1FAITH Hukum-Pemberi Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Kustodian Wali

kebajikan adalah positif. Menjadi Virtues baik untuk Soul & membuat Anda orang yang lebih baik.
1 ALLAH melihat.
Membuat Kebajikan cara hidup. Hidup dalam
harmoni dengan keluarga, tetangga,
masyarakat, habitat & environ- ment. Hidup
saleh adalah cara terbaik untuk menyembah 1GOD.

Menjadi jumlah Kebajikan ini di Kemurnian-Scales.
Kebajikan orang akan menghidupkan kembali baik mereka lakukan. 1GOD
mengasihi mereka.

umat manusia keberhasilan: KEBAJIKAN
menyembah hanya 1GOD & selalu menghukum yang jahat. 1 Belajar,
maka Ajarkan & Knowledge-kontinuitas. Melindungi Lingkungan &
Harmonize dengan Habitat. Mencintai, Setia & diandalkan. Keberanian,
Compassion, Hanya, Sharing. Ketekunan Clean & Tidy

1

1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Hukum-Pemberi Manifest

1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari Anda! • • • •••

KEBAJIKAN -Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Janji untuk hidup & bertindak
kebajikan

Janji untuk mendorong orang lain untuk hidup & bertindak kebajikan
Permintaan menghukum perilaku non-kebajikan Biarkan Virtues
berkembang & non-kebajikan gemetar Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik
dari Manusia

Doa ini dibacakan di rumah atau di Gathering!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kebajikan 1: menyembah hanya 1GOD & selalu menghukum yang jahat.

Menyembah 1GOD hanya. Buang semua Idols lain: tempat ibadah
mereka, ritual mereka, tulisan-tulisan mereka, ...
Pedoman tentang bagaimana untuk menyembah berasal dari ' Hukum-Pemberi
Manifest '.

1GOD tidak ingin sacrefices. Altar diganti dengan lecterns. Kustodian Wali
belajar (Mencari, memperoleh pengetahuan) & mengajar (Berlaku &
menyampaikan pengetahuan) , Dari buaian sampai kremasi.

1GOD tidak ingin tujuan membangun tempat-tempat ibadah.
Kustodian Wali menyembah di mana saja, kapan saja. Pada Funday ini di
Temu sebuah (Di fasilitas pendidikan) dengan keluarga, teman, tetangga ...

menyembah 1GOD berarti memegang akuntabel Jahat. Dimanapun
jahat muncul. Akuntabilitas datang dengan menemukan 'Truth' (Oleh
kolusi tidak bermusuhan) membangun rasa bersalah atau tidak
bersalah. Apakah ada rasa bersalah, hukuman wajib (akumulatif) adalah
diterapkan diikuti oleh rehabilitasi. Dimana kompensasi yang
diperlukan diberikan.
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1000 dari tahun jahat yang datang untuk Akhir!

BE bAIK menghukum kejahatan !!!!!!!
Kebajikan 2: 1 st Belajar, maka Ajarkan & Knowledge-kontinuitas.
digunakan manusia kekayaan intelektual (AKU P) memerlukan, 1 st Belajar kemudian
Teach, mencari, memperoleh & menerapkan pengetahuan. IP datang melalui
Pendidikan Pemerintah bebas, pengalaman hidup-, kerja-pengalaman,
Hukum-Pemberi nyata.

Akhirnya menyampaikan memperoleh kekayaan intelektual, (Kontinuitas
langkan Tahu) untuk keluarga, tempat kerja, masyarakat (Tidak ada Hak Cipta,
Paten, IP milik masyarakat) , Shire.

Pemerintah Provinsi menyediakan ' Pendidikan gratis 'Dari belum lahir ke termasuk
Usia. pendidikan non Pemerintah tidak didukung & ditutup. pendidikan (Bebas, umum) disediakan
oleh Provinsi & Shire.

SMEC ' Shire medis & pendidikan Complex'.
PHeC ' Rumah Sakit Provinsi & Complex pendidikan'.

PDEc ' Pertahanan provinsi & pusat Darurat'.
CE ' Layanan darurat masyarakat
1 st Belajar, ketika memahami, mulai mengajar. Dalam pendidikan gratis pelajar cepat mengajar peserta
didik lambat. Di tempat kerja pekerja berpengalaman melatih pendatang baru. Di kakek-nenek rumah,
orang tua, saudara, teman, mengajar.

Pengetahuan-Continuity membuat langkan tahu-individu (hak milik
intelektual) abadi. Setiap ganda indivi- dari usia 14 membuat catatan
ces hidup mereka experien- (Baik positif & mengganggu) . Keluarga
harus cap- ture, melestarikan & memelihara mereka
intelektual-properti.
Organisasi harus menangkap, memelihara & kembali menggunakan karyawan mereka, 'I-P'.

