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1 สิทธิของพระเจ้าจะได้รับสำหรับการกรอก 1 ภาระผูกพันของพระเจ้า

บุคคลที่ได้รับ 1 พระเจ้า 's สิทธิพิเศษเพราะพวกเขาเสร็จสิ้นการของพวกเขา
1 พระเจ้า 's ภาระผูกพัน 1 พระเจ้า สิทธิพิเศษให้กลายเป็นได้รับสิทธิชุมชน หลังจากเสร็จสิ้นหน้าที่ชุมชน
เรียกร้องสิทธิเหล่านี้! มันเป็นสิทธิมนุษยชน!

ภัยคุกคาม 1 พระเจ้า สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ: ความเห็นแก่ตัวมัวโลภผิดศีลธรรม,
มลพิษกรรมพันธุ์ทรราช (กษัตริย์) , ทรราชทางการเมือง ภัยคุกคามใด ๆ ที่จะมีขึ้นเสมอ
acccountable, นางสาว R1-7

1 พระเจ้า รับ สิทธิพิเศษ
1

ระบายอากาศได้อากาศที่สะอาด

2 ดื่มน้ำกรอง
3 กินอาหารเพื่อสุขภาพ
4 ป้องกันเสื้อผ้าราคาไม่แพง
5 สุขอนามัยที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง

6 นมัสการและเชื่อมั่นใน 1 พระเจ้า
7 คำพูดฟรีกับพันธนาการทางศีลธรรม
8 Mate, เริ่มต้นชีวิตครอบครัว

9 มีสัตว์เลี้ยง
10 มีชุมชนที่มีความรุนแรงฟรี
11 รักษาฟรีเมื่อป่วย
12 ฟรีการศึกษา
13 การทำงานได้รับรางวัล

14 ได้รับความเคารพ
15 ได้รับความยุติธรรม

16 จบลงด้วยศักดิ์ศรี
17 ได้รับการเลือกตั้งอย่างอิสระของรัฐบาล
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ปฏิเสธบุคคลใดได้รับสิทธิชุมชนเป็นอาชญากรรม นางสาว R6

1 พระเจ้าคือการรอคอยที่จะได้ยินจากคุณ!

ขอร้อง การอธิษฐาน
ที่รัก 1 พระเจ้า , ผู้สร้างจักรวาลที่สวยที่สุดอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง
(1 เซนต์ ชื่อ)
ผมปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดและเจียมขอทุกสิทธิสิทธิพิเศษกลายเป็นสิทธิชุมชน
ฉันจะเรียกร้องให้ชุมชนรับรองสิทธิเหล่านี้ส่งเสริมให้ชุมชนของฉันในการบังคับใช้สิทธิเหล่านี้เพื่อความรุ่งเรืองของ
1 พระเจ้า และการที่ดีของมนุษยชาติ
การสวดมนต์นี้จะท่องที่บ้านหรือที่ชุมนุม!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
สิทธิพิเศษที่ 1:
ระบายอากาศ, เครื่องทำความสะอาด!

เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ที่ร่างกายต้องการอากาศหายใจ อากาศที่เราหายใจทำจากก๊าซ (ไนโตรเจนออกซิเจนก๊าซ
น้ำและสิ่งสกปรก (ฝุ่น, จุลินทรีย์, สปอร์) . อากาศที่เราหายใจต้องการไนโตรเจนสูงและปริมาณออกซิเจน
นอกจากนี้ยังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำและเนื้อหาก๊าซมีเทน ปริมาณน้ำ (ความชื้น)
เป็นสิ่งจำเป็นที่มีความชื้นสูงจะกลายเป็นอึดอัดและปัญหาสุขภาพ สิ่งสกปรกที่ไม่จำเป็นที่พวกเขาทำให้ขุ่นเคืองปอด

สำหรับระยะเวลาที่คุณสามารถกลั้นลมหายใจของคุณหรือไม่ 4 นาทีแล้วคุณอึกสำหรับอากาศ ไม่มีอากาศหายใจไปอึกคุณตาย!
คนตายได้อย่างรวดเร็วในการเกิดเพลิงไหม้ไม่มีอากาศหายใจ

หัก ณ
ที่จ่ายอากาศหายใจจะถูกใช้เป็นทรมานฆ่าของมนุษย์และสัตว์ หัก
ณ ที่จ่ายอากาศหายใจเป็นทรมาน (น้ำกินนอน) เป็นเรื่องธรรมดาที่มีพนักงานรัฐบาลสหรัฐบริหารธุรกิจสหรัฐและรัฐบา

การทรมานเป็นอาชญากรรมที่จะดำเนินคดี นางสาว R7

(มนุษย์) , นางสาว R4 ( สัตว์) .
หัก ณ ที่จ่ายอากาศหายใจที่จะฆ่าเป็นอุบัติเหตุใช้ด้วยตนเอง (ฆ่าตัวตาย) ,
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รัฐบาลอื่น ๆ (อาชญากร) . อุบัติเหตุ: พิษควันในกองไฟ ด้วยตนเอง:
เด็ดเดี่ยวสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นหรือก๊าซหุงต้ม
รัฐบาล: แขวนก๊าซห้อง ความผิดทางอาญา: garroting บีบคั้นหอบแขวน รัฐบาลฆ่าความผิดทางอาญาได้รับ
นางสาว R7 หมายเหตุ! ฆ่าเป็นการลงโทษรัฐบาลต่อต้าน 1 พระเจ้า มันจะจบ!

มนุษย์เผาไหม้สิ่งที่เป็นภัยคุกคามหลักที่อากาศระบายอากาศ

มันเริ่มต้นด้วยบุคคลที่ใช้หลอดลมของพวกเขาเป็นปล่องไฟและปอดของพวกเขาเป็นตะแกรงสำหรับควันพิษและสิ่งสก
การใช้มนุษย์ร่างกายเป็นปล่องไฟเป็นสุขภาพที่มีความเสี่ยงรุนแรงและดูถูก 1 พระเจ้าของ ออกแบบ.
การสูบบุหรี่ติดยาเสพติด!

ติดยาเสพติดเป็นพฤติกรรมบีบบังคับซ้ำเรื่องน่ายินดีที่จำเป็นต้องรับรู้ ติดยาเสพติดหลอกตัวเองโดยไม่ยอมรับเป็นอันต
เป็นอันตรายต่อตัวเองครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมทำงานและชุมชน

ติดยาเสพติด (ขอทาน) ไม่รู้ (โง่) ใจง่าย (โง่) และอ่อนแอ (น่าสงสาร) !

ติดยาเสพติดไม่เชื่อว่าพวกเขาจะติดอยู่ตราบเท่าที่พวกเขามีความสุขกับตัวเองและการถือครองชีวิตของพวกเขาร่วมก

เมื่อติดยาเสพติดพวกเขากลายเป็นภัยคุกคามต่อผมและชุมชน พวกเขากลายเป็นหลงต่อต้านสังคมทุจริตผิดศีลธรรมห
กองกำลังนี้ไชร์ (ชุมชน) ในการควบคุมชีวิตของพวกเขา การ จำกัด เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

สูบบุหรี่กลิ่นเหม็นออกมาจากปาก
กลิ่นเหม็นเสื้อผ้าของพวกเขา พวกเขาเหม็นขึ้นห้องพัก

เถ้าถ่านของพวกเขามีทุกที่ ก้นของพวกเขามีทุกที่ พวกเขามีความสกปรกน่าข
หลีกเลี่ยงพวกเขา! ความอัปยศพวกเขา

ผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเอง พวกเขาเผาไหม้ของพวกเขาริมฝีปากฟันเหงือกปากลำคอหลอดลมและปอดกล

สูบบุหรี่ขี้เกียจการหยุดพักควันจำนวนมากและตนเองลือ sickies
ถือพวกเขารับผิดชอบ!
ผู้สูบบุหรี่มีสุขภาพที่มีความเสี่ยงให้กับผู้อื่น ผู้สูบบุหรี่มีครรภ์จะทำร้าย
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ในครรภ์ของพวกเขา หลังคลอดทารกแรกเกิดเหล่านี้จะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตของการมีปัญหาสุขภาพ
พวกเขาอาจมีความผิดปกติพิการ .. สูบบุหรี่ตั้งครรภ์จะมีการดำเนินคดีทำร้ายในครรภ์: นางสาว
R3 .
ควันแบบ Passive (จู่โจม) เจ็บคน ผู้สูบบุหรี่ที่สร้างควันเรื่อย ๆ
จะถูกดำเนินคดี นางสาว R3 .
หน่วยงาน (บันเทิงยามว่างทำงาน ,. ) ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่จะถูกดำเนินคดี
นางสาว R3 และชำระเงิน sation compenของรัฐบาลที่อนุญาตให้สูบบุหรี่จะถูกแทนที่และ นางสาว R7 .

