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povinnosti 1 GOD Uvedené povinné mravy!
Povinnosti jsou morální chování dluží 1 GOD , rodiny a komunity. Morální povinnost
převádí do služby Společenství. dokončení 1 BŮH Uvedené povinnosti opravňuje k
získání 1 GOD Uvedené oprávnění. dokončení 1 GOD Uvedené Práva opravňuje k
získání práva Společenství!

Ohrožení 1 GOD Uvedené povinnosti: Proti- 1 GOD, apatie, asociální chování, lenost,
bezpráví, nemorálnost, sobectví. Obsahují hrozby. Držet hrozby zodpovědní, a to vždy.

1 GOD daný závazky
1 Uctívání 1 GOD , zahodit všechny ostatní modly

2

Chránit lidské tělo od početí

3

Celoživotní, hledat, zisk a aplikovat poznatky

4 Mate se množit a začít vlastní rodinu
5 Čest, respektovat své rodiče a prarodiče
6 Střeží životní prostředí a všechny její životní formy
7

Používat dále jen ‚zákon dárce manifestu‘, šířit své poselství

8 Vyhnout a uklidit znečištění
9
Chránit zvířata před krutostí a zániku
10 Zastat nespravedlivě napadl, znevýhodnění,
slabým a potřebným

11 Krmit hladové, přístřeší domova a pohodlí nemocného
12 Protest nespravedlnost, nemorálnost, environmentální-vandalismu
13 Dělat odměněn práci, no povalečství

14 Be Good trestat zlo
15 Být jen a dát zasloužený respekt
16 Zpopelnit, v blízkosti hřbitovů
17 Hlasování ve všech volbách
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1 GOD čeká slyšet od vás!

závazky Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru váš nejpokornější věrným
strážcem-opatrovníka (1 Svatý název)
Snahou je, aby splňovaly veškeré závazky budou povzbuzovat
ostatní, aby učinili totéž I platí povinnosti jako komunitní povinnosti
Podněcovat komunitní povinnosti, bude vykonáno pro slávu 1 GOD a
dobro lidstva
Tato modlitba je přednášen doma nebo na setkání!

Povinnost 1:
uctívání 1 BŮH, zahodit všechny ostatní modly!

Uctívání je nejvíce osobní idolization. Tento typ idolization je vyhrazeno pro 1 GOD pouze.
Jakákoliv jiná idolization je nepravdivé, ‚končí‘. Všechny fyzické i duchovní důkaz jiných
idolů se recykluje.

Lidé uctívají vše ale 1 GOD jsou uvedeni v omyl. Pokorný úsilí k jejich přeměně na 1GOD
1FAITH 1Church Universe Depozitář Guardians. 1 GOD se bude zabývat tvrdě v
životě a posmrtném životě s každým, kdo uctívá jiné (Nepravdivé) idoly.

uctívání 1 GOD se nachází v blízkosti-up osobní. Jak si vytvořit tuto
blízkost s 1 GOD. Chcete se stýkat s lidmi, kteří se cítí stejně. Návštěva
Gathering! Ne, Shromáždění, v blízkosti jazyce 1. Nedostatek
Podporovatelé začít Gathering. Převést pochybovačů, neznalý,
misuided, plachý, tvrdohlavý, ubohé, nevěřící ..

1 GOD chce každý člověk dostane příležitost mít 1 FAITH , Konverzí zobrazí non-násilí,
non-sobecký, pečování, sdílení kustod strážného komunitního života. Konvertita je
představen na setkání. Sociální rozbočovač depozitní strážným života. Konvertité jsou
pomohl s likvidací falešné modly. Po odstranění jejich pomýlené minulost. Jejich
minulost musí nikdy být zmíněn.

uctívání 1 GOD znamená vyřazení všechny ostatní (Nepravdivé) idoly. Discar-
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ding neznamená jen fyzické věci (sochy, spisy, ikony ..)
ale také falešné emoce, nápady, rituály, myšlenky ... Odhazovat prostředky ničící
podstatu, ale také recyklace odpadu.
Falešné idoly mohou být náboženské nebo ne. Falešné Náboženské idoly: Buddha, svatý-man; Ježíš, jeho
matka, jeho učedníci; Svatí duchovenstvo z anykind; každá rostlina, člověk nebo zvíře, jakékoliv
holy-země, nebo holy-místo; pohanští bohové, hinduistické bohy ..

Falešné Non-náboženské idoly: Dědičné Tyrani, War Lords, politické tyranů
politiků; Celebrity, baviči, sportovci, vědec; Aliens, Liberty, Slunce, hvězdy, planety,
Měsíce, ...
jsou zbourány falešných model svatostánky. Veškerá stavební materiál je znovu použít. Plánování
Shire platí.

1GOD Nechce účel stavět budovy uctívání.
Vyřazené bohoslužby. Všechny příznaky rozpoznání falešné modly jsou k nepoznání. All
digital (Audio, vizuální) z falešné idoly jsou odstraněny, vymazány, drcené ..

K dispozici je pouze 1 idol 1GOD!
Falešných model zvyky jsou vyřazeny. Penisu a pochvy zmrzačení končí.

Konce tělo zjizvení, piercing konce, objekty jsou odstraněny z těla. se odstraní
tetování,. Nezákonné praxe vyřazených zvyků je stíhán: SLEČNA R4

Falešný idoly vymoženost je zlikvidovat: kříže, obrazy, sochy, spisy .. Zlikvidovat
vymoženosti je třeba provést k nepoznání.
Falešných model rituály jsou vyřazeny. Oběti z lidí nebo zvířat, a to i
symbolický jsou stíháni. 1 GOD nechce oběti. Oltář nahrazen pultíku. 1
GOD‘ s lidem objetí a žít jen " Zákon dárce Manifest "!

