1FAITH Zákonodárce Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Depozitář Guardians

nedostatek páchá morální špatně, Evil. Páchání morální křivdy je urážlivé 1GOD , Morální
křivdy jsou převedeny na trestné činnosti. To umožňuje zákonodárci vytvořit příslušné
zákony. Morální křivdy nyní zločiny musí být rehabilitován pro společnost fungovat.

nedostatek je nechat se stanoví komunitě, rodině, přátelům & sami.
Nedostatky jsou zodpovědní za Life & posmrtném životě. Existuje 7 Nedostatky:

selhání urazit 1GOD
Addiction Kanibalismus Envy
Křivá přísaha Lup Selfish ( Chain
of Evil )

Vandalství

1GOD čeká slyšet od vás!

yy

yyyy

nedostatkům ( Zlo ) - Modlitba
Milý 1GOD , Tvůrce nejkrásnější Universe nejčastěji skromného věrného
depozitní-opatrovníka (1 Svatý name) žádá pomoc při odolávání
nedostatků Žádosti pomáhají s trestáním zel
Žádosti trestat zlo nyní si v posmrtném životě Let the Good
daří & Evil svraštit pro slávu 1GOD & dobro lidstva
Tato modlitba je přednášen doma nebo na setkání!
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V opačném případě 1: Závislosti opakující se nutkavé chování ...

Addiction opakující kompulzivní chování potěšující vnímanou potřebu. Addicts klamat
sami sebe tím, že přijímá újmu jejich chování dělá. Harm pro sebe, rodinu, přátele,
práci-kamarádi a komunity.

Závislostmi, které jsou

nedostatky:
(Morálně
nepřijatelné)

Adrenalin v pojídání (přes) Nákupní Alkohol
karban
léky

Kouření

Pornografie New-Technology

Addicts (feťáci) neznají (hloupý) , důvěřivý (bláhový) a slabá
(Ubohé) ! Oni jsou zodpovědní za všech okolností.
Addicts jsou bludy! Addicts nevěřím, že jsou závislí, pokud se baví a drží svůj život
dohromady.
Realisticky, závislostmi omezit narkomani individualitu & svobod, které se stávají více
omezen v jejich chování. Stanou se více k ničemu. Stanou se z nich větší zátěž pro
rodiny, přáteli a komunitou. Event- ually komunita je převzít běží o život.

Addicts s nelegálními závislostí nyní
mlčenlivý charakter jejich zvyku! Zakázané
závislosti následek uvěznění a ztrátě sebe
sama, pokud jde. Spolećenství přebírá
běží o život.

Narkomani jsou ignorant (hloupý) , důvěřivý (bláhový) a slabá (Ubohé) !

Když jsou lidé závislí, jejich požívání často stává se zaměřil na realizaci svého návyku
a prožívá ústup. Spíše než plný rozsah zkušeností, které vytvářejí svůj plný potenciál
pro štěstí zákazu závislosti. Civilní povinnost, vždycky je držet addics
zodpovědnosti.
Závislý stát hrozbou pro sebe a komunity , Stávají se bludy, nemorální, nečestné,
prolhaný, sobecký, bezcitný a anti-sociální. Civilní povinnost, vždycky oponenta
addics.
Addicts potřebují psychiatrickou pomoc a pomoc podpůrných skupin. Relaps Addicts jsou
umístěny do karantény chránit komunitu především mladé.
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1GOD čeká slyšet od vás!

yy

ZÁVISLOST - Modlitba

yyyy
Addiction-day 12.2.7.

Milý 1GOD , Tvůrce nejkrásnější Universe nejčastěji skromného věrného
depozitní-opatrovníka (1 Svatý name) Pomoz mi být ani narkoman
Lidstvo pomoci obsahovat závislostmi Trestat poskytovatelů
závislostí v životě a posmrtném životě Nechť je tato komunita
bude závislost zdarma ke slávě 1GOD & dobro lidstva

Tato modlitba se používá na závislost-Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Adrenalin Závislost
Adrenalin, je hormon, který působí jako neurotransmiter. To je hlavní příčinou
stresové reakce na ohrožení fyzické integrity těla. Tělo běží o nouzových zásobách.

Nadměrná účast v aerobiku, auto-racing, jogging, sky-potápění, ...
Participient stávají závislými na adrenalinu spěch z této činnosti.
Tyto Addicts depresi, když se nemohou dostat své ‚spěch‘.

Je-li Adrenalin uvolní do krevního řečiště, že působí tak, že zvyšuje srdeční frekvenci a
krevní tlak, rozšíří žáky, zvyšuje hladinu cukru v krvi a odklání průtok krve z kůže a
vnitřních-orgánů. Lidé, kteří jsou stále naštvaný, pocit viny, nebo znepokojující
probudit jejich adrenalin hormon, i když mohou sedět a nedělat nic jiného. Rozzlobený,
strach, meditovat.

Potřeba rychlosti je adrenalin trápení. Jakékoli závodní dává adren
- aline spěchat. Výhra dává ještě větší nával. Lidské tělo není určen pro rychlost. Jejich
není potřeba rychlost. Vyhrávat je sobecké.
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Vítězové spěch vede k chtít ještě víc.
Ztrácí Leeds úzkosti. Tato úzkost vede k zoufalství. Chtít
vyhrát za každou cenu
(Podvádění, zneužívání návykových látek, zabíjet vyhrát, ...) ,

Anti-sociální chování dává adrenalin. Čím více nepříjemný, ukrutnosti
tím větší nápor. Zeptejte se kteréhokoliv punkový road-teroristu (Syndrom
vyhoření, zadním kole, odříznutí, tlačí silnice, nárazník, extra hlasitý,
..) , gang

člen (Šikana, vandal ismus, násilí) , sériový vrah (Způsobení strachu, bolesti, smrt) , Anti-sociální
chování je hrozbou pro společnost a je procecuted SLEČNA / R1-7 Civilní ohlašovací
povinnost, Silniční vztek, nebezpečné jízdě, nehody, jakékoliv jiné formy šikany,
vandalismu a násilí.

nebezpečné aktivity (Kousky, thrillseeking, ..) podat adrenalin.
Lidé, kteří jinak nemohou dostat vítězové spěchat dělat nebezpečné zapínáním vities.
Tyto činnosti podpoří napodobitelů, kteří se zraněním, je zabité, ohrožující ostatní. nebezpečné
aktivity (Da) konec, SLEČNA/ R2 , Da Lidé mají platit za záchranu a lékařské výlohy.

Být adrenalin feťák je nemoc. Požádat o pomoc! NYNÍ!

Alkohol Závislost
Alkohol je spotřebováno přes pití a jídlo. Konzumace alkoholu vede ke změnám v
chování (opilost') , Opilost (alkoholismus) je hlavní příčinou nehod, přepadení,
znásilnění, vandalismu. Opilci jsou přítěží, na obtíž a hrozbu pro společnost, stíhat je.
Alkoholismus je silný potřeba konzumovat alkohol.
Jako všichni závislí, alkoholici dát své vlastní sobecké potřeby vyšší než
ostatní & komunity. Alkoholici bude žebrat, půjčovat si a krást, aby si
něco k pití! Alkoholici potřebují léčbu. Léčba spočívá v sušení ven! Léčba
není lék. Alkoholici brzy se zpět, že opilci!
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Nejlepší pomoc alkoholiků je zastavit dostupnost alkoholu.
Výroba, marketing a distribuce alkoholu, KONČÍ!

Nulová tolerance vůči alkoholu !!!

KŘESŤANSTVÍ je hlavní příčinou šíření A lcoholism.
Christian Idol (False idol) Ježíš (Falešný mesiáš) řekl křesťanům pít alkohol (červené víno) , Křesťané
pít alkohol při náboženských shromážděních & non náboženské shromáždění.

Christian HE a SHE pít alkohol před pářením. Christian SHE
kontinuální pití alkoholu během těhotenství a kojení.
Křesťanští rodiče podporovat své děti pít alkohol. Křesťanští
rodiče jsou špatné rodiče!

Mladý Christian která byla odstavena na alkoholu. Na nepořádek
v církvi vidí, kněze, rodiče, sousedi, známí, jiní všechny nápoje (žrát)
Alkohol. Mladý Christian vidí rodiče pijí alkohol doma,
funkcionalitami ních & volnočasových. Mladý Christian (ON ONA)

když se stýkat v jejich věkové skupiny čelí peer tlak bingedrink
za přijatelné. Young Christian dostal mladý SHE opilý ke
kamarádovi nebo znásilnění.

Oba se stal ‚Trash‘. Škoda, Shun, Trash!
Křesťanští mniši nemohli najít duchovní inspiraci skrze modlení a
čtení bible se obrátil k alkoholu pro duchovní inspiraci. Netěší,
mniši produkoval jejich vlastní alkohol. Produkovat a pití alkoholu
držel mnichy v neustálém stavu opilosti. Teď měli postřehy (La la
půda) ,

Katolické školy jsou jako krčem. Principy mají bar (Drahé alkohol) Učitelé
společenský klub je zde také bar. Správa má víno
(levný) pro nepořádek a získávání finančních prostředků.
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Každý pátek a sobotu opilý křesťané Bash, Řepka a zabít. V neděli vyznávají si
odpuštěno. Poté, co jdou do nepořádku na skleničku
(alkoholik) , Po mši jdou záchvatovité-drink s přáteli, rodinou.
Binge-nápoj křesťané jsou hlavní příčinou ‚domácímu-násilí‘.
1GOD je zděšen, neodpustí a hnát k zodpovědnosti, tak se lidstvo. Každý opilec se
zodpovídat.
Křesťanství, protože povzbuzuje konzumace alkoholu není přijatelná jako náboženství
nebo kultu. 1GOD Nechce Lidstvo zničit své zdraví konzumací alkoholu. 1GOD je
zklamán
(esspecially křesťanští rodiče) Christian závislost na alkoholu.

Řekni NE křesťanství !!! Řekni NE alkoholu !!!
MUSET UDĚLAT :
Ona není pářit s opilý. On není pářit s opilá
, SHE pití během těhotenství je kladen pod domácím vězení. SHE pitnou krále během kojení
je kladen pod domácím vězení. Každé společenství má povinnost péče pro každého těle,
novorozenců. Alkoholické ONA nejsou vhodné být rodičem. Nevlastní rodiče vychovávat
alkoholik, že je dítě.

Rodiče s nezletilých dětí (SHE 17, HE18) že pití alkoholu je nepřijatelné. Každé
společenství má povinnost péče pro každého nedostatečnému věku dítěte. Alkoholický
Rodiče Holy-manželství smlouva je zrušena jejich nezletilé děti jsou zvýšen pěstounské
rodiče.

Vzdělávání-zařízení jsou alkohol zdarma. pedagogové (Ředitelé, učitelé, administrátoři)
kdo přinese, konzumovat alkohol jsou odstraněny a zakázány od škol. Křesťanská
výchova-zařízení jsou přeneseny do veřejného vzdělávání (Bez náhrady) , křesťanští
pedagogové (Ředitelé, učitelé, administrátoři) jsou odstraněny a zakázány od
vzdělávání. Jejich školní bary jsou zbořeny jejich Alkohol je zničena!

každá komunita (Hrabství) má povinnost péče pro své lidi
, Alkohol komunita hrozba potřebuje obsahujícím eradi- mazacích. Každý
Shire je zakázat alkohol a prosazování zákazu.

Provincie zakazuje výrobu a distribuci alkoholu ,
Nelegální výroby a distribuce alkoholu je stíhán: SLEČNA R6 Stávající výroba /
distribuce alkoholu je zastaven a uzavřen. Žádná kompenzace je dána. Alkohol je
zničena.
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Popírají křesťanské kostely, kulty charitativní status a daňové osvobození. Udělat opilosti
trestného činu, SLEČNA -R 2 No kauci pro opilců.

Žádný trestný čin spáchal, zatímco opilosti čtyřhra (X2) Rehabilitace.

Filtrovaná voda pro
dobré zdraví !!!

léky Závislost
Je všeobecně známo, že mysl-měnit látky
(drogy) jsou špatné pro lidské tělo. Zatím 99% drogami Junkies brát drogy
z vlastní vůle. Jsou buď extraordi- bez jediného němý nebo jen
anti-komunitní spodina. Necítím lítost pro drogovou-Junkies jejich problém
je self zasadil.