ผู้สูบบุหรี่มีความประมาท พวกเขาเริ่มต้นการเกิดเพลิงไหม้บ้านหญ้าป่า
พวกเขาจะรับผิดชอบ นางสาว R4
และจ่ายค่าชดเชย พวกเขาได้รับบาดเจ็บและคนหรือสัตว์ นางสาว R5
. พวกเขาฆ่าคนหรือสัตว์ นางสาว R6 .

ในปี 1951 (อิสลามปฏิทิน) มันเป็นที่ยอมรับว่าการสูบบุหรี่เป็นโรคที่เป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรง รัฐบาลและหน่วยงานร
'บ้าน' สูบบุหรี่ล้มเหลวในการทำหน้าที่และปกป้องชุมชน
การออกกฎหมายย้อนหลังถูกส่งผ่านไปและสิ่งเหล่านี้ได้รับความผิด นางสาว R7

บุคคลใดหรือกลุ่มธุรกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ส่งเสริม (Bies เวอร์, การโฆษณา, การตลาด) ช่วยให้ (พ่อแม่ครูอาจารย์งา
คลับ, ร้านอาหาร, สถานบันเทิง .. ) ผลกำไร (ผู้ผลิต, ผู้ผลิต, การขนส่ง, ค้าส่งค้าปลีก) , ทำให้มี
'สูบบุหรี่และหรืออุปกรณ์การสูบบุหรี่ได้รับ นางสาว R7 มันไม่สำคัญว่า 'สูบบุหรี่' ประกอบด้วย การกระทำของการสูบบ

ศูนย์ความอดทนกับการสูบบุหรี่!
บุคคลลดความพร้อมของอากาศระบายอากาศจากการเผาไหม้ของก๊าซมูลสัตว์,
ไม้, ถ่านหินน้ำมันในการปรุงอาหาร (รวมถึงบาร์บีคิว) ,
เครื่องทำความร้อนพลังงาน
นี้จะสิ้นสุดลงในขณะนี้! ใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตโดยไม่ต้องเผา
Breach ผลลัพธ์ในการยึดทำลายเครื่องจักรและอุปกรณ์ นางสาว R2

Power-สถานี การเผาไหม้ที่ (ถ่านหินก๊าซยูเรเนียมน้ำมัน) เพื่อสร้างพลังงานปิดและรื้อถอน ก่อให้เกิดมลพิษเจ้าของผ
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ดำเนินคดี นางสาว R7 . ถ่านหิน, การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมถูกปิดและปิดผนึก
เจ้าของและผู้ประกอบการเหมืองแร่ (คนงาน) จะถูกดำเนินคดี นางสาว R7 .

พลังงานที่ผลิตโดยวิธีการที่ไม่ใช่การเผาไหม้
ของพวกเขาคือความต้องการที่จะตัดการใช้งานส่วนบุคคลของพลังงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน แทนที่จะ cranking
ขึ้นควบคุมอุณหภูมิและความชื้น, เครื่องแต่งกายอย่างถูกต้อง!

การเผาไหม้ ที่จะย้ายภายในประเทศสิ้นสุดการขนส่งที่ไม่ใช่ในประเทศ!
ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันมีการใช้งานที่ไม่ใช่การเผาไหม้ การขนส่งในประเทศและในประเทศที่ไม่ใช่บนทางด่วนจะถูกแท
'ทางด่วน-รถราง'! ระยะยาวการขนส่งทางบกโดยรถไฟเท่านั้น

ก่อให้เกิดมลพิษ สิ้นสุดความบันเทิง
ในอากาศ: เครื่องแสดง, การขนส่งทางอากาศที่เป็นเจ้าของส่วนตัว (จมูกเครื่องบินเจ็ทเฮลิคอปเตอร์พื้นที่รถรับส่ง
.. )

ในใต้น้ำ: แข่งเรือแข่งรถ, การขนส่งทางทะเลที่เป็นเจ้าของส่วนตัว (cabincruiser,
cruiseships, ส่งเสริม, JETSKIS, เรือเร็ว, เรือยอชท์ .. ) .

บนพื้นดิน: ทุก 2,3 และ 4 ล้อเครื่องยนต์: รอบจักรยาน, เดี่ยว, SUV, กีฬารถลีมูซีนคันหรู
รถแข่งรถต้องเลิก รถไฟท่องเที่ยว โปรโมเตอร์ของมลพิษและผู้ให้ความบันเทิงของยานพาหนะสำหรับความบันเทิงมล
นางสาว R7
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ร้านทำเล็บสร้างควันพิษ พนักงานมีการป้องกันสิ่งที่เบรีย ลูกค้าใบ้ (ลูกค้า)
อย่า
ร้านทำเล็บในช้อปปิ้งศูนย์จะเปิดกว้าง
-ควันพิษของพวกเขาโอบกอดคนโดย เปิดเผยให้สุขภาพความเสี่ยง
หญิงตั้งครรภ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและทารกแรกเกิด
ถ้าคุณได้รับการสัมผัสกับสารพิษควันฟ้องร้านเสริมสวยและช้อปปิ้งศูนย์สำหรับการชดเชย

ร้านทำเล็บมีสุขภาพเสี่ยงก่อมลพิษทางอากาศ พวกเขาจะเข้าเยี่ยมชมโดยคนที่ขี้เกียจเกินไปที่จะทำเล็บของตัวเองและ
ปิดพวกเขาลงห้ามพวกเขา ดำเนินคดีกับเจ้าของผู้บริหาร นางสาว R7

ร้านเสริมสวยเป็นสุขภาพความเสี่ยงก่อมลพิษทางอากาศ พวกเขาจะเข้าเยี่ยมชมโดยคนที่ขี้เกียจเกินไปที่จะทำให้พวก
ปิดพวกเขาลงห้ามพวกเขา ดำเนินคดีกับเจ้าของผู้บริหาร นางสาว R7
ช่างทำผมที่สร้างสารพิษควันจะปิดตัวลงดำเนินคดี นางสาว
R7 ช่างทำผมที่ไม่สร้างมลพิษทางอากาศทำงานได้ตามปกติ
นายทุน (ปรสิตล่าโลภ) ments Governส่งเสริมให้บ้านที่มีสวนโต๊ะเครื่องแป้ง
เจ้าของบ้านใช้น้ำมันมอเตอร์สวนเครื่องมือ
(แปรงตัดเครื่องเป่า, เลื่อย, เครื่องตัด, เครื่องคลี่ .. ) ก่อให้เกิดมลพิษที่
(อากาศเสียงของดิน) .
เจ้าของบ้าน, ผู้ผลิต, ผู้ค้าปลีกได้รับ
นางสาว R7 . รัฐบาลที่ช่วยให้มลพิษนี้จะถูกแทนที่และ นางสาว R7
.
ภายในยาฆ่าแมลงที่ใช้พวกเขาโจมตีระบบประสาท พวกเขาทำในครรภ์และทารกแรกเกิดสมาธิ
ยาฆ่าแมลงทำให้ระคายเคืองของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงระบบทางเดินหายใจ
อย่าใช้ยาฆ่าแมลงภายใน

ยาฆ่าแมลงนอกจะใช้ในสวนผลไม้พืชอาหาร พืชสวนผลไม้อาหารที่ได้รับการปน
ผลไม้ที่ปนเปื้อนพืชอาหารถูกเผาไหม้ ไชร์

(ชุมชน) . รับผลิตเชิงพาณิชย์ของ นางสาว R7 . รัฐบาลที่ช่วยให้มลพิษนี้จะถูกแทนที่, ดำเนินคดี นางสาว
R7 .

6

1 ความเชื่อ 15.08.1.1 NATM

กฎหมายมอบให้ Manifest ตามที่เขียนไว้มันจะเป็น!

1 พระเจ้า 1 FAITH 1 คริสตจักร จักรวาลปกครองผู้ปกครอง
www.universecustodianguardians.org

ทหารก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศกับการขนส่งวัตถุระเบิด, A / N (อะตอม
/ นิวเคลียร์) B (ชีววิทยา) C (สารเคมี)
อาวุธ พวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์สัตว์และ Plantlife นักวิทยาศาสตร์ที่สร้างอาวุธเหล่านี้จะถูกดำเนินคดี
นางสาว R7 . สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตของอาวุธเหล่านี้จะถูกทำลายโดยชุมชน
(ไชร์) .
เจ้าของกรรมการผู้บริหารผู้บังคับบัญชาของสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ได้รับ
นางสาว R7 . ทหารที่มีการใช้หรือกำลังใช้ประเภทของอาวุธเหล่านี้จะถูกดำเนินคดีจากตำแหน่งของ
NCO ขึ้น, นางสาว R7 .

