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obligasyon ay 1 NG DIYOS ibinigay ipinag-uutos na moral!
Obligasyon ay moral na pag-uugali dapat bayaran sa 1 NG DIYOS , sa pamilya at sa komunidad. Moral obligasyon
nagpalit na ng Komunidad duty. Kinukumpleto 1 NG DIYOS ibinigay Obligasyon ay nagbibigay ng karapatan upang
makatanggap ng 1 NG DIYOS ibinigay Pribilehiyo. Kinukumpleto 1 NG DIYOS ibinigay Pribilehiyo ay nagbibigay ng
karapatan upang makatanggap ng mga karapatan Community!

banta sa 1 NG DIYOS ibinigay Obligasyon: laban sa 1 DIYOS, kawalang-pagpapahalaga, anti-social na pag-uugali,
katamaran, kawalan ng batas, imoralidad, pagkamakasarili. Maglaman ng mga pagbabanta. I-hold banta nananagot,
lagi.

1 NG DIYOS ibinigay obligasyon
1 pagsamba 1 NG DIYOS , itapon ang lahat ng iba pang mga diosdiosan

2

Protektahan, katawan ng tao mula sa paglilihi

3

Buhay-mahaba, humanap, makakuha at mag-aplay ang kaalaman

4 Mate na magpakarami at simulan ang sariling pamilya
5 Honor, nirerespeto ang iyong mga magulang at mga lolo at lola
6 Bantayan ang Environment at ang lahat ng mga anyo ng buhay
7

Gamitin ang 'Batas Giver Manifest', kumalat ang mensahe nito

8 Iwasan at linisin Polusyon
9

Protektahan ang mga hayop mula sa kalupitan at pagkalipol

10 Stand up para sa hindi makatarungang tinutuligsa, disadvantaged,
dukha at mapagkailangan

11 Pakainin ang nagugutom, tirahan tirahan at kaginhawaan sakit
12 Magprotesta kawalan ng katarungan, amorality, kapaligiran-vandalism
13 Gawin Gagantimpalaan trabaho, walang loafing
14 Maging Magandang Parusahan Evil
15 Maging makatarungan at bigyan Karapat paggalang
16 Sunugin ang bangkay, malapit graveyards
17 Bumoto sa lahat ng Halalan
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1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

obligasyon panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka
abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Endeavor upang matupad ang lahat ng mga Obligasyon ba hikayatin ang iba na gawin
ang parehong ay dapat kong mag-aplay obligasyon bilang mga tungkulin ng komunidad
Hikayatin ang mga tungkulin ng komunidad ipapatupad Para sa Glory of 1 NG DIYOS at
ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay recited sa bahay o sa isang Gathering!

Obligasyong 1:
pagsamba 1 DIYOS, itapon ang lahat ng iba pang mga idolo!
Worshipping ay ang pinaka-personal na idolization. Ang uri ng idolization ay nakareserba para sa 1 NG DIYOS lamang.
Anumang iba pang mga idolization ay hindi totoo, 'ito Magtatapos'. Ang lahat ng pisikal at espirituwal na katibayan
ng iba pang mga diosdiosan ay recycled.

Ang mga tao sa pagsamba sa anumang bagay ngunit 1 NG DIYOS ay misled. Isang hamak na pagsisikap ay
ginawa upang i-convert ang mga ito sa 1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga. 1 NG
DIYOS ay humarap harshly sa buhay at Afterlife sa sinuman na worships iba pang mga (False) idolo.

pagsamba 1 NG DIYOS ay malapit-up personal. Habang pinasusulong mo ang pagkakalapit sa
1 DIYOS. Gusto mong makipag-socialize sa mga tao na pakiramdam sa parehong paraan.
Bisitahin ang isang Gathering! Hindi, Gathering, malapit sa pamamagitan ng, magsisimula 1. Hindi
sapat na mga tagasuporta upang simulan ang isang pagtitipon. I-convert ang doubters,
ignorante, misuided, mahiya, matigas ang ulo, kaawa-awa, ang mga hindi naniniwala ..

1 NG DIYOS Nais ni ng bawat tao na nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng 1 PANANAMPALATAYA . Conversion
palabas non-karahasan, non-makasarili, caring, pagbabahagi ng mga tagapag-ingat tagapag-alaga ng komunidad
buhay. Isang Convert ay ipinakilala sa isang pagtitipon. Ang social hub ng custodian buhay na tagapangalaga. Nahikayat
ay tumulong sa discarding huwad na diyus-diyosan. Pagkatapos discarding ang kanilang mga naligaw ng landas
nakaraan. Ang kanilang mga nakalipas na hindi magigiba kailan nabanggit.

pagsamba 1 NG DIYOS nangangahulugan discarding lahat ng iba pang (False) idolo. Discar-
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ding ay hindi nangangahulugan na lamang ang pisikal na mga bagay-bagay (Statues, kasulatan, mga icon ..)
kundi pati na rin mga maling emosyon, mga ideya, mga ritwal, mga saloobin ... Discarding ibig sabihin nito
pagsira sa substansiya ngunit din recycling ang basura.
False diosdiosan ay maaaring relihiyon o hindi. False Relihiyosong mga diosdiosan: Buddha, Holy-tao; Si Jesus,
ang kanyang Ina, ang kanyang mga alagad; Banal, Clergy ng anykind; anumang halaman, tao, o ng hayop, ang
anumang mga banal na-ground, o banal na dako; paganong diyos, Hindu diyos ..

False Non-relihiyon mga diosdiosan: Namamana Tyrants, War Lords, Politikal Tyrants,
Pulitiko; Celebrity, Entertainers, Atleta, Scientist; Alien, Liberty, Araw, Bituin, Planeta,
Moons, ...
False diosdiosan lugar ng pagsamba ay buwag. Lahat ng gusali materyal ay reused. Shire
pagpaplano ay nalalapat.

1GOD Ayaw layunin build gusali ng pagsamba.
Itinapon lugar ng pagsamba. Ang lahat ng mga palatandaan ng pagkilala ng huwad na idolo ay ginawa hindi
makilalang. Ang lahat ng mga digital na (Audio, visual) ng mga huwad diosdiosan ay tinanggal, nabura, putol-putol
..

Mayroon lamang 1 idol 1GOD!
False diosdiosan customs ay tinapon. Penis at Vagina pinsala ay nagtatapos.

Body pagkakapilat dulo, katawan butas sa dulo, mga bagay ay inalis mula katawan. Tattoo ',
ay inalis. Ilegal na pagsasanay ng tinapon customs ay prosecuted: MS R4

False diosdiosan paraphernalia ay tinapon: krus, mga larawan, statues, mga kasulatan .. Itinapon
paraphernalia ay gagawin hindi makilalang.
False diosdiosan rituals ay tinapon. Sakripisyo 'ng mga tao o hayop, kahit symbolic
ay prosecuted. 1 NG DIYOS Ayaw sakripisyo. Altar ay pinalitan ng patungan ng
aklat. 1 NG DIYOS ' s mga tao tanggapin at ipamuhay sa pamamagitan ng ' Law
Giver Manifest '!

DAPAT - MERON:
pagsamba 1 NG DIYOS lamang! pagsamba 1 NG DIYOS ay ensayado kahit saan, anumang oras,
mag-isa o bilang isang grupo (2 o higit pa) . 1 NG DIYOS ayaw sa anumang layunin build (Katedral,
Churches, Convent, Mosques, Monastery, Dambana, Sinagoga, Temples ..) lugar ng Pagsamba.
magtapon
(Gibain at recycle) ang lahat ng mga layuning magtayo ng mga pasilidad Pagsamba.
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Ang mga taong sumamba sa kahit ano ngunit 1 NG DIYOS Isasama dayain. Isang hamak na pagsisikap ay
dapat na ginawa upang i-convert (Challenge Panalangin *) ang mga ito sa 1 DIYOS. 1 NG DIYOS Makikita
harapin malupit sa kahit sino na worships iba pang mga

(False idols) idolo.

* Hamon-Prayer, Scroll 1, Affirmation 1

pagsamba 1 NG DIYOS Nangangahulugan sangkatauhan ay nabubuhay sa kanyang 'Destiny! Tagapag-ingat ng
ang pisikal Universe! Space Exploration & Colonization (SX & C)

ay sapilitan. Space kolonisasyon ay nangangailangan ng paglago ng populasyon!
pagsamba 1 NG DIYOS Nangangahulugan paniniwalang sa isang Afterlife at Angels. Upang
makamit Afterlife at para sa mga kadahilanang pangkalusugan ng isang tao-katawan ay
cremated. Hindi cremating ay maaaring magresulta sa Soul pagiging isang Ghost.

False diosdiosan lugar ng pagsamba, kaugalian, ritwal at paraphernalia ay tinapon. Na pagkakaltas ay hindi
nangangahulugan na lamang ang pisikal na mga bagay-bagay (Kasulatan, statues, mga icon ..) kundi pati na rin
mga maling emosyon, mga ideya, mga saloobin .. Discarding ibig sabihin nito pagsira ng tinatangkilik at
pag-recycle ng mga basura.

1 NG DIYOS nilikha ang pisikal Universe para sa sangkatauhan! 1 NG DIYOS Nais ni kapalit, KINALAMAN! Pagsamba
sa mga diyus diosdiosan ay nagpapakita Kawalang-galang.

Mayroon lamang 1 Idol, 1 DIYOS !!!
Obligasyong 2:
Protektahan, katawan ng tao mula sa paglilihi.

banta ( panganib) sa isang katawan ng tao ay nagmumula sa klima,
genetic pagbabago, sakit, kapabayaan, kawalang-kaya, polusyon (Kalamidad,
human aksyon)
at karahasan. Nag-aaral sa mga banta ay isang tao-katawan kaligtasan ng buhay
kailangan. Isang komunidad duty.
Protektahan ang mga tao-katawan ay isang team na pagsisikap. ang ibig sabihin
nito malapit na co-operasyon sa pagitan ng isang indibidwal.

Ang kanilang mga pamilya, kaibigan, kapitbahay, ang komunidad at ang lahat
ng uri ng Government.

Protection ay nagsisimula sa Conception (HE sperm Bonds na may SHE itlog) at nagtatapos sa
Cremation. Pagprotekta entails klima-proteksyon, naglalaman
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karahasan, end genetic interference, polusyon minimization, pigilan at gamutin ang sakit,
parusahan ang kapabayaan at harapin walang kakayahan ni.

Proteksyon ng mga tao-katawan ay tungkulin ng lahat.
1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

kaligtasan ng buhay panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka
abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Salamat 'sa iyo para sa kaligtasan ng buhay ng sangkatauhan pagsikapan kong tulungan ang
aking katawan, salaping yari sa metal at mga komunidad na mabuhay dapat akong gumawa
ng kaligtasan ng buhay ang aking no.1 priority Mangyaring suportahan ang aking mga
pagsusumikap upang mabuhay Para sa Glory of 1 NG DIYOS & ang Mabuting ng
Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay recited sa Kaligtasan-Araw o kapag naaangkop!

Kapag ang isang pangangailangan upang magpasya kung ang isang order ng Kaligtasan ay sumasaklaw gamitin sa ibaba panuntunan.
Kaligtasan pagkakasunud-sunod: 1.Specie, 2.Habitat,

3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, 7.Personal ari-arian.
Kaligtasan sa pamamagitan ng Edad:

1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. ipagdiwang ang: 11.1.7. kaligtasan ng buhay araw CG . Kalender Fun-Day
Tema
Upang mabuhay ang mga pangangailangan ng tao katawan Klima-Protection

.

Klima-Banta: araw (Radiation) , temperatura (mainit malamig) , Basa
(Chill, labis na lamig) , Wind (Burn, chill, dust) . Klima-proteksyon ay binubuo ng
Head-proteksyon, Protective-damit, Protective-ampon.
Banta sa tao-katawan hubad-balat (Kahubdan) nailantad sa mga elemento.
H-ps 1 ( Head-proteksyon standard) lahat ng kailangan upang maprotektahan ang iyong ulo. Head-proteksyon
ay binubuo ng: 'E-P1', 'V-Helmet', 'Balaclava', 'K- Scarf' '.

E-p1 ( Eye-proteksyon) ay nahahati sa 2 bahagi: praktikal na: single lens
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(Visor) . fashion: 2 lenses (Salamin sa mata) .
Spectacles Rim: Kailangang panatilihing out airborne-particle sa lahat ng panig (Itaas, ibaba, panig) . Ay
masira-resistant (Hindi masira kapag nakaupo sa) . Maaaring maging anumang kulay ay maaaring maging
pang-adorno.

lens : unbreakable, lubos na scratch resistant, mag-block UV rays, hindi fogging up, glare-aayos (Mga
pagbabago mas madidilim / lighter, mas magaan / mas madilim) .

Eye-proteksyon ay laging pagod kapag nasa labas!
V-Helmet head-proteksyon laban sa knocks. Buhok at Head kailangan Climate Protection
mula sa malamig, wet, matinding radiation at polusyon.
Ang isang head din ay nangangailangan ng proteksiyon mula sa knocks: isang V-Helmet na may inbuild
GPS-tracker, telepono, video-recorder ..

Ang panlabas na shell ay metal o gawa ng tao. Ito ay may isang mid-line tagaytay na maaaring
pinalamutian: plumage .. Isang leather chinstrap humahawak ng mikropono. visor ay hindi tuwid na
patagilid at tuwid na pataas at pababa, unbreakable, lubos na scratch resistant, bloke UV rays, hindi
fogging up, glare-aayos (Mas madidilim / lighter, mas magaan / mas madilim) . helmet ay may isang katad
pabalik bilang leeg tagapagtanggol.

ang V- Helmet ay sa loob ng katad padding. Naka-embed sa ang padding ay earpiece. A Balaclava
( Beanie) o K-Scarf maaaring pagod sa ilalim ng helmet. Upang panatilihin ang inner lining ng
helmet malinis na mula sa pawis, balakubak at grasa. Sa labas accessory: maliwanag-ilaw,
infra-red light lamp; isang camcorder.

Balaclava ( Beanie) . Balaclava masakop ang buong ulo paglalantad lamang ang mga
mata. Ay niniting sa labas ng balahibo ng tupa o isang halo ng koton at lana (Walang
synthetic fiber) . Maaaring maging anumang kulay o pattern ay maaaring magkaroon ng
isang mapalamuting pom-pom sa itaas. Kapag walang mukha at leeg na proteksyon ay
kinakailangan Balaclava maaaring lilis at maging isang 'Beanie'.

K-scarf. K-Scarf ay maaaring masakop ang buong ulo paglalantad lamang ang mga
mata. Ito ay gumaganap bilang isang head-takip at isang belo (Maximum proteksyon) . Ay
niniting sa labas ng balahibo ng tupa o isang halo ng koton at lana (Walang synthetic
fiber) . Ay maaaring maging anumang kulay o pattern.
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Balaclava o K-Scarf parehong protektahan sa pamamagitan ng takip sa ilong at bibig.

