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ภาระผูกพันที่มี 1 พระเจ้า รับศีลธรรมบังคับ!

ภาระผูกพันที่จะพฤติกรรมจริยธรรมที่ค้างชำระให้ 1 พระเจ้า , ครอบครัวและชุมชน ภาระผูกพันทางจริยธรรมจะแปล
การดำเนินการ 1 พระเจ้า ภาระผูกพันที่กำหนดจะได้รับสิทธิที่จะได้รับ 1 พระเจ้า สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
เสร็จสิ้น 1 พระเจ้า สิทธิพิเศษให้ได้รับสิทธิที่จะได้รับสิทธิชุมชน!

ภัยคุกคาม 1 พระเจ้า ภาระผูกพันที่ได้รับ: ปฏิ - 1 พระเจ้า ไม่แยแสต่อต้านสังคมพฤติกรรมขี้เกียจวุ่นวายผิดศีลธรรมค
มีภัยคุกคาม ถือภัยคุกคามความรับผิดชอบเสมอ

1 พระเจ้า รับ ภาระผูกพัน
1 นมัสการ 1 พระเจ้า , ทิ้งรูปเคารพอื่น ๆ ทั้งหมด
2
3

ปกป้องร่างกายมนุษย์จากความคิด
ชีวิตยาวแสวงหากำไรและประยุกต์ใช้ความรู้

4 Mate การคูณและเริ่มต้นชีวิตครอบครัวของตัวเอง

5 เกียรติเคารพพ่อแม่และปู่ย่าตายายของคุณ
6 ป้องกันสิ่งแวดล้อมและทุกรูปแบบชีวิตของมัน
7

ใช้ 'กฎหมายมอบให้ Manifest' กระจายข้อความของมัน

8 หลีกเลี่ยงและทำความสะอาดมลพิษ

ปกป้องสัตว์จากความโหดร้ายและความสูญเสีย
10 ลุกขึ้นยืนเพื่อโจมตีคู่แข่งได้ด้อยโอกาส
9

อ่อนแอและคนขัดสน

11 ฟีดหิวจรจัดที่พักพิงและความสะดวกสบายป่วย
12 ประท้วงความอยุติธรรมแจง, สิ่งแวดล้อมป่าเถื่อน
13 ทำผลงานได้รับรางวัลไม่มีการเที่ยวเตร่

14 จะดีลงโทษความชั่วร้าย

15 เป็นเพียงและให้ความเคารพสมควร
16 เผาศพสุสานใกล้
17 การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั้งหมด
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1 พระเจ้าคือการรอคอยที่จะได้ยินจากคุณ!

ภาระผูกพัน การอธิษฐาน
ที่รัก 1 พระเจ้า , ผู้สร้างจักรวาลที่สวยที่สุดอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง

(1 เซนต์ ชื่อ)
ความพยายามที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหมดจะส่งเสริมให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกันผมจะใช้ภาระหน้าที่เป็นหน้าที่ส่งเสริม
1 พระเจ้า และการที่ดีของมนุษยชาติ

การสวดมนต์นี้จะท่องที่บ้านหรือที่ชุมนุม!

ความรับผิดชอบที่ 1:

นมัสการ 1 พระเจ้า, ทิ้งรูปเคารพอื่น ๆ ทั้งหมด!
นมัสการคือการทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตาส่วนบุคคลมากที่สุด ประเภทของการทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตานี้สงวนไว้สำหรับ
1 พระเจ้า เท่านั้น การทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตาใด ๆ อื่น ๆ ที่เป็นเท็จ 'มันจบลง'
หลักฐานทั้งหมดทางกายภาพและทางจิตวิญญาณของไอดอลอื่น ๆ กลับมาใช้ใหม่

คนบูชาอะไร แต่ 1 พระเจ้า มีการเข้าใจผิด ความพยายามที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะทำเพื่อแปลงพวกเขาไป
1GOD 1FAITH 1Church จักรวาลปกครองผู้ปกครอง 1 พระเจ้า จะจัดการอย่างรุนแรงในชีวิตและชีวิตหลังความตา
ๆ (เท็จ) ไอดอล

บูชา 1 พระเจ้า อยู่ใกล้ขึ้นส่วนบุคคล ในขณะที่คุณพัฒนาความใกล้ชิดนี้กับ 1
พระเจ้า คุณต้องการที่จะพบปะพูดคุยกับคนที่รู้สึกแบบเดียวกับที่
เยี่ยมชมการชุมนุม! ไม่มีการชุมนุมใกล้เคียงเริ่มต้น 1 ไม่สนับสนุนเพียงพอที่จะเริ่มการชุมนุม
แปลงแพร, ไม่รู้ misuided, ขี้อาย, ดื้อรั้น, น่าสงสารบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา ..

1 พระเจ้า มนุษย์ทุกคนต้องการได้รับโอกาสที่จะมี 1 ความเชื่อ . แสดงการแปลงไม่ใช่ความรุนแรงที่ไม่เห็นแก่ตัวการ
แปลงแนะนำให้รู้จักกับการชุมนุม ศูนย์กลางทางสังคมของชีวิตผู้ปกครองผู้ปกครอง แปลงจะช่วยด้วยการทิ้งไอดอลที่เ
หลังจากที่ทิ้งอดีตที่ผ่านมาของพวกเขาเข้าใจผิด ที่ผ่านมาของพวกเขาจะไม่ถูกกล่าวถึง

บูชา 1 พระเจ้า หมายความว่าทิ้งอื่น ๆ ทั้งหมด (เท็จ) ไอดอล Discar-
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Ding ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเดียวที่ทางกายภาพ (รูปปั้น, เขียน, ไอคอน .. )
แต่ยังเท็จอารมณ์, ความคิด, พิธีกรรมความคิด ... ทิ้งวิธีการทำลายสาร แต่ยังรีไซเคิลขยะ

ไอดอลที่ผิดพลาดอาจจะเป็นศาสนาหรือไม่ ไอดอลทางศาสนาเท็จ: พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คน;
พระเยซูแม่ของเขาสาวกของพระองค์ เซนต์สพระสงฆ์ของ anykind; ใด ๆ โรงงานของมนุษย์หรือสัตว์ใด
ๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นดินหรือศักดิ์สิทธิ์สถานที่; พระศาสนาเทพเจ้าฮินดู ..

เท็จไอดอลที่ไม่ใช่ศาสนา: ทรราชกรรมพันธุ์สงครามขุนนางทรราชการเมืองนักการเมือง;
คนดัง, บันเทิง, นักกีฬา, นักวิทยาศาสตร์; Aliens, เสรีภาพ, Sun, ดาว, ดาวเคราะห์ดวงจันทร์
...
ไอดอลเท็จสถานที่สักการะยับเยิน วัสดุก่อสร้างทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ใหม่ การวางแผนการใช้ไชร์

1GOD ไม่ต้องการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารของการเคารพบูชา
สถานที่ทิ้งของการเคารพบูชา สัญญาณทั้งหมดของการรับรู้ของไอดอลที่เป็นเท็จจะทำไม่รู้จัก ดิจิตอลทั้งหมด
(เสียงภาพ) ไอดอลของเท็จจะถูกลบลบหั่น ..

มีเพียง 1 ไอดอลคือ 1GOD!

ไอดอลเท็จศุลกากรจะถูกยกเลิก อวัยวะเพศและช่องคลอดฉีกปลาย
รอยแผลเป็นร่างกายสิ้นสุดเจาะร่างกายปลายวัตถุออกจากร่างกาย รอยสักจะถูกลบออก การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายของศ
นางสาว R4

ไอดอลของกระจุกกระจิกเท็จจะถูกยกเลิก: ไม้กางเขนภาพรูปปั้นเขียน .. ทิ้งของกระจุกกระจิกที่จะทำไม่มีใครรู้จัก

ไอดอลเท็จพิธีกรรมจะถูกยกเลิก การเสียสละของมนุษย์หรือสัตว์แม้สัญลักษณ์จะถูกดำเนินคดี
1 พระเจ้า ไม่ต้องการการเสียสละ แท่นบูชาจะถูกแทนที่ด้วยโต๊ะ 1 พระเจ้า' s
คนโอบกอดและมีชีวิตอยู่โดย ' กฎหมายมอบให้ Manifest '!

ต้องทำ :
นมัสการ 1 พระเจ้า เท่านั้น! บูชา 1 พระเจ้า มีประสบการณ์ทุกที่ทุกเวลาเพียงอย่างเดียวหรือเป็นกลุ่ม
(2 หรือมากกว่า) . 1 พระเจ้า ไม่ต้องการสร้างวัตถุประสงค์ใด ๆ (วิหารโบสถ์คอนแวนต์มัสยิดวัดศาลเจ้า,
ธรรมศาลา, วัด .. ) สถานที่สักการะ. ทิ้ง
(รื้อถอนและรีไซเคิล) ทุกวัตถุประสงค์การสร้างศาสนสถาน
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คนที่บูชาอะไร แต่ 1 พระเจ้า มีความเข้าใจผิด ความพยายามที่อ่อนน้อมถ่อมตนควรจะทำเพื่อแปลง
(สวดมนต์ท้าทาย *) พวกเขาไป 1 พระเจ้า 1 พระเจ้า จะจัดการอย่างรุนแรงกับทุกคนที่บูชาอื่น
ๆ
(ไอดอลเท็จ) ไอดอล
* *ท้*า*ทายสวดมนต์เลื่อน 1 ยืนยัน 1
บูชา 1 พระเจ้า หมายความว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ชะตากรรมของมัน! ผู้ปกครองของจักรวาลทางกายภาพ!
การสำรวจอวกาศและการล่าอาณานิคม (SX & C)
มีผลบังคับใช้ พื้นที่ตั้งรกรากต้องการการเติบโตของประชากร!

บูชา 1 พระเจ้า หมายถึงการเชื่อในชีวิตหลังความตายและแองเจิล เพื่อให้บรรลุถึงชีวิตหลังความตายและด้วยเหตุผลด
ไม่ cremating อาจส่งผลให้กลายเป็นวิญญาณผี

ไอดอลเท็จสถานที่สักการะประเพณีพิธีกรรมและอุปกรณ์จะถูกยกเลิก ทิ้งไม่ได้หมายความว่าสิ่งเดียวที่ทางกายภาพ
(เขียนรูปปั้น, ไอคอน .. ) แต่ยังอารมณ์ที่ผิดพลาด, ความคิด, ความคิด .. ทิ้งวิธีการทำลายสารและการรีไซเคิลขยะ

1 พระเจ้า สร้างจักรวาลทางกายภาพสำหรับมนุษยชาติ! 1 พระเจ้า ต้องการในการกลับมา เคารพ!
บูชาไอดอลที่เป็นเท็จมีการแสดงการดูหมิ่น

มีเพียง 1 ไอดอล 1 พระเจ้า !!!
ความรับผิดชอบที่ 2:

ปกป้องร่างกายมนุษย์จากความคิด
ภัยคุกคาม ( อันตราย) เพื่อร่างกายมนุษย์มาจากสภาพภูมิอากาศ,
การดัดแปลงพันธุกรรมเจ็บป่วยประมาทขาดคุณสมบัติมลพิษ (ภัยพิบัติ,
การกระทำของมนุษย์)
และความรุนแรง การเข้าร่วมกับภัยคุกคามที่เป็นมนุษย์ร่างกายจำเป็นต้องอยู่รอด
ภาษีที่ชุมชน

ปกป้องมนุษย์ร่างกายเป็นความพยายามของทีม มันหมายถึงการร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่า
ครอบครัวของพวกเขา, เพื่อน,
เพื่อนบ้านชุมชนและทุกประเภทของรัฐบาล

คุ้มครองเริ่มต้นที่ความคิด (พันธบัตรอสุจิ ฯพณฯ กับ SHE ไข่) และจบลงด้วยการเผาศพ การปกป้องสภาพภูมิอากาศท
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ความรุนแรงสิ้นสุดการรบกวนทางพันธุกรรมการลดมลพิษทางป้องกันและรักษาโรคลงโทษประมาทและแก้ไขปัญหาข

การป้องกันของมนุษย์ร่างกายเป็นหน้าที่ของทุกคน
1 พระเจ้าคือการรอคอยที่จะได้ยินจากคุณ!
การอยู่รอด การอธิษฐาน

ที่รัก 1 พระเจ้า , ผู้สร้างจักรวาลที่สวยที่สุดอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง
(1 เซนต์ ชื่อ)

ขอบคุณสำหรับการอยู่รอดของมนุษยชาติฉันพยายามที่จะช่วยให้ร่างกายของฉันกษาปณ์และชุมชนอยู่รอดฉันจะทำให้อยู่รอ
1 ของฉันกรุณาสนับสนุนความพยายามของฉันที่จะอยู่รอดสำหรับความรุ่งโรจน์ของ 1
พระเจ้า & การที่ดีของมนุษยชาติ

การสวดมนต์นี้ถูกอ่านในการอยู่รอดวันหรือเมื่อมีความเหมาะสม!

เมื่อมีความจำเป็นในการตัดสินใจสั่งการอยู่รอดใช้การใช้งานดังต่อกฎ
เพื่อการอยู่รอด: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals ข้าวของ 7.Personal
การอยู่รอดโดยอายุ:
1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,

5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior ฉลอง:

11.1.7 การอยู่รอด วัน บรรษัทภิบาล . Kalender ธีมสนุกวัน

เพื่อความอยู่รอดความต้องการของมนุษย์ร่างกาย สภาพภูมิอากาศการป้องกัน

.

สภาพภูมิอากาศภัยคุกคาม: ดวงอาทิตย์ (รังสี) , อุณหภูมิ (ร้อนหนาว) เปียก
(เย็นอุณหภูมิ) ลม (เผาไหม้เย็นฝุ่น) . สภาพภูมิอากาศป้องกันประกอบด้วยหัวหน้าป้องกัน,
ป้องกันเสื้อผ้า, ป้องกันพักพิง
ภัยคุกคามต่อมนุษย์ร่างกายเปลือยผิว (ภาพเปลือย) สัมผัสกับองค์ประกอบ

H-PS 1 ( มาตรฐานหัวหน้าป้องกัน) ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อปกป้องศีรษะของคุณ หัวหน้าป้องกันประกอบด้วย:
'E-P1', 'V-หมวกกันน็อค', 'ไหมพรม', 'K- ผ้าพันคอ''

E-P1 ( Eye-ป้องกัน) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงในทางปฏิบัตินำมาใช้ประโยชน์ได้: เลนส์เดียว
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(หมวก) . แฟชั่น: 2 เลนส์ (แว่นตา) .
แว่นตาริม: ความต้องการที่จะให้ออกทางอากาศอนุภาคในทุกด้าน (ด้านบนด้านล่างด้าน) . คือทำลายทน
(ไม่ทำลายเมื่อนั่งอยู่บน) . สามารถสีใด ๆ อาจจะเป็นไม้ประดับ

เลนส์ : แตกสูงป้องกันรอยขีดข่วน, รังสียูวีบล็อกไม่พ่นหมอกควันขึ้นแสงจ้าปรับ (การเปลี่ยนแปลงเข้ม
/ เบาเบา / เข้ม) .