รัฐบาลที่ช่วยให้การผลิตหรือจัดเก็บอาวุธเหล่านี้จะถูกแทนที่ดำเนินคดี
นางสาว R7 .

ดอกไม้ไฟเป็นผู้ก่อมลพิษเป็นหลัก
พวกเขากลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นก่อให้เกิดม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมลพิษทางอากาศสภาพอากาศอาจอู้วัน
มลพิษอนุภาค settles
ในน้ำสกปรกมันทำให้มันไม่เหมาะที่จะดื่ม
ดอกไม้ไฟจบ!
Laserlights แทนที่พวกเขา

Non-ระบายอากาศเครื่องคุณมี 4 นาทีจะมีชีวิตอยู่!
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์การของรัฐบาลที่ปฏิเสธอากาศหายใจหรือเป็นสาเหตุผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
จะรับผิดชอบดำเนินคดีเลี้ยงในกรง นางสาว R7 . ความต้องการเครื่องระบายอากาศจะเป็น 1
พระเจ้า ได้รับสิทธิ!

ศูนย์ความอดทนกับอากาศมลพิษ !!!!!!!
สิทธิพิเศษที่ 2:
ดื่มน้ำกรอง!
เพื่อความอยู่รอดความต้องการของมนุษย์ร่างกาย น้ำดื่ม
60% + ของร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำ เซลล์ในร่างกายของเราทุกคนต้องการมัน

น้ำหล่อลื่นข้อต่อของเราควบคุมของเราร่างกายอุณหภูมิและวูบวาบเสียของเรา ...
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ควบแน่นไอน้ำในบรรยากาศรูปแบบหยด
แรงโน้มถ่วงของโลกดึงหยดลง (ฝนตก)
ไปยังพื้นผิว ฝนเป็นแหล่งสำคัญของน้ำจืด น้ำฝนนี้จะใช้สำหรับดื่ม,
เตรียมอาหาร, การทำอาหาร, ซักผ้า, สุขอนามัยส่วนบุคคล ...

บุคคลที่ใช้เพื่อให้สามารถที่จะดื่มน้ำฝนใช้สำหรับการเตรียมอาหาร
นี้ไม่ได้ advisสามารถถูกน้ำฝนปนเปื้อนที่ไม่แข็งแรงพิษที่เป็นกรดชิมไม่ดีกลิ่นไม่ดี
ซักอบรีดไม่ควรที่จะปล่อยออกมาในสายฝนที่จะกลายเป็นปนเปื้อน
ไม่เพียง แต่จะดูสกปรกและมีกลิ่นไม่ดี แต่มันอาจระคายเคืองผิว

ฝนตกเย็นเป็นลูกเห็บหรือหิมะ หิมะสะสมบนภูเขาสูงขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้สร้างสำรองน้ำจืด หิมะเป็นสีขาว

หิมะปนเปื้อนเป็นสีเทาสีดำแม้
หิมะสีดำที่พบในเทือกเขาหิมาลัยธารน้ำแข็งทั่วโลกกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกา
ชุมชนสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำจืด อ่างเก็บน้ำเหล่านี้ต้องอาศัยน้ำฝนและหิมะละลายเพื่อเติมเต็มพวกเขา
เพราะของมลพิษทางน้ำเหล่านี้จำเป็นต้องรักษาก่อนที่การบริโภคของมนุษย์หรือสัตว์

อ่างเก็บน้ำควรลึกมากกว่าตื้น น้ำลึกเย็นลดการระเหยการเจริญเติบโตของสาหร่ายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพิษและ
กีฬาทางน้ำเป็นสิ่งต้องห้ามที่จะหยุดปัสสาวะประจำเดือนและ pooing ลงไปในน้ำ เรือน้ำ (เรือยนต์,
เจ็ทสกี,
.. ) ก่อให้เกิดมลพิษ (น้ำมันเบนซินแบตเตอรี่กรด .. ) พวกเขาจะห้าม! ข้อยกเว้น:
ขนส่งปาร์คเรนเจอร์
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คนที่ไม่สามารถพึ่งพาชุมชนทำมันขวา ไม่มีการรักษาการรักษาบางส่วนการรักษาที่ไม่ถูกต้องตัดค่าใช้จ่ายการทุจริตพ
.. รักษาบ้านของน้ำที่จะกลายเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจ

รักษาบ้านของน้ำต้องมีการกรอง นี้คือการลด: สารหนูใยหินคลอรีนคลอโรฟอร์มความแข็งคาร์บอเนตทองแดงสิ่งสกป
โลหะหนัก, ตะกั่ว, สารกำจัดศัตรูพืชสนิม ... นอกจากนี้ในสภาพอากาศที่อบอุ่นกรองน้ำจะต้องมีการต้มเพื่อป้องกันอันต
(จุลินทรีย์) โรค.

ภัยคุกคามต่อน้ำจืด
เร็ว ๆ นี้ความต้องการน้ำจืดจะเกินความพร้อมของน้ำจืด

ฝนปนเปื้อนอาจทำให้เกิดสีลอกการกัดกร่อนของโครงสร้างเหล็ก (สะพาน) การกัดเซาะหินเหี่ยวแห้งของใบพืชระคาย
... ตรวจสอบ 'ระบายอากาศ' และ 'กรีนคอนเซ็ปต์'
ในการให้คำแนะนำวิธีการมีมลพิษ

ชลประทาน! การใช้น้ำบาดาลเพื่อการชลประทานบั่นทอนอ่างเก็บน้ำใต้ดินของน้ำได้เร็วกว่าที่จะสามารถเติมเต็ม
ส่งผลให้ในการอบแห้งขึ้นระบบนิเวศทั้งสร้างปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด น้ำบาดาลชลประทานปลาย
ทุกคนที่ผิดกฎหมายโดยใช้น้ำบาดาลเพื่อการชลประทานถูกดำเนินคดี นางสาว R7 . รัฐบาลปล่อยให้น้ำบาดาลชลปร
นางสาว R7 .

ชลประทานโดยใช้น้ำจืดจากแม่น้ำทะเลสาบลำธาร ...
ช้าการไหลของน้ำ นี้จะช่วยกระตุ้นการระเหย
ส่งผลให้ในฤดูแล้ง! ประเภทของการชลประทานนี้ส่งผลให้สิ้นสุดอารยธรรม
ชลประทาน End

ท่อระบายน้ำปนเปื้อนของ (ห้วยบ่อลำธารทะเลสาบแม่น้ำ .. ) สร้างปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด
น้ำ Storm- เต็มไปด้วยยาพิษสารพิษ ..
ผิดกฎหมายการทุ่มตลาดของเสียอุตสาหกรรมสารพิษสารพิษ .. ก่อให้เกิดมลพิษของน้ำปลายมลพิษที่จะถูกดำเนินคดีบ
นางสาว R3

คนอื่น ๆ ทั้งหมด นางสาว R7 .
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เสริมน้ำจืด

แปรใช้พลังงานมากค่าใช้จ่าย ปริมาณของน้ำมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ดึงตัวเลขขนาดใหญ่ของปลาห
... เข้าสู่ระบบ สัตว์ทะเลขนาดใหญ่ติดอยู่กับหน้าจอที่ด้านหน้าของโครงสร้างการบริโภคที่
การรักษาเคมี Sion corro- สร้างน้ำเกลืออุ่นซึ่งจะปล่อยกลับลงสู่มหาสมุทร

Desalination มีปริมาณโบรอนสูงทำให้คุณภาพน้ำด้อยกว่า น้ำที่ใช้ในการทำการเกษตร,
ปศุสัตว์และการผลิตอาหารส่งผลให้อาหารระดับโบรอนสูง การบริโภคเป็นเวลานานของระดับโบรอนสูงเป็นโรค

รีไซเคิลน้ำเสียน้ำเสียผ่านการรักษาหลักที่จะออกจากของแข็งสารอาหารจะถูกลบออกกรองกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไว

น้ำถูกบังคับแล้วผ่านเมมเบรนที่จะลบโมเลกุล ห้องน้ำกับก๊อกเป็นตัวเลือกของรีสอร์ทที่แล้ว
การทดสอบจะไม่เปิดเผยความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งหมด

