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1 Boží Oprávnění jsou přijímány pro vyplnění 1 Boží Povinnosti

Osoba, která obdrží 1 GOD ‚s Privilegia, protože ukončili
1 GOD ‚s Povinnosti. 1 GOD Uvedené Výsady stát získal práva Společenství. Po
dokončení dávky Společenství. Požadovat těchto práv! To je lidské právo!

Ohrožení 1 BŮH Uvedené Oprávnění: Sobectví, šmelinářské, chamtivost, nemorálnosti,
znečišťující, Dědičné tyranií (Monarchie) , Politické tyranií. Případné hrozby jsou vždy drženy
acccountable, SLEČNA R1-7

1 GOD daný oprávnění
1

Prodyšný, čistý vzduch

2 Pitná, filtrované vody
3 Jedlý, zdravá výživa
4 Ochranné, cenově dostupné oblečení
5 Hygienický, cenově dostupné přístřeší

6 Uctívání a Věřte 1 GOD
7 Svoboda projevu morální zadržuje
8 Mate jazyce rodinu
9 Mít domácího mazlíčka

10 Mají násilné-volný komunity
11 Bez ošetření, kdy nemocný
12 Vzdělání zdarma

13 odměněn práce

14 přijímat respekt

15 spravedlivě
16 Skončit s důstojností

17 Svobodně zvolená vláda
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Popírat jakoukoli osobu vydělané práva Společenství je trestný čin, SLEČNA R6

1 GOD čeká slyšet od vás!

Žádost Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru váš nejpokornější věrným
strážcem-opatrovníka (1 Svatý název)
Splnil jsem všechny Povinnosti a pokorně dotaz Kompletní Výsady
Výsady stát komunitní práva
Budu požadovat, aby společenství přijalo tato práva Podněcovat svou
komunitu k prosazení těchto práv ke slávě 1 GOD a dobro lidstva
Tato modlitba je přednášen doma nebo na setkání!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 1:
Prodyšná, čistý vzduch!

Chcete-li přežít lidské tělo potřebuje dýchatelný vzduch. Vzduch dýcháme je vyrobena
z plynů (Dusík, kyslík, methan, oxid uhličitý) , Voda a nečistoty (Prach, mikroby, výtrusy) , Vzduch
dýcháme potřebuje vysoký obsah dusíku a kyslíku. Má také nízkou oxidu uhličitého a
obsah methanu. Obsah vody (vlhkost vzduchu) Je potřeba, vysoká vlhkost se stává
nepohodlné a zdravotní problém. Nečistoty nejsou nutné oni rozpálit plíce.

Jak dlouho můžete držet dech? 4 minuty, pak lapat po dechu. No dýchatelný vzduch polknutí,
zemřeš! Lidé umírají rychle v případě požáru, ani dýchatelný vzduch.

Srážkové dýchatelný vzduch je používán jako mučení,
zabíjení lidí a zvířat. Srážkové dýchatelný vzduch jako
mučení (Voda-stravování) je společný s americkou
administrativou, US státních zaměstnanců a vládní smluvní
partnery.
Mučení je zločin být stíhán SLEČNA R7
(lidé) , SLEČNA R4 ( zvířat) ,
Srážkové dýchatelný vzduch zabít je náhodný, použitý samostatně (sebevražda) ,
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vláda, jiní (zločinci) , náhodná: toxické výpary-do ohně. Já, sám:
záměrně inhaluje koncentrovaný oxid uhličitý nebo plyn na vaření.
Vláda: závěsné, plynové komory. Zločinec: garroting, škrtí, dusí, závěsné. Vláda trestní
zabíjení dostat, SLEČNA R7 Upozornění! Zabíjení jako vládní trest je Anti- 1 GOD, končí
to!

Humans hořící věci je hlavní hrozbou pro ‚dýchatelný vzduch.
Začíná jednotlivce, kteří používají jejich průdušnici jako komín a jejich plíce jako síto
toxických zplodin-a vzduchových nečistot. Použití lidské-tělo jako komín je závažná
zdravotní rizika a urážkou 1 BOŽÍ design. Kouření závislost!

Závislost je opakující se nutkavé chování potěšitelné vnímanou potřebu. Addicts
klamat sami sebe tím, že přijímá újmu jejich chování dělá. Harm pro sebe, rodinu,
přátele, práci-kamarádi a komunity.

Addicts (feťáci) neznalý (hloupý) naivní (bláhový) a slabá (Ubohé) ! Addicts nevěřím, že
jsou závislí, pokud se baví a drží svůj život dohromady. Jakmile závislí se stanou
hrozbou pro I. a komunitě. Stávají se bludy, anti-sociální, nečestné, nemorální, klamný,
sobecký a bezcitný. To nutí Shire (společenství) řídit jejich životní styl. Omezování
svobody a práva.

Kuřáci smrdí z úst. Jejich oblečení smrad.
Smrdí celou místnost.
Jejich popel jsou všude. Jejich zadky jsou všude. Jsou
to špinavé, odporné, páchnoucí jedinci.
Vyhýbat se jim! Hanba jim.

Kuřáci jsou zdravotní riziko pro sebe. Oni spálit jejich rty, zuby,
dásně, ústa, jícen, průdušnice a plic se stal nemocný, zátěží pro
společnost.
Kuřáci jsou líní brát mnoho kouře přestávky a self zasadil sickies.
Držet je k odpovědnosti!
Kuřáci jsou zdravotní riziko pro ostatní. Těhotné kuřáci jsou zranění
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jejich nenarozené děti. Po porodu se tyto novorozence odsouzena k životu má
zdravotní problémy. Mohou mít deformity, postižení, .. Těhotné kuřáci jsou stíháni,
poškozuje nenarozené: SLEČNA R3 ,

pasivní kouř (útok) bolí lidí. Kuřáci, které vytvářejí pasivní kouř
jsou stíhány, SLEČNA R3 ,
subjekty (Zábava, volný čas, práce ,.) které umožňují kouření jsou
stíhány, SLEČNA R3 a zaplatit poprvé náhrady. Vláda, která
umožní kouření jsou nahrazeny a SLEČNA R7 ,

Kuřáci jsou z nedbalosti. Začnou požáry, domy, tráva, les.
Jsou zodpovědní, SLEČNA R4
a náhradu škody. Jejich zranění lidí a zvířat, nebo, SLEČNA
R5 , Zabijí lidi a nebo zvířatům, SLEČNA R6 ,

v roce 1951 (Pohanský kalendář) bylo zjištěno, že kouření je nezdravé vážná hrozba. Vláda
a vládní agentury, oddělení, které nebyly ‚Zákaz kouření‘ selhal sloužit a chránit
komunitu.
Retrospektivní legislativa prošla a tyto vinným get, SLEČNA R7
Každý jednotlivec nebo skupina, podnik nebo jiný subjekt, který podporuje (Pro svobodná
Bies, reklama, marketing) umožňuje (Rodiče, učitelé, práce, klubů, restaurací, zábavní
centrum ..) , zisky (Dodavatelé, výrobci, přepravci, velkoobchodníci, maloobchodníci) ,
Zpřístupní ‚kouří‘ a nebo kuřácké potřeby dostat, SLEČNA R7 Nezáleží na tom, co je
‚kouří‘ obsahují. Akt kouření je zdravotní riziko.

Nulová tolerance ke kouření!
Jednotlivci snížit dostupnost dýchatelný vzduch spalováním
plynu, hnůj, dřevo, uhlí, ropy na vaření (Včetně grilování) ,
Topení, síla.
To nyní končí! Používat elektřinu, která se vyrábí bez
spálení. Poruší výsledky zabavení, zničení zařízení a SLEČNA
R2
Power-stanice že vypalování (Uhlí, plyn, uran, ropa) k výrobě energie jsou zavřené a
demontován. Znečišťující Majitelé, provozovatelé
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stíhán, SLEČNA R7 , Uhlí, uranové doly jsou uzavřeny a
utěsněny. Důlní Majitelé a provozovatelé (horníků) jsou
stíhány, SLEČNA R7 ,

Energie se vyrábí pomocí metod bez spalování. Jejich
je potřeba snížit osobní spotřebu energie. Efektivnější
využití energie. Spíše než zalomení up: ovládání
klimatizace, oblékat správně!

Hořící přesunout domácí, non-vnitrostátních přepravních
Končí! Plyn a ropa jejich využívání bez možnosti
vypalování. Domácí a non-vnitrostátní doprava na
dálnicích jsou nahrazeny ‚dálnice-tramvaje‘! Long Distance
Pozemní přeprava je pouze Rail.

znečišťující Zábava končí.
Ve vzduchu: Vzduchové show, soukromá letecká doprava (Robot, letadlo, proud, vrtulník,
prostorově shuttle ..).

V, pod vodou: motorizovaný člun závodní, soukromá námořní doprava (cabincruiser,
cruiseships, vznášedel, jetskis, motorové čluny, jachty ..) ,

Na zemi: všechny 2,3 a 4 kola motorizované: cykly, kola, kočárky, SUV, sportovní vozíky,
limuzíny, luxusní automobily. Auto-racing, auto-kousky. Turistické vlaky. Předkladatelé
znečišťujících Entertainment a poskytovatelů Vozidla pro znečišťující Entertainment jsou
stíhány, SLEČNA R7
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Nehtové studio vytvářet toxické výpary. Zaměstnanci mají ochranu
Brea věc. němí zákazníci (klientů) ne.
Nehtové studio v nákupních centrech jsou dokořán. Jejich toxické
výpary-obejmout kolemjdoucí. Jejich vystavením na zdravotní rizika.
Zejména těhotné ženy, novorozence a starší osoby. Pokud jste byli
vystaveni toxickým-výpary žalovat salon a Shopping-Center na
náhradu škody.
Nehtové studio představují zdravotní riziko vzduchu znečišťovatelem. Jsou navštěvují lidé, kteří jsou
příliš líní dělat své vlastní nehty a mají příliš mnoho peněz.

Vyřadit z provozu, zakázat jim. Stíhat vlastníky, manažery, SLEČNA R7
Kosmetický salon jsou zdravotní rizika vzduchu znečišťovatelem. Jsou navštěvují lidé, kteří jsou
příliš líní na to dělat jejich make up, mají příliš mnoho peněz.

Vyřadit z provozu, zakázat jim. Stíhat vlastníky, manažery, SLEČNA R7

Kadeřník, kteří vytvářejí toxické výpary-vypnout, stíhat, SLEČNA
R7 Kadeřník, kteří nevytvářejí znečištění ovzduší fungovat normálně.