MUSET UDĚLAT :
Uctívání 1 GOD pouze! uctívání 1 GOD praktikuje kdekoliv, kdykoliv, a to samostatně
nebo ve skupině (2 nebo více) , 1 GOD nechce žádný účel sestavení (Katedrály,
kostely, klášter, mešity, klášter, Shrines, Synagogy, Temples ..) místa uctívání. odhodit
(Strhnout a recyklovat) univerzální stavět svatostánky.
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Lidé, kteří uctívají nic jiného než 1 GOD jsou zavádějící. Pokorný třeba učinit vše
pro převod (Challenge Modlitba *) je do 1 GOD. 1 GOD se bude zabývat krutě s
kýmkoli, kdo uctívá jiné
(falešných model) idoly.
* Challenge-Modlitba, Scroll 1, 1 Potvrzení
uctívání 1 GOD znamená Lidstvo žije svůj osud! Kustod fyzikálního vesmíru! Space
Exploration & Colonization (SX & C)
jsou povinne. Space Colonization potřebuje růst populace!
uctívání 1 GOD znamená věřit v posmrtný život a andělů. K dosažení
posmrtný život a ze zdravotních důvodů je lidské tělo zpopelněno. Není
zpopelnit může mít za následek duše stává Duch.

Falešných model sakrální, zvyků, rituálů a příslušenstvím jsou vyřazeny. Vyřazování
neznamená jen fyzické věci (spisy, sochy, ikony ..) ale také falešné emoce, nápady,
myšlenky .. Odhazovat prostředky ničící podstatu a recyklace odpadu.

1 GOD vytvořil fyzický vesmír pro lidstvo! 1 GOD chce na oplátku ÚCTA! Uctívání
falešných model je zobrazeno neúcta.

K dispozici je pouze 1 Idol, 1 GOD !!!
Povinnost 2:
Chránit lidské tělo od početí.
Ohrožení ( nebezpečí) do lidského těla pocházejí z klimatu,
genetické modifikace, nemoci, nedbalosti, nekompetentnosti,
znečištění (Katastrofa, lidská činnost)

a násilí. Ošetřující hrozeb je lidská těla přežití potřebují. Komunita
povinnost.
Chránit lidské-tělo je týmová práce. To znamená, že úzká
spolupráce mezi jednotlivci.
Jejich rodina, přátelé, sousedé, obec a všechny typy vlády.

Ochrana začíná početím (HE spermie vazby s SHE vejce) a končí kremace. Chránit
sebou nese ochrany klimatu, obsahují
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násilí, konec genetický rušení, minimalizace znečištění, prevenci a léčbu nemocí,
trestat nedbalost a řešit neschopné je.

Ochrana lidského tělesa je věcí každého z povinností.
1 GOD čeká slyšet od vás!

Přežití Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru váš nejpokornější věrným
strážcem-opatrovníka (1 Svatý název)
Díky za přežití lidstva se snažím pomáhat své tělo, hotovost a
komunita přežít učiním přežití moje priorita č.1 podporu prosím své
úsilí přežít slávě 1 GOD & dobro lidstva

Tato modlitba je předneseno na přežití den nebo v případě potřeby!

Když je potřeba rozhodnout o řád přežití platí pouze pod pravidly.
Survival pořadí: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Zvířata, 7.Personal věci.
Survival podle věku:
1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,

5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. Slavit:

11.1.7. Přežití den CG , Kalendář Fun-Day

Témata

Chcete-li přežít představy o lidské tělo, Klima-Protection ,
Klimaticko-hrozby: slunce (záření) , Teplota (horký chladný) , Wet
(Chlad, hypotermie) , Vítr (Burn, chill, prach) , Klimatu ochrana se skládá z
Head-ochranou, ochranné oděvy, ochranné přístřeší.
Hrozbou pro lidské tělo holé kůži (nahota) vystaveny prvky.

H-PS 1 ( Head-ochrana standard) vše potřebné k ochraně hlavy. Head-ochrana se
skládá z: 'E-P1', 'V-přilba', 'Kukla', 'K- Šála'‘.

E-P1 ( Ochrana očí) je rozdělen do 2 částí: Praktický: single lens
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(hledí) , Móda: 2 objektivy (brýle) ,
Brýle Rim: potřebuje, aby se ve vzduchu-částice ze všech stran (Horní, dolní, strany) , Je
nerozbitné (Nerozbije, když se posadil na) , Může být jakákoliv barva může být okrasná.

čočky : nerozbitné, vysoce odolné proti poškrábání, blok UV záření, není zamlžení, oslnění
nastavení (Změny tmavší / světlejší, světlejší / tmavší) ,

Eye-ochrana je vždy nosí, když venku!
V-přilba head-ochranu proti nárazům. Vlasy a vedoucí potřebují ochranu klimatu od
chladného, mokrého, extrémním záření a znečištění.
Hlava také potřebuje ochranu před nárazy: V-helma s zabudovat GPS tracker,
telefon, video rekordér ..

Vnější plášť je kovová nebo syntetická. Má střední linie hřbetu, který lze dekorovat:
peří .. Kožený řemínek drží mikrofon. Průzor je zakřivený do strany a směrem nahoru
a dolů, nerozbitné, vysoce odolné proti poškrábání, blokuje UV záření, není zamlžení,
oslnění nastavení (Tmavší / světlejší, světlejší / tmavší) , Přilba má kůže zpět jako
chránič krku.

PROTI- Helma má uvnitř koženým polstrováním. Vložené do polstrování jsou
sluchátka. A Balaclava ( Beanie) nebo K-Šála lze nosit pod helmou. Chcete-li zachovat
vnitřní výstelku helmy čistý od potu, lupů a mastnoty. Mimo příslušenství: jasné světlo,
infračervené světlo lamp; videokamera.

