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As obrigas son 1 DEUS dada a moral obrigatoria!
As obrigas son comportamentos morais debidos 1 DEUS, a familia e a
comunidade. A obriga moral convértese en deber comunitario. Completando 1
DEUS As obrigas dadas dan dereito a recibir 1 DEUS privilexios dados.
Completando 1 DEUS Os privilexios dados dan dereito a recibir dereitos da
comunidade.

Ameazas a 1 DEUS Obrigas dadas: Anti-1 DEUS, apatía, comportamento
antisocial, preguiza, ilegalidade, inmoralidade, egoísmo. Conter ameazas.
Responsabiliza as ameazas sempre.
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Adoración 1 DEUS, descarta todos os demais ídolos
Protexa o corpo humano desde a concepción Durante
toda a vida, busca, obtén e aplica coñecemento
Comparte para multiplicar e formar a túa propia familia

Honra, respecta aos teus pais e avós. Garda o
medio ambiente e todas as súas formas de vida.
Usa o "Manifesto da lei", difunde a mensaxe Evita
e limpa a contaminación
Protexa aos animais da crueldade e da extinción Deféndese
polos atacados inxustamente, desfavorecidos, débiles e
necesitados
Alimenta aos famentos, refuxia aos sen fogar e consola aos enfermos
Protesta pola inxustiza, o amoralismo, o vandalismo ambiental Fai un
traballo recompensado, sen panos

Be Good Punish Evil

Sexa xusto e respete merecido
Cremate, cemiterios próximos
Vota en todas as eleccións
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1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Obrigas Oración
querido 1 DEUS, Creador do máis fermoso Universo O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
O esforzo por cumprir todas as obrigacións
Animará a outros a facer o mesmo
Aplicarei obrigas como deberes da comunidade. Fomento
que se cumpran os deberes da comunidade. Para a gloria
de 1 DEUS e o Ben da Humanidade

Esta oración recítase na casa ou nunha reunión.

Obriga 1:
Adoración 1 DEUS, descarta todos os demais ídolos!

O culto é a idolatría máis persoal. Este tipo de idolatría está
reservado para 1 DEUS só. Calquera outra idolatría é falsa, "remata".
Recíclanse todas as probas físicas e espirituais doutros ídolos.
A xente adorando calquera cousa menos 1 DEUS están enganados. Faise un
humilde esforzo por convertelos no 1Deus 1FAITH 1 Gardiáns custodios do
universo da igrexa. 1 DEUS tratará duramente na vida e na vida do máis alá con
calquera que adore a outros (falso) ídolos.

Adoración 1 DEUS é persoal de cerca. A medida que desenvolves
esta proximidade con 1 DEUS. Quere socializar con xente que
sente o mesmo. Visita un encontro. Non, xuntando, preto,
comeza 1.Non hai suficientes seguidores para iniciar un
encontro. Converter aos dubidosos, ignorantes, desviados,
tímidos, obstinados, patéticos, os incrédulos.
1 DEUS quere que cada ser humano teña a oportunidade de ter o 1 FE. Nonviolencia, non egoísta, cariñoso e compartido da vida da comunidade gardiana do
gardián do programa de conversión. Unha conversión introdúcese nunha reunión.
O núcleo social da vida dos gardiáns custodios.Axúdase aos conversos a descartar
falsos ídolos. Despois de desbotar o seu pasado equivocado. Nunca se
mencionará o seu pasado.
Adoración 1 DEUS significa descartar todos os demais (falso) ídolos. Descartar
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ding non significa só cousas físicas (estatuas, escritos, iconas ..)
pero tamén falsas emocións, ideas, rituais, pensamentos ... Descartar
significa destruír a substancia pero tamén reciclar os residuos.

Os ídolos falsos poden ser relixiosos ou non. Falsos ídolos relixiosos: Buda, home
santo; Xesús, a súa nai, os seus discípulos; Santos, Clero de calquera tipo; calquera
planta, humano ou animal, calquera terreo sagrado ou lugar sagrado; deuses pagáns,
deuses hindús ..

Falsos ídolos non relixiosos: Tiranos hereditarios, señores da guerra,
tiranos políticos, políticos; Famosos, Animadores, Atletas, Científico;
Aliens, Liberty, Sol, Estrelas, Planetas, Lúas, ...
Demolíronse falsos ídolos. Reutilízase todo o material de construción.
Aplícase a planificación da comarca.

1Deus non quere propósito construír edificios de culto.
Lugares de culto desbotados. Todos os signos de recoñecemento do ídolo
falso fanse irrecoñecibles. Todo dixital (audio, visual) de falsos ídolos
bórranse, bórranse, trituran ..

Só hai 1 ídolo 1Deus !
Os falsos costumes ídolos son descartados. Remata a mutilación do pene e a vaxina.
Extremos de cicatrización corporal, extremos de perforación corporal, os obxectos son
retirados do corpo. As tatuaxes, son eliminadas.A práctica ilegal de costumes descartadas é
perseguida: SEÑORITA R4

Desbótase a parafernalia de ídolos falsos: cruces, imaxes, estatuas,
escritos .. A parafernalia descartada debe facerse irrecoñecible.
Descartanse os rituais de ídolos falsos. Os sacrificios de
humanos ou animais, incluso simbólicos, son procesados. 1
DEUS non quere sacrificios. Altar substitúese por atril.1 DEUSa
xente abraza e vive pola "Manifesto do Dador da Lei'!

MU ST - DO:
Adoración 1 DEUS só! Adoración 1 DEUS practícase en calquera lugar, en
calquera momento, só ou en grupo (2 ou máis). 1 DEUS non quere construír
ningún propósito (Catedrais, igrexas, convento, mesquitas, mosteiro,
santuarios, sinagogas, templos ..) lugares de culto. Descartar
(demoler e reciclar) todos os propósitos constrúen lugares de culto.
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Xente que adora calquera cousa menos 1 DEUS están enganados. Débese
facer un humilde esforzo para converterse (Oración desafiante *) a eles 1
DEUS. 1 DEUS tratará duramente con calquera que adore a outros

(falsos ídolos) ídolos.

* Desafío-oración, desprazamento 1, afirmación 1

Adoración 1 DEUS significa que a humanidade vive o seu "destino!"
Custodio do Universo físico! Exploración e colonización espacial (SX&C)
son obrigatorios. A colonización espacial precisa un crecemento demográfico.

Adoración 1 DEUS significa crer nun máis alá e nos anxos.
Para lograr o máis alá e por razóns de saúde, o corpo
humano é incinerado. Non cremar pode provocar que a
Alma se converta en Pantasma.

Descártanse os falsos ídolos lugares de culto, costumes, rituais e
parafernalia. Descartar non significa só cousas físicas (escritos,
estatuas, iconas ..) pero tamén falsas emocións, ideas, pensamentos ..
Descartar significa destruír a substancia e reciclar os residuos.
1 DEUS creou o Universo físico para a humanidade. 1 DEUS quere a
cambio, RESPECTO! Adorar falsos ídolos é mostrar falta de respecto.

Só hai 1 ídolo, 1 DEUS !!!
Obriga 2:
Protexer o corpo humano desde a concepción.

Ameazas (Perigos) a un corpo humano proceden do clima,
modificación xenética, enfermidade, neglixencia,
incompetencia, contaminación (desastre, acción humana)
e violencia. Atender as ameazas é unha necesidade de supervivencia
do corpo humano. Un deber comunitario.

Protexer o corpo humano é un traballo en equipo.
Significa unha estreita cooperación entre un individuo.

A súa familia, amigos, veciños, a comunidade e
todo tipo de goberno.
A protección comeza en Conception (Vínculos de esperma HE con ovo SHE) e
remata con Cremación. Protexer implica a protección do clima, conter
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violencia, acabar coas interferencias xenéticas, minimizar a contaminación, previr e
tratar enfermidades, castigar a neglixencia e abordar os incompetentes.

A protección do corpo humano é o deber de todos.
1 DEUS está esperando para escoitar de ti.
Supervivencia Oración

querido 1 DEUS, Creador do máis fermoso Universo O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Grazas pola supervivencia da humanidade
Procuro axudar ao meu corpo, especie e comunidade a sobrevivir. Farei
da supervivencia a miña prioridade número 1

Por favor, apoie os meus esforzos para sobrevivir For the
Glory of 1 DEUS & o Ben da Humanidade
Esta oración recítase o día da supervivencia ou cando corresponda.

Cando se aplique a necesidade de decidir unha orde de supervivencia, use as regras seguintes.

Orde de supervivencia: 1. Especie, 2. Hábitat,

3. Comunidade, 4. Familia, 5. Individual,
6. Animais, 7. Pertenencias persoais.
Supervivencia por idade:

1. Non nacido, 2.Nacido, 3.Bebé, 4.Neno,
5. Xuvenil, 6. Adulto, 7. Maior.
Celebra: 11.1.7. Supervivencia día CG. Kalender Temas de diversión
Para sobrevivir ás necesidades do corpo humano Clima-Protección.

Clima-Ameazas: Sol (radiación), Temperatura (quente, frío), Mollado
(frío, hipotermia), Vento (queimar, arrefriar, po). A protección contra o clima consiste
en protección contra a cabeza, roupa de protección e abrigo de protección.

Ameaza para a pel descuberta do corpo humano (espido) exposto a elementos.
H-ps 1 (Estándar de protección da cabeza) todo o necesario para protexer a
túa cabeza. A protección da cabeza consiste en: 'E-p1', 'V-Helmet', 'Balaclava',
'K-Scarf' '.

E-p1 (Protección ocular) divídese en 2 seccións: Práctico: lente única
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(viseira). Moda: 2 lentes (lentes).
Lentes de lentes: ten que evitar as partículas do aire por todos os lados (arriba,
abaixo, lados). Resiste a roturas (non rompe cando está sentado). Pode ser
calquera cor pode ser ornamental.
Lentes: irrompible, altamente resistente aos arañazos, bloquea os raios UV, non se
empaña, axusta o brillo (cambia máis escuro / máis claro, máis claro / máis escuro).

A protección dos ollos sempre se usa cando está fóra.
Casco en V protección da cabeza contra golpes. O cabelo e a cabeza necesitan
protección climática contra o frío, a humidade, a radiación extrema e a contaminación.
Unha cabeza tamén precisa protección contra golpes: un casco en V con rastreador GPS
integrado, teléfono, gravadora de vídeo ..

A cuncha exterior é metálica ou sintética. Ten unha crista de liña media que pode
decorarse: plumaxe ..Unha chinstière de coiro ten un micrófono. A viseira está
curvada cara aos lados e recta cara arriba e abaixo, irrompible, moi resistente aos
arañazos, bloquea os raios UV, non se empaña, axusta o brillo(máis escuro / máis
claro, máis claro / máis escuro). O casco ten unha parte traseira de coiro como
protector de pescozo.

O V-O casco ten acolchado interior de coiro. Incorporados no recheo hai
auriculares.A Pasamontañas (Beanie) ou K-Bufanda pódese levar baixo un
casco. Para manter o revestimento interior do casco limpo de transpiración,
caspa e graxa.Accesorio exterior: lámpada de luz infrarroja con luz brillante;
unha videocámara.
Pasamontañas (Beanie). Pasamontañas cobre toda a cabeza
expoñendo só os ollos.Malla de la ou unha mestura de algodón
e la (sen fibra sintética). Pode ser de calquera cor ou estampado
pode ter un pom-pom decorativo na parte superior. Cando non
se precisa protección cara e pescozo, Pasamontañas pódese
enrolar e converterse nun "gorro".

