, SEÑORITA R7. Actores, equipo de produción, distribuidores son procesados,
SEÑORITA R7.

TOLERANCIA CERO a DISCAPACIDADE SEXUAL CURIOS
A liberdade de expresión debe ser estimada, usada e protexida. O uso indebido da liberdade de
expresión está por rematar. Moitas veces o goberno usa a liberdade de expresión para
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lavar, incitar, para propaganda, enganar, mentir. Os membros do
goberno que se comportan así son eliminados do goberno. Non poden
presentarse á reelección. Non deben ser reelixidos. Son evitados.
Liberdade (Utópico, fantasía) é un irresponsable mal uso da liberdade de expresión.

Esta liberdade, de facer como queiras, o libre albedrío, a liberdade da coacción
do goberno, a liberdade da escravitude do pecado. Este tipo de liberdade é
egoísta e socava a seguridade e a supervivencia dunha comunidade.
Os humanos non podemos manexar demasiada liberdade. Demasiada liberdade leva
a anarquía, aburrimento, inmoralidade, ... Os humanos precisamos regras e
regulamentos aplicados (baseado na moral), usa LGM como guía.

A liberdade de expresión que se usa con restrición moral é a cola que
mantén unida á comunidade. Este tipo de comunidade ten 1 DEUSo
apoio. Esta é unha comunidade de gardiáns custodios.
A liberdade de expresión con restricións morais a 1 DEUS privilexio dado!

Privilexio 8:
Compañeiro, comeza a familia!

1 DEUS's O deseño quere seres humanos (1 EL, 1 ELA) para
aparearse e multiplicarse para a supervivencia da especie. Deseño
comunitario para mellor supervivencia, EL e ELA entran nun
contrato de santo matrimonio e forman unha familia. A nova
familia cría aos seus fillos co apoio da comunidade.
1 DEUS's O deseño para garantir a supervivencia das especies ten moitas ganas de aparearse.

Para especies primitivas está emparellando calquera xénero contrario que
pasase por certos rituais de corte. Os seres humanos máis avanzados,
enganade! Eluden o cortexo con, Lust!
Buscar un compañeiro. Pagáns (Cristianismo, ...) busca o amor. Compañeiro pola luxuria
converténdose en lixo e moitos nunca atopan parella coa que multiplicarse.

O compañeiro do capitalista será lixo e ás veces aumenta a riqueza ou a
influencia. Moitas culturas teñen pais que deciden.Non hai ningún deles no
mellor interese dunha comunidade.

Gardián gardián que o goberno provincial decida durante oCE' (Servizo
de emerxencia comunitario) que entra nun "Matrimonio Santo"
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Contrato (H-MC). ASiste cada 17 anos ELA e cada 18 anos.

Durante a CE todos avalíanse sobre como poden ser máis útiles para a tribo.
CE tamén axuda na selección de socios.
ELA E EL que fisicamente non son capaces de multiplicarse
convértense en "pais de acollida". Entran nun contrato de
"Matrimonio Santo". "CE" subministra aos "nenos".

SANTO - IMONIO MATRICO begi nn ingofaf ami ly.
Contentar 1 DEUS, para a supervivencia das especies, para cumprir o destino de 1,
a inmortalidade da humanidade: Comparte, multiplícate e forma unha familia. Os
nenos necesitan crecer nun ambiente moral, amoroso e solidario EL ELA
rollmodels. A 'Santo-Matrimonio'O contrato cobre estas cuestións morais e legais.
O mesmo xénero, o sexo confuso ou o molestador de nenos non poden subscribir
este contrato.

Discapacidade sexual (Mesmo xénero, xénero confuso ou molestador de
nenos), non pode subscribir este contrato. Calquera que introduza un "HMC"
cancelouno. Incluso aqueles que foron legalizados por inmora Anti-1 DEUS
Goberno. Discapacidade sexual, nunca es igual. Trátase de persoas que precisan
poñer en corentena. Para protexer aos nenos.

O 'Santo Matrimonio O contrato ten un principio e un final. Comeza
o día da voda asinando. Remata cando o neno máis pequeno
cumpre 17 anos para ELA, 18 para HE.

P re -We dd ing - Da yre qu ir eme nts
"CE" xestiona todos os principais requisitos previos ao día da voda. Pode haber casos
en que o "CE" non estea a tratar os requisitos previos ao día do casamento.

A HE e ELA anuncian o seu "Compromiso" nun "Xuntanza'. Van ao 'Comarca
' oficina inscríbete nun curso "Comezar unha familia". Durante o curso
reciben un médico, demostrando que son capaces de concibir. Tamén é
necesario un perfil que mostre a competencia mental e emocional para criar
aos nenos.Se falla calquera, resulta en cancelar Engagement e
"Non" Contrato HM.
Unha parella precisa unha actualización ".AvL & E (Activos fronte a pasivos e activos

- tlement) declaración'. Calquera activo, dereito recibido, pasivo
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os incorridos o día do matrimonio engádense á declaración "AvL & E".

Nota! Pais monoparentais, pais non casados, persoas con
discapacidade sexual (mesmo xénero, xénero confuso, molestador)
non pode criar fillos.

We dd ing - Da yre qu ir eme nts .
A voda celébrase o día 6 por Celebrant da
oficina do Sheriff's Shire. A noiva subministra
aneis (*) 'Médicos, perfís e AvL & E's.
Traen aos pais irmáns. Ninguén máis está
autorizado a asistir(sen nenos).
NOTA ! ELA mantén o seu nome de familia. *Anel de dedo, liso
de 9 quilates ouro rosa, gravado: data, noivos 1st nomes.

Anel de dedo HE, liso de 9 quilates ouro amarelo, gravado: data, noivo
e noiva 1st nomes.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Multiplicación Oración Celebra o Día da Multiplicación 3.1.7
querido 1Deus, Creador do universo máis fermoso. O teu
máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Grazas polo desfrute do apareamento Pide
fertilidade e nacementos saudables Comprométese a
aparearse e multiplicarse

Así, a humanidade pode colonizar o universo físico
para a gloria de 1Deus e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día da voda e o día da multiplicación

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Pomposo gran casamento

as cerimonias e as recepcións
extravagantes son antisociais,
arrogantes. Son evitados pola
comunidade. Shun e vergoña!
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Título: CG 'Santo Matrimonio ' Contrato
Finalidade: Comparte, multiplícate e comeza a familia.

Intervalo de tempo: Comeza o día da voda. Remata cando o fillo máis novo
cumpre 17 anos para ELA, 18 anos para EL.

Nenos: 3 son obrigatorios, máis son desexables.
Aparellamento: Únicos dereitos de apareamento. Apareamento diario desexable para concibir 1otempo.

Concibindo: Non hai embarazo despois de 10 semanas, o apoio médico é un
debe. Non hai embarazo despois de 50 semanas, o contrato é cancelado.

Debe concibirse anualmente ata alcanzar a cota de 3 nenos.