Cage tyto hrozby pro komunitu, SLEČNA / R4 , Manu
- facturers, distributoři a poskytovatelé psychotropních látek, ilegální
nebo legalizovány, jsou v kleci, SLEČNA / R7

Legalizace psychotropních látek je zločinec, špatný zákon,
který má být zrušeno.
Způsobenou trestným činem, přičemž je pod vlivem mysli Střídavě ing látku (Y) trojkombinace
(3x) Rehabilitace. Být pod vlivem alkoholu a mysl-měnit látky rehabilitace se zvýšil o
multiplikátoru 5 (X5) ,
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Nulová tolerance k
Mysli měnit substance
jíst ( přes) Závislost
Stravování je nezbytné nemůžeme žít bez ní. Jíst je nutností, nadměrné jídlo je závislost. Overeaters
(Blubber-People) se mohou těšit na získání, blubbery, získat více zpocené, pneumatiky více snadný
a bezproblémový najít zařízení, které se hodí, najít židle nepříjemné těsný, potíž zavazování
tkaničky, mají ucpané tepny, s vysokým krevním tlakem, dostat cukrovku, umírají v mladším věku,
pravděpodobně mít obézních dětí ,

Tuk je dobrý pro hrocha a velryb. Pro lidi příliš mnoho tuků je odporné. Nadváha dělá
člověka více letargický
, snadný a bez dechu v pneumatikách, mají více sickies, stávají přítěží pro sebe, rodinu,
přátele, pracovní kolegové a komunita. Nadváha je nepřijatelný. Komunita má amorální a
občanskou povinnost pomáhat.
Přestat být blubbery. Skončit s alco- Hol a
používání umělých sladidel v potravinách nebo
nápoje. Snížení ostře použitím přírodních sladidel a
snížit příjem sodíku, použít pouze jodizované soli.
Přestat jíst vyráběné potraviny. Nemají
více než 100 g masa za den, který zahrnuje lahůdky.

Banket, hostina, Smorgasbord, Long-jídla druh jídla jsou out. Přejídání
je venku. Konzumace alkoholu, když jí je venku. Desert to jsou mimo. Jíst
malé porce je v. Pitná voda se jídlo to je.

Dodržovat Depozitní-opatrovník ‚každodenním životě‘. Snížit částku, kterou jíte pro každého jídla.
Pít neslazené nápoje. Vyhnout fissy nápoj. Dělat každodenní Den a noc cvičení. Pozorovat ‚noční
zákaz vycházení‘. Modlit se:
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1GOD čeká slyšet od vás!

yy

špek - Modlitba

yyyy
Good-health Day 12.1.7

Milý 1GOD, Tvůrce nejkrásnější Universe nejčastěji skromného věrného
depozitní-opatrovníka (1 Svatý name) Děkuji za dodávku s denním pitím a
jídlem Pomoc ne přejídat a stal blubbery
Snažím se být zaslouží malých porcí denně potraviny Mohu být ušetřen
trýznivé zdravotní problémy, kvůli přejídání ke slávě 1GOD & dobro lidstva
Tuk lidé používají tuto modlitbu před každým krmení!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Nulová tolerance k tuk
karban Závislost
Hazardních her využívá lidskou slabost & lest, aby bídu & chudoby pro jednotlivce,
rodiny & komunity. Hazardní předkladatelé se živí zoufalé. Hazardní hry envolves
sázení (O něco) , loterie (Musíš být v něm vyhrát) , spekulovat (Doufat, že zvýšení
hodnoty aktiv)
zajišťovací (Pojištění, futures, opce, ..) , Nenechte líto hráčů. Slabé, sobecké, hloupé
individuální věří, že si zaslouží nezasloužené bohatství. Nemají. Držet je k
odpovědnosti.
Účastníci realita zábava jsou nejtrapnější hráči. Chovají
se nechutné, zradit, oklamat, ponížit sebe & další,
lež, hazardní hry, které vyhrál. Vítězové ztratit výhru
až 100% daň z výhry. Nerealizovaný zisk je zdaněn
pryč. Vyhýbat hráčů.

Využila národy slabosti je trestný čin, klec hazardních prov- iders, SLEČNA / R7 , hazardních
her místa (Sázení-shopy, Future-výměny, kasina, realita zábava, sériová burz) jsou
uzavřeny. Confis- ňovány veškeré zisky & aktiva poskytovatelů hazardních her a profi
gamb-
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lers (Fondy-manager, pozemní-spekulanti, akcie obchodníci, futures obchodníci,

,, ) , Zrušit Freehold (Investice do nemovitostí) , Individuls', které získají (incl- udes
reality zábava vítězové) , Sypký až 100% daň z výhry.
Gamblers jsou hloupé, bláhoví, sobečtí zlí
lidé. poskytovatel hazardních her jsou
nepoctiví parazitární dravá zbohatlík je. Oba
jsou špatné a jsou odpovědní.

Nulovou toleranci hazardu
Pornografie Závislost
Pornografie je zábava zobrazující nemorální chtíč. Sledoval to nakonec vede k chtít
víc, víc bizarní, více nechutné, více zkažený, více sickning. Pornografie zvrhlík
závislost.
Poskytovatelé pornografie spoléhají na ochotných a nejsou
ochotny účastníků Ing. Tito poskytovatelé využívají alkohol a
drogy narkomani, starých lidí s demencí, dětské otroky, podílet se
na jejich zábavu.
Pornograpy poskytovatelé jsou v kleci. SLEČNA / R7

nemorální chtíč (pornografie) je zábava, která ukazuje nahotu, já
- uspokojení, páření: se zvířaty, děti stejného pohlaví, opačného pohlaví a
trans-pohlaví. poskytovatelé (Média, místa) tohoto typu zadání
- Tainment jsou zavřeny & SLEČNA / R7 , All pornografie je zničen Kraje. Kazí muset
požádat o pomoc.

Vymazat smazat sebemenší .. Porno
Nakupování Závislost
Zadáte-shop si nemůžete nechat bez nakupování. Novinkou je propuštěn, nebo ½
roční ‚prodej‘, stojíte mimo obchod po mnoho hodin, budete muset být 1 Svatý získat
produkt (Y) , Jste závislý! Nákupní-narkoman! Potřebuješ pomoc. CG Gathering a
Shire poskytne podporu.
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Greedy vyděrači používat tyto narkomany ke svému prospěchu. Obchodníci vytvořit
něco nového (Obvykle nepotřebné, junk) , Pak prodávat to jako něco, co každý musí
mít.
Reklamní kampaň je zaměřena především na SHOPP
- ing narkomani. Poskytovatelé na nákupy-závislých & Junk jsou velkým zdrojem smetí a
odpadků. Reklama na non-základy končí. Dodávka nevyžádané pošty do poštovních schránek
skončí, porušení: SLEČNA / R4 , Non-náležitosti mají navíc 50% daň
(odpadky) nabitá. Nakupování narkoman je požádat o pomoc.

Lidé s malým využitím mozku, trpí nudou, mají příliš mnoho prostojů, příliš mnoho peněz,
trávit svůj čas nakupovat. Trávit svůj čas dobrovolnictví, je mnohem přínosnější. Pro
společenský život zúčastnit shromáždění.

Kouření Závislost
Kouření závislost, lidská bída! Kuřáci smrdí z úst, jejich
oblečení páchne to smrdí celou místnost. Jejich popel a
nedopalky jsou všech- kde. Jsou to špinavé, odporné,
páchnoucí jed- osob v. Vyhýbat se jim! Hanba jim.
Kuřáci jsou zdravotní riziko pro sebe. Oni spálit jejich rty, zuby,
dásně, ústa, jícen, průdušnice a plic se stal nemocný, zátěží pro
společnost.
Kuřáci jsou líní přičemž mnoho kouře přestávka a samoregulace způsobené
sickies.

Kuřáci jsou zdravotní riziko pro ostatní. Těhotné kuřáci jsou bolí jejich nenarozené
děti. Po porodu se tyto novorozence odsouzena k životu má zdravotní problémy.
Mohou mít deformity / postižením, .. Bolí nenarozeného: SLEČNA / R3 Děti kouřících
rodičů je žalovat své rodiče na náhradu škody.

Kuřáci jsou z nedbalosti. Začnou požáry, domy, tráva, les.
Jsou zodpovědní, SLEČNA /
R4 & náhradu škody. Kuřáci oheň zraněných lidí a / nebo
zvířat, SLEČNA / R5 Kuřáci oheň zabíjel lidi a / nebo zvířat, SLEČNA
/ R6
pasivní kouř (útok) bolí lidí. Kuřáci, které vytvářejí pasivní
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kouř jsou stíhány, SLEČNA / R3 , subjekty (Zábava, volný čas, práce
,,, ) které umožňují kouření jsou stíhány, SLEČNA / R3 & muset zaplatit kompenzacemi
- zace. Vláda, která umožní kouření jsou nahrazeny & stíháni,
SLEČNA / R7 ,

v roce 1951 * bylo zjištěno, že kouření je nezdravé vážná hrozba.
Vláda a vládní agentury / oddělení, které nebyly ‚Zákaz kouření‘ selhal sloužit a chránit
komunitu. Retrospektivní právních předpisû je předán a tyto vinným get, SLEČNA / R7 ,
* Pagan Calendar

Každý jednotlivec nebo skupina, podnik nebo jiný subjekt, který podporuje (Adv- ertising,
marketing, zadarmo) umožňuje (Rodiče, učitelé, práce, klubů, restaurací, zábavní centrum) ,
zisky (Dodavatelé, výrobci, přepravci, velkoobchodníci, maloobchodníci) , Zpřístupní ‚kouří‘
a / nebo kouření příslušenství, SLEČNA / R7

Nezáleží na tom, co je ‚kouří‘ obsahují.

Akt kouření je zdravotní riziko.

Nulová tolerance ke kouření !!
Nová technologie Závislost
Nové technologie feťáci může být zábavné. Oni tábořit mimo prodejce čeká na
nákup nového předražené gadget. Jak hloupé!

Nové technologie feťáci hloupá mutace ‚Nákupní-závislost‘.
Jsou to největší příčinou odpadu. Oni zbavit zboží, které pracují a mají dlouhou použití
datum bye. Nikdy se učí používat své nové Technologies Gy. Vzhledem k tomu, že nemají
to dost dlouho. Tyto feťáci obrátit dlouhodobých produktů na jedno použití. Jsou
znečišťovatelé. SHUN & STUD
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Most New-Technology není recyklovatelný. Vytvoření likvidace odpadu prob

- blémům pro Kraje a budoucích generací. Např mikročip manufactu- rer přináší nový
čip každých 6 měsíců obstarávat nové technologie feťáci , Perfektně fungující čipy jsou
vyřazeny. Jaká škoda. Environmental vandalismu. Výrobce, distributor, SLEČNA / R7

Komunita potřebuje nastavit pravidla. CG řešení, každý nový pro- vedení má trvanlivost
7years. To nemůže být nahrazen novým modelem pro 7years. Porušení, SLEČNA / R7

Lid / organizace, které vytvářejí narkomani & podávací závislost jsou
opovrženíhodné, nemorální, zločinci.

Jsou zodpovědní: SLEČNA / R7 ,
POZNÁMKA !! To platí pro všechny ‚závislostí‘. Rodiče nezletilých (17 SHE, 18 HE) jsou odpovědní. SLEČNA
/ R1 , 1 Svatý přestupek, 2 nd útok SLEČNA / R2 ,

Volné všechny jejich děti. Nemohou postarat jiné nezletilé.

