1FAITH yasagetirici Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Evren Custodian Koruyucuları

erdemler mutlak vardır. Fazileti olmak Soul için iyidir ve daha iyi bir insan yapar. 1 TANRI
izliyor.
Erdemler bir yaşam yol açın. aile, komşular,
toplum, yaşam ve ortamda hasar oluşması ile
uyum içinde yaşıyor. erdemli bir hayat
yaşamak ibadet için en iyi yoldur 1GOD.

Saflık-Ölçeklerde Virtue sayımı olmak.
erdemler kişi yaptılar iyi yaşatacaktır. 1GOD Onları
sever.

İnsanoğlu en başarı: erdemler
sadece ibadet 1GOD & hep kötülüğü cezalandırmak. 1 sonra Öğret
ve Bilgi-süreklilik, öğrenin. Habitat ile Çevre ve uyumlu hale
koruyun. Faithful & Güvenilir Loving. Cesaret, Merhamet, Sadece
Paylaşım. Azim Clean & Tidy
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1GOD Sizden duymak için bekliyor! • • • •••
erdemler -Prayer
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ad) canlı ve erdemleri harekete Sözü
yaşamak ve erdemleri başkalarından Teşvik Sözü olmayan
erdemler davranışın cezalandırıcı Erdemler gelişmek ve
olmayan erdemler Görkemi titremeye Let İstekleri 1GOD & İnsanlığın
İyi
Bu dua evde veya bir Buluşmasındaki okunduğu!
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Fazilet 1: sadece ibadet 1GOD & hep kötülüğü cezalandırmak.

İbadet 1GOD sadece. Diğer tüm Idol'a atın: ibadet yerleri, kendi
ritüel en, onların yazıları ...
ibadet konusunda rehberlik geliyor ' Yasagetirici
Manifest '.
1GOD sacrefices istemiyor. Sunakları rahle değiştirilir. Saklama
Guardian öğrenmek (Bilgi sahibi, aramak) & öğretmek (Uygulamak
ve bilginin geçmek) , Kremasyon beşikten.

1GOD ibadet amaçlı inşa yerleri istemiyor.
Saklama Guardian zaman, her yerde ibadet. Funday en bir
Buluşmasındaki günü (Bir eğitim tesisinde) aile, arkadaşlar, komşular
ile ...
tapınma 1GOD Kötü sorumlu tutarak anlamına gelir. Her
yerde Evil görünür. Hesap verilebilirlik 'Gerçeği' bularak
geliyor (Çarpışma çekişmeli tarafından değil) suçluluk
veya hiç suçluluk kurulması. suçluluk, zorunlu cümle
var mı (birikmiş) rehabilitasyon takiben uygulanır.
Gerekli tazminat Nerede verilir.
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Şer yıl 1000 bir sonu geliyor!

İYİ OL kötülük cezalandırmak !!!!!!!
Fazilet 2: 1 st Sonra Öğret ve Bilgi-süreklilik, öğrenin.
fikri mülkiyet İnsan kullanımı (İP) 1, gerektirir st , Arayan kazanıyor ve
bilgiyi uygulama, öğretin sonra öğrenin. IP ücretsiz Hükümeti Eğitim,
yaşam deneyimleri, işle deneyimler, yasagetirici manifest'te yoluyla
geliyor.
Son olarak elde edilen fikri-mülkiyet geçen (Know-Park çıkıntı süreklilik)
aile, işyeri, topluma (Hayır Telif, Patent, IP topluluğuna ait yoktur) ,
Shire.

İl Hükümeti 'sağlar Serbest Eğitim 'Doğmamış gelen yaşlılar dahil etmek. Sigara
Hükümet eğitim desteklenen ve kapatılmamış. Eğitim (Serbest, kamu) İl & Shire
tarafından sağlanmaktadır.
SMEC ' 'Tıbbi & eğitim kompleksi Shire.
PHeC ' İl Hastane ve eğitim Kompleksi'.
PDEc ' İl Savunma ve Acil merkezi'.
CE ' Topluluk Acil servis'
1 st kavrama sırasında bilgi, öğretim başlayın. parasız eğitim yılında hızlı öğrenenler yavaş
öğrenenlere öğretirler. İş yerinde deneyimli işçi yeni gelenlerin eğitiyor. Ev dedesi ise anne,
akrabalar, arkadaşlar, öğretmek.

Bilgi-Süreklilik bireyin know çıkıntı vardır (fikri mülkiyet) ölümsüz. 14
yasından Her individualizm çift onların yaşam experien- ces
kaydını tutar (Pozitif ve rahatsız edici hem de) . Aile en, Ture
yüzbaşı rütbesine korumak ve onların entelektüel-mülkü beslemek
gerekir.
Kuruluşlar, yakalama korumak ve çalışanlarına, 'I-P' yeniden kullandıkları gerekir.