Crianza: ELA E ELA deben facer un curso de crianza. EL ELA
debe asistir a Shire-SmeC e Province-PHeC segundo sexa requirido.

Divorcio: Hai que declarar culpable a unha das partes. *Culpable perde todos

dereito á declaración "AvL & E" + calquera ganancia obtida
durante o contrato. Tampouco haberá máis contacto cos nenos.

*Os dous culpables, os nenos pasan a ser acollidos.

Razóns do divorcio: Adiccións, adulterio, rehabilitación engaiolada
ilitación, incompetencia mental, 7 semanas de apoio á
vida, 50% ou máis con discapacidade física.

Asinado por: Noiva ................................................. ...............................
Noivo ................................................. ............................

Testemuña Celebrant: .................................................. ...........
Data: .................................................. .................................................
Asistentes: .................................................. ......................................
.......................................................................................
.......................................................................................

En obrigado: Sh ire Sh eriff
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Os rituais de matrimonio relixioso deberán realizarse o día 7 da semana.
Despois de que a parella regrese da súa lúa de mel. Poden atender ás súas
obrigacións relixiosas. Por exemplo, asistir a Gathering.
Despois de concluír o contrato de santo matrimonio (H-MC) a parella ten 2
opcións. Introduza un contrato de acompañante (CC), ou por separado.

Compañeiro Contrato
Título: 'Compañeiro ' Contrato
Finalidade: Compañeirismo, compartindo vida!
Intervalo de tempo: Ata separarse ou morrer. Separar ten que dar
Aviso de 3 meses en Shire-office.
Pechar a declaración "AvL & E" do contrato "HM" ou a nova declaración "AvL & E"
pasa a formar parte do contrato. Se separar cada un obtén a metade dos activos de
propiedade. Á morte de 1 o outro consegue todo. Ignóranse as vontades.

Asinado por: ELA ................................................. .......................................
EL ................................................. ......................................
Testemuñado polo oficial Shire: ... ................................................. ..........

Data: .................................................. .......................................
Os compañeiros poden intercambiar aneis despois de asinar
un "contacto de acompañante". O seu anel de dedo, ouro
branco de 9 quilates, gravou o seu e o seu 1st nomes.

Anel de dedo, ouro branco de 9 quilates, gravado o
seu e o seust nomes.

29

1 FE 15.08.1.1 NAtm
Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será!

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Compañeirismo Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Grazas por gozar do compañeirismo Pide unha
compañía de longa duración. Comprométese a
harmonizar e compartir
Socializa con outras parellas de compañía For the
Glory of 1 DEUS e o Ben da Humanidade

Este é o que se usa cando se trata de tractos!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
INFIDELIDADE está incumprindo unha promesa de permanecer fiel ...
A infidelidade está incumprindo unha promesa feita entre EL e ELA de
permanecer fieis uns aos outros. Esa promesa pode ser un acordo verbal entre
amantes, mencionado nunha carta de amor, ou parte dos votos do matrimonio.
Incumprir esa promesa é unha violación da confianza, un acto desleal e unha
transgresión infiel. Cada incumprimento é responsable.

A infidelidade é un incumprimento da promesa. Un erro moral por parte dun
HE ou ELA ou de ambos. Esta transgresión supón evitar a familia, amigos,
veciños, comunidade, ...

ADULTERÍA
Durante a vixencia dun "contrato de matrimonio sagrado" calquera
transgresión sexual é un mal moral que tamén é un delito comunitario.
Transgresión sexual (anal, oral ou vaxinal) por marido con outra ELA, EL
ou Animal. Transgresión sexual(anal, oral ou vaxinal) por muller con
outro HE, ELA ou Animal. Estas transgresións son, adulterio. O adulterio
produce a cancelación obrigatoria dun, 'Contrato de santo matrimonio'
(divorcio).

Se a muller non está embarazada e non hai fillos. O Adúltero
(EL ou ELA) é procesado, SEÑORITA R4! Todo o que posúe o adúltero
vai á vítima desta traizón como compensación.O marido e a muller
son adúlteros e os dous son procesados, SEÑORITA R4 e todo
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posúen vai a Facenda.
Se a muller está embarazada e ou hai fillos. O Adúltero (EL ou ELA)
é procesado, SEÑORITA R5! O Adúltero(marido ou muller) nunca
se lle permite ver nin estar preto dos nenos. Todo o que posúe o
adúltero vai á vítima desta traizón como compensación.
Marido e muller son adúlteros, ambos procesados SEÑORITA R5 e
todo o que posúen vai a Facenda. Os nenos van a acollerse e nunca
máis volverán a ver aos seus pais.

Divorcio
O divorcio faise obrigatorio cando 1 ou ambas as partes dunContrato
de santo matrimonio'incumprilo ou ser incapaz de cumprir as súas
obrigas.
Reincidentes en adiccións (ver Desprazamento 4). Adulterio.
Se 1 ou ambas partes de, H-MC entran en rehabilitación en gaiola. Se 1 ou ambas
partes de, H-MC teñen 7 semanas de apoio vital.Incapacidade mental certificada.
Discapacidade física certificada ao 50% ou máis.
É preciso declarar culpable a festa do divorcio 1. Guilty perde todos os
dereitos da declaración "AvL & E" máis as ganancias obtidas durante o
contrato. Tampouco haberá máis contacto cos nenos. Os dous culpables, os
nenos pasan a ser acollidos. Os activos van ao tesouro.

Separar
Separación despois de completala H-MC. O valor da instrución "AvL & E"
divídese igual. Ambas as partes deben estar en contacto cos nenos
(netos).
Separación dos acompañantes despois do aviso de 3 meses no Shire-office

. O valor da instrución "AvL & E" divídese igual. Ambas as partes
deben estar en contacto cos nenos (netos).

Crianza
Actualmente a maioría dos pais non son capaces de
dar aos seus fillos a oportunidade de producir o
mellor de si. Isto débese ao apartheid da riqueza.
Moitos nenos teñen a oportunidade de producir o
mellor posible. Custodian Guardian ten a resposta:
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Pór fin á gaiola e á tira de activos do apartheid (SEÑORITA R6) os criminais
que son causa e efecto do apartheid da riqueza.
Custodian Guardian usa a paternidade da comunidade, educación gratuíta,
Learn & Teach, Shire SmeC e Province PHeC. A crianza na comunidade é unha
connivencia de eruditos, educadores, médicos e pais. Únete a nós para unha
boa crianza.

SmeC 'Shire Medical & Education Complex '.
PHeC 'Hospital provincial e complexo educativo '.

PDEc 'Centro Provincial de Defensa e Emerxencias '.
CE 'Servizo de emerxencia comunitario '

Nomes de nenos
Custodian Guardian pon aos seus recén nacidos 3 nomes. 1st nome (ata 10
letras), 2nd nome (ata 10 letras), apelido (ata 10 letras). Ningún dos nomes ten
máis de 10 letras.CG escolle o nome do recentemente nado antes do
nacemento. O nome dun recentemente nado representa a continuación do
patrimonio familiar das nais e dos pais.