Kapitalista (Chamtivý dravých parazit) Govern- davky
podporovat domovy s marnost zahrad.
Domácí majitelé používat benzin motorové zahradní nářadí

(křovinořezy, dmychadla, řetězové pily, sekačky, drtiče ..) že
znečišťovat (Vzduch, hluk, půda) ,

Majitelé domů, výrobci, maloobchodníci, získáte
SLEČNA R7 , Vláda, která umožňují toto znečištění jsou nahrazeny
a SLEČNA R7 ,

Uvnitř Insekticidy jsou používány, útočí na
nervový systém. Dělají nenarozený a
novorozence hyperaktivní. Insekticidy dráždit
lidské a pet dýchací systém. Nepoužívejte
insekticidy dovnitř.
Mimo Insekticidy jsou používány na sadů, plodiny, potravy. Plodiny,
ovocné sady, potraviny, které byly kontaminovány jsou
nevhodné pro lidskou nebo zvířecí spotřebu. Znečištěná
ovoce, plodina, potravy jsou spáleny. Kraj

(společenství) , Komerční výrobce get SLEČNA R7 , Vláda, která umožňují toto znečištění
jsou nahrazeny, stíhat, SLEČNA R7 ,
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Vojenská znečišťovat ovzduší s dopravou, výbušnin, A / N (Atomic /
jaderná) B (biologický) C (chemikálie)

zbraní. Jsou hrozbou pro člověka, zvířata a plantlife. Vědci,
které vytvářejí tyto zbraně jsou stíhány, SLEČNA R7 , Výrobní
závody těchto zbraní je zničen tím, že obec (Hrabství) ,
Majitelé, ředitelé, manažeři, vedoucí těchto zařízení získat, SLEČNA
R7 , Military, které se používají nebo používáte tyto typy zbraní
jsou stíháni, od hodnosti poddůstojníka vzhůru, SLEČNA R7 ,

Vláda, která umožní výrobu nebo skladování těchto zbraní je
nahrazen, stíhán, SLEČNA R7 ,
Ohňostroje jsou významným znečišťovatelem.
Stanou se z nich častější, větší více znečišťují
životní prostředí. V závislosti na znečištění stav
počasí vzduchu může přetrvávat den je. Znečištění
částice usadí na vodu znečišťují ji dělat to
nevhodné k pití. Ohňostroj End!

Laserlights nahradit.

Non-prodyšný Air Máte 4 minuty k životu!
Jakákoliv osoba, organizace nebo vláda, která popírá, dýchatelný vzduch, nebo je příčina, vliv
znečištěného ovzduší. Jsou zodpovědní, stíhán, v kleci, SLEČNA R7 , Požadujeme dýchatelný
vzduch je 1 GOD vzhledem k tomu, hned!

Nulová tolerance TO znečišťování ovzduší !!!!!!!
Privilege 2:
Pitná, filtrovaná voda!
Chcete-li přežít představy o lidské tělo, pitná

voda

60 +% našeho těla se skládá z vody. Každá buňka v našem těle potřebuje.

Voda promazává naše klouby, reguluje naše tělo teploty a spláchne náš odpad
...
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Kondenzované vodní páry v atmosféře tvoří kapičky.
Zemská gravitace táhne kapičky dolů (Padající déšť)
na povrch. Rain je hlavním zdrojem pitné vody. Tato dešťová voda
se používá k pití, přípravě potravin, vaření, praní, osobní hygieny
...
Osoba, která používá, aby mohli pít dešťovou vodu, použít je
pro přípravu pokrmů. To není schopen poradcům, dešťová voda
je znečištěna, nezdravý, jedovatý, kyselý, špatné ochutnávky,
špatné vonící. Prádlo by neměla být ponechána venku v dešti,
aby se znečištěná. Nejen, že vypadají špinavé a špatné vonící
ale může dráždit pokožku.

Studený déšť padá jako kroupy či sníh. Sníh hromadí na vysokých horách, Arktidy a
Antarktidy vytváří čerstvé zásoby vody. Sníh je bílý,

znečištěný sníh je šedá dokonce černé. Černý sníh se vyskytuje v Himalájích,
ledovce na celém světě, Grónska a Antarktidy.
Komunity vytvořit sladkovodních nádrží. Tyto nádrže se spoléhat na dešťovou vodu a
tajícím sněhem je vyplnit. Vzhledem k tomu, ze znečištění tyto vody potřebují ošetření
před lidskou nebo zvířecí spotřebu.

Nádrž by měla být spíše hluboký než povrchní. Hluboká voda je chladnější, snížení
odpařování, růst řas zejména jedovaté typ a napadení hmyzem. Vodní sporty mají
zakázáno zastavit močení, menstruace a pooing do vody. Plavidlo (Motorové čluny,
jetsky,
,, ) znečistit (Ropa, benzín, baterie kyseliny ..) jsou zakázány! Výjimka:
Park Ranger transport.
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Člověk nemůže spoléhat na komunitu dělat to správně. Žádná léčba, částečné
ošetření, špatné zacházení, snižování nákladů, korupce, kriminální chování .. Home
úprava vody se stává povinné.
Home úprava vody vyžaduje filtraci. To je snížit: arsen, azbest,
chlór, chloroform, uhličitanová tvrdost, měď, špína, herbicidy,
těžkých kovů, olovo, pesticidy, rez ... Také v teplejších
klimatických podmínkách je třeba filtrované vody se vaří na
ochranu proti smrtící (mikroorganismus) choroba.

Ohrožení sladkovodních

Brzy poptávka po sladké vodě překročí dostupnost sladké vody.

Znečištěná déšť může způsobit barva loupat, koroze ocelových
konstrukcí (můstky) Eroze z kamene, vadnutí listů, vegetace, podráždění
pokožky ... Check ‚dýchatelný vzduch‘ a ‚zelený koncept‘ na poradit, jak
omezit znečištění.
Zavlažování! Používání podzemní vody pro zavlažování odčerpává podzemní vodní nádrž
rychleji, než je možné doplnit. Což vede k vysychání celý ekosystém, vytvářet nedostatek
sladké vody. Podzemní zavlažování končí. Kdokoliv nezákonné použití podzemní vody k
zavlažování je stíhán, SLEČNA R7 , Vláda což umožňuje zavlažování podzemních vod, je
nahrazen, stíhán, SLEČNA R7 ,

Zavlažování pomocí Sladkovodní z řek, jezer, potok ...
zpomaluje tok vody. To podporuje odpařování. Což má
za následek sucho! Tento typ zavlažování za následek
ukončení civilizace. Konec zavlažování.

Znečištěné vodní je (Potok, rybník, potok, řeka jezero ..) vytvořit
nedostatek sladké vody. Storm- vodou naplněné léky, jedy,
toxiny .. Nelegální dumping z průmyslového odpadu, jedy,
jedy, .. Znečišťující konců vodních cest, znečišťovatelé jsou
stíháni, jednotlivci SLEČNA R3
všichni ostatní, SLEČNA R7 ,
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Doplnit sladkovodní
Odsolování využívá hodně energie, nákladné. Příjem vody má nepříznivý dopad na životní
prostředí, tahání velké množství ryb, korýšů, jejich jiker ... do systému. Větší mořských
tvorů jsou uvězněni na obrazovkách v přední části konstrukce sání. Chemické ošetření,
byly vystaveny korozi, vytvořit teplý solný roztok, který se uvolňuje zpět do oceánu.

Odsolování má vysoký obsah boru směřovat k horší kvalitě vody. Tato voda používá v
zemědělství, farmaření a výroby potravin vedou k úrovni stravě s vysokým boru. Prodlouženým
konzumace vysokých hladinách boru je nezdravé.

Recyklovaná odpadní voda, odpadní voda prochází primární
léčbě, aby se pevné látky, živiny jsou odstraněny, filtry odstranění
většiny bakterií a virů.
Voda je pak nucen přes membránu k odstranění molekul. WC na
kohoutku je až za poslední možnost. Testy neukazují všechna
zdravotní rizika.
Balená voda (Nákladné) je vhodný pro cestování. chemikálie plastové lahve s vodou
uvolňováním, které se stávají nebezpečné, když zahřátí (Slunce, topení) , Sklenka (Žádné
olovo) Doporučuje se lahve.

Pitnou vodu ochucenou
U různých pitné vody může být aromatizován. Některé příchutě je unheal- thy a je třeba se vyhnout. Ochucená
voda mohou být podávány studené nebo teplé.

Vhodný ochucené nápoje: Hovězí extrakt, kuřecí výtažek, kakao, čaj, káva, ovoce,
bylinky, koření, zelenina.

Nezdravý ochucené nápoje a add-ons: Líh, umělé barvy, umělé příchutě, umělé a
přírodní sladidlo, sycené, Cola
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, Srdečný, Energy drink, Limonády, Káva bez kofeinu, ovocné šťávy, konzervační látky,
sodík, ..

Pitná voda je nejlepší
Denní rutina: Vstát, mají 0,2l sklenici lehce chlazené, filtrované vody. Před každým
jídlem (Snídaně, Early Day-svačina, oběd, Late Day-svačina, večeře) mají 0,2l sklenici
lehce chlazené, filtrované vody. Mají nápojové sklo (Ne plast) naplněné 0,2l filtrované
vody na každý noční stolek. Pít během noci pokaždé, když poté, co navštívil toaletu, a
když má sucho v krku, pít zbytek při vstávání ráno.

No-příjem tekutin. Máte 4 dnů života!
Jakákoliv osoba, organizace, vláda, která popírá, pitnou vodu, nebo je příčina a účinek
znečištěné vody. Jsou zodpovědní, SLEČNA R7

Káva nebeské stimulující nápoj
Kávy vaří nápoj připravený z pražených semen coffeeplant.
Káva je vyrobena ze sušených, pražených, semen kávovníku, pěstované v horkém,
vlhkém klimatu podél rovníku. K dispozici jsou 2 varianty: Robusta fazole mají silnou
vůni a plné tělo. Arabica pěstované ve větší výšce, mají jemnější chuť a více
aromatických vlastností.
Poté, co si vybral a suší se, kávová zrna se praží při okolo 200 ° C.
To umožňuje, aby cukry v fazole karamelizovat a chuť kávy se vyvíjet. Čím déle boby
se praží, nebo čím vyšší je teplota, tím tmavší je pečeně, bude a plnější chuť. Obecně
světelných pečení mají ostřejší a kyselou chuť, zatímco tmavší
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peče má hlubší a bohatší chuť. Tmavý pečeně není nutně, ‚silnější‘. Síla šálek
kávy záleží na tom, kolik vody se přidá zatímco káva se vaří.

Jak ma keac up ofcoffee?
Jak získat co nejvíce z vašeho oblíbeného šálku kávy.
1) Skvěle chutnající káva začíná skvěle chutnající voda. Není-li k dispozici filtrované vody,
pouze studenou vodu z kohoutku. Nech to běžet několik sekund provzdušnit před přidáním do
kotlíku.

2) Nechť voda odlepovat vařit před nalitím na kávu (Instantní nebo odkapávací filtr) granule.
Vařící voda scorches granule & dopad to na chuti.

3) Při použití mléka (nedoporučeno) , přidat jej do šálku po vodě. Je-li mléko přidáno 1.
může káva nebude míchat stejně. Horká voda může opařit mléko, změna chuti.

Poznámka! sladidla (Cukr nebo umělá) zřícenina káva!

Káva bez kofeinu není káva, ale zdravotní riziko.
Používejte pouze non Dairy bělidlo.

přípravy :
pivovarnictví,

Okamžitý,

Drip-Filter Coffee; espresso (stroj) ,

Káva bez kofeinu A Zdravotní riziko!
kofeinu používá rozpouštědlo. Zbytky rozpouštědel často rozrušil žaludek.

Logika! Káva bez kofeinu maří účel pití kávy.
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kávové pody A riziko pro životní prostředí!
Kávové pody vše 1 miliardu představují ekologickou katastrofou. Oni nejsou biologicky
odbouratelné. Oni nejsou recyklovány. STOP! Výroba!

stíhat, SLEČNA R7 , STOP! Pomocí nich!

Jak pít kávu?
Chcete-li získat co nejlepší chuť, chuť, nechte ho vychladnout trochu jiného, než vzít velké slurps spíše
než popíjení. Big slurps kávy uvolnění většího množství aroma. Vůni a chuť to, nebeský. Existuje branka
káva s mlékem:

espresso je koncentrovaný nápoj vaří nutí horké vody pod tlakem skrze jemně mleté
kávy. Ve srovnání s jinými metodami přípravy kávy espreso má tlustší hustotu, vyšší
koncentraci rozpuštěných pevných látek a pěny. Espresso je základem pro jiné
nápoje: Cappuccino, Latte, Macchiato, Mocha, Americano, Gringo, Duo-shot, Lava,
Mote. Podáváme s úsměvem.