V opačném případě 2:

Kanibalismus

Kanibalismus je Porážet lidského těla po jídle. Nebo trans rostlin do jiných lidí nebo pro
experimenty. Kanibalismus je mutilat- ing tělesa pro vzhled (marnost) , Kriminální gang
členství a náboženství.
Kustod-Guardian proti jakémukoli kanibalismus.
Jíst částí lidského těla, a pít člověkem tělních tekutin. Je primitivní nepřijatelné, aby
vyvinuly civilizovaní lidé. Dokonce i symbolický Cannibal- ismus je nepřijatelný: např
křesťané (pohani) v nepořádku náročné lidský-tělo (Jíst cukroví) A pít krev (Hltající
alkohol) , Tento rituál končí. Pohanství končí. SHUN & STUD

Kanibalismus se používá k transplantaci lidských nebo zvířecích dílů z 1
těla do druhého. Některé části mohou vlastně byli regrown (Labratory,
zvířata) A pak transplantovány. Transfúze tělních tekutin z těla do těla. oba
Trans
- výsadba a konec transfuzí. 1GOD's-DESIGN má svůj počátek &
konec. Přesazování a transfuzí může prodloužit život. zasahování 1GOD's-DESIGN
ze začátku a konce.
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Kanibalismus je znetvořit lidského těla-estetickou (Kosmetické sur- Gery, implantáty) Patřící
do zločineckých gangů (Amputace, tetování, tělo
- pronikavý) & náboženství (Body-piercing, circumcission, zjizvení, tetování) , Kanibalismus je
odstranění jí vajíčka k vytvoření "TestTube kojeneckých

(Monstrum děti) , To vše skončí.
Kosmetická chirurgie se používá pouze v případě, že je znetvoření v důsledku nemoci nebo
úrazu. To není selektivní, stravování pro sobecké marnivosti.

zdroje zdravotní péče nejsou zbytečné na selektivní marnost projekty. Jakákoliv zdraví
profesi dělá selektivní operaci je odhlášeno, SLEČNA / R6

Mutalations část patřící do kriminálních gangů (Amputace, tetování, body-piercing) a
náboženské skupiny (Body-piercing, circumcission, zjizvení, tetování) , STOP! Mutalation
je komunita zločinem & a urážka 1GOD! Odpovědnost (Viz bandy) SLEČNA / R & Afterlife
platí.

SHE, které nelze reprodukovat, stává Foster-rodič nebo přijímá. Nemá netvora děti ". Tvůrci
‚společnosti Monster děti‘ jsou dereg- istered, volné profesionální akreditace a jsou v
kleci, SLEČNA / R7 ,
Kanibalismus, znetvořit, ... v oblasti zábavy (Hry, video, ...) končí.
Stávající zábava zobrazující výše, Shire zničí. Lidé, kteří vytvářejí, šíří, show (na
veřejnosti) tento druh zábavy získat, SLEČNA / R7 ,

Canabalism / zmrzačení jsou Crimes
V opačném případě 3:

Závist

Závist je rozčilený touha vyvolal prostřednictvím jiných osob, vypadá, štěstí, popularity,
majetky, vlastnosti, dovednosti, talent, ... Nejen, že je envi

- OU osoba tavené nešťastný jejich závist, ale také chtějí způsobit neštěstí na
ostatních. Závistiví lidé také vyjádřil ‚Shaden- Freude‘ (S potěšením) v neštěstí
druhých.
Závistivý člověk motivuje sebe předčit nebo zrušit reklamy Vantage konkurentům. Začnou
dezinformace, pověsti (Zpět bodnutí) zničit pověst soupeři. Oni encite vigilante kroky
proti rivalovi.
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Závistivý člověk je slepý k dobré věci, které mají ve svém životě.
Oni jen se zaměřují na věci jiní, že chtějí. To z nich dělá špatně závist, nenávist.
Mohou se stát zločinec, násilný.
Závistiví lidé potřebují pomoc. Potřebují re-vzdělávat. Jsou obejmout 1FAITH & the
‚Zákonodárce manifestu‘. Kromě toho, že mají začít meditovat (Najít vnitřní klid) ,
Závistiví lidé, které se nemění se zodpovídat.

Závist je nebezpečná emocionální ‚Nedostatek‘. Závistivý člověk se musí pokusit překonat tuto
poruchu. V případě potřeby požádat o pomoc. Ostatní lidé si všímat je závistivý člověk. Muset
pomoci. Překonání závisti je úkol komunita.

Závidím nenechte ho hnisat, ..

V opačném případě 4:

Křivá přísaha

Křivé přísahy porušuje přísahu, slib buď přísahá na to, co je nepravdivé, nebo tím, že
vynechá, co bylo slíbeno pod přísahou. Křivé přísahy je deliber

- opětně uvedeny falešné svědectví v soudu. Křivá přísaha je nepravdivé zprávy či falešné
statement.to policii. Křivá přísaha je zločin, SLEČNA / R3

Člověk může lhát sami mimo soudnictví, vynucování práva. V práci, doma, s přáteli, .. Následující
slova jsou spojeny s tímto druhem chování: zakrýt, cover-up, podvod, podvod, bajka,
nečestnost, zkreslení, erroneousness, výroba, fakery, klam, faleš, faleš a předstíral,
podvody, lež, fikce, výplod, napůl pravdu, žvásty, přetvářku, podvod, neuvěřitelný
příběh, příze.

Non trestní křivá přísaha je nemorální křivé přísahy. Opovrženíhodný chování! To
podkopává důvěra a komunitní harmonie. Tento typ chování zasluhuje pokárání &
shunning. Kriminální křivé přísahy narušuje Justice zjištění pravdy. SLEČNA / R3

Křivé přísahy, opovrženíhodný chování.

SHUN & STUD
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V opačném případě 5:

Kořist

Kořist může být emocionální, duševní či fyzické. Slova spojená s Lup: vloupání, zločin,
zpronevěřit, zátah, loupež, výtah, kořist, drancování, loupit, příprava, pytláctví, raid,
pustoší, odpárat, loupež, vzít, krást, kořist, krádeže, loupeže, ... Jedná se o poruchu.
Zločin.
Emocionální Lup znamená náklonnost nebo jiné výhody získané podvodem.

Tento typ kořisti, je nemorální: výsledkem zahanbující a vyhýbání.
K dispozici je emocionální Lup, že je zločinec: závislost, vydírání, únosy, SLEČNA /
R7 ,
Intelektuální Lup se nelegálně získané duševního vlastnictví, know-how, osobní
indentification, ... Plánované Duševní Lup je trestný čin, SLEČNA / R5 , Oportunistický
Intellectual Lup trestný čin, SLEČNA / R4 ,
Fyzická Lup se rozumí zboží nebo peníze získané nelegálně. Plánovaná fyzická Lup trestný
čin, SLEČNA / R5 , Oportunistický fyzické Lup trestný čin, SLEČNA / R4 ,

Zahraniční vlastníci (Obsahuje cizí nadnárodní) spáchat intelektuální a /
nebo fyzickou Plunder při používání globální.
Zahraniční vlastníci drancovat lokální know-how, bohatství jsou piráti, SLEČNA / R6 , Místní
subjekty drancovat lokální know-how, bohatství jsou piráti, SLEČNA / R6 , Nadnárodní
drancovat lokální know-how, bohatství jsou piráti, SLEČNA / R6 , Vláda, která umožňují
‚pirátství‘ je zrazují své lidi. Je nahrazen & zodpovídat, SLEČNA / R7 ,

Držet lupiči odpovědný, a to vždy
V opačném 6:

Sobecký ( Chain of Evil )

Sobectví, akce nebo motivem osoby, skupiny či organizace, chybí protiplnění za
druhým, komunity. Sobectví je především o vlastní zisk nebo potěšení. Sobectví je
příčina a účinek 7 článků řetězu zla:
Chamtivost > Šmelina > Bohatství > Odpad > elitářství > Apartheid >
Bezpráví ,
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Tyto 7links mají mnoho zlých mutace odkazy:

Celebritami sportovní ~ Credit-Provider ~ Deceitful- balení ~ Majetek
~ Zahraničního vlastnictví ~

Franchising ~ Volně držet ~ Globalizace ~
Nákupní centrum ~ Daní vyhýbání ~ nezasloužený ~
svaz ~ Univerzita ~ dobročinnost ~

Chain of Evil je nemoc komunita
Onemocnění s příznaky sobectví, korupce a nespravedlnost.
Místní zámožní komunita bezdomovců
(Spí v odpadkových kontejnerech) podvyživený

(Jíst odpadky) a bojují (Sledována dluh kolektory,
šikany, obtěžuje, ..) lidé.
Mnoho z jeho lidí jezdí bez nezbytnosti každý
- den živě (Jedlý jídlo, čistá voda, slušné oblečení a cenově
dostupné, pohodlné, bezpečné, přístřeší) , Tito potřební lidé žijí v
bídě, což často vede ke zneužívání návykových látek (Kouření,
alkohol a mysl-měnit látky) ,
To je sobecký komunita žijící na ‚Chain of Evil‘ a není-li svou
povinnost lidské slušnosti. Je to vaše komunita? Pokud ano, je vaší
povinností něco změnit.
Pokud tak neučiníte, je nemorální, je Zlo je Anti-1 BŮH. Zlí potřeby tunelování a
umístění do klecí, SLEČNA/ R6

1GOD čeká slyšet od vás!

yy

yyyy

Linie ZLA - Modlitba
Milý 1GOD , Tvůrce nejkrásnější Universe nejčastěji skromného věrného
depozitní-opatrovníka (1 Svatý name) žádá pomoc při držení odpovědné členy řetězce zla
požaduje, aby Chain of Evil členů se nyní & potrestán v posmrtném životě žádá Chain
of Evil členů Prožít-Bad 7 generace Let the Good daří & Chain of Evil klesne ke slávě z
1GOD & dobro lidstva

Používat tuto modlitbu každý úvazek potkáte člena řetězec zla: člověk, asociace,
korporace, organizace, vláda, ...

17

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

1FAITH Zákonodárce Manifest

CHAMTIVOST > dále jen 'Chain of Evil' začíná, když jedna osoba,
skupina, organizace nebo vláda sobecky touží mít více (Materiální věci,
inflyence a výkon) než jakékoliv jiné jednotlivce, skupiny, organizace
nebo vláda.
Chamtivost je soukromé vlastnictví, tvrdí, duševní vlastnictví, negative- soukolí, vlastní
majetek, daň-únikům, daňově odečitatelné dary, speculat- ing, získávání pracovníků (Příležitostná
práce, otroctví, nezletilý, nedostatečně, nezdravý, neplacené přesčasy, nebezpečné, pracovat
více a rychleji) ,
Chamtivost je soukromé vlastnictví (kapitalismus) , Osobní vlastnictví s sebou nese nesdílí. Je
arogantní elitářství. Soukromé vlastnictví majetku & IP

(Duševní vlastnictví) končí. Domácí aktiva a IP jsou přeneseny
(Bez kompenzace) do Kraje‘. Podniky jsou převedeny (Bez comp- ensation) na " cron ' ( Komunita
Run Ve vlastnictví ne-pro-zisk) !
Chamtivost je spekulovat (Hazardní hry) že majetkové hodnoty, ceny a nerealizovaným finančním
výnosem se bude zvětšovat. Spekulovat uměle zvyšuje náklady & kreditní dluhu (S použitím
jiných lidí peníze) což má za následek snížení dostupnosti. Spekulace je Anti-Community,
nemorální to skončí! Negativní soukolí a Freehold jsou zrušeny! Sklad a termínových burz jsou
uzavřeny! Trading & zajišťovací Končí!