O 1st o nome dun recén nacido ten unha muller 1st nome da familia das nais
(vivo ou enfermo). O 1st o nome dun recén nacido ten un varón 1st nome da
familia dos pais (vivo ou enfermo). Ao nacer, os pais non están decididos
sobre un nome. O recén nacido ten o valor predeterminado 1st nome. Un
recén nacido recibe o 1 das naisst nome. Un recén nacido recibe o 1 dos pais
st nome. Os nomes unha vez dados non se poden alterar.
O 2nd o nome dun recén nacido ten un nome feminino da familia dos pais
(vivo ou enfermo). O 2nd o nome dun recén nacido HE ten un nome
masculino da familia das nais (vivo ou enfermo). Ao nacer, os pais non
están decididos sobre un nome. O recén nacido recibe o segundo nome
por defecto. Un recén nacido recibe as "nais" dos pais 1st nome. Un recén
nacido recibe o pai das nais 1st nome. Os nomes unha vez dados non se
poden alterar.

Cando se introduce unContrato de santo matrimonio"Ela
mantén o seu nome de familia como EL. O nome familiar dun
recén nacido é o nome das nais(obrigatorio). O nome familiar
dun recén nacido é o nome dos pais(obrigatorio).
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Privilexio 9:
Ten unha mascota!

Parte do deber dun gardián custodio é vivir en harmonía cos animais. Unha
"familia de gardiáns custodios" incorporará animais á súa familia. Estes
animais son coñecidos como mascotas. Son adestrados, coidados e
queridos.
As mascotas non serán ningún perigo para a comunidade, o hábitat e a súa vida salvaxe. As mascotas
non son velenosas. As mascotas non son depredadoras. As mascotas non son animais salvaxes.As
mascotas non son máis grandes que un can pequeno. As mascotas non poden voar.

Os animais mamíferos están desexados. Só os criadores con licenza
poden criar. Cría sen licenza,SEÑORITA R3 por cada animal.
Os mamíferos non só deben manterse dentro, senón estar expostos
ao exterior.
Os cans e os seus coidadores teñen que completar un adestramento de
obediencia. De non facelo,SEÑORITA R1. Os cans grandes non se usan
como mascotas. Incumprimento, os cans grandes tómanse do dono,

SEÑORITA R1. Só os cans pequenos viven en Cluster Homes.
Os gatos son depredadores e gústalles vagar non axeitados como
mascotas, SEÑORITA R3. Os paxaros voadores teñen que ser libres para
voar. Facéndoos inadecuados como mascotas, violación,
SEÑORITA R2.

Cluster Homes permite pequenos: acuario, terrario, cans pequenos.
Non permita: gatos, fauna salvaxe, animais domésticos, calquera
cousa que sexa máis grande que un can pequeno, sen reprodución.
Criaturas que son unha ameaza para os inquilinos

e ou hábitat.

Acuario
Acuario parte do sistema de
Custodian Guardian Education.
Cada SmeC, PHeC ten
Acuario. Aos nenos ensínaselles o
mantemento acuario. A auga fría e os
peixes tropicais son os máis axeitados
para casas de acollida.

33

1 FE 15.08.1.1 NAtm
Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será!

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

Terrario
Os terrarios forman parte do sistema
CG Education. Cada SmeC e PHeC
teñen Terrarium.Aos nenos
ensínaselles o mantemento da terra.
Os pequenos terrarios son os máis axeitados
para as casas en racimo.
Está permitido que os animais se comporten de xeito natural. Antes
de conseguir unha nova mascota, os propietarios deben educarse
sobre o comportamento natural da súa mascota. Os propietarios
ignorantes de mascotas poden obrigar ás mascotas a comportarse
de xeito antinatural.Isto convértese en crueldade coas mascotas.

Crueldade coas mascotas
Mutilando: recortando orellas, rabo, ... SEÑORITA R2

Recorte de peles de moda.
Pintar peles, peles ... Vestilos, ...
Tratándoos como humanos, negándoos
a ser eles mesmos. SEÑORITA R2

Ferir: bater, patear, ... SEÑORITA R2 por cada animal!
Torturando: cebo, animal de laboratorio, ...

SEÑORITA R3 por cada animal!

Asasinato de emocións: caza, caza furtiva, asasinato por estrada, safari, ... SEÑORITA R4 por cada
animal!

Razas: Pugs, bulldogs ingleses e
franceses son criados con caras sempre
planas. O propietario da mascota
séntese atraído pola cara plana polo seu
aspecto infantil. A endogamia produce
efectos secundarios. Respirar
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os problemas provocan o colapso dos cans: durante o tempo caloroso, enfermidades cardíacas
debido a unha mala respiración. Desafortunado que os cans sufran toda a vida por mor da
crueldade humana.O propietario da mascota pensa que a dificultade para respirar son
características encantadoras da personalidade. Este tipo de reprodución remata,SEÑORITA

R4 por cada animal! Shun e Shame propietarios!

Manter unha mascota sen socializar co seu propio tipo é cruel.
Os animais tamén forman parte de "CG Free-Education" e "Teach & Learn".
Algúns son animais domésticos, outros son mascotas. Non a vida salvaxe.

SmeC: Club recén nacido, Basic-School, única escola para
nenas, Family-College todos teñen mascotas. Coidados
por educadores, nais, eruditos. Smec tamén ten estudos
sobre animais de granxa e fauna.

PHeC: Única escola para rapaces, AprendizFacultade, Facultade Técnica, Leadership-College,
Leadership-Camp todos teñen mascotas. Coidados
por eruditos, educadores e pais. PHeC tamén ten
estudos sobre animais de granxa e fauna.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.
Mascota Oración

Celebra o día das mascotas 11.3.7.

querido 1 DEUS, Creador do máis fermoso Universo O
teu máis humilde gardián fiel gardián (1st nome)
Grazas pola alegría de Pets
Vou adestrar, coidar e apreciar a todas as mascotas

Procuro ser un coidador responsable de mascotas

Protexerei ás mascotas da crueldade e os malos
tratos 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día das mascotas ou sempre que sexa necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
As mascotas son unha responsabilidade

Descoidar a ira das mascotas 1 DEUS
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Privilexio 10:
Ten unha comunidade libre e violenta.

A xente ten dereito a sentirse aforrado na súa casa. Teñen dereito a sentirse
aforrados no estudo e no traballo. É por iso que se pon a disposición o concepto
"Custodian Guardian Shun Violence" (ver concepto CG de non violencia)
para a súa implementación en todas as Comarcas.