น้ำขวด (ค่าใช้จ่าย) เหมาะสำหรับการเดินทาง สารเคมีขวดน้ำพลาสติกปล่อยซึ่งเป็นอันตรายเมื่อร้อนขึ้น
(ดวงอาทิตย์, เครื่องทำน้ำอุ่น) . กระจก (ไม่มีตะกั่ว) ขวดมีการแนะนำ

น้ำดื่มรส

เพื่อความหลากหลายน้ำดื่มอาจจะปรุงแต่ง บางเครื่องปรุงเป็นเจ้า unheal- และที่จะหลีกเลี่ยง น้ำปรุงรสอาจจะเสิร์ฟเย

เหมาะสม เครื่องดื่มรส: สารสกัดจากเนื้อ, สารสกัดจากไก่, โกโก้, ชากาแฟ, ผลไม้, สมุนไพร,
เครื่องเทศ, ผัก

ไม่แข็งแรง เครื่องดื่มรสและ add-on: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สีเทียมเครื่องปรุงเทียมเทียมและสารให้ความหวานธรรมช
โคล่า
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, Cordial, เครื่องดื่มให้พลังงาน, น้ำมะนาว, เครื่องชงกาแฟสกัดกาเฟอีนออกผลไม้น้ำผลไม้,
สารกันบูดโซเดียม ..

การดื่มน้ำที่ดีที่สุดคือ
กิจวัตรประจำวัน: ได้รับการขึ้นมีแก้ว 0.2l ของแช่เย็นเบา ๆ น้ำกรอง
ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง (อาหารเช้า, วันก่อน-อาหารว่างอาหารกลางวันสายวันอาหารว่าง,
อาหารค่ำ) มีแก้ว 0.2l ของแช่เย็นเบา ๆ น้ำกรอง มีแก้วดื่ม (ไม่พลาสติก) เต็มไปด้วย 0.2l

กรองน้ำบนโต๊ะข้างเตียงแต่ละ เครื่องดื่มในช่วงกลางคืนทุกครั้งหลังจากที่คุณเข้าเยี่ยมชมห้องสุขาและเมื่อมีคอแห้งดื่ม

ไม่มีของเหลวบริโภค คุณมี 4 วันที่จะมีชีวิตอยู่!
บุคคลใดบุคคล, องค์กรรัฐบาลที่ปฏิเสธการดื่มน้ำหรือเป็นสาเหตุและผลกระทบจากน้ำเสีย ที่จะมีขึ้นรับผิดชอบ
นางสาว R7

กาแฟ เครื่องดื่มสวรรค์กระตุ้น
กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ต้มที่เตรียมจากเมล็ดคั่ว coffeeplant
กาแฟทำจากแห้งคั่วเมล็ดของต้นไม้กาแฟที่ปลูกในร้อนสภาพอากาศที่เปียกพร้อมเส้นศูนย์สูตร มี
2 สายพันธุ์คือ: ถั่วโรบัสต้ามีรสชาติที่แข็งแกร่งและร่างกายเต็มรูปแบบ
ถั่วอาราบิก้าที่ปลูกที่ระดับความสูงที่สูงขึ้นมีรสชาตินุ่มนวลและคุณภาพกลิ่นหอม

เมื่อหยิบและแห้ง, เมล็ดกาแฟคั่วที่ประมาณ 200 องศาเซลเซียส
นี้จะช่วยให้น้ำตาลในถั่วที่จะสีคาราเมลและรสชาติของกาแฟที่จะพัฒนา อีกต่อไปถั่วคั่วหรืออุณหภูมิที่สูงกว่าที่เข้มย่า
ในกาแฟที่คั่วแสงทั่วไปมีความคมชัดรสชาติที่เป็นกรดมากขึ้นในขณะที่เข้มขึ้น
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เครื่องเคียงมีความลึกรสชาติยิ่งขึ้น ย่างมืดไม่จำเป็นต้องเป็น 'แข็งแรง'
ความแข็งแรงของถ้วยกาแฟขึ้นอยู่กับว่าน้ำมากจะถูกเพิ่มในขณะที่กาแฟจะถูกต้ม

วิธีการ ma keac ขึ้น ofcoffee?
วิธีการได้รับประโยชน์สูงสุดจากถ้วยที่คุณชื่นชอบกาแฟ

1) กาแฟรสชาติที่ดีเริ่มต้นด้วยน้ำรสชาติที่ดี หากน้ำกรองไม่ให้ใช้น้ำเย็นจากก๊อก ให้มันทำงานไม่กี่วินาทีในการผึ่งล

2) ปล่อยให้น้ำออกมาต้มก่อนที่จะเทมันไปยังกาแฟ (ทันทีหรือหยดกรอง) เม็ด น้ำเดือด scorches
เม็ดและผลกระทบในรสชาติ

3) เมื่อใช้นม (ไม่แนะนำ) , เพิ่มเข้าไปในถ้วยหลังจากน้ำ หากจะมีการเพิ่มนม 1
กาแฟอาจจะไม่กลมกลืนเป็นอย่างดี น้ำร้อนลวกสามารถนมเปลี่ยนรสชาติ

บันทึก! สารให้ความหวาน (หรือน้ำตาลเทียม) กาแฟทำลาย!

ไม่มีคาเฟอีนไม่ได้เป็นกาแฟ แต่ความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ใช้เฉพาะนม whitener ไม่ใช่
การเตรียมการ :
เบียร์
ทันที,

กาแฟหยดกรอง; เอสเพรสโซ (เครื่อง) .

ไม่มีคาเฟอีนคอฟฟี่ สุขภาพความเสี่ยง!
decaffeination ใช้เป็นตัวทำละลาย สารตกค้างตัวทำละลายมักจะอารมณ์เสียในกระเพาะอาหาร

ตรรกะ! โดยไม่ต้องกาแฟคาเฟอีนขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการดื่มกาแฟ
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ฝักกาแฟ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม!
ฝักกาแฟทุก 1Billion เป็นภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม พวกเขาจะไม่สามารถย่อยสลายได้
พวกเขาจะไม่ถูกรีไซเคิล หยุด! การผลิต!
ดำเนินคดี นางสาว R7 . หยุด! ใช้พวกเขา!
วิธีการดื่มจากถ้วยกาแฟ?
เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุด, รสชาติให้มันเย็นบิตกว่าใช้ Slurps ใหญ่มากกว่าจิบ Slurps
ใหญ่ของกลิ่นหอมที่ปล่อยกาแฟมากขึ้น กลิ่นและรสชาติมันสวรรค์ มีกาแฟประตูด้วยนม ได้แก่ :

เอสเพรสโซ เป็นเครื่องดื่มที่มีความเข้มข้นโดยการบังคับให้ต้มน้ำร้อนภายใต้ความกดดันผ่านกาแฟบดละเอียด
เมื่อเทียบกับวิธีการชงกาแฟอื่น ๆ
เอสเพรสโซมีความสอดคล้องหนาความเข้มข้นที่สูงขึ้นของของแข็งที่ละลายและโฟม เอสเพรสโซ่เป็นฐานสำหรับเครื่อ
ๆ : คาปูชิโน่ลาเต้, Macchiato, มอคค่า, Americano, Gringo, Duo-shot, ลาวา, โมทย์ เสิร์ฟพร้อมกับรอยยิ้ม

คาปูชิโน่: การเตรียมพื้นผิวอุณหภูมิของนมเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด นมนึ่งเพิ่มฟองอากาศขนาดเล็กมากให้มันนุ่มหัว
ture (โฟม) . ยิงของเอสเพรสโซจะใส่ลงในถ้วยนมโฟมร้อนเพิ่มราดด้วยโฟมหนา
2 ซมจบด้วยโรยพื้นอบเชย

macchiato: ร้อลนขึ
้นนมไม่
มถ้วย ทำให้โกโก้ร้อนดิบ เติมถ้วย
ลาเต้: ร้อนขึ้นนมไม่มีฟอง ยิงของเอสเพรสโซจะใส่
งในถ้
วย มีฟอง เติMocha:
2/3
1/2 กับโกโก้ร้อน
นมร้อนจะมีการเพิ่มราดด้วยโรยโกโก้
ดิบกับนม
เพิ่มการยิงของเอสเพรสโซ ด้านบนด้เพิ
ว่ม
ยใบสะระแหน่
การยิงของเอสเพรสโซ เติมด้วยนมและนมฟอง
เพิ่มโรยโกโก้ดิบ