Topluluk en her iyiliği için vatandaşlarının fikri-mülkiyet kullanmalıdır. İl-Devlet
Arşivleri tutun.
Judgmentday On Ruh o öğrendiklerini sorulur & için kullanılan bu bilgi buydu.

Bizim Ölümsüzlük Bilgi-Süreklilik bölümü
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Fazilet 3: Habitat ile Çevre ve uyumlu hale koruyun.
1GOD en İnsanlığın için Destiny 'PU' veli olmaktır (Fiziksel
Evren) . Bir Topluluk yerel Habitat uyum başlar. Bu daha
çevre ve yeryüzündeki tüm yaşam formlarının veli olmak
ilerler.

İnsan hayatta kalmak için Humamkind onun Destiny kadar yaşamak zorundadır. Fiziksel
Evrenin Custodian Guardian ol. Bu, yerel yaşam, daha fazla çevre ve fiziksel evrenin
geri kalanı ile uyum içinde yaşama gerektirir.
çevreyle uyum için saklama veliler Evrimi
anlamak gerekir (Gelişmeye neden ve etki,
gıda-zinciri / eko sistem, deneme ve hata,
başlangıç / son ve geri dönüşüm uyum
sağlar.) . Harmoni- kuvvet korumak demektir (Hava,
su, toprak) kirliliği yaratarak vermeyerek
T

(Yanma, çöp, zehir, toksin ..
) . Saklama vasi harmoni- vınlama nakit
hayatta kalmasını sağlamaktır

(Hayvan, böcek, bitki ..) .
İnsanoğlu en keşfetmek ve fiziksel evreni kolonize zorundadır. Bu
nedenle nüfus artış esastır. uzay keşif ve sömürgeleştirme için
zaman etkinlikleri gelen zaman ve kaynak kaydırmak. Humankinds
Kader!

Fazilet 4: Faithful & Güvenilir Loving.
çocuklu seven, sadık ve güvenilir başlar olmak kocası ve eşi genişletilmiş aile ile
devam ediyor. Çocuklar kardeşleri, ebeveynleri ve dedesi, genişletilmiş aile
seviyorum.

Koca & eşi birbirini çocuklarda ortaya çıkan bir, sevecen sadık ve güvenilir bir ilişki var (Kendi,
bakıcı veya kabul) . Kimi onların ahlaki değerlerini, geleneklerini ve sosyal becerileri
öğretir. aile genişletilmiş ailesinin bir, sevecen sadık ve güvenilir bir parçasıdır.
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geniş aile tüm erdemlerin kucaklayan sembolize eder. Bu seven
1GOD, onların 1FAITH sadık var. o yasagetirici Manifest ait bir uygulama seçeneği var
içinde bu güvenilir.

seven 1GOD Tüm yarattıkları içerir. İnsanlık Saklama Guardian olmak onların kaderine
sadık olmak zorundadır. 1GOD Üzerimize sen bağlı!

sadık olmak harika bir erdem, Ruh-gıdadır. Bir sadık kişi insanın iyiliği en yüksek
ulaşmıştır. 1GOD Sen seviyor!
güvenilir olmak güvenilir arkadaş kılan bir erdemdir. güvenilir olmak iyi bir işçi
yapar. güvenilir olmak toplum yaşam için iyidir.

Fazilet 5: Cesaret, Compasssion, Sadece Paylaşım.

Fazilet 5 essentual insan davranışlarının bir karışık olduğunu. bir komite için bir
aday seçme olduğunda, essentual insan davranışlarının bu karışık gibi görünüyor
aday almak. Kişisel düzeyde çaba bu essentual insan davranışlarını yaşamak.

Bir Saklama-Guardian çabalar acımasız olmak whithout cesaretlendiren olması. Bir
CG saf olmadan acıma gösterir. Olmak sadece ve paylaşım bireyler tarafından
uygulanan ve topluma uzanır.
Cesaret korumak, zorbalığa kaldırmak yanlış servet işlemek, zorbaları durdurma, hesap
verebilir adaletsizliği meydan okuyor 1GOD 'ler son mesajı,

... Cesaret katılmıyorum mümkün ediliyor diyemeyecek, HAYIR! Cesaret, kişinin sınırlamaları
ve kusurları bilmektir.

Şefkat Soul ile bir favori, sıcak ve bulanık hisseder. iyilik Rand- om eylemler CG
Günlük-Rutin bir parçasıdır. Being compas- sionate, dinle, destek vermek, anlayış,
empati hissi ediliyor
.. Affetmek, gevezelik, acıma, suçlayarak reprimanding com- tutku değildir.

Sadece olmak adalet alma erdem bir insan ihtiyacıdır olduğunu. sadece kendiniz &
başkalarına adil toplumda Adalet vakıf olduğu olmak .