ตาป้องกันสวมใส่เสมอเมื่อออกไปข้างนอก!

V-หมวกกันน็อค หัวป้องกันการเคาะ ผมและหัวหน้าต้องปกป้องสภาพภูมิอากาศจากความหนาวเย็นเปียกรังสีมากและ
หัวยังต้องการการป้องกันจากการกระแทก: V-หมวกกันน็อคกับ inbuild
จีพีเอสติดตามโทรศัพท์วิดีโอบันทึก ..
เปลือกนอกเป็นโลหะหรือสังเคราะห์ แต่ก็มีสันเขากลางเส้นที่สามารถตกแต่ง: ขนนก .. สายรัดคางหนังถือไมโครโฟน
หมวกเป็นด้านข้างโค้งและตรงขึ้นและลงแตกสูงป้องกันรอยขีดข่วน,
รังสียูวีบล็อกไม่พ่นหมอกควันขึ้นแสงจ้าปรับ (สีเข้ม / เบาเบา / เข้ม) . หมวกกันน็อกมีหนังกลับเป็นผู้พิทักษ์คอ

V- หมวกกันน็อคมีภายใน padding หนัง ที่ฝังอยู่ในช่องว่างภายในมีหูฟัง ไหมพรม ( หมวก) หรือ
K-ผ้าพันคอ สามารถสวมใส่ภายใต้หมวกกันน็อค
เพื่อให้เยื่อบุด้านในของหมวกกันน็อคที่สะอาดจากเหงื่อรังแคและไขมัน อุปกรณ์เสริมภายนอก:
สว่างแสง, โคมไฟแสงอินฟาเรด; กล้องวิดีโอ

ไหมพรม ( หมวก) . Balaclava ครอบคลุมทั้งหัวเผยให้เห็นเพียงดวงตา ถักจากขนสัตว์หรือส่วนผสมของฝ้ายและขน
(ไม่ใยสังเคราะห์) . สามารถสีใด ๆ หรือรูปแบบอาจจะมีการตกแต่ง pom-pom
ด้านบน เมื่อไม่มีใบหน้าและลำคอการป้องกันเป็นสิ่งจำเป็นใน Balaclava
สามารถรีดขึ้นและกลายเป็น 'หมวก'

K-ผ้าพันคอ K-ผ้าพันคออาจครอบคลุมหัวทั้งเผยให้เห็นเพียงดวงตา จะทำหน้าที่เป็นหัวครอ
(การป้องกันสูงสุด) . ถักจากขนสัตว์หรือส่วนผสมของฝ้ายและขนสัตว์ (ไม่ใยสังเคราะห์)
. สามารถสีหรือรูปแบบใด ๆ
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ไหมพรม หรือ K-ผ้าพันคอ ทั้งปกป้องโดยครอบคลุมจมูกและปาก
การสูดดมมลพิษโรคติดต่อร้ายแรงและแมลงที่กัดจะหลีกเลี่ยง จะช่วยลดผลกระทบจากอากาศแห้งและเย็น
โรคภูมิแพ้และโรคหอบหืดจะลดลง มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ

หัวหน้าป้องกันการสวมใส่เสมอเมื่อออกไปข้างนอก!

ป้องกันเสื้อผ้า เป็นสิ่งจำเป็นที่จะปกป้องมนุษย์ร่างกายจากสภาพภูมิอากาศโรคและมลพิษ ส่วนของร่างกายที่สำคัญกา
ป้องกันเสื้อผ้าควรจะสวมใส่ออกไปข้างนอก

ผิวต้องการจำนวนมากของการป้องกันจาก Bites (สัตว์, มนุษย์) , Stings (แมลงเข็ม)
, การติดเชื้อ (แบคทีเรียเชื้อราเชื้อโรคไวรัส) รังสี (ความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์นิวเคลียร์)
, การเปิดรับ (กรด, ไฟไหม้, ฟรอสต์คมชัดขอบเปียก) .

กัดป้องกัน: หลีกเลี่ยงการโกรธสัตว์ที่เป็นอันตรายและมนุษย์

เหล็กในการป้องกัน : ปิดผิวหน้า (ป้องกันเสื้อผ้า) .
อย่าสักหรือเจาะร่างกาย (ตัดตัวเองโดยการเจาะร่างกายของหรือรอยสักที่มีอาการป่วยผิดปกติอ
) . ป้องกันนิ้วมือเมื่อเย็บ
การติดเชื้อการป้องกัน: ทำความสะอาดผิวหน้าปกกับป้องกันเสื้อผ้า อาหารเพื่อสุขภาพ,
การออกกำลังกาย, สมุนไพรและเครื่องเทศ,
อาหารเสริมและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

การฉายรังสีป้องกัน: ปิดผิวหน้า (Protective- เสื้อผ้า) เพื่อให้ความร้อนและพลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับนิวเคลียร์ชุดพิเศษที่ครอบคลุม 100% ของร่างกาย คำเตือน! เผยให้เห็นผิวเปลือย
(ภาพเปลือย) กับองค์ประกอบ (อากาศ) เป็นโรค

ที่ได้รับการป้องกัน: ป้องกันเสื้อผ้า, Coverall (มีเครื่องดูดควัน) หรือ 2 ชิ้นทำจากผ้าลินิน, ผ้าฝ้าย,
ผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายผสมขนสัตว์ (ไม่มีเส้นใยกระตุก synthe-) สีใดรูปแบบใด ๆ ทั้ง (คลุมหรือ 2
ชิ้น) ควรมีคอเสื้อยืดป่อง * * * * แขนขาปิดที่ข้อมือและข้อเท้า
(ร่างหลักฐาน) ... * ป่องแขนและขาช่วยให้ข้อศอกและหัวเข่าข้อต่อเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
ยังอากาศภายในสร้างควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับผิวและร่างกาย

เสื้อผ้า จะต้องทำจากเส้นใยธรรมชาติ: สัตว์หนัง, ผ้าไหม, พืชเส้นใยผ้าฝ้ายหรือขนสัตว์ เทียมเส้นใยไม่ได้ใช้สำหรับเ
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และสิ่งที่สัมผัสผิวของมนุษย์ การผลิตเส้นใย artificialสำหรับเสื้อผ้าปลายหุ้นที่มีอยู่จะนำกลับมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
ฟุต ต้องป้องกัน (ถุงเท้า, รองเท้า) จากสภาพภูมิอากาศและความทุกข์ ผิวหนัง,
เท้าและข้อเท้าที่มีความเสี่ยง Outsde เสมอสวมใส่ป้องกันเท้า

ถุงเท้า ที่ทำจากผ้าฝ้าย, ผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายผสมขนสัตว์ (ไม่มีเส้นใย Etic synth-) สีใดรูปแบบใด
ๆ ถุงเท้ามีอนุภาคเงินบริสุทธิ์ (ไม่มีโลหะผสม) ทอในให้ป้องกันแบคทีเรียต้านจุลินทรีย์และป้องกันไฟฟ้าสถิตย์คุณสมบ
ถุงเท้าครอบคลุมเท้าถึง 7 ซมข้อเท้าข้างต้น

รองเท้าบูท มีหนังป้องกันบน (ไม่มีการสังเคราะห์) หนังนิ่มภายใน (ไม่มีการสังเคราะห์)
, เท้าหนังหรือยาง
(อาจจะกลับมาใช้ใหม่) . บู๊ทส์จะปกป้องเท้าถึง 7 เซนติเมตรเหนือข้อเท้า บันทึก!
ป้องกันเท้าที่ไม่ได้ป้องกัน (รองเท้าแตะ, รองเท้าแตะ, Thongs) เท้าและข้อเท้าจะไร้ประโยชน์
ป้องกันเท้าควรจะสวมใส่ออกไปข้างนอก เดินเท้าเปล่านอกเป็นโรค

มือ- การป้องกันในรูปแบบของถุงมือที่มีการสวมใส่เป็นสิ่งจำเป็น! ถุงมือที่ทำจากหนัง,
ผ้าฝ้าย, ผ้าขนสัตว์หรือผ้าฝ้ายผสมขนสัตว์ (ไม่มีเส้นใยสังเคราะห์) สีใดรูปแบบใด
ๆ

ป้องกันเสื้อผ้าสวมใส่เสมอเมื่อออกไปข้างนอก
ป้องกัน-Shelter ( บ้านที่อยู่อาศัยที่ทำงาน) ความจำเป็นของมนุษย์

การป้องกันจากการเกิดอาชญากรรม (Security) องค์ประกอบ (อากาศ) , ไฟไหม้,
แมลงและมลพิษ . ราคาไม่แพงป้องกัน-Shelter เป็น 1 พระเจ้า ได้รับสิทธิ!
คัสโตเดีย-การ์เดียนต้องการที่อยู่อาศัย Cluster- (ชุมชนนั่งเล่น) .

ห้อง' s พื้นผนังฝ้าเพดานประกอบด้วยพายุไซโคลน, ไฟและทนต่อ humi- dity
สูงแผงคอนกรีตสำเร็จรูป ชั้น จะต้องเปียกซับทำความสะอาด, nonslip
ป้องกันไฟฟ้าสถิตเชื้อราและโรคราน้ำค้างยับยั้งถูกสุขอนามัย

ประตู: กรอบที่ไม่ใช่ไม้สี่เหลี่ยม นอก ของแข็งล็อคได้ทั้งภายในและภายนอกที่สำคัญการเปิดหน้าจอแมลงประตูวิสัยท
1 เที่ยว ภายในของแข็งภายในล็อค

แนวนอน Sliding- ของ windows มีการย้อมสีสองชั้น กรอบไม้ที่ไม่ใช่สแควร์ ไม่มีผ้าม่านหรือผ้าเป็น
(ที่ไม่แข็งแรง: ฝุ่นละอองเชื้อโรค
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แมลง .. ) บานประตูหน้าต่างนอกแทน (ล็อค) และภายในแนวนอนบานเลื่อนหน้าจอแมลง

สำหรับ เครื่องทำความร้อน * * * * ระบบความร้อนกลาง (อบไอน้ำน้ำร้อน) ถูกนำมาใช้. ระบายความร้อนโดยการไหลเวียนของอากาศตามธ
ห้องอุณหภูมิ 19-21 องศาเซลเซียส ความรู้สึกใส่เย็น n ผ้าที่อบอุ่น อย่าเหวี่ยงขึ้นร้อน! * * * * การสูญเสียพลังงานเป็นอาชญากรรม

โคมไฟ * * * * ควรจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเปิด, ปิด
* * การสู
* * ญเสียพลังงานเป็นอาชญากรรม

หลังคา Shelter ไม่ใช่ในประเทศประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แผง มนุษย์มี 1 พระเจ้า ได้รับสิทธิในการรักษาควา
ters Living Quar- (Shelter) . รัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดหาประชากรที่มีราคาไม่แพงปลอดภัย
Living ไตรมาส ที่พักอาศัย (กลุ่มที่อยู่อาศัย) เป็นที่จัดทำโดย ' ไชร์' ( รัฐบาลท้องถิ่น) .
ทั้งหมดที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงเป็นหน่วยบริการให้เช่า

ป้องกัน-Shelter เพื่อความอยู่รอด, ความปลอดภัย, Comfort ..

เผยให้เห็นผิวเปลือยเป็นภาพเปลือย ( เขาเธอ)
เผยให้เห็นผิวเปลือย (ภาพเปลือย) กับองค์ประกอบ (อากาศ) เป็นโรค:
ฝุ่นถลอกน้ำค้างแข็ง, ความร้อน, การติดเชื้อ, การฉายรังสีต่อยลมเปียก
ปิดผิวหน้าเมื่อภายนอกและผม!
ผิวเปลือย (ภาพเปลือย) exposes ผิวเพื่อป้องกันฝุ่น ฝุ่นแห้งผิวอุดตันรูขุมขนหยุดผิวจากการหายใจ
การอุดตันของรูขุมขนเป็นพื้นพันธุ์สำหรับการติดเชื้อ (คันเจ็บปวด) . ล้างฝุ่น! ใช้ความชุ่มชื้น!
สวมชุดป้องกันวินนอก!

ผิวเปลือย (ภาพเปลือย) การเพิ่มขึ้นของการมีรอยถลอกที่เกิดความเสียหายผิวมีความเจ็บปวด,
ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่การติดเชื้อ รักษารอยถลอกโดยการทำความสะอาดด้วยสบู่อ่อนและน้ำ
ครอบคลุมการขัดถูกับน้ำสลัด, ถืออยู่ในสถานที่ที่มีเทปเหนียว อย่าใช้ของน้ำยาฆ่าเชื้อหรือครีมของ!

ผิวเปลือย (ภาพเปลือย) exposes ผิวเพื่อฟรอสต์ ฟรอสต์ความเสียหายให้กับผิวหนังอาจเป็นแบบถาวร
นำเหยื่อจากความหนาวเย็น
เติมภาชนะตื้นด้วยน้ำพอร้อนถึง 37
องศาเซลเซียสเพื่อให้ครอบคลุมส่วนหนึ่งของร่างกายน้ำเหลือง

ไม่เคยถูหรือนวดเนื้อเยื่อน้ำเหลือง
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ผิวเปลือย (ภาพเปลือย) exposes ผิวความร้อน ความร้อนแห้งผิวอาจทำลายมันนำไปสู่อาการปวดในระยะยาวและคว
แผลไหม้อย่างรุนแรงและพองต้องให้ความสนใจแพทย์ทันที

ผิวเปลือย (ภาพเปลือย) exposes ผิวรังสี (แสงอาทิตย์) . รังสียูวีสูง การฉายรังสีทำให้ผิวป่วยมาก มักจะได้รับการยอมร
ขอคำแนะนำทางการแพทย์ อาบแดด (นอนผิวเปิดเผยขี้เกียจที่จะสร้างความเสียหายรังสีดวงอาทิตย์)
ผลในการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้รับบาดเจ็บเป็นแผลตัวเอง!
มันไม่ได้รับการคุ้มครองโดยสุขภาพของประชาชนฟรี! บันทึก! อย่ารู้สึกเสียใจสำหรับคนเหล่านี้
พวกเขามีความหยิ่งไร้สาระคนเลว ชุนและความอัปยศ!