Ang paglanghap ng polusyon, nakamamatay nakakahawang sakit at nakatutuya insekto ay naiwasan. Binabawasan
ang epekto ng dry at malamig na hangin. Allergy at Hika ay nabawasan. Naglalaman ng pagkalat ng
nakahahawang sakit.

Head-proteksyon ay laging pagod kapag nasa labas!
Protective-damit ay kinakailangan upang protektahan ang mga tao-katawan mula sa
klima, sakit at polusyon. Ang pangunahing bahagi ng katawan protektado ng Proteksiyon
damit ay ulo, balat at paa. Protective-damit dapat laging pagod sa labas.

Skin ay nangangailangan ng maraming ng proteksyon, mula Bites (Mga hayop,
tao) , Stings (Mga Insekto, Needles) , Impeksyon (Bakterya, Fungi, mikrobyo,
Virus) , radiation (Heat, Solar, Nuclear) , Exposure (Acid, Fire, Frost, matalim-talim,
wet) .
Bite-proteksyon: iwasan ang galit, mapanganib na hayop at mga kawani na tao.

Sting-proteksyon : takip na balat (Protective-damit) .
Huwag tattoo o body-pierce (Self-pinsala sa pamamagitan ng katawan-bumaon o tattoo
ay abnormal may sakit, ay maaaring maging sanhi ng impeksyon

).

Protektahan ang mga daliri kapag nananahi.

Impeksyon-proteksyon: Clean balat, pabalat na may
Protective-damit. Healthy Diet, Exercise, Herb & Spices,
Supplement at pagbabakuna.
Radiation-proteksyon: takip na balat (Protective- damit) para sa init at solar. Para sa
nuclear ng isang espesyal na suit na sumasaklaw sa 100% ng katawan. Babala! Paglalantad
hubad Skin (Kahubaran) sa mga elemento (Weather) ay masama sa katawan.

Exposure-proteksyon: Protective-damit, Coverall (Na may hood) o 2-piraso na gawa sa plaks, Cotton,
Lana, o isang koton, lana mix (Walang synthe- tic fibers) anumang kulay ng anumang mga pattern. alinman
(Coverall o 2-piraso) dapat magkaroon ng isang t-shirt leeg, puffed * arm, binti sarado sa wrists at
ankles
(Draft proof) ... * Namamaga arms & binti payagan ang elbow at tuhod joints upang ilipat ang malayang
din ang hangin sa loob ay lumilikha ng klima control para sa balat at katawan.

damit pangangailangan upang maging ginawa sa labas ng natural fibers: hayop-hides, silk, planta-fiber,
cotton o lana. Artipisyal na-fibers ay hindi ginagamit para sa damit
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at kahit ano hinahawakan ng tao balat. Ang produksyon ng artificial- fibers para sa dulo damit, mga
umiiral na stock ay recycled para sa iba pang mga layunin.
talampakan Kailangan proteksyon (Medyas, boots) mula sa Klima at knocks. Balat, paa at bukung-bukong ay
nasa panganib. Outsde laging magsuot ng paa proteksyon.
medyas ay ginawa sa labas ng Cotton, Lana, o isang koton, lana mix (Walang synth- etic fibers) anumang kulay ng
anumang mga pattern. Socks ay may dalisay na pilak particle (Walang haluang metal) pinagtagpi sa, na nagbibigay
sa anti-bacterial, anti-microbial at anti-static na mga katangian, ang pagbabawas ng odors. Socks masakop
Talampakan hanggang sa 7cm itaas Ankles.
bota Mayroon itaas na proteksiyon katad (Walang sintetikong materyal) , Panloob soft leather (Walang
sintetikong materyal) , Soles katad o goma

(Maaaring i-recycle) . Boots ay upang protektahan ang mga paa hanggang 7 cm sa itaas
Ankles. Tandaan! proteksyon sa Paa na hindi maprotektahan (Sandal, Tsinelas, tsinelas) mga
paa at ankles ay walang silbi. proteksyon Foot dapat laging pagod sa labas. Naglalakad
walang sapin ang paa sa labas ay masama sa katawan.

kamay- proteksyon sa anyo ng Gloves ay pagod kung kinakailangan! Gloves ay
gawa sa Balat, Cotton, Lana, o isang koton, lana mix (Walang gawa ng tao
fibers) anumang kulay ng anumang mga pattern.

Protective-damit ay laging pagod kapag sa labas.
Protective-Shelter ( bahay, buhay, trabaho) isang tao na nangangailangan.

Proteksyon mula sa krimen (Security) , mga elemento (Weather) , Sunog, insekto at
Polusyon . Abot-kayang Protective-Shelter ay isang 1 NG DIYOS binigyan tama!
Tagapag-ingat-Guardian ginusto Cluster- pabahay (Community-buhay) .

room ' s sahig, mga pader, kisame, binubuo ng bagyo, Fire at mataas na humi- dity lumalaban precast
kongkreto mga panel. Floors kailangan na maging wet-mop cleanable, nonslip, anti-static, magkaroon ng
amag at amag inhibiting, pangkalinisan.

pintuan: Parihabang non-wood frame. Outer, solid, lockable loob at labas key opening
insect screen-pinto, 1-way vision. Inner, solid, lockable loob.

pahalang Sliding- Windows ay tinted double-glazed. Square di- wood frame. Walang mga
kurtina o drapes (Hindi malusog: dust, mga mikrobyo,
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insekto ..) sa halip labas shutters (Lockable) at sa loob ng pahalang na pag-slide ng screen ng
insekto.
para sa Pagpainit * sentral pagpainit (Steam, mainit na tubig) Ginagamit. Paglamig ay sa pamamagitan ng natural na
air sirkulasyon. Room temperatura 19-21 ° C. Feeling malamig na put n mas mainit na tela. Huwag pihitan up
heating! * Enerhiya pag-aaksaya ay isang Crime

pag-iilaw * Dapat na awtomatikong lumipat On, Off.
*

Enerhiya pag-aaksaya ay isang Crime

Non-domestic Shelter Bubong ay binubuo ng Solar-panels. Mga tao ay may 1 NG DIYOS ibinigay karapatan
na Abot-kayang Secure Living ikatlong buwan ters (Shelter) . Gobyerno ay may isang tungkulin upang
matustusan ang populasyon nito sa Abot-kayang Secure Living Quarters. silungan (Cluster-pabahay) ay
tinustusan ng ' Shire ' ( Lokal na pamahalaan) . Lahat ng mga abot-kayang kuwartong paninirahan ay Rental
units.

Protective-Shelter para sa Kaligtasan, Seguridad, Comfort ..

Paglalantad hubad balat ay kahubdan ( HE, SHE)
Paglalantad hubad balat (Kahubdan) sa mga elemento (Weather) ay masama sa katawan:
Alikabok, abrasions, hamog na nagyelo, heat, mga impeksyon, radiation, stings, wind, basa.

Kapag nasa labas na takip na balat at buhok!

bare skin (Kahubdan) inilalantad ang Skin na Alikabok. Alikabok tinutuyo ang balat, klags ang pores ng
balat pagtigil ng balat mula sa paghinga. Barado up pores ng balat ay nagiging pugad ng mga
impeksiyon (Makati, masakit na) . Hugasan alabok ng! Gamitin moisturizer! Magsuot ng proteksiyon
damit Wen labas!
bare skin (Kahubdan) mga pagtaas ng pagkakaroon ng abrasions na makapinsala sa balat ay masakit, untreated
ay maaaring humantong sa Impeksyon. Tratuhin abrasions sa pamamagitan ng paglilinis ng banayad na sabon at
tubig. Masakop hadhad na may dressing, pindutin nang matagal sa lugar na may malagkit na tape. Huwag gumamit
ng mga antiseptiko o creme ni!

bare skin (Kahubdan) naglalantad Skin na Frost. Frost pinsala sa Balat maaaring
maging permanente. Alisin, biktima mula sa sipon.
Punan ang isang mababaw na lalagyan na may sapat na tubig na pinainit sa 37 C upang
masakop ang prostbiten katawan bahagi.

HINDI RUB o massage prostbiten tissue.
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bare skin (Kahubdan) inilalantad balat upang init. Heat natuyo sa balat, maaaring wasakin ito, na
humahantong sa pang-matagalang sakit at paghihirap. Matinding at blistered Burns ay nangangailangan
ng prompt medikal na atensiyon.
bare skin (Kahubaran) inilalantad balat upang radiation (Solar) . Mataas na UV. radiation ay gumagawa ng balat
napaka sakit. Kadalasan kinikilala huli na! Humingi ng medikal na payo. Sun bathing (Nakahiga tamad paglalantad
balat upang nakakapinsala solar radiation) na nagreresulta sa kanser sa balat ay isang self inflicted pinsala sa
katawan! Hindi ito sakop ng libreng pampublikong kalusugan! TANDAAN! Huwag pakiramdam ng paumanhin para
sa mga taong ito. Ang mga ito ay palalo, walang kabuluhan, masamang tao. Shun at kahihiyan!

bare skin (Kahubdan) inilalantad balat upang Basang. Matagal na pagkakalantad sa wet temperatura alters
katawan. Kung ito pinabababa temperatura ng katawan ng masyadong maraming

(Labis na lamig) sakit ay nangyayari. Humingi ng agarang tulong!

bare skin (Kahubdan) inilalantad ang balat upang stings. Ang karaniwan ay Insekto-stings (Pukyutan,
putakti, lamok, putakti ..) . Insekto stings ay masakit na dahilan Balat pangangati, pamamaga at
madalas malubhang pagkakasakit.
bare skin (Kahubdan) inilalantad ang balat upang wind. Hangin dries ang balat, maaaring
magsunog ng mga ito. Malinis na balat, gumamit ng moisturizer!

Babala! Paglalantad hubad balat (Kahubdan) sa mga elemento (Weather) ay
masama sa katawan. balat ng proteksyon

(Protective-damit) dapat laging pagod sa labas.
bare skin (Kahubdan) sa publiko o media ay isang moral na isyu. Kahubaran labas ng bahay ay imoral na ito ay
nagpapakita ng isang kakulangan ng kahihiyan sa pagiging pambasura. Ang mas maraming balat ng siya ipakita
ang higit pang mga trashy ang mga ito. Pambasura mga tao ay dapat na tratuhin tulad Basurahan. Ang mga ito ay
isang dungis sa anumang komunidad.

ni Human swimming ay hindi natural. Ang isang katawan ng tao ay hindi na dinisenyo
upang manirahan sa o sa ilalim ng dagat. Swimming sa o sa ilalim ng dagat ay hindi
natural, masama sa katawan, ito ay dapat na iwasan. Natural na tubig Karagatan (Dagat)
at malayo sa aplaya tubig (Mga lawa, ilog ..) . Mga hindi natural na tubig swimming
pool, spa ..

Natural na tubig ay isang toilet sa lahat ng mga nilalang na naninirahan sa
tubig. Mga ibon na lumilipad sa ibabaw ng tubig gawin ang kanilang mga
dumi. Ang mga tao sa beach umihi, throw- up, duguin .. Hayop at Humans
sewerage
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napupunta sa malayo sa aplaya tubig, mga karagatan. Swimming sa isang toilet ay hindi malusog na balat. Lagok
toilet tubig ay isang mahusay na panganib sa kalusugan. Huwag gawin ito! Protektahan ang mga bata. Tandaan! Maraming
mga white sand beach ay isda tae. Ang mga tao ng pagpunta sa isang karagatan beach. Hindi nagsasabi ng totoo
sa isda tae at lumangoy sa umihi. Yuk!

Natural na tubig tanggapin ang pagkatalo tulad absorb polusyon, lason .. Air polusyon:

acid-ulan, ash (Burning, pagsabog) , alikabok (Mining, storms) , Nuclear radiation (Power station, militar) . Air
polusyon pumapasok sa food chain (Sa pamamagitan ng hangin, lupa, tubig) sa wakas ay nagtatapos up
pagiging bahagi ng isang (Kalusugan- risk) pantao diyeta!

Tubig polusyon: Drilling, paglalaglag, runoffs, tubig transportasyon. Drill-Pina para sa fossil-fuel
polutes hangin at tubig. Paglalaglag ng mga kemikal, raw- sewerage, droga, basura, toxins ang
nangyayari araw-araw. runoffs (Toxins, kemikal, gamot, basura, raw-alkantarilya) mula sa
stormwater, mga sakahan, industriya, salaulain. Water transportasyon bulk-carrier, cruise-ships,
super- tankers, submarines, trawler, warships ay malaki polluters. Mas maliit na
water-transportasyon din salaulain lalo malayo sa aplaya tubig.
Polluting hangin, lupa at tubig ay,
'Environmental Bandalismo' isang krimen: MS
R7 . Ang lahat ng kasiyahan boating at
cruising dulo.
Mga hindi natural na tubig naglalaman ng isang halo ng
mga kemikal na matuyo buhok, balat at mang-inis mga
mata. Swimming pool at spa ay iwasan. Swimming pool ay
elitist-aaksaya ng bahagya na sariwang tubig.

T hiswasteends!
Wealth-Apartheid ay nagresulta sa bored idle ay may masyadong maraming inva- ding mga natural
na tubig at ang living space ng isang tao ng mga lifeforms.
Ito kriminal na pantao panghihimasok sa natural na tubig ay humantong sa isang nagtatanggol
reaksyon sa pamamagitan ng 1GOD likha ng dagat.
J ellyfish gamitin ang kanilang mga galamay sa manduro. Ang ilan lamang mang-inis ng
balat. Ibang 'ay masakit, ang paglikha ng masakit blisters. Jelly- isda lason ay nakamamatay
kapag stung maraming beses at doon ay isang build up ng lason. Hindi alam kung mayroong
isang build up ng lason. Ito ay pinakamahusay na humingi ng medikal na tulong mabilis.
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Mapanganib na algal bloom ay sanhi ng urban, suburban runoff. Ito ay nagiging sanhi ng
makabuluhang pinsala sa mga hayop, mga kawani na tao, kapaligiran, ekonomiya. Hindi
karapat-dapat sa pag-inom nito o lumangoy sa loob nito.
Stonefish ay isa sa mga pinaka-makamandag na isda sa buong mundo. Kapag
stepped sa pamamagitan ng isang tao, pwersa kamandag sa paa. kinalabasan (buhay
o kamatayan) madalas ay depende sa kung magkano ang lason venom pumasok
sa katawan. Ang lokasyon ng sumakit ang damdamin, kung paano sa lalong
madaling panahon ang taong nakatanggap ng paggamot. Pamamanhid o tingling ay
maaaring tumagal ng ilang linggo pagkatapos ng kagat.