Balaclava ( Beanie) , Kukla pokrývají celou hlavu odkrývá pouze oči. Je
pletené z vlny nebo směs bavlny a vlny (Bez syntetických vláken) , Mohou
mít jakoukoliv barvu nebo vzor může mít dekorativní bambulí na
vrcholu. Je-li zapotřebí žádný obličej a krk ochrana Kukla lze
srolovat a stát se ‚čepičku‘.

K-Šála. K-Šála může pokrývat celou hlavu odkrývá pouze oči. Působí
jako hlava krytu a závoj (Maximální ochrana) , Je pletené z vlny
nebo směs bavlny a vlny (Bez syntetických vláken) , Může být
jakékoliv barvy nebo vzor.
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Balaclava nebo K-Šála jak chránit zakrytím nosu a úst.
Vdechování znečištění, jsou vyloučeny smrtelné nakažlivé choroby a bodavý hmyz. Snižuje
působení suchého a studeného vzduchu. Alergie a astma jsou sníženy. Obsahuje
šíření nakažlivé choroby.

Head-ochrana je vždy nosí, když venku!
Ochranný oděv Je třeba chránit lidské tělo od-klimatu, nemoci a znečištění. Mezi
hlavní části těla chráněné Ochranné oděvy hlava, kůže a nohy. Ochranný oděv by
měl být vždy nosit ven.

Pleť potřebuje hodně ochrany, z Bites (Zvířata, člověk) , žihadla (Hmyz,
jehly) Infekce, (Bakterie, plísně, choroboplodné zárodky, Virus) , radiační (Teplo,
sluneční, Nuclear) , expozice (Kyselina Fire, Frost, ostré hrany, vlhké) ,

Bite-ochrany: vyhnout se zlobí, nebezpečných zvířat i lidí.
Sting ochrana : kožní kryt (Ochranný oděv) ,
Nenechte tetování nebo body-Pierce (Sebemrzačení podle Tělo- Pierce nebo
tetování je abnormální nemocný, může způsobit infekci

) , Ochraně prstů při šití.
Infekce ochrana: Čistá pleť, kryt s ochranným oděvem. Zdravá
strava, cvičení, Herb a koření, doplňky a imunizace.

Radiační ochrany: kožní kryt (Ochranný oděv) za tepla a solární. Pro
jadernou speciálním obleku ve výši 100% z těla. Varování! Vystavovat
holou kůži (Nahota) prvkům (Počasí) je nezdravé.

Expozice ochrana: Ochranný oděv, kombinéza (S kapucí) nebo 2-kus ze lnu, bavlny,
vlny, nebo bavlny, vlny mix (žádné synthe- TIC vlákna) jakákoliv barva jakýkoliv vzor. Buď
(Plášť nebo 2-ks) by měl mít tričko krku, želírovacího * paže, nohy uzavřené na zápěstí a
kotníků
(Návrh důkaz) ... * nafoukl paže a nohy, aby loketní a kolenní klouby se volně pohybovat

Také vzduch uvnitř vytvoří ovládání klimatizace pro pleť a tělo.

Oblečení musí být vyrobeny z přírodních vláken: zvířat-kůží, hedvábí, rostlinných vláken,
bavlny nebo vlny. Umělé Vlákna nejsou použity pro odívání
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a nic dojemné lidské-kůže. Výroba artificial- vláken pro oděvní koncích stávající fond
se recykluje pro jiné účely.
Chodidla potřebují ochranu (Ponožky, boty) od klimatu a nárazy. Kůže, prsty a kotníky jsou v
nebezpečí. Outsde vždy nosit ochrannou obuv.
Ponožky jsou vyrobeny z bavlny, vlny, nebo bavlny, vlny mix (žádné synth- Etic vlákna) jakákoliv
barva jakýkoliv vzor. Ponožky mají čisté částice stříbra (Žádná slitina) tkané, přičemž
anti-bakteriální, anti-mikrobiální a anti-statické vlastnosti, snížení zápachu. Ponožky pokrytí nohy
do 7 cm nad kotníky.

Boty mají horní ochranný kůže (bez syntetika) , Vnitřní měkké kůže (bez
syntetika) , Podešve kůže nebo gumy
(Může být recyklovaný) , Boty jsou k ochraně nohy až 7 cm nad
kotníky. Poznámka! Ochrana nohu, která nechrání (Sandály,
pantofle, Tanga) nohou a kotníků jsou k ničemu. Ochrana noha by
měla být vždy nosit ven. Chůze naboso venku je nezdravé.

Ruka- ochrana ve formě ochranné rukavice v případě potřeby! Rukavice
jsou vyrobeny z kůže, bavlna, vlna nebo bavlna, vlna směsi (bez
syntetických vláken) jakákoliv barva jakýkoliv vzor.

Ochranný oděv vždy nosí, když venku.
Ochranným Shelter ( domov, bydlení, práce) lidskou potřebu.