Cappuccino: příprava texturu, teplota mléka je nejdůležitější
krok. Mléko se paří přidáním velmi malé vzduchové bubliny, což
mu dodává sametově Tex ture (pěna) , Výstřel z espressa se
vloží do šálku, horké mléčné pěny, který zní, sypané 2cm hustou
pěnou, skončil s posypeme mleté skořice.

macchiato: zahřát mléku žádnou Moka: aby syrové horké kakao. Naplňte
latte: zahřát mléku žádnou pěnu. Výstřel
pohár 1/2 s horké kakao. Přidejte
z espressa se vloží do šálku. Horképěnu. Naplňte pohár 2/3 s
mléko se přidá zakončena

mlékem. Přidejte výstřel

výstřel espressa. Doplňte s mlékem a

pokropí surového kakaa.

espressa. Top s listy máty

mléčnou pěnou. Přidejte pokropí ze

peprné.

syrového kakaa.

Láva: 1 Svatý záběr

Mote: Naplňte pohár 1/2

espresso. Přidejte klínu

horkou pep- permint

concentrat- ed

čaje. Přidejte záběr

mandarinky šťávy. Přidat

espres- tak. Top s

výstřel

horkou
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horké surové kakao. Top s horkým
napěněného mléka. Přidejte posypeme

mléčné pěny. Zakončit posypeme mleté
skořice.

mleté skořice.

americano: Výstřel z espressa
se vloží do šálku. Přidá se
horká voda.

Gringo: Naplňte pohár 1/2 s horkou

Duo-shot: Přidají se 2 záběry z

vodou. Přidají se 2 záběry z

espressa. Pak teplá voda.

espressa. Na horní posypeme
muškátového oříšku.

Kakao nebeské stimulující nápoj
Kakaové stromy rostou v teplých, deštivé tropických oblastech. Je to ovoce jsou kontejnery. Uvnitř
modulu jsou semena (fazole) , Kakaové boby jsou otočeny do kakaové máslo a prášek.

Příprava horké kakao:
1 lžíce kakaový prášek,
1 šálek: sójové mléko, kozí mléko nebo jiné nemléčné mléko. 1 kávová
lžička vanilkový extrakt, Dash skořice, muškátu Dash.

Kombinovat ingredience ve střední hrnce a teplo na středně nízkou teplo, šlehání,
dokud pěnivý a horké.

Čaj nebeské stimulující nápoj
Camellia stálezelený rostlina. Je listy sklizeny a zpracovány nám čaj. Základní Čaje jsou
černé nebo zelené. Mohou být ochucené nebo zástupci.
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Kustod Guardian příprava čaj, místo volné zpracovány čajových lístků do čajového infuser. Dát
spařovače do skleněného šálku. Vařit vodu, zastavte vařit, když probublávání zastaví nalít do
šálku skla. Užívat si !

(A) Stejně jako bublající zastávek zalijeme černým čajem. Po 1
minutě zamíchat infuser 3krát. Po další minutě remove. Pít, nebo
přidat libovolný citrusovou šťávu pro chuť, nebo nechte ho
vychladnout, chlad a pití. Varování neznečišťují s sladidla,
bělidla (Umělý nebo přírodní) ,

(B) 10 sekund po probublávání zastaví zalijeme zelený čaj. Míchejte
spařovače 3krát. Po 1 minutě Odstranit. Pít, nebo přidat libovolný
kámen ovocnou šťávu pro chuť, nebo nechte ho vychladnout, chill,
pít.

Varování neznečišťují s sladidla, bělidla (Umělý
nebo přírodní) ,
Bylinný čaj seed příprava, místo volné mačkané semena do
infuser. Dát spařovače do skleněného šálku. Vaření vody,
zastavit vařit. Stejně jako probublávání zastaví zalijeme semena. Po
1 minutě zamíchat infuser 3krát. Po dalších 7 minut odstranit. Pít,
nebo nechte ho vychladnout, chill pít. Varování neznečišťují s
sladidla, bělidla (Umělé přírodní) ,

Bylinný opustí
přípravu čaje.
Stejně jako
zelený-čaj.

Bylinný přípravek
kořen čaj, Chopp
kořeny. Stejně jako
černý čaj.

Za použití mikrovlnné trouby, když vaří sáček přináší chuť.
Odebrat značku z čajového sáčku se ujistil, kovový sponek odstraní. Většina z papíru značky
používají levné inkoust, ztrátě barvy vody, v rozporu s příchutí.

Dal horkou vodu do čajového šálku> přidat výběr čaje-vak > tepla v mikrovlnné troubě po dobu
30 sekund na poloviční výkon (400-500 W) > Let it vařit v mikrovlnné troubě po dobu jedné
minuty > vyndat > užívat si!

Pitná voda je nejlepší ( může být s příchutí)
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Privilege 3:
Jedlý, zdravé jídlo!
Součástí každodenního života je jíst. Jak zdravé jsme, jak dlouho žijeme. Má hodně co do
činění s naší stravovací návyk.

Zdroj 5 krát denně:
'Snídaně, zahrnují vodu, bylinky, koření, med, káva, ..
Early Day-snack, zahrnují vodu, ovoce, bylinky, čaje, ..

Oběd, zahrnují vodu, salát, vejce, káva, ..
Late Day-snack, zahrnují vodu, ořechy, ovoce, koření, kakao, ..
Večeře'. zahrnují vodu, Dinner téma, čaj nebo kávu .. Zelenina.
7 Potraviny, které by měly být konzumovány denně: houby (houba) Zrna, (Žito, ječmen,
čočka, kukuřice, oves, proso, quinoa, rýže, čirok, pšenice) Horké, chilli, cibule (Hnědá,
zelená, červená, pružina, pažitka, česnek, pórek) , Petržel, Sweet-Paprika, Zelenina (chřest,
fazole, brokolice, květák, mrkev, hrášek, klíčky ..)

Každý týden den musí mít téma Večeře: např Den 1: Zelenina;
Den 2: Drůbež; Day3: Savec; Uprostřed týdne: Plaz; Day5: Plody moře;
Víkend: Ořechy a semena; Zábavný den: Hmyzu.

Dieta-No-No‘ s: Umělé sladidla, vyrobené potraviny, Genetické modifikované potraviny,
přidá fruktóza.
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fruktóza Hlavní příčinou diabetu a obezity (Blubber-People) ,
Fruktóza je špatná, zda jde v cukru nebo ovoce. Přidávání fruktózy při zpracování nápoje
nebo jídla je zdravotní riziko. Zpracování, distribuci, prodej tohoto typu nápoje nebo
potravin je kriminální chování a potřeby trestního stíhání. SLEČNA R6

Výjimka: nezpracované jeřabin , Ovoce , Miláček , Zelenina ,
Řekni ne : Cokoliv, který obsahuje: Fruktóza, glukóza, Sugar; Sušenky, koláče,
snídaně-Cereální, čokolády, ovocné šťávy, zmrzlina, džem, kečup, lízátka, limonády (Cola,
energetika, ...) Marmelády, Muesli- bary, Omáčky, víno ...

Vyrábějí potraviny je příliš slaná má příliš mnoho konzervačních látek, často je příliš mastná a
má přidaného cukru což je nevhodné pro lidskou spotřebu u lidí, domácích zvířat a chov
dobytka. Vyrobeno občerstvení je causeof vysokého krevního tlaku, ucpání tepen & obezity (Blubber-People)
, Zpracování, distribuci, prodej vyráběných potravin jsou kriminální chování potřebuje stíhání. SLEČNA
/ R6

Řekni ne: Mlékárna mléko, mléčné výrobky, sýry, rychlé občerstvení,

šunka, hamburgery, Alami, ...

Vyroben: Chléb, maso; Pizza, párky,
zpracované : Ovoce, polévky, zelenina ...
GM-Food je to, co lidé skutečně spotřebovat. Všechno to začíná jako genetický modifikované (Inženýrství)
Semínko (GM-Crop) , GM-plodin, protože proudění

- efekt mění celý potravinový řetězec. Vytvoření mutací, které vytvářejí nové nemoci,
život ohrožující Globální ranou všem členům potravinového řetězce! Včetně lidí! Lidé
budou stále nemocný, umírá mladší, deformace, více nemocné děti, více potratů ... Změní
lidskou DNA.

GM-Food Survival Threat: Vojtěška, baby-potraviny, slanina, chléb, kukuřice, snídaně,
obilovin, řepky, vejce, šunka, margarín, maso, brambory, papája, hrách, drůbeží, rýže,
klobásy, sója, rajčata, pšenice, cuketa, ...
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Poptávka z komunitního ryzí potravin. NE: Alkohol, Genetic-modifikace, Herbicidy,
Insectisides, vyrobené potraviny,
bez přidaného: Sůl, sladidla (Umělý nebo přírodní) ...
Slavit: Výživa Day 7.3.7
Good-health Day 12.1.7

CG Kalender (Time management New Age)

Privilege 4:
Ochranné oděvy cenově!
Ochranný oděv Je třeba chránit lidské tělo od-klimatu, nemoci a znečištění. Ochranný
oděv musí být pohodlném a užitečné. Ochranný oděv má být cenově dostupné.
Protective- oblečení se skládá z hlavního krytu, oblečení, ponožky a ochrany nohou.

Hlava Ochrana se skládá z kukla, čepičku, K-šála, ochranu očí a helmu. Balaclava ( Beanie)
, K-šátek já pletené z vlny nebo směs bavlny a vlny (Bez synthe- tic vlákno) , Může být
jakékoliv barvy nebo vzor. Prostředky k ochraně očí a helma poskytnout ochranu proti UV
záření. Průzor je zakřivený do strany a směrem nahoru a dolů, nerozbitné, vysoce odolné
proti poškrábání, blokuje UV záření, není zamlžení, oslnění nastavení (Tmavší / světlejší,
světlejší / tmavší) , Přilba má kůže zpět jako chránič krku.

Ochranný oděv Je třeba chránit lidské tělo od-klimatu, nemoci a znečištění. Mezi
hlavní části těla chráněné ochranné oděvy kůže a nohy. Ochranný oděv by měl být
vždy nosit ven.

Ochranný oděv, Coverall (S kapucí) nebo 2-kus vyrobený ze lnu, bavlny, vlny, nebo kombinace
bavlna / vlna (bez syntetických vláken) jakoukoli barvu / vzor. Buď musí mít tričko krku,
želírovacího * paže a nohy uzavřené na zápěstí & kotníků (Draft proof) , * Nafoukl paže a nohy, aby
koleno / kolenní klouby se volně pohybovat i vzduch uvnitř vytváří ovládání klimatizace pro kůži a tělo.

Oděv je vyroben z přírodních vláken: zvířat-kůží, rostlinných vláken, hedvábí,
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bavlna nebo vlna. Umělé vlákna nejsou použita pro oděvní dotyku lidské-kůže. Výroba
umělé vlákna oblečení koncích.
Ochranný oděv je pohodlné, s dlouhou životností, prakticky affordab- le. Módní (Návrhář
štítek) ochranný oděv je předražený, drahý, neprakticky a krátkodobá. Nepřijatelné!