K-Bufanda. A bufanda K pode cubrir toda a cabeza
expoñendo só os ollos.Actúa como tapa de cabeza e veo
(máxima protección). Malla de la ou unha mestura de
algodón e la (sen fibra sintética). Pode ser de calquera
cor ou patrón.
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Pasamontañas ou K-Bufanda ambas protexen cubrindo o nariz e a boca.
Evítase a inhalación de contaminación, as enfermidades contaxiosas mortais e
os insectos picantes. Reduce o efecto do aire seco e frío. Redúcense as alerxias
e o asma. Contén unha enfermidade contaxiosa que se estende.

A protección da cabeza sempre se usa cando está fóra.
Roupa de protección é necesario para protexer o corpo humano do
clima, enfermidades e contaminación. As principais partes do corpo
protexidas por roupa de protección son a cabeza, a pel e os pés.
Protectora-a roupa debe levarse sempre fóra.
A pel necesita moita protección contra as picaduras (animais,
humanos), Picadas (Insectos, agullas), Infeccións (Bacterias,
Fungos, Xermes, Virus), Radiación (Calor, Solar, Nuclear),
Exposición (Ácido, Lume, Xeada, bordos afiados, húmido).
Protección contra a mordedura: evite animais e humanos con rabia e perigosos.
Protección contra a picadura: cubrir a pel (Roupa de protección).

Non te tatues nin perfores o corpo (A auto-mutilación por
bodypierce ou tatuaxe é anormal enferma, pode causar infección

). Protexa os dedos ao coser.

Protección contra infeccións: Limpa a pel, cóbrea con
roupa protectora. Dieta saudable, exercicio físico, herbas
e especias, suplementos e inmunización.

Radioprotección: cubrir a pel (Roupa de protección) para
calor e solar. Para o nuclear un traxe especial que cobre o
100% do corpo. Aviso! Expoñer a pel espida (Desnudez)
aos elementos (Tempo) non é saudable.
Protección contra a exposición: Roupa de protección, Mono (con capucha) ou 2-peza
feita de liño, algodón, la ou unha mestura de algodón e la (sen fibras sintéticas)
calquera cor calquera patrón. Tampouco (mono ou 2 pezas) debe ter un pescozo de
camiseta, inchado* brazos, pernas pechadas nos pulsos e nocellos
(proba de borrador) ... *Os brazos e as pernas inchados permiten que as articulacións do cóbado e do xeonllo se movan libremente

tamén o aire dentro crea control climático para a pel e o corpo.

Roupa ten que estar feito de fibras naturais: coiros de animais, seda, fibra
vexetal, algodón ou la. As fibras artificiais non se usan para a roupa
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e calquera cousa que toque a pel humana. A produción de fibras artificiais
para a roupa remata, o material existente recíclase para outros fins.
Pés precisan protección (calcetíns, botas) de Clima e golpes. A pel, os dedos dos pés
e os nocellos están en risco. O exterior sempre leva protección para os pés.
Calcetíns están feitos de algodón, la ou unha mestura de algodón e la (sen fibras
sintéticas) calquera cor calquera patrón. Os calcetíns teñen partículas de prata pura
(sen aliaxe) tecido, dando propiedades antibacterianas, antimicrobianas e
antiestáticas, reducindo os cheiros. Os calcetíns cubren os pés ata 7 cm sobre os
nocellos.

Botas ter coiro protector superior (sen sintéticos), coiro
suave interior (sen sintéticos), sola de coiro ou caucho

(pódese reciclar). As botas protexen os pés ata 7 cm sobre os
nocellos. Nota! Protección dos pés que non protexe (Sandalia,
zapatillas, tanga) os pés e os nocellos non serven para nada. A
protección dos pés débese levar sempre fóra. Camiñar descalzo
fóra non é saudable.
Man-protección en forma de luvas son usados segundo sexa
necesario! As luvas están feitas de coiro, algodón, la ou unha
mestura de algodón e la (sen fibras sintéticas) calquera cor
calquera patrón.

A roupa de protección sempre se usa cando está fóra.
Refuxio protector (casa, vivir, traballar) unha necesidade humana.

Protección contra o delito (Seguridade), elementos (Tempo), lume,
insectos e contaminación. Un abrigo de protección accesible é un1
DEUS dado dereito! Custodian-Guardian prefire Clusterhousing
(vivir na comunidade).
CuartoO chan, as paredes, o teito, constan de paneis de formigón prefabricados
resistentes ao lume e ao ciclón, ao lume e á alta humidade. Pisos ten que ser limpo con
fregona húmida, antideslizante, antiestático, inhibidor do moho e do mildeu, hixiénico.

Portas: Marco rectangular sen madeira. Exterior, chave sólida, pechable dentro e
fóra da porta da pantalla de insectos que abre, con visión de 1 sentido. Interior,
sólido, pechable dentro.

Deslizamento horizontal-Windows son de dobre cristal. Cadrado non
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marco de madeira. Non hai cortinas nin cortinas (pouco saudable: po,
xermes, insectos ..) en troques fóra das persianas (pechable) e no interior
pantallas deslizantes horizontais.
Para Calefacción* calefacción central (vapor, auga quente) úsase. O arrefriamento é
por circulación de aire natural. Temperatura ambiente 19-21 ° C. Sentir frío pon n un
pano máis quente. Non quentes a calefacción!* O desperdicio de enerxía é un delito
Iluminación* debería estar automaticamente activado, desactivado.

* O desperdicio de enerxía é un delito

O tellado de abrigo non doméstico consta de paneis solares.

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 asequibles. Refuxio (Cluster-housing) é subministrado por '
Comarca' (Goberno local). Todos os fogares accesibles son unidades de
aluguer.
Abrigo de protección para a supervivencia, seguridade, comodidade ..

Expoñer a pel espida é espido (EL ELA)
Expoñer a pel espida (espido) aos elementos (Tempo) non é saudable:
Po, abrasións, xeadas, calor, infeccións, radiación, picadas, vento, mollado.
Cando esteas fóra, tapa a pel e o pelo.

Pel descuberta (espido) expón a pel ao po. O po seca a pel, tapón os
poros da pel e impide que a pel respire. Os poros da pel obstruídos
son o caldo de cultivo das infeccións(picazón, doloroso). Lava po de!
Usa unha crema hidratante! Use roupa protectora fóra.
Pel descuberta (espido) o aumento de ter abrasións que danan a pel son
dolorosos, sen tratamento pode provocar infeccións. Trata as abrasións
limpando con auga e xabón suave. Cubra a abrasión con curativo, mantéñase
no lugar cunha cinta adhesiva.Non use antisépticos nin crema.

Pel descuberta (espido) expón a pel a xeada. O dano por
xeadas na pel pode ser permanente. Retira, vítima do frío.
Encha un recipiente pouco profundo con suficiente auga quentada a 37 ° C

para cubrir a parte do corpo xeada.

NUNCA frote nin masaje o tecido xeado.
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Pel descuberta (espido) expón a pel á calor. A calor seca a pel e pode
destruíla, provocando dor e sufrimento a longo prazo. As queimaduras
graves e con ampollas requiren atención médica inmediata.
Pel descuberta (Desnudez) expón a pel á radiación (Solar). Alta UV. a radiación fai
que a pel estea moi enferma.Moitas veces recoñecido demasiado tarde. Busque
consello médico. Baño de sol(deitado preguiceiro expoñendo a pel a radiación
solar prexudicial) producir cancro de pel é unha lesión autoinfligida. Non está
cuberto pola sanidade pública gratuíta.NOTA! Non teña pena por esta xente. Son
persoas arrogantes, vanas e malas. Evita e vergoña!
Pel descuberta (espido) expón a pel a Mollada. A exposición prolongada ao húmido
modifica a temperatura corporal. Se baixa demasiado a temperatura corporal
(hipotermia) prodúcese a enfermidade. Busca axuda inmediata.

Pel descuberta (espido) expón a pel a picadas. O máis común son as picaduras
de insectos (Abella, avispón, mosquito, avespa ..). As picaduras de insectos son
causa dolorosa Irritación da pel, inchazo e enfermidade a miúdo grave.

Pel descuberta (espido) expón a pel ao vento. O vento seca a pel e
pode queimala. Limpa a pel, usa crema hidratante.

Aviso! Expoñer a pel espida (espido) aos elementos
(Tempo) non é saudable. Protección da pel

(Roupa de protección) sempre se debe levar fóra.
Pel descuberta (espido) en público ou nos medios de comunicación é un problema
moral. A desnudez fóra do fogar é inmoral, mostra unha falta de vergoña como
lixo. Canto máis pel ten un HE ou ELA, máis lixo son. As persoas lixo deben ser
tratadas como lixo.Son unha mancha en calquera comunidade.

A natación humana non é natural. Un corpo humano
non está deseñado para vivir nin baixo a auga. Nadar
dentro ou baixo a auga non é natural, non é saudable,
débese evitar.Augas naturais Océanos (mares) e augas
continentais (lagos, ríos ..). Piscinas de augas pouco
naturais, spa ..
Augas naturais son un baño para todas as criaturas que
viven na auga. Os paxaros que voan sobre a auga fan os
seus excrementos. As persoas nas praias orinan, vomitan,
menstruan .. Saneamento de animais e humanos
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rematan en augas continentais, océanos. Nadar no baño non é saudable para a pel.
Tragar auga do inodoro é un gran risco para a saúde. Non o fagas! Protexer aos nenos.
Nota! Moitas praias de area branca son caca de peixe. Xente que vai a unha praia
oceánica. Deite-se en caca de peixe e nadar en pis. Yuk!
Augas naturais esponxa como absorber contaminación, toxina .. Contaminación do aire:

chuvia ácida, cinza (queima, erupción), po (minería, tormentas), radiación nuclear
(centrais eléctricas, militares). A contaminación atmosférica entra na cadea
alimentaria (por aire, solo, auga) acabando por formar parte dun (risco sanitario)
dieta humana!
Contaminación da auga: Perforación, vertedura, escorrentías, transporte por auga. A
perforación de combustibles fósiles contamina o aire e a auga. O dumping de produtos
químicos, saneamento en bruto, drogas, lixo, toxinas está a suceder a diario. Escorrentías
(toxinas, produtos químicos, drogas, lixo, sumidoiros en bruto) de augas pluviais, granxas,
industria, contaminan. Os transportistas a granel de transporte de auga, cruceiros, cistercos,
submarinos, arrastreiros, buques de guerra son os grandes contaminadores. O transporte de
auga máis pequeno tamén contamina especialmente as augas continentais.

Contaminar o aire, o chan e a auga é
o "vandalismo ambiental" un delito:
SEÑORITA R7. Remata todo o barco
de recreo e o cruceiro.

Augas non naturais conteñen unha
mestura de produtos químicos que secan o
pelo, a pel e irritan os ollos. Evítanse
piscinas e spa. As piscinas son un
desperdicio elitista de escasa auga doce.

¡Que desgustos!