Ochrana před trestnou činností (Bezpečnostní) , Prvky (Počasí) , požární, hmyz
a znečištění , Cenově ochranné Shelter je 1 GOD vzhledem k tomu, hned!
Kustod-Guardian přednost Cluster bydlení (Community-žijící) ,

Pokoj, místnost' s podlaha, stěny, strop, se skládá z cyklonu, oheň a vysoké humi- dity odolných
betonových prefabrikovaných panelů. podlahy musí být za mokra mop čistit, neklouzavá,
antistatické, plísně a padlí, inhibici hygienický.
dveře: Obdélníkový non-dřevěným rámem. Vnější, Pevná látka, uzamykatelný vnitřní a vnější klíčový
otvor proti hmyzu, dveře, 1-cesta vidění. Vnitřní, pevný, uzamykatelný dovnitř.

horizontální POSUVNÉ Okna jsou zbarvené dvojitým zasklením. Čtvercový rám ne dřevo. Neexistují
žádné záclony nebo závěsy (Nezdravé: prach, bakterie,
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hmyz ..) místo mimo rolety (Uzamykatelné) a uvnitř horizontálních posuvných proti
hmyzu.
Pro Topení * ústřední topení (Pára, horká voda) se používá. Chlazení je přirozenou cirkulací
vzduchu. Při pokojové teplotě 19 - 21 ° C. Pocit chladu put n teplejší hadříkem. Nenechte
nahodit topení! * Energy chřadnutí je zločin
Osvětlení * by mělo být automatické přepínání zapnuto, vypnuto.

* Energy chřadnutí je zločin

Nedomácí Shelter Střecha se skládá ze solárních panelů. Lidé mají 1 GOD dané právo k
cenově dostupným Secure Living za čtvrt dopisy, (Přístřeší) , Vláda má povinnost poskytnout
svým obyvatelům přijatelné Secure obytné objekty. Přístřeší (Cluster-pouzdro) je dodáván " Hrabství'
( Místní samospráva) , Všechny dostupné obytné prostory jsou nájemních jednotek.

Ocranné Útulek pro přežití, bezpečí, pohodlí ..
Vystavovat holou kůži je nahota ( ON ONA)
Vystavovat holou kůži (nahota) prvkům (Počasí) je nezdravé:
Prach, odřeniny, mráz, teplo, infekce, záření, žihadla, vítr, mokrý.
Pokud jste mimo kryt kůže a vlasů!
holé kůže (nahota) vystavuje kůži na prach. Dust vyschne kůže, ucpává póry pokožky
brzdné pokožku dýchat. Ucpané up kožní póry jsou živnou půdou pro infekce (Svědění,
bolestivý) , Umýt prach! Použijte hydratační krém! Noste ochranný oděv wen venku!

holé kůže (nahota) zvyšuje s odřeniny, které poškozují pokožku jsou bolestivé,
neléčené může vést k infekcím. Léčit odřeniny čištěním mýdlem a vodou. Pokrytí
oděru s obvazem, držet na místě s lepicí páskou. Nepoužívejte antiseptické nebo
crème'S!
holé kůže (nahota) vystavuje Skin Frost. Frost poškození kůže může být
trvalá. Odstranit, oběť před chladem.
Naplňte mělké nádoby s dostatečně voda ohřátá na 37 ° C k pokrytí
Omrzlé část těla.
Nikdy třít nebo masírovat omrzlé tkáň.
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holé kůže (nahota) vystavuje kůži na teplo. Tepla vysušuje kůži, může to zničit, což
vede k dlouhodobé bolesti a utrpení. Těžké a puchýři popáleniny vyžadují okamžitou
lékařskou pomoc.

holé kůže (Nahota) vystavuje kůži radiaci (Sluneční) , Vysokým UV. radiace dělá pleť velmi
nemocný. Často uznávány příliš pozdě! Vyhledejte lékařskou pomoc. opalování (Ležící lazy
odhaluje pleti škodlivému slunečnímu záření) což vede k rakovině kůže je samo způsobilo
zranění! To se nevztahuje na bezplatné veřejné zdraví! POZNÁMKA! Nenechte líto těch lidí.
Jsou arogantní, marné, zlí lidé. Vyhýbat a hanba!

holé kůže (nahota) vystavuje pokožku Wet. Prodloužené vystavení mokrého pozměňuje tělesné
teploty. Kdyby to snižuje tělesnou teplotu příliš mnoho
(podchlazení) Nemoc se vyskytuje. Usilovat o okamžitou pomoc!

holé kůže (nahota) vystavuje kůži na bodnutí. Nejběžnější jsou hmyzem žihadla (Včelí,
sršeň, komár, vosa ..) , Hmyzí bodnutí jsou bolestivé způsobit podráždění kůže,
otok a často těžká nemoc.
holé kůže (nahota) vystavuje kůži na vítr. Wind vysušuje pokožku, může spálit. Čistá
pleť, použijte hydratační krém!

Varování! Vystavovat holou kůži (nahota) prvkům (Počasí) je
nezdravé. ochrana kůže
(Ochranný oděv) by měla být vždy nosit ven.
holé kůže (nahota) na veřejnosti nebo médií je to morální problém. Nahota mimo domov je
nemorální to ukazuje na nedostatek škoda, že kýčovitý. Čím více pleti on nebo ona ukazují,
že více kýčovitý jsou. Kýčovitý lidé se musí zacházet jako koše. Jsou vady na jakémkoliv
společenství.

plavání Lidský není přirozené. Lidské tělo není určen k životu
nebo pod vodou. Plavání nebo pod vodou je nepřirozené,
nezdravé, je třeba se vyhnout. Přírodní vody oceánů (moře) a
vnitrozemských vod (Jezera, řeky ..) , Nepřirozené vody bazény,
lázně se ..

přírodní vody jsou wc na všechny tvory žijící ve vodě. Ptáků
letící nad vodou dělat jejich trus. Lidé na plážích močit, throwup, menstruovat .. Zvířata a lidé kanalizace
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skončit ve vnitrozemských vodách, oceány. Plavání v WC je nezdravé kůži. Polykal
toaletní vody je velký zdravotní riziko. Nedělejte to! Ochraně dětí. Poznámka! Mnoho
bílé písečné pláže jsou ryby záď. Lidé jdou na pláži oceánu. Ležet v rybím záď a plavat
v pee. Fuj!
přírodní vody houba jako absorbovat znečištění, toxin .. znečištění ovzduší:

kyseliny deště, popel (Pálení, vyrážka) prach (Těžba, bouře) , Nukleární radiace (Elektrárny,
vojenské) , Znečištění ovzduší vstupuje do potravinového řetězce (Letecky, půda, voda) nakonec
skončí být součástí (zdravotní riziko) člověk dieta!