Comarca proporcionar servizos Sentinel. Sentinela controla as funcións de garda e
patrulla de baixo a medio risco.Un centinela informará dun comportamento antisocial
en servizo ou fóra (vandalismo, crimes, contaminación) e informar de calquera
problema de saúde e seguridade da comunidade. Sentinel deterá por violacións
violadas e delitos cometidos. Despois chame á súa estación para que unha patrulla
recolla aos arrestados.
Comarca proporcionar unha noite obrigatoria de 7 horas-Toque
de queda de 14 a 21 horas (CG Klock). Para unha boa saúde,
redución do consumo de enerxía, menos contaminación e
protección da vida salvaxe. Redución da criminalidade, custo
para o goberno, fomento da multiplicación.
Os traballadores dos servizos de emerxencia están a axudar ás forzas da orde. Por estar
atentos ás infraccións ás normas, regulamentos sobre ou fóra do traballo. É posible que
teñan que facer arrestos civís. Pódese chamar ao reservista CE para axudar.

A xente axuda aos seus veciños cando están atacados.
Os traballadores axudan aos compañeiros de traballo.
Educadores e eruditos axúdanse mutuamente.

O obxectivo de toda Comarca é ser libre de violencia.

Ter unha comunidade libre e violenta é un dereito e un
deber. Toda persoa ten dereito a sentirse salvada. Toda
persoa ten o deber de axudar ás persoas que teñen
violencia sobre eles.Sen facelo, SEÑORITA R2
Xente que permite a violencia, mira a
violencia, SEÑORITA R2 Xente que
anima (ánimo, axuda), incitar, violencia,
protexer ás persoas violentas da
detención, SEÑORITA R3
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1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Vítimas do crime Oración

Memo rial - día 2. 4. 7.

querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Pide para aliviar a angustia e a dor das vítimas de delitos
Axude ás vítimas de delitos a obter xustiza e indemnización.
Prometo axudar a castigar o crime sen fin

Pregunta que o mal sexa castigado en Vida e Alén Para
a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade

A oración úsase o día das vítimas do crime (Tema Fun-Day)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
A violencia comeza polo non nacido. Un contorno violento aínda inclúe a propensión á
violencia durante o resto da vida. A propensión á violencia necesita un disparador para
converterse en violento.Disparadores: Alcohol, rabia, medo, presión dos compañeiros,
deporte de contacto, deporte de loita, ignorancia, humillación, substancia que altera a
mente, falta de empatía, provocación, vídeo violento, videoxogos violentos ...

Un non nacido exposto á nai e ao pai abusándose
verbalmente uns dos outros. Aprende que está ben abusar
verbalmente e farano máis adiante na vida.Un feto
exposto á nai sendo ferido físicamente polo pai. O seu
recentemente nado soportará o maltrato físico por parte
de HE. O recén nacido pensará que está ben ferilo.

Abusar agresivamente, intimidar e dominar aos demais é intimidar.

O acoso comeza coa intimitación e pode converterse nun asalto. Os
bully adoitan rodearse de desdichados individuos covardes.
Bully e banda fanse culpables por asociación. Indimidación,SEÑORITA R1. Ameazas,
SEÑORITA R2. Ferir ou matar: aplícanse as regras individuais, infantís, xuvenís,
adultos, maiores ou pandillas.

V iolencia istethethreat

PARA VI OLENCIA startath ome
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Privilexio 11:
Tratamento gratuíto cando está enfermo.

Tratamento gratuíto cando está enfermo 1 DEUS dada a boa xente. Os
rehabilitadores non dispoñen de tratamento gratuíto. Persoas con problemas de
saúde autoinfligidos (Adiccións, canibalismo, cirurxía electiva, mutilacións,
suicidios, ...) non recibas tratamento gratuíto.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Boa saúde Oración

Celebra Día da boa saúde 12.1.7

querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Desculpe o meu estilo de vida pouco
saudable e intento reparar
Por favor, apoie os meus esforzos para emendar. Apoio
"Trato gratuíto cando está enfermo" Para a gloria de 1 DEUS
e o Ben da Humanidade

Esta oración úsase o día da boa saúde

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privado, de pago (cobiza, aproveitamento, desperdicio) para a asistencia
sanitaria remata. O seguro privado de saúde está obsoleto. Os seus activos
confiscan sen compensación. As prácticas privadas son absorbidas sen
compensación poloSmeC (Shire Medical & Education Complex)'. Os hospitais
privados son absorbidos sen compensación poloPHeC (Complexo educativo
hospitalario provincial)'.
A sanidade privada e gananciosa que aproveita os países corruptos do apartheid de
riqueza ten organismos autorreguladores. Protexen aos axentes de saúde criminais
neglixentes do procesamento. Este organismo presiona por leis de inxustiza. Tamén
axuda aos seus membros a arrincar aos pacientes.Todo corpo autorregulador (non só
a saúde) está pechado, os seus administradores engaiolados, SEÑORITA R6
GP de educación universitaria (Practicante xeral)'Non son médicos reais.
Son dispensadores de pastillas para produtos farmacéuticos. Os
farmacéuticos premian a estes falsos médicos con cartos, agasallos,
viaxes, ...
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Custodian Guardian adestramento médico para "GP" é vía "SmeC'. SmeC ofrece
atención médica gratuíta (preventivo, continuo e posterior coidado).
A formación médica de custodio-gardián para "especialista" está a través de "PHeC'.
PHeC ofrece asistencia hospitalaria gratuíta.

Ambulancia do gardián gardián, o adestramento de
emerxencia é vía 'PDEc (Centro provincial de defensa e
emerxencias)'. PDEc ofrece servizos de emerxencia e
ambulancia gratuítos.

Moitos produtos farmacéuticos son velenosos e non curan.
Facilitan (pode ser) malestar e hai que tomalo a longo prazo.
Eles "TODOS" teñen efectos secundarios que demandan máis
produtos farmacéuticos " (veleno) máis efectos secundarios.

Un sistema de mercadotecnia depredador parásito.
Crear demanda> repetir (dependencia)> introducir novo
(efectos secundarios) produtos (moitas vítimas acaban tomando 14 pílulas con
efectos secundarios ao día). Recompensa ás persoas que venden
(Médicos). Este sistema corrupto é a razón pola que a asistencia sanitaria é
tan gastadora e malgastadora.

Os produtos farmacéuticos son un tratamento primitivo e caro. Os produtos
farmacéuticos son un tratamento de último recurso. Shun Médicos que só
prescriben produtos farmacéuticos. Son incompetentes corruptos. Demanda
que sexan descualificados.Nota! Unirse aos consellos sobre a dieta do titor e
despois de realizar exercicios reduce as enfermidades nun 80% +.
Os rehabilitadores que reciben asistencia sanitaria limitada cobran
facturas. Os rehabilitadores non poden continuar coa vida.

Os rehabilitadores non reciben cirurxía estética.
As persoas con problemas de saúde autoinfligidos pagan a
asistencia sanitaria: Alcohólicos, Atrévete-diaños, Buscadores de
emocións, Drogueiros, Xaxún, Mutiladores (perforación corporal,
circuncisión, cirurxía estética, tatuaxes, transfusións, transplantes),
Fumadores, ... As persoas ás que non lles importa a súa saúde son
responsables.

O A comunidade debe BEN persoas,
FREEMEDICAL
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Privilexio 12:
Educación gratuíta!