Nohy potřebují ochranu před klimatu a nárazy. Kožní, Prsty kotníky jsou v nebezpečí. Ochrana
noha se skládá z ponožky a boty. když pouštět ven vždy nosit ochrannou obuv.

Ponožky jsou vyrobeny z bavlny, vlny, směsi bavlny a vlny (bez syntetika) jakákoliv barva
jakýkoliv vzor. Ponožky by se měly týkat nohy až 7 cm nad kotníky.

Boty mají horní ochranný kůže, vnitřní měkké kůže
(bez syntetika) podešve kůže nebo gumy. Boty chránit nohy až 7 cm
nad kotníky. Syntetický obuv ohřívá nohy jim varu. Nemůžeš chodit.

Ručně ochrana v podobě rukavic (bez syntetika) se
nosí v případě potřeby!

SHUN:
Designer štítek jsou elitní část bohatství-apartheidu. Štítek Designer jsou předražené. Produkoval
otroky práce. Vyrobeno pro arogantní zámožní urážet bojující potřebným a chudým.
Vyhýbají lidé, kteří nosí tyto.

Designer štítek! Lidé, kteří kdy Designer štítek! Prodejce, kteří
prodávají označení Designer! Předražené Protec tive oděv!
Neprakticky módní protective- oblečení! Ochranný oděv
vyrobený z artificial- vláken! STUD & SHUN lidé zesměšňovat
domů- méně. Platí mít cothing vypadat vybledlé, byly záměrně
roztrhané a otvory provedeny v nich.
Nepřijatelné kýčovitý dress code:
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Nechť kýčovitý lidé vědí, že jsou kýčovitý.
Vyhýbají syntetické oblečení obuv. Ukončit výrobu
syntetického oblečení, obuv.
Nezákonné syntetické producent získat, SLEČNA R6 ,

Chránit vaše tělo používat ochranný oděv venku!
Privilege 5:
Hygienický, cenově Shelter!
Lidé mají 1 GOD vzhledem k tomu, právo: ‚Cenově Secure obytné objekty (Přístřeší) ‘. Vláda
má povinnost poskytnout svým obyvatelům prostých bezpečných obytných místnostech. Přístřešek
je dodáván ' Hrabství'

(Místní samospráva) , Část Shire plánování. DOMOV !!
Pro Hrabství dodávat prostých obytných místnostech všechny Pozemky a domácí
přístřeší (Soukromá) se přenesou do něj. Prázdný přestoupil vlastnost je plná
bezdomovců a rodiny na čekací listině. Multi-ložnice domy s pouze 1 nájemníkovi je
třeba vzít v jiných okupantům. Je nepřijatelné, asociální chování pro 1 osobu, která má
více než 1 ložnice.

Všechno Cenově obytné místnosti jsou nájemních ubytovacích zařízeních. Nakonec
marnost okrasná zahrada, volně stojící domy jsou nahrazeny komunitní clusteru-bydlení. Cluster
pronájem ubytování je zajištěno ‚Shire‘.

All clusteru ubytování mají 3 úrovně nájemníci + 1 úroveň skleníku
Ground Level, Level 1, Level 2, Skleník zahrada (Nájemníci mohou pěstovat rostliny) , Cluster
ubytování se skládá ze single-jednotek (1 místnost) , ve dvou uzlů (2 místnosti) pro rodiny s
jednotkami (3 místnosti ...) , Povinné Guide linky (Rodinný stav, věk) aplikovat.

Všechny Dostupnou Secure Living čtvrť je Pronájem ubytování.

20

1 FAITH 15.08.1.1 NRTM
Zákonodárce Manifest Jak je psáno, že musí být!

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

Týdenní nájem činí 14% hrubého týdenního příjmu nájemníka. Multiple nájemníci nájemné je 14%
společného hrubého týdenního příjmu nájemníků. Například $: 100 hrubého týdenního příjmu, půjčit $. 14 $
1000 hrubý týdenní příjem, nájemné $ 140.

Hrabství dodávky elektřiny (Bez plynu) a voda s denním minimem
(Volný, uvolnit) / (Pak platí) Maximální odříznout je s nimi nakládáno. Shire také dodat spolećenství
prádelna, údržba, rekreace, odpadů a kanalizace-odstranění.

Single nájemce má právo na život v komunitě 1 pokoj. Ve věku 63 trans fer k odchodu do
důchodu ubytování (Povinně) , Jednolůžkový pokoj 1 nájemník používá na stejné toalety úrovni
Společenství sprcha areálu a na spodní úrovni prádelna, lázně.

Pár (1 HE & 1 ONA) nájemníci mají 2 místnosti: obývací pokoj, ložnice, kitch- enette a WC, sprchový
kout. Podíl prádelna, lázně na spodní úrovni. Přestěhovat se

(Povinně) aby ‚pro rodinné jednotky‘, když dorazí děti.

Rodinné nájemníci mají 2 místnosti (Bydlení, spaní, kuchyňský kout, WC, sprchový kout.
Podíl prací lázně na spodní úrovni) + 1 pokoj pro každé 2 chil- Dren. Po poslední dítě
odstěhuje (Podle věku 18 povinné) , přenos pár (Povinně) na pár života. Pár se stává
jedno-, převody (Povinně) na jedné jednotce.

Přístřeší je cenově dostupné, pohodlné, hygienické,
ochranný ... Shire komunální clusteru bydlení splňuje veškeré
lidské potřeby! Místo, kde začít a růst rodinu.

Cluster-Homes dovolit malý: akvárium, terárium, malí psi. Nedovolte,
aby kočky, divoká zvěř, domácí zvířata, vše, co je větší než malý
pes, žádný chov. Bytosti, které představují hrozbu pro nájemníky a
stanoviště.

Poznámka! Nájemníci s mentálním, fyzickým, sexuálním postižení, žijí ve zvláštních přístřešcích
poskytnutých zemské vlády.

Podporovat Veřejná Cluster-bydlení. Tvůj domov!
Váš Community!
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Privilege 6:
Uctívání a věřte 1 BŮH!
Kustod Guardian uctívat každý den 1 GOD , 1 GOD
chce respekt, chce být zbožňován. 1 GOD kdo je jak on, ona.
Původní duše, která vytvořila fyzický vesmír (Human Osud) a
duchovní Universe (Nebe) , Zbožňovat 1 GOD ukázat respekt,
úctu.

1 GOD chce Lidstvo za opatrovníka fyzického vesmíru (Human
Osud) , Jako laskavý člověk-vyvíjí, 1 GOD odesílá zprávy, které
mají být použity jako vodítko. Poslední zpráva je ' Zákon Giver
Manifest‘ to dělá všechny předchozí zprávy zastaralé.

1 GOD dal část původního duše pro všechny formy života ve fyzickém vesmíru. Uctívání
udržuje duši v kontaktu s duchovním vesmíru.
Jednotlivec, komunita uctívání udržuje lidi v kontaktu s 1 GOD.
uctívání 1 GOD znamená modlit, starostlivá, používání, se těší 1
GOD‘ s výtvory. Uctívání je včetně všeho, což je potěšující 1
GOD, ať už se zabývají otázkami víry, nebo skutků věřícího.
To zahrnuje rituály, víry, práci, společenské aktivity, osobní
chování
1 GOD Nechce účel postavené míst pro konání bohoslužeb.

Proto účelových svatostánky jsou demolis- Hed. Stavební materiál je
recyklován sloučeniny budově ‚Free Ïeny‘. Kustod Guardian uctívání
anywh- ere, kdykoliv nebo Fun-den na setkání ve škole ,

1 GOD nechce oběti. Ale hledá, získávání, uplatňování znalost celý
život. Předávání životních zkušeností, znalostí kontinuity. Proto Oltáře
jsou nahrazeny Pultové.

1 GOD chce jen 1 FAITH s mnoha setkáních (Modlitební skupiny) ,
1 FAITH Má 1 vodítko (Zákon Giver Manifest) potřebuje pouze 1 Church

(Vesmíru Depozitní strážci) se 7 nezávislými správními
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zastupující 7 Tribes ,
1 FAITH Je to jediný náboženství dělat všechny ostatní náboženské
skupiny, kulty. Kulty mají převést na

1 FAITH , Opatrovník opatrovník je, aby se snažily pokorně
převést nevěřící k 1 FAITH ,
K dispozici je pouze 1 Idol, 1 GOD ! Všechno ostatní jsou falešné modly. Vyhýbat falešné
modly a vše spojené s nimi.
Kustod Guardian mají 1 GOD vzhledem k tomu, právo praktikovat své náboženství. Někdo
nebo organizace, která popírá, nebo zasahuje do tohoto práva " Vyhýbali.‘ Dále jsme se
modlit, aby 1 GOD držitelem je k odpovědnosti v životě Posmrtný život.

uctívání 1 GOD jedná se modlí. To je nejlepší způsob, jak zůstat v kontaktu s 1 GOD. Když
žádné 1 poslouchá! Když není žádná naděje! Modlit se! 1 GOD poslouchá.

1 GOD čeká slyšet od vás!
1 GOD Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru Matka a otec vesmíru 1
a jediný idol pro mne uctívat Slibuji, že budu mít žádné jiné idoly

Budu se vyhýbat všem falešných model a recyklují své symboly I
snažit rehabilitovat všechny zavádějící duše ke slávě 1 GOD a
dobro lidstva
Ukažte svou adoraci pro Stvořitele!

Privilege 7:
Svoboda projevu morální brání!
Kustod Guardian podporují svobodu projevu s morálními brání. Ve
volném společenství každá osoba, s výjimkou rehabilitators, má
právo vyjádřit svůj názor.
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Jejich je potřeba mít volné řeči etiketu: ne nadávky
(Tyran, hlasitý, hrubý, nadávky) ,

Svoboda projevu umožňuje komunita maximalizovat povědomí veřejnosti, účast. Svoboda
projevu převedena na komunitní výbory přináší větší poctivosti a transparentnosti. Nic
není lepší než volný komunity volně diskutování.

Svoboda projevu je větší než jen chatování, diskutovat, diskutovat, řečníky ing. To
zahrnuje celou řadu komunikačních (Audio, digitální, intel
- lectual majetek, tištěný, verbální, vizuální) která je k dispozici. Copyright tyranii Greed,
šmelinářské jedná o porušení svobody projevu na ,
Prohlašovat Copyright je zločin, SLEČNA R6
Svoboda projevu je třeba vymahatelné morální brání. Používání zdarma projev encite, nenávist,
vandalismus nebo násilí je kriminální, SLEČNA R3 , Například americký kriminální drama, popisující
agenta FBI zabití člověka jako dobrý zabít. Jejich není dobré zabít. To encites činnými v trestním
řízení, aby zabil. Killer-Policajti jsou zbabělí zločinci, které jsou v kleci.

Používání svoboda projevu pro zobrazení dětské pornografie je trestné, SLEČNA R3 ,

pokud (Dělat, takže k dispozici) děti, pro dospělé pornografie je trestné, SLEČNA R6 ,

Používání Svoboda projevu může klamat, aby zisk je zločinec, SLEČNA R3 ,

Používání svoboda projevu k oklamání, např Homosexuálové prohlašovat, že je rovný a normální. Není
to pravda, Homosexuálové mají sexuální zdravotní postižení, které je hrozbou pro přežití specie. Jejich
discusting páření (Anální, orální páření)

Chování je hrozbou pro děti. Tvrzení, homosexuálové jsou normální, je zavádějící z toho
nejhoršího druhu, SLEČNA R4 , To platí pro všechna média, která v omyl o sexuálním
postižení.