Blue-nagtanda ng pagulong octopuses ay kinikilala bilang isa sa mga
pinaka-makamandag marine hayop sa buong mundo. Ang kanilang kamandag ay
nagiging sanhi ng malubhang at madalas kabuuang body pagkalumpo. Dahil sa
pagkalumpo na nangyayari, makagat ay walang paraan ng pagbibigay ng senyas
para sa tulong o anumang paraan ng nagpapahiwatig pagkabalisa. Walang
blue-nagtanda ng pagulong octopus antivenom ay magagamit. Panatilihin tao
paghinga.
hayop ng siotsin pinsala sa tissue mula sa mga ito ni spines maaaring maging malubha. Sila
ay mamamaga naging pula, inflamed at maaaring maging lubhang masakit. Ang mga ito ay
madaling kapitan ng sakit sa impeksiyon. Kung pinahihintulutan na kumalat sa dugo sa
pamamagitan ng ang katawan. Gumagawa ka may sakit. Hindi nakokontrol na mga
impeksiyon ay maaaring pumatay.
cone snail Maaari sumakit ang damdamin sa pamamagitan ng guwantes. Ang
heograpiya kono ay ang deadliest, na may higit sa 100 mga toxins sa kanyang maliit na
katawan. Walang anti-venom para sa cone snails.
Symtons ay mabagal upang ipakita. Humingi ng medikal na payo.
stingrays magkaroon ng isang matalim, makamandag masakit na stinger na kung
saan ang layunin nila sa isang intruders puso. Kapag stung sa puso lamang ang
agarang tulong medikal ay magse-save sa isang tao. Huwag lumangoy sa itaas ng
isang singray.

Kailan kuto Sea Isasama tungkol sa, ang unang bagay na mapapansin mo kapag tumalon
ka sa karagatan ay ang kanilang kagat ang lahat ng higit sa iyong balat. Para sa isang
bagay kaya maliit, maaari silang tiyak na mag-empake ng dating ng; ito ay halos sapat na
upang ilagay mo off pagpunta sa tubig. Kapag dumudugo humingi ng medikal na payo.
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Sharks i-clear ang karagatan ng maysakit mahinang nilalang.
Kapag ang mga tao manghimasok sa Seas. Ang Shark ay nagiging
tagapagtanggol sa interes ng mga dagat. Kapag ang kanilang ay isang pating
atake. Ang mga tao ay ang mga kriminal.
Huwag patayin ang pating hawla ang mga kawani na tao, MS R3 . Shun, Nakakahiya!

1 NG DIYOS nilikha ang mga dagat sa loob ng dagat nilalang at pagkain para sa mga nilalang sa hangin at
sa lupa. Pati na rin ang para sa mga tao. Siya ay hindi gumawa ng mga dagat sa loob ng tao thrillseeking. Swimming,
surfing, water skiing, boating, cruising, snorkeling ay Environmental Paninira, ito ay nagtatapos.

Pinakamalaking banta sa human-body '

GM ' ( Genetic Pagbabago)

genetic Pagbabago (GM) ay Anti- 1GOD , isang banta sa sangkatauhan, ang lahat ng iba pang mga
nilalang at kapaligiran. GM-crop dahil sa flowon epekto Binabago ang buong Food chain. Paglikha ng
mga mutasyon na gumawa ng mga bagong allergy, hindi kilalang sakit, buhay-nagbabantang
global-salot sa lahat ng mga kasapi ng Food chain! Ang mga tao ay magiging mas may sakit, mamatay
mas bata, mas may sakit mga sanggol, mas miscarriages, mutations ...

Cure sa ito banta sa sangkatauhan at eco-System ay pag-iwas at paggamot. Itigil: GM-Research,
GM Buto-paggawa at GM-crop lumalaki. usigin: GM-Scientist, manufacturing executive,
crop- growers, mga direktor, mga may-ari para sa " Krimen laban sangkatauhan at laban
sa Eco-sistema ". MS R7

Pamahalaan inaalis banta sa pamamagitan ng scorching GM-Research at Buto production
facility. GM Pananim ay sinunog. Kontaminado Lupa ay GM-Pananim nagsilaking ay
nangainitan 3 taon tumatakbo. Gobyerno na hindi ipatupad ang pag-iwas at paggamot, ay
pinalitan.

ZERO TOLERANCE sa GM !!!
pagkabalda
Disability pamamagitan ng kapanganakan, aksidente, sakit, karahasan. Disability maaaring maging emosyonal (Pagkabalisa,
depression ..) , mental (Psychosis, shizophrenia ..)

pisikal (Amputation, pagkabulag, pagkabingi, demensya, quadriplegia ..)
sekswal (Homosexuality, pedopilya, transgenderism) . Disability ay isang isyu ng komunidad. Ito Ino-override ng
pamilya o mga indibidwal na mga pangangailangan. anumang
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kapansanan na humahadlang sa moral na kalidad ng buhay ng pamilya, kapatid, komunidad. Ay
Aaksyunan ng serbisyo ng komunidad.

Bakit ang isang tao ay may kapansanan. Ito ay hindi parusa ng 1 DIYOS.
Ito ay isang hamon para sa katawan upang mahawakan. Ang isang buhay-karanasan bahagi ng isang Soul
misyon (Tingnan scroll 1, Afterlife) .

Ang pinakamalaking banta sa mga indibidwal na ay ' Karahasan'
Karahasan ay nagsisimula sa mga hindi pa isinisilang. Marahas na kapaligiran makintal ang likas na hilig sa
karahasan para sa natitirang bahagi ng buhay. Ang likas na hilig sa karahasan ay nangangailangan ng
isang trigger upang buksan marahas. Mga trigger: Alcohol, galit, contact-sport, takot, labanan-sport,
kamangmangan, kahihiyan, kakulangan ng makiramay, isip binabago sangkap, peer-presyon, pagpapagalit,
marahas na video, marahas na video-games ..

Isang hindi pa isinisilang nakalantad sa kawalan ng imik at ama nang pasalita abusing bawat isa.
Matuto na ito ay okay na pasalita abusuhin at gawin ito sa ibang pagkakataon sa buhay. Isang hindi pa isinisilang
nailantad sa kawalan ng imik na pisikal na nasaktan sa pamamagitan ng ama. SHE bagong panganak ay sa ibang
pagkakataon sa buhay matiis pisikal na pang-aabuso ng HE. HE bagong panganak ay sa tingin ito ay tama upang
saktan SHE.
Karahasan ay maaaring nanggaling mula sa isa pang indibidwal (S) .
Ito ay maaaring nanggaling mula sa wildlife. Maaari itong nagmula sa mga alagang hayop.

Ito ay maaaring dumating dahil sa Gobyerno aksyon o hindi pagkilos. Ito ay
may mga banyagang panghihimasok.

Isang komunidad na nakatira sa at hindi nangangapit 'Karahasan' nananagot. kalooban
'Patayin'! ( Pagpapalaglag, pataksil na pagpatay, kamatayan parusa, pagpatay ng lahi, patayan)
Pagpatay ng isang tao ay isang banta sa lahat ng sangkatauhan at isang mang-insulto sa 1 DIYOS!

NO Person, Organization, Gobyerno ang may karapatang pumatay !!

pagpatay AY HINDI SOLUSYON !!!

stop, 'Karahasan', magsimula sa bahay!
Ang bawat miyembro commuity ay may isang tao na kataka vival
tungkulin upang maglaman ng Karahasan. sumali (Simulan)

Neighborhood Watch (Tingnan Shire Sentinel) . Pagmasdan,
ulat, pag-aresto (Sibilyan) ..
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Gawin ang iyong komunidad na isang krimen ang libreng zone! Gamitin ang 'Walang konsepto ng karahasan'
bilang gabay (Tingnan 7 Tribes) .

Karahasan ay hindi ang sagot. Ito ay hindi isang solusyon!
Obligasyong 3:
Buhay-mahaba, humanap, makakuha at mag-aplay kaalaman.
Ang utak pangangailangan ehersisyo upang mapanatili ang gumagana. Ang pinakamahusay na pagsasanay ay
naghahanap, pagkakaroon, ilapat ang kaalaman at ito ay continuity.
Ang paghahanap ng karunungan ay nagsisimula sa libreng edukasyon (Dagdagan ang & Turuan) .
Sinundan sa pamamagitan ng pagsasanay bilang aprentis. Bilang kinakailangan na sinusundan ng karagdagang
edukasyon. Lahat ng edukasyon ay pampubliko. nagtatapos Pribadong edukasyon!
Ang paghahanap ng karunungan ay nangangahulugan na humihingi sa mga katanungan. Pagkakaroon ng
kaalaman ay nangangahulugan sa pagkuha ng Sagot. Paglalapat ng kaalaman ay nangangahulugan ng paggamit
kasagutan sa magkaroon ng mga ideya at pagkatapos ay ang pagkuha ng aksyon. Pagpapatuloy nangangahulugan
pagpasa sa lahat ng mga naipon na kaalaman sa susunod na Generation.

Paano sa tanong?
1 st ang tanong ay formulated (Mahalaga sa gayon ay upang makatanggap ng isang kapaki-pakinabang
Ang sagot)
2 nd kung sino ang magtanong ' Hanapin' isang tao na may tamang kwalipikasyon (mayroong
maaaring maging isang pangangailangan upang humingi ng higit sa 1 tao)
3 rd pasalamatan ang mga tao na sumagot (Magandang panlipunang kasanayan)
4 th ' makakuha ' isang katanggap-tanggap na sagot (Kung minsan ay walang katanggap-tanggap
Ang sagot)

5 th Isulat o audio, visual record sagot (S)
6 th ' Ilapat ' kung ano ang iyong matuto ' ( Ang sagot)

7 th Gamitin ang iyong mga bagong kaalaman sa ' turo' mga iba (kaalaman-

pagpapatuloy)

Ano ang tanong?
lahat ng bagay (Matalino, naghahanap at pagkakaroon ng kaalaman)

Kapag sa tanong?
ngayon (Matalino, mahusay na panlipunang kasanayan)
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Bakit sa tanong?
Isang pangangailangan (Pag-usisa, dapat alam, paggawa ng pag-uusap) arises upang magtanong.

ideya ito ay siyang pasimula ng Hinaharap.
Ideya gawing posible upang makasabay sa gitna ng ebolusyon pagbabago.
Ideya ay ang pinaka-creative, produktibong ng lahat ng intelektwal na aktibidad ari-arian. Ideya
ay upang hindi mapangalagaan sa pamamagitan ng Knowledge-Continuity.

Huwag hayaan Ideya ay nakalimutan o nawala. Isulat ang mga ito pababa.
Store, uri-uriin, file at muling bisitahin ang mga ito!

Araw-araw napakaraming ideya ay naisip off at mabilis na nakalimutan o nawala. Ang
dahilan dito ini sila ay hindi mapangalagaan, naitala o naisulat. Ang pinakamahusay na ay
nawala!
Memory ay hindi maaasahan pagdating sa pagpepreserba at nurturing mga bagong ideya. Magdala ng
notebook (Planner) o recorder sa iyo. Kapag developes isang ideya, maiingatan yaon. Lingguhang file ang
iyong mga ideya!
Suriin ang iyong mga ideya. Habang nirerepaso ninyo ang inyong mga ideya (Bawat 4 na linggo) . Ang ilan ay hindi
magkakaroon ng halaga. Ang mga ito ay hindi katumbas ng halaga nagha-hang sa sa. Itapon ang mga ito.
Ang ilang mga ideya lumitaw kapaki-pakinabang na ngayon o sa ilang ibang araw. Panatilihin ang mga ito, file ang
mga ito: 'Aktibo', o 'Mamaya'. Pagkatapos suriin, pag-file, gawin ang mga 'Aktibo' file.
Pumili ng ideya! Ngayon gumawa ng ideyang ito palaguin. Pag-isipan mo. Itali ang mga ideya sa mga kaugnay na
mga ideya. Pananaliksik, subukan upang makahanap ng anumang bagay kauri o katugmang na may ganitong
ideya. Siyasatin ang lahat ng mga anggulo at posibilidad.

Suportahan ang inyong mga ideya sa Research. Research Internet, Archives, mga aklatan ... Sa ilang
mga kaso gamitin questionnaire '.
Kapag sa tingin mo ang iyong mga ideya ay handa na ilalapat. Gawin mo. Subukan upang makakuha ng
feedback kaya ang ideya ay maaaring maging pinong-tono na pagsasaayos.
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Future patunay ideya sa pamamagitan ng Knowledge-Continuity.
Tiyakin Knowledge-Continuity sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga
file ideya update. Bukod dito sa iyong 'Makakaapekto ba' banggitin kung saan
maaari nilang mahanap.

Knowledge-Continuity
Knowledge-Continuity gumagawa ng kaalaman ng isang indibidwal (Intellectual property) walang kamatayan. Ang
bawat indibidwal na mula sa edad na 14 mapigil ang talaan ng kanilang mga buhay-karanasan (Parehong
positibo at unsettling) . Pamilya ay dapat makuha, panatilihin at palakihin ang kanilang intelektwal na-aari.

Organisasyon ay dapat makuha, mapanatili at muling gamitin ang kanilang mga empleyado, 'I.P'.

Komunidad ay dapat gamitin ang kanilang mga mamamayan sa intelektwal na-arian para sa kabutihan ng lahat. Provincial-Government
panatilihin Archives.
Mamlahiyo upang bumuo sa at isulong mga bagong ideya. Bakit muling isulat ang isang bagay na ay mahusay na
nakasulat. Sa halip na gamitin ito! Palawakin dito. Evolution progresibong ses sa pamamagitan ng pagbuo sa mga
umiiral na at pagkatapos ay lumilikha ng mga bagong. Pag-aaral ay upang gawin ang parehong. Ang isang ideya ay
dumating sa isang dulo. Salvage anumang bagay na maaaring i-recycle upang mag-advance sa mga bagong ideya!

Pagsusulat ay gumagawa sa amin sibilisadong ito ay tumutulong sa amin upang makipag-usap sa
iba. Pagsusulat ay nagbibigay-daan upang magkomento, fantasize at ulat.

Pagsusulat ay bahagi ng kaalaman- C ontinuity.
Tandaan! Nagke-claim sa copyright ay pagnanakaw mula sa komunidad isang krimen!

Knowledge-Continuity bahagi ng aming Immortality
Obligasyong 4:
Mate na magpakarami at simulan ang sariling pamilya.