ลาวา: 1 เซนต์ ยิงของเอสเพรสโซ

มลทิน: เติมถ้วย 1/2

เพิ่มหยิกของน้ำผลไม้ส้มแมนดาริน
concentrat- เอ็ด
เพิ่มการยิง

พร้อมชาร้อน permint
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โกโก้ดิบร้อน ด้านบนมีนมโฟมร้อน
เพิ่มโรยอบเชยพื้นดิน

นมโฟม จบด้วยการโรยอบเชยพื้นดิน

Americano: ยิงของเอสเพรสโซจะใส่
Gringo:
ลงในถ้เติ
วยมถ้วย 1/2
Duo-shot: เพิ่ม 2
น้ำร้อนจะถูกเพิ่ม
ด้วยน้ำร้อน เพิ่ม 2
ภาพของเอสเพรสโซ น้ำร้อนแล้ว
ภาพของเอสเพรสโซ เมื่อวันที่ลูกจันทน์เทศโรยด้านบน

โกโก้ เครื่องดื่มสวรรค์กระตุ้น

ต้นไม้เจริญเติบโตได้ในโกโก้ร้อนฝนเขตร้อน มันเป็นผลไม้ที่มีฝัก ภายในฝักมีเมล็ด (ถั่ว) . เมล็ดโกโก้จะกลายเป็นเนย

การเตรียมโกโก้ฮอต:
ผงโกโก้ 1 ช้อนโต๊ะ,
1 ถ้วย: นมถั่วเหลืองนมแพะหรือนมที่ไม่ใช่นมอื่น ๆ วานิลลา 1 ช้อนชา,
Dash ของอบเชย, Dash ของลูกจันทน์เทศ

รวมส่วนผสมในหม้อขนาดกลางและอบอุ่นบนไฟร้อนปานกลางต่ำตีจนเป็นฟองและร้อน

ชา เครื่องดื่มสวรรค์กระตุ้น

Camellia พืชป่าดิบ มันเป็นใบหยิบและประมวลผลให้ชาเรา ชาพื้นฐานเป็นสีดำหรือสีเขียว พวกเขาอาจจะปรุงแต่งหร
sented
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คัสโตเดียการ์เดียนเตรียมชาสถานที่การประมวลผลหลวมใบชาเป็นชา Infuser ใส่ Infuser
ลงในถ้วยแก้ว ต้มน้ำเดือดหยุดเมื่อหยุดเดือดเทลงในถ้วยแก้ว สนุก !

(ก) เช่นเดียวกับที่หยุดเดือดเทกว่าชาดำ หลังจาก 1 นาทีผัด
Infuser 3 ครั้ง หลังจากที่อีกนาทีลบ เครื่องดื่มหรือเพิ่มน้ำส้มใด ๆ
สำหรับรสชาติหรือปล่อยให้มันเย็นเย็นและเครื่องดื่ม คำเตือนไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสารให้ความหวาน
whiteners (เทียมหรือธรรมชาติ) .

(ข) 10 วินาทีหลังจากที่หยุดเดือดเทกว่าชาเขียว ผัด Infuser 3
ครั้ง หลังจาก 1 นาทีลบ เครื่องดื่มหรือเพิ่มน้ำผลไม้หินใด ๆ
สำหรับรสชาติหรือปล่อยให้มันเย็นเย็นเครื่องดื่ม
คำเตือนไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสารให้ความหวาน
whiteners (เทียมหรือธรรมชาติ) .

สมุนไพรเตรียมเมล็ดชาวางเมล็ดกดหลวมเข้า Infuser ใส่ Infuser
ลงในถ้วยแก้ว ต้มน้ำเดือดหยุด เช่นเดียวกับที่หยุดเดือดเทกว่าเมล็ด หลังจาก
1 นาทีผัด Infuser 3 ครั้ง หลังจากนั้นอีก 7 นาทีลบ เครื่องดื่มหรือทิ้งไว้ให้เย็นเครื่องดื่มเย็น
คำเตือนไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสารให้ความหวาน whiteners (ธรรมชาติเทียม)
.

สมุนไพรใบเตรียมชา

เตรียมชารากสมุนไพรราก
Chopp เช่นเดียวกับชาดำ

เช่นเดียวกับชาเขียว

การใช้ไมโครเวฟเมื่อต้มชาถุงนำออกรสชาติ
นำแท็กออกจากถุงชาให้แน่ใจว่าวัตถุดิบโลหะจะถูกลบออก ส่วนใหญ่แท็กกระดาษใช้หมึกราคาถูก,
discoloring น้ำยุ่งเกี่ยวกับรสชาติ
ใส่น้ำร้อนในชาถ้วย> เพิ่มทางเลือกของชาถุง > ความร้อนในไมโครเวฟประมาณ 30
วินาทีในครึ่งกำลัง (400-500 วัตต์) > ปล่อยให้มันชงในไมโครเวฟสำหรับนาที > เอามันออก >
สนุก!

การดื่มน้ำที่ดีที่สุดคือ ( อาจจะเป็นรส)
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สิทธิพิเศษที่ 3:
กินอาหารเพื่อสุขภาพ!

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันคือการรับประทานอาหาร วิธีที่ดีต่อสุขภาพเราอยู่นานแค่ไหนที่เราอาศัยอยู่ มีจำนวนมากจะทำอย่างไรกับนิสัยการรับประทาน

ฟีด 5 ครั้งต่อวัน:
'อาหารเช้า, รวมถึงน้ำสมุนไพร, เครื่องเทศ, น้ำผึ้ง, กาแฟ, ..
วันก่อน-อาหารว่าง รวมถึงน้ำผลไม้, สมุนไพร, ชา ..
รับประทานอาหารกลางวัน รวมถึงน้ำสลัดไข่, กาแฟ, ..

ช่วงปลายวันอาหารว่าง รวมถึงน้ำประปา, ถั่ว, เบอร์รี่, เครื่องเทศ, โกโก้, ..

อาหารค่ำ' รวมถึงน้ำในรูปแบบอาหารค่ำ, ชาหรือกาแฟ .. ผัก
7 อาหารที่ควรรับประทานทุกวัน เชื้อรา (เห็ด) ธัญพืช (ข้าวบาร์เลย์ถั่ว, ข้าวโพด, ข้าวโอ๊ต,
ข้าวฟ่าง, quinoa, ข้าว, ข้าวฟ่างข้าวสาลี) พริกร้อน, หัวหอม (สีน้ำตาล, สีเขียว, สีแดง,
ฤดูใบไม้ผลิ, กระเทียม, กระเทียม, หอม) , ผักชีฝรั่ง, พริกหวาน, ผัก (หน่อไม้ฝรั่ง, ถั่ว,
ผักชนิดหนึ่ง, กะหล่ำ, แครอท, ถั่ว, ถั่วงอก .. )

ทุกวันสัปดาห์จะต้องมีรูปแบบอาหารเย็น: เช่น วันที่ 1: ผัก;
Day2: สัตว์ปีก; Day3: เลี้ยงลูกด้วยนม; ในช่วงกลางสัปดาห์: สัตว์เลื้อยคลาน; Day5: อาหารทะเล;

วันหยุดสุดสัปดาห์: ถั่วและเมล็ด; Fun-Day: แมลง

อาหารที่ไม่มีไม่' s: sweetners ประดิษฐ์ผลิตอาหารอาหารดัดแปลงพันธุกรรมเพิ่มฟรักโทส
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ฟรักโทส สาเหตุหลักของโรคเบาหวานและโรคอ้วน (ร้องไห้สะอึกสะอื้น-People) .

ฟรุกโตสไม่ดีไม่ว่าจะมาในน้ำตาลหรือผลไม้ เพิ่มฟรักโทสระหว่างการประมวลผลของเครื่องดื่มหรืออาหารเป็นอันตรายต่อสุขภ

การประมวลผลการกระจายการขายของประเภทของเครื่องดื่มหรืออาหารพวกนี้เป็นพฤติกรรมที่ผิดทางอาญาและความต้องการ
นางสาว R6

ข้อยกเว้น: ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ผลเบอร์รี่ , ผลไม้ , น้ำผึ้ง , ผัก .
ไม่ว่าจะ : สิ่งใดที่มี: ฟรุกโตสกลูโคสน้ำตาล; บิสกิต, เค้ก, อาหารเช้าซีเรียล,
ช็อคโกแลตผลไม้น้ำผลไม้ไอศครีม, แยม, ซอสมะเขือเทศ, Lollies, lemonades (โคล่า, พลังงาน,
... ) Marmalade บาร์ Muesli- ซอสไวน์ ...