Chamtivost Je Tax-vyhýbání (Daňově dar, daňové minimalizace, daňové přístřeší) ,
Krádeže z komunity. Daní vyhýbání se zločinem,
SLEČNA / R6 , Daňově uznatelné dar je korupce. Daňově dona
- ce konec, konec daňových minimalizující, daňové přístřeší oblasti jsou uzavřeny!
Chamtivost vytváří bohatství apartheidu! Bohatství Apartheid je hlavní
příčinou in-spravedlností! Bohatství Apartheid a nespravedlnosti jsou
nemorální, Anti-Community, Anti- 1GOD. Skončit bohatství apartheidu

teď !!!
Chamtivost je využití pracovníků. Greedy šmelinu Šéfové použít. Řidič vyznání Slave: příležitostná
práce, otroctví, nezletilý, nedostatečně, nezdravý, neplacené přesčasy, nebezpečné,
pracovat více a rychleji. Tato víra je nemorální, nezdravý (Stres, úrazy, úmrtí) A asociální.
Šéfové, které se týkají části nebo celý vyznání otrokář dostat, SLEČNA / R6 ,

Nejen jednotlivci jsou nenasytní. Globalizace je Greed & šmelinářské
Globalizace byl unesen Greedy spekulantů, které mají být použity ke svému Pyramid
prodejní marketing (Volného obchodu) udržet zisky rostou
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až dojdou zemí a zdrojů. Volný obchod je globalizace řízen nadnárodními podniky
využívající práci a podkopávají
(Vydírání) vláda. Volného obchodu Ends

MUSET UDĚLAT :

Vzít z Chamtivý
Dát na NUZNÝ
Zabavit bez odškodnění ze strany Chamtivý všechna aktiva
(Osobní, obchodní, ..) , sobecké nároky (Životní pojištění, Private- výborný, majetek, ..) ,
Pás Chamtivý všech svých titulů (Dědičná, čestný a profesionální) ,
Odmítnout Chamtivý vedoucí pozice (Pás je stávajících vedoucích pozicích, ..) ,
Publikovat jeho jméno a obraz (Internet, Radnice-škoda stěny ...) ,
Potrestat Chamtivý SHUN STUD & klec je, SLEČNA/ R6 ,
odporovat Chamtivost, Globalizace, Freehold, cizím vlastnictví, nezasloužené,
Copyright, patenty, soukromého vlastnictví, majetek ...

ŠMELINA > sobecká touha stane skutečností by mylné, nepoctivý,
bezcitný, nemorální beroucí výhodě druhých, získává výhodu nad nimi (Přebíjení,
insider trading, zajišťovacích, klamavá reklama, využívající lidské slabosti
& neznalost, Slave-práce, spekulovat, korupce, podvody, ...) , SLEČNA / R6

Příklady Anti-1GOD a Anti-Lidstvo šmelinářské:
Klamný balicí znamená redukce obsah balíčku ke zvýšení zisku. Využívat (Paracitic,
dravých, šmelina) spotřebitele. SLEČNA / R6

19

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

1FAITH Zákonodárce Manifest

přebíjení s sebou nese Využívat (Paracitic, dravých, šmelina) z nedostatku
dodávek. SLEČNA / R6
Stanovení cen s sebou nese patřící do kartelové dohody tak, aby se maximalizoval (Paracitic, dravých,
šmelina) zisk. SLEČNA / R6

spekulanti (Real-Estate) přistavení domácí cenovou dostupnost. Popírat bojuje rodinám
domů. Zvyšování slumech & bezdomovectví. SLEČNA /

R6
Vydírání Nadnárodní assembler v ‚zemi A‘ chce výhody a daňové pruhů z ‚vládě‘.
‚Vláda A‘ odmítá! Multinati- ČNÍ assembler ptá ‚vládu Země B‘ Tato vláda souhlasí s
požadavky. Multinational assembler zavře výrobu v zemi A pytle pracovníků tahů

na 'Country B'. Zisky jsou posláni domů a
vyplaceny bonusy do vedení (zločinci) A
dividendy sdílet držáky (paraziti) ,

Jak nadnárodní (Criminal ohrožení komunity, svrchovanosti a bohatství) působí; proužek
pod zahraniční země svých zdrojů, intelektuálnû ální vlastnost (Vynálezy, know-how,
patenty, ochranné známky) a bohatství
(Prvovýrobci, real estate, zdroje) pomocí zkorumpované vlády. Získat letáky,
daňové-svoboda a levnou pracovní sílu-pomocí Black-mailu. Vláda je řečeno, že pokud
nebude kapitulovat na multi národním požadavkům najdou vládu, která dělá splnit jejich
požadavky (vydírání) A pohybovat jejich provoz. Oni používají jejich zkorumpované
domácí vládu zastrašit nebo destabilizovat další zahraniční Govern- davky, aby změny,
které přinese prospěch Multinational. Pokud to nebude fungovat, že problable mají
domovská země napadne.

Největší hrozbou pro demokracii jsou nadnárodní‘ s
Muset udělat

Trvat od Paracitic dravý šmelinářské
Dát potřebným
(Viz Greed musí dělat) stíhat zbohatlík : SLEČNA / R6
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Vyměnit soukromý-vlastnictví s, cron !
rozebrat nadnárodní (K cron) stíhat CEO, ředitele, majitele: SLEČNA / R6
END šmelinářské stíhat spekulantů: SLEČNA / R6
BOHATSTVÍ > Získávání výhodu nad ostatními hromadí
obrovské množství materiálu věci, vliv a moc (Šperky,
Real-Estate, Služebnictvo, Luxury, mocenských, vláda) SLEČNA
/ R6
Bohatství se akumuluje do 3 způsoby:

' Chain of Evil‘, ‚Nepoctivost‘, ‚majetek‘.
Tvrdá poctivá práce nepřináší bohatství!
Tvrdá poctivá práce je dobrá pro tělo a duši.
Bohatství je Anti-společenství, nezasloužila a nepřijatelné!
Být bohatý je dravá přilákání dalších dravců, kteří chtějí, aby měl jakýkoli majetek, jakým
způsobem se dá. Bohatí snaží zvýšit své bohatství a / nebo ji ponechat udělá cokoliv, včetně: úplatek,
tyran, daňově vyhnout, podvádět, zabíjet, lhát, krást, daňové Evade.

Corrupt Government koupil a řízena bohatých změnit zákony k vytvoření " Bezpráví". Tato
nespravedlnost je Anti 1GOD !!! Zkorumpované vlády a nespravedlnost jsou
nahrazeny. Bohatí jsou zodpovědní:
aktivum - odpaří a SLEČNA / R6 ,

Bohatství je hlavní příčinou zla!
US Bankers Creed: Tristní a potřebným platit daň.

Bohatý pay Účetní a daňové Evade.
Bankéři, Bohatí a účetní! SLEČNA / R6
Výzkum ukazuje, bojuje, chudý a potřebným platit víc za všechno. Bohatý
získat množstevní slevy & zadarmo. SLEČNA / R6 : pro bohaté!

21

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

1FAITH Zákonodárce Manifest

jsou v kleci pouze chudé a potřebné. Bohatý dostat skrze právo Yer. V
případě potřeby, korupčním, vládní ochranou.

SLEČNA / R6 : pro bohaté a zkorumpovaná vláda

Bohatí jsou hlavní příčinou nemravnost, pornografie a dalších osob- verzích! Bohatí
jsou hlavní příčinou znečištění a odpadky! Věří, že jsou větší zásluhy než ostatní, čímž
elitářství & bohatství apartheid! Bohatí chtějí udržet a / nebo zvýšit jejich bohatství
poškozen a uplatit vládu, aby se in-jen zákon! Bohatý pay (výlohy) pokuty. Potřebným,
chudý jít do vězení.

Bohatí jsou paraziti, dále jen "Chain of Evil! Bohatí jsou vyrobeny accoun- tabulku pro jejich asociální,
protiprokluzový systém Společenství a anti- 1GOD chování!

Bohatí jsou asset-svlékl, stíháni a rehabilitován! SLEČNA/ R6
Po rehabilitaci, bohatý nesmí vlastnit žádný majetek! Pracují pro Společenství na 1x
wmw dokud nezemřou! Poznámka! Bohatí nemají nárok na starobní důchod! Musí
pracovat až do smrti!

Bohatý hrozba společenství a životní prostředí!

Nikdo si zaslouží být bohatý !!!!!!!
ODPAD > Human mentalita nemůže zvládnout příliš nic moc (Materiální
věci, vliv a elektrárny) což vede k nudě, chtěl víc, nemorálnosti odpadu.
Sdílení, by byla ohrožena, harmonizující je lepší.

Human design s sebou nese vůli přežít. Chcete-li přežít neštěstí a kon- strictions třeba
zacházet. Naděje (Sny) & Justice (Accountabi- udržovat cenovou stabilitu) jsou zde, aby
pomohl! Zmenšuje Hope & kazit Justice threa- deset Bezpečnost a přežití!

Příklady anti 1GOD & Anti-Lidstvo Odpady:
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Příliš mnoho peněz_ plní sny. Vyčerpání sny splnit _ vede k
nudě, výstřednosti, závislostmi, nemorálnosti, kriminality, chce
víc, hromadili ... SLEČNA / R6

Příliš mnoho peněz_ vede k získání nepřiměřený vliv ve společnosti, která idealizuje
Money & the Waste to vytváří. Peníze vliv je poškozen, umožnila společnosti, která
prostitutky sebe k bohatství a odpad!

Příliš mnoho peněz_ vede k plýtvání penězi na
non-základy: Alkohol, Starožitnosti, Celebrity- sporty,
drogy, hazardní hry, nemorální-sex, Jets, šperky, Zámky,
Nezdravý, strava, Vanity, limuzíny, Přístavky, jachty, ...

Příliš mnoho peněz + nepatřičným ovlivňováním = Power. Power získala tímto způsobem je
poškozen! Corrupt Power promění bezpráví a tyranii. Konce tyranie SLEČNA / R7 ,

Příliš mnoho peněz spouští ‚Hromadění-instinkt‘.
Zachovat to, co jsem dostal a hromadit víc! To, co je moje, je
moje, to je tvoje chci jakýkoli kudy mohu.
Chci to všechno! Dost není nikdy dost a nebudu sdílet!

Nahromaděné bohatství potřebuje ochranu od ostatních chamtivých spekulantů a
sociální-justice vlády. Daňově odečitatelné dary členům parlamentu aby pochopili,
koho zastupuje. Ostatní chamtiví vyděrači postaráno prostřednictvím podvodu,
nepoctivosti, šikana, ... soutěž a neochotní Politians jsou vystaveny, dezinformací,
fám, šikana mediální kampaně.

Bohatý použití napájení s cílem zajistit zákony jsou tam chránit je
před placenými-ing daní, které mají ztráty, a když oni přece mají
ztráty jsou finančně vypomohl zkorumpovaných vlád (US Wallstreet,
UK City of London, Čína) , Bohatí neplatí daně ještě získat prospěch
z každé věci Govern- ment poskytuje.

Bohatí jsou paraziti, komunitní bohatství wasters na non-základy
& hromadění SLEČNA / R6
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Bohatý Wasters & Hoarders support Globalizace. Pracují zahraniční daňové-rájů byli
oni zaparkovat své wHEALTH. Všechny daňové-rájů jsou zavřeny & Asset-svlékl,
jejich vláda je v kleci, SLEČNA / R6

Trvat od wasters Dát do Společenství
MUSET UDĚLAT : ( viz Greed musí dělat) trestat wasters , SLEČNA / R6

NÁMITKY PROTI & END: E

stav T sekera - rájů ~ P rivate - Vlastní
ership F reetrade F ree ho ld ~ G lobalizati na Un ited Na TI na s
CN ~
elitářství > Mít příliš mnoho, vede k věřit v neomylnost (Je lepší a zaslouží víc než
ostatní) , Elitářství v podstatě znamená, (1 osoba nebo skupina věří, že jsou bet- ter než
ostatní, si zaslouží více non-náležitosti, více respektu, více práv, ..) sobecký arogance.
Elitářství plemena: Ambice, apartheid, arro- Gance, korupce, nepoctivost, lest,
diskriminace, nedůvěra, chtivost, in-Justice, žárlivost, šmelina, sobectví, látku
zneužívání, okénko obvodové NERS ,. ..

Příklady anti 1GOD / Anti-Lidstvo elitářství:
Elitists konspirovat aby získali zvláštní privilegia na úkor všech ostatních lidí. Což je
diskriminace a vykořisťování druhých pro účely sebeuspokojení. Elitářský jsou
arogantní sobec anti- komunita, nepřijatelné. STUD jim vyhýbat se jim !!

elitists (Modrá-krev, panovníci, bohatý a megalomaniacs) věřit, protože jejich chovu se
narodí vládnout Země a organiza- ce. Modrá krev * s, panovníci, bohatí a
megalomaniacs podporovat in-chov, což je špatné pro specie (vadné geny) , " Sick
arogance“.
Úschovu Guardians oponovat dědičná: tyranie, bohatství, postavení a moc.
* Modrá krev kanalizace lidské-tělo.
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Univerzity jsou arogantní poškozen elitářský. Jsou používány jako zkratku k bohatství a
moci. Corrupt 'Old Boys Network'. Plýtvání prostředky komunity & plýtvání časem studentů (Irelevantní
stupňů, příliš mnoho volného času, přeplatek pedagogům, ..) ! Vysokoškoláci chybí
pracovišti zkušenosti jsou přeplatku. Zavřít univerzity.