Media využívající svobody projevu ukázat homosexuály rodičovství děti jako normální. Toto
médium se schválením dítě-obtěžování nejvíce odporný zločin, SLEČNA R7 , Herci, výroba
posádky, distributoři jsou stíhány,
SLEČNA R7 ,

Nulová tolerance k sexuálním ZDRAVOTNÍCH POSTIžENÍ Rodičovství
Svoboda projevu je třeba chránit, používány a chráněny. Zneužití svobody projevu by měla být
ukončena. Často vláda využívá svobodného projevu k MOZEK
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umýt, encite, pro propagandu, omyl, lež. Členové vlády, které se chovají podobně,
které jsou odstraněny z vlády. Nemohou kandidovat na znovuzvolení. Oni nemají být
znovu zvolen. Jsou vyhýbali.
Svoboda (Utopický, fantasy) Je nezodpovědné zneužívání svobody projevu.

Tato svoboda, dělat, co se vám líbí, svobodnou vůli, svobodu od státního
donucení, svobodu z otroctví hříchu. Tento druh svobody je sobecký a podkopává
bezpečnost a přežití komunity.
Lidé nemohou zvládnout příliš mnoho svobody. Příliš mnoho svobody vede k anarchii,
Nuda, Nemorálnost, ... Lidé potřebují vynucený s Pravidly (Založeno na morálce) Použijte
LGM jako vodítko!
Svoboda projevu používá zodpovědný morální zdrženlivosti je lepidlo, které drží
pohromadě komunitu. Tento typ společenství má 1 GOD ‚S podporu. Jedná se o
depozitní opatrovník komunita.

Svoboda projevu morální brání 1 GOD dána výsada!
Privilege 8:
Mate jazyce rodinu!

1 GOD‘ s Design chce lidi (1 HE, 1 SHE) pářit a násobit pro přežití
specie. Vzor Společenství za nejlepší přežití, on a ona vstoupí
Holy-manželství smlouvy a založit rodinu. Nová rodina zvyšuje své
děti s podporou komunity.

1 GOD‘ s Design s cílem zajistit přežití specie se zabudovat nutkání ke kamarádovi.

Pro primitivní specie je páření žádný opačných pohlaví, který prošel museí Tain námluvy
rituály. Lidé vyspělejší, podvádět! Oni okolností není ventilovat dvořit se, Lust!

Vyhledání partnera. pohani (Křesťanství,...) hledat lásku. Mate pro chtíč stává kýčovitý
a mnoho nikdy najít partnera se množit se.
kamarád kapitalista má být kýčovitý a někdy i ke zvýšení bohatství a nebo vliv. Mnohé
kultury mají rodiče rozhodování. Žádná z nich jsou v nejlepším zájmu komunity.

Kustod opatrovník mají zemská vláda rozhodne v průběhu ' CE‘ ( Emergency veřejně
prospěšné práce) kdo vstoupí do ‚Holy-manželství‘
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Smlouva (H-MC) , Každý 17 roků SHE a každý 18 roků HE zúčastnit.
Během CE je každý posuzuje na tom, jak mohou být velmi užitečné, aby kmeni. CE také
pomáhá při výběru partnera.

Ona a ten, kdo fyzicky nejsou schopny se množit se stali
'Foster-rodičů. Vstoupí do ‚Holy- manželství‘ smlouvou. ‚CE‘
dodává ‚děti‘.
SVATÁ - MATR IMONY Bag nn ingofaf ami ly.
Potěšit 1 GOD , Pro přežití specie, naplnit 1 osud, nesmrtelnost mezi člověkem a druhy:
Mate, násobení a založit rodinu! Děti potřebují vyrůstat v morální, milující, pečující
prostředí s ON ONA odvíjecí modely. A ' Svatý - Manželství ' Smlouva se vztahuje na tyto
morální a právní otázky. Stejného pohlaví, zmatený pohlaví nebo Child-molester nemůže
vstoupit do této smlouvy.

sexuální Disability (Stejného pohlaví, zmatený pohlaví nebo Child-obtěžování) , Nemůžete
vstoupit do této smlouvy. Jakékoli která vstoupila do ‚HMC‘ mít to zrušeno. Dokonce i ty, které
byly ověřeny nemorální anti- 1 GOD

Vláda. Sexuální zdravotní postižení, jste nikdy nevyrovná. Jsou to lidé, kteří potřebují do
karantény. K ochraně dětí.

dále jen " Holy-manželství Smlouva‘má svůj začátek a konec. Začíná na svatební den
podpisem. To končí, když nejmladší dítě dokončí věk 17 pro SHE, věk 18 nebo on.

P re -Můžeme dd ing - Da yre qu ir eme NTS
‚CE‘ zpracovává všechny hlavní pre požadavky weddingday. Mohou existovat případy,
kdy ‚CE‘ není manipulace, pre požadavky svatební den.

He a ona oznámit svůj ‚zapojení‘ při " Shromáždění ‘. Jdou do ' Hrabství ' office zapsat do
‚založit rodinu‘ Samozřejmě. Během kurzu se dostanou lékařské, což ukazuje, že jsou
schopny počít Také profil je zapotřebí ukazuje mentální a emoční kompetence pro
výchovu dětí. Není-li to buď, výsledky ve zrušení zapojení a
" Ne" HM smlouva.
Pár potřebovat až k dnešnímu dni, " AVL & E ( Aktiva Pasiva oproti & enti
- tlement) Prohlášení ‘. Jakéhokoliv majetku, Nároky přijatých závazků

26

1 FAITH 15.08.1.1 NRTM
Zákonodárce Manifest Jak je psáno, že musí být!

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

vynaložené na Weddingday jsou přidány do ‚AVL & E'statement.
Poznámka! Jeden z rodičů, un-si vzal rodiče, osoby se zdravotním postižením sexual- (Stejné
pohlaví, zmatené pohlaví, dítě-obtěžování) nemůže vychovávat děti.

My dd ing - Da yre qu ir eme nc.
Svatba se konala dne 6. den od Celebrant od šerifa Shire-office. Nevěsta
a ženich zásobování finger-kroužky (*) ‚lékařské prohlídky, profily
a AVL & E.

Přinášejí rodiče bratři a sestry. Nikdo jiný nemá právo
účastnit se (žádné děti) ,
POZNÁMKA ! Pořád její rodina-name. * SHE prst-kroužek, 9 karát prostý rose-gold,
ryté: datum, ženich a nevěsta 1 Svatý Jména.
HE prst-kroužek, 9 karát prostý žluté zlato, ryté: datum, ženich a nevěsta 1 Svatý Jména.

1 GOD čeká slyšet od vás!

Násobení Modlitba Oslavit Den Násobení 3.1.7
Milý 1GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru váš nejpokornější věrným
strážcem-opatrovníka (1 Svatý název)
Díky Vy pro potěšení páření žádá o plodnosti a
zdravé porodů se zavazuje ke kamarádovi a
násobit
So humankind can colonize the Physical Universe For the Glory of
1GOD and the Good of Humankind
This prayer is used on Wedding Day and Multiplication Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Pompous large wedding ceremonies
and extravagant receptions are
Anti-Social, Arrogant. They are
Shunned by the Community. Shun and
Shame!
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Title: C-G ' Holy-Matrimony' Contract
Purpose: Mate, Multiply & start family !
Time-span: Begins Wedding-Day. Ends when the youngest child
completes age 17 for SHE, age 18 for HE.

Children: 3 are mandatory, more are desirable.
Mating: Sole mating rights! Daily mating desirable to conceive 1sttime.

Conceiving: No pregnancy after 10 weeks, medical support is a
must. No pregnancy after 50 weeks, contract is cancelled.
Must Conceive yearly until quota of 3 children is reached.

Parenting: HE & SHE must take Parenting Course. HE & SHE
must attend Shire-SmeC & Province-PHeC as required.

Divorce: 1 party needs to be found guilty. * Guilty looses every
entitlement from the 'AvL&E' statement + any gains made during contract. Also
there is to be no more contact with the children.
* Both guilty, children go into foster care.

Reasons of Divorce : Addictions, adultery, caged rehabilitation, Mental incompetence, 7 weeks on life- support, 50% or
more physical-disability.

Signed by: Bride................................................................................
Groom.............................................................................

Witnessed by Celebrant: .............................................................
Date: ...................................................................................................

Attendees: ........................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

En f o r c e d b y : Sh i r e Sh e r i f f
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Religious marriage rituals are to be performed on weekday 7. After the couple return
from their honeymoon. They can attend to their religious obligations. E.g. attend
Gathering.

After concluding the Holy-Matrimony Contract (H-MC) the couple have 2 choices. Enter
a Companion Contract (CC) , or separate.

Companion Contract
Title: ' Companion' Contract
Purpose: Companionship, sharing life !
Time-span: Until separating or death. Separating has to give
3month's notice at Shire-office.
Closing 'AvL&E' statement from 'H-M' contract or new 'AvL&E' statement becomes
part of contract. If separating each gets half of assets owned. At death of 1 the other
gets all. Any wills are ignored.

Signed by: SHE....................................................................................
HE.......................................................................................

Witnessed by Shire Officer: …...........................................................
Date: .....................................................................................

Companions’ may exchange rings after signing a ‘Companion
Contact’. SHE finger-ring, 9 carat plain white-gold, engraved
his and hers 1 st names.
HE finger-ring, 9 carat plain white-gold, engraved hers and his
1 st names.
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1 GOD is waiting to hear from you !

Companionship Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Thanks' You for the enjoyment of companionship Asks for long
lasting sharing companionship Pledges to harmonize & share
Socialize with other companionship couples For the Glory of 1
GOD and the Good of Humankind
Th i s p r a y e r i s u s e d wh e n e n t e r i n g c on t r a c t !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
I N F I D E L I T Y is breaking a promise to remain faithful ...
Infidelity is breaking a promise made between a HE and SHE to remain faithful to
each other. That promise may be a verbal agreement between lovers, mentioned in a
love-letter, or part of marriage vows. Breaking that promise is a breach of trust a
disloyal act an unfaithful transgression. Every breach is accountable!

Infidelity is a breach of promise. A moral wrong by either a HE or SHE or both. This
transgression entails shunning by family, friends, neighbors, community,...

ADULTERY
During the term of a 'Holy-Matrimony Contract' any sexual trans- gression is a moral
wrong that also is a community crime. Sexual transgression (anal, oral or vaginal) by
husband with another SHE, HE or Animal. Sexual transgression (anal, oral or vaginal) by
wife with another HE, SHE or Animal. These transgressions are, Adultery'. Adultery
results in mandatory canceling of a, ' Holy- Matrimony Contract ' ( divorce) .

If the wife is not pregnant and there are no children. The Adulterer
(HE or SHE) is prosecuted, MS R4 ! Everything owned by the Adul- terer goes to the
victim of this betrayal as compensation. Husband and wife are adulterers both are
prosecuted, MS R4 and everything
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they own goes to Treasury.

If the wife is pregnant and or there are children. The Adulterer (HE or SHE) is
prosecuted, MS R5 ! The Adulterer (husband or wife) is not allowed to see or be near the
children ever. Everything owned by the Adulterer goes to the victim of this betrayal as
compensation.
Husband and wife are adulterers both are prosecuted MS R5 and everything they own
goes to Treasury. Children go into Foster-care and are never to see their parents
again.

Divorce
Divorce becomes mandatory when 1 or both parties of a ' Holy- Matrimony
Contract ' breach it or become unable to fulfill their obligations.