ผิวเปลือย (ภาพเปลือย) exposes ผิวเปียก สัมผัสกับอุณหภูมิของร่างกาย alters เปียก ถ้ามันจะช่วยลดอุณหภูมิของร่า
(อุณหภูมิ) การเจ็บป่วยเกิดขึ้น ขอความช่วยเหลือได้ทันที!
ผิวเปลือย (ภาพเปลือย) exposes ผิวที่จะต่อย พบมากที่สุดคือแมลงต่อย (ผึ้งแตนยุงตัวต่อ
.. ) . แมลงมีความเจ็บปวดเกิดการระคายเคืองทำให้ผิวบวมและความเจ็บป่วยมักจะรุนแรง

ผิวเปลือย (ภาพเปลือย) exposes ผิวลม ลมแห้งผิวอาจเผามัน ทำความสะอาดผิว,
ครีมบำรุงผิวที่ใช้งาน!
คำเตือน! เผยให้เห็นผิวเปลือย (ภาพเปลือย) กับองค์ประกอบ (อากาศ)
เป็นโรค ป้องกันผิว
(ป้องกันเสื้อผ้า) ควรจะสวมใส่ออกไปข้างนอก

ผิวเปลือย (ภาพเปลือย) ในที่สาธารณะหรือสื่อที่เป็นปัญหาทางศีลธรรม ภาพเปลือยนอกบ้านผิดศีลธรรมมันแสดงให้เห
ยิ่งผิวที่เขาหรือเธอแสดงไร้ค่ามากกว่าที่พวกเขามี คนไร้ค่าจะได้รับการปฏิบัติเหมือนถังขยะ พวกเขาเป็นฝ้าในชุมชน

ว่ายน้ำของมนุษย์ไม่ได้เป็นธรรมชาติ ร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบให้อยู่ในหรือใต้น้ำ
สระว่ายน้ำหรือใต้น้ำเป็นธรรมชาติที่ไม่แข็งแรงก็ควรจะหลีกเลี่ยง มหาสมุทรน้ำธรรมชาติ
(ทะเล) และน้ำทะเล (ทะเลสาบแม่น้ำ .. ) . สระว่ายน้ำว่ายน้ำธรรมชาติสปา
..

น้ำธรรมชาติ กำลังห้องน้ำเพื่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในน้ำ นกที่บินอยู่เหนือน้ำทำมูล
คนบนชายหาดปัสสาวะ throw- ขึ้นประจำเดือน ..
สัตว์และมนุษย์ท่อน้ำทิ้ง
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จบลงในน่านน้ำทะเลมหาสมุทร ว่ายน้ำในห้องน้ำเป็นโรคให้กับผิว
กลืนน้ำห้องสุขาเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ดี อย่าทำ! ปกป้องเด็ก บันทึก! หลายหาดทรายสีขาวเป็นคนเซ่อปลา
คนไปที่ชายหาดทะเล อยู่ในเซ่อปลาและว่ายน้ำในฉี่ จุ๊บ!

น้ำธรรมชาติ ฟองน้ำเหมือนดูดซับมลพิษสารพิษ .. มลพิษทางอากาศ:
กรดฝนเถ้า (เผาไหม้ปะทุ) ฝุ่น (การทำเหมืองแร่พายุ) รังสีนิวเคลียร์ (สถานีพลังงานทหาร) . มลพิษทางอากาศเข้าสู่ห่ว
(โดยอากาศดินน้ำ) ในที่สุดก็สิ้นสุดลงด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของ (ความเสี่ยงสุขภาพ) อาหารของมนุษย์!

มลพิษทางน้ำ: เจาะทุ่มตลาด runoffs, การขนส่งทางน้ำ Drill- ไอเอ็นจีสำหรับฟอสซิลเชื้อเพลิง
polutes อากาศและน้ำ การทุ่มตลาดของสารเคมี, ท่อน้ำทิ้ง RAW
สายาเสพติดขยะสารพิษที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน runoffs (สารพิษ, สารเคมี, ยาเสพติด,
ขยะดิบท่อน้ำทิ้ง) จากน้ำฝนฟาร์มอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลพิษ
การขนส่งทางน้ำเป็นกลุ่มผู้ให้บริการล่องเรือเรือบรรทุกซุปเปอร์ดำน้ำเรือลากอวนเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่ปล่อยมลพิษ
ขนาดเล็กน้ำการขนส่งนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดมลพิษน้ำทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศดินและน้ำเป็น
'สิ่งแวดล้อมป่าเถื่อน' อาชญากรรม: นางสาว
R7 . ทุกความสุขและพายเรือล่องเรือปลาย

น้ำที่ผิดปกติ มีส่วนผสมของสารเคมีที่แห้งเส้นผมผิวหนังและระคายเคืองตา
สระว่ายน้ำและสปาที่จะหลีกเลี่ยง สระว่ายน้ำจะเสียชั้นนำของน้ำจืดหายาก

hiswasteends T!
ความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิวได้ผลในการใช้งานเบื่อมีดิง invaมากเกินไปน้ำธรรมชาติและพื้นที่อยู่อาศัยของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
นี้การบุกรุกของมนุษย์ความผิดทางอาญาของน้ำธรรมชาติได้นำไปสู่การเกิดปฏิกิริยาการป้องกันโดย
1GOD สร้างสรรค์ของทะเล

J ellyfish ใช้หนวดของพวกเขาไปต่อย บางคนเท่านั้นที่ทำให้ระคายเคืองผิว
อื่น ๆ' จะเจ็บปวดสร้างแผลเจ็บปวด พิษปลา Jellyเป็นมฤตยูเมื่อต่อยหลายครั้งและมีการสร้างขึ้นของสารพิษ ไม่ทราบว่าถ้ามีการสร้างขึ้นของสารพิษ
ดีที่สุดคือการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว
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บานสาหร่ายที่เป็นอันตราย มีสาเหตุมาจากเมืองที่ไหลบ่าชานเมือง
มันทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญกับสัตว์มนุษย์สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ
ไม่เหมาะที่จะดื่มมันหรือว่ายน้ำในนั้น

Stonefish เป็นหนึ่งในปลาที่มีพิษมากที่สุดในโลก เมื่อเหยียบโดยมนุษย์กองกำลังพิษเข้าไปในเท้า
ผล (ชีวิตหรือตาย) มักจะขึ้นอยู่กับวิธีพิษพิษมากเข้ามาในร่างกาย สถานที่ตั้งของต่อยวิธีการที่เร็ว
ๆ นี้คนที่ได้รับการรักษา
ชาหรือรู้สึกเสียวซ่าสามารถสุดท้ายสำหรับหลายสัปดาห์หลังจากต่อย

หมึกสีฟ้าล้อมรอบ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลมีพิษมากที่สุดในโลก
พิษของพวกเขาทำให้เกิดอัมพาตร่างกายอย่างรุนแรงและมักจะรวม
เพราะการเป็นอัมพาตที่เกิดขึ้นกัดมีวิธีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหรือวิธีการแสดงให
ๆ ไม่มีสีฟ้าล้อมรอบปลาหมึกวัคซีนใช้ได้ ให้หายใจคน

เม่นทะเล ได้รับบาดเจ็บที่เนื้อเยื่อจากเงี่ยงมันอาจจะรุนแรง พวกเขาบวมกลายเป็นสีแดงอักเสบและอาจกลายเป็นความ
พวกเขามีแนวโน้มที่จะติดเชื้อ
หากได้รับอนุญาตให้แพร่กระจายในเลือดผ่านออกจากร่างกาย
ทำให้คุณป่วย การติดเชื้อที่ไม่สามารถควบคุมสามารถฆ่า

กรวยหอยทาก สามารถต่อยผ่านถุงมือ กรวยภูมิศาสตร์เป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่มีมากกว่า
100 สารพิษในร่างกายที่เล็ก ไม่มีการต่อต้านพิษสำหรับหอยทากเป็น
Symtons จะช้าในการแสดง ขอคำแนะนำทางการแพทย์

ปลากระเบน มีความคมชัดเหล็กเจ็บปวดพิษที่พวกเขามีจุดมุ่งหมายที่หัวใจผู้บุกรุก
เมื่อต่อยในหัวใจความช่วยเหลือทางการแพทย์เท่านั้นทันทีจะช่วยคน ไม่ว่ายน้ำดังกล่าวข้างต้น
singray

เมื่อ เหาทะเล เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแรกที่คุณแจ้งให้ทราบเมื่อคุณกระโดดในมหาสมุทรเหล็กไนของพวกเขาทั่วผิวของค
สำหรับสิ่งเล็ก ๆ เพื่อให้พวกเขาอย่างแน่นอนสามารถแพ็คหมัด;
มันเกือบจะมากพอที่จะทำให้คุณออกไปในน้ำ เมื่อมีเลือดออกแสวงหาคำแนะนำทางการแพทย์
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ฉลามล้างมหาสมุทรของสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอป่วย
เมื่อมนุษย์บุกท้องทะเล ฉลามกลายเป็นผู้พิทักษ์ของทะเล เมื่อพวกเขาคือการโจมตีของฉ
มนุษย์เป็นอาชญากร
อย่าฆ่ากรงฉลามมนุษย์ นางสาว R3 . ชุน, ความอัปยศ!
1 พระเจ้า สร้างทะเลสำหรับสัตว์ทะเลและอาหารสำหรับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอากาศและบนบก
เช่นเดียวกับมนุษย์ เขาไม่ได้สร้างทะเลสำหรับ thrillseeking มนุษย์ ว่ายน้ำ, การท่อง, สกีน้ำ,
พายเรือ, ล่องเรือดำน้ำดูปะการังมีความป่าเถื่อนสิ่งแวดล้อมมันจะจบ

ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ร่างกาย '

จีเอ็ม' ( การปรับเปลี่ยนพันธุกรรม)

การดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็ม) คือป้องกันและปราบปราม 1GOD , เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่น
ๆ ทั้งหมดและสิ่งแวดล้อม GM-Crop เพราะผล flowon alters ความทั้งห่วงโซ่อาหาร การสร้างการกลายพันธุ์ที่สร้างใ
จะกลายเป็นคนป่วยมากขึ้นตายที่อายุน้อยกว่าทารกที่ป่วยมากขึ้นการแท้งบุตรมากขึ้นกลายพันธุ์
...

รักษากับภัยคุกคามนี้เพื่อมวลมนุษย์และระบบนิเวศคือการป้องกันและการรักษา หยุด: GM-วิจัยจีเอ็มเมล็ดพันธุ์การผล
GM-ปลูกพืช ดำเนินคดี: GM-นักวิทยาศาสตร์ผู้บริหารการผลิตเกษตรกรผู้ปลูก cropกรรมการเจ้าของสำหรับ " อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและต่อระบบนิเวศ " นางสาว R7

รัฐบาลจะช่วยลดภัยคุกคามโดยเปรี้ยง GM-วิจัยและสถานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ พืชจีเอ็มจะถูกเผาไหม้
ดินที่ปนเปื้อนถูก GM-พืชที่ปลูกจะไหม้เกรียม 3 ปีที่ทำงาน รัฐบาลที่ไม่ได้ดำเนินการป้องกันและการรักษาถูกแทนที่

ศูนย์ความอดทนจีเอ็ม !!!
ความพิการ

ความพิการโดยกำเนิดเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วยรุนแรง คนพิการอาจจะเป็นอารมณ์ (วิตกกังวลซึมเศร้า
.. ) จิตใจ (โรคจิต shizophrenia .. )
กายภาพ (ตัดแขนขาตาบอดหูหนวกเสื่อมอัมพาต .. )
ทางเพศ (รักร่วมเพศอนาจาร transgenderism) . ความพิการเป็นปัญหาชุมชน มันแทนที่ครอบครัวหรือบุคคลที่ต้องก
ใด
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ความพิการที่รบกวนที่มีคุณภาพคุณธรรมของชีวิตของครอบครัวของพี่น้องชุมชน
จะถูกจัดการโดยบริการชุมชน
ทำไมคนที่มีความพิการ มันไม่ได้ลงโทษโดยที่ 1 พระเจ้า.
มันเป็นความท้าทายสำหรับร่างกายในการจัดการ ส่วนชีวิตประสบการณ์ของการปฏิบัติภารกิจของวิญญาณ
(ดูเลื่อน 1 Afterlife) .

ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแต่ละบุคคลที่จะเป็น ' ความรุนแรง'

ความรุนแรงเริ่มต้นด้วยในครรภ์ สภาพแวดล้อมที่มีความรุนแรงปลูกฝังนิสัยชอบที่จะใช้ความรุนแรงสำหรับส่วนที่เหล
นิสัยชอบความรุนแรงความต้องการทริกเกอร์ที่จะเปิดความรุนแรง ทริกเกอร์: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โกรธติดต่อกีฬา,
ความกลัวการต่อสู้กีฬาไม่รู้ความอัปยศอดสูขาดการเอาใจใส่ใจการเปลี่ยนแปลงสารเพียแรงดันยั่ววิดีโอความรุนแรงค
..

ครรภ์สัมผัสกับแม่และพ่อด้วยวาจาเหยียดหยามกันและกัน
เรียนรู้ว่ามันโอเคที่จะละเมิดด้วยวาจาและจะทำต่อไปในชีวิต ครรภ์สัมผัสกับแม่ถูกทำร้ายร่างกายโดยพ่อ
SHE เกิดใหม่จะต่อไปในชีวิตทนทำร้ายร่างกายโดย ฯพณฯ ฯพณฯ
เกิดใหม่จะคิดว่ามันไม่เป็นไรที่จะทำร้าย SHE

ความรุนแรงอาจมาจากบุคคลอื่น (s) .
มันอาจจะมาจากสัตว์ป่า มันอาจจะมาจากสัตว์เลี้ยง
มันอาจจะมาเพราะการกระทำของรัฐบาลหรือเพิกเฉย
มันมาพร้อมกับการรุกรานจากต่างประเทศ
ชุมชนที่อาศัยอยู่ด้วยและไม่ได้ถือ 'ความรุนแรง' รับผิดชอบ จะ
'ฆ่า'! ( การทำแท้งการลอบสังหารโทษตายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ Massacre)
ฆ่าคนที่เป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติทั้งหมดและดูถูก 1 พระเจ้า!
ไม่มีบุคคล, องค์กรรัฐบาลมีสิทธิที่จะฆ่า !!

