1FAITH Zákonodárce Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Depozitář Guardians

ctnosti jsou pozitivní. Být ctnosti je dobré pro duši a dává vám lepší člověk. 1 BŮH sleduje.

Udělat ctnosti způsob života. Žít v
harmonii s rodinou, sousedy, obec,
lokalita a život- ment. Žijící ctnostný život
je nejlepší způsob k uctívání 1GOD.

Být počty ctnost je v čistotě zmenší.
Ctnosti člověk prožít dobrý oni dělali. 1GOD miluje je.

lidstva úspěch: ctnosti
uctívání pouze 1GOD & vždycky potrestat zlo. 1. Zjistěte, pak
Teach & znalostní kontinuita. Chránit životní prostředí a ladí s
Habitat. Milující, věrný & spolehlivý. Odvaha, soucit, Just, sdílení.
Vytrvalost Clean & Tidy

1

1GOD 1FAITH 1Church Vesmír Depozitář Guardians
14.12.1.1 www.universecustodianguardians.org

1FAITH Zákonodárce Manifest

1GOD čeká slyšet od vás! • • • •••
ctnosti -Modlitba
Milý 1GOD , Tvůrce nejkrásnější Universe nejčastěji skromného věrného
depozitní-opatrovníka (1 Svatý název) slibuje žít a jednat ctnosti
Slibuje, že povzbudit ostatní, žít a jednat ctnosti žádá trestání
of non-ctnosti chování Ať ctnosti daří a non-ctnosti třesou pro
slávu 1GOD & dobro lidstva
Tato modlitba je přednášen doma nebo na setkání!
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Virtue 1: uctívání pouze 1GOD & vždycky potrestat zlo.
Uctívání 1GOD pouze. Zahodit všechny ostatní Idoly: jejich
bohoslužebných míst, jejich rituální to, jejich spisech, ...

Pokyny k uctívání pochází z " Zákonodárce Manifest ‘.

1GOD nechce sacrefices. Oltáře jsou nahrazeny pultů. Kustod
Guardian učit (Hledat, získávat znalosti) & učit (Aplikovat a
předávat znalosti) Od kolébky ke kremaci.

1GOD Nechce účel stavět kostely.
Kustod Guardian uctívání kdekoliv a kdykoliv. Na Funday se na
setkání (Do vzdělávacího zařízení) s rodinou, přáteli, sousedy ...

uctívání 1GOD rozumí držení Evil k odpovědnosti. Všude
tam, kde se objeví Evil. Odpovědnost přichází tím, že
najde ‚pravda‘ (O koluze ne nepřátelský) který uznal
vinnými nebo žádnou vinu. Je tu pocit viny, povinně
ukládán trest (kumulativní) je aplikovaný následuje
rehabilitace. Tam, kde to je nutné kompenzace.
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1000 je let zla se chýlí ke konci!

BUĎ HODNÝ trestat zlo !!!!!!!
Virtue 2: 1 Svatý Učit, pak Teach & znalostní kontinuita.
Lidský využití duševního vlastnictví (IP) s sebou nese, 1 Svatý Naučte se pak
Teach, hledání, získání a uplatňování znalostí. IP projde bez vlády
školství, doživotně zkušeností, pracovními zkušenostmi, Zákonodárce
manifestu.

Nakonec předávání získaných duševního vlastnictví, (Kontinuita lišta
know) do rodiny, pracoviště, obec (Neexistuje Copyright, patent, IP
patří do komunity) , Shire.
Zemská vláda stanoví " Vzdělání zdarma 'Od nenarozený zahrnout seniory. Non
Government vzdělávání není podporováno a uzavřen. Vzdělání (Zdarma, veřejné) poskytuje
provincii & Kraje.
SMEČ ' Shire lékařskou a vzdělávací komplex.‘

PHeC " Provincial Hospital & vzdělání Complex‘.
pDEc " Provinční Defense & Emergency centrum‘.
CE " Havarijní služba Společenství‘
1 Svatý Učit se, když pochopit, začít učit. Ve volném vzdělání rychle žáci učí učí pomalu. Při
práci zkušený pracovník trénuje nově příchozím. Doma prarodiče, rodiče, příbuzní,
přátelé, učit.
Znalosti-Continuity je know-římsu jednotlivce (duševní vlastnictví)
nesmrtelný. Každý jednotlivę dual od věku 14 let eviduje jejich
života experien- CES (Jak kladné znepokojující) , Rodina se musí
Cap Výdaje, zachovat a pečovat o jejich duševního vlastnictví.
Organizace musí zachycovat, uchovávat a znovu použít své zaměstnance ‚Já-P‘.