การผลิตอาหาร เป็นรสเค็มมากเกินไปมีสารกันบูดมากเกินไปมักจะเลี่ยนจนเกินไปและมีน้ำตาลเพิ่มทำให้มันเหมาะสำ
การผลิตอาหารเป็นความดันสูง causeof เลือดอุดตันของหลอดเลือดแดงและโรคอ้วน (ร้องไห้สะอึกสะอื้น-People)
.
การประมวลผลการกระจายการขายของอาหารที่ผลิตมีพฤติกรรมความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินคดี
นางสาว / R6
Say No ไปที่: นมนมนมชีสจานอาหาร
แฮม, แฮมเบอร์เกอร์, Alami ...
การผลิต: ขนมปังเนื้อสัตว์; พิซซ่า, ไส้กรอก,
การประมวลผล : ผลไม้ซุปผัก ...

GM-อาหาร เป็นสิ่งที่คนใช้จริง ทุกอย่างเริ่มต้นเป็นทางพันธุกรรมที่มีการปรับเปลี่ยน (วิศวกรรม) เมล็ดพันธุ์
(GM-Crop) . GM-พืชเนื่องจากการไหล
- เกี่ยวกับผลกระทบ alters ทั้งห่วงโซ่อาหาร การสร้างการกลายพันธุ์ที่สร้างโรคใหม่ที่คุกคามชีวิตทั่วโลก-ระบาดในส
รวมทั้งมนุษย์! จะกลายเป็นคนป่วยมากขึ้นตายน้องพิกลพิการมากขึ้นทารกป่วยมากขึ้นการแท้งบุตรเพิ่มเติม
... จะมีการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอของมนุษย์

ภัยคุกคาม GM-อาหารการอยู่รอด: Alfalfa ทารกอาหารเบคอนขนมปัง, ข้าวโพด,
อาหารเช้าซีเรียลคาโนลา, ไข่, แฮม, มาการีน, เนื้อ, มันฝรั่งมะละกอ, ถั่ว, สัตว์ปีก, ข้าว, ไส้กรอก,
ถั่วเหลือง, มะเขือเทศ, ข้าวสาลี, บวบ, ...
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ความต้องการ จากอาหารที่บริสุทธิ์ชุมชน NO: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางพันธุกรรมการปรับเปลี่ยนสารเคมีกำจัดวัชพ
Insectisides อาหารที่ผลิต
ไม่มีการเพิ่ม: เกลือ, สารให้ความหวาน (เทียมหรือธรรมชาติ) ...

ฉลอง: 7.3.7 การบำรุงวัน
วันที่ดีสุขภาพ 12.1.7
CG Kalender (การจัดการเวลายุคใหม่)

สิทธิพิเศษที่ 4:
เสื้อผ้าที่เหมาะสมป้องกัน!

ป้องกันเสื้อผ้า เป็นสิ่งจำเป็นที่จะปกป้องมนุษย์ร่างกายจากสภาพภูมิอากาศโรคและมลพิษ ป้องกันเสื้อผ้าจะต้องมีตารา
comfor- และมีประโยชน์ ป้องกันเสื้อผ้าที่จะเป็นราคาที่ไม่แพง เสื้อผ้า Protectiveประกอบด้วยหัวปก, เสื้อผ้า, ถุงเท้าและป้องกันเท้า

หัว ป้องกันประกอบด้วยไหมพรม, หมวก, K-ผ้าพันคอป้องกันตาและหมวกกันน็อก ไหมพรม ( หมวก)
K-ผ้าพันคอ ผม s ถักจากขนสัตว์หรือส่วนผสมของฝ้ายและขนสัตว์ (ไม่ใยกระตุก synthe-) .
สามารถสีหรือรูปแบบใด ๆ Eye-ป้องกันและหมวกกันน็อกให้ป้องกันรังสียูวี
หมวกเป็นด้านข้างโค้งและตรงขึ้นและลงแตกสูงป้องกันรอยขีดข่วน,
รังสียูวีบล็อกไม่พ่นหมอกควันขึ้นแสงจ้าปรับ (สีเข้ม / เบาเบา / เข้ม) . หมวกกันน็อกมีหนังกลับเป็นผู้พิทักษ์คอ

ป้องกันเสื้อผ้า เป็นสิ่งจำเป็นที่จะปกป้องมนุษย์ร่างกายจากสภาพภูมิอากาศโรคและมลพิษ ส่วนของร่างกายที่สำคัญกา
ป้องกันเสื้อผ้าควรจะสวมใส่ออกไปข้างนอก

ป้องกัน-เสื้อผ้า Coverall (มีเครื่องดูดควัน) หรือ 2 ชิ้นทำจากผ้าลินิน, ผ้าฝ้าย,
ผ้าขนสัตว์หรือส่วนผสมของฝ้าย / ขนสัตว์ (ไม่มีเส้นใยสังเคราะห์) สีใด ๆ / รูปแบบ ก็ควรจะมีคอเสื้อยืดป่อง
* * * * แขนและขาปิดที่ข้อมือและข้อเท้า (ร่างหลักฐาน) . * แขนและขาป่องช่วยให้ข้อต่อข้อศอก /
หัวเข่าที่จะย้ายได้อย่างอิสระยังอากาศภายในสร้างควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับผิวและร่างกาย

เครื่องแต่งกายที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ: สัตว์หนังสัตว์พืชเส้นใยผ้าไหม,
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ผ้าฝ้ายหรือขนสัตว์ เทียมเส้นใยไม่ได้ใช้สำหรับเสื้อผ้าสัมผัสมนุษย์ผิว การผลิตเสื้อผ้าเทียมเส้นใยปลาย

เสื้อผ้าที่ใช้ป้องกันมีความสะดวกสบายยาวนานจริง affordab- le ทันสมัย (ดีไซเนอร์) ป้องกันเสื้อผ้าเป็นเกินราคาแพง
impractically และระยะสั้น ไม่ยอมรับ!

เท้าต้องป้องกันจากสภาพภูมิอากาศและความทุกข์ ผิวหนัง, เท้าและข้อเท้าที่มีความเสี่ยง ป้องกันเท้าประกอบด้วยถุงเท
เสมอสวมป้องกันเท้าเมื่อ venturing นอก

ถุงเท้าที่ทำจากผ้าฝ้าย, ผ้าขนสัตว์, ส่วนผสมของฝ้ายและขนสัตว์ (ไม่มีการสังเคราะห์) สีใดรูปแบบใด
ๆ ถุงเท้าควรจะครอบคลุมเท้าถึง 7 ซมข้อเท้าข้างต้น

บู๊ทส์มีหนังป้องกันบนหนังนุ่มด้านใน
(ไม่มีการสังเคราะห์) พื้นรองเท้าหนังหรือยาง บู๊ทส์ปกป้องเท้าถึง 7
ซมข้อเท้าข้างต้น รองเท้าสังเคราะห์ร้อนขึ้นฟุตเดือดพวกเขา
คุณไม่สามารถเดิน
มือป้องกันในรูปแบบของถุงมือ (ไม่มีการสังเคราะห์) จะสวมใส่ได้ตามต้องการ!

ซัน:
ดีไซเนอร์ชั้นนำเป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคั่งในการแบ่งแยกสีผิว ดีไซเนอร์จะเกินราคา ผลิตโดยทาสแรงงาน
Made for หยิ่งดีดเพื่อนสนิทดิ้นรนที่ยากจนและยากจน หลีกเลี่ยงคนที่สวมใส่เหล่านี้
ดีไซเนอร์! คนที่ที่ดีไซเนอร์! ร้านค้าปลีกที่ขายดีไซเนอร์! Overpriced
Protec Tive เสื้อผ้า! เสื้อผ้าแฟชั่น protective- impractically!
เสื้อผ้าที่ใช้ป้องกันที่ทำจากเส้นใย artificial-! อัปยศและซัน คนเยาะเย้ยที่บ้านน้อย
พวกเขาจ่ายให้มีลักษณะ cothing
ล้างออกได้ฉีกเด็ดเดี่ยวและหลุมที่เกิดขึ้นในพวกเขา

ที่ไม่สามารถยอมรับการแต่งกายไร้ค่า:

19

1 ความเชื่อ 15.08.1.1 NATM

กฎหมายมอบให้ Manifest ตามที่เขียนไว้มันจะเป็น!

1 พระเจ้า 1 FAITH 1 คริสตจักร จักรวาลปกครองผู้ปกครอง
www.universecustodianguardians.org

ให้คนไร้ค่ารู้ว่าพวกเขาจะไร้ค่า
หลีกเลี่ยงรองเท้าเสื้อผ้าสังเคราะห์ การผลิตในตอนท้ายของเสื้อผ้าสังเคราะห์รองเท้า
ผ้าใยสังเคราะห์ที่ผิดกฎหมายผู้ผลิตได้รับ นางสาว R6 .