ฆ่า จะไม่เป็น SOLUTION !!!

หยุด, 'ความรุนแรง' เริ่มต้นที่บ้าน!
สมาชิก commuity ทุกคนมีหน้าที่ vival มนุษย์ surจะมีความรุนแรง ร่วม (เริ่มต้น)
บ้านใกล้เรือนเคียง (ดูไชร์ Sentinel) .
สังเกตรายงานการจับกุม (พลเรือน) ..
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ทำให้ชุมชนของคุณเขตปลอดอาชญากรรม! ใช้ 'ไม่ใช้ความรุนแรงแนวคิด' เป็นคู่มือ (ดู 7
ชนเผ่า) .

ความรุนแรงไม่ได้คำตอบ มันไม่ได้เป็นวิธีการแก้ปัญหา!
ความรับผิดชอบที่ 3:

ชีวิตยาวแสวงหากำไรและประยุกต์ใช้ความรู้

สมองต้องการการออกกำลังกายเพื่อให้การทำงาน การออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับคุณกำลังมองหาดึงดูดประยุกต์ใช้ความร

การแสวงหาความรู้เริ่มต้นด้วยการศึกษาฟรี (เรียนรู้และการสอน) .
ตามด้วยการฝึกอบรมฝึกงาน ตามที่กำหนดตามด้วยการศึกษาต่อ
การศึกษาทั้งหมดเป็นแบบสาธารณะ การศึกษาเอกชนสิ้นสุดลง!

ที่กำลังมองหาความรู้หมายถึงการถามคำถาม ดึงดูดความรู้หมายถึงการตอบ
การใช้ความรู้หมายถึงการใช้คำตอบที่จะมีความคิดแล้วการดำเนินการ ต่อเนื่องหมายถึงการส่งผ่านความรู้ที่สะสมทั้งห

วิธีการตั้งคำถาม?
1 เซนต์ คำถามคือสูตร (สำคัญเพื่อที่จะได้รับประโยชน์
ตอบ)
2 ครั้ง ที่จะถาม ' แสวงหา' คนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม (มี
อาจจะมีความจำเป็นที่จะขอมากกว่า 1 คน)
3 ถ ขอขอบคุณคนที่ตอบ (ทักษะทางสังคมที่ดี)
4 TH ' ได้รับ คำตอบที่ได้รับการยอมรับ (บางครั้งไม่มีการยอมรับ
ตอบ)
5 TH เขียนหรือเสียงคำตอบบันทึกภาพ (s)
6 TH ' สมัคร' สิ่งที่คุณ เรียนรู้' ( ตอบ)
7 TH ใช้ความรู้ใหม่ของคุณ ' สอน' คนอื่น ๆ (ความรู้
ความต่อเนื่อง)

อะไรที่จะตั้งคำถาม?
ทุกอย่าง (ฉลาด, การแสวงหาและการดึงดูดความรู้)

เมื่อจะตั้งคำถาม?
ตอนนี้ (ฉลาด, ทักษะทางสังคมที่ดี)
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เหตุใดจึงมีคำถาม?
ความต้องการ (อยากรู้ต้องรู้ทำให้การสนทนา) เกิดขึ้นที่จะถามคำถาม

ไอเดีย เป็นจุดเริ่มต้นของอนาคต
ไอเดียให้เป็นไปได้เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ
ไอเดียที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดการผลิตของกิจกรรมในทรัพย์สินทางปัญญา
แนวคิดเหล่านี้จะถูกเก็บรักษาไว้ที่จะผ่านความรู้อย่างต่อเนื่อง

อย่าปล่อยให้ความคิดที่จะลืมหรือสูญหาย พวกเขาเขียนลง ร้านค้า,
การจัดเรียงไฟล์และทบทวนพวกเขา!

ทุกวันจำนวนมากของความคิดมีความคิดออกไปได้อย่างรวดเร็วและลืมหรือสูญหาย เหตุผลที่ถูกพวกเขาไม่ได้เก็บรักษ
ที่ดีที่สุดจะหายไป!

หน่วยความจำที่ไม่น่าเชื่อถือเมื่อมันมาถึงการรักษาและการบำรุงความคิดใหม่ ๆ พกพาโน๊ตบุ๊ค (วางแผน)
หรือเครื่องบันทึกกับคุณ เมื่อความคิด developes รักษามัน แฟ้มรายสัปดาห์ความคิดของคุณ!

ทบทวนความคิดของคุณ ในขณะที่คุณทบทวนความคิดของคุณ (ทุก 4 สัปดาห์) . บางคนจะไม่มีค่า
พวกเขาจะไม่คุ้มค่าที่แขวนอยู่บน ทิ้งพวกเขา
ความคิดบางอย่างปรากฏมีประโยชน์ในขณะนี้หรือในวันต่อมา เก็บเหล่านี้ยื่นพวกเขา 'ใช้งาน'
หรือ 'ต่อ' หลังจากตรวจสอบการจัดเก็บใช้ไฟล์ 'ใช้งาน'

เลือกความคิด! ตอนนี้ทำให้ความคิดนี้เติบโต คิดเกี่ยวกับมัน ผูกความคิดที่จะคิดที่เกี่ยวข้อง วิจัยพยายามที่จะหาอะไรท
ตรวจสอบมุมและเป็นไปได้ทั้งหมด

สนับสนุนความคิดของคุณกับงานวิจัย งานวิจัยอินเตอร์เน็ต, Archives ห้องสมุด ... ในบางกรณีใช้แบบสอบถาม

เมื่อคุณคิดว่าความคิดของคุณพร้อมที่จะถูกนำมาใช้ ทำเช่นนั้น พยายามที่จะรับข้อเสนอแนะเพื่อความคิดที่สามารถปรับแต่ง
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ความคิดหลักฐานในอนาคตผ่านความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตรวจสอบให้แน่ใจความรู้ต่อเนื่องโดยการเก็บรักษาไฟล์ที่อัปเดตความคิดของคุณ
นอกจากนี้ในของคุณ 'จะ' พูดถึงการที่พวกเขาสามารถพบได้

ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ความรู้ต่อเนื่องทำให้ความรู้ของแต่ละบุคคล (ทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นอมตะ บุคคลจากอายุ 14
ทุกคนเก็บบันทึกของชีวิตประสบการณ์ของพวกเขา (ทั้งในเชิงบวกและทำให้ไม่สงบ) . ครอบครัวต้องจับรักษาและบำร

องค์กรต้องจับรักษาและนำมาใช้พนักงานของพวกเขา 'I.P'
ชุมชนต้องใช้พลเมืองของตนทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการที่ดีของทุกคน จังหวัดรัฐบาลให้หอจดหมายเหตุ

ขโมยความคิดที่จะสร้างความก้าวหน้าและความคิดใหม่ ๆ เขียนอะไรบางอย่างที่เขียนดีทำไม
แทนที่จะใช้มัน! Expand กับมัน วิวัฒนาการ progres- ses โดยการสร้างที่มีอยู่แล้วสร้างใหม่
การศึกษาคือการทำเช่นเดียวกัน ความคิดมาถึงจุดสิ้นสุด
กอบกู้สิ่งที่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อความก้าวหน้าของความคิดใหม่!

การเขียนทำให้เราอารยะมันจะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับคนอื่น ๆ เขียนช่วยให้การแสดงความคิดเห็นเพ้อฝันและร
การเขียนเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ C ontinuity
บันทึก ! ที่อ้างว่าเป็นขโมยลิขสิทธิ์จากชุมชนอาชญากรรม!

ความรู้ต่อเนื่องส่วนหนึ่งของความเป็นอมตะของเรา
ความรับผิดชอบที่ 4:
Mate การคูณและเริ่มต้นชีวิตครอบครัวของตัวเอง

สำหรับสายพันธุ์มนุษย์อยู่รอดที่จะแต่งงานและคูณ CG
ความเชื่อที่ว่าการผสมพันธุ์และคูณเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่มั่นคงของเขาและเธอ (Holy-วิวาห์สัญญา)
. ผสมพันธุ์คูณนอกศักดิ์สิทธิ์วิวาห์เป็น 'สวะ' denegrading ศีลธรรมเขาและเธอ
มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็ก มันทำให้ชุมชนมีลักษณะผิดศีลธรรมที่ไม่ดี เป็น 'สวะ' ปลาย
คนไร้ค่าจะถูกรังเกียจและกระดากอาย!

เด็ก Molester (อนาจาร) , เพศเดียวกัน (รักร่วมเพศ) และสับสนเพศ (Trans-เพศ) ไม่ได้เพื่อเข้าสู่
'a Holy-วิวาห์
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สัญญา'. เนื่องจากความพิการทางเพศของพวกเขาและการผสมพันธุ์ผิดธรรมชาติของพวกเขา
การผสมพันธุ์ในช่องปาก (สิ่งเลวร้ายรักร่วมเพศ) . การผสมพันธุ์ทางทวารหนัก

(ข่มขืนรักร่วมเพศ!) . เหล่านี้ unnaturals ทางเพศ (พิการ) มีการกักกันเพื่อปกป้องทุกข์และเด็ก ปกติเขาจะรู้สึกโกรธร
unnaturals พิการทางเพศ เด็ก Molester, เพศเดียวกันและ confusedเด็กจัดการเพศเป็นลูก-อนาจารล่วงอาชญากรรม: นางสาว R7

ฯพณฯ ใด ๆ ที่ต้องการในช่องปากคู่กับเธอเป็นโรคจิตน่าขยะแขยงสกปรก
SHE ทิ้งเขา แต่งงานเธอได้รับการหย่าร้าง บังคับ Oral-ผสมพันธุ์คือข่มขืนอาชญากรรม: นางสาว R4
. บังคับให้ช่องคลอดผสมพันธุ์คือข่มขืนอาชญากรรม:
นางสาว R5 . ใด ๆ ที่เขาต้องการที่จะ Anal คู่กับเธอเป็นลามกทรมานไอเอ็นจี disgust- การทรมานเป็นอาชญากรรม:
นางสาว R6 . แต่งงานเธอได้รับการหย่าร้าง datory เพื่อต่อสู้

หาคู่ ศาสนา (ศาสนาคริสต์ .. ) มองหารัก Mate สำหรับความต้องการทางเพศเป็นสวะ
หลายคนไม่เคยหาคู่คูณด้วย คู่ทุนนิยมที่จะเป็นสวะและบางครั้งเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งและหรือมีอิทธิพล
หลายวัฒนธรรมมีพ่อแม่ที่จะตัดสินใจ องค์กรไม่แสวงหาของเหล่านี้อยู่ในความสนใจที่ดีที่สุดของชุมชน

คัสโตเดีย-ผู้ปกครองมีส่วนจังหวัดรัฐบาลตัดสินใจในช่วง ' ซีอี' ( บริการฉุกเฉินชุมชน) ที่เข้ามา 'a Holy-วิวาห์
'สัญญา (H-MC) . ทุก 17 ปีและเธอทุก 18 ปีเขาเข้าร่วม, CE ในช่วง CE
ทุกคนจะได้รับการประเมินในวิธีที่พวกเขาจะมีประโยชน์มากที่สุดในการเผ่า
ผสมพันธุ์คูณดีที่สุดคือเมื่อพระองค์, เธอเป็นหนุ่มเป็นสาว

ในช่วง CE ทุกสาว SHE และเขาได้รับการประเมิน (อารมณ์จิตใจร่างกาย) ความสามารถในการผสมพันธุ์
'ซีอี' ตัดสินใจเกี่ยวกับตัวแปรบางอย่างที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าสู่ 'สัญญา Holy-วิวาห์'
ตัวแปร: อารมณ์จิตใจ, ร่างกายพอดี; จังหวัดหลากหลาย; เชื้อชาติสมบูรณ์

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำรงชีวิต (เหรียญอยู่รอด) คือการผสมพันธุ์คูณและเริ่มต้นครอบครัว
ล้มเหลวในการทำเช่นนั้นจะใช้ชีวิตที่ล้มเหลว ไม่สามารถยอมรับได้ถึง 1 พระเจ้า และเพื่อชุมชน

ความอยู่รอดของสายพันธุ์เริ่มต้นครอบครัวที่มีเขาและเธอจะต้อง
SHE และผู้ที่ร่างกายไม่สามารถที่จะคูณกลายเป็นพ่อแม่ Foster- ' พวกเขาเข้าไปในสัญญา
'Holy-วิวาห์' 'ซีอี' วัสดุ 'เด็ก'

18

1 ความเชื่อ 15.07.4.1 NATM

กฎหมายมอบให้ Manifest ตามที่เขียนไว้มันจะเป็น!

1 พระเจ้า 1 FAITH 1 คริสตจักร จักรวาลปกครองผู้ปกครอง
www.universecustodianguardians.org

ครอบครัวผู้ปกครองผู้ปกครองเลี้ยงดูเด็กของพวกเขาด้วยความช่วยเหลือชุมชน
แม่ 'CG' เข้าร่วม ' Smec
(ไชร์การศึกษาทางการแพทย์คอมเพล็กซ์) ' SHE เข้าร่วม 'Smec' 6
วันต่อสัปดาห์จนกว่าน้องคนสุดท้องใบเด็ก
' Smec' (ดูไชร์) .
C elebrate

217.
การสูญเสีย B อ้อม วัน
C G กาเลอครั้งเอ้อ

ความรับผิดชอบที่ 5:

เกียรติเคารพพ่อแม่และปู่ย่าตายายของคุณ
การสนับสนุนผู้ปกครองของผู้ปกครองเคารพซึ่งกันและกันโดยสมาชิกในครอบครัว รากฐานของการมีชีวิตอยู่ในความสามัคคี
ให้เกียรติแก่บิดาของคุณแม่ของคุณและปู่ย่าตายายในชีวิตและชีวิตหลังความตาย

พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นเกียรติสำหรับการตั้งครรภ์, ให้อาหาร, เสื้อผ้า,
การให้การศึกษาที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย (บ้าน) สภาพแวดล้อมที่มีความรักความห่วงใย
ปู่ย่าตายายรู้สึกเป็นเกียรติสำหรับการให้บริการศุลกากรมรดกความรู้ต่อเนื่องและประเพณี ให้เกียรติพ่อแม่ของคุณพ่อแม่
Grand- ในชีวิตและชีวิตหลังความตาย ..

เกียรติยศถูกมอบให้! จะได้รับความเคารพ!