Para sa salaping yari sa metal kaligtasan ng buhay ng tao ay ang makipagtalik at magparami. CG paniniwala na
isinangkot at pagpaparami ay bahagi ng isang matatag na relasyon ng isang HE at isang SHE (Holy-Matrimony
Contract) . Mating, pag-multiply sa labas Holy Matrimony ay, 'Trashy', imoral denegrading, siya at siya. Ito ay
isang masamang halimbawa sa mga bata. Ito ay gumagawa ng Komunidad Tumingin mahalay, masama. Ang
pagiging 'Trashy' dulo. Pambasura tao ay shunned at inilalagay sa kahihiyan!

Child-Molester (Pedopilya) , Sa katulad na kasarian (Tomboy) at nalilito-kasarian (Trans-kasarian) Hindi
na magpasok ng isang ' Banal na pagsasama
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Contract '. Dahil sa kanilang sekswal na kapansanan at ang kanilang mga hindi likas na
isinangkot. bibig mating (Homosekswal depravity) . anal mating
(Homosekswal Panggagahasa!) . Ang mga sekswal na unnaturals (Kapansanan) ay quarantined upang
protektahan ang napipighati at walang anak. Ang isang normal na makikita HE nararamdaman galit,
alibadbad at minsan karahasan laban sa mga sekswal na kapansanan unnaturals. Child-Molester,
parehong-kasarian at confused- handling gender bata ay anak-molesting, isang krimen: MS R7

Anumang HE gustong Bibig-mate na may SHE ay isang marumi karima-rimarim na pervert.
SHE lungkot HE. Ang isang may-asawa SHE ay nakakakuha ng isang diborsiyo. Sapilitang Bibig-isinangkot ay
panggagahasa, isang krimen: MS R4 . Sapilitang Vaginal-isinangkot ay panggagahasa, isang krimen:
MS R5 . Anumang HE gustong Anal-mate na may SHE ay isang marumi disgust- ing tagapagpapasakit. Labis na
pagpapahirap ay isang krimen: MS R6 . Ang isang may-asawa SHE ay nakakakuha ng isang man- datory diborsiyo.

Paghahanap ng isang mate. pagans (Kristiyanismo ..) Maghanap ng Pag ibig. Mate for lust pagiging pambasura.
Maraming hindi kailanman makahanap ng isang asawa upang i-multiply sa. mate ni kapitalistang upang maging
pambasura at kung minsan upang madagdagan ang kayamanan at o impluwensiya. Maraming mga kultura ay may
mga magulang pagpapasya. Non sa mga ito ay sa pinakamahusay na interes ng komunidad.

Tagapag-ingat-guardian ay may Provincial-Government magpasya sa panahon ' CE ' ( Community Emergency
service) na nagpasok ng isang ' Banal na pagsasama 'Kontrata (H-MC) . Tuwing 17 taon SHE at bawat 18 taon
HE dumalo, CE. Sa panahon CE lahat ay tinasa sa kung paano sila ay maaaring maging
pinakakapaki-pakinabang sa mga tribo. Isinangkot, pagpaparami ay pinakamahusay kapag HE, ikaw SHE
bata.

Sa panahon CE bawat batang SHE at HE ay sinusuri (Emosyonal, mental, pisikal) sa kanilang
kakayahan upang mate. 'CE' nagpapasya sa mga tiyak na mga variable 'sino ay angkop upang
magpasok ng isang' Santo-Matrimony 'Contract.

variable: Emosyonal, mental, pisikal na akma; Provincial-pagkakaiba-iba; Ukol sa Lahi-integridad.

Ang pangunahing layunin sa pamumuhay (Specie kaligtasan ng buhay) ay upang mate, multiply
at magsimula ng pamilya. Nanghihina na gawin ito ay pamumuhay ng isang Nabigo ang buhay.
Hindi katanggap-tanggap sa 1 NG DIYOS at sa komunidad.
Specie kaligtasan ng buhay, simula ng isang pamilya ay isang HE at dapat SHE.

SHE at HE na pisikal ay hindi maka-multiply naging 'Foster- magulang. Pinasok nila
ang isang 'Santo-Matrimony' Contract. 'CE' supplies ang 'Anak'.
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Tagapag-ingat pamilya guardian itaas ang kanilang mga anak sa tulong ng
komunidad. A 'CG' ina dumadalo ' SMEC
(Shire medikal na edukasyon Complex) '. SHE dumadalo 'SMEC' 6 araw sa
isang linggo hanggang sa bunsong dahon bata
' SMEC ' (Tingnan Shire) .

C elebrate

2. 1. 7 .
B pagkawala om araw

C. G. Ka le nd er

Obligasyong 5:
Honor, nirerespeto ang iyong mga magulang at mga lolo at lola.
Tagapag-ingat tagapag-alaga ng suporta mutual na paggalang ng mga miyembro ng pamilya. Ang pundasyon ng
pamumuhay sa masarap na pagsasamahan. Igalang ang iyong ama, ang iyong ina at lolo at lola sa buhay at afterlife.

Ang mga magulang ay pinarangalan para sa kathang isip, pagpapakain, pananamit, na nagbibigay ng:
edukasyon, ligtas kanlungan (Home) , Mabait mapagmahal na kapaligiran. Lolo at lola ay pinarangalan
para sa pagbibigay ng kaugalian, pamana, kaalaman-continuity at tradisyon. Igalang ang iyong mga
magulang, lolo't lola sa buhay at afterlife ..

Honor ay bestowed! Paggalang ay nakakuha!
Mga magulang na gawin ang kanilang tungkulin ng pag-aalaga sa kanilang mga anak. Kumita ang paggalang ng
kanilang mga anak at paggalang komunidad. Mga bata na mukhang pagkatapos ng kanilang senior magulang.
Kumita ng respeto sa kanilang mga magulang at komunidad

.

Mga magulang at mga apo na pag-aalaga, paggalang sa kanilang engrandeng mga magulang at absorb

kanilang kaalaman pagpapatuloy ... ay pinagpala ng 1 DIYOS!
Isang komunidad ay may isang pag-unawa ng reciprocal na pag-uugali sa pagitan ng mga magulang at ang
kanilang mga supling. Magulang itaas ang supling sa standard community (LGM) . Bata tumingin matapos ang
kanilang mga senior mga magulang.
Tandaan! Dapat magulang, lolo at lola develope isang pangangailangan para sa propesyonal na tulong. Ang
komunidad ay tumatagal ng higit sa na may input mula sa pamilya.

'Duty ng pag-aalaga' Mga Magulang
Magulang mabuhay sa pamamagitan ng 1 DIYOS ni disenyo. HE ay Ama, Provider, tagapagtanggol.
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SHE ay Ina, Carer, Homemaker. Ito rin ang karaniwang Komunidad.

Magulang ay nagbibigay ng, pagpapakain, pananamit, tirahan at isang mapagmahal na maayos na tahanan. Magulang
makilahok sa pamayanan ng libreng kalusugan at libreng edukasyon. Magulang turuan ang kanilang mga anak
na igalang ang kanilang mga lolo at lola.

Magpakita ng Paggalang

Mga bata sa mga magulang, lolo at lola, tagapagturo, medico at pulis.

Juniors sa Seniors. Lahat ng tao Inihalal tao.

bawiin Paggalang
Honor ay hindi maaaring ma-withdraw. Paggalang maaari. May isang tao nang may paggalang gumanti nang
walang galang maluwag paggalang.

ipagdiwang Fun-Day tema ( CG Kalender)
5_3_7 ina araw Mga bata igalang ang kanilang ina.
10_1_7 ama araw Mga bata igalang ang kanilang ama.

7_1_7 lolo at lola araw mga bata at
Apo parangalan Grandparents.

Honor, Respeto, pundasyon ng: Pamilya,
Harmony, Komunidad, Province.
Obligasyong 6:
Bantayan ang Environment at ang lahat lifeforms nito.

Bawat Tagapag-ingat Guardian may mga obligasyon upang bantayan ang environ- ment at ang
lahat lifeforms nito. Ito ay bahagi ng katauhan Destiny. Pagiging Tagapag-ingat ng Pisikal
Universe at 1 DIYOS ni creations doon.
Mga Produkto mula sa konsepto yugto ay upang maging malusog, ligtas, non-polluting biodegradable at o
kung hindi man recyclable. Lahat ng bagay na ginawa ay biodegradable at o kung hindi man recyclable. Paggawa,
Manufactu- ring masama sa katawan, hindi ligtas, polluting mga kalakal ay isang krimen, MS R7

20

1 PANANAMPALATAYA 15.07.4.1 NAtm
Batas-donor Manifest Gaya ng nasusulat dapat itong maging!

1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

www.universecustodianguardians.org

MONSTERSEEDS
genetic binago (Ininhinyero) Pananim ay ayon sa mga buto binago ng mga tao ng 1 DIYOS ni orihinal na
disenyo, para sa layunin ng hindi makatwirang pagtubo, kasakiman at mapang-insultong 1 NG DIYOS . 1
NG DIYOS Ayaw Genetic reenginee- ring. Kawani na tao ay upang kopyahin Evolution (Trial, error) iyon ay
na baguhin at mutate.

Ang mga pagkain na nilalang kumain nakakaimpluwensya sa kanilang panunaw. Upang
digest binagong mga halaman ng isang nilalang pagtunaw sistema modifies (Genetic
reengineer) mismo sa pamamagitan ng Evolution.

ang hindi natural (Anti-1GOD) i-type Evolution lumilikha ng hindi likas na mga
bagong uri ng mga mutasyon (Freaks, halimaw) .

genetic Pagbabago (GM) ay Anti- 1GOD , isang banta sa sangkatauhan, ang lahat ng iba pang mga
nilalang at ang kapaligiran. GM-crop dahil sa flow- sa epekto Binabago ang buong Food chain. Paglikha
ng mutations na lumikha ng mga bagong sakit at nakamamatay Global-Salot sa lahat ng mga kasapi
ng Food chain! Ang mga tao ay magiging mas may sakit, mamatay mas bata, mas may sakit mga
sanggol, mas miscarriages, mas hayop, pet pag-atake ...

GM-Food ( Hindi mabuti sa kalusugan Pagkain) : Alfalfa, Baby-pagkain, Bacon, almusal-Cereal,
Tinapay, Canola, tsikori, mais, Cotton-seed langis, Egg, Ham, margarin, Karne, Papaya, Mga
gisantes, patatas, Poultry, Sausage, toyo, asukal-beet, Sugarcane , Sweet-Peppers, mga kamatis,
Wheat, Pipino, ...

MUSTDO !!!
Pamahalaan inaalis Threat pamamagitan ng scorching GM-research at Buto manufacturing
pasilidad. GM Pananim ay sinunog. Kontaminado Lupa ay GM-Pananim nagsilaking ay
nangainitan 3 taon tumatakbo.

Gobyerno na hindi ipatupad ang 'Treatment' ay papalitan at papanagutin.

Pamahalaan prosecutes: GM-Scientist, Executives, Direktor manufacturing May-ari, &
I-crop-Growers para sa: " krimen laban
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Sangkatauhan at laban sa Eco-sistema ". MS R7

ZERO TOLERANCE sa GM !!!
polusyon Energy ( Climate Change)
Masyadong maraming leisure-time, masyadong malaki tahanan, masyadong malaki ang kinikita, masyadong
maraming unneeded mga gadget, na nilikha ng isang spike sa kailanman pagtaas ng pangangailangan ng enerhiya.

Sa kasalukuyan Enerhiya ay polluting, ay may mataas na mga gastos pagtatatag, mataas na run- ning at
pagpapanatili ng mga gastos. Polluting Enerhiya ay nakasalalay sa burning, Coal, Gas, Oil at Uranium. Lahat ng

burning ito Magtatapos !!!

Petrolyo karbon gumagawa

Dirty Energy
Pagsunog ng karbon naglalabas ng mahusay na halaga ng mga naka polluting Carbon dioxide at usok. Carbon
dioxide drifts up. 50% ay hugasan down na sa pamamagitan ng pag-ulan ang natitirang bahagi accumulates sa
kapaligiran. Ang Carbon dioxide ay nagbibigay-daan sa pamamagitan ng liwanag ng araw sa init ng Daigdig ngunit
pinipigilan ang ilan sa mga init mula sa pagiging radiated pabalik sa espasyo. Resulta: warming hangin, lupa at
tubig. Pag-iinit ng mundo.

Ang resulta ay na ang ibabaw ng Earth ay dahan-dahan pag-init up. Ito pagpainit up ng temperatura ng ibabaw
ay nadagdagan kapansin-pansing mula noong taong 'O' *
( 2004) . warming na ito ay nagpapababa sa laki ng mga glacier at polar ice cap (Tingnan scroll 6 Hulaan mo) .
Na nagreresulta sa pag-init at tumataas na antas ng dagat, pagbabago ng klima. Pagbabago ng klima: na
patuyuan tagtuyot, mas matinding kidlat, mas mabibigat na rains, mas malakas na mas mabilis na hangin,
mahuhulaan mabilis na pagbabago ng panahon.

* CG New-Age time-management
Ang isang pagbawas sa pagsusunog ng uling sa 'O' (Zero) ay kinakailangan na ngayon.
Gayunpaman mga tao na responsable para sa pagsunog ng karbon ay corrupt, hindi tapat, makasarili at
hindi maaaring relied on na huminto sa baga. Samakatuwid ang pinagmulan (Karbon) para sa burning ay
dapat na tinanggihan ang polluters.

Coalmines ay SHUT. Coal-burning kagamitan ay lansag. Coalminers, karbon
transporters, coalburners may pananagutan, MS R7
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STOP ang lorries, isara ang Mines:
NAKALIGTAS ANG !!!
Coal bilang enerhiya provider ay hindi lamang pinalitan ng isa pang enerhiya provider. Ngunit sa paggamit ng
enerhiya sa bawat tao ay upang mabawasan sa pamamagitan ng ipapatupad Gabi- curfew. Gabi-Curfew
binabawasan enerhiya ang paggamit, daan-pumatay, krimen ...

Tinataasan isinangkot.

Domestic at non-domestic burning ng tae ng hayop, kahoy, karbon, gas, langis para sa pagluluto, heating
at kapangyarihan, nagtatapos! Power-Stations na magsunog (Karbon, gas, langis, uranium, ..) upang
lumikha ng enerhiya ay SHUT-Down, lansag.

Polluting-ari at operator ay prosecuted, MS R7 . Coal at Uranium mina ay nasarhan at
natatakan. Pagmimina May-ari at operator ay prosecuted, MS R7

Non-breathable Air. Mayroon kang 4 na minuto upang mabuhay!
Enerhiya ay nagawa sa pamamagitan ng non-pagkasunog.
Enerhiya ay nagawa sa pamamagitan ng non-pagkasunog. Nasusunog upang ilipat domestic at non-domestic
Natapos ang sasakyan! Gas at Langis ay may non-burning na paggamit.