Znečištění vody: Vrtání, dumping, odtoky, vodní doprava. Drill- ing fosilních paliv polutes
vzduchu a vody. Dumping chemikálií, ze syrového kanalizace, léky, odpady, toxiny se děje
každý den. odtoky (Toxiny, chemikálie, léky, odpadky, raw-kanalizace) z přívalových vod,
hospodářství, průmyslu, znečišťovat. Vodní doprava sypkých dopravci, výletní lodě, supertankerů, ponorek, trauler, válečné lodě jsou velké zdroje znečišťování. Menší vodní dopravy
také znečišťují především vnitrozemských vod.
Znečišťují ovzduší, půdy a vody je,
‚Environmental Vandalismus‘ zločin: SLEČNA
R7 , All rekreačními plavbami a křižování
konce.

nepřirozené vody obsahují směs chemických látek,
které vysychají up vlasy, pokožku a dráždí oči. jsou
vyloučeny bazény a lázně je. Bazény jsou elitářský
plýtvání vzácnou čerstvou vodou.

T hiswasteends!
Bohatství Apartheid vedlo k znuděným volnoběhu příliš mnoho inva- Ding přírodních
vod a životní prostor mnoha životních forem.
Tento trestný lidské invaze přírodních vod vedlo k obranným reakcím ze strany
1GOD výtvory moře.
J ellyfish používat jejich chapadla k bodnutí. Někteří jen dráždit kůži.
Ostatní‘jsou bolestivé a vytváří bolestivé puchýře. Jelly- ryby toxin je
smrtící, když bodal mnohokrát a tam je vybudovat toxinu. Neví, jestli tam
je vybudovat toxinu. To je nejlepší rychle vyhledat lékařskou pomoc.
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Škodlivé vodní květ je způsobeno tím, městské, příměstské odtoku. To
způsobuje značné škody na zvířata, lidi, prostředí, ekonomiky.
Nevhodné pít nebo plavat v tom.

stonefish jsou jedním z nejvíce jedovatých ryb na světě. Když
vystoupil na člověkem, síly jedu do nohy. Výsledek (život nebo
smrt) často závisí na tom, kolik jedovatý jed vstoupil do těla. Umístění
bodnutí, jak dlouho daná osoba léčena. Necitlivost nebo brnění
může trvat i několik týdnů po bodnutí.

Modro-ringed chobotnice je uznáván jako jeden ze světově nejvíce
jedovatých mořských živočichů. Jejich jed způsobuje závažné a často
celkové tělesné ochrnutí. Vzhledem k ochrnutí, ke kterému dochází,
pokousaný nemají možnost signalizace pro pomoc nebo jakýmkoli
způsobem naznačuje úzkost. No blue kruhem chobotnice antivenom je k
dispozici. Udržujte osobu v dýchání.

Mořský ježek poranění tkáně je to trny mohou být závažné. Bobtnají,
zčervenají, zánět a může se stát velmi bolestivé. Jsou náchylné k
infekci. Nechá-li se šíří v krvi přes ven těla. Takže budete nemocní. Nezvladatelné
infekce může zabít.

Cone hlemýžď mohou bodat přes rukavice. Geografie kužel je
nejnebezpečnější, s více než 100 toxinů v jeho malém těle. Neexistuje
žádná anti-jed pro hlemýžďů kužele.
Symtons pomalu zobrazovat. Vyhledejte lékařskou pomoc.

rejnoků mají ostrý jedovatý bolestivý žihadlo, které mají za cíl
za vetřelce srdce. Když bodal v srdci jen okamžitá lékařská
pomoc ušetří člověka. Nepoužívejte plavat nad singray.

Když Sea vši jsou asi první věc, kterou si všimnete, když budete
skákat v oceánu je jejich bodnutí celé své kůži. Za něco tak malé,
mohou určitě balení úder; Je skoro natolik, aby tě jít do vody. Při
odvzdušňování hledat lékařskou pomoc.
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Žraloci zrušte oceány nemocných slabých bytostí.

Když lidé napadnou Seas. Žralok se stane ochráncem moří. Když
je jejich útok žraloka. Lidé jsou zločinci.
Nezabíjejte žraločí klece lidé, SLEČNA R3 , Vyhýbají, Hanba!

1 GOD vytvořil moří pro mořských tvorů a potraviny pro stvoření ve vzduchu a na zemi.
Stejně jako u lidí. On nevytvořil moří pro lidský thrillseeking. Plavání, surfování, vodní
lyžování, vodní sporty, jízda, šnorchlování jsou Environmental Vandalismus, to skončí.

Největší hrozbou pro lidské-tělo '

GM‘ ( Genetická úprava)

Genetická úprava (GM) je Anti- 1GOD , hrozbou pro lidstvo, všechny ostatní bytosti a
životní prostředí. GM-plodin, protože flowon účinku mění celý potravního řetězce. Vytvoření
mutací, které vytvářejí nové alergie, neznámé nemoci, život ohrožující Globální
epidemie ve všem členům potravinového řetězce! Lidé budou stále nemocný, umírají
mladší, nemocné děti, další potraty, mutacemi ...

Lék na tuto hrozbu lidstvu a eko-systému je prevence a léčba. Stop: GM-Research,
GM Seed-výroba a GM-pěstování plodin. stíhat: GM-Scientist, výrobní manažeři, croppěstitelé, ředitelé, majitelé pro " Zločinem proti lidstva a proti ekosystému “. SLEČNA R7

Vláda eliminuje nebezpečí od spalující GM-výzkumem a výrobou osiva. GM plodin jsou
spáleny. Kontaminované půdy byly GM plodiny byly pěstovány je spálená 3 roky běží. Vláda,
která neprovádí prevence a léčby, je nahrazen.