พ่อแม่ผู้ปกครองที่จะทำหน้าที่ของตนในการดูแลบุตรหลานของตน
ได้รับความเคารพของเด็กและความเคารพชุมชนของตน เด็กที่มีลักษณะหลังจากที่พ่อแม่ของพวกเขาอาวุโส
ได้รับความเคารพของพ่อแม่และชุมชนของตน
. พ่อแม่ผู้ปกครองและลูกหลานของการดูแลที่เคารพพ่อแม่ของแกรนด์ของพวกเขาและการดูดซับความต่อเนื่องของความรู้ของพวกเข
... มีความสุขโดยที่ 1 พระเจ้า!

ชุมชนมีความเข้าใจของพฤติกรรมซึ่งกันและกันระหว่างพ่อแม่และลูกหลานของพวกเขา พ่อแม่ลูกหลานยกมาตรฐานช
(LGM) . เด็กดูหลังจากที่พ่อแม่ของพวกเขาอาวุโส
บันทึก! ผู้ปกครองควรปู่ย่าตายายพัฒนาจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพ
ชุมชนจะใช้เวลามากกว่าด้วยการป้อนข้อมูลจากครอบครัว

'หน้าที่ดูแลพ่อแม่
พ่อแม่มีชีวิตอยู่ด้วย 1 พระเจ้าของ ออกแบบ. เขา เป็นพระบิดาผู้ให้บริการป้องกัน
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เธอ เป็นแม่ผู้ดูแล, ทำงานที่บ้าน และนี่ก็เป็นมาตรฐานชุมชน

พ่อแม่ผู้ปกครองให้การบำรุงเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและบ้านรักความสามัคคี พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับชุมชนสุขภาพฟร
พ่อแม่สอนให้เด็กของพวกเขาเพื่อเป็นเกียรติแก่ปู่ย่าตายายของพวกเขา

แสดงความเคารพ
เด็กกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูหมอและตำรวจ
จูเนียร์เพื่อผู้สูงอายุ ทุกคนได้รับการเลือกตั้งคน

ถอนเคารพ
เกียรติยศไม่สามารถถอนได้ เคารพสามารถ ใครบางคนที่แสดงความเคารพตอบสนองกับการดูหมิ่นเคารพหลวม

ฉลอง ธีมสนุกวัน ( CG Kalender)
5_3_7 มารดา วัน เด็กเกียรติแม่ของพวกเขา
10_1_7 พ่อ วัน เด็กเกียรติพ่อของพวกเขา
7_1_7 ปู่ย่าตายาย วัน เด็กและ
หลานเป็นเกียรติแก่ปู่ย่าตายาย

เกียรติเคารพ รากฐานของครอบครัวสามัคคี,
ชุมชนจังหวัด
ความรับผิดชอบที่ 6:

ป้องกันสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

ทุกผู้ปกครองผู้ปกครองมีภาระผูกพันที่จะป้องกัน ment สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทั้งหมด มันเป็นส่วนหนึ่งของชะตากรร
เป็นผู้ปกครองของจักรวาลทางกายภาพและ 1 พระเจ้าของ สร้างสรรค์นั้น

ผลิตภัณฑ์จากเวทีแนวคิดที่จะมีสุขภาพดีปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือย่อยสลายได้และสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นอ
ทุกอย่างที่ผลิตคือย่อยสลายได้และรีไซเคิลหรือมิฉะนั้น การผลิตแหวน Manufactuไม่แข็งแรงไม่ปลอดภัยสินค้ามลพิษเป็นอาชญากรรม นางสาว R7
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MONSTERSEEDS

การปรับเปลี่ยนพันธุกรรม (วิศวกรรม) พืชจะขึ้นอยู่กับเมล็ดเปลี่ยนแปลงโดยมนุษย์ 1 พระเจ้าของ การออกแบบเดิมสำห
1 พระเจ้า . 1 พระเจ้า ไม่ต้องการแหวนพันธุกรรม reenginee- มนุษย์มีวิวัฒนาการในการคัดลอก (ทดลองใช้ข้อผิดพล
ที่มีการปรับเปลี่ยนและการกลายพันธุ์

อาหารสัตว์กินที่มีอิทธิพลต่อการย่อยอาหารของพวกเขา ที่จะแยกแยะพืชดัดแปลงสิ่งมีชีวิตปรับเปลี่ยนระบบการย่อยอาหาร
(ปรับโครงสร้างทางพันธุกรรม) ตัวเองผ่านทางวิวัฒนาการ
แปลกประหลาดนี้ (anti-1GOD) พิมพ์วิวัฒนาการสร้างรูปแบบใหม่ที่แปลกประหลาดของการกลายพันธุ์
(ประหลาดมอนสเตอร์) .

การดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็ม) คือป้องกันและปราบปราม 1GOD , เป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่น
ๆ ทั้งหมดและสิ่งแวดล้อม GM-Crop เพราะ flow- ในผลที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งห่วงโซ่อาหาร การสร้างการกลายพันธุ์ที่ส
จะกลายเป็นคนป่วยมากขึ้นตายที่อายุน้อยกว่าทารกที่ป่วยมากขึ้นการแท้งบุตรมากขึ้นสัตว์อื่น ๆ
โจมตีสัตว์เลี้ยง ...

GM-อาหาร ( อาหารไม่ดีต่อสุขภาพ) : Alfalfa, Baby อาหารเบคอน Breakfastธัญพืชขนมปังคาโนลา, Chicory, ข้าวโพด, น้ำมันฝ้ายเมล็ด, ไข่, แฮม, เนยเทียม, เนื้อสัตว์,
มะละกอ, ถั่ว, มันฝรั่ง, สัตว์ปีก, ไส้กรอก, ถั่วเหลือง, น้ำตาลบีทรูท, อ้อย หวานพริก, มะเขือเทศ,
ข้าวสาลี, บวบ, ...

ต้องทำ !!!
รัฐบาลจะช่วยลดภัยคุกคามโดยเปรี้ยง GM-วิจัยและโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ พืชจีเอ็มจะถูกเผาไหม้
ดินที่ปนเปื้อนถูก GM-พืชที่ปลูกจะไหม้เกรียม 3 ปีที่ทำงาน
รัฐบาลที่ไม่ได้ดำเนินการนี้ 'รักษา' จะถูกแทนที่และรับผิดชอบ

รัฐบาล prosecutes: GM-นักวิทยาศาสตร์ผู้บริหารเจ้าของผลิตกรรมการและพืชไร่คือ: " อาชญากรรมต่อ
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มนุษย์และต่อระบบนิเวศ " นางสาว R7

ศูนย์ความอดทนจีเอ็ม !!!
มลพิษทางพลังงาน ( อากาศเปลี่ยนแปลง)

มากเกินไปเวลาว่างบ้านขนาดใหญ่เกินไปรายได้ขนาดใหญ่เกินไปแกดเจ็ตที่ไม่จำเป็นมากเกินไปสร้างขัดขวางในการ
ปัจจุบันพลังงานจะก่อให้เกิดมลพิษมีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสูง Runสูงหนิงและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ก่อให้เกิดมลพิษพลังงานต้องอาศัยการเผาไหม้ถ่านหิน, ก๊าซ,
น้ำมันและยูเรเนียม การเผาไหม้ทั้งหมดนี้สิ้นสุด !!!

เชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน ผลิต

พลังงานสกปรก

การเผาไหม้ถ่านหินผลิตจำนวนมากของอากาศมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์และควัน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้น
50% จะถูกชะล้างลงมาจากฝนที่เหลือสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยให้ผ่านการให้ความร้อ
แต่ป้องกันไม่ให้บางส่วนของความร้อนจากการแผ่กลับเข้ามาในพื้นที่ ผล: ร้อนอากาศดินและน้ำ
ภาวะโลกร้อน.

ผลที่ได้คือผิวโลกจะค่อยๆร้อนขึ้น ร้อนนี้ขึ้นของอุณหภูมิพื้นผิวได้เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี 'O' * * *
*
( 2004) . ร้อนนี้จะลดขนาดของธารน้ำแข็งและน้ำแข็งขั้วโลก (ดูเลื่อน 6 พยากรณ์) .
ส่งผลให้ภาวะโลกร้อนและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อากาศเปลี่ยนแปลง:
อีกต่อไปภัยแล้งแห้งฟ้าผ่ารุนแรงมากขึ้นฝนหนักลมแข็งแรงเร็วขึ้นไม่อาจคาดเดาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวด
* *CG
* * ยุคใหม่การจัดการเวลา

การลดลงของการเผาไหม้ถ่านหินเพื่อ 'O' (ศูนย์) เป็นสิ่งจำเป็นในขณะนี้

แต่คนที่รับผิดชอบในการเผาไหม้ถ่านหินเสียหายทุจริตเห็นแก่ตัวและไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้หยุดการเผาไหม้ถ
ดังนั้นแหล่งที่มา (ถ่านหิน) สำหรับการเผาไหม้จะต้องปฏิเสธมลพิษ
เหมืองถ่านหินปิด อุปกรณ์การเผาไหม้ถ่านหินจะถูกรื้อถอน coalminers, ขนย้ายถ่านหิน
coalburners มีความรับผิดชอบ นางสาว R7
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หยุด รถบรรทุกปิดเหมือง:
อยู่รอด !!!

ถ่านหินเป็นผู้ให้บริการพลังงานไม่ได้เป็นเพียงแทนที่โดยผู้ให้บริการด้านพลังงานอื่น แต่การใช้พลังงานต่อคนคือการ
คืนเคอร์ฟิวช่วยลดการใช้พลังงานถนนฆ่าอาชญากรรม ...
เพิ่มการผสมพันธุ์
การเผาไหม้ภายในประเทศและในประเทศที่ไม่ใช่ของมูลสัตว์, ไม้,
ถ่านหินน้ำมันก๊าซสำหรับการปรุงอาหาร, เครื่องทำความร้อนและพลังงานสิ้นสุด! Power-สถานีที่เผาผลาญ
(ถ่านหินน้ำมันก๊าซยูเรเนียม .. ) เพื่อสร้างพลังงานจะปิดลงรื้อถอน

เจ้าของก่อให้เกิดมลพิษและผู้ประกอบการจะถูกดำเนินคดี นางสาว R7 . ถ่านหินและยูเรเนียมเหมืองถูกปิดและปิดผนึก
เจ้าของเหมืองแร่และผู้ประกอบการมีการดำเนินคดี นางสาว R7

ปรับอากาศไม่ระบายอากาศ คุณมี 4 นาทีจะมีชีวิตอยู่!
พลังงานที่ผลิตโดยไม่ใช่การเผาไหม้
พลังงานที่ผลิตโดยไม่ใช่การเผาไหม้ การเผาไหม้ที่จะย้ายในประเทศและในประเทศที่ไม่ใช่ Ends
ขนส่ง! ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันมีการเผาไหม้ที่ไม่ได้ใช้งาน

การขนส่งในประเทศและ nondomestic บนทางด่วนจะถูกแทนที่ด้วย 'ทางด่วน-รถราง' (ดูการวางแผนไชร์)
! ทางไกลพอร์ตทรานส์ทางบกโดยรถไฟเท่านั้น การขนส่งมลพิษแต่ละค่อย ๆ ออกมา
ยกเลิกทางด่วนใหม่ แผ่กิ่งก้านสาขาชานเมืองจะถูกแทนที่ด้วยที่อยู่อาศัยคลัสเตอร์

fracking
Fracking เป็นภัยคุกคามที่ดีกับสภาพแวดล้อมของชุมชนมนุษย์ ...

Fracking เป็นกระบวนการของการขุดเจาะและของเหลวฉีดที่ความดันสูงเข้าไปในชั้นหินหินพร่าก๊าซก็ปล่อย แรงดันสูงเป็นต้นเหตุของกา
หากเกิดเหตุการณ์นี้พร้อม faultlines มันสามารถเรียกใหญ่ 1

กระบวนการแต่ละความต้องการนับล้านลิตรของน้ำ น้ำมีสารเคมีที่เป็นพิษและทรายเพิ่ม ในระหว่างกระบวนการก๊าซม
การดื่มน้ำนี้ได้ resul- เท็ดในกรณีที่ระบบประสาทประสาทสัมผัสและทางเดินหายใจความเสียหาย
ทั้งมนุษย์และสัตว์ พืชผักนอกจากนี้ยังมีผลกระทบอย่างรุนแรง
ไม่เหมาะที่จะนำมารับประทานโดยมนุษย์หรือสัตว์
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ของเหลวของเสียที่เหลืออยู่ในแอ่งน้ำบนพื้นดินจะระเหย ไอเอ็นจี Releasสารอินทรีย์ระเหยสู่บรรยากาศที่ปนเปื้อนในอากาศ, การสร้างโอโซนระดับพื้นดินและฝนกรด ผลเป็นปศุสัตว์ที่ไม่แข็งแ
... ที่อาศัยอยู่บ่นของความเมื่อยล้า, คลื่นไส้, ปวดหัวและแย่ลง ก๊าซอาจส่งผลให้ 'ไฟป่าของ

การใช้วัตถุระเบิดก่อให้เกิดแผ่นดินไหว การใช้งานที่อยู่ใกล้ faultlines
สามารถเรียกแผ่นดินไหวใหญ่ anywere พร้อม Faultline (เท่า some- ห่างไกล) . ระเบิดเหล่านี้ยังสร้างความเสียหาย
พวกเขายังปล่อยก๊าซที่ทำให้มนุษย์สัตว์และพืชผักป่วย ก๊าซเหล่านี้สามารถเป็นสาเหตุของไฟป่า (s)
!

Ends Fracking! เจ้าของผู้ประกอบการจะถูกดำเนินคดี นางสาว R7 .
รัฐบาลที่ช่วยให้ Fracking จะถูกแทนที่และสมาชิกรับผิดชอบ นางสาว R7 .

ในไม่ช้า ความต้องการน้ำจืดจะเกินความพร้อมของน้ำ fresh- ท่อระบายน้ำปนเปื้อนของ (ลำห้วยลำธารแม่น้ำบ่อทะเล
... ) สร้างปัญหาการขาดแคลนสดน้ำ พายุน้ำที่เต็มไปด้วยสารพิษสารพิษ, ยา, ..
ผิดกฎหมายการทุ่มตลาดของเสียอุตสาหกรรมสารพิษสารพิษ
... ก่อให้เกิดมลพิษของน้ำปลายมลพิษที่จะถูกดำเนินคดีบุคคล
นางสาว R3 คนอื่น ๆ ทั้งหมด นางสาว R7 .