ปกป้องร่างกายของคุณใช้ป้องกันเสื้อผ้านอก!
สิทธิพิเศษที่ 5:
สุขอนามัย Shelter ราคาไม่แพง!

มนุษย์มี 1 พระเจ้า ได้รับสิทธิในการ: 'ราคาไม่แพงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย (Shelter) ' รัฐบาลมีหน้าที่ในการจัดหาประช
ที่พักพิงที่จัดจำหน่ายโดย ' ไชร์'
(การปกครองท้องถิ่น) . เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนไชร์ บ้าน !!

สำหรับ มณฑล ในการจัดหาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงทุก Freehold ที่ดินและที่อยู่อาศัยในประเทศ (ที่เป็นเจ้าของส่วนต
จะถูกโอนไปมัน ว่างโอนสินทรัพย์ที่เต็มไปด้วยคนจรจัดและครอบครัวในรายการรอ
บ้านหลายห้องนอนที่มีเพียง 1 ผู้ครอบครองจะต้องใช้เวลาในการครอบครองอื่น ๆ มันเป็นที่ยอมรับพฤติกรรมต่อต้านส
1 ท่านที่มีมากขึ้นแล้ว 1 ห้องนอน

ทั้งหมด ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงมีที่พักให้เช่า ในที่สุดสวนโต๊ะเครื่องแป้งไม้ประดับบ้านยืนฟรีจะถูกแทนที่โดยชุมชนค
เช่าที่พักคลัสเตอร์ที่ให้บริการโดย 'ไชร์'

ที่พักคลัสเตอร์ทั้งหมดมี 3 ระดับของเรือนกระจกผู้เช่า + 1 ระดับ
ระดับพื้นดินระดับ 1 ระดับ 2 Glasshouse สวน (ผู้เช่าสามารถปลูกพืช) . ที่พักคลัสเตอร์ประกอบด้วยหน่วยเดี่ยว
(1 ห้อง) , คู่หน่วย (2 ห้อง) ครอบครัวหน่วย (3 ห้อง ... ) . สาย Guide- บังคับ (สถานะครอบครัวอายุ)
ใช้

ทั้งหมดราคาไม่แพงปลอดภัย Living Quarter ที่พักให้เช่า
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เช่ารายสัปดาห์เป็น 14% ของรายได้ประจำสัปดาห์ขั้นต้นของผู้เช่า หลายผู้เช่าให้เช่าเป็น 14%
ของการร่วมทุนรายได้ประจำสัปดาห์ขั้นต้นของผู้เช่า เช่น $ 100 รายได้ประจำสัปดาห์รวมเช่าราคา $ 14 $
1,000 รายได้ประจำสัปดาห์รวมเช่า $ 140

มณฑล อุปกรณ์ไฟฟ้า (ไม่มีแก๊ส) และน้ำที่มีขั้นต่ำในชีวิตประจำวัน
(ฟรี) / (แล้วจ่าย) ตัดการใช้งานสูงสุด ไชร์ยังจัดหาแล้วแต่ซักรีด NITY, การบำรุงรักษา,
การพักผ่อนหย่อนใจของเสียและการระบายน้ำทิ้งกำจัด
ผู้เช่ารายเดียวมีสิทธิที่จะอยู่อาศัยชุมชน 1 ห้อง ตอนอายุ 63 ทรานส์ Fer ของที่พักเกษียณอายุ (จำเป็น)
. เดี่ยว 1 ห้องผู้เช่าใช้ห้องสุขาในชุมชนระดับเดียวกัน,
ห้องอาบน้ำฝักบัวและซักรีดระดับล่างอาบน้ำ

คู่ (1 ฯพณฯ & 1 เธอ) ผู้เช่ามี 2 ห้อง: นั่งเล่นนอน enette kitch- และห้องสุขาห้องอาบน้ำฝักบัว
แบ่งปันซักรีด, อาบน้ำในระดับล่าง ย้าย
(จำเป็น) เพื่อ 'ครอบครัวหน่วยเมื่อเด็กมาถึง
ผู้เช่าครอบครัวมี 2 ห้อง (ชีวิต, นอน, ห้องครัวและห้องน้ำ, ห้องอาบน้ำฝักบัว.
อาบน้ำแบ่งปันซักรีดในระดับล่าง) + 1 ห้องสำหรับแต่ละ 2 Dren chil- หลังจากที่เด็กสุดท้ายย้ายออก
(โดยอายุ 18 บังคับ) . การถ่ายโอนคู่ (จำเป็น) กับการใช้ชีวิตคู่ กลายเป็นคู่เดียวโอน (จำเป็น) การหน่วยเดียว

ที่พักอาศัย มีราคาไม่แพงสะดวกสบายสุขอนามัยป้องกัน ... ไชชุมชนคลัสเตอร์ที่อยู่อาศัยตอบสนองความต้องการของมนุษ
สถานที่ที่จะเริ่มต้นและเติบโตในครอบครัว

คลัสเตอร์ที่อยู่อาศัยขนาดเล็กช่วยให้:
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเลี้ยงสุนัขขนาดเล็ก ไม่อนุญาตให้แมวสัตว์ป่าสัตว์ในประเทศอะไรที่มีขนาด
สิ่งมีชีวิตที่เป็นภัยคุกคามต่อผู้เช่าและที่อยู่อาศัย

บันทึก! Tenants with mental, physical, sexual disability, live in special shelters provided
by Provincial Government.

Support Communal Cluster-Housing. Your Home!
Your Community!
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Privilege 6 :
Worship and believe in 1 GOD!
Custodian Guardian worship daily 1 GOD . 1 GOD
wants respect, wants to be idolized. 1 GOD who is both HE, SHE.
The Original Soul that created the Physical Universe (Human
Destiny) and the Spiritual Universe (Heaven) . Idolize 1 GOD show
respect, worship.

1 GOD wants Humankind to be Custodian of the Physical
Universe (Human Destiny) . As Human- kind evolves, 1 GOD sends
messages to be used as guide. The latest message is the ' Law
Giver Manifest' it makes all previous messages obsolete.

1 GOD gave part of the Original Soul to all lifeforms in the Physical Universe. Worship
keeps a Soul in touch with the Spiritual Universe.
Individual, community worship keeps humans in touch with 1 GOD.
Worshiping 1 GOD entails praying, caring, using, enjoying 1 GOD' s
creations. Worship is inclusive of everything which is pleasing to 1
GOD, whether they deal with issues of belief, or deeds of a
believer.
This includes rituals, beliefs, work, social activities, personal
behavior

1 GOD does not want purpose built places of Worship.
Therefore purpose built places of Worship are demolis- hed. Building
material is recycled building ‘Free Educa- tion’ compounds. Custodian
Guardian worship anywh- ere, anytime or on Fun-Day at a Gathering in
a school .
1 GOD does not want sacrifices. But seeking, gaining, applying
knowledge all life. Passing on life-experiences, Knowledge Continuity. Therefore
Altars are replaced with Lectern.

1 GOD wants only 1 FAITH with many Gatherings (Prayer groups) .
1 FAITH has 1 guide (Law Giver Manifest) it needs only 1 Church
(Universe Custodian Guardians) with 7 independent administrations
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representing the 7 Tribes .
1 FAITH is the only Religion making all other religious groups,
Cults'. Cults are to convert to the
1 FAITH . A Custodian guardian is to endeavor humbly to
convert unbelievers to the 1 FAITH .
There is only 1 Idol, 1 GOD ! Everything else are false idols. Shun false idols and
anything connected to them.

Custodian Guardian have a 1 GOD given right to practice their Religion. Anyone or
organization that denies or interferes with this right are ' Shunned'. Furthermore we
pray that 1 GOD holds them accountable in life and Afterlife.

Worshiping 1 GOD involves Praying. It is the best method of staying in touch with 1
GOD. When no 1 listens! When there is no hope! Pray! 1 GOD listens.

1 GOD is waiting to hear from you !

1 GOD Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Mother and
Father of the Universe 1 and only Idol for me to worship I pledge
to have no other idols

I shall shun all false Idols and recycle their symbols I endeavor to
rehabilitate all misguided Souls For the Glory of 1 GOD and the
Good of Humankind

Show your adoration for the Creator !

Privilege 7 :
Free speech with moral restrains!
Custodian Guardian support free speech with moral restrains. In a
free Community every person, except Rehabilitators, has a right
to have their say.
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Their is a need to have a free speech etiquette: no bad language
(bully, loud, rude, swearing) .