Nulovou toleranci GM !!!
invalidita
Postižení původu, nehody, nemoci, násilí. Postižení může být emocionální (Úzkost,
deprese ..) , duševní (Psychóza, shizophrenia ..)
fyzický (Amputace, slepota, hluchota, demence, kvadruplegie ..)
sexuální (Homosexualita, pedofilie, transgenderismus) , Zdravotní postižení je otázkou
komunita. Přepíše rodinu nebo jednotlivé chce. Žádný
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zdravotního postižení, který se střetává s morální kvality života rodiny, sourozenci,
komunita. Se zabývá komunitních služeb.

Proč člověk trpí zdravotním postižením. Není to trest od 1 BŮH.
Je to výzva pro tělo zpracovat. Život-zážitek součástí poslání duše je (Viz
posouvat 1, Afterlife) ,

Největší hrozbou pro jednotlivce je ' Násilí'
Násilí začíná nenarozených. Prudké okolí vštípit sklon k násilí po celý zbytek
života. Sklon k násilí potřebuje spoušť obrátit násilný. Triggers: Líh, zlost,
bezkontaktní sport, strachem, boj-sport, neznalost, ponižování, nedostatek
empatie, omamné látky, peer-tlak, provokace, násilné video, násilných video-her
..

Nenarozené vystaveny máma a táta slovně zneužívat navzájem.
Dozvíte se, že to je v pořádku, aby slovně zneužívat a budou-li tak učinit později v životě. Nenarozené
vystaveny maminka fyzicky zraněn od táty. SHE novorozence bude v pozdějším věku snášet fyzické
zneužívání HE. HE novorozence budou myslet, že je to v pořádku, aby ublížit mu.

Násilí může pocházet z jiného jedince (Y) ,
To může přijít z divoké zvěře. To může pocházet z domácích zvířat.

To může přijít kvůli vládní činnosti nebo nečinnosti.
Dodává se s cizí invaze.
Komunita žije se a nedrží ‚násilí‘ k odpovědnosti. Vůle
'Zabít'! ( Potrat, vražda, trest smrti, genocida, masakr)
Zabití člověka je hrozbou pro celé lidstvo a urážkou 1 BŮH!
Žádná osoba, organizace, vláda má právo zabít !!

ZABÍJENÍ Není nikdy ŘEŠENÍ !!!

Stop, 'Násilí', začít doma!
Každý člen commuity má SUR- vival povinnost člověka tak,
aby obsahoval násilí. Připojit se (Start)

Sousedská hlídka (Viz Shire Sentinel) , Pozorovat,
zprávy, zatknout (civilní) ..
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Udělej si svůj komunita zločin svobodného pásma! Použijte ‚Žádné násilí koncept‘ jako vodítko (Viz 7
kmeny) ,

Násilí není řešení. To není řešení!
Povinnost 3:
Celoživotní, hledat, zisk a aplikovat poznatky.

Mozek potřebuje cvičení, aby fungování. Nejlepší cvičení se snaží, získávání, aplikovat
poznatky a je kontinuita.
Hledaná znalosti začíná bezplatné vzdělání (Učte se a Teach) ,
Následuje učňovské vzdělávání. Podle potřeby následuje další vzdělávání. Vše je
vzdělávání veřejnosti. Soukromé vzdělávání končí!

Hledají poznání znamená ptát. Získání znalostí znamená dostat odpovědi. Uplatňování
znalostí znamená, že pomocí odpovědi na nápady a pak podniká kroky. Kontinuita
znamená předávání všech nashromážděných poznatků do příští generace.

Jak se ptát?
1 Svatý otázka je formulována (Důležité, přijímající užitečný
Odpovědět)

2 nd na koho se zeptat " Hledat' někdo se správnými kvalifikací (tam
může být potřeba žádat více než 1 osobu)
3 rd děkuji tomu, kdo odpověděli (Dobré sociální dovednosti)

4 th ' Získat' přijatelná odpověď (Někdy je tam není přijatelná
Odpovědět)

5 th Psát nebo audio, vizuální záznam odpověď (Y)

6 th ' Aplikovat' co vy Učit se' ( Odpovědět)

7 th Použijte své nové poznatky do " učit' ostatní (ZnalostKontinuita)

Co se ptát?
Všechno (Inteligentní, hledá a získává znalosti)

Když se ptát?
Nyní (Inteligentní, dobré sociální dovednosti)
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Proto na otázku?
Potřeba (Zvědavost, musí vědět, takže konverzace) Vyvstává klást otázky.

nápady jsou na začátku budoucnosti.
Nápady, aby bylo možné udržet krok s evolučními změnami.
Nápady jsou nejvíce kreativní a produktivní veškeré aktivity duševního
vlastnictví. Myšlenky mají být zachovány po znalostech kontinuity.

Nenechte myšlenky se zapomněli nebo ztratili. Zapsat je.
Sklad, třídění souborů a znovu je!

Každý den spousta nápadů jsou myšlenka off a rychle zapomněli nebo ztratili. Důvodem
je, že nebyly zachovány, zaznamenány nebo napsáno. Nejlepší jsou ztraceny!