A riqueza-apartheid provocou que o aburrido ocio teña demasiado invasión
de augas naturais e o espazo vital dunha multitude de formas de vida.
Esta criminal invasión humana das augas naturais provocou
reaccións defensivas por parte de 1Deus creacións do mar.
Jpeixe elly usa os tentáculos para picar. Algúns só irritan a pel.
Outros son dolorosos, creando burbullas dolorosas. A toxina
das medusas é mortal cando se pica moitas veces e hai unha
acumulación de toxina.Sen saber se hai acumulación de toxina.
É mellor buscar axuda médica rapidamente.
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Floración algal nociva é causada por escorrentías urbanas e
suburbanas. Provoca danos importantes aos animais, aos humanos, ao
medio ambiente e ás economías. Non apto para bebelo ou nadar nel.

Caracol de cono pode picar polas luvas. O cono de xeografía
é o máis mortal, con máis de 100 toxinas no seu pequeno
corpo. Non hai anti-veleno para os caracois de cono.
Os symtons tardan en mostrarse. Busque consello médico.

Peixe de pedra son un dos peixes máis velenosos do
mundo. Cando é pisado por un humano, forza o veleno
no pé. Resultado(vida ou morte) moitas veces depende
da cantidade de veleno velenoso que entrou no corpo. A
localización da picadura, canto pronto recibiu o
tratamento a persoa. Entumecemento ou hormigueo
pode durar varias semanas despois da picada.
Polbos de anel azul son recoñecidos como un dos animais
mariños máis velenosos do mundo. O seu veleno provoca
parálise corporal grave e moitas veces total. Debido á
parálise que se produce, os mordidos non teñen ningunha
forma de sinalar axuda ou ningunha forma de indicar
angustia.Non hai antiveneno de polbo de anel azul
dispoñible. Manter a persoa respirando.

Ourizo de mar as lesións nos tecidos das súas espiñas poden
ser graves. Inchan, volven vermellos, inflamados e poden
chegar a ser extremadamente dolorosos. Son propensos á
infección. Se se permite estender no sangue polo corpo.
Enfermo.As infeccións incontroladas poden matar.
Raias teñen un agudo doloroso agudo e velenoso que
apuntan a un corazón de intrusos. Cando se pican no
corazón, só a axuda médica inmediata salvará a unha
persoa. Non nades por riba dun singray.

Cando Piojos mariños son aproximadamente, o primeiro
que notas cando saltas no océano é a súa picadura por
toda a pel. Para algo tan pequeno, certamente poden facer
un golpe; é case suficiente para deixar de ir na auga.Cando
se sangre, consulte cun médico.
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Os tiburóns limpan os océanos de criaturas débiles enfermas.

Cando os humanos invaden os mares. O Tiburón
convértese no protector dos mares.Cando o seu é un
ataque de quenlla. Os humanos son os criminais.
Non mates á gaiola dos tiburóns aos humanos, SEÑORITA R3. Evita, vergoña!

1 DEUS creou os mares para criaturas mariñas e comida para criaturas no aire
e na terra. Así como para os humanos.Non creou os mares para a procura de
emocións humanas. Natación, surf, esquí acuático, paseos en barco, cruceiro,
snorkel son vandalismo ambiental, remata.

A maior ameaza para o corpo humano 'GM' (Modificación xenética)
Modificación xenética (GM) é anti-1Deus, unha ameaza para a humanidade, todas
as demais criaturas e o medio ambiente. O cultivo GM debido ao efecto flowon
altera toda a cadea alimentaria. Creando mutacións que creen novas alerxias,
enfermidades descoñecidas, pragas globais que ameazan a vida en todos os
membros da cadea alimentaria. A xente enfermará máis, morrerá máis nova, máis
bebés enfermos, máis abortos, mutacións ...

A prevención e o tratamento para curar esta ameaza para a humanidade e
o ecosistema. Parar: Investigación GM, fabricación de sementes GM e
cultivo GM. Procesar: GM-Scientist, executivos de fabricación, cultivadores,
directores, propietarios de "Delito contra a humanidade e contra o
ecosistema". SEÑORITA R7
O goberno elimina as ameazas abrasando as instalacións de produción de sementes e
investigación GM. Os cultivos transxénicos quéimanse. O solo contaminado foi
cultivado con cultivos transxénicos e queimouse durante 3 anos seguidos.O goberno
que non implementa prevención e tratamento é substituído.

TOLERANCIA CERO a GM !!!
Discapacidade
Discapacidade por nacemento, accidente, enfermidade, violencia. A discapacidade
pode ser emocional (ansiedade, depresión ..), mental (psicosis, shizofrenia ..)

físico (amputación, cegueira, xordeira, demencia, cuadriplexia ..)
sexual (homosexualidade, pederastia, transxénero). A discapacidade é un
problema comunitario.Anula os desexos familiares ou individuais. Calquera
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discapacidade que interfire coa calidade de vida moral da familia, irmáns,
comunidade. É tratado polos servizos comunitarios.
Por que unha persoa ten unha discapacidade. Non é un castigo por 1 DEUS. É un
reto para o corpo manexalo.Unha experiencia de vida parte da misión dunha
Alma (ver o desprazamento 1, Alén).

A maior ameaza para o individuo é 'Violencia'
A violencia comeza polo non nacido. Un contorno violento inculca a
propensión á violencia o resto da vida. A propensión á violencia necesita un
disparador para converterse en violento.Disparadores: Alcohol, ira, deporte
de contacto, medo, deporte de loita, ignorancia, humillación, falta de
empatía, substancia que altera a mente, presión dos compañeiros,
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.

A violencia pode vir doutra persoa(s).

Pode provir da vida salvaxe. Pode vir de Mascotas.

Pode vir por acción ou inacción do goberno.
Vén con invasión estranxeira.

Unha comunidade que vive con e non responsabiliza da "violencia". Vontade

"Mata"! (Aborto, asasinato, pena de morte, xenocidio, masacre)
Matar a unha persoa é unha ameaza para toda a humanidade 1 DEUS!
NINGUNA persoa, organización, goberno ten dereito a MATAR !!

MATAR NUNCA É UNHA SOLUCIÓN !!!

Pare, 'Violencia', comeza na casa!
Cada membro da comunidade ten o deber de supervivencia
humana de conter a violencia. Únete (inicio)

Vixilancia veciñal (ver Shire Sentinel). Observa,
denuncia, detén(civil).. Fai da túa comunidade
unha zona libre de delitos! Use "Non."
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concepto de violencia 'como guía (ver 7 tribos).

A violencia non é a resposta. Non é unha solución!
Obriga 3:
Durante toda a vida, busca, obtén e aplica coñecementos.

O cerebro necesita facer exercicio para seguir funcionando. Os mellores exercicios son
buscar, gañar, aplicar coñecementos e a súa continuidade.
Buscar coñecemento comeza coa educación gratuíta (Aprender e ensinar).

Seguido de formación en aprendizaxe. Segundo se requira, seguido de educación
superior. Toda a educación é pública. Remata a educación privada.

Buscar coñecemento significa facer preguntas. Gañar coñecemento significa
obter respostas. Aplicar coñecemento significa empregar respostas para ter
ideas e logo tomar medidas.Continuidade significa transmitir todo o
coñecemento acumulado á seguinte xeración.

Como cuestionar?
1st a pregunta está formulada (importante para recibir un útil
resposta)

2nd a quen preguntar 'Buscar alguén coas cualificacións axeitadas (alí
pode ser unha necesidade de preguntar a máis de 1 persoa)

3rd agradecer á persoa que respondeu (boa habilidade social)
4th 'Gañar ' unha resposta aceptable (ás veces non hai ningunha aceptable
resposta)
5th Escribir ou audio, resposta de rexistro visual (s)

6th 'Aplicar o que ti 'aprender ' (resposta)
7th Usa os teus novos coñecementos para 'ensinar ' outros (CoñecementoContinuidade)

Que cuestionar?
Todo (intelixente, buscando e gañando coñecemento)

Cando preguntar?
Agora (intelixente, boa habilidade social)
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Por que cuestionar?
Unha necesidade (curiosidade, debo saber, conversando) xorde para facer
preguntas.

Ideas son o comezo do futuro.
As ideas permiten seguir os cambios evolutivos.
As ideas son as máis creativas e produtivas de todas as actividades de
propiedade intelectual. As ideas deben preservarse a través do
coñecemento-continuidade.
Non deixes que as ideas se esquecen nin se perdan. Anótaos.
Gárdaos, clasifícaos, arquívaos e volve visitalos.

Todos os días pénsanse moitas ideas e esquécense ou pérdense
rapidamente. O motivo é que non se conservaron, rexistraron nin
anotaron. ¡Os mellores pérdense!
A memoria non é fiable á hora de preservar e nutrir novas ideas. Levar un
caderno (planificador) ou gravadora contigo. Cando se desenvolva unha idea,
consérvaa.Arquiva semanalmente as túas ideas.

Revisa as túas ideas. Mentres repasas as túas ideas(cada 4 semanas).
Algúns non terán valor. Non pagan a pena colgarse. Descartalos.
Algunhas ideas parecen útiles agora ou noutras datas posteriores. Manteña estes,
arquíveos: "Activo" ou "Máis tarde".Despois de revisar, arquivar, tome o ficheiro "Activo".

Escolle unha idea! Agora faga medrar esta idea. Pénsao. Vincula a idea a ideas
relacionadas. Investiga, tenta atopar calquera cousa similar ou compatible con
esta idea. Investiga todos os ángulos e posibilidades.

Apoia as túas ideas coa investigación. Busca Internet, arquivos,
bibliotecas ... Nalgúns casos emprega cuestionarios.
Cando pensas que a túa idea está lista para ser aplicada. Faino. Tenta obter
comentarios para que a idea poida axustarse.
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Ideas a proba de futuro a través do coñecemento-continuidade.
Asegura a continuidade do coñecemento mantendo
actualizados os teus ficheiros de ideas. Ademais, no seu
"Testamento" mencione onde se poden atopar.

Coñecemento-Continuidade
Coñecemento-continuidade fai que o coñecemento dun individuo
(propiedade Intelectual) inmortal. Cada individuo a partir dos 14 anos leva
un rexistro das súas experiencias vitais (positivo e inquietante). A familia
debe captar, preservar e nutrir a súa propiedade intelectual.
As organizacións deben capturar, preservar e reutilizar aos seus empregados, "I.P". As
comunidades deben utilizar a propiedade intelectual dos seus cidadáns para o ben de
todos. O goberno provincial mantén os arquivos.

Plaxiar para construír e avanzar novas ideas. Por que
reescribir algo que está ben escrito. Máis ben úsao! Amplíeo.

A evolución progresa construíndo sobre os existentes e logo creando novos. A
educación é facer o mesmo.Unha idea chega ao seu fin. Rescata todo o que se
poida reciclar para avanzar en novas ideas.

Escribir fainos civilizados e axúdanos a comunicarnos cos
demais. Escribir permite comentar, fantasear e informar.
Escribir forma parte do Coñecemento-Continuidade.

Nota ! Reclamar dereitos de autor é roubarlle á comunidade un delito.

Parte da continuidade do coñecemento da nosa inmortalidade

Obriga 4:
Compañeiro para multiplicarse e formar a súa propia familia.

Para a supervivencia das especies, os humanos deben aparearse e multiplicarse.
Crenza de CG de que o apareamento e a multiplicación forman parte dunha
relación constante dun HE e dunha SHE (Contrato de matrimonio santo).
Aparearse, multiplicarse fóra do santo matrimonio é, "Trashy", inmoral
desnegrado, EL e ELA. É un mal exemplo para os nenos. Fai que unha comunidade
pareza inmoral, mala. Ser 'Trashy' remata. A xente lixo é evitada e avergoñada.