Domestic at nondomestic transportasyon sa Freeways ay pinalitan ng 'Freeway-Tram' (Tingnan
Shire planning) ! Long-distance katihan trans- port ay sa pamamagitan Rail lamang. Indibidwal na
polluting sasakyan ay phased out.
Kanselahin ang bagong Freeway. Nababagsak suburbs ay pinalitan ng cluster pabahay.

fracking
Fracking ay isang mahusay na banta sa kapaligiran, komunidad, mga kawani na tao, ...
Fracking ay ang proseso ng pagbabarena at injecting likido sa mataas na presyon sa shale rock fracturing ito
ilalabas gases. Mataas na presyon ng nag-trigger ng lindol. Kung nangyari ito sa kahabaan faultlines maaari
itong magpalitaw ng isang malaking 1
Ang bawat proseso ay nangangailangan ng milyon-milyong mga litro ng tubig. Ang Tubig ay nakakalason na
kemikal at buhangin idinagdag. Sa panahon ng proseso methane gas at nakakalason na kemikal dumihan kalapit na
tubig sa lupa. Pag-inom ng tubig na ito ang humantong ted sa mga kaso ng neurological, madaling makaramdam at
respiratory pinsala. Ang parehong mga tao at mga hayop. Vegetation ay din di-wastong apektado. Hindi
karapat-dapat kainin ng mga tao o hayop.
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Ang basura likido ay kaliwa sa itaas puddles lupa upang matuyo. Releas- ing volatile organic compounds
sa kapaligiran, contaminating air, ang paglikha ng ground level ozone at acid rain. Ang resulta ay
masama sa katawan mga baka at shriveling hindi nakakain pastulan, mga pananim, prutas ... residente
magreklamo ng pagkapagod, pagduduwal, sakit sa ulo at mas masahol pa. Gases ay maaari ring
magresulta sa 'Wildfire ni.

Ang paggamit ng mga paputok nagpapalitaw ng isang lindol. Ang paggamit na malapit faultlines maaaring
mag-trigger ng isang malaking Lindol anywere kahabaan ng faultline (Kung minsan malayo) . Ang mga
pagsabog ring makapinsala sa ilalim ng lupa reservoirs tubig. Sila rin ay naglalabas ng gas na gumawa ng mga
kawani na tao, mga hayop at halaman sakit. Ang mga gases ay maaaring maging sanhi ng Wildfire (S) !

Fracking Magtatapos! Mga May-ari, operator ay prosecuted, MS R7 .
Gobyerno na nagbibigay-daan Fracking ay papalitan at ang mga miyembro nito papanagutin, MS
R7 .
madali ang demand para sa mga sariwang-tubig ay lalampas sa kakayahang magamit ng sariwang-tubig.
Maruming daluyan ng tubig ni (Creek, stream, ilog, lawa, lawa ...) lumikha ng isang kakulangan ng mga
sariwang-tubig. Storm-tubig na puno ng lason, lason, Pharmaceuticals, .. Ilegal na paglalaglag ng
pang-industriya basura, lason, lason,

... Polluting ng mga daanan ng tubig dulo, polluters ay prosecuted, mga indibidwal
MS R3 lahat ng iba pa, MS R7 .

polluting Entertainment Magtatapos. Nasa hangin: Air-Palabas, pribadong-pag-aari: eroplano,
jet, helicopter, ugong, space-shuttle ...

Sa, sa ilalim ng tubig: motorized boat racing, iba pang mga: cabin-cruiser,
cruise-ships, jet skis, bilis-bangka, mga yate, hoberkrap ...

Sa lupain: ang lahat ng mga 2,3 at 4 wheel
motorized, cycle, bikes, buggies, SUV,
sport-kotse, Limousine, kotse- racing,
car-stunt, luxury cars. .

Walang-likido paggamit. Mayroon kang 4 na araw upang mabuhay!
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Ang paglikha ng Basura ay nabawasan!
Gumagawa DISPOSABLE mga produkto * Nagtatapos! Naka-print Junk-mail * Nagtatapos! Ang paggawa ng
mga hindi kinakailangang mga JUNK (Collectibles, mga gadget, designer- gear, ...) * Nagtatapos!
Biodegradable o magagamit muli packaging ay ginagamit.

* Ang mga providers ay prosecuted, MS R7

pests
Sa labas Insecticides (Kemikal) ay ginagamit sa mga pananim, halamanan ... Pananim,
orchards at pagkain na kontaminado ay hindi akma para sa tao o hayop consumption. Ang mga ito ay sinunog ng komunidad (Shire) . Nasusunog para sa mga
kadahilanang pangkalusugan ay ang tanging dahilan ng pagkasunog

insecticides (Kemikal) tumulo sa sistema ng tubig na nagtatapos up sa Seas, Karagatan. Polluting
sa lupa, polluting Drinkwater reservoirs. Polluting ang Ocean Eco-sistema, polluting
seafood. Tagagawa ng Insecticides (Kemikal, poisenous, nakakalason) ay prosecuted, MS R7
.
Gobyerno na nagbibigay-daan ito polusyon ay pinalitan, kumuha, MS R7.
Gumamit ng natural na pamatay-insekto.

Herbicides ay ang mga mapanganib, polluting lupa at tubig. Producer ng Herbicides ay
prosecuted, MS R7 . Gobyerno na nagbibigay-daan ito polusyon ay pinalitan at usigin, MS
R7.
1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

defoliant panalangin

SHAME-araw 6.2.7.

mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka
abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)

Magpoprotekta halaman, lupa at tubig mula sa lason Salansangin Ninyo & ihinto ang
genetic pagbabago ng anumang bagay na living ay masiguro Shire Scorches
poisoned lupa ay parurusahan Herbicides, GM-Pananim polluters Para sa Glory of 1
NG DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit sa defoliant Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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kalupitan hayop
Animal kalupitan Magtatapos. Nagkasala ay prosecuted, MS R4 .

Tagal ng pabahay ay buwag at pinalitan ng 'Free-range'.
Battery pabahay operator ay prosecuted, MS R4 para sa bawat hayop.

transport Buhay ng Hayop higit sa 30 km dulo. Labagin pamamagitan Agent pangunahing producer,
transport operator kumuha, MS R4 para sa bawat hayop.

sirko hayop Act ni tema- park hayop
End.
entertainment
Animal trainer, Circus

Magtatapos. Animal

operator kumuha, MS R4 para
trainer, park
sa bawat pagkilos.

operator, kumuha,
MS R4 para sa
bawat pagkilos.

Mga zoo sarado at pinalitan ng Wildlife Sanctuaries kung saang bahay
lamang lokal na salaping yari sa metal.

Illegal Zoo ay sarado, operator kumuha, MS R4
para sa bawat hayop.

ang greyhound- racing industry ay pampalaglag takot at sakit sa mga
hayop sa pamamagitan ng paggamit ang mga ito bilang live na pain. Rabbits,
piglets, possums, kuting o manok ay mauled, natastas hiwalay, kalat sa
paligid at nag-drag. Live pain ay terrified, sa matinding paghihirap.
ENDS It! Para sa bawat live na pain: MS R4

greyhounds na loosers ay clubbed, poisoned o kinunan patay
at dumped. Ang Australian asong matulin-racing industry
butchers 17000+ Greyhounds sa isang taon. Ito ay hindi kilala
kung gaano karaming mga livebait ay pinahirapan, pinatay? Lahat
ng tao sa greyhawnd racing industry. Ang mga tao sa
pagtaya, panonood ay
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may kasalanan sa pamamagitan ng kapisanan. Ang isang kakutyaan sa alinmang komunidad, Shun ang
mga ito! Tagataguyod, May-ari, Bookies: MS R4 para sa bawat hayop.

Kiligin-pagpatay ( hunts: Safari, Royal, iba pang mga ..)
ng Ani- Mals Magtatapos. Tanging Rangers maaari cull hayop. Tagataguyod
at Mangangaso kumuha, MS R4
para sa bawat hayop.
Karera ng mga hayop ay nagtatapos . Karera ng kabayo,

(Mataas na tore, lundagan, cross-country, flat ..) , Naglalaro
Polo, buggy racing (Trotting, Pacing ..) , show-jumping nagtatapos.
Karera ng venue ay buwag. Karera ng mga may-ari ng
hayop, trainer at racing venue operator kumuha, MS R4 .

Mulesing, cutting ng lana-nadadala balat mula sa likod o hulihan, pigi na lugar ng mga
tupa. Mga resulta sa isang pulutong ng mga sakit para sa mga tortured animal.and din
ay maaaring makaapekto sa mga ito. Mulesing, Magtatapos. Ito ay prosecuted, MS R4 para
sa bawat hayop.

Animal fights End. Tagataguyod, may-ari ng hayop, trainer, bookie: MS
R4 para sa bawat hayop.

Bull-away ni end! Huwego de Arena ni ay buwag. Promoter
na si Matador at ang kanyang gang kumuha, MS R4 . kahihiyan
ni Spectator sa kanila. Shun, Nakakahiya ang mga ito!

Ang inbreeding ng mga masama sa katawan mga aso para sa fashion fades ay malupit. Ang bra- chycephalic
breed (Pugs, Ingles, Pranses Bulldogs ..) ay makapal na tabla na may habang-buhay flat mukha. Ito ay
side-effects, paghinga problema sa pagkakaroon ng aso collapsing sa panahon ng mainit na panahon at sakit sa
puso dahil sa mahinang paghinga, na gumagawa ng mga aso titiisin man ang kanilang buong buhay. Ang uri ng
bree- ding nagtatapos! Breeders, may-ari, kumuha MS R4 para sa bawat hayop.
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Brachyce-phalic breed: Amerikano Staffordshire asong teryer, Affenpin- cher, Bichon Frise,
Boston asong teryer, Boxer, Brussels Grifton, buldog, Bullmastif, Cane Corso, kabalyero Hari
Charles asong spaniel, Chihuahua, Chow Chow, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Ingles
Mastiff, French Bulldog, Japanese Chin, Hari Charles asong spaniel, Lhasa Apso, Maltese,
Nepolitano Mastiff, Newfoundland, Pekinis, sarat, Presa- Canario, Shar-Pei, Shih Tzu, Silky
asong teryer, Tibetan asong spaniel, Yorkshire asong teryer.

militar
Military dumihan na may sasakyan at mga paputok, A / N (Atomic /
nuclear) B (Biological) C (Chemical)
mga sandata. Ang mga ito ay isang banta sa tao, hayop at plantlife. Produksyon
ng pasilidad, stockpiles ng mga armas ay buwag, recycled sa
pamamagitan ng Shire. Ang mga siyentipiko na lumikha ng mga armas
makakuha ng

MS R7 . Gobyerno na nagbibigay-daan sa produksyon at o imbakan
ng mga armas ay pinalitan at makakuha ng , MS R7 .

Bantayan ang Environment!
Ang isang moral na obligasyon at Civic Duty!
1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

tahanan panalangin

Celebration Habitat-araw 9.1.7.

mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)

Humihingi ng tulong sa pagprotekta sa Habitat
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Pangako upang i-hold Polluters pananagutan pangako upang Ilagay sa armonya
sa Habitat Nagtatanong polluters parusahan sa Kabilang buhay ngayon at Para
sa Lakas ng 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit sa Habitat Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Obligasyong 7:
kumalat Paggamit Law Giver Manifest ang mensahe nito.
Palitan ang lahat ng iba pang mga relihiyosong mga publikasyon na may isang Law Giver Manifest

Itapon ang lipas na mga publication environmentally Friedly. Maliit na pilas lipas na pahayagan,
pagbababad sa tubig, kapag mushy feed upang wormfarm.
Pagsagap sa pamamagitan ng manifest, kapag nakita mo ang isang kawili-wiling heading basahin.
Susunod na gawin ang ilang mga malalim na pagbabasa. Basahing muli, intindihin, mag-apply at isabuhay ito !!!

Ang espiritu at pag-unawa ng ang mensahe ay kung ano ang mahalaga. Hindi ang ibig sabihin ng
mga indibidwal na mga salita o pangungusap-istraktura. Pagiisip ng espiritu at layunin ng pag-iisip
ay makakatulong sa pagpapatupad ng mensahe.

1 NG DIYOS Nais ni ng bawat tao na nabigyan ng pagkakataon na basahin at pag-aralan ang ' LGM '. Yaong na
hindi maaaring basahin ay dapat magkaroon ito basahin sa kanila. NO DI-SAKLAW. Bawat
Tagapag-ingat-Guardian ay may tungkulin dito. 1 NG DIYOS

ay nanonood.
Tagapag-ingat Guardian gamitin ang Law Giver Manifest bilang gabay
para sa pagsamba, pamumuhay at pagtatrabaho. Sila ay nananalangin
araw-araw at sasabihin nang may pananalig sa Araw-araw na
Panalangin .

tagasuporta sumali sa organisasyon (Commercial, Leisure, Komunidad, Pang-edukasyon, Politikal,
Professional, Trade ...) upang maaari silang makaimpluwensya ang kanilang pagpapatakbo, dalhin ang
mga ito sa linya kasama ang Law Giver Manifest .
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tagasuporta hikayatin ang iba na-convert. Tumutulong sila sa mga understan- ding ang 'Batas Giver
Manifest. Ginagamit nila ang 'Hamon Prayer' para sa moral na suporta.

1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

hamon panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Ang mga kahilingan ng tulong sa pag-convert ng mangmang hindi naniniwala Tulong sa
hindi mananampalataya makuha ang 1 PANANAMPALATAYA
Salamat sa iyo para sa karanasan ng pagiging kasangkot sa isang hamon kong pagsikapan upang
gumawa ng higit pang mga hamon Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag confronted na may isang mangmang taong hindi sumasampalataya!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
tagasuporta bisitahin ang isang pagtitipon. Hinihikayat nila ang iba upang bisitahin ang isang pagtitipon. Sila
Magsimula ng isang bagong Gathering sa pamamagitan ng paghahanap ng hindi bababa sa 7 mga tao at
pagkatapos ay makakuha ng sama-sama iyon ay isang Gathering (Tingnan 1 PANANAMPALATAYA, magsimula ng isang Gathering) .

AS IT AY NAKASULAT IT AY MAGIGING !!
Obligasyong 8:
Iwasan At linisin ang Polusyon ..
Humankinds pinakadakilang kaligtasan ng buhay hamon ay Polusyon. natin

pamumuhay at gawain ay ang pinakamalaking polluter. Ito ay nakakaapekto sa klima,
ecochain, kapaligiran, foodchain, kalidad ng buhay, panahon, wildlife .. Mayroon kaming
upang baguhin! O hayaan polusyon sa atin may sakit, sicker at sa huli ...