ก่อให้เกิดมลพิษบันเทิง ปลาย ในอากาศ: เครื่องแสดงให้เห็นว่าเจ้าของเอกชน: เครื่องบินเจ็ทเฮลิคอปเตอร์จมูกพื้นท
...
ในใต้น้ำ: แข่งเรือแข่งรถ, อื่น ๆ : ห้องโดยสารเรือลาดตระเวน,
การล่องเรือเรือเจ็ทสกีความเร็วเรือยอชท์, ส่งเสริม ...
บนพื้นดิน: ทุก 2,3 และ 4 ล้อเครื่องยนต์รอบ,
จักรยาน, เดี่ยว, SUV, กีฬารถลีมูซีนแข่ง Car-,
รถพ่วงรถคันหรู .

ไม่มีของเหลวบริโภค คุณมี 4 วันที่จะมีชีวิตอยู่!
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การสร้างขยะจะลดลง!
การทำผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อม * * * * สิ้นสุด! พิมพ์อีเมลขยะ * * * * สิ้นสุด! การทำขยะที่ไม่จำเป็น (สะสม,
แกดเจ็ตเกียร์ designer-, ... ) * * * * สิ้นสุด!
บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้หรือนำมาใช้ใหม่ถูกนำมาใช้
* *ผู*้ใ*ห้บริการเหล่านี้จะถูกดำเนินคดี

นางสาว R7

ศัตรูพืช

ยาฆ่าแมลงนอก (สารเคมี) จะใช้ในการปลูกพืชสวน ... พืชสวนผลไม้และอาหารที่มีการปนเปื้อนอ
consump- tion พวกเขาถูกเผาไหม้โดยชุมชน (ไชร์) .
การเผาไหม้ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพเป็นเหตุผลเดียวสำหรับการเผาไหม้

ยาฆ่าแมลง (สารเคมี) ซึมเข้าไปในระบบน้ำสิ้นสุดในทะเลมหาสมุทร ก่อให้เกิดมลพิษน้ำใต้ดินมลพิษอ่างเก็บน้ำ
Drinkwater ก่อให้เกิดมลพิษในมหาสมุทรระบบนิเวศทะเลก่อให้เกิดมลพิษ ผู้ผลิตยาฆ่าแมลง (สารเคมี
poisenous พิษ) จะถูกดำเนินคดี นางสาว R7 .
รัฐบาลที่ช่วยให้มลพิษนี้จะถูกแทนที่, ได้, นางสาว R7
ใช้ยาฆ่าแมลงตามธรรมชาติ
สารเคมีกำจัดวัชพืชเป็นอันตรายก่อให้เกิดมลพิษในดินและแหล่งน้ำ ผลิตจากสารเคมีกำจัดวัชพืชจะถูกดำเนินคดี
นางสาว R7 . รัฐบาลที่ช่วยให้มลพิษนี้จะถูกแทนที่และดำเนินคดี นางสาว R7

1 พระเจ้าคือการรอคอยที่จะได้ยินจากคุณ!

เยื่อเหนียว การอธิษฐาน

อัปยศวัน 6.2.7

ที่รัก 1 พระเจ้า , ผู้สร้างจักรวาลที่สวยที่สุดอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง
(1 เซนต์ ชื่อ)
จะปกป้องพืชดินและน้ำจากสารพิษต่อต้านและหยุดการดัดแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสิ่งใดที่จะให้แน่ใจว่าไชร์
scorches วางยาพิษในดินจะลงโทษสารเคมีกำจัดวัชพืช GM-พืชมลพิษสำหรับแด่
1 พระเจ้า และการที่ดีของมนุษยชาติ

การสวดมนต์นี้จะใช้ในวันเยื่อเหนียว!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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ทารุณสัตว์
Ends ทารุณสัตว์ มีความผิดจะถูกดำเนินคดี นางสาว R4 .
ที่อยู่อาศัยแบตเตอรี่ ยับเยินและแทนที่ด้วย 'ฟรีช่วง'
ผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยแบตเตอรี่จะถูกดำเนินคดี นางสาว R4 สำหรับสัตว์แต่ละ

การขนส่งสัตว์มีชีวิต ไปไกลกว่า 30 กม. ปลาย การละเมิดโดยตัวแทนผู้ผลิตหลักผู้ประกอบการขนส่งจะได้รับ
นางสาว R4 สำหรับสัตว์แต่ละ
ละครสัตว์ พระราชบัญญัติสัตว์ThemeEnd

ครูฝึกสัตว์,

สิ้นสุดความบันเทิงสวนสัตว์
ครูฝึกสัตว์,
ผู้ประกอบการสวนสาธารณะได้รับ

ผู้ประกอบละครได้รับ นางสาว
R4 สำหรับแต่ละการกระทำ
นางสาว R4 สำหรับแต่ละการกระทำ

สวนสัตว์ จะถูกปิดและถูกแทนที่ด้วยสัตว์ป่าเขตรักษาพันธุ์ที่บ้านเพียงสายพันธุ์ท้องถิ่น
ที่ผิดกฎหมายสวนสัตว์ปิด, ผู้ประกอบการได้รับ นางสาว R4

สำหรับสัตว์แต่ละ

greyhound- อุตสาหกรรมการแข่งมีการกระตุ้นให้เกิดความกลัวและความเจ็บปว
กระต่ายลูกสุกรพอสซัม,
ลูกแมวหรือไก่ตะปบฉีกออกจากกันเหวี่ยงไปรอบ ๆ และลาก เหยื่อสดคือกลัวในควา
มันจะจบ! สำหรับแต่ละเหยื่อสด: นางสาว R4

Greyhounds ที่มี loosers
จะพานวางยาพิษหรือถูกยิงตายและทิ้ง ออสเตรเลียสุนัขไล่เนื้อแข่งเนื้ออุตสาหกรรม
17000+ Greyhounds ปี มันไม่ได้เป็นที่รู้จักกันว่าหลาย
livebait จะทรมานฆ่า? ทุกคนในอุตสาหกรรมการแข่งสุนัขไล่เนื้อ
คนการพนัน, ดูเป็น
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มีความผิดโดยสมาคม ความอับอายให้กับชุมชนใด ๆ ชุนพวกเขา! โปรโมเตอร์เจ้าของ
Bookies: นางสาว R4 สำหรับสัตว์แต่ละ
ตื่นเต้นฆ่า ( ล่า: Safari, หลวงอื่น ๆ .. )
ของ Ani- Mals สิ้นสุด เพียงเรนเจอร์สามารถเฟ้นหาสัตว์ โปรโมเตอร์และนักล่าได้รับ
นางสาว R4
สำหรับสัตว์แต่ละ
แข่งสัตว์ปลาย . ม้าแข่ง
(ยอดกีดขวางข้ามประเทศแบน .. ) เล่นโปโล, แข่งรถ (วิ่งเหยาะ
ๆ เดินไปเดินมา .. ) , โชว์การกระโดด ปลาย สถานที่จัดงานแข่งรถยับเยิน
แข่งรถเจ้าของสัตว์,
ผู้ฝึกสอนและผู้ประกอบการสถานที่แข่งได้รับ นางสาว R4 .

mulesing, ตัดของผิวขนสัตว์แบกจากหางบริเวณก้นของแกะ ผลการค้นหาในอาการปวดมากสำหรับ
animal.and ทรมานยังอาจติดเชื้อได้ mulesing ปลาย มันถูกดำเนินคดี นางสาว
R4 สำหรับสัตว์แต่ละ

ต่อสู้สัตว์ ปลาย โปรโมเตอร์เจ้าของสัตว์, ผู้ฝึกสอน, เจ้ามือรับแทงม้า: นางสาว
R4 สำหรับสัตว์แต่ละ

กระทิงต่อสู้ของ จบ! bullfight Arena จะพังยับเยิน
โปรโมเตอร์ธาดอร์และแก๊งของเขาได้รับ นางสาว R4 . ความอัปยศที่มีผู้ชมข
ชุนอัปยศพวกเขา!

เจริญเติบโตของสุนัขที่ไม่แข็งแรงสำหรับจางหายแฟชั่นเป็นสิ่งที่โหดร้าย bra- สายพันธุ์
chycephalic (ปั๊, อังกฤษ, ฝรั่งเศสบูลด็อก .. ) เป็นพันธุ์ที่มีใบหน้าแบนตลอดไป
นี้มีผลข้างเคียงที่มีปัญหาการหายใจสุนัขยุบในช่วงที่อากาศร้อนและโรคหัวใจเนื่องจากการหายใจที่ไม่ดีที่ทำให้สุนัข
ประเภทของดิง bree- นี้สิ้นสุด! พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เจ้าของได้รับ นางสาว R4 สำหรับสัตว์แต่ละ
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สายพันธุ์ Brachyce-phalic: อเมริกัน Staffordshire Terrier, Cher Affenpin-, บีชันฟรีส,
บอสตันเทอร์เรี, นักมวย, บรัสเซลส์ Grifton, บูลด็อก, บุลล์แมสติฟฟ์, อ้อย Corso,
คาวาเลียร์คิงชาร์ลส์สแปเนียลชิวาวาเชาเชา, Dogo Argentino, ด็อจเดบอร์โดซ์, Mastiff
ภาษาอังกฤษ, บูลด็อกฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น คางกษัตริย์ชาร์ลสแปเนียลลาซา Apso มอลตา Neapolitan
Mastiff, แคนาดา, ปักกิ่ง, ปั๊ก, Presa- Canario, Shar-เป่ย, ชิสุ, Silky Terrier
ทิเบตสแปเนียลอร์กเชียร์เทอร์เรี

ทหาร

ก่อให้เกิดมลพิษทางทหารกับการขนส่งและวัตถุระเบิด, A / N (อะตอม /
นิวเคลียร์) B (ชีววิทยา) C (สารเคมี)
อาวุธ พวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์สัตว์และ Plantlife สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตสต็อกของอาวุธเหล่านี้จะถูกท
นักวิทยาศาสตร์ที่สร้างอาวุธเหล่านี้ได้รับ

นางสาว R7 . รัฐบาลที่ช่วยให้การผลิตและการหรือจัดเก็บอาวุธเหล่านี้จะถูกแทนที่และได้รับ
, นางสาว R7 .

ป้องกันสิ่งแวดล้อม!
ภาระผูกพันทางจริยธรรมและ Civic Duty!
1 พระเจ้าคือการรอคอยที่จะได้ยินจากคุณ!
ที่อยู่อาศัย การอธิษฐาน

การเฉลิมฉลองวันที่อยู่อาศัย 9.1.7

ที่รัก 1 พระเจ้า , ผู้สร้างจักรวาลที่สวยที่สุดอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง
(1 เซนต์ ชื่อ)
ขอความช่วยเหลือในการปกป้องที่อยู่อาศัย
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สัญญาว่าจะก่อมลพิษถือสัญญารับผิดชอบเพื่อให้กลมกลืนกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยถามมลพิษที่ถูกลงโทษในขณะนี้และใน
1 พระเจ้า และการที่ดีของมนุษยชาติ

การสวดมนต์นี้จะใช้ในวันที่อยู่อาศัย!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ความรับผิดชอบที่ 7:

ใช้กฎหมายมอบให้ Manifest กระจายข้อความของมัน

แทนที่ทั้งหมดสิ่งพิมพ์ทางศาสนาอื่น ๆ ด้วย กฎหมายมอบให้ Manifest
ยกเลิกสิ่งพิมพ์ล้าสมัย friedly สิ่งแวดล้อม ฉีกสิ่งพิมพ์ล้าสมัยแช่ในน้ำเมื่อฟีดอ่อนเพื่อ wormfarm

อ่านผ่านประจักษ์เมื่อคุณเห็นในหัวข้อที่น่าสนใจอ่าน
ถัดไปทำบางอ่านลึก อ่านเข้าใจใช้และมีชีวิตอยู่มัน !!!
จิตวิญญาณและความเข้าใจของข้อความที่เป็นสิ่งที่สำคัญ
ไม่ได้เป็นความหมายของแต่ละคำหรือประโยคโครงสร้าง
ที่เข้าใจได้ไอเอ็นจีจิตวิญญาณและวัตถุประสงค์ของความคิดที่จะช่วยในการดำเนินการข้อความ

1 พระเจ้า มนุษย์ทุกคนต้องการได้รับโอกาสในการอ่านและการศึกษา ' LGM ' ผู้ที่ไม่สามารถอ่านควรจะอ่านให้พวก
ได้รับการยกเว้นไม่ ทุก Custodian-การ์เดียนมีหน้าที่นี่ 1 พระเจ้า
กำลังดู.
คัสโตเดียการ์เดียน ใช้ กฎหมายมอบให้ Manifest เป็นคู่มือสำหรับการนมัสการชีวิตและการทำงาน
พวกเขาอธิษฐานทุกวันและพูดด้วยความเชื่อมั่น สวดมนต์ทุกวัน
.

ผู้สนับสนุน เข้าร่วมองค์กร (พาณิชย์, สันทนาการ, ชุมชน, การศึกษา, การเมือง, Professional,
การค้า ... ) เพื่อให้พวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของพวกเขานำพวกเขาในแนวเดียวกันกับ
กฎหมายมอบให้ Manifest .
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ผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้อื่นแปลง พวกเขาช่วยให้มีดิง understan- ที่กฎหมายมอบให้ Manifest พวกเขาใช้
'ท้าทายสวดมนต์สำหรับการสนับสนุนทางศีลธรรม

1 พระเจ้าคือการรอคอยที่จะได้ยินจากคุณ!

ท้าทาย การอธิษฐาน
ที่รัก 1 พระเจ้า , ผู้สร้างจักรวาลที่สวยที่สุดอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง
(1 เซนต์ ชื่อ)
ร้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแปลงความช่วยเหลือไม่เชื่องมงายไม่เชื่อจะได้รับ
1 ความเชื่อ

ขอขอบคุณสำหรับประสบการณ์ของการมีส่วนร่วมในความท้าทายนี้ฉันพยายามที่จะทำให้ความท้าทายมากขึ้นเพื่อควา
1 พระเจ้า และการที่ดีของมนุษยชาติ

การสวดมนต์นี้จะใช้เมื่อเผชิญหน้ากับคนที่ไม่เชื่อไม่รู้!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ผู้สนับสนุน เยี่ยมชมการชุมนุม พวกเขาสนับสนุนให้คนอื่น ๆ ที่จะเข้าชมการชุมนุม พวกเขาเริ่มต้นการชุมนุมใหม่โดย
7 คนจากนั้นได้ร่วมกันที่มีการชุมนุม (ดู 1 ความเชื่อเริ่มต้นการชุมนุม) .