Child-Molester (pedofilia), Mesmo xénero (Homosexual) e xénero confuso
(Transxénero) non son para introducir un 'Santo-Matrimonio
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Contrato '. Pola súa discapacidade sexual e o seu apareamiento antinatural.
Apareamento oral(depravación homosexual). Apareamento anal
(¡Violación homosexual!). Estes antinaturales sexuais(discapacidade) están en
corentena para protexer aos aflixidos e aos nenos. Un HE normal sentirá rabia,
repugnancia e ás veces violencia contra estas discapacidades sexuais
antinaturales. Os nenos que molestan aos nenos, do mesmo xénero e de sexo
confuso manipulan nenos, son un delito: SEÑORITA R7
Calquera HE que desexe ser compañeiro oral con ELA é un repugnante e repugnante perverso.

ELA bota a EL. Un casado ELA divorciase.O apareamento oral forzado é a violación, un
delito: SEÑORITA R4. O apareamento forzado vaxinal é a violación, un delito:
SEÑORITA R5. Calquera HE que queira facer parella anal con ELA é un asqueroso e
repugnante torturador.A tortura é un crime: SEÑORITA R6. Un casado ELA divorciase
obrigatoriamente.

Buscar un compañeiro. Pagáns (Cristianismo ..) busca o amor. Compañeiro para a
luxuria de ser lixo. Moitos nunca atopan un compañeiro co 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.

Custodio-titor que o goberno provincial decida durante oCE' (Servizo de
emerxencia comunitario) quen entra nunSanto Matrimonio'Contrato (HMC). Cada 17 anos ELA e cada 18 anos EL asiste, CE. Durante a CE todos
avalíanse sobre como poden ser máis útiles para a tribo. Aparellarse,
multiplicarse é mellor cando EL, ELA son novos.
Durante a CE todos os mozos ELA e EL son avaliados (emocional, mental,
físicamente) sobre a súa capacidade para aparearse. "CE" decide sobre certas
variables "quen é adecuado para celebrar un contrato de" Matrimonio Santo ".
Variables: Emocionalmente, mentalmente, en forma física; Diversidade provincial;
Integridade racial.

O propósito principal para vivir (Supervivencia da especie) é
aparearse, multiplicarse e formar unha familia. Non facelo é vivir
unha vida fracasada. Inaceptable para 1DEUS e á comunidade.
A supervivencia das especies, formar unha familia son un HE e ELA debe.

ELA e EL que fisicamente non son capaces de multiplicarse convértense en "pais
de crianza". Entran nun contrato de "Matrimonio Santo". "CE" subministra aos
"nenos".
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As familias de gardiáns custodian aos seus fillos coa
axuda da comunidade. Asiste unha nai "CG"SmeC
(Complexo de educación médica Shire)'. ELA asiste
ao SmeC' 6 días á semana ata que sae o menor
'SmeC' (ver Shire).

C elebre

2. 1. 7.

B perda omdía
C. G. Ka le nd er

Obriga 5:
Honra, respecta aos teus pais e avós.
O gardián gardián apoia o respecto mutuo por parte dos membros da
familia. O fundamento de vivir en harmonía. Honra a teu pai, a túa nai e os
teus avós na vida e no máis alá.
Os pais son honrados por concebir, alimentar, vestir, proporcionar:
educación, refuxio seguro (casa), un cariñoso ambiente amoroso. Os
avós son honrados por proporcionar costumes, patrimonio,
continuidade do coñecemento e tradicións.Honra aos teus pais, avós na
vida e no máis alá ..

A honra é outorgada! O respecto gáñase!
Pais que cumpren o deber de coidar dos seus fillos. Gaña o respecto dos
seus fillos e o respecto á comunidade.Nenos que coidan dos seus pais
maiores. Gaña o respecto dos seus pais e da súa comunidade

. Os pais e netos que se preocupan, respectan aos seus avós e absorben a
súa continuidade de coñecemento ... son bendicidos por 1 DEUS!

Unha comunidade comprende o comportamento recíproco entre os pais
e os seus fillos. Os pais elevan a descendencia ao estándar da
comunidade (LGM). Os nenos coidan dos seus pais maiores.
Nota! Se os pais, os avós desenvolven unha necesidade de axuda
profesional. A comunidade toma o relevo coa entrada da familia.

Deber de coidar os pais
Os pais viven 1 DEUS deseño. EL é pai, provedor, protector.
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ELA é nai, coidadora, ama de casa. Esta é tamén a norma
comunitaria.
Os pais proporcionan alimento, roupa, refuxio e un fogar harmonioso
e amoroso. Os pais participan con saúde e educación gratuíta na
comunidade. Os pais ensinan aos seus fillos a honrar aos seus avós.
Mostrar respecto

Fillos de pais, avós, educadores, médico e policía.
Juniors a Senior. Todos os elixidos.

Retirar o respecto
Non se pode retirar a honra. O respecto pode. Alguén amosado respecto
corresponde con falta de respecto respecto frouxo.

Celebra Temas de diversión (CG Kalender)
5_3_7 Nais día Os nenos honran á súa nai.
10_1_7 Pais día Os nenos honran ao seu pai.
7_1_7 Avós día Nenos e
Os netos honran aos avós.

Honra, Respecto, fundación de: Familia,
Harmonía, Comunidade, Provincia.
Obriga 6:
Protexa o medio ambiente e todas as súas formas de vida.

Todo gardián gardián ten a obriga de protexer o medio ambiente e
todas as súas formas de vida. Forma parte do Destino da Humanidade.
Ser Custodio do Universo Físico e 1 DEUS creacións nela.
Os produtos da fase do concepto deben ser saudables, seguros,
biodegradables e non contaminantes ou doutro xeito reciclables. Todo o
producido é biodegradable ou doutro xeito reciclable. Producir, fabricar bens
non saudables, inseguros e contaminantes é un delito, SEÑORITA R7

MO NSTERSEEDS
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Xenética modificada (enxeñaría) Os cultivos están baseados en
sementes alteradas polos humanos de 1 DEUS deseño orixinal, con fins
de lucro, avaricia e insulto 1 DEUS. 1 DEUS non quere reingeniería
xenética. Os humanos deben copiar Evolution (proba, erro) isto é alterar
e mutar.
As criaturas alimentarias que comen inflúen na súa dixestión. Para
dixerir plantas modificadas modifícase un sistema dixestivo de
criaturas (reenginyer xenético) a si mesmo a través de Evolution.

Isto antinatural (Anti-1GOD) tipo Evolution crea novos
tipos de mutacións non naturais (monstros, monstro).
Modificación xenética (GM) é anti-1Deus, unha ameaza para a humanidade, todas as
demais criaturas e o medio ambiente. O cultivo GM debido ao efecto flowon altera
toda a cadea alimentaria. Creando mutacións que creen novas enfermidades e pragas
globais potencialmente mortais en todos os membros da cadea alimentaria. A xente
enfermará máis, morrerá máis nova, máis bebés enfermos, máis abortos
espontáneos, máis ataques de animais, mascotas ...
Alimentos transxénicos (Alimentos pouco saudables): Alfalfa, comida para bebés, touciño,
cereais para o almorzo, pan, canola, achicoria, millo, aceite de algodón, ovos, xamón,
margarina, carne, papaya, chícharos, pataca, aves de corral, salchichas, soia, remolacha
azucreira, cana de azucre , Pementos doces, tomates, trigo, calabacín, ...

MUSTDO !!!
O goberno elimina a ameaza ao abrasar as instalacións de investigación de GM e de
fabricación de sementes. Os cultivos transxénicos quéimanse. O solo contaminado foi
cultivado con cultivos transxénicos e queimouse durante 3 anos seguidos.

O goberno que non implementa este "Tratamento" substitúese e
faise responsable.

Fiscalía do goberno: GM-Scientist, executivos, directores que
fabrican propietarios e cultivos para: "Delito contra
A humanidade e contra o ecosistema". SEÑORITA R7

21

1 FE 15.10.4.1 NAtm
Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será!

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

TOLERANCIA CERO a GM !!!
Contaminación enerxética (Cambio climático)
Moito tempo de lecer, casas demasiado grandes, ingresos demasiado grandes, demasiados
aparellos innecesarios, crearon un aumento nas necesidades enerxéticas cada vez maiores.

Actualmente a enerxía é contaminante, ten altos custos de creación, altos custos de
funcionamento e mantemento. A enerxía contaminante depende da queima, carbón,

Gas, petróleo e uranio. Todo isto queima Acaba !!!

Combustible fósil Carbón produce

Enerxía sucia

A queima de carbón produce grandes cantidades de aire que contaminan
dióxido de carbono e fume. O dióxido de carbono desvíase. O 50% é lavado
pola chuvia o resto acumúlase na atmosfera.O dióxido de carbono deixa pasar
a luz solar para quentar a Terra pero impide que parte da calor se radie de
novo ao espazo. Resultado: quentar o aire, o chan e a auga. Quecemento
global.
O resultado é que a superficie da Terra quéntase lentamente. Este quecemento
da temperatura superficial aumentou drasticamente desde o ano 'O'*
(2004). Este quecemento está a diminuír o tamaño dos glaciares e dos casquetes
polares (ver o rolo 6 Profecía). O cambio climático resulta no quecemento e na subida
do nivel do mar.Cambio climático: secas máis secas máis longas, lóstregos máis
intensos, choivas máis intensas, ventos máis fortes e máis rápidos, tempo
imprevisible que cambia.
*Xestión do tempo CG New-Age
Unha redución da combustión de carbón a "O" (cero) é necesario agora.
Non obstante as persoas responsables da queima de carbón son corruptas, deshonestas,
egoístas e non se pode confiar para deixar de queimar carbón. Polo tanto a fonte
(carbón) porque a queima debe negarse aos contaminadores.

PARAR os camións, pechan as minas:
SOBREVIVIR !!!
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As almacéns están CALADAS. Desmanteláronse os equipos para a queima de carbón. Os mineiros de
carbón, os transportistas de carbón e os queimadores de carbón son responsables,SEÑORITA R7
O carbón como provedor de enerxía non só é substituído por outro provedor de enerxía. Pero o consumo
de enerxía por persoa debe reducirse mediante o toque de queda nocturno forzado. O toque de queda
nocturno reduce o consumo de enerxía, a morte por estrada, a delincuencia ...
Aumenta o apareamento.

Queima doméstica e non doméstica de esterco, madeira, carbón, gas, petróleo para
cociñar, calefacción e enerxía eléctrica. Centrais eléctricas que arden (carbón, gas,
petróleo, uranio, ..) para crear enerxía son APAGADOS, desmantelados.
Os propietarios e operadores contaminantes son procesados, SEÑORITA R7. O carbón e
os uraniuminos están pechados e selados. Os propietarios e operadores mineiros son
procesados,SEÑORITA R7

Aire non transpirable. Tes 4 minutos para vivir.
A enerxía prodúcese por non queimar.
A enerxía prodúcese por non queimar. Queima para mover o transporte
doméstico e non doméstico Remata! O gas e o petróleo non usan a combustión.
O transporte doméstico e non doméstico por autovías substitúese por "Autovíastranvías" (ver Planificación Shire)! O transporte terrestre de longa distancia só é por
ferrocarril. O transporte contaminante individual elimínase gradualmente.
Cancelar nova autovía. Os extensos suburbios substitúense por vivendas en
racimo.