Masyarakat harus memanfaatkan warganya intelektual-properti untuk kebaikan
semua. Provinsi-Pemerintah terus Arsip.
Pada Judgmentday Jiwa Anda akan bertanya apa itu telah belajar & apa pengetahuan ini
digunakan untuk.

Pengetahuan-Continuity bagian dari Keabadian kami
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Kebajikan 3: Melindungi Lingkungan & Harmonize dengan Habitat.
1GOD ini Takdir untuk Manusia adalah menjadi Penjaga, 'PU' (Physical
Universe) . Sebuah Komunitas dimulai dengan harmonisasi dengan
Habitat lokal. Daripada berlangsung untuk menjadi penjaga
lingkungan & semua bentuk kehidupan di Bumi.

Untuk kelangsungan hidup manusia Humamkind harus hidup sampai dengan Destiny. Menjadi
Kustodian Wali Semesta Fisik. Ini memerlukan hidup harmonis dengan habitat lokal,
lingkungan yang lebih besar & sisa alam semesta fisik.

T

Untuk menyelaraskan dengan habitat wali

kustodian perlu memahami Evolution (Beradaptasi,
mulai / akhir & daur ulang, menyebabkan & efek,
rantai makanan / eko-sistem, trial & error,
berevolusi.) . zing Harmoni- berarti melindungi (Udara,
air, tanah) dengan tidak menciptakan polusi

(Pembakaran, sampah, racun, racun ..

).

Kustodian wali tenaga harmoni- adalah

memastikan kelangsungan hidup specie

(Hewan, serangga, vegetasi ..) .
Manusia memiliki untuk mengeksplorasi & menjajah Universe fisik. Oleh
karena itu pertumbuhan penduduk sangat penting. Pergeseran waktu &
sumber daya dari kegiatan Leisuretime ke ruang eksplorasi & kolonisasi. Umat
manusia Takdir!

Kebajikan 4: Mencintai, Setia & diandalkan.
Menjadi penuh kasih, dimulai setia & diandalkan dengan anak-anak terus dengan suami &
istri, keluarga. Anak-anak mencintai saudara mereka, orang tua mereka & kakek-nenek,
keluarga diperpanjang.

Suami & istri memiliki hubungan yang penuh kasih, setia & diandalkan satu sama lain sehingga
anak-anak (Sendiri, angkat atau diadopsi) . Siapa mereka mengajarkan nilai-nilai moral mereka,
tradisi & keterampilan sosial. Keluarga adalah bagian yang penuh kasih, setia & diandalkan dari
keluarga.
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Keluarga besar melambangkan merangkul semua kebajikan. Hal mencintai

1GOD, itu setia 1FAITH mereka. Hal ini diandalkan di dalamnya applica- tion
UU-Pemberi Manifest.
penuh kasih 1GOD mencakup semua kreasi. Manusia harus setia kepada nasib mereka menjadi
Kustodian Guardian. 1GOD tergantung pada kita, Anda!
Menjadi setia adalah indah kebajikan, Soul-makanan. Seseorang yang setia telah mencapai
tertinggi kebaikan manusia. 1GOD mencintai Anda!
Menjadi diandalkan adalah kebajikan yang membuat teman-teman terpercaya. Menjadi diandalkan
membuat seorang pekerja yang baik. Menjadi diandalkan baik untuk hidup masyarakat.

Kebajikan 5: Keberanian, Compasssion, Hanya, Sharing.

Kebajikan 5 adalah medley dari perilaku manusia essentual. Ketika pemilihan calon
komite, memilih calon yang muncul untuk memiliki medley ini perilaku manusia
essentual. Pada usaha tingkat pribadi untuk hidup ini perilaku manusia essentual.

Sebuah upaya Kustodian-Wali menjadi courages whithout menjadi tirani. Sebuah CG
menunjukkan kasih sayang tanpa mudah tertipu. Menjadi hanya & berbagi diterapkan oleh
individu & meluas ke masyarakat.
Keberanian sedang akuntabel, menantang ketidakadilan, berhenti pengganggu, menghapus tirani,
menangani mis-keberuntungan, melindungi 1GOD 's Pesan terbaru,

...

Keberanian adalah mampu untuk tidak setuju, bisa dikatakan, NO! Keberanian adalah mengetahui

seseorang keterbatasan & kekurangan.

Kasih sayang adalah favorit dengan Soul, rasanya hangat & kabur. tindakan om Rand- kebaikan
adalah bagian dari CG Harian-rutin. Menjadi sionate compas- merasa empati, menjadi pemahaman,
memberikan dukungan, mendengarkan,

.. Pengampunan, mengoceh, Sayang, menegur, menuduh tidak gairah com-.

Menjadi Hanya adalah kebajikan menerima keadilan adalah kebutuhan manusia. Menjadi hanya untuk diri
sendiri & orang lain adalah dasar Kehakiman dalam komunitas hanya .