ตามที่เขียนไว้ก็จะต้องถูก !!
ความรับผิดชอบที่ 8:
และหลีกเลี่ยงการทำความสะอาดมลพิษ ..

humankinds ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการอยู่รอดมลพิษ ของเรา
วิถีชีวิตและกิจกรรมที่เป็นผู้ก่อมลพิษที่ใหญ่ที่สุด มันมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ, ecochain
สิ่งแวดล้อม foodchain คุณภาพชีวิต, อากาศ, สัตว์ป่า .. เรามีการเปลี่ยนแปลง!
หรือให้มลพิษทำให้เราป่วยเจ็บและในที่สุด ...

สาเหตุหลักของมลพิษเป็นคนเผาไหม้สิ่ง มันเริ่มต้นด้วยการสูบบุหรี่ อย่างต่อเนื่องโดยการเผาไหม้ (มูลสัตว์,
ไม้, ถ่านหิน, ก๊าซ
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น้ำมัน..) เพื่อทำอาหาร (บาร์บีคิวบ้านพาณิชย์) . เผา (ถ่านหินน้ำมันก๊าซยูเรเนียม) การผลิต
'สกปรกพลังงาน' เผา (น้ำมันก๊าซถ่านหินยูเรเนียม) สำหรับการขนส่งสินค้าและคน (induvidual
มวล) . หลีกเลี่ยงการเผาไหม้! ปิด (สิ่งอำนวยความสะดวกการเผาไหม้และการทำเหมืองแร่)
แหล่งที่มาของวัสดุที่เผาไหม้ ทำลายหุ้นที่มีอยู่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การละเมิดโดยบุคคล นางสาว
R3 .
การละเมิดโดยหน่วยงาน นางสาว R7 .

เห็นกรีนคอนเซ็ปต์!

คำเตือน !!! ผู้ปกครองครอบครัวผู้ปกครองไม่ได้ที่จะอยู่ใกล้กว่า 70km
ไปถ่านหินน้ำมันก๊าซยูเรเนียมเผาไหม้โอบอุ้ม facilit- So as to avoid a greater risk of
cancers, miscarriage, premature-aging, respiratory illness, stillbirth,...

Another major cause of pollution is poisons and toxins entering the water chain (ponds,
lakes, streams, rivers, underground reservoirs, groundwater, seas, oceans) .
Agriculture (Fertilizers, Herbicides, Pesticides..) , Building
(waste toxin seep into soil..) , Manufacturing (toxic waste..) , Cleaning (phosphates..) ,
Cosmetics (Arsenic Cadmium, Lead, Mercury..) , Mining (cyanide, sodium hydroxide,
fracking, sulfuric acid) , Pharmaceuticals (animal, human drugs, waste) . Avoid using
poisons and toxins. Close all sources of poisons and toxins. Destroy available stock
environmentally friendly. Breach by individuals, MS R3 .

Breach by entities, MS R7 .
In the north Pacific the US and in co- operation with Japan are creating an artificial
island 'Plastic Pollution 1'. The expanding island (current size: of Greenland) consists
mainly of plastics. Being absorbed by sealife and birds it has entered the food-chain (sea)
. Eating seafood from this polluted area enters human digestion then enters a body’s
bloodstream polluting the whole body leading to misery and suffering. The US and
Japan are to clean up the mess, NOW!!! Custodian guardian are not to eat seafood
(Salmon, Sushi..) from the north Pacific.
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Avoid producing non degradable packaging and products. Food
and drink in plastic containers ends. Plastic footwear plastic
(man made fibres) clothing is bad for your skin. End
production of plastic products and fibres.

Bad News! Plastic is now common in human blood! Will plastic mean a slow sick
agonizing..
Business (parasitic, predatory) saw an opportunity of take advantage of others,
profiteering. Profiteers wanted more leisuretime so did un- ions. Leisuretime activities
cause a lot of garbage, pollution, injuries, health risks, endanger other species. Most
leisuretime activities are environmental vandalism. Useless leisuretime activities are
replaced with volunteering in worthwhile community activities furthering hu- mankinds
destiny!

Travel, Tourism has developed into a menace. Cruise ships unload tourists that
swarm like insects (cockroaches) over ports and local habitat. They disrupt local
lifestyle, drive up living costs for locals. Create mountains of waste. This entertainment
of the idle well off Ends! This also applies to air, coach, rail tourism.

Crowd entertainment ends !
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Crowd entertainment creates a lot of, ‘Garbage’! Council’s are running out of
landfill areas. End mountain’s of, ‘GARBAGE!

Crowd entertainment needs venues! Councils put large areas aside and get into high
debt building huge venues. Huge costs accumulate for operating and maintaining. The
venues are not used 90% of the time. No more new venues! Existing are demolished!

Crowd entertainment needs huge investment in public, domestic transport and
parking! No venues, infrastructure costs are down.
Eliminates road and parking ‘Chaos’!

Crowd entertainment brings global entertainment:
Olympics (para, summer, winter) , World tours
(Bands,...) , Football (worldcup) , Gran Prix, F1
(motorcycles, motor cars) .
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Crowd entertainment creates big crowds. A big crowd is volatile, fights often break out,
hysteria is possible, stampede... A big crowd is a threat to themselves and the
commuity. Big crowds are a magnet to all types of addicts and their suppliers. Big
crowds need a lot of

expensive security. Big crowd entertainment ends!

STOP POLLUTING PUNISH POLLUTERS

S U R V I V E !!!
Obligation 9 :
Protect animals from cruelty and extinction!
1 GOD wants us to enjoy and respect animals. Respect for animals should be shown. For
joy they bring into our lives as pet or in the wild. As work companion (guide dog, pack
animal, sheep dog...) . As supplier of blankets, clothing, footwear, floor covering... As
provider of nourishment (drink, food) .
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1 GOD is waiting to hear from you !

Animal’s Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Thanks you for the blessing of animals
Who give us pleasure, companionship and sustenance! I will respect
them and protect them from cruelty I will punish everyone who is
cruel to animals For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind
This prayer is used when needed !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1 GOD expects Humankind to be custodian 0f all animals. Human’s given a superior
intellect (Thank You 1 GOD) to animals are to be custodian of the animal world. C R U
E L T Y to Animals is a crime that is prosecuted! Every time a specie become extinct
humankind has failed.

Cruelty to animals is insulting 1 GOD a crime to be prosecuted.
Battery housing, neglect, Safari-hunting, racing animals, staging animal fights,
testing products, procedures on animals, torturing...
Any person, club or organization that sponsors or facilitates Cruelty to animals (Bull-fight
Arena, Circus, Greyhound-Racing Oval, Race- track, Steeple-chase course,
Trotting-track, Zoo...) are prosecuted MS
R4 for each animal and closed down. Sanctuary's are supported!
Animal fights (Bear, Bull, Cock, Dog,...) End. Animal owner, trainer and promoter are
caged, MS R4 . Venues are demolished .

Battery housing is demolished. Replaced with 'Free-range'.

Circus animal entertainment Ends. Animals are replaced with humans.

Life Animal transport further than 30 km ends. Portable abattoir is used.

Racing animals Ends. Racing venue are closed, demolished. Racing animal owner,
trainer, racing venue operator get, MS R4 .
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Thrill-killing (Safari hunts, Royal-hunts, other hunts) of Animals Ends. Promoter,
Hunters are prosecuted, MS R4 for each animal .
Only Rangers can cull animals.
Theme-park animal entertainment Ends. Replaced with games, rides,...
Zoos are closed. Replaced by Wildlife Sanctuaries that house only local specie. Every
Shire has Wildlife Sanctuarie (s) .

Sanctuary
Shire Sanctuary protect the local 'Habitat'. It's Eco-System,
Rock and Sand formations, Vegetation, Wildlife. Become a
Shire Sanctuaries Ranger Volunteer. 1 GOD is watching.

Every Shire-Oasis has a Sanctuary. Multiple Shire-Oasis may create a Sanctuary
corridor. Provincial Government helps with Sanctuary corridor.

Angling
Angling serves 1 need, food-gathering. And a perceived
need to have thrills (sport) .
Angling for food is supported by Custodian Guardian.
Angling for thrills (sport) is not.

1 GOD is waiting to hear from you !

Angling Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Thanks you for the blessing of angling It's good for the Soul and
good for the stomach! I will not over-fish or allow over-fishing I will
punish thrill-seeker anglers and its promoters For the Glory of 1
GOD and the Good of Humankind
This prayer is used when needed !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Angling is supervised by government to avoid over fishing. Size limits apply to certain
species. Fish below a certain size are, released (law) .

The capture and transportation of bait fish can spread damaging organisms between
ecosystems, endangering them. The moving of fish from one location to another can
cause the introduction of fish alien to the ecosystem. Check local Regulations.

Using live bait is cruel. Don’t do it!

Greedy farmers, ranchers overstock the land. Result overgrazing. Result desertification (bad
weather speeds things up) . Result cruelty to lifestock. This ends! Greedy farmers,
ranchers loose their land without compensation. They are prosecuted, MS R4 for each
animal .

End cruelty to all of 1 GOD’s creation’s.
Obligation 10 :
Stand up for the unfairly attacked, disadvantaged, weak and needy!

Individuals and communities have a moral obligation, a civil duty to stand up for the
unfairly attacked, disadvantaged, weak and needy.
Morally strong (HE, SHE) have an obligation to assist the emotional, mentally and
physical disadvantaged. Custodian Guardian show strong leadership. Communities that
fail to live up to their moral Obligations and civil duties. Don’t deserve to Survive!
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Unfair attack's may be the result of: arrogance, deceit, elitism, greed, jealousy,
ignorance, injustice, misunderstanding, peer-pressure, perjury, revenge, pride,
social-status, wealth-apartheid,... These are not a defence for unfairness. Unfairness is
rectified. Iniator (s) of unfairness is (are) held accountable (compensation, rehabilitation) .

People are disadvantaged because of their attitude, behaviour, looks, gullibility, social
status,... Individual's and the community have a duty to help these unfortunates. This
doesn't mean hand-outs. But rectify
- ing conditions that are cause and effect of becoming and staying disadvantaged.
The disadvantaged have a self-interest to overcome their situation.

The weak are a great challenge being easily overlooked and forgotten.
The weak may appear pathetic. Frustra- ting to help. Never the less
they do need help.

1 GOD is waiting to hear from you !

Daily Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Help me be
clean, compassionate and humble Using the 7 Scrolls as guide:

I will protect your creations and Punish Evil.
Stand up for the unfairly attacked, disadvantaged, weak and needy Feed the hungry,
shelter homeless and comfort sick Proclaim:
1 GOD, 1 FAITH, 1 Church, Universe Custodian Guardians Thank you for
today

Your most humble faithful custodian-guardian (1 st name)
For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind
This prayer is used everyday, alone or in a group in any-place you like, facing the
rising sun eyes closed. Recited at the Gathering.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
The more corrupt, immoral, selfish a community becomes. The
more needy this community has. They are needy because
community wealth is not shared equal. To overcome this, all
participants of
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the 'Chain of Evil' are held accountable, asset-stripped, MS R6 .

Being rich wealthy is a Shame a crime MS R6 .
1 GOD dislikes: arrogance, in-justice, pomp, rich, vain, violence,
waste, wealth, these are not for Heaven.

1 GOD cannot be bribed or bought !!!
Obligation 11 :
Feed the hungry, shelter homeles and comfort sick!
A local well off community has homeless (sleeping in rubbish dumpsters)
underfed (eating garbage) struggling
(harassed, bullied and stalked by debt collectors) people. Many of its people go without

the necessities of every-day live (eatab- le food, clean-water, decent clothing,
comfortable-shelter) . These

needy people live in misery, that often leads to sub- stance
abuse (smoking, alcohol, prostitution and mind-altering
substances) . They need help, yours the community,..

This is a selfish community living the 'Chain of Evil' and failing its
duty of human decency. Is this your community? If so it is your
duty to change things. Failure to do so is immoral is Evil is Anti-1 GOD.
Evil is asset stripped, caged, MS R6
A Community that allows Parents (Bad, unfit) in 2 story buidings, 2 jobs
2 cars send their children to school with out breakfast and sandwiches. Is
a community that does not deserve to survive. Does your community
have hungry people, be ashamed and feed them. 1 GOD is watching!

Does a Community Healthcare facility turn sick people away because they have no
healthcare cover. Everybody (not rehabilitators) has a 1 GOD given right to Free
unconditional healthcare. Denying free healthcare is a crime, MS R6 + loose professional
accreditation.
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Shun and shame any parasitic profiteering medical practioner.

Free Healthcare a 1 GOD Given Right !
1 GOD is waiting to hear from you !

Thank You Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Thank you for
supplying me with Daily drink and food Living by your latest
message
I endeavor to be deserving nourishment every day May I be spared
agonizing Thirst & numbing Hunger pains Your most humble faithful
custodian guardian (1 st name)
For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind
Use this prayer before every feed!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
A Community that has emty homes. Should not have homeless. Has your community
empty homes and homeless. Move homeless into empty home. End investment
Real-Estate. End parasitic predatory profiteering landlords. Hold them accountable, MS
R6
A Custodian Guardian Shire has no homeless. Any homeless is trans- ferred to a Shire
Cluster housing. The ' Shire ' immediately puts the homeless on wmw x1 . Provincial
Community Emergency service
(CE) sends an evaluator who decides if the homeless can be integrated into the
community. Some homeless may not be abble to become integrated. The Shire looks
after them. Nobody is left lying in the gutter, dehydrating, freezing, starving, mauled,
assaulted, pissed on by dogs,... Provincial and Shire Government that fail in their duty of
care to it’s citizen. Are replaced, prosecuted, MS R7 Melbourne>

Custodianm guardian believe that every (not rehabilitators) member of the community
has a 1 GOD given right to: eatable food, clean- water, decent clothing and secure
comfortable shelter.

Replace selfish community with equality and harmony
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Obligation 12 :
Protest injustice, amorality and environmental vadalism!
The gaining an advantage over others accumulates vast amounts of material things,
influence and power. This leads to uneven wealth distribution (Wealth-Apartheid) . Wealth
creates the urge to have more and protect what you have. To do this the wealthy
corrupt Justice. They have laws change d (Corrupt-Law) to enhance and protect their
'Selfishness'. This leads to injustice. These people (Chain of Evil members) are also
the main cause of 'Amorality' & 'Environmental-Vandalism'.