Fracking
O fracking é unha gran ameaza para o medio ambiente, a comunidade, os humanos, ...

O fracking é o proceso de perforación e inxección de fluído a alta presión na
rocha de xisto fracturándoa liberando gases. A alta presión desencadea os
terremotos. Se isto ocorre ao longo das liñas de falla pode provocar un grande1
Cada proceso precisa millóns de litros de auga. A auga ten produtos químicos tóxicos e
area engadida.Durante o proceso o gas metano e os produtos químicos tóxicos
contaminan as augas subterráneas próximas. Beber esta auga ten
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orixinou casos de dano neurolóxico, sensorial e respiratorio. Tanto para humanos
como para animais. A vexetación tamén está moi afectada. Non apto para ser
comido por humanos ou animais.

O líquido residual déixase en pozas sobre o chan para evaporarse. Liberando
á atmosfera compostos orgánicos volátiles, contaminando o aire, creando
ozono a nivel do chan e chuvia ácida. O resultado é gando pouco saudable e
pastos non comestibles, cultivos, froita ... Os veciños quéixanse de fatiga,
náuseas, dores de cabeza e peor. Os gases tamén poden producir "incendios
forestais".

O uso de explosivos desencadea un terremoto. O uso preto das liñas de
falla pode provocar un terremoto importante ao longo da liña de falla(ás
veces moi lonxe). Estas explosións tamén danan os encoros subterráneos.
Tamén liberan gases que enferman aos humanos, animais e vexetación.
Estes gases poden ser a causa dos incendios forestais(s)!
Finaliza o fracking! Os propietarios, os operadores son procesados, SEÑORITA R7.

O goberno que permita o Fracking substitúese e os seus membros
responden, SEÑORITA R7.
En breve a demanda de auga doce superará a dispoñibilidade de auga doce.
Vías navegables contaminadas(regato, regato, río, lagoa, lago ...) crear unha
escaseza de auga doce. Augas pluviais cheas de toxina, velenos, productos
farmacéuticos, .. Vertido ilegal de residuos industriais, toxina, velenos,
. . . A contaminación das vías fluviais remata, os contaminantes son procesados, os individuos
SEÑORITA R3 todos os demais, SEÑORITA R7.

A inxestión sen líquido. Quédanche 4 días de vida!
Entretemento contaminante Remata. No aire: Air-Shows, de propiedade privada:
avión, chorro, helicóptero, dron, lanzadeira espacial ... Debaixo da auga: carreiras de
barcos motorizados, outros: cabina-cruceiro, cruceiros, motos acuáticas, lanchas
rápidas, iates, aerodeslizador ... Na terra: todos os motores de 2,3 e 4 rodas,
bicicletas, bicicletas, carros, SUV, coches deportivos, limusinas, carreiras de coches,
acrobacias de coches, coches de luxo. .
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A creación de lixo redúcese!
Elaboración de produtos desbotables* REMATA!
Correo lixo impreso* REMATA!

A elaboración de JUNK innecesario (coleccionables, gadgets, designergear, ...)*
REMATA! Empréganse envases biodegradables ou reutilizables.
*Estes provedores son procesados, SEÑORITA R7

Pragas
Insecticidas fóra (produtos químicos) úsanse en cultivos,
hortas ... Os cultivos, hortas e alimentos contaminados non
son aptos para o consumo humano ou animal. Son
queimados pola comunidade (Comarca). A queima por
motivos de saúde é a única razón para queima

Insecticidas (produtos químicos) filtrarse no ecosistema acabando en Mares, Océanos. Augas
subterráneas contaminantes, depósitos de auga potable contaminantes. Contaminando o
ecosistema Ocean, contaminando os produtos do mar.Fabricantes de insecticidas (produtos
químicos, velenosos, tóxicos) son procesados, SEÑORITA R7. Os gobernos que permiten esta
contaminación son substituídos,SEÑORITA R7.

Usa insecticidas naturais.
Os herbicidas son o solo e as vías navegables tan perigosos e contaminantes.

Os produtores de herbicidas son procesados, SEÑORITA R7. Os gobernos que permiten
esta contaminación son substituídos e procesados, SEÑORITA R7.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Desfoliante Oración

Vergonza 6.2.7.

querido 1 DEUS, Creador do máis fermoso Universo O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Protexerá a planta, o solo e a auga da toxina

Opoñerse e deter a modificación xenética de calquera cousa viva
Garantirá que Shire abrase o solo envelenado

Castigará os herbicidas, GM-Crops contaminadores para a
gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o Día das Defoliantes.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Crueldade animal
A crueldade animal remata. Os culpables son procesados, SEÑORITA R4.

Carcasa da batería demólase e substitúese por "Exposición libre".
Os operadores de vivendas de baterías son procesados, SEÑORITA R4 por cada animal.

Vida Transporte animal termina máis de 30 km. Incumprimento por axente
produtor principal, operador de transporte conseguir, SEÑORITA R4 por cada animal.

Circo animal Tema-Final Act
do parque. animal
Adestrador de animais, entretemento
Operador de circo Remata. Obter animal,
SEÑORITA R4 para adestrador, parque

cada acto.

operador, conseguir,
SEÑORITA R4 para

cada acto.
Zoolóxicos péchanse e substitúense por Santuarios
de Vida Silvestre que albergan só especies locais.
O zoo ilegal está pechado, o operador consegue, SEÑORITA R4

por cada animal.
O galgo-a industria de carreiras está inducindo
medo e dor nos animais ao usalos como cebo vivo.
Coellos, leitóns, galiñas, gatiños ou galiñas son
mallados, arrincados, arrastrados e arrastrados. O
cebo vivo está aterrorizado, agónico. REMATA! Por
cada cebo vivo:SEÑORITA R4

Galgos que son máis soltos, son
envelenados, envelenados ou asasinados a
tiros e tirados. A industria australiana de
carreiras de galgos carniza máis de 17.000
galgos ao ano. Non se sabe cantos vivos son
torturados, mortos?Todos na industria de
carreiras de galgos. A xente aposta, mira
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culpable por asociación. Unha desgraza para calquera comunidade, evítaos.
Promotor, propietarios, apostas:SEÑORITA R4 por cada animal.

Emoción-matar (caza: Safari, Royal, outros ..)
de Ani- mals Remata. Só os Rangers poden matar animais. O
promotor e os cazadores conseguen, SEÑORITA R4

por cada animal.
Carreiras de animais Remata. Carreira de cabalos,
(campanario, obstáculo, campo a través, plano ..),
xogando a Polo, carreiras de buggy (Trote, Ritmo ..),
salto de espectáculos remata. Os locais de carreira son
demolidos. Propietario de animais de carreira,
adestrador e operador de locais de carreiras,SEÑORITA
R4.

Mulesing, corte da pel que leva a la dende o rabo, zona
de peche das ovellas. O animal torturado resulta moi
doloroso e tamén pode infectalo. Mulesing, remata. É
procesado,SEÑORITA R4 por cada animal.

Loitas de animais Fin. Promotor, dono de animais, adestrador, bookie: SEÑORITA

R4 por cada animal.

De touros fin! As corridas de toros son
demolidas. Promotor, Matador e a súa banda
conseguen,SEÑORITA R4. A vergoña do
espectador. Evita, avergoñaos!
A endogamia de cans non saudables para a moda desaparece é cruel. As razas
braquicefálicas (Pugs, bulldogs ingleses, franceses ..) son criados con caras cada vez
máis planas. Isto ten efectos secundarios, problemas respiratorios ao caer cans
durante o tempo caloroso e enfermidades cardíacas debido a unha mala respiración,
o que fai que os cans sufran toda a vida.Este tipo de reprodución remata. Criadores,
propietarios, conseguenSEÑORITA R4 por cada animal.
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Razas braquíceo-fálicas: American Staffordshire Terrier, Affenpincher,
Bichon Frise, Boston Terrier, Boxer, Brussels Grifton, Bulldog,
Bullmastif, Cane Corso, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua,
Chow Chow, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Mastín inglés,
Bulldog francés, Chin japonés, King Charles Spaniel, Lhasa Apso,
Maltés, Mastín napolitano, Terranova, Pequín, Pug, Presa-Canario,
Shar-Pei, Shih Tzu, Silky Terrier, Tibetan Spaniel, Yorkshire Terrier.

Militar
Contaminación militar con transporte e explosivos, A /
N (Atómico / nuclear) B (biolóxico) C (químico)
armas. Son unha ameaza para a vida humana, animal
e vexetal. As instalacións de produción, as reservas
destas armas son demolidas, recicladas polo SHIRE. Os
científicos que crean estas armas conseguen
SEÑORITA R7. Os gobernos que permiten a produción e
almacenamento destas armas son substituídos e obtidos,
SEÑORITA R7.

Coida o Medio Ambiente!
Obriga amoral e deber cívico!
1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Hábitat Oración

Celebración do Día do Hábitat 9.1.7.

querido 1 DEUS, Creador do máis fermoso Universo O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Pide axuda para protexer o hábitat
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Promesas de responsabilizar aos contaminantes
Promesas de harmonizar co hábitat
Pide que os contaminantes sexan castigados agora e no
máis alá pola gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade

Esta oración úsase o día do hábitat.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Obriga 7:
Use Law Giver Manifest difunde a súa mensaxe.
Substitúe todas as demais publicacións relixiosas por un Manifesto do Dador da Lei

Descartar as publicacións obsoletas de forma frita. Destruír publicacións
obsoletas, empaparse en auga, cando se alimentan con moita pel de gusano.

Pasa polo manifesto cando vexa ler un interesante título. A
continuación, faga unha lectura profunda. Relelo, compréndeo,
aplícao e viveo
É o!!!espírito e a comprensión da mensaxe
importa. Non o significado da palabra individual nin da estrutura
sentencial. Comprender o espírito e o propósito do pensamento axudará á
implementación da mensaxe.

1 DEUS quere que cada ser humano teña a oportunidade de ler e
estudar oLGM'. Os que non saben ler deben lelo. SEN EXENCIÓNS.
Todo gardián-gardián ten aquí un deber. 1 DEUS
está a ver.
Gardián gardián use o Manifesto do
Dador da Lei como guía para adorar, vivir e
traballar. Rezan diariamente e din con
convicción o Oración diaria.
Partidarios únete a organizacións(Comercial, de lecer, comunitario,
educativo, político, profesional, comercial ...) para que poidan influír
no seu funcionamento, axustalos ao Manifesto do Dador da Lei.
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Partidarios anima a outros a converterse. Axudan a comprender o
"Manifesto do Dador da Lei". Usan a "Oración do desafío" como apoio
moral.
1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Desafío Oración
querido1 DEUS, Creador do máis fermoso Universo O teu
máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Solicita axuda para converter aos infieles ignorantes
Axude aos infieles a conseguir o 1 FE
Grazas por esta experiencia de estar involucrado nun desafío
que me esforzo por facer máis retos

Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade

Esta oración úsase cando se enfronta a un infiel ignorante.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Partidarios visitar un Encontro. Animan aos demais a visitar unha reunión.
Comezan unha nova xuntanza atopando polo menos 7 persoas e logo
xúntanse que é unha xuntanza (ver 1 FE, comezar unha reunión).