Společenství musí využívat jejich občané duševního vlastnictví pro dobro všech. Provinční
vlády archivují.
Na Judgmentday vaše duše bude požádán, co to se naučil a co bylo toto poznání
používá.

Znalostech Continuity součástí naší nesmrtelnosti
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Virtue 3: Chránit životní prostředí a ladí s Habitat.
1GOD je Osud lidstva je stát kustod, ‚PU‘ (Fyzickém vesmíru) ,
Společenství začíná tím, že sjednotí s místním Habitat. Je
než postupuje být strážcem životního prostředí a všech jeho
forem života na Zemi.

Pro přežití člověka Humamkind musí dostát svému osudu. Staňte Depozitář Guardian
fyzického vesmíru. To znamená žít v souladu s místním biotopu, tím větší životního
prostředí a zbytek fyzického vesmíru.

T

Harmonizovat s stanoviště úschovu strážci

potřebují pochopit Evolution (Přizpůsobit,
začátek / konec a recyklovat, vyvolat a účinek, /
ekosystému potravinářského řetězce, pokus a
omyl, vyvíjet.) , Harmoni- Zing znamená ochranu
(Vzduch, voda, půda) tím, že vytváření
znečištění

(Pálení, smetí, jedové, toxin ..
) , Depozitní opatrovník harmoni- elán je
zajištění přežití specie
(Zvíře, hmyz, vegetace ..) ,
Lidstvo se musí prozkoumat a kolonizovat fyzického vesmíru. Proto
populační růst je zásadní. Přesouvá čas a zdroje z volnočasových
aktivit k výzkumu vesmíru a starého osídlení. Humankinds Destiny!

Virtue 4: Milující, věrný & spolehlivý.
Být milující, věrné a spolehlivé starty s dětmi pokračuje s mužem a ženou, širší
rodiny. Děti milují své sourozence, jejich rodiče & prarodiče, širší rodiny.

Manžel a manželka mají milující, věrný a spolehlivý vztah k sobě navzájem vede k
dětem (Vlastní, nevlastní nebo adoptované) , Koho učit své morální hodnoty, tradice a
sociální dovednosti. Rodina je milující, věrný a spolehlivý součástí širší rodiny.
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Širší rodina symbolizuje zahrnutím všech ctností. miluje
1GOD, je věrný svému 1FAITH. Je spolehlivý v jeho aplikacích, které ce z
Zákonodárce manifestu.
milující 1GOD zahrnuje všechny výtvory. Lidstvo musí být věrný svému osudu bytí
Depozitář Guardian. 1GOD záleží na nás, prosím!
Být věrný je skvělý ctnost, duše-food. Věrný člověk dosáhl nejvyšší lidské dobro. 1GOD
tě miluje!
Být spolehlivý je ctnost, která umožňuje spolehlivé přátele. Být spolehlivý dělá
dobrý pracovník. Být spolehlivý je dobré pro život ve společnosti.

Virtue 5: Odvaha, Compasssion, Just, sdílení.
Ctnost 5 je směsice essentual lidského chování. Při volbě kandidáta na výbor vybrat
kandidáta, který vypadá, že má tuto směsici essentual lidského chování. Na osobní
úrovni snahy žít tyto essentual lidské chování.

A Depozitář-Guardian snaží být courages Whithout být tyranský. CG ukazuje soucit,
aniž by byl naivní. Být jen a sdílení je aplikována jednotlivci a zasahuje do komunity.

Odvaha se zodpovídali, napadat nespravedlnosti, zastavení tyrany, odstranit tyranii,
zvládnout mis-štěstí, chránit 1GOD ‚s nejnovější zprávy,
,,, Odvaha je schopen nesouhlasit, schopen říci NE! Odvaha je vědět něčí
omezení & nedostatky.

Soucit je oblíbený u duše, to je teplo a nejasný. Rand- om činy laskavosti jsou
součástí CG denní rutiny. Být soucitný sionate se cítí empatii, že porozumění,
poskytovat podporu, poslouchat,
,, Odpuštění, blábolení, škoda, kárat, obvinil nejsou kom- vášeň.