Corrupt Law Injustices: Diplomatic Immunity, Double Jeopardy, Plea-bargaining,
Immunity, Statute of Limitations, Privilege,...
Corrupt Law is revoked (re-sentencing) ! Revoking is backdated to
0.1.1.1 (01.01.2004) . Guilty are prosecuted.
Child Injustices: beating, begging, molesting, labor,
pedophilia, prostitution, soldiering, suicide- bomber.. Child
injustices the worst form of commu
- nity injustice, a failure! End Child injustices. CAGE
GUILTY !!!
Women Injustices: domestic violence, pay gap, rape, religious,
sexual harassment, prostitution, slavery.. Women Injustices, a
community failure are to be addressed! End Women Injustices.

Community Injustices: Bullying, Elitism, Greed, Profiteering,
Wealth Apartheid, Hereditary Tyranny..
Community Injustices are to be addressed!
Bad Law Injustices: Freehold, Privatization of utilities, Copyright and
Patents (intellectual property) , Hedging, Tax deductible Donation,
Credit, Gambling... Bad Law is revoked (re-sentencing) ! Revoking is
backdated to 0.1.1.1
(01.01.2004) . Guilty are prosecuted.

Religious Injustices: Forgiveness, circumcision (HE, SHE mutila- tion) , celibacy,
molestation, Privilege, pedophilia, sacrefice, women
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discrimination.. Denounce and Shun religious injustices. Become a Custodian
Guardian! Hold clergy accountable. There is only:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Justice is a 'BASIC' human need. Justice is essential for a community
to function, survive (see 7 Provinces) .
Justice establishes Truth and rectify In-Justice. Justice has no jury. It
has mandatory sentencing, rehabilitat- ion, compensation.

Governance Injustices: Assassination, Corruption, Execution, In- vade, Elitism,
Wealth Apartheid, Pollute, Environmental-vandalism Torture, Tyranny,.. Replace
Tyranny (Hereditary, Political) with mul- tiple choice 1st past the post freely elected
Committee Governance.
Prosecute Tyranny: MS / R7 Governance that creates injustices is Evil is replaced &
prosecuted: MS / R7 .
Every person has a moral, Civil-Duty to end Injustice. Hold people Accountable that
are the cause and effect of Injustice, MS R6-R7

Z E R O T O L E R A N C E to I N J U S T I C E !
Many in the community endorce Ammorality. This ends. Religious philosophy's are
discarded to pursue, consumerism and leisure-time activities. Morals are replaced with a
pursue of self-gratification (em- bracing one’s dark evil side) . This is not acceptable!
These people are held accountable.

Humankinds downfall too much leisuretime. This ends. Too much
leisuretime, is the cause and effect of too much unneeded Junk. Too
much Garbage. Too much Pollution. Too much tourism. Too much
boredom. Too much addictions. Too much playing or watching
games. Not enough work ethic and Community spirit.

Too much leisuretime, is replaced (wmw, volunteering) . 1 GOD set the example work
5 days on day 6 evaluate your achievement, comp- lete any unfinished work and plan
next weeks work. After work leisuretime is used to volunteer. On day 7 rest enjoy life
have a Fun-
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Day, Celebrate, attend a Gathering. No Gathering near, start 1.

The pursue of self-gratification leisuretime. Divides the community into
those that have too much and those that have not enough (Wealth
Apartheid) . Cut Ammorality, leisuretime, consumerism, waste and
embrace:

1GOD 1FAITH 1Church U.C.G.
Environmental-Vandalism ( Eco-terrorism) is individiduals and organizations showing
disrespect to 1 GOD's creations. Show disres- pect, SHUN, Shame to Anti- 1 GOD Environmental
vandals: MS R7.
Environmental-Vandalism (E-V) is endangering the 'Eco-system' its vegetation, its
creatures, our food-chain. E-V main cause of Global- warming. Cause of new global
illnesses. Threat to quality of life.
E-V, Coal mining, coal transport. Open coal transport pollutes air. Fine coal-dust is
inhaled by humans and animals making them sick. Laundry is contaminated resulting in
skin disorders. Soil, Crops, vegetation are polluted, unfit for human or animal
consumption. Open waters (creeks, dams, lakes, ponds, streams, rain, reservoirs,
rivers, snow) are polluted making it unfit to drink for humans and animals. Open Coal
transport Ends. Operators, Subcontractors and drivers are prosecuted, MS R7 + pay
medical, vet-bills and clean up. Corrupt criminal Government that allow this to happen is
replaced all its members caged, MS R7.

Environmental-Vandalism is people living in over- sized homes. People
having useless vanity gardens, swimming pools, tenis-courts..
People having hunting cabins, beach cabins... This is replaced
with
C.G. Shire Planning.

The purpose of Shire Planning is to utilize land to most benefit the local Community
and Habitat. It is essential that Community and Habitat harmonize. All fertile land is
utilized for growing food and or ranching, ensuring some sanctuaries are provided for
native vegetat- ion and native creatures. Non fertile land is used for domestic and non
domestic building. Existing buildings on fertile land are demoli-
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shed and recycled on non fertile land. Mansions with vanity gardens, apartments,
townhouses, penthouses, holiday homes, retirement villages are replaced with Shire
cluster homes on non fertile land.

Environmental-Vandalism a crime, MS R7
Obligation 13 :
Do rewarded work, no loafing!
1 GOD wants you to work! The Community wants you to work! Your parents want you to
work! You want (have) to work. 1 GOD ’s design is for humans to be active, useful. Don’t
disappoint 1 GOD.
People want to feel useful. The best way to achieve this is to work.
For work there is an expectation of a reward.

The reward is 3 way. Pay, satisfaction, soulfood. Custodian guardian pay is based on
a ' weekly minimum wage ' (wmw) and a multiplier.
Pay-scale starts with a wmw x1 ( minimum) to wmw x7 ( maximum) :
wmw x1 unskilled , apprentice wmw x5 Leader

wmw x2 skilled , Tradesman

wmw x6 Manager

wmw x3 Senior-Tradesman

wmw x7 Administrator

wmw x4 Supervisor

' wmw ' are set annually by Government. wmw may stay the same, or go up, or go
down as economic conditions require.
To set wages and conditions they are standardized. For best economic management
everyone's a wage earner. Note ! Private ownership, State ownership are abolished and
replaced by CROn ( Community Run Owned not for profit) . Unions are deregistered.
Government sets wages and conditions annually.

Work conditions: A workplace is to be healthy and safe with protective
gear and footwear worn as needed. Push- ing people to do more work in
less time is unsafe, unheal- thy and decreases quality. There are breaks
every 3 hours Total hours worked a day must not exceed 10 hours.
C-G 21h Klock time applies.
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Job satisfaction (Js) is a state of mind. If a person works, because they
have to. They need to create their own Job satisfaction. If you try hard
enough you can find 'Js' in boring, mundane, repetitive work.

Workers who cannot find full or part-time work. Are usefully employed by the ' Shire
' on wmw x1 . Eliminates unemployed !
Loafing being lazy. Is undesirable, selfish. Not doing
your share at home, school or work is bad. Home,
Education and Work are not to let loafing become the
norm.
Loafers are held accountable. Repeat
offenders have benefits, privileges withdrawn
and are shamed.

Work > Volunteer > Fun-Day

Obligation 14 :
Be Good! Punish Evil!
Being good does not mean being a saint or perfect. Note! There is no perfection in the
physical Universe. That applies also to humans.
There are 6 stages of Good and Evil.
Best > Trying > Repent > Flawed > Bad > Evil.
Every Custodian guardian endeavors to live within the stages 1-3.

Best! A person tries to be the best they can be. A Custodian guardian!

Trying! A slightly flawed person tries to improve. A Good person!
Repent! A flawed person, repents and tries to improve. An Average person! A person
made mistakes. They disappointed I, Family and Community. They repent and rectify
things as best as they can. I, Family and Community are to give them a second
chance.

Flawed! A flawed person, doesn't change. A Community concern!
A person made mistakes. They disappointed I, Family, Community. They don't care.
Family, Community hold this person to account.
This person is likely to become lawless, being charged, MS R1 , R2 .
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Bad! A Bad person, lawless, criminal,... A Community Threat! A person with a lawless
attitude committing crimes. A threat to family and community. This bad person is held
accountable: MS R2-R4 .
Evil! This person sees lawlessness as normal and crime as a
vocation. A Evil heinous Community Threat! This Evil is
charged: MS R4-R7 .
There is a stage 7: ' Pure '! It applies only to the Soul. When the Soul becomes immortal
an Angel. The Soul is then 'Pure'!

Humankind has lost it's way. Anti- 1 GOD, ammorality, criminality, immorality,
lawlessness, profiteering, polluting, violence are the new normal. Accontability is
applied to phase in the new normal for Humankind. Being in 'Harmony with itself, it's
surroundings, the physical Universe and 1 GOD'!!!

1 GOD is testing Humankind concerning holding Evil accountable, caging it. Should
Humankind fail in applying 'Accountability', 'Mand- atory Sentencing' and
'Rehabilitation'. An angered 1 GOD will hold Evil Humankind accountable. You do not
want to anger 1 GOD!
1000's of years of Evil are coming to an End. With or without human involvement. Custodian
Guardian believe Humankind should imple- ment ' Accountability', 'Mandatory
Sentencing' and 'Rehabilitation', caging Evil!

Custodian-Guardian Accountability: Zero Tolerance, no Bad-Laws, no corrupt discount
laws, no Jury, mandatory-sentences, Rehabilitation
(educating, caging, compensation) . Implemeting, ‘LGM’.

BE GOOD PUNISH EVIL !!!!!
Obligation 15 :
Be just and give deserved respect!

Custodian-Guardian support a just and democratic society. That is based on, or
behaving to what is moraly right, fair and written in the 'LawGiver Manifest'.
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A just person gives to each individual and creature what they are due.
If respect is warranted a just person will give due respect. A just person demands
accountability in cases of wrong doing.

Justice starts with an individual "YOU"! You need to be 'Just'. Being Just is the
foundation from which 'Justice' rises up.
Being Just and receiving Justice is ideal. Reality is that there are unjust people who
create In-Justice. Each individual has a moral and civil (public) -duty to remove
In-Justice.
The Just group up and establish 'Governance'. Governance consist
(mandatory) of multi-choice and equal gender 'Committee'. 1 person and or hereditary (Monarchy)
Governance is Tyranny. Tyrants are removed, prosecuted, MS R7 .

Respect may be deserved. By individuals, group, organization,...
Deserving are moral strength and being just: abilities, achievements, actions, courtesy,
appreciation, attentiveness, civility, politeness, thoughtfulness, random acts of
kindness qualities..

Respect is showing admiration for virtue and or achievement. It may take time and effort
to become aware of good qualities. When aware where appropriate to honor those
qualities by deserved Respect.
Respect may also be shown for feelings, wishes, rights... This type of Respect is not
given automaticcally. Showing consideration, make allowances, be mindful... must
stand the test of moral strength and being just. Only then can it become deserved
Respect.

Obligation 16 :
Cremate, close Graveyards!

A human body has a beginning and end. At its end a Soul needs to be
released. To ensure that the Soul is released and Afterlife is possible.
The human body is cremated. If a Soul is not released it exists in limbo as
Ghost.

Cremation is not only needed to free the Soul but also for health reasons. The
cremation fire cleanses. Destroying dangerous bacteria, viruses, insect
larvae and fungi that may inhabit the body.
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A Crematorium is a Provincial Public service facility: Administration
(Coroner, Morgue) , End Portal and Garden. Here the dead have an autopsy, are
farewelled and recycled.
All deceased are transported to the morgue for an autopsy. The autopsy is to establish
cause of death and identity of deceased. It includes a toxicology to establish whether
the body was contagious in anyway and could have infected another human.

Cannibalizing the human body before during or after autopsy is immoral is
criminal. Cannibalizing is removing bodyparts, body- fluids, eggs, sperm. Body
cannibalizing is a crime: MS R7
A Cremator prepares the body and estate-distributions information for viewing. Every
body is prepared the same way no exceptions. The naked body (humans start life naked
they end life naked) is placed in a plain cardboard coffin covered by an olive color linen
sheet with only the head visible.

Viewers may pray silently using a Soul-Prayer , Grief-Prayer , or
Relive-Good Prayer or Relive-Bad Prayer . The Cremator sets a date and time for the
Cremation. An Afterlife mess is held by an Elder from the nearest Klan. The Body is
cremated. Mourners receive a plaque each to take home.

Next morning the ashes are dispursed over the Crematorium garden.
Rehabilitators ashes are dumped on the Garden compost.

Graveyard funeral a pagan ritual
Graveyard funerals are unacceptable because a growing
population needs to use the land more useful. Graveyard
funerals may create Ghosts by not releasing the Soul.
Graveyard funerals are favored by evil elitist showing off: Expensive
coffin, expensive Headstone, pompous landscaped
mausoleum.

Preservatives in food stop body's from decomposing stopping reuse of graves. Graves
encourage crime, robbing and vandalizing. Neglec- ted graves attract vermin... Graves
are a waste of land, unacceptable. Population growth entails using land more efficient.
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No more new Graveyards. Existing Graveyards are closed and dug up. Remains are
cremated and spread over the Crematorium garden.
The land is used for other purposes.

Cremation is the only acceptable type of funeral !
Obligation 17 :
Vote in all elections!
Voting is a moral and civil duty. Survival of a community relies on maximum support
and participation from its members. A Community member and every Custodian
Guardian are obliged to vote in all Elections (political or non political) . Non compliance, MS
R1
People not voting are in fact supporting people that establish Tyran- nies. They allow
lobby groups to corrupt Governance. You Must Vote!

HOW to VOTE
Custodian Guardian vote in all elections that they are eligible for.
Who is a candidate that can be supported?
A HE or SHE no younger then 28 or older then 70. Is or has
been a parent.

Is an employee or volunteer or retired. Is
mentally and physically fit. Has no University
education.

Has not completed any caged Rehabilitation. Has no sexual disability (same gender,
confused gender, child molesting) . Uses the ‘Law-Giver Manifest’ as their guide. Is a

Custodian Guardian

NOTE !
Custodian Guardian Supporters and Klan Elders may nominate, sup- port, endorse and
SHUN candidates in elections. Custodian Guardian Members (Zenturion, Praytorian,
Proclaimer) cannot support, nominate or endorse candidates outside the 1 Church
administration.
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Having completed 1 GOD given Obligations! You are now ready to claim and
receive 1GOD given Privileges!

For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind!

End
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