COMO ESTÁ ESCRITO SERÁ !!
Obriga 8:
Evite e limpe a contaminación ..
O maior desafío de supervivencia da humanidade é a contaminación. O noso
o estilo de vida e a actividade son os que máis contaminan. Está afectando o
clima, a ecocadena, o medio ambiente, a cadea alimentaria, a calidade de vida, o
tempo, a fauna ... ¡Temos que cambiar! Ou que a contaminación nos faga
enfermar, máis enfermos e finalmente ...
Unha das principais causas de contaminación son as persoas que queiman cousas. El
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comeza por fumar. Continúa pola queima(esterco, madeira, carbón,
gas, petróleo ..) cociñar (Churrasco, fogar, comercial). Queimar
(carbón, gas, petróleo, uranio) para producir "Enerxía sucia". Queimar
(petróleo, gas, carbón, uranio) para o transporte de mercadorías e persoas
(induvidual, masa). Evita queimar! Pechar(instalacións de queima e minas) todas
as fontes de material queimado. Destruír o stock dispoñible e respectuoso co
medio ambiente. Incumprimento por parte de individuos,SEÑORITA R3.
Incumprimento por entidades,SEÑORITA R7.

ver Verde
Concepto!

AVISO !!! As familias de gardiáns custodios non deben vivir a menos de 70
km das instalacións de queima de carbón, gas, petróleo e uranio. Para
evitar un maior risco de cancro, aborto espontáneo, envellecemento
prematuro, enfermidades respiratorias, mortinato, ...
Outra das principais causas de contaminación son os velenos e as
toxinas que entran na cadea hídrica (lagoas, lagos, regatos, ríos,
encoros subterráneos, augas subterráneas, mares, océanos).

Agricultura (Fertilizantes, herbicidas, pesticidas ..), Edificio

(a toxina residual filtra no chan ..), Fabricación (residuos tóxicos ..), Limpeza
(fosfatos ..), Cosméticos (Arsénico cadmio, chumbo, mercurio ..), Minaría
(cianuro, hidróxido de sodio, fracking, ácido sulfúrico), Produtos
farmacéuticos (animais, drogas humanas, residuos). Evite usar velenos e
toxinas. Pecha todas as fontes de velenos e toxinas. Destruír o stock
dispoñible e respectuoso co medio ambiente. Incumprimento por parte de
individuos,SEÑORITA R3. Incumprimento por entidades,SEÑORITA R7.

No norte do Pacífico, Estados Unidos e en
cooperación con Xapón están a crear unha
illa artificial "Contaminación Plástica 1". A illa
en expansión(tamaño actual: de
Groenlandia) consiste principalmente en
plásticos. Sendo absorbido pola vida mariña
e aves entrou na cadea trófica (mar). Comer froitos do mar desta zona
contaminada entra na dixestión humana e despois entra no torrente
sanguíneo dun corpo contaminando todo o corpo provocando
desgraza e sufrimento. Estados Unidos e Xapón están para limpar o
desastre, AGORA !!! O gardián gardián non o debe facer
0
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comer marisco (salmón, sushi ..) do Pacífico norte.
Evite producir envases e produtos non
degradables. Comida e bebida en plástico
- tainers remata. Calzado plástico plástico(fibras
sintéticas) a roupa é mala para a túa pel.
Produción final de produtos e fibras plásticas.
Malas novas! O plástico agora é común no sangue humano. O
plástico significará un agónico doente lento ..
Negocios (parasito, depredador) vin a oportunidade de aproveitar aos demais, de
lucrar. Os afeccionados querían máis tempo libre, así como os sindicatos.As
actividades de lecer causan moito lixo, contaminación, lesións, riscos para a saúde
e poñen en perigo outras especies. A maioría das actividades de lecer son
vandalismo ambiental.As actividades inútiles de lecer substitúense por ser
voluntario en actividades comunitarias que valen a pena promover o destino da
humanidade.

Viaxes, Turismo converteuse nunha ameaza. Os cruceiros descargan turistas
que pululan coma insectos(cucarachas) sobre os portos e o hábitat local.
Interrompen o estilo de vida local, aumentan os custos da vida dos veciños.
Crea montañas de residuos.Este entretemento do ocioso está ben
Remata! Isto tamén se aplica ao turismo aéreo, autocar, ferroviario.

O entretemento multitudinario remata!
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O entretemento multitudinario crea moito "lixo". Os do concello
quedan sen vertedoiros. Remata a montaña de "LIXO!"

O entretemento multitudinario precisa de lugares. Os concellos deixan grandes
áreas de lado e endebézanse en construír enormes locais. Acumúlanse enormes
custos para operar e manter. Os locais non se utilizan o 90% das veces.Non hai
máis locais novos. As existentes están demolidas.

O entretemento multitudinario precisa un enorme investimento en transporte
público, doméstico e estacionamento. Sen locais, os custos de infraestrutura baixan.

Elimina o 'Caos' por estrada e aparcamento.

O entretemento multitudinario trae entretemento global:
Xogos Olímpicos (para, verán, inverno), Xiras mundiais
(Bandas, ...), Fútbol (Copa do Mundo), Gran Premio, F1

(motos, coches a motor).

33

1 FE 15.10.4.1 NAtm
Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será!

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

O entretemento por multitude crea grandes multitudes. Unha gran multitude é volátil, a miúdo
estalan pelexas, a histeria é posible, unha estampida ... Unha gran multitude é unha ameaza
para si mesmos e para a comunidade. As grandes multitudes son un imán para todo tipo de
adictos e os seus provedores. As grandes multitudes necesitan moito

seguridade cara. Remata o entretemento de moita xente.

PARA A CONTAMINACIÓN CONTAMINANTES CASTIGOS

SOBREVIVIR !!!
Obriga 9:
Protexa aos animais da crueldade e da extinción.
1 DEUS quere que disfrutemos e respectemos os animais. Debe demostrarse respecto
polos animais. Por alegría que traen ás nosas vidas como mascota ou en estado
salvaxe. Como compañeiro de traballo(can guía, animal de carga, can de ovella ...).
Como provedor de mantas, roupa, calzado, revestimento de chan ... Como provedor
de alimentos(bebida, comida).
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1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Animal Oración
querido1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu
máis humilde custodio fiel-gardián (1st nome)
Grazas pola bendición dos animais
Quen nos dá pracer, compañerismo e sustento!
Respectareinos e protexereios da crueldade
Castigarei a todos os que sexan crueis cos animais
Pola gloria de1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase cando é necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1 DEUS espera que a humanidade sexa custodia de todos os animais. O
humano ten un intelecto superior (Grazas 1 DEUS) para os animais deben
ser custodios do mundo animal. CRUELTY a Animals é un delito que se
persegue! Cada vez que se extingue unha especie a humanidade fracasou.
A crueldade cos animais é insultante 1 DEUS un crime a procesar.
Aloxamento de baterías, abandono, caza de safari, carreiras de animais, disputas
de animais, probas de produtos, procedementos en animais, torturas ...

Calquera persoa, club ou organización que patrocine ou facilite a crueldade cos
animais (Bull-fight Arena, Circus, Greyhound-Racing Oval, Racetrack, Steeplechase course, Trotting track, Zoo ...) son procesados SEÑORITA

R4 por cada animal e pechado. Os santuarios son compatibles.
Loitas de animais (Oso, Touro, Gallo, Can, ...) Fin. O propietario, o adestrador e o
promotor de animais están engaiolados, SEÑORITA R4. Os locais son demolidos.

A carcasa da batería está demolida. Substituído por "Campo libre".
Finaliza o entretemento animal do circo. Os animais son substituídos por
humanos.

Vida Transporte de animais a máis de 30 km. Emprégase matadoiro
portátil.
Carreiras de animais Remata. Os locais de carreira están pechados, demolidos. Propietario de
animais de carreira, adestrador, operador de locais de carreiras, SEÑORITA R4.

35

1 FE 15.10.4.1 NAtm
Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será!

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

Matar emocións (Safari hunts, Royal-hunts, other hunts) de animais remata.
Promotor, os cazadores son procesados, SEÑORITA R4 por cada animal.
Só os Rangers poden matar animais.

Finaliza o parque temático. Substituído por xogos, paseos, ...
Os zoolóxicos están pechados. Substituído por Wildlife Sanctuaries que alberga só
especies locais. Cada comarca ten Santuario para a vida salvaxe(s).

Santuario
Shire Sanctuary protexe o "Hábitat" local. É un
ecosistema, formacións de rochas e area, vexetación,
fauna. Convértete en voluntario de garda de
santuarios de Shire. 1 DEUS está a ver.
Cada Shire-Oasis ten un santuario. Múltiples Shire-Oasis poden crear un
corredor do Santuario. O goberno provincial axuda co corredor de
Sanctuary.

Pescando
Pescar serve 1 necesidade, recolección de alimentos. E
unha necesidade percibida de ter emocións (deporte).

Custodian Guardian apoia a pesca coa pesca.
Pescando por emocións(deporte) non é.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Pescando Oración
querido 1 DEUS, Creador do máis fermoso Universo O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Grazas pola bendición de pescar
É bo para a alma e bo para o estómago. Non pescarei
en exceso nin permitirei a pesca excesiva
Castigarei os pescadores que buscan emocións e os seus
promotores For the Glory of 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase cando é necesario.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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O goberno supervisa a pesca con pesca para evitar a pesca excesiva. Os límites de tamaño aplícanse
a determinadas especies. Libéranse peixes por debaixo dun tamaño determinado (lei).

A captura e transporte de peixes de cebo poden propagar organismos
nocivos entre os ecosistemas, poñéndoos en perigo. O movemento de
peixes dun lugar a outro pode provocar a introdución de peixes alleos ao
ecosistema. Consulte a normativa local.

Usar cebo vivo é cruel. Non o fagas!

Os agricultores cobizosos, os gandeiros superan as terras. Resultado, sobrepastoreo.
Resultado, desertización(o mal tempo acelera as cousas). Resultado crueldade para o
gando.Isto remata! Os agricultores gananciosos, os gandeiros soltan a súa terra

- compensación fóra. Son procesados,SEÑORITA R4 por cada animal.

Acaba coa crueldade contra todas as creacións de 1 DEUS.

Obriga 10:
Deféndete polos atacados inxustamente, desfavorecidos, débiles e necesitados.

Os individuos e as comunidades teñen a obriga moral, o deber civil de
defenderse polos atacados inxustamente, desfavorecidos, débiles e necesitados.

Moralmente forte (EL ELA) teñen a obriga de axudar aos desfavorecidos
emocionais, psíquicos e físicos. Custodian Guardian ten un forte
liderado. Comunidades que non cumpren coas súas obrigacións morais
e deberes civís. Non mereces sobrevivir.
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Os ataques inxustos poden ser o resultado de: arrogancia, engano, elitismo,
avaricia, celos, ignorancia, inxustiza, incomprensión, presión dos
compañeiros, perxuro, vinganza, orgullo, estatus social, apartheid de
riqueza, ... Non son unha defensa por inxustiza. A inxustiza rectifícase.
Iniciador(s) de inxustiza é (son) responsable (compensación, rehabilitación).

As persoas están desfavorecidas pola súa actitude, comportamento,
aspecto, credulidade, estatus social, .. Os individuos e a comunidade teñen
o deber de axudar a estes desgraciados. Isto non significa entregas.Pero
corrixindo as condicións que son causa e efecto de quedar desacougados
- etiquetado. A xente ten interese propio para superar a súa situación.
Os débiles son un gran desafío que se esquecen e esquecen
facilmente. Os débiles poden parecer patéticos. Frustrante
para axudar.Nunca menos precisan axuda.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Diario Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso
Axúdame a ser limpo, compasivo e humilde Usando o 7
Pergamiños como guía:
Protexerei as túas creacións e castigaré o mal.