Ang isang pangunahing sanhi ng polusyon ay tao nasusunog na bagay. Nagsisimula ito sa paninigarilyo.
Magpapatuloy sa pamamagitan ng pagsunog (Tae ng hayop, kahoy, karbon, gas,
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oil ..) magluto (BBQ, bahay, komersyal) . sumunog (Karbon, gas, langis, uranium) upang
makabuo ng 'Dirty Energy'. sumunog (Langis, gas, karbon, uranium) para sa transportasyon ng
mga kalakal at mga tao (Induvidual, mass) . Iwasan ang pagsunog! malapit (Pagsunog facility at
mga mina)
lahat ng mga pinagmumulan ng nasusunog na materyal. Wasakin ang available stock
environmental friendly. Labagin ng mga indibidwal, MS R3 .
Labagin pamamagitan ng mga entity, MS R7 .

makita ang Green
Concept!

WARNING !!! Tagapag-ingat pamilya tagapag-alaga ay hindi mamumuhay lalong malapit kay sa 70km
sa karbon, gas, langis, uranium nasusunog facilit- ies. Sa gayon ay upang maiwasan ang isang mas
higit na panganib ng cancers, pagkakuha, napaaga Pagtanda, sakit sa paghinga, kapanganakan ng
patay, ...

Ang isa pang pangunahing sanhi ng polusyon ay mga lason at toxins pagpasok
ng tubig chain (Ponds, lawa, batis, ilog, underground reservoirs, bukal, dagat,
karagatan) .
agrikultura (Fertilizers, herbicides, pesticides ..) , Building
(Waste toxin tumulo sa lupa ..) , Manufacturing (Toxic waste ..) , Paglilinis (Phosphates ..) ,
Mga Gamit-Pampaganda (Arsenic kadmyum, Lead, Mercury ..) , Pagmimina (Cyanide,
sosa haydroksayd, fracking, sulpuriko acid) , Pharmaceuticals (Hayop, tao na gamot,
waste) . Iwasan ang paggamit ng mga lason at toxins. Isara ang lahat ng mga
pinagmumulan ng mga lason at toxins. Wasakin ang available stock environmentally
friendly. Labagin ng mga indibidwal, MS R3 .
Labagin pamamagitan ng mga entity, MS R7 .

Sa hilaga Pacific US at sa co- operasyon sa Japan ay lumilikha ng isang artipisyal na isla
'Plastic Pollution 1'. Ang pagpapalawak island (Kasalukuyang size: ng Greenland) binubuo
pangunahin ng mga plastik. Ang pagiging hinihigop ng sealife at ibon na ito ay pumasok
sa food-chain (Dagat) . Ang pagkain seafood mula sa maruming lugar nagpasok ng tao
pantunaw pagkatapos ay nagpasok ng dugo ng katawan polluting ang buong katawan na
humahantong sa paghihirap at paghihirap. Ang US at Japan ay upang linisin ang gulo,
NGAYON !!! Tagapag-ingat tagapag-alaga ay hindi kumain ng seafood (Salmon, Sushi ..) mula
sa hilagang Pasipiko.
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Iwasan ang paggawa ng mga di degradable packaging at mga
produkto. Pagkain at inumin sa plastic na lalagyan ay nagtatapos.
Plastic sapatos plastic

(Gawa ng tao fibers) damit ay masama para sa iyong balat. End
production ng mga produkto plastic at fibers.

Masamang balita! Plastic ngayon ay karaniwan sa mga tao dugo! Makakaapekto ba ang plastic
nangangahulugan ng isang mabagal na sakit naghihirap sa sakit ..

negosyo (Parasitiko, mandaragit) Nakita ng pagkakataon ng samantalahin ng iba, panghuhuthot. Profiteers
pinaghahanap pa leisuretime kaya ginawa un- ions. Leisuretime gawain maging sanhi ng isang pulutong ng
mga basura, polusyon, pinsala, panganib sa kalusugan, ilagay sa panganib ang iba pang mga species.
Karamihan leisuretime gawain sa kapaligiran paninira. Walang saysay na gawain leisuretime ay pinalitan ng
mga volunteer sa kapaki-pakinabang na mga gawain ng komunidad furthering hu- mankinds tadhana!

Paglalakbay, Tourism ay nagagawang isang banta. Cruise ships tanggalin sa mga turista na kuyog tulad
ng mga insekto (Cockroaches) higit ports at mga lokal na tirahan. gambalain Sila lokal na paraan ng
pamumuhay, pataasin ang buhay na mga gastos para sa mga lokal. Lumikha ng bundok ng basura. Ito
entertainment ng idle well off Magtatapos! Din ito sa hangin, coach, tren turismo.

Crowd entertainment nagtatapos!
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Crowd entertainment ay lumilikha ng isang pulutong ng, 'Basura'! Council ay
nauubusan ng landfill lugar. End bundok ng, 'GARBAGE!

Crowd entertainment pangangailangan venue! Councils ilagay ang malalaking lugar bukod at makakuha
sa mataas na utang building malaking venue. Malaking gastos makaipon para sa operating at
pagpapanatili. Ang venue ay hindi ginagamit sa 90% ng oras. Wala nang mga bagong venues! Umiiral na
ay buwag!

Crowd entertainment pangangailangan malaking pamumuhunan sa mga pampublikong, domestic
transportasyon at paradahan! Walang venues, mga gastos sa imprastraktura ay down.

Inaalis ang kalsada at paradahan 'Chaos'!

Crowd entertainment nagdudulot global entertainment:

Olympics (Para, tag-init, taglamig) , World tour
(Banda, ...) , Football (World Cup) , Gran Prix, F1
(Mga motorsiklo, motor sasakyan) .
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Crowd entertainment ay lumilikha ng malaking crowds. Ang isang malaking karamihan ng tao ay madaling matuyo,
fights madalas masira out, isterismo ay posible, stampede ... Isang malaking karamihan ng tao ay isang banta sa
kanilang sarili at ang commuity. Big crowds ay isang pang-akit sa lahat ng mga uri ng mga addicts at ang kanilang
mga supplier. Big madla kailangan ng isang pulutong ng mga

mahal na seguridad. Big crowd entertainment nagtatapos!

STOP polluting parusahan TAGAPAGPARUMI

NAKALIGTAS ANG !!!
Obligasyong 9:
Protektahan ang mga hayop mula sa kalupitan at pagkalipol!

1 NG DIYOS Gusto ng upang tamasahin at paggalang hayop. Respeto para sa mga hayop ay dapat na
ipinapakita. Para sa galak na hatid nila sa ating buhay bilang mga alagang hayop o sa ligaw. Tulad ng trabaho
kasamahan (Gabay aso, pack hayop, tupa dog ...) . Bilang supplier ng mga kumot, damit, sapatos, floor pantakip
... Bilang tagapagbigay ng pagpapakain (Inumin, pagkain) .

34

1 PANANAMPALATAYA 15.07.4.1 NAtm
Batas-donor Manifest Gaya ng nasusulat dapat itong maging!

1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

www.universecustodianguardians.org

1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

hayop panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)

Salamat sa iyo para sa pagpapala ng mga hayop
Sino ang magbibigay sa amin ng kasiyahan, companionship at kabuhayan! Ako
nirerespeto ang mga ito at protektahan ang mga ito mula sa kalupitan ay aking
parurusahan ang lahat ng tao kung sino ang malupit sa mga hayop Para sa Glory of 1 NG
DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag kinakailangan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1 NG DIYOS Inaasahan ng sangkatauhan upang maging tagapag-ingat 0f lahat ng mga hayop. ni Human
bibigyan ng isang superior talino (Thank You 1 DIYOS) sa mga hayop ay upang maging tagapag-ingat ng mundo
hayop. kalupitan sa Hayop ay isang krimen na prosecuted! Ang bawat oras na ang isang salaping yari sa metal
extinct sangkatauhan ay nabigo.

Kalupitan sa mga hayop ay nakakainsulto 1 NG DIYOS isang krimen na prosecuted.
Tagal ng pabahay, kapabayaan, Safari-pangangaso, karera ng mga hayop, pagtatanghal ng dula fights ng
hayop, pagsubok mga produkto, mga pamamaraan sa hayop, torturing ...

Sinumang tao, club o organisasyon na sponsor o nangangasiwa ng kalupitan sa mga hayop (Bull-away
Arena, Circus, Greyhound-Racing Oval, race- track, Steeple-chase course, Trotting-track, Zoo
...) ay prosecuted MS
R4 para sa bawat hayop at sarado pababa. Sanctuary ni ay suportado!

Animal fights (Bear, Bull, Cock, Dog, ...) End. may-ari ng hayop, trainer at promoter ay
caged, MS R4 . Pagdarausan ay buwag .

Tagal ng pabahay ay buwag. Pinalitan ng 'Free-range'.
Circus hayop entertainment Magtatapos. Hayop ay pinalitan ng mga tao.

Buhay ng Hayop transport karagdagang kaysa sa 30 km dulo. Portable katayan ng hayop ay ginagamit.

Karera ng mga hayop Magtatapos. Karera ng venue ay sarado, buwag. Karera ng mga may-ari ng
hayop, trainer, racing venue operator get, MS R4 .
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Kiligin-pagpatay (Safari hunts, Royal-hunts, iba pang mga hunts) ng Hayop Natapos. Promoter na si
Hunters ay prosecuted, MS R4 para sa bawat hayop .

Tanging Rangers maaari cull hayop.

Theme-park hayop entertainment Magtatapos. Pinalitan ng laro, rides, ...
Mga Zoo ay sarado. Pinalitan ng Wildlife Sanctuaries na bahay lamang ang mga lokal na salaping yari sa
metal. Araw-Shire may Wildlife Sanctuarie (S) .

santuwaryo
Shire Sanctuary protektahan ang mga lokal 'Habitat'. Ito ay Eco-System,
Rock at Buhangin formations, mga halaman, Wildlife. Maging isang Shire
Sanctuaries Ranger Volunteer. 1 NG DIYOS ay nanonood.

Araw-Shire-Oasis ay may Sanctuary. Maramihang Shire-Oasis ay maaaring lumikha ng isang Sanctuary
corridor. Provincial Government ay tumutulong sa Sanctuary corridor.

pamimingwit
Angling naglilingkod 1 pangangailangan, pagkain lana. At isang
pinaghihinalaang kailangan upang magkaroon ng mga nakapagpapakilig (Sport) .
Angling para sa pagkain ay sinusuportahan ng Tagapag-ingat
Tagapangalaga. Angling para sa mga nakapagpapakilig (Sport) ay hindi.

1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

pamimingwit panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)

Salamat sa iyo para sa pagpapala ng pamimingwit Ito ay mabuti para sa Soul at
mabuti para sa tiyan! Hindi ko ay over-isda o payagan ang over-pangingisda ay
aking parurusahan thrill-seeker anglers at promoters nito Para sa Glory of 1 NG
DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag kinakailangan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

36

1 PANANAMPALATAYA 15.07.4.1 NAtm
Batas-donor Manifest Gaya ng nasusulat dapat itong maging!

1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

www.universecustodianguardians.org

Angling ay supervised sa pamamagitan ng pamahalaan upang maiwasan ang higit sa pangingisda. mga limitasyon
sa laki apply sa ilang mga species. Isda sa ibaba ng isang tiyak na laki ay, inilabas (Batas) .

Ang pagkuha at transportasyon ng pain na isda ay maaaring kumalat nakakapinsala organismo sa pagitan
ecosystems, mapanganib ang mga ito. Ang paglipat ng mga isda mula sa isang lokasyon sa isa pang maaaring
maging sanhi ng sa pagpapakilala ng mga isda alien sa ecosystem. Suriin ang mga lokal na regulasyon.

Ang paggamit ng live na pain ay malupit. Huwag gawin ito!

Matakaw mga magsasaka, ranchers labis ang lupain. Magresulta overgrazing. Result desertification (Masamang
panahon pinapabilis bagay up) . Result kalupitan na lifestock. Ito ay nagtatapos! Matakaw mga magsasaka,
ranchers maluwag ang kanilang lupain na walang kabayaran. Ang mga ito ay prosecuted, MS R4 para sa bawat
hayop .

End kalupitan sa lahat ng 1 ni DIYOS nilalang.
Obligasyong 10:
Stand up para sa hindi makatarungang tinutuligsa, disadvantaged, dukha at mapagkailangan!

Indibidwal at mga komunidad ay may moral na obligasyon, isang civil tungkulin na tumayo para sa hindi
makatarungang tinutuligsa, disadvantaged, mahina at nangangailangan.
Sa kagandahang-asal malakas (HE, SHE) ay may obligasyon na tulungan ang emosyonal, mental at pisikal na
disadvantaged. Tagapag-ingat Guardian ipakita ang malakas na pamumuno. Mga komunidad na mabibigo sa live
up sa kanilang mga moral na obligasyon at civil tungkulin. Huwag maging karapat-dapat upang mabuhay!
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Hindi patas na pag-atake ay maaaring maging ang resulta ng: kayabangan, panlilinlang, elitism, kasakiman, inggit,
kamangmangan, kawalan ng katarungan, hindi pagkakaunawaan, peer-pressure, perjury, paghihiganti,
kapalaluan, panlipunan-status, yaman-aparteid, ... Ang mga ito ay hindi isang pagtatanggol para sa
pagkawalang-katarungan. Pagkawalang-katarungan ay rectified. Iniator (S) ng pagkawalang-katarungan ay (Mga) pinigilang
pananagutan (Kabayaran, pagbabagong-tatag) .

Ang mga tao ay disadvantaged dahil sa kanilang saloobin, pag-uugali, hitsura, pagkamapaniwalain, social status,
... Indibidwal at ang komunidad ay may isang tungkulin upang matulungan ang mga unfortunates. Hindi ito
nangangahulugan na hand-outs. ngunit maitama

- ing mga kondisyon na sanhi at bunga ng pagiging at pananatiling disadvantaged. Ang disadvantaged
magkaroon ng isang self-interes sa pagtagumpayan ang kanilang sitwasyon.

Ang mahina ay isang mahusay na hamon ini-madaling overlooked at nakalimutan. Ang
mahina ay maaaring lumitaw kalunus-lunos. Frustra- ting upang makatulong. Huwag
kailanman ang mas kaunti nila kailangan ng tulong.

1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

araw-araw panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Tulungan akong
maging malinis, mahabagin at mapagpakumbaba Paggamit ng 7 Scrolls bilang gabay:
Poprotektahan ko ang iyong mga nilikha at Parusahan Kasamaan.
Stand up para sa hindi makatarungang tinutuligsa, disadvantaged, dukha at mapagkailangan Feed ang gutom,
tirahan tirahan at kaginhawaan maysakit Ikaw ay humiyaw:
1 DIYOS, 1 PANANAMPALATAYA, 1 Church, Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga Salamat
sa iyo para sa araw

Ang iyong pinaka abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay ginagamit araw-araw, nag-iisa o sa isang grupo sa anumang dako na gusto mo,
nakaharap ang tumataas na sun mata sarado. Recited sa Gathering.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Ang mas corrupt, imoral, makasarili ng isang komunidad ay nagiging. Ang mas
nangangailangan komunidad na ito ay may. Ang mga ito ay nangangailangan dahil
community yaman ay hindi ibabahagi pantay. Upang pagtagumpayan ito, ang lahat
ng mga kalahok ng
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ang 'Chain of Evil' ay gaganapin nananagot, asset-Nakuha, MS R6 .