Educación gratuíta é un 1 DEUS dada a boa xente.
Educación gratuíta é o 1st paso para cumprir Scroll 1 Crenza 4: "A
humanidade é buscar, adquirir coñecemento e aplicalo".
Custodian Guardian Free Education está dispoñible desde o
berce ata a incineración. Os nenos, menores con discapacidade
mental, física e sexual non asisten á educación gratuíta.

Coidan e viven en compostos provinciais especializados.

SmeC (Shire Medical & Education Complex) comezo e fin de
Educación gratuíta. EL dende os 0-9 anos, ELA dende os
0-16 ata os maiores dende os 63 anos ata o final.
SmeC é un camiño profesional só para ELA (nais) !
Cada SmeC ten unha "reunión".
Educación gratuíta en SmeC: Os nenos asisten 6 días á semana desde 1 hora
despois do amencer ata 1 hora antes do solpor. Aos nenos cóbrenselles todo,
calzado, material educativo, comida e bebida. Descansan, toman un baño
(Club recentemente nado), o resto teñen ducha.

As nais asisten 6 días á semana desde 1 hora despois do amencer ata
1 hora antes do solpor (teñen 3 horas de descanso). Ás nais
facilítaselles todo, calzado, comida, bebida e pagan (1x wmw). Pode
ducharse. Nota! Ao marchar, as nais e os fillos cambian. Todo
proporcionado queda. Non hai traballo na casa.
Idade 0-2: un recén nacido atende coa súa nai a 'SmeC: Club recén nacido'6
días á semana. Recén nacido ao completar o segundo ano 'Diploma de club
recén nacido As nais que realizan 280 horas de aprendizaxe e ensino do club
reciben: 'Certificado de aprendizaxe 'SmeC' do ano 1'
Idade 3-9: nenos e nenas (Académicos) asistir 6 días á semana a clases mixtas

(coed.) SmeC: Escola básica' Os estudantes ao completar o ano 9 reciben
'Diploma escolar básico '. As nais que realizan 140 horas de aprendizaxe e
ensino básico reciben: 'Certificado 'SmeC' de aprendizaxe do ano 2'
Idade 10-14: nenas (Académicos) asistir 6 días á semana só clases de nenas en '
SmeC: Escola de rapaza'. Os estudantes ao completar o ano 14 reciben
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'Diploma escolar só para rapaza ' As nais que realizan 140 horas Só rapaza
Aprender e ensinar na escola reciben: 'Certificado de comercio médico e
educación'.
Idade 15-16: nenas (Académicos) asistir 6 días á semana de pago (1x wmw)

clases en 'SmeC: Familia-Facultade'. Os estudosos ao completar o ano 16 reciben
"Diploma universitario familiar

62 anos vella ELA ensina: ELA transmite Experiencias vitais á próxima
xeración (pagou 3 veces wmw) en Colexio familiar.

Idade 63 ou maior (coed.) a educación está dispoñible en 'SmeC:
Club de Actividade Senior'.

PHeC (Hospital provincial e complexo educativo)
ofrece educación gratuíta continua. HE dende os anos '10 -18 '
"Única escola para rapaces" e "Aprendiz-Facultade".

HE & SHE perfeccionamento: Técnico-Facultade,
Liderado-Facultade, Liderado-Camp.

De 10 a 14 anos: rapaz (Académicos) asistir 6 días á semana só clases de
nenos en, 'A única escola de PHeC Boy'. En grupos de 14, aprenden a ver,
escoitar, probar, comprender e ensinar (wltut). Despois de completar o ano 14
recibe un 'Diploma escolar de rapaz'. Os pais un día á semana están formados
e funcionan como axuda dos profesores.

Idade 15-18: rapaz comeza un 3 anos recompensado (1 wmw) aprendizaxe
en 'PHeC Apprentice College'. En grupos de 14, aprenden a ver, escoitar,
probar, comprender e ensinar (wltut).

Ano 1 asisten á facultade 3 días e traballan a CROn 3 días.
Ano 2 asisten á facultade 2 días e traballan a CROn 4 días.
Ano 3 asisten á facultade 1 día e traballan a CROn 5 días.
Despois da finalización gañada: 'Certificado comercial'.

62 anos Vello que ensina: EL transmite Experiencias vitais á próxima
xeración (pagou 3 veces wmw) en Colexio de Aprendices.

Idade 63 ou maior (coed.) a educación está dispoñible en 'SmeC:
Club de Actividade Senior'.

Está dispoñible educación superior para HE, SHE en 'Técnico-Facultade'
. Realizan cursos de supervisor de 1 mes.Isto é unha hora despois
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Amanecer ata 1 hora antes do solpor 6 días á semana Curso de 4 semanas.
Rutina diaria: oracións, exercicios, psicoloxía, comunicación, delegación,
liderado, comitetes, .. Despois de completar con éxito obtivo "Certificado de
supervisor'

'Liderado-Facultade'Ofrece cursos HE, SHE 2, 1 mes para todo o día
"Líder-Diploma" & "Xerente-Diploma". A rutina diaria do curso de liderado
é semellante ao curso de supervisor + obrigacións de servizo de
emerxencia. Despois de completar recibir 'Líder-Diploma'.
O curso de xestor implica comezar a configurar un 'CROn'+ obrigas de
servizo de emerxencia. Obtención de gananciasXerente-Diploma'.
'Campamento de liderado' Curso de administración de 2
meses para HE, SHE. O curso configura un 'Cluster-CROn'e
trata dunha emerxencia (Formación PDEc).
Obtención de gananciasAdministrador-Licenciado'.

PDEc (Centro provincial de defensa e emerxencias) opera 'CE

(Servizo de emerxencia comunitario)'. CE opera un ano de formación
compulsiva "servizo de emerxencia comunitaria" por parte de SHE de 17 anos
e HE de 18 anos. Volve a formar reservista.
PHeC e PDEc comparten "formación de campamento de liderado. Todos os que
recibiron formación "CE" convértense en reservista. Cada HE que completou "CE"
convértese en reservista de espera ata os 49 anos. ELA despois de completar "HMC" (Contrato Holly-Matrimony)'convértese en reservista de espera ata os 49
anos.

O goberno provincial ofrece "educación gratuíta" desde os non nacidos ata os
maiores. A educación non gobernamental non está apoiada e pechada.
Educación (gratuíto, público) é subministrado pola provincia e a comarca.

SmeC 'Shire Medical & Education Complex '.
PHeC 'Hospital provincial e complexo educativo '.