Repeat offenders of Addictions (see Scroll 4) . Adultery .
If 1 or both parties of, H-MC enter Caged-Rehabilitation. If 1 or both parties of, H-MC
are 7 weeks on life-support. Certified Mental incompetence. Certified 50% or more
physical-disability.
Divorce 1 party needs to be found guilty. Guilty looses every entitle- ment from the
'AvL&E' statement plus any gains made during contract. Also there is to be no more
contact with the children. Both guilty, children go into foster care. Assets go to
treasury.

Separate
Separation after completing H-MC . Value of 'AvL&E' statement is divided equal. Both
parties are to stay in touch with children (grand- children) .

Separation of Companions after giving 3month's notice at Shire-office
. Value of 'AvL&E' statement is divided equal. Both parties are to stay in touch
with children (grandchildren) .

Parenting
Currently a majority of Parents are not capable to give their
children the opportunity to produce their best. This is due to
wealth-apartheid many children are denied the opportunity to
produce their best. Custodian Guardian have the answer:
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End wealth-apartheid asset-strip and cage ( MS R6 ) the criminals who are cause
and effect of wealth-apartheid.
Custodian Guardian use community parenting, Free education, Learn & Teach, Shire
SmeC and Province PHeC! Community paren- ting a collusion of scholars, educators,
medico’s and parents. Join us for good parenting.

SmeC ' Shire medical & education Complex'.
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'.
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'.
CE ' Community Emergency service'

Child naming
Custodian Guardian give their new-born 3 names. 1 st name (up to 10 letters) , 2 nd name (up
to 10 letters) , family name (up to 10 letters) . None of the names has more than 10
letters. C-G pick the new-born’s name before birth. A new-born’s name represent the
continuation of a mothers’ and fathers’ family heritage.

The 1 st name of a SHE new-born has a female 1 st name from the mothers family (alive or
deseased) . The 1 st name of a HE new-born has a male 1 st name from the fathers family (alive
or deseased) . At birth the parents are undecided on a name. The new-born is given the
default 1 st name. A SHE new-born gets the mothers’ 1 st name. A HE new-born gets the
fathers’ 1 st name. Names once given cannot be altered.

The 2 nd name of a SHE new-born has a female name from the fathers family (alive or
deseased) . The 2 nd name of a HE new-born has a male name from the mothers family (alive
or deseased) . At birth the parents are undecided on a name. The new-born is given the
default 2nd name. A SHE new-born gets the fathers’ mothers’ 1 st name. A HE new-born
gets the mothers fathers’ 1 st name. Names once given cannot be altered.

When entering a ' Holy-Matrimony Contract ' SHE keeps her family-name as does
HE. The Family-name of a SHE new-born is the mothers’ family-name (mandatory) .
The Family-name of a HE new-born is the fathers’ family-name (mandatory) .
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Privilege 9 :
Have a pet!

Part of a Custodian Guardian's duty is to live in harmony with animals. A 'Custodian
Guardian family' will incorporate animals into their family. These animals are known as
pets. They are trained, cared for and loved.

Pets are to be no danger to the community, the Habitat and it's wild life. Pets are
non-poisonous. Pets are not predators. Pets are not wildlife. Pets are no bigger then
a small dog. Pets can't fly.
Mammal pets are desexed. Only licenced breeders can breed.
Unlicenced breeding, MS R3 for each animal.
Mammals must not just be kept inside but get outside exposure.

Dogs and their carers have to complete obedience training. Failing to
do so, MS R1 . Large Dogs are not used as pets. Breach, large dogs
are taken from owner,
MS R1 . Only small dogs live in Cluster Homes.

Cats are predators and like to roam making them unsuitable as pets,
breach, MS R3. Flying birds need to be free to fly. Making them
unsuitable as pets, breach,
MS R2 .

Cluster Homes allow small: Aquarium, terrarium, small dogs. Don't
allow: Cats, Wildlife, domestic animals, any- thing that is larger
than a small dog, no breeding. Creatures that are a threat to
tenants and or habitat.

Aquarium
Aquarium part of the Custodian Guardian
Education system. Every SmeC, PHeC
have Aquarium. Children are taught
Aquarium maintenance. Cold water and
Tropical fish are most suited for
cluster-homes.
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Terrarium
Terrarium are part of the C-G Education
system. Every SmeC and PHeC have
Terrarium. Children are taught Terrarium
maintenance.
Small Terrarium are most suited for
cluster-homes.
Pets are allowed to behave natural. Before getting a
new pet owners need to educate themselves about
how their pet behaves natural. Ignorant pet-owners
may force pets to behave unnatural. This becomes
cruelty to pets.

Cruelty to Pets
Mutilating: clipping ears, tail,... MS R2
Fashion fur trimming. Painting fur,
skin,... Dressing them up,...
Treating them as human, denying them to
be themselves. MS R2
Hurting: beating, kicking,... MS R2 for each animal!
Torturing: bait, lab animal,...
MS R3 for each animal!

Thrill-killing: hunting, poaching, roadkill, safari,... MS R4 for each animal!

Breeds: Pugs, English, French Bulldogs
are bred with evermore flat faces. Pet
owner are attracted to the flat face for its
childlike resem blance. The inbreeding
results in side-effects. Breathing
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problems have dogs collapsing: during hot weather, heart disease due to poor
breathing. Unfortunate that the dogs suffer their whole life, because of human cruelity. Pet
owner think the breathing difficulty are charming personality features. This type of
breeding ends, MS
R4 for each animal! Shun and Shame owners!
Keeping 1 pet without it socializing with it’s own kind is cruel. Animals are also part
of, 'C.G. Free-Education' and 'Teach & Learn'.
Some are domestic animals, others are pets. Not wildlife.
SmeC : New-born club, Basic-School, Girl's only School,
Family-College all have pets. Looked after by educators,
mothers, scholars. Smec also have farm animals and wildlife
studies.
PHeC : Boy's only school, Apprentice-College, Technical
College, Leadership-College, Leadership-Camp all have
pets. Looked after by scholars, educators and fathers. PHeC
also have farm animals and wildlife studies.

1 GOD is waiting to hear from you !

Pet Prayer

Celebrate Pet day 11.3.7.

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian guardian (1 st name)
Thanks you, for the joy of Pets I shall train, care for and cherish all
pets I endeavor to be a responsible caring Pet keeper I shall
protect Pets from cruelty and mistreatment For the Glory of 1 GOD and
the Good of Humankind
This prayer is used on Pet Day or whenever needed.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Pets are a responsibility
Neglecting pets anger 1 GOD
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Privilege 10 :
Have violent free community!
People have a right to feel save in their home. They have a right to feel save at study and
work. That is why the 'Custodian Guardian Shun Violence' concept is made available (see
C.G. non violence concept)
for implementation in every Shire .

Shire provide Sentinel services. Sentinel handle low to middle risk guard and patrol
duties. On, or off duty a Sentinel will report anti- social behavior (vandalism, crimes,
pollution) and report any community health and safety issues. Sentinel will arrest for
perceived broken breaches and committed crimes. Then call his station for a patrol to
pick up the arrested.

Shire provide a mandatory 7 hour Night-Curfew from 14-21
hours (C.G. Klock) . For good health, reduction in energy
consumption, less pollution and protection of wildlife. Reduction
in crime, cost to government, encouraging multiplication.

Emergency-service workers are assisting Law-enforcement. By being vigilant of
breaches of Rules, Regulations on or off work. They may have to make civilian arrest's.
CE reservist may be called to help.

People help their neighbors when under attack.
Workers help fellow workers. Educators &
Scholars help each other.
Every Shire's aim is to be violent free.
Having a violent free community is a Right and Duty. Every
person has a right to feel save. Every person has a duty to help
people who have violence inflickted on them. Not doing so, MS R2

People who allow violence, watch violence,
MS R2 People who encourage (cheer on,
help) , incite, violence, protect violent
people from arrest, MS R3
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1 GOD is waiting to hear from you !

Victims of Crime Prayer

Memo r i a l - d a y 2 . 4 . 7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Asks to ease the anguish & pain of Victims of Crime Help Victims
of Crime get Justice and compensation I promise to help punish
crime unending Ask that Evil is punished in Life and Afterlife For
the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

Prayer is used on Victims of Crime Day (Fun-Day theme) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Violence starts with the unborn. Violent surroundings in-still the propensity to violence
for the rest of the life. The propensity to violence needs a trigger to turn violent. Triggers:
Alcohol, anger, fear, peer-pressure, contact-sport, fight-sport, ignorance, humiliation,
mind altering substance, lack of empathy, provocation, violent video, violent
video-games,...

An unborn exposed to mum and dad verbally abus- ing each
other. Learn that it is okay to verbally abuse and will do so later
in life. A unborn exposed to mum being physically hurt by dad. SHE
newborn will later in life endure physical abuse by HE. HE
newborn will think it's alright to hurt SHE.

Aggressively abusing, intimidating, dominating others is bullying.
Bullying starts with intimitation and can evolve into assault. Bully's usually surround
themselves with hapless cowardly individiduals.
Bully and gang become guilty by association. Indimidation, MS R1 .
Threats, MS R2 . Hurt or killing: individual, child, Juvenile, Adult, Senior or Gang
rules apply.

Violenceisthethreat
STOP V I OLENCE s t a r t a t h ome
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Privilege 11 :
Free treament when sick!

Free treatment when sick is a 1 GOD given right to good people. Free treatment is not
available to Rehabilitators. People with self-inflicted health-issues (Addictions,
cannibalism, elective surgery, mutilations, suicide,...) don't get free treatment.

1 GOD is waiting to hear from you !

Good-health Prayer

Celebrate Good-health Day 12.1.7

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Apologize for my unhealthy lifestyle I
endeavor to make amends
Please support my efforts to make amends I support 'Free
treatment when sick' For the Glory of 1 GOD and the Good of
Humankind

This prayer is used on Good-health Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Private, paid (greed, profiteering, waste) for health care ends. Private health insurance is
obsolete its assets are confiscated without com- pensation. Private practises are
absorbed without compensation by the ' SmeC ( Shire medical & education Complex) '.
Private Hospitals are absorbed without compensation by the ' PHeC ( Provincial Hospital
education Complex) '.

Private, greedy profiteering healthcare in corrupt Wealth Apartheid countries have self
regulating bodies. They protect negligent criminal healthcare practioners from
prosecution. This body lobbies for injust Laws. It also helps their members to rip off
patients. Every selfregu- lating body (not just health) is shut, its administrators caged, MS
R6
University educated 'GP (General Practioner) ' are not real medics. They
are pill dispenser for Pharmaceuticals. The Pharmaceuticals reward these
fake medics with cash, gifts, trips,...
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Custodian Guardian medical training for 'GP' is via ' SmeC '. SmeC offer free-medical
care (preventive, continous and after-care) .

Custodian-Guardian medical training for 'Specialist' is via ' PHeC '.
PHeC offer free hospital care.
Custodian Guardian ambulance, emergency training is via ' PDEc
( Provincial Defence & Emergency center) '. PDEc offer free
ambulance and emergency services.

Many Pharmaceuticals' are poisonous and don't cure.
They ease (maybe) discomfort and need to be taken long term. They
'ALL' have side effects demanding more Pharmaceuticals' (poison) more
side effects.

A parasitic predatory profiteering marketing system.
Create demand> repeat (dependancy) > introduce new
(side effects) products (many victims end up taking 14 pills with side
effects a day) . Reward sales people
(Doctors) . This corrupt system is why health-care is so expences
and wasteful.
Pharmaceuticals' are primitive expensive treatment. Pharmaceuticals’ are a last resort
treatment. Shun Health-care practioners that only prescribe Pharmaceuticals'. They are
incompetent corrupt “Quacks”. Demand they be disqualified. Note! Adhering to
custodian guardian diet advice and following exercises, reduces ailments by 80 %+.