Být Jenom je ctnost přijímá spravedlnost je lidská potřeba. Být jen na sebe a ostatní je
základem spravedlnosti ve spravedlivé komunity ,
Justice potřebuje morální komunity se zákony, vynucování práva,
odpovědnost prostřednictvím tajné dohody soudnictví, povinné
akumulační odsuzujícího rehabilitaci a odškodnění.
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Sdílení envolves emocionální a fyzické zapojení. Sdílení platí v rodinném kruhu. Sdílení
může být s přáteli. Sdílení platí pro harmonii Kraje.

Sdílení je soužití. Má životní zkušenosti s ostatními.
Uctívání, sdílení s 1GOD.
Sdílení je dobrovolnictví tím, že váš čas a duševního vlastnictví ve prospěch
druhých. Sdílení porazí zlo těžili, wealth- apartheid & sobectví. Sdílení je depozitář
Guardian způsobem.

Virtue 6: Vytrvalost.
Vytrvalost dělá něco navzdory všem obtížím, sklíčenosti, zpoždění nebo zhoršení
situace v dosažení úspěchu. Dítě naučit se chodit pádů, vstane, padá, vstává, ... to
vytrvá až se chodí. Mnozí dospělí zapomenout na tuto lekci.

Osoba, která vytrvá nemá přiznat porážku. Tato osoba se bude snažit, dokud není
dosaženo nastavené cíle. Tato osoba bude vytrvat, dokud se jejich posledního dechu. Bez
vytrvalosti žádný velký úspěch, je to možné. Chybí vytrvalost je omezení. Překonání
tohoto omezení je ctnosti.

Rčení! Věděl jsem, že bych měl, myslel jsem, že ano a já věděl, že budu.

1GOD odměňuje vytrvalost. 1GOD chce, aby všichni přijali tato ctnost! Nezklame 1GOD!

Virtue 7: Clean & Tity.
Dobrý zdravotní stav vyžaduje dobré hygienické správné hygienické začíná s tím, že čisté a uklizené.
Čisté a uklizené začíná s osobním vzhledu, se vztahuje na úvod & práce. Clean & tidy se vztahuje i
na myšlení a uvažování.

A ‚Daily rutinní‘ zahrnuje čistotu. Po každé návštěvě toalety a před
každým krmení umýt ruce. Před každým krmení umýt obličej. Kartáček
zuby a před spaním omýt celé tělo. HE je holit alespoň dvakrát týdně. Custodian Guardian zúčastnit shromáždění čistých (Kartáčované zuby,
osprchoval, promyje) & oholený (ON) , Nosit čisté, upravené gear (od
hlavy až k patě) ,
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Po probuzení v dopoledních hodinách každý člen rodiny fyzikálně ly schopny vytvořit svůj
postel. Rodiče naučit děti. Dokončení ranní hygienu. Je na čase, aby se oblékla, uvedení
na běs out připraveného (Večer před) ozubeným kolem osoba plánuje nosit. Každý
breakfeast skladovací kontejner je označen (Obsah, plnicí turnaje) , Po breakfeast čisté
jídelně. Vrátit kontejnery pro skladování. Špinavé obaly, nádobí jsou umístěny do dřezu.
Osoba, která je nyní připraven ke spuštění svých pracích Dailly (Doma, ve škole,
dobrovolnictví, práce) ,

Všechny kontejnery mají označení obsahu. Nádoby na potraviny mají také datum plnění. Skladové
kontejnery rovně. Nebezpečný (Jed, toxin) Kontejnery jsou bezpečně uloženy (Dítě a
nekompetentní proof) ,
Nenechávejte nepoužívané položky (Nářadí, hračky,
nádobí) zaneřádit nábytek, podlahy nebo
pracovní-prostoru. Po použití vyzvednout předměty dát je
do úhledné uskladnění. Uložení věcí vždycky to na
stejném místě. Jsou pak snadno k nalezení.

Před spaním. Připravte si lay-out výbavu máte v plánu nosit příští den. Sbalit nějaké tašky s
položkami, které jsou plánovány třeba vzít spolu při odchodu v dopoledních hodinách.

Použitím bělidla nebo silné dezinfekční zvýší svou šanci na získání chronické
obstrukční plicní nemoci. Použijte přírodní čističe povrchů:
Směs, 1 šálek bikarbonát sodný, 1/2 šálku bílého octa, přidá se několik kapek esenciálního
oleje. Potřebuji to silnější, přidejte polévkovou lžíci soli.

Nebuďte špinavá neuspořádaný chudý omluva pro civilizovaného člověka.

Nyní jsou ctnosti. Je čas podívat se na našeho dědictví.

1GOD nejnovější zprávy, Zákonodárce Manifest
Konec
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