PDEc 'Centro Provincial de Defensa e Emerxencias '.
CE 'Servizo de emerxencia comunitario '

A educación é unha colaboración entre pais, educadores e médicos.
Implica educación gratuíta, saúde gratuíta e aprendizaxes.
Non, deberes! Non, educación non gobernamental. Non, universidades!
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1st Aprende, cando comprendas, comeza a ensinar. Na educación gratuíta os
alumnos rápidos ensinan aos lentos. No traballo, o traballador experimentado
adestra recén chegados. Na casa, os avós ensinan aos nenos, aos avós. Os pais
ensinan aos nenos.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Eeducación Oración

Celebra Día da Educación 6.1.7.

querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Promesas de buscar, gañar, aplicar o coñecemento toda a vida
Aprender e ensinar a través da educación gratuíta

Apoiar a educación gratuíta pública
Transmita experiencias vitais á próxima xeración Para a
gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade

Esta oración úsase na clase e no Día da Educación

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Plaxiar para construír e avanzar novas ideas. Por que reescribir
algo que está ben escrito. Un bo anaco debe ser apreciado e non
ser mutilado pola reescritura.Plaxiou un bo anaco de escrito e
despois amplíeo.
Evolución (o suficientemente bo para 1 DEUS) avanza construíndo
sobre os existentes e logo creando novos. Ler un bo anaco anima a
mente a elevar o intelecto ao alto nivel do orixinal. Parar este
pensamento para concentrarse na reescritura é unha educación
mediocre que perde o tempo. Sexa intelixente, "Plaxia".
O plaxio non só se aplica á escrita. O plagarismo aplícase a todas as
"IP" (Propiedade Intelectual). A Comunidade ofrece ás persoas os
medios e a oportunidade de desenvolver a Propiedade Intelectual.
Polo tanto, toda a "IP" é propiedade da comunidade que todos
deben usar. O lucro con "IP" está a saquear á comunidade un delito:'
SEÑORITA R6'

Toda a "Propiedade Intelectual" pertence á comunidade para beneficio de
todos. En Anti-1 corrupto, codiciario e lucrativoDEUS países, o plaxio pode
infrinxir o copyright. Reclamar dereitos de autor é roubar no
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comunidade, comportamento criminal: 'SEÑORITA R6'

Deberes é a forma máis deshonesta e inútil de aprender ou ensinar. Un
erudito está baixo a presión de distraccións, ignorancia, amigos, pais,
cronoloxía ...A maioría dos deberes non os realiza o estudoso que está a
ser avaliado e cualificado. Os deberes debido á súa natureza deshonesta
son inútiles e enganosos para a súa avaliación. Pais e educadores apoian
os deberes, apoian a trampa e a deshonestidade.
Os educadores teñen problemas morais cando
marcan. Sospeitan que o erudito non fixo a tarefa.
Debido a esta incerteza, calquera marca dada non
serve para nada. Os deberes como ferramenta de

a avaliación da comprensión é errónea. Polo tanto, os deberes son
falsos, unha perda de tempo e recursos.SEN CASO
Avaliación: É necesario para que Teach & Learn sexa útil e eficaz.
Nota ! Hai: 'NON hai deberes' !!!
Os estudantes son avaliados por tarefas de comprensión completadas na
clase. Sempre que se completa un módulo de estudo, os estudantes
reciben tarefas para avaliar a comprensión. Os traballos de comprensión
complétanse na clase. Nota ! Ahí está: 'SEN deberes'!!!

Hai 2 avaliacións: Pase ou Fallar.

70
%

A taxa de aprobados é do 70% de comprensión. Un fracaso e o
académico ten que repetir o módulo de estudo ata aprobalo. Nota !
Só o módulo necesita repetirse non todo o ano.

Non hai avaliación final nin exames finais (actividade inútil). A avaliación é só
para cada módulo, non para os módulos acumulados. Cando un académico
superou todos os módulos establecidos, un Certificado de curso

emítese ficha.

Os educadores son avaliados por competencia laboral, dedicación a
'Aprender e ensinar' e comprensión do alumno. Un profesor debe ser
capaz de "autoavaliarse" o seu rendemento docente. É aceptable unha
taxa de comprensión do alumno do 90% máis.
Nada menos, educador (Profesor) elimínase, volveuse a formar.

90
%

Antes de cada trimestre docente, todas as tarefas de comprensión do módulo de
estudo para o termo deben ser correctamente' completado polo pertinente
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educador. O educador precisa unha taxa de aprobados de polo menos o 90%.
Fracaso, o educador non imparte ese termo a esta materia. Faise unha
avaliación se esa persoa é axeitada para participar en Educación.Nota:
CG non admite habilidades múltiples. Saber un pouco de todo e nada
ben. Fai que unha persoa sexa mediocre e non apta para a educación. Os
educadores deben ser especialistas coñecedores.

80
%

É aceptable unha taxa de comprensión do 80% máis do
alumnado. Menos, elimínase o director-educador. Volve á
docencia.

Un curso escolar divídese en 3 trimestres. Termo 1, o 1st, 5 meses. Prazo
2, os próximos 4 meses. Termo 3, os últimos 5 meses do Custodian Guardian
Kalender.Non hai vacacións escolares. Educadores, estudosos teñen dereito a 2, 1
semana de vacacións. Tomado por separado, 1 semana á vez. Polo menos 3
meses de diferenza. Debe solicitar polo menos 4 semanas de antelación. Os pais
solicitan estudosos.
Nota: Os provedores de educación gratuíta teñen excursións (día ou máis) en todos os
termos. As excursións son gratuítas e obrigatorias. Educadores, estudantes e algúns pais
(segundo sexa necesario) participar.

Exercicio
Estudiosos, educadores a diario (obrigatorio) participar en exercicios en interiores (use LGM
como guía). Os ximnasios, os ovales están pechados (obrigatorio). Deporte de contacto,
deporte de loita, deporte de elite(1 gañador, moitos soltos) están prohibidos

Calquera director, educador que se desvíe é eliminado de Educación.

Sexuais-Discapacidade
Estudosos que mostran signos de "Discapacidade sexual"(molestia infantil,
mesmo xénero, xénero confuso). Son avaliados por un comité (educadores,
médicos, pais). Se se atopa afectado transfírense a "SDQC"(Composto de
corentena de discapacidade sexual). Para a súa propia protección e protexer
aos demais nenos.

Mental-Discapacidade
Estudosos que mostran signos de "Discapacidade mental". Son avaliados por
un comité (educadores, médicos, pais). Se se atopan afectados transfírense a
"MDQC"(Composto de corentena de discapacidade mental). Para a súa propia
protección e protexer aos demais nenos.
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Físico-Discapacidade
Estudosos que mostran signos de "discapacidade física". Son avaliados por
un comité (educadores, médicos, pais). Se se atopan afectados
transfírense a 'PDQC'(Composto de corentena de discapacidade física).
Para a súa propia protección e protexer aos demais nenos.

Buscar> gañar> aplicar coñecemento a través de

Educación gratuíta <Aprende e ensina
Privilexio 13:
Traballo premiado!