Deféndese polos atacados inxustamente, desfavorecidos,
débiles e necesitados
Proclamar:

1 DEUS, 1 FE, 1 Igrexa, Universo Custodios Gardiáns
Grazas por hoxe
O teu gardián-gardián fiel máis humilde (1st nome)
Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase todos os días, soa ou en grupo en calquera lugar
que queiras, fronte aos ollos soltos pechados. Recitado no Encontro.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Canto máis corrupta, inmoral e egoísta se fai unha
comunidade. Canto máis precisa ten esta comunidade. Son
necesitados porque comunidadea riqueza non se comparte
igual. Para superalo, todos os participantes de
a "Cadea do Mal" son responsables, desposuídos de activos, SEÑORITA R6.
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Ser rico e rico é unha vergoña un delitoSEÑORITA R6.
1 DEUS non me gusta: soberbia, inxustiza, pompa, rico,
vano, violencia, desperdicio, riqueza, estes non son para o
ceo.

1 DEUS non se pode subornar nin mercar !!!

Obriga 11:
Dá de comer aos famentos, refuxia os homeles e consolade os enfermos.

Unha comunidade local acomodada ten persoas sen fogar (durmir
en contedores de lixo) subalimentado (comer lixo) loitando
(acosado, acosado e perseguido polos cobradores de débedas) xente.

Moita da súa xente vai sen a necesidade de vivir todos os días (comida
para comer, auga limpa, roupa decente, abrigo cómodo). Estes
as persoas necesitadas viven na miseria, o que a miúdo leva
ao abuso de substancias (fumar, alcohol, prostitución e
substancias que alteran a mente). Necesitan axuda, a túa
comunidade, ..
Esta é unha comunidade egoísta que vive a 'Cadea do Mal'
e incumprindo o seu deber de decencia humana. Esta é a
túa comunidade? Se é así é o teu deber cambiar as
cousas. Non facelo é inmoral é O mal é anti-1DEUS.
O mal é un activo despoxado, engaiolado, SEÑORITA R6

Unha comunidade que permite aos pais (Malo, non apto) en 2
pisos, 2 postos de traballo, 2 coches envían aos seus fillos á
escola sen almorzo e bocadillos. É unha comunidade que non
merece sobrevivir. A túa comunidade ten xente con fame,
avergoñádevos e alimentádeas.

1 DEUS está a ver!

Un centro sanitario comunitario afasta aos enfermos porque non teñen
cobertura sanitaria? Todos (non rehabilitadores) ten un 1 DEUS dereito dado á
asistencia sanitaria gratuíta e incondicional. Negar a asistencia sanitaria
gratuíta é un delito, SEÑORITA R6 + solta acreditación profesional.

Fuxa e avergoña a calquera profesional médico parasito.
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Asistencia sanitaria gratuíta a 1 DEUS Dado ben!
1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Grazas Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso.
Grazas por subministrarme comida e bebida diarias
Vivindo pola túa última mensaxe
Procuro estar a merecer un alimento todos os días

Que me aforren agonizantes Dores de fame e de fame
O teu gardián fiel máis humilde (1st nome)
Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Use esta oración antes de cada feed.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Unha comunidade que ten case todas as casas. Non debería ter persoas sen fogar.
Ten a túa comunidade casas baleiras e sen teito. Mover sen fogar a unha casa
baleira. Fin do investimento Inmobiliario. Rematar cos propietarios depredadores
parasitarios. Facelos responsables,SEÑORITA R6
A Custodian Guardian Shire non ten persoas sen fogar. Calquera sen teito é
trasladado a unha vivenda do Shire Cluster. O'Comarca' pon de inmediato ás
persoas sen fogar wmw x1. Servizo provincial de emerxencias comunitarias

(CE) envía un avaliador que decide se os sen teito poden
integrarse na comunidade. É posible que algúns sen teito poidan
integrarse.A Comarca coida deles. Ninguén queda tirado no
cuneta, deshidratación, conxelación, fame, acosado,
agredido, cabreado por cans, ... Goberno provincial e da
Comarca que incumpren o seu deber de coidado co seu
cidadán. Son substituídos, procesados,SEÑORITA R7 Melbourne>

Gardián gardián cre que cada (non rehabilitadores) membro da
comunidade ten un 1 DEUS dereito dado a: comida comible, auga limpa,

roupa decente e abrigo cómodo e seguro.

Substitúe á comunidade egoísta por
igualdade e harmonía
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Obriga 12:
Protesta pola inxustiza, o amoralismo e o vadalismo ambiental.

A vantaxe sobre os demais acumula grandes cantidades de cousas
materiais, influencia e poder. Isto leva a unha riqueza desigual
distribución (Riqueza-Apartheid). A riqueza crea o
desexo de ter máis e protexer o que tes. Para iso, a
rica Xustiza corrupta. Teñen cambios de leisd
(Dereito Corrupto) para mellorar e protexer o seu
"egoísmo". Isto leva á inxustiza. Esta xente
(Membros da Cadea do Mal) son tamén a principal
causa de "Amoralidade" e "Vandalismo ambiental".
Inxustizas de lei corrupta: Inmunidade diplomática, dobre risco, negociación
de motivos, inmunidade, estatuto de limitacións, privilexio, ...
A lei corrupta revócase (volver sentenciar)! A revogación está actualizada
0.1.1.1 (01.01.2004). Os culpables son procesados.

Inxustizas infantís: golpear, pedir, abusar, traballo,
pederastia, prostitución, soldados, suicida. As
inxustizas infantís son a peor forma de comunicación
- ¡inxustiza, un fracaso! Rematar coas inxustizas infantís.
GAIÑA culpable !!!

Mulleres inxustizas: violencia doméstica, brecha salarial,
violación, acoso relixioso, sexual, prostitución, escravitude ...
Mulleres inxustizas, hai que solucionar un fracaso
comunitario. Rematar coas inxustizas das mulleres.

Inxustizas comunitarias: Acoso escolar, elitismo,
cobiza, lucro, apartheid de riqueza, tiranía hereditaria.
Hai que solucionar as inxustizas comunitarias.
Malas inxustizas de lei: Propiedade libre, privatización de servizos
públicos, dereitos de autor e patentes (propiedade Intelectual), Cobertura,
Doazón deducible de impostos, crédito, xogos de azar ... Revócase a mala
lei (volver sentenciar)! A revogación está actualizada a 0.1.1.1

(01.01.2004). Os culpables son procesados.

Inxustizas relixiosas: Perdón, circuncisión (EL, ELA mutilación),
celibato, molestia, privilexio, pederastia, sacrificio, mulleres
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discriminación .. Denuncia e evita as inxustizas relixiosas.
Convértete en gardián. Responsabilizar ao clero. Só hai:
1DEUS 1FED 1Igrexa (UCG1)
A xustiza é unha necesidade humana "BÁSICA". A xustiza é esencial
para que unha comunidade funcione, sobreviva (ver 7 Provincias).

A xustiza establece a verdade e rectifica a xustiza. A xustiza
non ten xurado. Ten sentenza obrigatoria, rehabilitación,
indemnización.

Inxustizas de goberno: Asasinato, corrupción, execución, invasión,
elitismo, apartheid de riqueza, contaminación, vandalismo ambiental
Tortura, tiranía, .. Substitúe a tiranía (Hereditario, Político) con elección
múltiple 1o pasado o posto elixido libremente Gobernanza do Comité.
Procesar a tiranía: SEÑORITA/R7 A gobernanza que crea inxustizas é o
mal substituído e procesado: SEÑORITA/R7 .
Toda persoa ten o deber moral e civil de acabar coa inxustiza. Responsabilizar
ás persoas que son a causa e o efecto da inxustiza, SEÑORITA R6-R7

ZEROTOLERANCIA a INXUSTICIA !
Moitos na comunidade fan valer Amoralidade. Isto remata. Descártase a
filosofía relixiosa para dedicarse ao consumismo e ás actividades de
lecer.A moral substitúese por unha persecución de auto-gratificación
(abrazando o lado escuro do mal). Isto non é aceptable. Estas persoas
son responsables.
A humanidade cae demasiado tempo de lecer. Isto remata.
O exceso de tempo libre é a causa e o efecto de demasiadas
lixo innecesarias. Demasiado lixo. Demasiada contaminación.
Demasiado turismo. Demasiado aburrimento. Demasiadas
adiccións. Demasiado xogar ou ver xogos.Non hai suficiente
ética de traballo e espírito comunitario.
Demóstrase demasiado tempo de lecer (wmw, voluntariado). 1 DEUS pon o
traballo de exemplo 5 días o día 6 avalía o teu logro, completa calquera traballo
inacabado e planifica o traballo das próximas semanas. Despois do traballo úsase
o tempo libre como voluntario.O día 7 descansar gozar da vida divertirse

42

1 FE 15.10.4.1 NAtm
Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será!

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

Día, Celebra, asistir a unha xuntanza. Non hai ningunha reunión preto, comeza 1.

A procura do tempo libre de gratificación. Divide a
comunidade entre as que teñen demasiado e as que non
teñen suficiente (Apartheid de riqueza). Cortar amor,
relaxación, consumismo, desperdicio e abrazo:

1DEUS 1FED 1Igrexa UCG

Vandalismo ambiental (Ecoterrorismo) é individuais e organizacións que
amosan falta de respecto 1 DEUS creacións. Mostrar falta de respecto,
SHUN, vergoña contra o anti-1 DEUS Vándalos ambientais: SEÑORITA R7.
Vandalismo ambiental (EV) pon en perigo o "ecosistema" a súa vexetación,
as súas criaturas, a nosa cadea trófica. EV principal causa de Globalquecemento. Causa de novas enfermidades globais. Ameaza á calidade de vida.
EV, extracción de carbón, transporte de carbón. O transporte
aberto de carbón contamina o aire.O po de carbón fino é
inhalado por humanos e animais que os fan enfermar. A
roupa está contaminada provocando trastornos da pel. O
solo, os cultivos, a vexetación están contaminados, non aptos
para o consumo humano ou animal.

Augas abertas (regatos, presas, lagos, lagoas, regatos, choiva, encoros, ríos, neve)
están contaminados polo que non é apto para beber para humanos e animais. O
transporte aberto de carbón remata. Operadores, subcontratistas e condutores son
procesados,SEÑORITA R7 + pague facturas médicas, veterinarias e limpa. O goberno
criminal corrupto que permite que isto suceda substitúe a todos os seus membros
engaiolados,SEÑORITA R7.

O vandalismo ambiental é a xente que vive en casas de
grandes dimensións. Persoas que teñen xardíns de vanidade
inútiles, piscinas, pistas de tenis .. Persoas que teñen
camarotes de caza, camarotes de praia ... Isto substitúese por

CG Shire Planning.

O propósito da Shire Planning é utilizar a terra para beneficiar á comunidade e ao
hábitat locais. É esencial que a comunidade e o hábitat se harmonicen.Todas as
terras fértiles utilízanse para cultivar alimentos ou ganderías, asegurando que se
proporcionan algúns santuarios para a vexetación autóctona e as criaturas
nativas. A terra non fértil úsase para a construción doméstica e non doméstica. Os
edificios existentes en terras fértiles están demolidos
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galpón e reciclado en terras non fértiles. As mansións con xardíns de vaidade,
apartamentos, casas adosadas, áticos, casas de vacacións, aldeas para xubilados
substitúense por casas agrupadas Shire en terras non fértiles.