Keadilan membutuhkan komunitas moral dengan hukum,
penegakan hukum, akuntabilitas melalui berkolusi peradilan,
wajib rehabilitasi hukuman akumulatif & kompensasi.
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Berbagi envolves keterlibatan emosional & fisik. Berbagi berlaku dalam unit keluarga. Sharing
bisa dengan teman-teman. Berbagi berlaku untuk Shire harmoni.

Berbagi hidup bersama. Adalah memiliki pengalaman hidup dengan orang lain.

Beribadah, berbagi dengan 1GOD.
Berbagi sukarela, memberikan waktu & intelektual-properti untuk kepentingan orang lain. Berbagi
mengalahkan pencatutan jahat, kekayaan-apartheid & keegoisan. Berbagi adalah cara
Kustodian Guardian.

Kebajikan 6: Ketekunan.
Ketekunan adalah melakukan sesuatu meskipun kesulitan, kekecewaan, keterlambatan atau kemunduran dalam
mencapai kesuksesan. Seorang anak belajar bagaimana untuk berjalan jatuh, bangun, jatuh, bangun, ... itu
bertekun sampai berjalan. Banyak orang dewasa melupakan pelajaran ini.

Seseorang yang bertekun tidak mengakui kekalahan. orang ini terus mencoba sampai tujuan yang
ditetapkan tercapai. Orang ini akan bertahan sampai mereka mengambil napas terakhir mereka. Tanpa
ketekunan tidak ada prestasi besar adalah mungkin. Kurang ketekunan adalah pembatasan.
Mengatasi keterbatasan ini adalah menjadi kebajikan.

Pepatah! Aku tahu aku harus, saya pikir saya bisa & aku tahu aku akan.
1GOD penghargaan Ketekunan. 1GOD keinginan setiap orang untuk memeluk Kebajikan ini! Tidak
mengecewakan 1GOD!

Kebajikan 7: Bersih & Tity.
Good Health kebutuhan kebersihan yang baik kebersihan yang baik dimulai dengan menjadi bersih & rapi. Bersih
& rapi dimulai dengan penampilan pribadi, berlaku untuk rumah & kantor. Bersih & rapi juga berlaku untuk
berpikir & penalaran.

A 'Harian rutin' termasuk kebersihan. Cuci tangan setelah setiap kunjungan toilet &
sebelum setiap pakan. Cuci muka sebelum setiap pakan. Sikat gigi & mencuci
seluruh tubuh sebelum tidur. DIA adalah untuk mencukur setidaknya dua kali
setiap minggu. Custod- ian Wali menghadiri Pertemuan bersih (Menggosok gigi,
mandi, mencuci) & dicukur (DIA) , Memakai bersih, gigi rapi (Dari kepala hingga
ujung kaki) .
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Setelah bangun di pagi hari setiap anggota keluarga Physical- ly mampu membuat tempat tidur mereka.
Orang tua mengajarkan anak-anak bagaimana. Melengkapi kebersihan pagi. Ini adalah waktu untuk
berpakaian, mengenakan diletakkan-out disiapkan (Malam sebelumnya) gigi orang tersebut
direncanakan untuk dipakai. Setiap breakfeast penyimpanan kontainer diberi label (Konten,
mengisi-date) . Setelah breakfeast makan daerah bersih. Kembali wadah untuk penyimpanan. kontainer
kotor, peralatan diletakkan di wastafel. Seseorang sekarang siap untuk memulai tugas dailly mereka (Rumah,
sekolah, relawan, kerja) .

Semua wadah memiliki label konten. wadah makanan juga memiliki tanggal mengisi. kontainer
toko rapi. Berbahaya (Racun, toksin) kontainer disimpan dengan aman (Anak & bukti tidak
kompeten) .
Jangan meninggalkan barang yang tidak terpakai (Alat,
mainan, peralatan) kekacauan furnitur, lantai atau
bekerja-daerah. Setelah penggunaan mengambil item
menempatkan mereka dalam penyimpanan rapi. item toko
alway di tempat yang sama. Mereka kemudian mudah untuk
menemukan.

Sebelum tidur. Siapkan & lay-out gigi Anda berencana untuk memakai hari berikutnya. Pak setiap tas
dengan barang-barang yang rencananya akan dibawa serta ketika meninggalkan di pagi hari.

Menggunakan pemutih atau disinfektan yang kuat meningkatkan kesempatan Anda untuk mendapatkan
penyakit paru obstruktif kronik. Gunakan permukaan bersih alami:
Campuran, 1 cangkir soda bikarbonat, 1/2 cangkir cuka putih, tambahkan beberapa tetes minyak esensial.
Perlu lebih kuat menambahkan satu sendok makan garam.

Jangan menjadi kotor berantakan alasan yang buruk bagi manusia beradab.

Sekarang menjadi kebajikan. Ini adalah waktu untuk melihat warisan kita.

Pesan terbaru 1GOD, Hukum-Pemberi Manifest
Akhir
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