Olympijské hry (Léto, zima) jsou elitářský, zkorumpované,
nehospodárné a Disable upřímný. Jsou to elitářský zábava (1
vítěz a mnoho poražených) Vytvoření obrovský dluh ‚Kraje‘ bavit
dobře off!

Zrušit olympiádu a ukončit MOV.
Olympionik to nejsou mistr je, hrdinů, idol je nebo roll-modelky. Jsou sobečtí, chamtiví,
parazitární zátěž pro společnost. Mučí své tělo, přes-cvičit, používat právní a illigal
doplňky. Později v životě jsou zátěží pro systém komunitní zdravotní péče. Oni plýtvat
omezenými prostředky komunity pro školení místech, olympijských sportovištích,
infrastruktury. Vyměnit vlády, které stráví na olympijských hrách

Konkurenční Profesionální sport je elitářský, zkorumpované, nečestné. Podporovaný
nemorálních kýčovitý chamtivý média vytváření a neškodně odstraňují sportu VIP. Konkurenční
profesionální sport, sponzorované závislostí poskytovatelé (Alkohol, hazardní hry, kouření) ,
Což vede k podvádění, hazardní hry, využití zneužívání těla a omamné látky, vytváří
nevhodné roll-modelů, ... Kustod Guardian oponovat soutěžní sport.

Vesmír Depozitář Guardians věří, že každý člověk je společným dědic všech
přírodních zdrojů, vynálezů & intelektuálnû Tual majetku, možnosti & příležitosti
nahromaděné minulosti & přítomných (Sociální spravedlnost: rovnoměrné
rozložení všechno před mentionad pro všechny lidi) ,

Sociální spravedlnost je 1GOD dané právo. Elitářství je proti sociální spravedlnosti, Anti- 1GOD. Elitářství
je nemorální, kriminální a nepřijatelné. Zákony sloužit většinu. Menšinové Zákony, které prospívají
elitářství jsou poškozené, nespravedlivé a jsou nahrazeny. Vlády, které podporují a vychovávat
elitářství je nezpůsobilý vládnout. Jsou nahrazeny & stíháni: SLEČNA / R6

25

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

1FAITH Zákonodárce Manifest

Must-D0: Šrot elitářství > zřídit Rovnost
elitářské školy stát státní školy!
elitářský nemocnice stanou veřejné nemocnice!

Elitářský důchodu bydlení Přenos je pro Hrabství domov pro seniory !

soukromé pláže stanou veřejné pláže!
Golfové kluby se proměnil v tržních zahrady!

Vysoké školy se proměnil cron s prací kaple!
Olympijské & Sport Konkurenční Arenas je zničen!
Elitářský trofeje a záznamy jsou zničeny Hrabství !
Soukromé kluby jakéhokoli druhu stala public domain!

Volně držet stává komunitu Hrabství vlastnictví !
Soukromého vlastnictví se proměnil cron !

Dědičný-Tyranny stane se volně MULTICHOICE volený výbor!
APARTHEID > dále jen " mají všechny‘ diskriminovat, dívat se dolů a ponížit dále jen " Copak
je ( bohatství Apartheid) , Bohatství Apartheid je nerovnoměrné rozdělení bohatství
komunity!
Nerovnoměrné rozdělení bohatství je nemorální, Anti-1 BŮH! Bohatství Apartheid je
nespravedlivé, zločin: SLEČNA / R6

Rostoucí bohatství Apartheid zvyšuje bezpečnostní riziko pro spolećenství. Čím rychlejší je
nerovnoměrné rozdělení bohatství komunity vyvíjí tím je pravděpodobnější, jsou anarchii a
občanské nepokoje! Bohatství Apartheid je nepřijatelné a že konec je! Parazitní Dravé
spekulantů, bohatství hoarders jsou zodpovědní, SLEČNA / R6

Příklady anti 1GOD & Anti-Lidstvo bohatství apartheid:
Majetek projíždí na bohatství, postavení a sílu rostoucího bohatství apartheidu. Např Monarchisté

a soukromého vlastnictví, dynastie, ... Tento konec je!

Globalizace bohaté národy bully (Blokáda, credit-squeeze, svrhnout vládu, sankce,
invaze) chudý a bojovat národy do prodeje své zdroje levně. Multinational
šmelinářské kon-
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glomerates vydírat chudým zemím. Aby mohli využívat své chudé lidi jako dětská práce a
otrok-práce pracovat dlouhé hodiny podhodnocuje, nezdravý, nebezpečný ... Tento konec
je!
mzda nerovnost hlavní příčinou bohatství apartheidu! Např Pro každý 1 $ americký dělník
dostane nejlépe placeným živitel rodiny dostane zaplaceno 13 dolarů. Čím vyšší stupnice jdete,
tím více Výhody kop a nejvyšší příjmy také získat výhody! Tímto končí! Přeplatku, chamtiví,
parazitní zaměstnanci jsou zodpovědní.

Un-zasloužený výhody zahrnout: pojištění (Zdravotní, zubní, život, ochrana příjmů) ; dítě péče o
děti, důchodové dávky, studie úhrada, nemocenská, dovolená, Dlouhá dovolená ... Un zasloužila
Perky: Vezměte si domů vozidel, kreditní karty, Vyplacené výlety, hotel, restaurace návštěvy,
volnočasové aktivity (Golf, tenis apod ...) , psací potřeby, Accoun- znamné (Vyhýbání se daním) ; ... Výhody
a Perks dále zvyšovat mzdy nerovnost. U každého nejvyšší placené zaměstnance, může být
použito 20 tvrdých pracovních Workers. Tyto un zasloužený výhody a požitky, konec!

Rozšiřování bohatství apartheidu rychlou cestu k bezpráví!

Muset udělat: Konec Bohatství apartheidu

zřídit Bohatství Rovnost
Majetek: předávání bohatství, postavení a moc, končí! Majetek stát Příjmy! Osobní věci
a znalosti-kontinuity jsou předávány (Majetek) ! Poznámka! Přijímá bohatství, postavení
a napájení, s sebou také nese vinu dědění & závazků.

Globalizace: Nadnárodní společnosti jsou stíháni ( SLEČNA / R6 ) & rozebrat, aby se stal
místní cron ! Vláda, která podporují globalizaci jsou nahrazeny a zodpovídat, SLEČNA / R6
,

Soukromého vlastnictví: končí! Komerční (Malé, velké, nadnárodní)
stát se cron ! Domácí transfer do ' Hrabství ' !
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Zisk: končí! Rentability nezisková platí!
mzdy nerovnost je nahrazen Depozitní Guardian wmw !
BEZPRÁVÍ > Těch 6 předchozí vazby v řetězci Evil vedou k hrana- ruption právního
systému a bezpráví (Např Jmenování, Bad-Law, Corrupt-Law, Estate, soukromého
vlastnictví, nezasloužené, Samoregulace, Tax-vyhýbání, ..) , Tímto končí! Kustod Strážce
spravedlnosti na základě ‚Zákonodárce manifestu‘ nahradí jej.

Podřízené nespravedlnostem: bití, žebrání, obtěžování, práce, pedofilie,
prostituce, soldiering, sebevražedný bombový útok, ...

Podřízené nespravedlnostem jsou nejhorší formu bezpráví, je comm- selhání
jednota. Končí to! Vinni jsou zodpovědní!
Ženy nespravedlnosti: domácí násilí, rozdíl v odměňování, znásilnění, prostituce,
náboženské, sexuální obtěžování, otroctví, ...

Ženy křivd, k výpadku komunity jsou určeny! Vinni jsou zodpovědní!

Nespravedlnosti ve Společenství: Chamtivost, šmelinářské, bohatství, odpadech,
elitářství, Wealth apartheidu. Komunita křivdy jsou určeny! Vinni jsou zodpovědní!

Špatný zákon nespravedlnosti: Freehold, Autorská práva a patenty (Duševní vlastnictví) ,
Privatizace Utility, daňově uznatelné Darování, ... Bad zákon je zrušen! Zpětnou platností k
0.1.1.1! Re-odsouzena (Povinně) ,
Zkorumpovaní Právo nespravedlnosti: Diplomatická imunita, Double Jeopardy,
Plea-vyjednávání, Immunity, Ustanovení o promlčení, Privilege, ...

Zkažený zákon je zrušen! Odnětí se zpětnou platností k 0.1.1.1 (01.01.2004)

Re-odsouzena (Povinně) ,
Náboženské nespravedlnosti: celibát, obřízka, vymítání,
odpuštění, obtěžování, pedofilie, privilegium, sacrefice ženy
diskriminaci, ...
Vypovědět, Shun náboženských křivd & stát Depozitář-Guardian!
Držet duchovenstvo k zodpovědnosti.

Každý člověk má morální a civilně-Duty ukončit bezpráví. Držet lidi k odpovědnosti, které
jsou příčinou a účinek bezpráví. Vyměnit Govern- ment, které umožňují nespravedlnosti.
Držet politici odpovědní.
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Správa nespravedlnosti: Vražda, nejsou poškozeny, exekuce,
napadnout, mučení, tyranie, wealth- apartheid, ... Nahradit tyranii
s multiple choice 1. minulost pošta svobodně volený výbor Governance. Stíhat tyranie: SLEČNA / R7 Governance that assassinates,
executes, invades, tortures is Evil is re- placed & caged , MS / R7 Corrupt
& Wealth-Apart- heid Governance is replaced & prosecuted: MS / R6

Z E R O T O L E R A N C E to I N J U S T I C E !
The links of the 'Chain of Evil' are expanded by many evil linketts:
Celebrity-sport ~ Credit-Provider ~ Deceitful-packaging ~ Estate ~
Foreign- ownership ~ Franchising ~ Freehold ~ Globalization ~
Shopping-Center ~ Tax-avoidance ~ Unearned ~ Union ~ University
~ Charity ~

Celebrity-Sport is part of the culture of the Chain of Evil.
Corrupt elitist greed & profit driven entertainment. It is entertain- ment to benefit the
bored idle wealthy. Divert the under privileged attention away from realizing how
exploited they really are.
Sport-Celebrities, elitist entertainers who do anything to win, break
records & be worshiped (idolized) . A need of Sport participants is to get
elitist recognition + Sponsors'
(parasitic predatory Profiteers) & a complicit trashy Media
created an abomination: ' Celebrity-Sport '.

Celebrity-sports participants, are paid
(direct, grants, sponsored,..) professional
entertainers. E g. Australian Rules Foot
- ball, Auto-racing, Base-ball, Basketball, Boxing,
Chess, Cricket, Cycling, Golf,
Ice-hockey, Gran-Prix, Gridiron, Horse- racing,
Motorcycle-Racing, Olympics, Para-Olympics, Rugby,
Soccer, Swimming, Tennis, Yachting,
Winter-Olympics, Wrestling, ...
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Celebrity-sport needs purpose build facilities
(Hall, Stadium..) , infrastructure (Rail, Roads..) .
This wastes community resources & often creates long-term (Shire)
debt. These Facilities are an Energy waster & create a lot of
garbage. Stop building these facilities & demolish existing.

These events supply entertainment, Alcohol, Cola, other sweet drinks, Gambling &
unhealthy-food (greasy, fatty, salty) often accompanied by violence (assault, rage,
throwing objects, vandalism) . The event creates a lot of garbage (bottles, cans, food,
paper, plastic) that needs storing (landfil) . Gambling leads to crime: Cheating (nobling,
rigging of result,..) .

Celebrity-sport is a major cause of Shopping-Addiction. Marketing
creates demand by using loyalty to local idols (Sport
Celebrities) to drive shopping-ddiction (gear, junk,
paraphenelia) . You are a fool paying too much for
clothes & footwear!!! Fans behave like Zombies (mindless)
.

Celebrity-sport through Sponsors increases
Addictions: Alcohol, Smoking, Gambling,
Shopping, Drugs,... These Addictions are a burden
on individuals, families & community.