Adalet colluding yargı, zorunlu toplayıcı ceza rehabilitasyon
ve tazminat yoluyla kanun, kolluk kuvvetleri, hesap
verilebilirliği olan ahlaki topluluğa ihtiyacı var.
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sözkonusudur duygusal ve fiziksel bir ilişki paylaşma. Paylaşım aile birimi içinde geçerlidir. Paylaşım
arkadaşlarıyla olabilir. Paylaşım bir uyumları Shire için de geçerlidir.

Paylaşım birlikte yaşıyor. başkalarıyla yaşam deneyimlerini yaşıyor.

ile paylaşan, ibadet 1GOD.
Paylaşma, gönüllü başkalarının yararına zamanınızı & fikri-mülkiyet veriyor. Paylaşım,
kötülük vurgunculuk yendi ırkçılığı ve bencillik wealth-. Paylaşım Saklama Guardian
yoludur.

Fazilet 6: Azim.
Azim başarıya ulaşmada zorluklar, cesaretsizlik, gecikme veya aksiliklere rağmen şey
yapıyor. falls yürümeyi öğrenen bir çocuk, bu yürür kadar ... o perseveres, ayağa kalkar,
ayağa kalkar düşer. Birçok yetişkin bu dersi unutur.

yenilgiyi kabul etmez perseveres bir kişi. Bu kişi bir dizi hedef ulaşılana kadar denemeye
devam ediyor. Onlar son nefeslerini gerçekleştirene kadar kişi kararlılıkla sürdürülecektir. azim
olmadan hiçbir büyük başarı mümkündür. sebat eksik bir sınırlama yoktur. Bu sınırlamayı
aşmak olmak erdemleri olan.

Diyor! Elimden düşünce & ben biliyordum, ben gerektiğini biliyordum.

1GOD Azim ödüllendirir. 1GOD herkes bu Fazilet kucaklamak istiyor! hayal kırıklığına
uğratma 1GOD!

Fazilet 7: Clean & Tity.
İyi Sağlık temiz ve derli toplu olması ile iyi hijyen iyi hijyen başlar ihtiyacı var. kişisel görünümü
ile Clean & düzenli başlar, ev & eseri kapsamaktadır. Clean & düzenli da düşünme ve
muhakeme için de geçerlidir.
Bir 'Günlük rutin' temizlik dahildir. her tuvalet ziyaretten sonra & her
emzirmeden önce ellerinizi yıkayın. Her emzirmeden önce yüzünü yıkayın.
Dişlerinizi fırçalamak ve yatmadan önce bütün vücudu yıkamak. HE her hafta
en az iki kez tıraş etmektir. Custod- ian Guardian temiz Buluşmaları katılmak (Fırçalanmış
dişler, duş, yıkanmış) & tıraş (HE) , Giyen temiz, düzgün vites (Ayak baş) .
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Sabah kalkarken sonra ailenin her üyesi yeteneğine onların yatak yapmak ly Fiziksel-.
Ebeveynler nasıl çocuklara öğretmek. Sabah hijyen Tamamlama. Hazırlanan koydu-out
koyarak, giyin zamanı (Daha önce akşam) kişi giymek planlanan vites. Her Breakfeast
depolama kabı etiketlenmiş (İçerik, doldurma-tarih) . Breakfeast temiz yemek alanında
sonra. depolamaya kapları dönün. Kirli kapları, mutfak eşyaları lavaboda konulur. Bir
kişi artık dailly işleri başlamaya hazır olduğunu (Ev, okul, gönüllülük, iş) .

Tüm kaplar bir içerik etiketi var. Gıda kapları da bir dolum tarihi yoktur. düzgünce
depolanmalıdır. Tehlikeli (Zehiri toksin) kaplar güvenli bir şekilde saklanır (Çocuk ve
beceriksiz kanıtı) .
Kullanılmayan öğeleri bırakmayın (Aletler, oyuncaklar,
mutfak eşyaları) mobilya, zemin veya iş alanının yukarı
dağınıklığı. Kullanıldıktan sonra ürün düzgün depolama
koyun almak. Mağaza ürün Alway aynı yerde. Daha
sonra bulmak kolaydır.

Yatmadan önce. Hazırlamak & lay-out ertesi gün giymek için plan dişli. Sabah
çıkarken boyunca alınacak planlanmaktadır öğeleri ile herhangi bir çanta Paketi.

Bir çamaşır suyu ya da güçlü dezenfektan kullanılması kronik obstrüktif akciğer hastalığı
alma şansınızı artırır. Doğal bir yüzey temizleyici kullanın:
Mix, soda 1 su bardağı bikarbonat, 1/2 fincan beyaz sirke, uçucu yağ birkaç damla
ekleyin. daha güçlü tuz bir çorba kaşığı ekleyin gerekir.

uygar insan için kirli düzensiz fakir bahane olmayın.
Şimdi erdemleri olmanın. Bizim miras bakmak zamanıdır.

1GOD en son mesajı, yasagetirici Manifest
Son
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