Rehabilitators that receive limited healthcare are billed. Rehabilitators
cannot go on life-support.
Rehabilitators don't receive cosmetic surgery.
People with self inflicted health issues pay for health- care: Alcoholics,
Dare-devils', Thrillseekers', Druggies', Fasters', Mutilators' (body
piercing, circumcision, cosmetic surgery, tattoos, transfusions,
transplants) , Smokers, ... People that don’t care about their health are
held accountable.

The Community owes GOOD people, FREE MEDICAL
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Privilege 12 :
Free education!

Free Education is a 1 GOD given right to good people.

Free Education is the 1 st step of fulfilling Scroll 1 Belief 4, “Humankind is
to seek, gain knowledge then apply it”.
Custodian Guardian Free Education is available from cradle to

cremation. Children, juvenile with mental, physical, sexual disability don’t
attend Free education. They are looked after & live in specialized
provincial compounds.

SmeC ( Shire medical & education Complex) beginning and end of Free Education. HE
from age '0-9', SHE from age '0-16' & Seniors from age '63 onwards until end.
SmeC is a careerpath for only SHE (mothers) ! Every SmeC
has a 'Gathering'.

Free Education at SmeC : Children attend 6 days a week from 1 hour after Sunrise to 1
hour before Sunset. Children are provided with cover all, footwear, educational material,
food and drink. They rest, have a bath (New born club) , the rest have a shower.

Mothers attend 6 days a week from 1 hour after Sunrise to 1 hour before Sunset (they
get 3 hour break) . Mothers are provided with cover all, foot wear, food, drink and
get paid ( 1x wmw ) . Can shower. Note! When leaving, Mothers and Children change.
Everything provided stays. There is no home work.

Age 0–2: a newborn attends with his mother a ' SmeC: Newborn club ' 6 days a week. Newborn
on completing year 2 receive ' New- born club Diploma' Mothers completing 280 hours
club learning and teaching receive: ' Year 1 Apprenticeship 'SmeC' Certificate '

Age 3–9: boys & girls (Scholars) attend 6 days a week mixed classes
(co-ed) SmeC: Basic-School ' Scholars on completing year 9 receive
' Basic-School Diploma' . Mothers completing 140 hours Basic School learning & teaching
receive: ' Year 2 apprenticeship 'SmeC' Certificate '

Age 10–14: girls (Scholars) attend 6 days a week girls only classes at ' SmeC: Girl's only
School '. Scholars on completing year 14 receive

40

1 FAITH 15.08.1.1 NAtm
Law-Giver Manifest As it is written it shall be !

1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

' Girl only School Diploma' Mothers completing 140 hours Girl only School learning &
teaching receive: ' Medical & Education Trade- Certificate' .

Age 15–16: girls (Scholars) attend 6 days a week paid (1x wmw)
classes at ' SmeC: Family-College '. Scholars on completing year 16 receive ' Family-College
Diploma'

62 year old SHE teach: SHE passes on Life Experiences to next generation (paid
3x wmw) at Family College .

Age 63 or over senior (co-ed) education is available at ' SmeC: Senior Activity
Club ' .

PHeC ( Provincial Hospital & education Complex)
provides continous Free Education. HE from age '10- 18' 'Boy's
only school', & 'Apprentice-College'.
HE & SHE further education: Technical-College,
Leadership-College, Leadership-Camp.
Age 10 – 14: boy's (Scholars) attend 6 days a week boys only classes at, ' PHeC Boy's
only school '. In groups of 14, they learn through watch, listen, try, understand & teach (wltut)
. After completing year 14 receive a ' Boy School Diploma '. Fathers on 1 day a week
roster- duty are trained and operate as teachers aid.

Age 15 – 18: boy's start a 3 year rewarded (1 wmw) apprenticeship at ' PHeC
Apprentice College '. In groups of 14, they learn through watch, listen, try, understand
& teach (wltut) .
Year 1 they attend College 3 days & work at a CROn 3 days.
Year 2 they attend College 2 days & work at a CROn 4 days.
Year 3 they attend College 1 day & work at a CROn 5 days.
After completion earned: ' Trade-Certificate '.

62 year old HE teach: HE passes on Life Experiences to next generation (paid
3x wmw) at Apprentice College .
Age 63 or over senior (co-ed) education is available at ' SmeC: Senior Activity
Club ' .
Further Education is available for HE, SHE at ' Technical-College' .
They hold 1 month fullday Supervisor courses. This is a 1 hour after
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Sunrise to 1 hour before Sunset 6-days a week 4 week course. Daily- routine: prayers,
exercises, psychology, communication, delegation, ledership, com -mittees,.. After
successful completion earned ' Supervisor-Certificate '

' Leadership-College ' provides for HE, SHE 2, 1 month fullday courses 'Leader-Diploma'
& 'Manager-Diploma' . Leadership course daily-routine is similar to Supervisor course
+ emergency-service obligations. After completion receive ' Leader-Diploma '.

Manager course involves starting setting up a ' CROn ' + emergency- service
obligations. Completion earn’s ' Manager-Diploma '. ' Leadership-Camp' 2 month full
day administration course for HE, SHE. Course sets up a ' Cluster-CROn '
and deals with an emergency (PDEc training) .
Completion earn's ' Administrator-Degree '.

PDEc ( Provincial Defence & Emergency center) operates 'CE
(Community Emergency service) '. CE operates 1 year compulsive 'Community
Emergency ' service' training by 17 year old SHE & 18 year old HE. It retrains
reservist.

PHeC & PDEc share 'Leadership-Camp training. Everyone who received 'CE' training
becomes a reservist. Every HE that completed 'CE' becomes a reservist on standbye,
until age 49. SHE after completing 'H-MC (Holly-Matrimony Contract) ' becomes a
reservist on standbye, until age 49.

Provincial Government provides 'Free-Education' from unborn to including Seniors. Non
Government education is not supported and closed. Education (free, public) is
provided by the Province & Shire.
SmeC ' Shire medical & education Complex'.
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'.
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'.
CE ' Community Emergency service'
Education is a collaboration between Parents, Educators and medics.
It involves Free-education, Free-health and Apprenticeships.
No, homework! No, non government education! No, Universities!
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1 st Learn, when comprehending, start teaching. In free education fast learners teach
slow learners. At work the experienced worker trains new-comers. At home,
grandparents teach children, grand children. Parents teach children.

1 GOD is waiting to hear from you !

Eeducation Prayer

Celebrate Education Day 6.1.7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Promises to seek, gain, apply Knowledge all life long To Learn &
Teach via Free Education To support public Free-education Pass
on Life Experiences to next generation For the Glory of 1 GOD and
the Good of Humankind

This prayer is used in class and on Education Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Plagiarize to build on and advance new ideas. Why rewrite some- thing that is well
written. A good piece of writing should be cherished not be mutilated by rewriting. Plagiarize
a good piece of writing and then expand on it . Evolution (good enough for 1 GOD) progresses
by building on existing and then creating new. Reading a good piece of writing
encourages the mind to lift one's intellect to the high standard of the original. Stopping
this thinking to concentrate on rewriting is mediocre time-wasting education. Be smart,
'Plagiarize'.

Plagiarism does not only apply to writing. Plagarism applies to all 'IP' (Intellectual
Property) . The Community gives people the means and opportunity to
develop Intellectual Property. Therefore all 'IP' is community property to
be used by all! Profiteering from 'IP' is plundering the Community a
Crime: ' MS R6 '

All 'Intellectual Property' belongs to the community for the benefit of all. In corrupt,
greed, profit driven Anti-1 GOD countries, plagiariz- ing may infringe copyright. Claiming
Copyright is stealing from the
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community, criminal behavior: ' MS R6 '
Homework is the most dishonest and useless form of learning or teaching. A Scholar
is under pressure from distractions, ignorance, friends, parents, timeline... Most
homework is not done by the scholar who is being assessed and graded. Homework
because of its dishonest nature is useless and misleading for assessment. Parents
and Educators supporting homework, support cheating, dishonesty.

Educators have moral issues when marking. They suspect
that the scholar didn’t do the assignment. Because of this
uncertainty any marks given are useless. Homework as tool
of

assessment of comprehension is mislea- ding. Therefore Homework is fake, a waste of
time and resources. NO HOMEWORK

Assessment : Is needed to make Teach & Learn useful and effective.
Note ! There is: 'NO Homework' !!!
Scholars are assessed for comprehension assignments completed in class. Whenever
a study-module is completed, Scholars get assign- ments to assess comprehension. The
comprehension assignments are completed in class. Note ! There is: ' NO Homework '
!!!

There are 2 assessment: Pass or Fail.

70
%

Pass rate is 70% comprehension. A fail and the scholar has to repeat the
study-module until a pass. Note ! Only the module needs repeating not the
whole year.

There is no final year Assessment or final examinations (useless activity) . Assessment
is only for each module, not for accumulated modules. When a Scholar has passed all
set modules a Course Certi- ficate is issued.

Educators are assessed for work competence, dedication to 'Learn & Teach'
and pupil comprehension. A teacher needs to be able to 'self assess' their
teaching performance. A class pupil comprehension-rate of 90% plus is
acceptable.
Anything less, educator (Teacher) is removed, retrained.

90
%

Before each teaching term all study-module comprehension assign-
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ments for the term must be 'successfully' completed by the relevant educator. The
Educator needs a Pass rate of at least 90%. Failure, the educator does not teach this
subject that term. An assessment is made if that person is suitable to be involved with
Education. Note:
C-G do not support multi skilling. Knowing a little bit of everything and nothing well.
Makes a person mediochre, not suitable for education. Educators are to be
knowledgeable specialists'.

80
%

A School pupil comprehension rate of 80% plus is accep- table. Less,
Principal-Educator is removed. Returns to teaching.

A school year is divided into 3 terms. Term 1, the 1 st, 5 months. Term
2, the next 4 months. Term 3, the last 5 months of the Custodian Guardian Kalender. There
are no school holidays. Educators, scholars are entitled to 2, 1 week holidays. Taken
separate, 1 week at a time. At least 3 months’ apart. Must apply at least 4 weeks in
advance. Parents apply for scholars.
Note: Free education providers have field trips (day or longer) in every term. Field
trips are free, mandatory. Educaters, sholars and some parents (as needed) participate.

Exercise
Scholars, Educators daily (mandatory) participate in indoor exerci- ces (use LGM as
guide) . Gym’s, Oval’s are closed (mandatory) . Con- tact sport, fight-sport, elite-sport (1
winner, many loosers) are banned
Any headmaster, educator deviating is removed from Education.

Sexual-Disability
Scholars that show signs of, ‘Sexual-Disability’ (child-molesting, same gender, confused
gender) . Are evaluated by a committee (educators, medics, parents) . If found afflicted are
transferred to, ‘SDQC’ (Sexual- Disability Quarantine Compound) . For their own
protection and protect the other children.

Mental-Disability
Scholars that show signs of, ‘Mental-Disability’ . Are evaluated by a committee (educators,
medics, parents) . If found afflicted are trans- ferred to, ‘MDQC’ (Mental-Disability
Quarantine Compound) . For
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their own protection and protect the other children.

Physical-Disability
Scholars that show signs of, ‘Physical-Disability’ . Are evaluated by a committee (educators,
medics, parents) . If found afflicted are trans- ferred to, ‘PDQC’ (Physical-Disability
Quarantine Compound) . For their own protection and protect the other children.