Sport-Celebrities are Greedy-Media creations to increase profits for themselves & other
greedy-profiteers (junk-food outlets, gambling providers, alcohol manufacturers,
pornography, smoking manufactu- rers, prostitution ...) . Once the popularity of a
Celebrity wanes they are discarded & replaced with a new Celebrity.
The need to stay popular, to win leads Sport-Celebrities to explore their dark-side. Immorality
(Adultery, Nudity, Pornography) is used to gain attention. Substance abuse (Alcohol,
Smoking, Steroids,
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Drugs) is used for stress & to keep up
performances. The Greedy Trashy Media
uses this behavior to increase profits &
eventually to dump the Celebrity they
created.

Using Sport-Celebrities as roll-models & Idols, is unacceptable. Sport Celebrities are
false idols they insult 1GOD. Educators who promote Celebrity-sport are replaced.
Parents who allow their children to play Celebrity-sport & worship Sport Celebrities are
irresponsible bad parents. The Community re-educate’s these bad parents.

Sport is leisure-time entertainment a hobby not work. Lazy (dumb)
student get’s University scholarship (sport) . University, Sponsors & trashy Media
create lazy, dumb useless Sport-Cebrity. This ends.
University is closed, Sponsorship ends, trashy Media shuts, sport celebrity gets a
low paid job.

End Celebrity-Sport, demolish venues..
Replace with public participation Community Leisure activities.

C r e d i t - P r o v i d e r > P r e d a t o r - l e nd e r >Lo a n - s h a r k Providing
Credit (card, loan, mortage) for profit is pred- atory lending a 'Loan-Shark' operation. Predatory
lend- ing is allowed & encouraged by corrupt criminal Gover- nment. Predatory-lender
use criminals (Debt-collector)

to collect their credit.
Credit for profit Ends! It's providers are closed &
prosecuted, MS /R6 Government that allows &/or
encourages predatory lending is replac- ed,
prosecuted, MS / R6
Custodian-guardian condone non-interest unenforceable loans. You only pay back the
amount lend (no fees, no interest) . You don't have to pay back if you cannot do so. If
you do, when you can, don't pay back more than 10% from your weekly wage.

Debt-collector are closed down & caged MS / R6
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Deceitful- Packaging ( Consumer-fraud) MS/ R3
Profit orientated economies allow immoral criminal ' Deceitful- Packaging ( Consumer
Fraud) '. Consumers need protection from deceitful, dishonest & greedy profiteering
producers, manufacturers & retailers who use 'Deceitful-packaging' (down-sizing
content) to take advantage (rip-off) of consumers.

Examples of how the deceitful, dishonest & greedy system works.

A manufactured product comes in a 0.440kg package using their brand label. The same
product is also labeled as a retailers home- brand , but the package content is reduced
to 0.415kg. This is done so the retailer can sell their home-brand at a lower price than
the manu- facturer brand. This is to fool (deceitful, dishonest & greedy trick) the
consumer into thinking that the home-brand is a bargain because of its lower price.
When in fact, because the consumer gets less product there is no saving & sometimes
the consumer in reality ends up pay- ing more. Consumer-fraud!!! MS / R3

1 manufacturer packs his product in a 0.440kg package. Another Brand uses the same
size packaging but in a deceitful, dishonest & greedy manner only puts 0.425kg of
product in. If products are sold at the same price, the 2nd manufacturer makes a greater
profit & the consumer gets less product for the same amount of money spend. The
consumer has been deceived. If the 2nd manufacturer sells at a lower price, his product
looks like a bargain. Because there is less pro

- duct in the 2nd package it should therefore sell for less, not making it a bargain
anymore. The 2nd manufacturer hopes in a deceitful, dis- honest & greedy manner,
that the consumer will not check the weight since his packaging looks similar to
competing products. Consumer- fraud! MS / R3

Packaging comes often with less than full content (over-sized packag- ing) . E.g.
Packaging is designed to hold 6 items but only contains 5.
This deceit is meant to deceive consumers in believing they get more then they
actually get! Consumer-fraud!!! MS/ R3
Get less> pay More! A manufacturer adds less Salt &/or Sugar.
Labels product 'Reduced' & charges more! Reduced is to convey to
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consumer there was an extra cost (something taken out, reduced) . Therefore a
higher price is needed. Not True, there is no extra cost. Manufacturer put less in, so
the price should be lower. Consumer- fraud!!! MS / R3

Imported goods packaged to look like local product. Consumer-fraud
MS / R3 . Local product packaged to look foreign, imported.
Consumer-fraud MS / R3 .

Must-Do: Government is to standardize packaging content size:
solid [ gram ( g )/ Kilogram ( Kg )/ Ton ( T ))],
liquid [ milliliter ( ml )/ liter ( l )/ Kiloliter ( Kl )]. 1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g >
500 g > 1 Kg > 2 Kg > 5 Kg > 10 Kg > 20 Kg > 50 Kg > 100 Kg > 200 Kg > 500 Kg > 1 T > 2 T > 5 T >
10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 ml > 2 ml > 5 ml > 10 ml > 20 ml > 50 ml > 100 ml >
200 ml > 500 ml > 1 l > 2 l > 5 l > 10 l > 20 l > 50 l > 100 l > 200 l > 500 l > 1 Kl > 2 Kl > 5 Kl >
10 Kl > 20 Kl > 50 Kl > 100 Kl > 200 Kl > 500 Kl > Standard has to apply to commercial,
industrial, personal packaging.

Note! Imperial measures are obsolete. Packaging also is recyclable.

PS-1 ( Packaging-standard) covers consumer needs: honest easily to compare
product quantities' & packaging. Solid weights (g/Kg/T) & Liquid weights (ml/l/Kl) packed,
distributed & sold in the quantities shown in the table. Packaging is to be recyclable.

End Deceitful-Packaging
Establish U.C.G. PS-1 ( Packaging-standard)

Consumer guidance
Solid & Liquid weights need to show the price for 1 kg / 1l to compare prices + the
actual weight & price.

The product with the lowest kg/l price is the ' BARGAIN'.

Support PS-1 Packaging-standard
punish Deceitful-Packaging
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Estate ( Inheritance)
In a selfish greed driven Society upon death of an indivi- dual it is
common to pass on position, power & wealth.
Creating an Elite of unearned undeserved position, power & wealth. This
behavior is cause & effect of Wealth

Wealth-Apartheid, a crime, MS / R6 Note! accepting an Estate also
entails accepting past debt, guilt & accountability!
Inheritance of position Ends. It is replaced with promotion by work- experience +
further study + Seniority.
Inheritance of power Ends. It is replaced with freely multi-candidate elected
Committee.
Leadership by 1 is tyranny (Hereditary/Political) it Ends. Leadership by elected
Committee is fair.
Inheritance of wealth Ends. It all goes into Government Revenue.

Custodian-guardian pass on knowledge-continuity, traditions, memo- rabilia, beliefs.. Custodian-guardian
pass on community spirit & responsibility. Custodian-guardian pass on the philosophy
of 1GOD
1FAITH 1Church. They also pass on their guide, the ' Law-Giver

Manifest'.

Foreign Ownership ( Treason) MS / R7
Allowing Foreigners to control, exploit, own, plunder is TREASON !
Government that allows Foreigners to take advantage (Rip-off) of Locals is committing
Treason (crime) . Government is replaced & prosecuted. MS / R7 Foreign ownership ends
without compensation.

Examples of how Foreign Ownership Treason works:
Foreign Ownership alter, corrupt & destroys local: culture, jobs, traditions, values... Foreign
Ownership plunders local: Intellectual- property, Know-How, Resources, Wealth... Foreign
Ownership Ends. Free-Trade Ends.

Foreign Ownership drives' up land & real-estate prices. Making
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them not affordable for 1 st home buyers'. Increasing homeless..
Foreign Ownership of 'Freehold' (land/real estate) Ends. It is
confiscated without compensation.

Foreign Ownership of entities results in foreign
leadership positions. Denying locals to hold these
positions. Decreasing promoti- on opportunity &
increasing unemployment..
Dumming down of local staff. This ends!
Foreign Ownership of manufacturing results in importing their supplies. Rather then
buying local. Also local intellectual property is taken offshore! Foreign ownership of
manufacturing ends! MS / R7
Foreign Ownership of Entertainment undermines local talent & their opportunities. Brainwashing
locals to become foreign culture- clones losing their entity. Foreign-ownership of
Entertainment is the greatest threat to local culture, customs, dialect & traditions. If
you are American watch American entertainment. If you are not, don’t watch
American entertainment. Foreign ownership of entertainment ends!

Foreign Ownership leads to local wealth going overseas. Leaving locals poor &
destitute. Foreign Masters owning local peasant servants. Foreign ownership ends! MS
/ R7

Foreign Ownership of Franchises destroy local business, unique- ness & diversity. Undermining
local traditions forcing unsuitable foreign culture on the local community. Betraying
locals. Foreign Franchising ends!

Foreign Ownership of resources leads to the foreign-owner selling the resources
cheaply to his country of origin benefiting them. Robb- ing the locals of the Resources
& their wealth. Letting Foreigners own local Resources is Treason, MS / R7

Foreign Ownership of Food production & food-distribution.
Result: Food production caters for Export leaving locals with the Export rejects at high
prices. Also some local foods will be replaced by a foreign diet. Foreign ownership of
food production & food distribu- tion ends! MS / R7
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Foreign Ownership of Media is an invasion by stealth. Foreign media influences locals
to the benefit of foreigners. Destroying local Culture, Heritage & Traditions, corrupting
Politicians & Government. Government looses their sovereignty & betrayes the local
population, Treason, MS / R7

Foreign Ownership often leads to Blackmail. Foreign Multinatio- nal demand a
Government give them handouts, tax-freedom & cheap labor. Government is
threatened that if it doesn't capitulate to the Foreign-Owners demand. They will find a
government that does meet their demands & move their operation there. E.g.
Australian Govern- ment regularly pays (100's of millions) out to Foreign Multinational
Car companies. They sent Executive bonuses' home & increase their foreign
shareholders dividends'. Note! Australia eventually said no to Foreign Car makers
blackmail. Car makers (Ford, General Motors, Toyota) closed factories &
Custodian-Guardian do not use transport from these companies, they cannot be
trusted.

ZERO TOLERANCE TO MULTINATIONALS !!!
Foreign Ownership is possible because of betrayal by corrupt Government. Government
& Government-employees that facilitate this betrayal are to be replaced &
prosecuted for 'Treason': MS / R7 .

Must-Do:
Cancel Foreign Ownership of: Assets, Businesses, Manufacturing,
Primary-production, Resources, Real-Estate, Intellectual-property, Land! Without
compensation.

Legislate, Foreign-ownership, a crime: Treason, MS / R7 .
Assets, businesses, freehold, I-P, Resources already owned by foreigners is
confiscated without compensation.

Replace foreign-owned businesses with CROn
(Community Run Owned not- for-profit) !
Support CROn! Shun Multinationals!
Replace & prosecute (Treason) Government & Government employ- ees that allows
or encourages Foreign Ownership! MS / R7 Foreign Ownership is an invasion &
occupation without the use of military
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force. Defend your community from this threat.
Only allow Imports that do not compete or replace Local goods & services. Encourage
local production & services to avoid having to import. Provincial self sufficiency is
the best survival technique.

‘Cancel Foreign Ownership’
‘SAVE Local JOBS’
Franchising ( Business-model: Cloning) MS / R6
Franchising is a Greed/Profiteering cloning marketing system. That uses a particular
business model than clones itself. It is designed for mediocre small profiteering
capitalist. To spread cancer like (Globali- zation) over the Planet. Customers loose their
identy. They look & eat the same in NewYork or Berlin. Mindless Zombies. This ends!

Franchising is Cloning is a cheap mindless copy.