Cada persoa ten un 1 DEUS dálle dereito a ser útil e ter traballo
premiado. O paro non é aceptable. Unha carga para a comunidade.
Unha vida inútil.
O traballo premiado divídese en asalariado e voluntario. O asalariado
atende as necesidades do lado físico da vida, recibindo recompensa
monetaria. O voluntariado é bo para a Alma. 1 DEUS adoran os
voluntarios! 1 DEUS está a ver!
Por xestión económica, salarios e condicións (wmw) son fixados polo
goberno provincial. 'wmw'fíxanse anualmente. wmw pode seguir igual ou
subir ou baixar segundo as condicións económicas o requiran.
Para establecer salarios e condicións están normalizados. Para a mellor
xestión económica, todos somos asalariados. A propiedade privada e estatal
elimínase e substitúese por CROn. Os sindicatos danse de baixa. O goberno
fixa salarios e condicións. Hai 7 notas salariais.
O salario baséase nun "salario mínimo semanal"(wmw) e un multiplicador.

Comeza a Payscale wmw x1 (mínimo) a wmw x7 (máximo) :
wmw x 1
wmw x 2
wmw x 3
wmw x 4

sen cualificación, aprendiz

hábil, Trady
Master-Trady
Supervisor

wmw x 5
wmw x 6
wmw x 7

Líder
Xerente

Administrador

(máximo)

wmw 6 días, 7* horas ao día, 42 horas semanais sen traballo o día 7
(Fun-Day). Duración horaria diaria (Triángulo do tempo): 1 hora despois
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Amanecer ata 1 hora antes do solpor. Fóra deste tempo só funcionan os servizos de
emerxencia (Toque de queda nocturno). Semanalmente non máis de 18 horas(3 horas
ao día) de traballo a tempo parcial. Sen traballo casual.

*CG Klock, utilízase a xestión do tempo New-Age

Condicións para as 7 notas salariais:
Agardando ELArecibe 7 semanas de permiso de paternidade,
wmw 1 entón SmeC aplícanse as regras ~
ELrecibe unha semana de permiso de maternidade, wmw 1 ~
Pago enfermo por todas as notas salariais, wmw 1 ~

Hai 3 días de permiso por reclamación, wmw 1 ~

Hai 2, 1 semana (14 días)
grao retributivo de licenza anual, wmw 1

~ Non hai carga anual de licenza, nin
licenza por servizo prolongado ~

Material de traballo, comida,
bebida e hixiene.
Condicións de traballo: Un lugar de traballo é ser saudable, seguro, con
equipamentos de protección e calzado empregados segundo sexa
necesario. Empurrar á xente a facer máis traballo en menos tempo non é
seguro, non é saudable e diminúe a calidade.Hai pausas cada 3 horas. Total
de horas traballadas(inclúe horas extras, 10% de carga) un día non debe
exceder as 10 horas.

Camiño profesional! Aprendizaxe, cando hai unha apertura, promovida pola
experiencia laboral, a antigüidade. Máis estudos despois da cualificación (EL ELA)
. Cando hai unha apertura, promovida pola experiencia laboral, a antigüidade.
Máis estudos despois da cualificación. Cando hai unha apertura, promovida pola
experiencia laboral, a antigüidade....
Imposto por ingresos ata wmw7 : 0% ~ Imposto sobre a renda superior wmw7 :
100% ~ Imposto sobre beneficios exclusivos: 100%.
Traballadores que non atopan traballo completo ou a tempo parcial.

Utilízanse de xeito útil (Bos feitos) polo 'Comarca' en
wmw x1. Ter boas persoas elimina os parados.
1 DEUS está esperando para escoitar de ti.
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Traballadores Oración

Celebra Día dos traballadores 5.1.7.

querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Pido axuda para que poida ser un traballador útil
Que os meus esforzos sexan apreciados e recompensados de forma
xusta, intento facelo o mellor posible en todo momento

Farei a miña comunidade orgullosa de min Pola
gloria de 1 DEUS & o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día dos traballadores

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilexio 14:
Recibe respecto!
Custodian Guardian dálle "respecto" que a cambio queren ser respectados
Recibir respecto forma parte dunha harmonía familiar, laboral e
comunitaria. Recibir respecto é un privilexio. Os CG amosan respecto a
outros CG, aos anciáns e aos membros da 1 Igrexa(UCG1). Tamén amosan
respecto a outras persoas merecentes.

Recibir respecto é amosar admiración pola virtude ou o logro.

Pode levar tempo e esforzo tomar conciencia das boas calidades. Cando
sexa consciente e, no seu caso, honre esas cualidades con respecto.
Os pais reciben respecto dos seus fillos. A cambio, os pais respectan as dores de
crecemento dos seus fillos.Os anciáns que reciben respecto dos máis novos amosan
respecto a través da continuidade do coñecemento. A xente mostra respecto aos
líderes elixidos. Os traballadores amosan respectoCROn membros do comité.

O respecto non é un regalo gratuíto. O respecto gáñase! Xente que non
gañou respecto. Non recibas respecto. Necesitan mellorar.
Estás recibindo respecto: "Si, bo"! Non recibo respecto, "Por que non"? Autoavalía,
pregunta aos demais.É posible que teña que cambiar. É posible que outros
necesiten reprimenda.

Respecto ! Un gol que paga a pena.
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Privilexio 15:
Recibe xustiza!
Recibir xustiza é un 1 DEUS ¡dereito humano dado! As maiores
ameazas para a Xustiza son os tiranos hereditarios, os tiranos
políticos e o apartheid da riqueza. Negar isto 1 DEUS o
privilexio dado é insultante 1 DEUS e un delito comunitario
SEÑORITA R6-7
Unha ameaza para a Xustiza é In-Justice, Elitism, Corruption, ..

(Cadea do Mal). As inxustizas son o resultado de tiranos
hereditarios e políticos arrogantes, egoístas e adictos ao poder.
Abdicado ou hereditario do tirano ou engaiolado,SEÑORITA R7.
Os políticos-tiranos están engaiolados, SEÑORITA R7.
Riqueza-Apartheid, propiedade, remata. Os corruptos, os parasitos, os depredadores, os
que se benefician son activos desposuídos, engaiolados,SEÑORITA

R6. Substituído por CROn e wmw.

Custodian-Guardian apoia unha sociedade xusta e democrática.

Iso baséase ou compórtase do moralmente correcto, xusto
e escrito no, Manifesto do Dador da Lei.
Para recibir xustiza. Hai leis aplicadas.Defendido por un
poder xudicial que non combate (Sheriff Lawyer Pool,
Marshall Barrister Pool). Quen colabora para atopar
"Verdade". Proclama "Culpable" ou "Non culpable". Reparto,
"Sentenza obrigatoria" acumulada, rehabilitación "

e indemnización segundo se xustifique. Nota! Non hai xurados. Ahí está

sen litixios civís.

1 DEUS
Xustiza

Día do xuízo > Escalas de pureza
(Desprazamento 7) Revive Oracións

XUSTAMENTE CE UN HUMAN – RI GHT
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Privilexio 16:
Remata con dignidade!

Custodian Guardian cre 1 DEUS ten dereito a decidir quen vive ou morre. A xente
ten un 1 DEUS daban dereito a rematar a súa vida con tanta dignidade como o
permitan os acontecementos. Iso implica acabar cunha vida invivible introducindo
a decisión sobre a vida e a morte 1 DEUS mans.