Ang pagiging mayaman mayaman ay isang Nakakahiya isang krimen MS R6 .
1 NG DIYOS hindi gusto: pagmamataas, in-katarungan, karangyaan, mayaman,
walang kabuluhan, karahasan, basura, kayamanan, ang mga ito ay hindi para sa
Langit.

1 NG DIYOS hindi maaaring pinabagsakan o bumili !!!

Obligasyong 11:
Pakainin ang nagugutom, kanlungan homeles at kaginhawaan sakit!
Ang isang lokal na well-off ang komunidad ay may walang-bahay (Natutulog sa basura
dumpsters) salat sa pagkain (Kumakain ng basura) struggling
(Ginigipit, tinatakot at stalked sa pamamagitan ng collectors utang) mga tao. Marami sa kanyang mga tao na
pumunta nang walang pangangailangan ng bawat-araw na live na (Eatab- le pagkain, malinis na tubig, disenteng
damit, kumportableng-ampon) . mga ito

maralita mga tao ay nakatira sa paghihirap, na madalas ay humahantong sa subpaninindigan abuso (Paninigarilyo, alak, prostitusyon at isip-binabago sangkap) . Kailangan
nila ng tulong, sa iyo sa komunidad, ..

Ito ay isang makasarili komunidad na naninirahan sa 'Chain of Evil' at hindi pagtupad
sa kanyang tungkulin ng tao kalinisang-budhi. Ito ba ang komunidad? Kung gayon ito
ay ang iyong tungkulin upang baguhin ang mga bagay. Ang pagkabigong magawa ito
ay imoral ay Evil ay Anti-1 DIYOS.

Evil ay pag-aari Nakuha, caged, MS R6
Isang Komunidad na nagbibigay-daan Magulang (Bad, alangan) sa 2 kuwento buidings, 2
mga trabaho 2 cars magpadala ng kanilang mga anak sa paaralan na may out almusal at
sandwich. Ay isang komunidad na hindi karapat-dapat upang mabuhay. Ba ang iyong
komunidad ay may gutom mga tao, mahiya at pinasasabsab. 1 NG DIYOS ay nanonood!

Ba ang isang pasilidad Community Healthcare i maysakit tao ang layo dahil wala silang healthcare pabalat. lahat
ng tao (Hindi rehabilitators) mayroong 1 NG DIYOS ibinigay karapatang Magbakante walang pasubaling
pangangalaga sa kalusugan. Hindi pagbibigay ng libreng healthcare ay isang krimen, MS R6 + maluwag
propesyonal accreditation.
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Shun at kahihiyan ang anumang mga parasitiko panghuhuthot medikal practioner.

Libre Pangangalaga sa Kalusugan ng 1 NG DIYOS Given Right!
1 DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

Salamat panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Salamat sa iyo para
sa pagbibigay sa akin na may araw-araw na inumin at pagkain na Pamumuhay
pamamagitan ng iyong pinakabagong mga mensahe

pagsikapan kong maging karapat-dapat nourishment araw-araw Nawa'y ko ipinagkait agonizing
pagkauhaw at numbing Pagkagutom puson Ang iyong pinaka abang tapat na tagapag-ingat
tagapag-alaga (1 st pangalan)

Para sa Glory of 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng Sangkatauhan
Gamitin ang dasal na ito bago ang bawat feed!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Isang Komunidad na may Emty tahanan. Dapat hindi magkaroon ng walang-bahay. Wala inyong komunidad
Walang laman tahanan at walang tirahan. Ilipat tirahan sa walang laman na bahay. End investment Real-Estate.
Tapusin parasitic mandaragit na hindi makatwirang pagtubo panginoong maylupa. I-hold ang mga ito nananagot, MS
R6

A Tagapag-ingat Guardian Shire Wala pang walang-bahay. Anumang mga walang-bahay ay mailipat sa
isang Shire Cluster pabahay. ang ' kaunti ' agad na inilalagay ang mga walang-bahay sa wmw x1 . Provincial
Community Emergency service
(CE) nagpapadala ng isang evaluator na nagpapasya kung ang tirahan ay maaaring isinama sa komunidad. Ang
ilang mga walang tirahan ay maaaring hindi abble upang maging integrated. Ang Shire asta matapos ang mga ito.
Walang sinuman ang hinayaang namamalagi sa kanal, dehydrating, giniginaw at nagugutom, mauled, inatake,
asar sa pamamagitan ng mga aso, ... Provincial at Shire Gobyerno na mabigo sa kanilang tungkulin ng pag-aalaga
upang ito ay mamamayan. Ay pinalitan, uusigin, MS R7 Melbourne>

Custodianm guardian naniniwala na ang bawat (Hindi rehabilitators) miyembro ng komunidad ay may
isang 1 NG DIYOS ibinigay karapatang: makakain pagkain, clean- tubig, disenteng damit at ligtas
komportableng silungan.

Palitan ang makasariling komunidad na may pagkakapantay-pantay at pagkakaisa
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Obligasyong 12:
Magprotesta kawalan ng katarungan, moralidad at kapaligiran vadalism!
Ang pagkakaroon ng isang kalamangan sa iba accumulates malawak na halaga ng materyal na mga bagay,
impluwensya at kapangyarihan. Ito ay humantong sa hindi pantay na pamamahagi yaman (Wealth-Apartheid) . Wealth
lumilikha ang tindi na magkaroon ng higit pa at protektahan ang kung ano ang mayroon ka. Upang gawin ito sa
mga mayayamang corrupt Justice. Ang mga ito ay ang pagbabago batas d (Sirang-Law) upang mapahusay at
maprotektahan ang kanilang mga 'Pagkamakasarili'. Ito ay humahantong sa kawalan ng katarungan. Ang mga
taong ito (Chain of Evil kasapi) ding ang pangunahing sanhi ng 'amorality' & 'Environmental-Vandalism'.

Sirang Law Injustices: Diplomatic Immunity, Double Jeopardy, Plea-bargaining,
kaligtasan sa sakit, ukol sa mga Limitasyon, Privilege, ...
Sirang Law ay marerepaso (Re-sentencing) ! Pagbawi ay backdated na
0.1.1.1 (2004/01/01) . Nagkasala ay prosecuted.

Child Injustices: beating, kadukhaan, molesting, labor, pedopilya,
prostitusyon, soldiering, suicide- bomber .. Child injustices ang
pinakamasama form ng commu

- nity kawalan ng katarungan, ang isang kabiguan! Tapusin injustices Child.
CAGE GUILTY !!!

Babae Injustices: karahasan sa tahanan, pay agwat sa, panggagahasa,
relihiyon, sekswal na panliligalig, prostitusyon, pang-aalipin .. Babae Injustices,
isang pagkabigo komunidad ay upang maging direksiyon! Tapusin Babae
Injustices.

Injustices Komunidad: Bullying, Elitism, Katakawan, hindi makatwirang pagtubo,
Kayamanan aparteid, Namamana Tyranny ..

Community Injustices ay dapat naka-address!

Bad Law Injustices: Freehold, Privatization ng mga utility, Copyright at Mga
Patent (Intellectual property) , Hedging, Tax deductible donasyon, Credit,
Gambling ... Bad Law ay marerepaso (Re-sentencing) ! Pagbawi ay
backdated sa 0.1.1.1
(2004/01/01) . Nagkasala ay prosecuted.
Relihiyosong Injustices: Kapatawaran, ng pagtutuli (HE, SHE mutila- tion) , Na walang asawa,
pang-gugulo, Privilege, pedopilya, sacrefice, mga kababaihan
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diskriminasyon .. Tumuligsa at Shun relihiyosong kawalang-katarungan. Maging isang Tagapag-ingat
Guardian! I-hold pastor maipaliwanag. Mayroon lamang:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Katarungan ay isang 'BATAYANG' pantao pangangailangan. Katarungan ay napakahalaga
para sa isang komunidad upang gumana, mabuhay (Tingnan 7 Provinces) .

Justice nagtatatag katotohanan at maitama In-Justice. Justice Wala pang
hurado. Ito ay may ipinag-uutos na sentencing, rehabilitat- ion, kabayaran.

Governance Injustices: Pataksil na pagpatay, katiwalian, execution, In- Vade, Elitism,
Kayamanan aparteid, magdumi, Environmental-vandalism na Pagpapahirap, paniniil, .. Palitan
Tyranny (Namamana, Politikal) na may mul- tiple choice 1st nakalipas na ang post malayang
inihalal Committee Governance.
Usigin Tyranny: MS / R7 Governance na lumilikha ng kawalang-katarungan ay Evil ay napalitan at
prosecuted: MS / R7 .
Ang bawat tao ay may moral na, Civil-Duty upang tapusin kawalan ng katarungan. I-hold tao nananagot na
ang sanhi at epekto ng kawalan ng katarungan, MS R6-R7

ZEROTOLERANCE sa KAWALANG-KATARUNGAN!
Maraming sa endorce community Ammorality. Ito ay nagtatapos. Relihiyosong pilosopiya ni ay
itinapon upang ituloy, konsumerismo at paglilibang-time na mga gawain. Morals ay pinalitan ng
isang ituloy ng self-kasiyahan (Em- bracing isa dark evil side) . Ito ay hindi katanggap-tanggap! Ang
mga taong ito ay gaganapin nananagot.

Humankinds nakasira ng masyadong maraming leisuretime. Ito ay nagtatapos. Masyadong
maraming leisuretime, ay ang sanhi at epekto ng masyadong maraming unneeded Junk.
Masyadong maraming Basura. Masyadong maraming Polusyon. Masyadong maraming
turismo. Masyadong maraming inip. Masyadong maraming mga addictions. Masyadong
maraming naglalaro o nanonood ng laro. Hindi sapat na work ethic at diwa ng Komunidad.

Masyadong maraming leisuretime, ay papalitan (Wmw, volunteering) . 1 NG DIYOS itakda ang halimbawa ng
trabaho ng 5 araw sa araw 6 suriin ang iyong tagumpay, comp- lete anumang mga hindi natapos na trabaho at
plano sa susunod na linggo sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho leisuretime ay ginagamit upang magboluntaryo. Sa
araw 7 magpahinga masiyahan sa buhay magkaroon ng isang Fun-
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Day, Ipagdiwang, dumalo sa isang pagtitipon. Walang Gathering malapit, magsisimula 1.

Ang habulin ng self-kasiyahan leisuretime. Divides ang komunidad sa mga
na magkaroon ng masyadong maraming at yong mga hindi sapat (Wealth
Apartheid) . Gupitin Ammorality, leisuretime, consumerism, basura at yakap:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Environmental-Vandalism ( Eco-terrorism) ay individiduals at mga organisasyon na nagpapakita ng
kawalang-galang sa 1 DIYOS ni likha. Ipakita ang disres- pect, SHUN, Nakakahiya sa Anti- 1 NG
DIYOS Environmental vandals: MS R7.
Environmental-Vandalism (EV) ay mapanganib sa 'Eco-sistema' sa kanyang mga halaman, mga nilalang nito,
ang aming food-chain. EV pangunahing sanhi ng Pag-iinit ng mundo. Sanhi ng mga bagong global
karamdaman. Banta sa kalidad ng buhay.

EV, Coal pagmimina, karbon transportasyon. Buksan karbon transportasyon pollutes hangin. Fine
karbon-dust ay inhaled sa pamamagitan ng mga kawani na tao at hayop sa paggawa ng mga ito may sakit.
Labada ay kontaminado na nagreresulta sa sakit sa balat. Lupa, Pananim, mga halaman ay polluted,
alangan para sa tao o hayop consumption. Buksan ang tubig (Sapa, dams, lawa, Ponds, stream, ulan,
reservoirs, ilog, snow) nangadudumhan ginagawa itong unfit sa pag-inom para sa mga tao at hayop. Buksan
Coal transportasyon Magtatapos. Operator, Subcontractors at mga driver ay prosecuted, MS R7 + magbayad
ng medikal, vet-bill at linisin. Sirang kriminal na Gobyerno na payagang maganap ay pinalitan ang lahat ng
mga miyembro nito caged, MS R7.

Environmental-Vandalism ay mga taong nakatira sa over- sized tahanan. Ang
mga tao sa pagkakaroon ng walang silbi vanity hardin, swimming pool, tennis
korte .. mga tao sa pagkakaroon ng pangangaso cabin, beach cabin ... Ito ay
pinalitan ng

CG Shire Planning.
Ang layunin ng Shire Planning ay upang magamit ang lupa sa karamihan makinabang ang mga lokal na
Komunidad at Habitat. Ito ay napakahalaga na Komunidad at Habitat magtugma. Ang lahat ng matabang lupa
ay utilized para sa lumalaking pagkain at o Pagra-rancho, na tinitiyak na ang ilang mga santuwaryo ay
ibinigay para katutubong vegetat- ion at mga katutubong nilalang. Non mayamang lupain ay ginagamit para sa
domestic at di domestic gusali. Umiiral na mga gusali sa matabang lupa ay demoli-
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malaglag at recycled sa di mayamang lupain. Mansions na may vanity hardin, apartments,
townhouses, penthouses, holiday tahanan, retirement village ay pinalitan ng Shire kumpol
tahanan sa di mayamang lupain.

Environmental-Vandalism isang krimen, MS R7
Obligasyong 13:
Gawin gagantimpalaan trabaho, walang loafing!
1 NG DIYOS Nais ni mo sa trabaho! Nais ni Ang Komunidad mong magtrabaho! Ang iyong mga magulang na nais
mong gawin! Gusto mo (Mayroon) magtrabaho. 1 NG DIYOS disenyo 's ay para sa mga tao na maging aktibo,
kapaki-pakinabang. Huwag biguin 1 DIYOS.
Mga tao na gusto sa pakiramdam kapaki-pakinabang. Ang pinakamahusay na paraan upang makamit ito ay upang gumana.
Para sa trabaho doon ay isang inaasahan ng isang gantimpala.

Ang gantimpala ay 3 paraan. Pay, kasiyahan, soulfood. Tagapag-ingat tagapag-alaga pay ay batay sa isang
' lingguhang minimum na pasahod ' (Wmw) at isang multiplier.