Globalization is Anti- 1GOD!
Franchising destroys local traditions, culture, uniqueness & diversi- ty. Most Franchises
are 'US' or based on US-Marketing systems. They offer often unhealthy products: E.g.
Junk-Food-outlets, US & their Culture-clones are the main cause of the
'Diabetes'-Plaque, 'Obese- Plaque (Blubber-people) ', high Blood-pressure-epidemic,
Acne...
Franchises destroy local Cuisine, Fashion... Communities & Govern- ment that allow
Foreign Franchises to operate betray local cuisine, heritage, traditions & population, MS
/ R7

Franchises destroy diversity by selling 'Designer-clothes'. These clothes are
uniforms (jeans..) for people who betray their culture & heritage, mindless, primitive,
dumb clones. Shun these dummies!

37

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

1FAITH Law-Giver Manifest

Franchises are the main reason for Shopping-Centers. Franchises are under-staffed
& use poorly trained under-paid (juniors, casuals)
staff. Shopping-Centers (shopaholics paradise) are big energy wasters who need more
polluting Power-stations. They also create a lot of garbage. Close all Franchises!

Franchises with their slick marketing (exploiting human weakness & gullibility) are the
main cause for the Addictions: Shopaholic & Gad
- get Junky! Franchises are under-staffed, use poorly trained under- paid juniors,
casuals. Customer-service is poor or non-existing. Most 'Bargains' & 'Sales' are Fraud!

Custodian Guardians believe that Franchising is Anti- 1GOD because it undermines 1GOD's
design of local uniqueness & diversity.
Franchising being global defies 1GOD's Anti-Globalization.

Must-Do:
Confiscate ( without compensation) all Franchises & convert them to local CROn ! Punish
Greedy Franchisee cage them, MS/ R6
Support local unique traditional business (converted to CROn) .
Protect your communities heritage:

Oppose Franchising, Globalization &
Foreign-Ownership
Freehold public land plundered from the community... MS / R6
Freehold land is public land plundered from the community by cor- rupt criminal
Government (corrupt criminal government needs remo
- ving & punishing) . Corrupt criminal government either gave away land (squatting) or
sold it to criminal greedy, parasitic, predatory, pro

38

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

1FAITH Law-Giver Manifest

- fiteers (land-speculators) . Land-speculators are Parasites needing Rehab: MS/ R6 End
Freehold! Support Shire Land Ownership!
Freehold land is used by investors to speculate
(gamble) hoping to drive up property prices (profi- teering, capital
gain) denying a community afford- able shelter. Investors also
use freehold land for criminal tax-avoidance (negative-gearing) , MS/
R6
Some investors erect flimsy buildings & charge over priced
rent. People who can't pay become homeless. Investment
Property is not really bought for rental income but used as
tax evas- ion. Result decaying human habitation (people
move out cockroaches & rodents move in) . Slum-lords
loose property without compensation & are caged, MS/ R6

Freehold land is private ownership land. Depriving community use of land for benefit of
all. Freehold (No Trespass) denies usage of all beaches, of lake & river frontages,
denies picnicking on golf course,...
'Wealth-Apartheid'. It ends! MS/ R6

1GOD created Planet Earth to be used & enjoyed equally by all People. Freehold
land & privately owned dwellings are insulting to 1GOD. Freehold Ends!

Must-Do:
All land is owned by Shire ( Local-Government) . Freehold land being stolen goods. The
Shire has to pay no compensation when transfer- ring title. Owner Occupier can stay
in house until they want to move or die. Then the Shire takes control (there is no estate
for property) .

Investment Property both land & Buildings are taken control without compensation by
the Shire . Investor is prosecuted for 'Crime against Community' MS/ R6 Investment
Property Ends!

F R E E H O L D E N D S !!!!!!!!!!
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Globalization is not part of humankind's Destiny.
1GOD made it very clear that
globalization is not part of
humankind's Destiny. 1GOD
beliefs in 7Tribes developing
independently & separate (Map) .
1GOD wants humankind to

'STOP' GLOBALIZATION!!!
Should humankind fail to ' STOP' globalization then
1GOD will act. Don't anger 1GOD heed 1GOD's
warning: Pulverization of the World Trade Center in New York,
US credit crisis, Cityof London Brexit.
Globalization is part of the Chain of Evil. Globalization has been hija- cked by Greedy
Profiteers to be used for their Pyramid selling marke- ting (Free-trade) to keep profits
growing until they run out of countr- ies & resources. Free-trade is globalization it is
driven by multinatio- nal businesses exploiting labor, black-mailing & undermining
govern- ment. Multinational businesses undermine a country's sovereignty. Leading to
corruption & exploitation! Dismantle Multinationals con- fiscate assets without
compensation & turn into local CROn.

Greedy Profiteers have established propaganda organizations: G20
(Greedy Twenty, main cause of pollution) , G8 (Greedy Eight, Wealth- Apartheid) , IMF (International
Monetary Fund, global Loan-sharks) , WEF (World Economic Forum, Greeds' publizist) ,
WTO (World Trade Organization, cause of Wealth-apartheid) ,.. These organizations
brain
- wash the public that greed is good, profit is good & Globalization is the answer to all
our problems. The reality is Globalization is used for costcutting. By moving into
countries that have a lower cost structure. Sacking people in one area & employing
slave-labor in another. This Ends. Government’s, organizations, individuals are
accountable!

Lower costs are achieved by employing under age children in
unheal- thy unsafe working areas. They are underpaid underfed
working long hours without breaks, without holiday entitlements,
without health benefits. Missing out on childhood experiences, playing & education. While Greedy Profiteers are laughing
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all the way to the bank praising their Idol 'Globalization'. This Evil Ends! MS/ R6

Where children are not available another under class is used
females. Females are treated often worse. While working
under the same inhuman conditions as the children many
females also have to provide sexual favors (being Raped) .

Many males are also exploited but usually not as bad as children &
females. This Evil Ends! MS/ R6
End Globalization, support 7 independent
Provinces: Africa, Amazonia, America,
Europa, Mongolia, Oceania, Persindia.
All International Waters end. They are divided
between the 7 Provinces.
This is the new normal.

Must-Do:
All Global Organizations: Political, Military,
Commercial, Entertain- ment, Sport are
closed down. People-migration Stops' (no
moving to other Provinces) . No holiday
travel to other Provinces.

No global Culture. Global Organizations, CN (Commonwealth Nations
) , FIFA (football) , G20,G8 (polluters) , IMF (Loan-sharks) , IOC (olym
- pics) , NATO (war criminal mercenaries) , OPEC (polluters) , UN
(United Nations bringer of misery, suffering, destruction, death) ,.. are Anti-1 GOD. They
are closed Down.
Commonwealth of Nations ( CN) were established by English pirates
to plunder, spread slavery & slave labor. Today (CN) have puppet
regimes (governments) that assist in plun- dering of their country for
the benefit of the English Hereditary Tyrant. CN is dissolved & the
nations freed.
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FIFA a Corrupt Celebrity-Sport organization. Wastes community
resources. Is shut, prosecuted: MS/ R6
FIFA's Venues are demolished, land is used more benefi
- cial by community’s. Pro-Sport Ends!
IOC runs a circus (Olympics) , getting countries to waste billi
- ons on freakshow entertainment. Entertainers strive for elit
- ism using legal & illegal supplements becoming unnatural performing freaks.
Olympics are Greed driven wasting scarce resources that are needed to
eliminate poverty. A horror side
- show has been added Paralympics here disabled are mock- ed. Shut + MS/ R6 IOC's
Venues are demolished, land is used more beneficial by the community’s. All
funding to Athletes’ ends. Every past & present member of ‘IOC’ get, MS/ R6

NATO the European-Mercenary Army that serves US global bullying &
exploitation. NATO kills Civilians & destroys infrastructure & homes. It
is dissolved & its War
- criminals & Insurgents are caged: MS / R7 NATO with its weapons of
mass-destruction: A (Atomic) , B (bacterio- logical) , C (chemical) is a
main threat to human survival.
OPEC an Oil-Cartel holding Humankind to ransom! The Cartel is
dissolved & its members prosecuted: MS / R6 .
Burning Oil Ends! Turning oil into plastic ends!
UN serves the self-interest of the countries with veto right. These countries, are the
biggest arms-dealers denying humankind peace.
The UN has failed humankind. It has not stopped:

Child-Labor ( Pornography, soldiering, working)
Pollution ( Atmosphere, air, soil, Space, water)
Tyranny ( Hereditary, political, credit, profit, wealth)
Genetic-Modification
(Animals, Micro-organism, Plants, Humans)

Slavery ( child, debt, adult, prostitution, underpaid work)
Waste ( Disposables, junkproduction, over-production, Packaging)
Wealth-Apartheid ( Estate, In-justice, Tax-avidance, Tax-haven)
Homelessness ( Loan-Sharks, Slumlords, Wealth-Apartheid)
Hunger ( Over-irrigating, Fresh water polution, Fresh water waste)
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Profiteering ( Cartell, capital-gain, monopoly, overprice, hedge)
Poverty ( credit, discrimination, unemployed, wealth-apartheid)
Pornography ( Adults, Animals, child, Homosexual, mixed-gender)
Genocide ( massacres: political, racial, religious,..)
Addictions
(Alcohol, Drugs, Gambling, Overeating, Shopping, Smoking)

The UN is dissolved! Humankind embraces the 'Law-Giver Manifest'

Globalization undermines 1 GOD's design.
Globalization angers 1 GOD!
Shopping-Center / Mall ... the Capitalist-Retailing-system
of Greed, Profit, Waste & Pollution.

Shopping-Center/Mall is a part of the Capitalist-Retail-Marketing
- system of Greed, Profit, Waste & Pollution. Shopping-Center/Mall encourage
duplication. Duplication is meant to increase competition, reduce prices, give better
service. This is Fantasy a Capitalist LIE!!!...
E.g. 3 Supermarkets selling almost the same products for the same price. 99% of
prices are identical making competition a Fantasy. Dup- lication is expensive making
lower prices a Myth. Cost-cutting, under
- staffed, poorly trained underpaid (juniors, casuals) staff result in poor or
non-existing 'Customer -service'. Duplication Ends!

Duplication leads to waste of floor-space. More Floor-space needs
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more furnishings installed. Uses more energy creating a need for more polluting
Power-stations.. All this creates more 'Garbage', 'Pollution' & cost.

Shopping Centers encourage a nocturnal Life- style.
Shopping when its dark. This is unhealthy therefore the ' Shire'
impose a ' Night-Curfew'.
Shopping Centers are expensive to built, maintain
, consume a lot of energy, are wasteful Duplica- tion &
create a lot of Garbage.
Franchises are the main reason for Shopping-Centers.
Franchises are under-staffed & use poorly trained under
- paid (juniors, casuals) staff. Franchising destroys local traditions,
cuisine, culture, uniquen- ess & diversity. Protect your Community!
Close all Franchises!
There is a better way: CROn-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .
Replace Shopping Center & Shopping-Mall with CRBC.
CROn-Retail model combines all retail needs, for Communal Clus- ter living, in 1
retail-complex. CROn-Retail replaces without duplica- tion all Franchise: Food, Cloth,
Variety... CROn-Retail replaces Fast- food Clones with a Healthy Beverage-Bar. Bazaar
is retailing of home made products & preloved items.
A CRBC is a 4 level (Ground-level, Level 1, Level 2, Level 3, Solar- panel-roof) building.
Ground-level is Storage, goods-in & goods-out for retail/Bazaar. Level 1: the
CROn-Retail area including Beverage-Bar.

Level 2: the Bazaar, everything homemade, pre-loved.
Level 3: Office & workers break area.

A CRBC is next to ' SmeC ' ( Shire medical & education Complex) . Both are surrounded
by Communal-Cluster-Housing & Shire Work- Chapels. All are part of a Shire-Oasis!

Replace Shopping Centers & Shopping-Malls with:
CROn-Retail & Bazaar Complexes ( CRBC) .

Demand!CRBC!
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Tax-avoidance Tax-avoidance is a Crime: MS/ R6
Taxes are needed so Government may fulfill its obligation & expecta- tions to its people.
People who avoid paying taxes have no right to use : Public (education, health, parks,
pension, roads, transport,...)
services. Tax-avoidance is a crime, MS / R6 .