Paměť je nespolehlivá, pokud jde o zachování a rozvíjení nových myšlenek. Noste s sebou
notebook (Plánovač) nebo záznamník s vámi. Když nápad rozvíjí, chránit ji. Týdenní file
vaše nápady!
Zkontrolovat své nápady. Jak jste si zkontrolovat své nápady (každé 4 týdny) , Někteří budou
mít žádnou hodnotu. Jsou to nestojí za to visí na. Zahodit.
Některé nápady se objeví užitečné nyní nebo někdy později. Udržujte nich podat jim: ‚Aktivní‘,
nebo ‚později‘. Po přezkoumání, podání, mít ‚aktivní‘ souboru.
Pick nápad! Nyní, aby tato myšlenka roste. Přemýšlejte o tom. Tie nápad souvisejících myšlenek. Výzkum,
se snaží najít něco podobného, nebo kompatibilní s touto myšlenkou. Prozkoumat všechny úhly a
možnosti.

Podpořit své nápady s Research. Výzkum Internet, archivy, knihovny ... V některých
případech se používají dotazníky.
Když si myslíte, že váš nápad je připravena k aplikaci. Učiň tak. Pokusit se získat zpětnou vazbu, takže
myšlenka může být doladěna.
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Budoucí důkaz nápady díky znalosti-kontinuity.
Zajistit znalostech kontinuitu tím, že drží své nápady
soubory aktualizovány. Dále ve vašem ‚Bude‘ zmínit, kde
lze nalézt.

Znalosti-Continuity
Znalosti-Continuity dělá znalosti jednotlivce (duševní vlastnictví) nesmrtelný. Každý
jednotlivec ve věku od 14 uchovává záznamy o svých životních zkušenostech (Jak
pozitivní, tak i znepokojující) , Rodina se musí zachycovat, uchovávat a rozvíjet jejich
duševního vlastnictví.
Organizace musí zachycovat, uchovávat a znovu použít své zaměstnance, ‚i.p.‘.

Společenství musí využívat jejich občané duševního vlastnictví pro dobro všech. Provinční
vlády archivují.
Napodobovat stavět a postoupit nové nápady. Proč přepisovat něco, co je dobře napsaný.
Spíše ji použít! Expandovat na něj. Evoluce progres- ses s využitím stávajících poznatků a
vytváření nových. Vzdělání je, aby učinily totéž. Myšlenka blíží ke svému konci. Zachránit
něco, co lze recyklovat postoupit nové nápady!

Psaní z nás dělá civilizovaná to nám umožňuje komunikovat s ostatními uživateli. Psaní
umožňuje, aby se vyjádřil, fantazírovat a zprávu.

Psaní je součástí znalostech C ontinuity.
Poznámka ! Tvrzení, autorské právo je okrádání komunity zločin!

Znalostech Continuity součástí naší nesmrtelnosti
Povinnost 4:
Mate se množit a začít vlastní rodinu.
Pro specie přežití lidé jsou ke kamarádovi a množit. CG přesvědčení, že páření a
množení je součástí stabilního vztahu s HE a SHE (Holy-manželství smlouva) , Páření,
násobení mimo Svaté manželství je, ‚Trashy‘ nemorální denegrading, on a ona. Je to
špatný příklad dětem. To dělá Společenství vypadat nemorální, špatný. Být ‚kýčovitý‘
končí. Kýčovitý lidé vyhýbají a zahanbeni!

Child-Molester (Pedofilie) , Stejného pohlaví (Homosexuální) a zmatený, pohlaví (Trans-gender)
nejsou k zadání ' Holy-manželství
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Smlouva'. Z důvodu jejich sexuální postižení a jejich nepřirozené páření. Oral
páření (Homosexuál zkaženosti) , Anal páření
(Homosexual Řepka!) , Tyto sexuální unnaturals (Postižení) karanténní chránit
postižený a děti. Normální se bude cítit hněv, odpor a někdy i násilí vůči těmto
sexuálním invalidních unnaturals. Child-Molester osob stejného pohlaví a děti při
manipulaci s gender confused- jsou dítě-obtěžování, trestný čin: SLEČNA R7

Jakékoli HE chce Oral-mate se, že je špinavý nechutný zvrhlík.
SHE skládek HE. Manželský ona dostane rozvod. Nucený Oral-páření je Řepka, zločin: SLEČNA
R4 , Nucený Vaginální-páření je Řepka, zločin:

SLEČNA R5 , Jakékoli HE chce Anal kolegou se, že je špinavý disgust- ing mučitel. Mučení je
zločin: SLEČNA R6 , Manželský Dostane člověkem datory rozvod.

Vyhledání partnera. pohani (Křesťanství..) hledat lásku. Mate na chtíč, že kýčovitý.
Mnozí nikdy najít partnera se množit se. kamarád kapitalista má být kýčovitý a někdy i
ke zvýšení bohatství a nebo vliv. Mnohé kultury mají rodiče rozhodování. Žádná z nich
jsou v nejlepším zájmu komunity.
Kustod, opatrovník má zemská-Government rozhodnout v průběhu ' CE‘ ( Emergency
veřejně prospěšné práce) kdo vstoupí do ' Holy-manželství "Smlouva (H-MC) , Každý 17 roků
SHE a každý 18 roků HE zúčastnit, CE. Během CE je každý posuzuje na tom, jak mohou
být velmi užitečné, aby kmeni. Páření, násobení je nejlepší, když on, ona, jsou mladí.

Během CE každý mladý SHE a HE jsou hodnoceny (Emočně, psychicky, fyzicky) na
jejich schopnosti pářit. ‚CE‘ rozhoduje o určitých proměnných, který je vhodný pro
zadání ‚Holy-manželství‘ smlouvu.
proměnné: Emočně, psychicky, fyzicky fit; Zemská rozmanitost; Rasové integrity.

Hlavním účelem bydlení (Kovových peněz přežití) je ke kamarádovi,
násobení a založit rodinu. Pokud tak neučiníte, je žít neúspěšného život.
Nepřijatelné 1 BŮH a ke komunitě.