Seek > gain > apply knowledge via
Free Education <Learn & Teach
Privilege 13 :
Rewarded work !
Every person has a 1 GOD given right to be useful and have rewarded work. Unemployment
is not acceptable. A burden to the community. A useless life.

Rewarded work is divided into wage earner and volunteer. Wage earner looks after
the needs for the physical side of life, receiving monetary reward. Volunteering is
good for the Soul. 1 GOD loves volunteers! 1 GOD is watching!

For economic management, wages and conditions (wmw) are set by Provincial
Government. ' wmw ' are set annually. wmw may stay the same, or go up, or go down as
economic conditions require.
To set wages and conditions they are standardized. For best economic management
everyone's a wage earner. Private, State ownership are abolished and replaced by CROn .
Unions are deregistered. Govern- ment sets wages and conditions. There are 7 pay
grades.

Pay is based on a 'weekly minimum wage ' (wmw) and a multiplier.
Payscale starts wmw x1 (minimum) to wmw x7 (maximum) :

wmw x 1
wmw x 2
wmw x 3
wmw x 4

unskilled, apprentice
skilled, Trady
Master-Trady
Supervisor

wmw x 5
wmw x 6
wmw x 7

Leader Manager
Administrator

(maximum)

wmw 6 days, 7 * hours a day, 42 hour workweek, no work on day 7
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(Fun-Day) . Daily work-hour span (Time-Triangle) : 1 hour after Sunrise to 1 hour
before Sunset. Outside this time only emergency services work (Night-Curfew) .
Weekly no more then 18 hours (3 hours a day) of part-time work. No casual work.

* C.G. Klock, New-Age time-management is used

Conditions for all 7 pay grades:
Expecting SHE' s receive 7 weeks paternity leave,
wmw 1 then SmeC rules apply ~
HE' s receive 1 week maternity leave, wmw 1 ~

Sick-pay for all pay-grades, wmw 1 ~
There is 3 day grievance leave, wmw 1 ~
There are 2, 1 week (14 days)

annual-leave pay-grade, wmw 1
~ There is no annual-leave loading, nor
long-service leave ~
Work gear, Food, Drink, hygiene are
provided.
Work conditions: A workplace is to be healthy, safe, with protective gear
and footwear worn as needed. Push- ing people to do more work in less
time is unsafe, unheal- thy and decreases quality. There are breaks every
3 hours. Total hours worked (includes overtime, 10% loading) a day must
not exceed 10 hours .

Career path! Apprenticeship, when there is an opening, promoted by work
experience, seniority. Further study after qualifying ( HE, SHE) . When there is an
opening, promoted by work experience, seniority. Further study after qualifying.
When there is an opening, promoted by work experience, seniority. ...

Tax for income up to wmw7 : 0% ~ Tax for income above wmw7 :
100% ~ Tax for fringe benefits : 100% !

Workers who cannot find full or part-time work.
Are usefully employed (Good-doers') by the ' Shire ' on
wmw x1 . Having Good-doers eliminates unemployed !
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1 GOD is waiting to hear from you !

Workers Prayer

Celebrate Workers Day 5.1.7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Asks for help so I may be a useful worker May my efforts be
appreciated & rewarded fairly I endeavour to do my best at all
times I will make my community proud of me For the Glory of 1
GOD & the Good of Humankind

This prayer is used on Workers Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 14 :
Receive respect !

Custodian Guardian give 'Respect' they in return want to be respected
Receiving respect is part of a harmonies family, workplace, communi- ty. Receiving
respect is a privlege. C.G. show respect to other C.G., to Elders and members of the 1
Church ( UCG1) . They also show respect to other deserving people.

Receiving Respect is showing admiration for virtue or achievement .
It may take time and effort to become aware of good qualities. When aware and where
appropriate, honor those qualities with Respect.
Parents receive respect from their children. In return parents respect their children's
growing pains. Elderly receiving respect from younger show respect via
knowledge-continuity. People show respect to elect- ed leaders. Workers show respect
to CROn committee members.
Respect is not a Freebie. Respect is earned! People who have not earned respect.
Do not receive respect. They need to improve.

Are you receiving respect, 'Yes, Good'! Not receiving respect, 'Why Not'! Self evaluate,
ask others. You may need to change. Others may need reprimanding.

Respect ! A worthwhile Goal !

48

1 FAITH 15.08.1.1 NAtm
Law-Giver Manifest As it is written it shall be !

1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Privilege 15 :
Receive justice !

Receiving Justice is a 1 GOD given human right! The greatest threats
to Justice are Hereditary-Tyrants, Political-Tyrants and Wealth
apartheid. Denying this 1 GOD given privilege is insulting 1 GOD and a
commu- nity crime MS R6-7

A threat to Justice is In-justice, Elitism, Corruption,..
(Chain of Evil) . Injustices are the result of estate and arrogant,
selfish and power addicted Hereditary and Political Tyrants.
Hereditary-Tyrant’s abdicate or are caged, MS R7 . Political-Tyrant’s
are caged, MS R7 .
Wealth-Apartheid, estate, ends. Corrupt, Parasitic, Predatory,
Profiteer’s are asset stripped, caged, MS
R6 . Replaced by CROn and wmw.
Custodian-Guardian support a just, democratic society.
That is based on, or behaving to what is moraly right, fair and written in
the, Law-Giver Manifest .
To receive justice. There are enforced Laws. Upheld by a
non-combatting Judiciary (Sheriff Lawyer Pool, Marshall Barrister
Pool) . Who collaborate to find, ’Truth’. Proclaim, ‘Guilty’ or ‘not
Guilty’. Hand out, accumulated ‘Mandatory Sentence’,
Rehabilitation’
and compensation as warranted. Note! There are no juries. There is no civil litigation.

1 GOD's
Justice

Judgment-Day > Purity-Scales
(Scroll 7) Relive Prayers

JUST I CE a HUMAN–R I GHT
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Privilege 16 :
End with dignity !
Custodian Guardian believe 1 GOD has the right to decide who lives or dies. People
have a 1 GOD given right to end their life with as much dignity as events allow. That
entails ending an unlivable life by putting the life and death decision in 1 GOD's hands.

A Person on life-support have it turned of (by medical staff) after 3
day's (mandatory) . 1 GOD then decides if that person lives or dies. Leaving
a person longer on life-support is torture, a crime, MS R7 .

A Person is told they have a life threatening illness. 1 st their body is butchered (surgery) .
Still alive the person is burned (screaming in agony) with radiation. Still alive the person
is now poisened (Pharm- aceuticals) . Still alive you may be cured for now. Or you are
not cured, after the torture you are left to die a slow and agonizing death. It is cruel
inhuman. Not an end with dignity.

Custodian-Guardian support preventive health consisting of diet, exe- rcise and
immunization. Surgery is a last resort medical procedure. Radiation treatment is torture
not to be administered. Pharmaceuti- cals' are to be avoided, they are an unhealthy
ripp-off. They all have side effects and are a great health risk to be avoided.

A Person unable to make a sandwich and eat it now or in the foresee- able future. May
want to envoke the 1 GOD decision making process
(live or die) . Every person has the right to deny: treatment, food and drink (no liqued
intake your dead in 2 day’s) . Denying a person this right is torture, a crime, MS R7 .

1 GOD's design is that everything in the Physical Universe has a beginning and end,
including the human-body. Human compassion demands putting an end to suffering. Not
'artificially prolong' life. Artificially prolonging life is interfering with 1 GOD ’s design (the
Soul’s mission) .

To avoid being buried alive, cremation is a must. Cremation
also frees the Soul. Note!
Graveyards are a health-risk, a waste of land.
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Self inflicted killing (euthanasia, suicide) is a sign of a weak mind, a weak spirit. It is a
Life-experience for the Soul. Other humans should not interfere unless there is a
danger to others. 1 GOD will handle this on Judgment-Day. Helping a person to a
self-inflicted killing is acceptable as long as the relevant court accepts that there is a
death-wish. Severe suffering is torture. End it!! Note! Humans end it (compassion) for
suffering animals. However they lack the same compassion for their own kind.

Ending life with dignity is a human right.
1 GOD is waiting to hear from you !

Soul Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Please Welcome
a member of our community A humble custodian guardian who
struggled to be good A much loved person who fulfilled their mission
Fire frees this Soul for Judgment-Day A unique Soul missed For the
Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

This prayer is used after a person died or any time. Is used at a End-Portal
Ceromony of a Crematorium.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 17 :
Have freely elected government !
Humans are social creatures. They like to belong.
Freely elected committees fulfill this need. Leadership by 1 is
Tyranny. Leadership by committee is fair.

Hereditary and Political-Tyranny are replaced with multi
choice freely elected (1 st past the post) governance. Governance
represents HE, SHE with equal representation. Elected
officials use the ' Law-Giver Manifest' as guide.

51

1 FAITH 15.08.1.1 NAtm
Law-Giver Manifest As it is written it shall be !

1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

People are supporting freely elected Government by voting in elect- ions. Not voting
may result in radicals taking over Government and establishing a Tyranny (hereditary or
political) . Tyrants are removed caged, MS R7 . ' Universe Custodian Guardians' support
only 2 types of government, 'Province' (provincial) and 'Shire' (local) .

After establishing a Province it is divided into 35 politi- cal districts. Each
district elect 1 HE, 1 SHE to Parlia- ment for a term of 4 years (Quattro
years) . The candi- date (HE, SHE) with the most votes is elected. The
70 elected are known as Rulers. Custodian Guardian sup- port
independent’s not parties.

The 7 Provinces are governed by Central Committee (Parliament) .
This Parliament is made up of 70 Rulers. 36 Rulers form a Govern- ment. The
Government Rulers are known as Legislators and non- Government Rulers are
called Checkers. Checkers supply a Ruler- Umpire who Chairs' Parliament.

Rulers elect by secret vote a committee of 7 Legislators and 1 Ruler- Umpire. The Rulers
1 st elect 1 HE, 1 SHE. Betwen them the 1 with the higher vote becomes 'Chief'Legislator.
The other 'Checker Ruler- Umpire' (E.g. SHE is Chief, HE is Ruler-Umpire) . Same amount
of votes the more senior becomes Chief.

Next the Rulers elect 3 HE, 3 SHE Legislators. Same amount of votes the more senior
become Legislators. The Chief disburses the 5 Com- mander's (Environment, Exterior,
Interior, Knowledge, Shires) and 1 Auditor portfolios. The Province is now governed.

Note! Parliament's Ruler-Umpire is also auditing the Auditor. Parliament
Accountability is paramount !
The Province creates a 'Shire'. The Province offers 3 'Advisers' to the 'Shire'. The 'Shire'
council is made up of 3 'Advisers' and 2 'Kalifs' (1 HE, 1 SHE) 'Kalifs' are elected every 4
years on the 1st Day of Passover-Month, Quattro-Year * by the 1st past the post system.

* New-Age time-management, C-G Kalender
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Custodian Guardian vote in all elections that they are eligible for.

HOW to VOTE
The candidate to vote for:
A HE or SHE no younger then 28 or older then 70. Is or has
been a parent.

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

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

Custodian Guardian

NOTE !
Custodian Guardian Supporters and Klan Elders may nominate, sup- port, endorse and
SHUN candidates in elections. Custodian Guardian Members (Zenturion, Praytorian,
Proclaimer) cannot support, nomi- nate or endorse candidates outside the 1Church
administration.

Voting is a civil-duty.
Freely elected Government is a human-right.
After receiving earned ‘Privileges’. It is time to learn about ‘Failings’.

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