Tax-minimization is Tax-avoidance! Trusts are
Tax-avoidance! Tax-deductible Donations are
Tax-avoidance! Investors also use freehold land for criminal
tax-avoidance (negative-gearing) .
Tax-avoidance is stealing from the Community!
MS / R6 Government that allow tax-avoidance are replaced,
charged: MS / R6

Tax-Piracy! Tax-shelter countries are encouraging foreigners' to plunder their
Home-countries & deposit the loot in their Banks. Tax- shelter countries are shutdown. Their
Banks & Government: MS / R6
A Tax-shelter Government also has to compensate (back taxes, puni- tive
compensation & expenses) the plundered countries.
Tax-shelter: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, Cayman, City of London,
Curacao, Cyprus, Delaware, Dubai, Florida, Jersey, Guernsey, Hong Kong, Ireland, Isle
of Man, Liechtenstein, Luxem- bourg, Monaco, Nevada, Panama, San Marino,
Singapore, Seychelles, South Dakota, Switzerland, Texas, Turks & Caicos, Vanuatu,
Vatican, Virgin Islands, Wyoming.

T A X-A V O I D A N C E Ends!
Guilty are asset-stripped & caged!

ZERO TOLERANCE to TAX-AVOIDANCE !
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Unearned something gained not by merit labor or service
Unearned may be Position, Power or Wealth
individually or as a combination.
Unearned Position, Power or Wealth is a part of the immoral culture of the 'Chain
Evil'. Unearned is undeserving, anti-social, not justifiable it is not tolerated by
Communities.

Unearned Position: Hereditary, Corrupt promotion or Criminal activity individually
or as combination.
Hereditary: Parents pass on position to Children...
Corrupt promotion: Extended family or friends are promoted...
Criminal promotion: Promoted because of Bullying, Threats, Violence...
Unearned Promotion is canceled, ends. Promoters get MS / R6
Unearned Power: Hereditary, Corruption or other Criminal activity individually
or as combination.
Hereditary: Monarchy, Royalty, Political Tyrant, Dynasty,...
Corruption: Interest groups put a puppet in power...
Criminal: Criminals, Invaders/Occupiers put a puppet in power...
Unearned Power is relinquished, ends. Promoters punished. MS / R7
Unearned Wealth: Hereditary, Income, Work-benefits, Elitist Perks or Criminal
activity individually or as combination.
Hereditary: Estate...
Income: income received but not earned
E.g. capital gain, dividends, interest, rent, winnings,..
Work-benefits: for higher pay-grades (perks, fringe benefits) :
Insurance (health, dental, life, retirement) , study, travel,..
Elitist Perks: Air-travel, Bodyguards, Bonuses, Childcare, Seminars, Escorts,
Club-memberships, Discount Credit, Fitness-trainer, Insurance (health, dental, life,
income, retirement) , Limousine & Driver, Shelter, Profit- sharing, Vacations,..

46

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

1FAITH Law-Giver Manifest

Criminal: E.g. Blackmail, Fraud, Identity-theft, Theft,...
All Unearned Wealth is confiscated, ends. Promoters get MS / R6
Note! Above Work-benefits & Elitist Perks are not work related & are not to be paid by
employers. Employees receiving any or all of the above benefits have them cancelled.

Hereditary transfer of Position, Power & Wealth also means transfer of 'Guilt' & debt. Predesessors,
Parents transfer their evil, crimes & guilt to the next generation. The latest generation is
held accountable for previous generation. Custodian-Guardian oppose hereditary trans

- fer of Position, Power & Wealth. C-G support accountable for heredi- tary 'Guilt'
transfer.

UNEARNED is UNDESERVED it ENDS !!!
Union ( labor, labour, trade) represents elitist greedy workers.
Background: Hereditary-Tyrannies used a class system to distribu- te the wealth of the
Kingdom. Industrialization created 2 new classes, private owner-ship (parasitic,
predatory, profiteers) relying on Credit & workers without rights & protection (slave-labor)
.
The Hereditary-Tyrants quickly made a deal with the Entrepreneurs & Industrialists (parasitic,
predatory, profiteers) . The Royals & Royal- ist would get insider information, kickbacks
& preferential deals. The private-ownership Capitalist have no restrictions on how
much they could exploit the workers & other peasants. The Royalist would enact Laws
that would protect Greed, Exploitation & private ownership & oppress, criminalize
workers. Injustice became the Rule of Law.

Hereditary-Tyrants, Royalists & Private owner- ship became
the most Evil form of Governance & economic application. Immoral,
Unjust, Anti1GOD! Hereditary-Tyranny & Capitalism end!
Workers & disgruntled Politicians replaced some Hereditary-tyrann- ies with
Political-Tyrannies. Royalists with Technocrats. Private own- ership with
State-ownership. Business monopoly (private/state)
resulted in workers monopolies (Tyrannies) . Political-Tyranny ends!
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Unions were established to create equality for workers. Unions use criminal
behaviour (black-mail, intimidation, sabotage, violence,..)
during wage negotiations. They are led by elitist uni educated techno crats who fake
social-justice devoid of work-experience, members of the Capitalist-system. They
plunder members funds & misuse mem- bers loyalty for their own political ambitions.
These fakes are the

r eason Labor movements led by union leaders are mediochre copies of business
movements. This ends!

Must-Do:
Private ownership, State ownership are abolished & replaced by ' CROn '. Unions are
deregistered. Government sets wages & conditi- ons (wmw) .

State-owned entity is converted to operate as a ' CROn '. Private own- er ship entity is
confiscated without compensation & is converted to a ' CROn( s) '. Being part of a CROn is
being part of the community.

' C ' community is a ' Shire ' ' R ' run by ' D-mC ' ( Decision-makingCommittee
of 7)
' O ' owned by its workers paid wmw & volunteers ' n ' not for profit (clients,
customers are not taken advantage off)
For economic management, wages & conditions ( wmw) are set annu
- ally by Provincial Government. For best economic management everyone's a wage
earner (wmw) . There is no more need for Unions. They are de-registered. Parasitic
union organisers can now do work.

University( College) corrupt elitist wasteful education.
Universities are arrogant corrupt elitist. They are used as
shortcut to wealth & power. Corrupt 'Old Boys Network. Waste of
community resources & time-wasting by students!
Undergraduates lacking
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work-experience are overpaid & under qualified.
Universities neglect scholar education to chase rankings. Which bene
- fits Administrators, Professors,.. Who are overpaid underworked.
Ranking chasing results in bigger campus- es, more
campuses, campuses in far away places. Campus
buildings big with a lot of emty spaces. Useless Vanity
large landsca- ped parks & gardens. This ends!

Ranking chasing results in creating useless degrees. Extending length of courses.
Encouraging writing of useless Thesis writing. Handing out worthless (Dis) Honorable
Degrees.

Ranking chasing results in providing lavish expens- ive
Entertainment (Elitist Celebrity Sport, Theatre) .
Entertainers get scholarships. They qualify because of their
muscle or entertainment value rather than the use of their brain.

Administrators, Professors, Teachers, don't attend
campus more than 150 days a year, no more than 4
days a week, no more than
3.5 hours a day. Making them the laziest overpaid
workers of any community .

For ½ a year students cannot study (Administrators & Professors need leisure-time) . Doubling
the time attending. Resulting in Schol- ars wasting their life & the community missing
out on productivity.
½ a year holiday leads to boredom.
This Boredom leads to immorality
(Alcohol, Mind-altering substance & sex
orgies,..) & crime (Assault, Rape, Bullying,
Vandalism,..) . Universities are the most likely
place for a SHE to be sexually assaulted &/or
exploited.
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Biggest offenders are the spoiled Rich offspring (Arrogant, sleazy, lazy
, obnoxious,..) who usually get away with it. Crimes by University
(College) entertainers, administrators, professors are covered up. Shut University
& prosecute!
An undergraduate degree often consists of 24 subject mo- dules & is
ideally completed in 3 years. However subjects are not available or
cancelled. Extending studies by ½ or by 1 year. Wasting students life.
Encouraging them to be idle.

8 of the 24 subject-modules are essential. The rest are not. Most of the subjects are
out dated by the time they are applied years later. Resulting in re-education. Universe
Administrators are: student, life, time & wealth wasters, hold them accountable, MS / R7 &
shut Uni- versity’s (College’s) demolish them & rebuild as Shire work-chapel !!

Universities an Elitist short cut to Top positions. Ends! Custodian- guardian
Apprentice-ship career-path replaces it. Apprentice-ship> work-experience>
further-studies> promotion by seniority> work- experience> further-studies>
promotion by seniority,...
UCG1- education supports ' Learn & Teach ' study-method & ' Free-Public-education'
. Provided in health & educati- on complexes, Shire ( SmeC) & Province education (PHeC,
PDEc, CE) . From unborn to cremation. Learn & Teach, 1st Learn (comprehend,
understand) , then Teach (others what you learned) . Then pass on gained
knowledge to next generations through Knowledge-Continuity.

SmeC ' Shire medical & education Complex'
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'
CE ' Community Emergency service'.
Education is a collaboration between Parents, Educators &
medics. It involves Free-education, Free-health &
Apprenticeships. No Universities!!!
University Campuses are recycled for Provincial & Shire Free Educa- tion,
Work-Chapels,... Vanity parks & gardens are recycled as market
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gardens, orchards, & sanctuaries. University Administrators & Educa
- tors are banned from Education & are held accountable, MS / R...

Free Education a 1GOD given Privilege !!!
Charity ( Fake)
Tax-deductible Donations are Tax-avoidance! Tax-avoidance is stealing from the
Community! Tax-avoidance is a Crime: MS / R6
Charity that have Tax-deductible donation status are fake! They are tax-avoidance
schemes endorsed by corrupt Government. Don't donate to these! Close down Charity
& confiscate assets. Prosecute Government, MS / R6

Charities that encourage credit-card donations. These Charities are
bad they support loan-sharks. Putting people into debt is immoral, evil,
unacceptable for Charities. Close these Charities & don't donate to
these! Close down credit-card providers. Replace Government.

Universe Custodian Guardians oppose Tax-deductible donations & credit-cards. They
belief you donate because you care & be suppor- tive. Not because you are selfish. Individuals
should not use credit- cards & put themselves into debt.

~

The iniators, members,
supporters & followers of the
'Chain of Evil'.
Are held accountable. MS / R6

1000's of years of Evil are coming to an End.

1GOD is watching & taking notes !!!
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Failing 7 :

Vandalism

Vandalism may be physical (destructive) , emotional (hurtful) or private (misuse of
identy) . There is planned vandalism, MS / R7 &
impulse vandalism, MS / R3 . All vandalism is anti-community & anti-social
behavior.
Physical Vandalism is destruction of personal items, home, commu- nity, Province &
Space. Personal items includes, communicaters, eye protection, footwear,
transport,... Home includes, inside & out- side. Community includes, buildings, habitat,
graffiti, infrastructu- re, transport,... Province inccludes environment (air, land, sea) ,
infrastructure, sanctuaries, transport, utilities,.. Space includes artificial space-objects (satelites,..)
, bringing in dangerous organisms, transporting out dangerous organisms', garbage,
pollution,..

Emotional Vandalism (EV) is hurtful, betrayal, deceit,.. Using hurtful speech is
emotional vandalism. Betraying deceiving is ‘EV’.
Private Vandalism is the misuse of a persons or entities' privacy.
Hacking, stealing, fraud are private vandalism.

Planned Vandalism is the planning & execution of vandalism to pun- ish an individual,
entity, community, Province, or Space. The plan- ners, the provider of the means, the
executioners, passive supporters are procecuted, MS / R7

Impulse Vandalism is the result of alcoholism, mind altering drug, provocation, rage.
Alcolic & drug-addict get a mandatory sentence that is doubled up. Provoker &
provoked get the same MS / R3 . Raged gets, MS / R3 .

Community vadalism includes arson, destruction by civil unrest, gra- ffiti, pollution,
sabotage, ... Provincial vandalism includes invasion, piracy, pollution, planning
mistake,... Space vandalism is hacking of human build space objects, space-transport,
polluting Space,...
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Vandalism a Community Threat. Accountability & compensation apply.

After having overcome ‘FAILINGS’. It is time to embrace ‘ 1GOD ’s VIRTUES’.

1GOD’s latest message, Law-Giver Manifest

14.05.02.05

www.universecustodianguardians.org

End
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