Unha persoa con soporte vital fíxoa (por persoal médico)
despois de 3 días (obrigatorio). 1 DEUS entón decide se esa
persoa vive ou morre. Deixar a unha persoa máis tempo na
vida é tortura, un delito, SEÑORITA R7.
A unha persoa díselle que ten unha enfermidade que ameaza a vida. 1st o seu
corpo está matado (Cirurxía). Aínda con vida a persoa está queimada(berrando
de agonía) con radiación. Aínda con vida a persoa está envelenada(Produtos
farmacéuticos). Aínda vivo pode estar curado por agora.Ou non te curas,
despois da tortura déixaste morrer unha morte lenta e agoniante. É cruel
inhumano. Non un fin con dignidade.
Custodian-Guardian apoia a saúde preventiva consistente en dieta, exercicio e
inmunización. A cirurxía é un procedemento médico de último recurso. O tratamento
con radiación é unha tortura que non se debe administrar.Os produtos farmacéuticos
deben evitarse, son un método non saudable. Todos teñen efectos secundarios e son
un gran risco para a saúde que hai que evitar.

Unha persoa que non pode facer un bocadillo e comelo agora ou nun futuro
previsible. Pode querer invocar o 1 DEUS proceso de toma de decisións
(vivir ou morrer). Toda persoa ten dereito a negar: tratamento, comida e bebida
(sen inxestión de líquidos os teus mortos en 2 días). Negarlle a este dereito é unha
tortura, un delito, SEÑORITA R7.

1 DEUS o deseño é que todo o universo físico ten un principio e un
final, incluído o corpo humano. A compaixón humana esixe acabar
co sufrimento. Non "prolongar artificialmente" a vida. A vida
prolongada artificialmente está a interferir1 DEUSdeseño (a misión
da alma).
Para evitar ser enterrado vivo, é imprescindible a
cremación. A incineración tamén libera a Alma. Nota!
Os cemiterios son un risco para a saúde, un desperdicio de terra.
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Autoinfligido matar (eutanasia, suicidio) é un sinal dunha mente débil, dun
espírito débil. É unha experiencia vital para a alma. Outros humanos non deben
interferir a menos que haxa perigo para os demais. 1DEUS manexará isto o día
do xuízo. Axudar a unha persoa a matarse por si mesmo é aceptable sempre que
o tribunal correspondente acepte que existe un desexo de morte. O sufrimento
grave é a tortura. Remata !!Nota! Os humanos rematan (compaixón) por animais
que sofren. Non obstante, carecen da mesma compaixón pola súa propia especie.

Rematar a vida con dignidade é un dereito humano.
1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Alma Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. Por favor,
dálle a benvida a un membro da nosa comunidade

Un humilde gardián que loitou por ser bo. Unha persoa
moi querida que cumpriu a súa misión. O lume libera esta
alma para o día do xuízo.
Unha alma única perdida For the Glory of 1 DEUS e o
Ben da Humanidade
Esta oración úsase despois de que unha persoa morra ou en calquera momento.
Úsase nunha cerimonia do portal final dun crematorio.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilexio 17:
Ten goberno elixido libremente!
Os humanos somos criaturas sociais. Gústalles pertencer.
Os comités de libre elección cumpren esta necesidade. O liderado
por 1 é Tiranía. O liderado por parte do comité é xusto.

A herdanza e a tiranía política substitúense por elección
múltiple elixida libremente (1st pasado o post)
gobernanza. A gobernanza representa a EL, ELA con igual
representación. Os funcionarios electos usan o 'DereitoManifesto do dador'como guía.
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A xente apoia ao goberno elixido libremente votando nas eleccións. Non
votar pode provocar que os radicais tomen o goberno e establezan unha
tiranía (hereditario ou político). Os tiranos son eliminados engaiolados,
SEÑORITA R7. Os gardiáns dos custodios do universo só apoian 2 tipos de
goberno, a "provincia"(provincial) e "Comarca" (local).
Despois de establecer unha provincia divídese en 35
distritos políticos. Cada distrito elixe 1 HE, 1 ELA ao
Parlamento por un mandato de 4 anos (Quattro anos). O
candidato (EL ELA) é elixido con máis votos. Os 70 elixidos
son coñecidos como gobernantes. Custodian Guardian
apoia aos partidos independentes.

O 7 Provincias están rexidos polo Comité Central (Parlamento).
Este parlamento está formado por 70 gobernantes. 36 Os gobernantes forman un
goberno.Os gobernantes do goberno son coñecidos como Lexisladores e chámanse
gobernantes non gobernamentais Damas. As damas fornecen a un gobernanteárbitro que preside o parlamento.

Os gobernantes elixen por voto secreto un comité de 7 lexisladores e 1
gobernante-árbitro. Os gobernantes 1st elixe 1 EL, 1 ELA. Entre eles, o 1 con
maior voto convértese en "xefe" de lexislador. O outro "Checker Ruler-Umpire"
(Por exemplo, ELA é Xefa, EL é Gobernante-Árbitro). Igual cantidade de votos
canto máis alto se converta en xefe.
A continuación, os gobernantes elixen 3 lexisladores EL, 3 ELES. Igual cantidade de
votos canto máis altos se converten en lexisladores.O Xefe desembolsa o 5
Comandante (Medio Ambiente, Exterior, Interior, Coñecemento, Comarcas) e 1
carteiras de auditores. A provincia está agora gobernada.
Nota! O gobernante-árbitro do parlamento tamén está a auditar ao auditor. A
rendición de contas do Parlamento é primordial.

A provincia crea unha "Comarca". A provincia ofrece 3 "asesores" á "Comarca".
O consello "Shire" está composto por 3 "Advisers" e 2 "Kalifs" (1 EL, 1 ELA) Os
"Kalifs" son elixidos cada 4 anos no primeiro día do mes de Pascua, o QuattroAno* polo 1 pasado o sistema de publicacións.
*Xestión do tempo New-Age, CG Kalender
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Custodian Guardian vota en todas as eleccións ás que son elixibles.

COMO VOTAR
O candidato a votar:
A EL ou ELA non ten máis de 28 anos ou máis de
70. É ou foi pai.
É empregado ou voluntario ou xubilado.
Está en forma mental e física.
Non ten estudos universitarios.
Non completou ningunha rehabilitación engaiolada.

Non ten discapacidade sexual (mesmo xénero, xénero confuso, maltrato infantil).

Usa como guía o "Manifesto do dador da lei".
É un gardián gardián

NOTA !
Os partidarios do gardián e os anciáns de Klan poden nomear, apoiar,
avalar e candidatos a SHUN nas eleccións. Membros gardiáns
custodios (Zenturion, Praytorian, Proclamador) non pode apoiar,
nomear nin avalar candidatos alleos á administración de 1Church.

Votar é un deber civil.
O goberno de libre elección é un dereito humano.
Despois de recibir os 'Privilexios' obtidos. É hora de aprender sobre "Fallos".

Pola gloria de 1 DEUS e o ben da humanidade.
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