Vandalismo ambiental un crime, SEÑORITA R7
Obriga 13:
Faga un traballo recompensado, sen molestias!

1 DEUS quere que traballes! A comunidade quere que traballes! Os teus pais
queren que traballes!Ti queres (ter) traballar. 1 DEUSO deseño é que os
humanos sexan activos e útiles. Non defraudes1 DEUS.
A xente quere sentirse útil. A mellor forma de conseguilo é traballar.
Para o traballo hai unha expectativa de recompensa.

A recompensa é de 3 formas. Pago, satisfacción, soul soul. A paga do gardián do
custodio baséase nunsalario mínimo semanal' (wmw) e un multiplicador.

A escala de salarios comeza cun wmw x1 (mínimo) a wmw x7 (máximo) :
wmw x1 sen cualificación, aprendiz

wmw x5

Líder

wmw x2 hábil, Comerciante

wmw x6

Xerente

wmw x3 Senior-comerciante

wmw x7

Administrator

wmw x4 Supervisor

'wmw'son fixados anualmente polo goberno. 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. Nota ! A propiedade privada, a
propiedade estatal son abolidas e substituídas por CROn (Community Run
Propiedade sen ánimo de lucro). Os sindicatos danse de baixa. O goberno fixa
salarios e condicións anualmente.
Condicións de traballo: Un lugar de traballo é ser saudable e 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 descansos cada 3 horas. O número total de
horas traballadas ao día non pode exceder as 10 horas.
CG 21h aplícase o tempo de Klock.
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Satisfacción laboral (Js) é un estado de ánimo. Se unha persoa
traballa, porque ten que facelo. Necesitan crear a súa propia
satisfacción laboral.Se te esforzas o suficiente, podes atopar "Js" nun
traballo aburrido, mundano e repetitivo.

Traballadores que non atopan traballo completo ou a tempo parcial.
Son útiles para o 'Comarca' en wmw x1. Elimina os parados!
Loafing sendo preguiceiro. É indesexable, egoísta.
Non facer a túa parte na casa, na escola ou no
traballo é malo. O fogar, a educación e o traballo
non deixan que o pan se converta en norma.

Os mocasíns son responsables. Os
reincidentes teñen beneficios, privilexios
retirados e están avergoñados.

Traballo> Voluntariado> Fun-Day

Obriga 14:
Ser bo! Punish Evil!
Ser bo non significa ser santo ou perfecto. Nota! Non hai
perfección no Universo físico. Iso tamén se aplica aos humanos.
Hai 6 etapas do Ben e do Mal.
Mellor> Probar> Arrepentirse> Defectuoso> Malo> Mal.

Todos os gardiáns custodios procuran vivir dentro das etapas 1-3.
Mellor! Unha persoa tenta ser o mellor que pode ser. ¡Un gardián gardián!
Intentando! Unha persoa lixeiramente defectuosa tenta mellorar. Unha boa persoa!

Arrepíntete! Unha persoa defectuosa, arrepéntese e tenta mellorar. Unha
persoa media! Unha persoa cometeu erros. Decepcionaron eu, a familia e a
comunidade. Arrepéntanse e rectifican as cousas o mellor que poden.Eu, a
familia e a comunidade deberémoslles dar unha segunda oportunidade.
Defectuoso! Unha persoa defectuosa, non cambia. Unha preocupación comunitaria.

Unha persoa cometeu erros. Decepcionaron eu, a familia, a comunidade.
Non lles importa. Familia, comunidade responsabiliza a esta persoa.
É probable que esta persoa quede ilegal, sendo acusada, SEÑORITA R1, R2 .
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Malo! Unha persoa mala, ilegal, criminal, ... Unha ameaza para a comunidade!
Unha persoa con actitude sen lei que comete delitos. Unha ameaza para a familia
e a comunidade. Esta mala persoa faise responsable: SEÑORITA R2-R4.

Mal! Esta persoa ve a ilegalidade como normal e o delito
como vocación. Unha malvada ameaza para a
comunidade! Este mal cobra:SEÑORITA R4-R7.

Hai unha etapa 7:Puro'! Aplícase só á Alma. Cando a Alma se fai
inmortal un Anxo. A alma é entón "pura".
A humanidade perdeu o seu camiño. Anti-1 DEUS, a moralidade, a
criminalidade, a inmoralidade, a ilegalidade, o lucro, a contaminación, a
violencia son o novo normal. A adaptabilidade aplícase á fase normal da
humanidade. Estar en "harmonía consigo mesma, é a contorna, o universo
físico e1 DEUS'!!!
1 DEUS está a probar a Humanidade sobre como responsabilizar ao Mal e
engaiolalo. Se a humanidade falla na aplicación de "Responsabilidade", "Mand."

- Sentenza atorial 'e' Rehabilitación '. Un enfadado 1 DEUS
responsabilizará a Evil Humankind. Non quere enfadarse1 DEUS!

Os milleiros de anos do mal están chegando ao seu fin. Con ou sen implicación
humana. Custodian Guardian cre que a humanidade debería implementar
"Responsabilidade", "Sentencia obrigatoria" e "Rehabilitación", engaiolando
Evil!

Responsabilidade do custodio-gardián: Tolerancia cero, sen leis malas, sen
leis de descontos corruptos, sen xurado, sentenzas obrigatorias,
rehabilitación (educar, engaiolar, compensar). Implemeting, "LGM".

SER BO MALO CASTIGO !!!!!
Obriga 15:
Sexa xusto e dálle un respecto merecido.

Custodian-Guardian apoia unha sociedade xusta e democrática. Iso
baséase ou compórtase do moralmente correcto, xusto e escrito no
"Manifesto LawGiver".
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Unha persoa xusta dálle a cada individuo e criatura o que lle corresponde.
Se se xustifica o respecto, unha persoa xusta dará o debido respecto. Unha
persoa xusta esixe responsabilidade en caso de facer mal.

A xustiza comeza cun individuo "TI". Debe ser "Xusto". Ser Xusto é
a base da que xorde a "Xustiza".
Ser Xusto e recibir Xustiza é ideal. A realidade é que hai xente inxusta
que crea In-Justice. Cada individuo ten unha moral e civil (público)-O
deber de eliminar In-Justice.
Os Xustos agrúpanse e establecen "Gobernanza". A gobernanza consiste
(obrigatorio) de "Comité" de xénero múltiple e de igualdade. 1 persoa e ou
hereditaria(Monarquía) A gobernanza é tiranía. Os tiranos son eliminados,
procesados, SEÑORITA R7.

O respecto pódese merecer. Por individuos, grupo, organización, ...

Merecen a forza moral e ser xustos: habilidades, logros, accións,
cortesía, aprecio, atención, civismo, cortesía, reflexión, actos
aleatorios de bondade calidades ..
O respecto é amosar admiración pola virtude ou o logro. Pode levar tempo e
esforzo tomar conciencia das boas calidades. Cando sexa consciente, cando
proceda, de honrar esas cualidades por un merecido respecto.
Tamén se pode amosar respecto polos sentimentos, desexos, dereitos ... Este
tipo de respecto non se dá automaticamente. Mostrar consideración, prestar
atención, ser consciente ... debe resistir a proba de forza moral e ser xusto.Só
entón pode converterse nun merecido Respecto.

Obriga 16:
Cremate, pecha os cemiterios.
Un corpo humano ten un comezo e un final. Ao seu final hai que
lanzar un Soul. Para asegurarte de que a alma se libera e que o
máis alá é posible. O corpo humano está incinerado.Se un Soul
non se libera, existe no limbo como Ghost.
Cremación non só é necesario para liberar a alma, senón tamén
por razóns de saúde. Limpa o lume da cremación. Destruír
bacterias, virus, larvas de insectos e fungos perigosos que poden
habitar o corpo.
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Un crematorio é unha instalación de servizo público provincial: Administración

(Forense, Morgue), Portal final e xardín. Aquí os mortos fan a
autopsia, despedense e recíclanse.

Todos os falecidos son trasladados ao tanatorio para a autopsia. A autopsia
consiste en establecer a causa da morte e a identidade do falecido. Inclúe
unha toxicoloxía para determinar se o corpo era contaxioso de calquera xeito
e podería infectar a outro ser humano.
É inmoral a canibalización do corpo humano antes ou despois da autopsia. A
canibalización é eliminar as partes do corpo, os fluídos corporais, os óvulos e os
espermatozoides. A canibalización corporal é un delito: SEÑORITA R7
Un cremador prepara a información sobre a distribución do corpo e da propiedade
para a súa visualización. Cada corpo prepárase do mesmo xeito sen excepcións. O
corpo espido (os humanos comezan a vida espidos acaban coa vida espidos) colócase
nun cadaleito de cartón liso cuberto por un oliveira folla de liño de cor con só a cabeza
visible.
Os espectadores poden rezar en silencio usando un Oración-Alma, Dolor-Oración, ou

Oración Revive-Boa ou Oración Revive-Mala. O Cremator establece unha
data e hora para a Cremación.Un ancián do Klan máis próximo ten unha
desorde do máis alá. O corpo está incinerado.Os chorados reciben unha placa
cada un para levar a casa.

Á mañá seguinte dispúranse as cinzas polo xardín do Crematorio.
As cinzas dos rehabilitadores bótanse ao compost do xardín.

O funeral do cemiterio é un ritual pagán
Os funerais do cemiterio son inaceptables porque
unha poboación crecente necesita usar a terra
máis útil. Os funerais do cemiterio poden crear
Pantasmas ao non soltar a Alma. Os funerais do
cemiterio son os máis favorecidosmal elitista
presumindo: Cadaleito cadaleito, lápida cara,
pomposo mausoleo axardinado.
Os conservantes dos alimentos impiden que os corpos se descompoñan e detén a reutilización
de tumbas. Os túmulos fomentan o delito, o roubo e o vandalismo. As tumbas desatendidas
atraen alimañas ...As sepulturas son un desperdicio de terra, inaceptable. O crecemento da
poboación implica o uso de terras de forma máis eficiente.
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Non hai máis cemiterios novos. Os cemiterios existentes están pechados e
desenterrados. Os restos son incinerados e espallados polo xardín do Crematorio.

A terra úsase para outros fins.

Cremación é o único tipo de funeral aceptable!
Obriga 17:
¡Vota en todas as eleccións!

Votar é un deber civil moral. A supervivencia dunha comunidade depende da
máxima participación dos seus membros. Un membro da comunidade e todos
os gardiáns custodios están obrigados a votar en todas as eleccións
(político ou non político). Incumprimento, SEÑORITA R1

A xente que non vota apoia ás persoas que establecen tiranías.
Permiten aos grupos de presión corromper a gobernanza. Debes votar!

COMO VOTAR
Custodian Guardian vota en todas as eleccións ás que son elixibles.

Quen é un candidato que pode apoiarse?
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).

Utiliza o "Manifesto de quen dá a lei" como
guía. É un gardián gardián

NOTA !
Os partidarios dos gardiáns custodios, 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 da 1 Igrexa.
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Rematado 1 DEUS obrigas dadas! Agora estás listo para
reclamar e recibir1Deus privilexios dados!

Pola gloria de 1 DEUS e o ben da humanidade.
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