Pay-scale nagsisimula sa isang wmw x1 ( minimum) sa wmw x7 ( maximum) :

wmw x1 hindi sanay , apprentice wmw x5 lider

wmw x2 sanay , magtitinda

wmw x6 tagapamahala

wmw x3 Senior-Tradesman

wmw x7 PANGANGA-

trator

wmw x4 superbisor

' wmw ' ay naka-set taun-taon sa pamamagitan ng Gobyerno. wmw maaaring manatili sa parehong, o pumunta
up, o pumunta down na bilang pang-ekonomiyang mga kondisyon ay nangangailangan.

Upang i-set sahod at mga kondisyon sila ay ulirang. Para sa pinakamahusay na pang-ekonomiyang pamamahala
ng lahat ng tao ay isang taong kumikita. Tandaan! Pribadong pagmamay-ari, Estado ng pagmamay-ari ay aalisin,
at matatayo napalitan ng cron ( Community Run Pag-aaring hindi para sa profit) . Unyon ay deregistered.
Pamahalaan nagtatakda sahod at mga kondisyon taun-taon.

Kondisyon sa trabaho: Isang lugar ng trabaho ay upang maging malusog at ligtas na may
proteksiyon gear at sapatos na isinusuot bilang kinakailangan. Push- ing tao na gawin pang
trabaho sa mas kaunting oras ay hindi ligtas, unheal- mo at nababawasan kalidad. May mga
breaks bawat 3 oras Kabuuang mga oras na nagtrabaho sa isang araw ay hindi dapat
lumampas sa 10 na oras.
CG 21h Klock time nalalapat.
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Kasiyahan sa trabaho (Js) ay isang estado ng isip. Kung ang isang tao ay gumagana, dahil
mayroon silang sa. Kailangan nilang gumawa ng kanilang sariling Job kasiyahan. Kung
sinubukan mong matapang na sapat na maaari mong mahanap ang 'Js' sa boring, pandaigdig,
paulit-ulit na gawain.
Mga manggagawa na ay hindi maaaring makahanap ng puno na o part-time na trabaho. Sigurado usefully
trabaho sa pamamagitan ng ' kaunti ' sa wmw x1 . Inaalis ang walang trabaho!
Loafing pagiging tamad. Ay hindi kanais-nais, makasarili. Hindi
ginagawa ang iyong bahagi sa tahanan, paaralan o sa trabaho ay
masama. Home, Edukasyon at Trabaho ay hindi upang ipaalam sa
loafing naging ang pamantayan.

Loafers ay gaganapin nananagot. Ulitin ang maysala
ay may mga benepisyo, mga pribilehiyo withdraw at
shamed.
Trabaho> Volunteer> Kasayahan-Araw

Obligasyong 14:
Magpakabait! Parusahan ang Evil!

Ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugan ng pagiging isang santo o perpekto. Tandaan! Walang
perpekto sa pisikal na Uniberso. Iyon ay nalalapat din sa mga tao.

May 6 na baitang ng mabuti at masama.
Best> Sinusubukang> Magsisi> Flawed> Masamang> Kasamaan.
Bawat Tagapag-ingat tagapag-alaga pagsusumikap upang mabuhay sa loob ng yugto 1-3.
Best! Ang isang tao sumusubok na maging ang pinakamahusay na maaari silang maging. Ang isang tagapag-ingat tagapag-alaga!
Sinusubukang! Ang isang bahagyang flawed tao sumusubok na mapabuti. Mabuting tao!
Magsisi! Ang isang flawed tao, magsisi at sinusubukang upang mapabuti. An Average tao! Ang isang tao na
ginawa mga pagkakamali. Sila ay nasiyahan ako, Pamilya at Komunidad. Sila ay magsisi at iwasto ang mga
bagay-bagay bilang pinakamahusay na maaari nilang. Ako, Pamilya at Komunidad ay upang bigyan ang mga ito
ng isang pangalawang pagkakataon.

Flawed! Ang isang flawed tao, ay hindi magbago. Isang Komunidad pag-aalala!
Ang isang tao na ginawa mga pagkakamali. Sila ay nasiyahan ako, Pamilya, Komunidad. wala silang
pakialam. Pamilya, Komunidad i-hold ang taong ito sa account.

Itong taong ito ay malamang na maging labag sa batas, sinisingil, MS R1 , R2 .
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Bad! A Bad tao, laban sa batas, kriminal, ... A Threat Community! Ang isang tao na may isang
masamang-loob saloobin paggawa ng krimen. Isang banta sa pamilya at komunidad. Ito
masamang tao ay pinananagot: MS R2-R4 .
Evil! Ang taong ito ay nakikita ng kawalan ng batas bilang normal at krimen bilang
isang bokasyon. A Evil karumal-dumal na Komunidad Threat! Masama na ito ay
sisingilin: MS R4-R7 .

May isang stage 7: ' dalisay '! Ito ay nalalapat lamang sa Soul. Kapag ang Soul ay nagiging walang kamatayan ang
isang Angel. Soul ay pagkatapos ay 'Pure'!

Sangkatauhan ay nawalan nang paraan. laban sa 1 DIYOS, ammorality, kriminalidad, imoralidad,
kawalan ng batas, panghuhuthot, polluting, karahasan ang mga bagong normal. Accontability ay
inilapat sa phase sa bagong normal para sa sangkatauhan. Ang pagiging sa 'Harmony sa sarili nito, ito
ay kapaligiran, ang pisikal na sansinukob at 1 NG DIYOS '!!!

1 NG DIYOS ang pagsubok sangkatauhan patungkol hawak Evil nananagot, caging ito. Dapat
katauhan mabibigo sa pag-apply 'Pananagutan', 'Mand- atory Sentencing' at 'Rehabilitation'. isang
angered 1 NG DIYOS ay humawak ng Evil sangkatauhan nananagot. Hindi mo nais na galit 1
DIYOS!

1000 ng mga taon ng Evil ay darating sa isang End. Mayroon man o walang paglahok ng
tao. Tagapag-ingat Guardian naniniwala Humankind dapat imple- ment 'Pananagutan',
'Mandatory Sentencing' at 'Rehabilitation', caging Evil!

Tagapag-ingat-Guardian Pananagutan: Zero Tolerance, walang Bad-Batas, walang corrupt batas
discount, walang hurado, ipinag-uutos-pangungusap, Rehabilitation

(Educating, caging, kabayaran) . Implemeting, 'LGM'.

MAGPAKABAIT parusahan EVIL !!!!!
Obligasyong 15:
Maging makatarungan at bigyan Karapat paggalang!

Tagapag-ingat-Guardian suportahan ang isang makatarungan at demokratikong lipunan. Iyon ay batay sa, o
kumikilos sa kung ano ay moraly tama, patas at nakasulat sa 'tagapagbigay ng batas Manifest'.
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Isang tao lang ang nagbibigay sa bawat indibidwal at nilalang ano ang mga ito bayaran.
Kung paggalang ay warranted isang tao lang ay magbibigay ng angkop na paggalang. Isang tao lang ang
hinihingi ng pananagutan sa mga kaso ng maling paggawa.
Katarungan ay nagsisimula sa isang indibidwal na "YOU"! Kailangan ninyong maging 'Just'. Ang pagiging lamang ay
ang pundasyon mula sa kung saan 'Justice' rises up.

Ang pagiging lamang at pagtanggap ng Katarungan ay perpekto. Reality ay na may ay hindi makatarungan sa
mga taong lumikha ng In-Justice. Ang bawat indibidwal ay may moral at sibil (Pampubliko) duty alisin In-Justice.

Ang Just grupong up at makapagtatag ng 'Governance'. Governance binubuo

(Sapilitan) ng multi-pagpili at pantay-pantay ng kasarian 'Committee'. 1 tao at o
hereditary (Monarkiya) Governance ay paniniil. Tyrants ay inalis, prosecuted, MS R7 .

Paggalang ay maaaring marapat. Sa pamamagitan ng mga indibidwal, grupo, organisasyon, ...
Karapat-dapat ay moral na lakas at pagiging matuwid: kakayahan, mga nagawa, mga aksyon, kagandahang-loob,
pasasalamat, pagkaasikaso, pagkamagalang, kagandahang-asal, pagiging maalalahanin, random na gawa ng
kagandahang-loob katangian ..
Paggalang ay nagpapakita ng paghanga para sa kabutihan at o nakamit na ito. Maaaring tumagal ng oras at
pagsisikap upang maging ng kamalayan ng magandang katangian. Kapag may kamalayan kung saan naaangkop
upang parangalan ang mga katangian sa pamamagitan Karapat Paggalang.
Paggalang ay maaari ring ipinapakita para sa mga damdamin, kagustuhan, mga karapatan ... Ang uri ng
Paggalang ay hindi ibinigay automaticcally. Ipinapakita pagsasaalang-alang, gumawa ng sustento, maging
maingat ... dapat tumayo ang pagsubok ng moral na lakas at pagiging makatarungan. Tanging pagkatapos ay
maaari itong maging marapat Paggalang.

Obligasyong 16:
Sunugin ang bangkay, malapit Dakong Libingan!

Ang isang katawan ng tao ay may simula at katapusan. Sa huli ng isang Soul Kailangang
ma-pinakawalan. Upang matiyak na ang Soul ay inilabas at Afterlife ay posible. Ang
katawan ng tao ay cremated. Kung ang isang Soul ay hindi inilabas ito ay umiiral sa limbo
tulad ng Ghost.
pagsusunog ng bangkay ay hindi lamang kailangan upang magbakante ang Soul ngunit din para
sa mga kadahilanang pangkalusugan. Ang pagsusunog ng bangkay apoy cleanses. Pagsira
mapanganib na mga bakterya, mga virus, insekto larvae at fungi na maaaring naninirahan sa
katawan.
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Ang isang Crematorium ay isang Provincial Public service pasilidad: pangangasiwa

(Coroner, Morgue) , Tapusin Portal at Garden. Narito ang mga patay ay isang lapa, ay
farewelled at recycled.
Lahat ng pumanaw ay transported sa morge para sa isang autopsy. autopsy ay upang magtatag ng mga sanhi ng
kamatayan at pagkakakilanlan ng namatay. Ito ay nagsasama ng isang toksikolohiya upang maitaguyod kung
ang katawan ay nakakahawa sa anumang paraan at maaaring may impeksyon sa isa pang tao.

Cannibalize ang katawan ng tao bago sa panahon o pagkatapos autopsy imoral ay
kriminal. Cannibalize ang pag-aalis ng bodyparts, katawan-likido, itlog, tamud. Body
cannibalizing ay isang krimen: MS R7
A kremator ang naghahanda ng katawan at ari-arian-distribusyon ng impormasyon para sa pagtingin. Ang bawat
katawan ay inihanda sa parehong paraan walang mga pagbubukod. Ang hubad na katawan (Mga tao simulan ang
buhay naked nilang tapusin ang buhay naked) ay nakalagay sa isang plain karton ataul sakop sa pamamagitan ng
isang oliba kulay linen sheet na may lamang ang ulo na nakikita.

Manonood ay maaaring manalangin nang tahimik ang paggamit ng isang Soul-Prayer , Pighati-Prayer , o
Relive-Magandang Panalangin o Relive-Bad Panalangin . Ang kremator Nagtatakda ng petsa at oras para sa
Cremation. Isang Afterlife gulo ay ginanap sa pamamagitan ng isang Elder mula sa pinakamalapit na Klan. Katawan
ay cremated. Tagapanangis ay makakatanggap ng isang plaka sa bawat iuwi.

Susunod na umaga ng mga abo dispursed ibabaw ng Crematorium hardin.

Rehabilitators abo ay dumped sa Garden pag-aabono.

Sementeryo libing pagdiriwang ng mga pagano
Sementeryo libing ay hindi katanggap-tanggap dahil nangangailangan ng
isang lumalagong populasyon na gamitin ang lupa ng mas maraming
kapaki-pakinabang. Sementeryo libing ay maaaring lumikha ng Ghosts sa
pamamagitan ng hindi bitawan ang Soul. Sementeryo libing ay napaboran
sa pamamagitan masamang elitist nagpapakitang-gilas: Mamahaling
kabaong, mahal karatula, magarbo landscaped mausoleum.

Preservatives sa pagkain titigil katawan mula sa decomposing pagtigil ng muling paggamit ng mga libingan. Graves
hikayatin ang krimen, robbing at vandalizing. Neglec- ted graves maakit ang vermin ... Graves ay isang
aksaya ng lupain, hindi katanggap-tanggap. Populasyon paglago entails gamit ng lupa mas mahusay.
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Wala nang bagong mga Dakong Libingan. Umiiral na mga Dakong Libingan sarado at utong up. Mga labi
ay cremated at kumalat sa ibabaw ng Crematorium hardin.
Ang lupa ay ginagamit para sa iba pang mga layunin.

pagsusunog ng bangkay ay ang tanging katanggap-tanggap na uri ng libing!

Obligasyong 17:
Bumoto sa lahat ng halalan!

Ang pagboto ay isang moral at sibil duty. Kaligtasan ng buhay ng isang komunidad ay nakasalalay sa maximum
na suporta at partisipasyon mula sa mga miyembro nito. Ang isang miyembro ng Komunidad at ang bawat
Tagapag-ingat Guardian Obligado na bumoto sa lahat ng Halalan (Pulitikal o non pulitikal) . Non pagsunod, MS R1

Mga taong hindi bumoboto sa katunayan pagsuporta sa mga tao na magtatag ng Tyran- nies. pinapayagan nila
ang mga grupo lobby na corrupt Governance. Dapat kang Bumoto!

PAANO na BUMOTO NG
Tagapag-ingat Guardian bumoto sa lahat ng halalan na ang mga ito karapat-dapat para sa.

Sino ang isang kandidato na maaaring suportahan?
A siya walang mas bata pagkatapos ay 28 o mas matanda at pagkatapos ay 70. Ay
o naging isang magulang.

Ay isang empleyado o boluntaryo o retirado. Ay
itak at pisikal na akma. Wala University
edukasyon.
Matagal nang hindi nakumpleto ang anumang mga caged Rehabilitation. Wala pang sekswal na kapansanan (Parehong
kasarian, nalilito kasarian, anak molesting) . Gumagamit ang 'Batas-donor Manifest' bilang kanilang gabay. Ay isang

Tagapag-ingat Guardian

TANDAAN!

Tagapag-ingat Guardian Supporters at Klan Nakatatanda ay maaaring magmungkahi, sup- port,
nag-eendorso at Shun kandidato sa halalan. Tagapag-ingat Guardian Miyembro (Zenturion, Praytorian,
Proclaimer) hindi kayang suportahan, magmungkahi ng kandidato o nag-eendorso mga kandidato sa labas
ng administration 1 Church.
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pagkakaroon ng natapos na 1 NG DIYOS ibinigay Obligasyon! Handa ka na ngayong upang i-claim at
tumanggap ng mga 1GOD ibinigay Pribilehiyo!

Para sa Glory ng 1 NG DIYOS at ang Mabuting ng sangkatauhan!

katapusan
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