Free speech allows a community to maximize public awareness, participation. Free
speech transferred to community committees brings more honesty and transparency. Nothing
is better than a free community, debating freely.

Free speech is bigger than just chatting, debating, discussing, speak- ing. It embraces
the full range of communication (audio, digital, intel
- lectual property, printed, verbal, visual) that is available. Copyright the tyranny of
Greed, Profiteering is an infringement on Free Speech .
Claiming Copyright is a crime, MS R6
Free speech needs enforceable moral restrains. Using Free speech to encite, hatred,
vandalism or violence is criminal, MS R3 . E.g. US crime drama, describing an FBI agent
killing a person as a good kill. Their is no good kill. It encites Law-enforcement to kill.
Killer-Cops are cowardly criminals that are caged.

Using Free speech to view child pornography is criminal, MS R3 .
Providing (making, making available) child, adult pornography is criminal, MS R6 .

Using Free speech to deceive, to profit is criminal, MS R3 .
Using Free speech to mislead, e.g. Homosexuals claiming to be equal and normal. Not
true, Homosexuals have a sexual disability that is a threat to specie survival. Their
discusting mating (anal, oral mating)
behaviour is a threat to children. Claiming homosexuals are normal is misleading of
the worst kind, MS R4 . This applies to all media that mislead about sexual disability.

Media using Free speech to show homosexuals parenting children as normal. This
media is endorsing child-molesting a most heinous crime, MS R7 . Actors, production
crew, distributers are prosecuted,
MS R7 .

ZERO TOLERANCE to SEXUAL DISABILITY PARENTING
Free speech is to be cherished, used and protected. Misuse of Free speech is to be
ended. Often Government uses Free speech to brain-
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wash, encite, for propaganda, mislead, lie. Members of Government that behave like
that are removed from Government. They cannot stand for re-election. They are not to
be reelected. They are shunned.
Liberty (Utopian, fantasy) is irresponsible misusing Free Speech.
This liberty, to do as you like, free will, freedom from government coercion,
freedom from the bondage of Sin. This type of liberty is selfish and undermines the
security and survival of a community.
Humans cannot handle too much Freedom. Too much freedom leads to Anarchy,
Boredom, Immorality,... Humans need enforced Rules and Regulations (based on
morals) , use LGM as guide!

Free speech used responsible with moral restraint is the glue that holds a
community together. This type of community has 1 GOD ’s support. This is a
custodian guardian community.

Free speech with moral restrains a 1 GOD given privilege!

Privilege 8 :
Mate, start family!
1 GOD' s Design wants humans (1 HE, 1 SHE) to mate and multiply
for specie survival. Community Design for best survival, HE and
SHE enter Holy-Matrimony Contract and start a family. The new
family raises their children with community support .

1 GOD' s Design to ensure specie survival has inbuild urges to mate.
For primitive specie it is mating any oposite gender that passed cer- tain courting
rituals. Humans more advanced, cheat! They circum- vent courting with, Lust!

Finding a mate. Pagans (Christianity,...) look for love. Mate for lust becoming trashy
and many never find a mate to multiply with.
Capitalist's mate to be trashy and sometimes to increase wealth and or influence.
Many cultures have parents deciding. Non of these are in the best interest of a
community.
Custodian guardian have the Provincial Government decide during ' CE' ( Community
Emergency service) who enters a 'Holy-Matrimony'
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Contract (H-MC) . Every 17 year SHE and every 18 year HE attend.
During CE everyone is assessed on how they can be most useful to the Tribe. CE also
helps with partner selection.

SHE and HE that physically are unable to multiply become
'Foster-parents'. They enter a 'Holy- Matrimony' Contract. 'CE'
supplies the 'Children'.

HOLY - MATR IMONY b e g i nn i n g o f a f ami l y .
To please 1 GOD , for specie survival, to fulfill 1's destiny, Human- kinds' immortality:
Mate, Multiply and start a family! Children need to grow up in a moral, loving, caring
environment with HE SHE roll- models. A ' Holy - Matrimony ' Contract covers these
moral and legal issues. Same gender, Confused gender or Child-molester cannot enter
into this Contract.

Sexual Disability (Same gender, Confused gender or Child-molester) , you cannot enter
into this Contract. Any that entered a ‘HMC’ have it cancelled. Even those that were
legalized by immoral Anti- 1 GOD
Government. Sexual Disability, you are never equal. These are people needing
quarantining. To protect children.
The ' Holy-Matrimony Contract' has a beginning and an end. It begins on
Wedding-Day by signing. It ends when the youngest child completes age 17 for SHE,
age 18 for HE.

P r e -We dd i n g - Da y r e qu i r eme n t s
'CE' handles all major pre weddingday requirements. There may be cases where the
'CE' is not handling, pre wedding day requirements.

A HE and SHE announce their 'Engagement' at a ' Gathering '. They go to the ' Shire ' office
enroll in a 'Start a Family' course. During the course they get a medical, showing that
they are capable of conceiving Also a profile is needed showing mental and emotional
competence to raise children. Failing either, results in cancelling Engagement and

" No" H-M Contract.
A couple need an up to date, ' AvL&E ( Assets versus Liabilities & Enti
- tlement) statement '. Any Assets, Entitlements received, Liabilities
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incurred on Weddingday are added to the 'AvL& E'statement.
Note! Single parent, un-married parents, people with sexual- disability (same
gender, confused gender, child-molester) cannot raise children.

We dd i n g - Da y r e qu i r eme n t s .
Wedding is held on day 6 by Celebrant from the Sheriff's
Shire-office. Bride and Groom supply Finger-rings (*) 'Medicals,
Profiles and AvL&E's.
They bring Parents brothers and sisters. Nobody else is
allowed to attend (no children) .

NOTE ! SHE keeps her family-name. * SHE finger-ring, 9 carat plain rose-gold, engraved:
date, bride and groom 1 st names.
HE finger-ring, 9 carat plain yellow-gold, engraved: date, groom and bride 1 st names.

1 GOD is waiting to hear from you !

Multiplication Prayer Celebrate Multiplication Day 3.1.7
Dear 1GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Thanks' You for the enjoyment of mating Asks for
fertility & healthy births Pledges to mate & multiply
So humankind can colonize the Physical Universe For the Glory of
1GOD and the Good of Humankind

This prayer is used on Wedding Day and Multiplication Day

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 GOD is waiting to hear from you !

Pet Prayer

Celebrate Pet day 11.3.7.

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

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

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

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

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

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

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

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

Victims of Crime Prayer

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

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

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

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

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

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

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

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

1 GOD is waiting to hear from you !

Good-health Prayer

Celebrate Good-health Day 12.1.7

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

This prayer is used on Good-health Day

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Age 10–14: girls (Scholars) attend 6 days a week girls only classes at ' SmeC: Girl's only
School '. Scholars on completing year 14 receive
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' Girl only School Diploma' Mothers completing 140 hours Girl only School learning &
teaching receive: ' Medical & Education Trade- Certificate' .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 GOD is waiting to hear from you !

Eeducation Prayer

Celebrate Education Day 6.1.7 .

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

This prayer is used in class and on Education Day

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

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

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

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

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

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

There are 2 assessment: Pass or Fail.

70
%

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

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

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

90
%

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

80
%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

unskilled, apprentice
skilled, Trady
Master-Trady
Supervisor

wmw x 5
wmw x 6
wmw x 7

Leader Manager
Administrator

(maximum)

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

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

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

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

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

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

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

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

Workers Prayer

Celebrate Workers Day 5.1.7 .

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

This prayer is used on Workers Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 14 :
Receive respect !

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

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

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

Respect ! A worthwhile Goal !
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Privilege 15 :
Receive justice !

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

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

1 GOD's
Justice

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

JUST I CE a HUMAN–R I GHT

49

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hereditary and Political-Tyranny are replaced with multi
choice freely elected (1 st past the post) governance. Governance
represents HE, SHE with equal representation. Elected
officials use the ' Law-Giver Manifest' as guide.
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People are supporting freely elected Government by voting in elect- ions. Not voting
may result in radicals taking over Government and establishing a Tyranny (hereditary or
political) . Tyrants are removed caged, MS R7 . ' Universe Custodian Guardians' support
only 2 types of government, 'Province' (provincial) and 'Shire' (local) .

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

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

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

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

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

* New-Age time-management, C-G Kalender

52

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

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

Custodian Guardian vote in all elections that they are eligible for.

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

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

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

Custodian Guardian

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

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

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