Specie přežití, založit rodinu jsou on a ona musí.
Ona a ten, kdo fyzicky nejsou schopny se množit se stali 'Foster- rodičů. Vstoupí do
‚Holy-manželství‘ smlouvu. ‚CE‘ dodává ‚děti‘.
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Úschovu strážní rodiny vychovávat své děti s komunitní pomoc. A
'CG matka navštěvuje " SMEČ
(Shire zdravotnické vzdělání Complex) ‘. Navštěvuje ‚SMEČ‘ 6 dní
v týdnu, dokud nejmladší dítě listy
' SMEČ‘ (Viz Shire) ,
C elebrate

2. 1. 7 ,
ztráta B om den
C. G. Ka le nd er

Povinnost 5:
Čest, respektovat své rodiče a prarodiče.
Kustod podpora opatrovník vzájemný respekt ze strany rodinných příslušníků. Základem
žít v harmonii. Cti svého otce, svou matku a prarodiče v životě a posmrtném životě.

Rodiče se ctí pro početí, krmení, oblečení, které poskytují: vzdělání, bezpečné
útočiště (Domov) , Starostlivý milující prostředí. Prarodiče poctěni pro poskytování
celních, dědictví, znalosti-kontinuity a tradice. Ctít své rodiče, Grand- rodiče v
životě a posmrtném životě ..

Čest je udělen! Úcta je vydělali!
Rodiče, které dělají svou povinnost pečovat o své děti. Získat respekt svých dětí a
komunitní respektem. Děti, které se starají o své starší rodiče. Získat respekt svých
rodičů a komunity
, Rodiče a vnoučata, že péče, respektovat jejich prarodiče a absorbovat jejich
kontinuitu znalostí ... požehnaní 1 BŮH!
Komunita má pochopení vzájemné chování mezi rodiči a jejich potomky. Rodiče
vychovávat potomstvo standardu komunitního (LGM) , Děti starat o své starší rodiče.
Poznámka! Měli rodiče, prarodiče rozvíjet potřebu odborné pomoci. Komunita přebírá
se vstupem od rodiny.

"Povinnost péče rodiče
Rodiče žít 1 BOŽÍ design. ON je otec, Provider, Protector.
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ONA je matka, Carer, žena v domácnosti. To je také standardní Společenství.

Rodiče poskytnout potravu, oblečení, přístřeší a milující harmonický domov. Rodiče
se účastní s komunitní volné zdravotnictví a bezplatné vzdělání. Rodiče učit své děti,
aby plnily své prarodiče.

Show Respekt
Děti rodičů, prarodičů, pedagogů, lékařsko a policie.
Juniors pro seniory. Kdokoli Zvolení lidí.

odstoupit Respekt
Čest nemohou být vybrány. Respekt může. Někdo je uvedeno respekt oplatit s
neúctou volným respektem.

Slavit Fun-Day témata ( CG Kalender)
5_3_7 matky den Děti ctít svou matku.
10_1_7 otcové den Děti cti svého otce.
7_1_7 Prarodiče den děti a
Vnoučata čest prarodiče.

Čest, respekt, Základ: Rodina, harmonie,
společenství v provincii.
Povinnost 6:
Střeží životní prostředí a všechny formy života.

Každý Depozitář Guardian má povinnost střežit prostředích ment a všechny jeho
formy života. Je součástí lidstva osudu. Být Depozitář fyzického vesmíru a 1 BOŽÍ výtvory
v něm.
Výrobky z koncepční fázi mají být zdravé, bezpečné, non-znečišťující biologicky odbouratelné a nebo
jiným způsobem recyklovat. Všechno, co vyrábí, biologicky odbouratelné a nebo jiným způsobem
recyklovat. Produkovat, Manufactu- kruhu nezdravých, nebezpečných, znečišťující věci je trestný čin, SLEČNA
R7
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MONSTERSEEDS
genetické modifikované (Inženýrství) Plodiny jsou založeny na semenech změněných
lidmi z 1 BOŽÍ originální design, za účelem šmelinu, chamtivosti a urážlivé 1 GOD , 1 GOD Nechce
genetického reenginee- prsten. Lidé jsou kopírovat Evolution (Zkušební, chyba) že je
měnit a mutovat.

Jídlo stvoření jíst ovlivňuje jejich trávení. Stravitelné modifikované
rostliny o zvířata zažívací systém modifikuje (Genetické zefektivnění) Samotný
přes Evolution.

Tato nepřirozená (Anti-1GOD) typ Evolution vytváří nepřirozené
nové typy mutací (Zrůdy Monster) ,
Genetická úprava (GM) je Anti- 1GOD , hrozbou pro lidstvo, všechny ostatní bytosti a
životní prostředí. GM-plodin, protože proudící efekt mění celý potravního řetězce. Vytvoření
mutací, které vytvářejí nové nemoci a život ohrožující Globální ranou všem členům
potravinového řetězce! Lidé budou stále nemocný, umírají mladší, nemocné děti, více
potratů, více živočišných, zvířátko útoky ...

GM-Food ( Nezdravé jídlo) : Vojtěška, Baby-food, Bacon, snídaňový obilovin, chléb, Řepka,
Čekanka, kukuřice, bavlna, olej, vejce, šunka, margarín, maso, Papaya, hrášek, brambory,
drůbež, salámy, sójové boby, Cukrová řepa, cukrová třtina Sweet-papriky, rajčata, pšenice,
cuketa, ...

MUSET UDĚLAT !!!
Vláda eliminuje hrozba spalující GM-výzkumné a Seed výrobní závody. GM plodin
jsou spáleny. Kontaminované půdy byly GM plodiny byly pěstovány je spálená 3
roky běží.
Vláda, která neimplementuje tato ‚léčba‘ se nahrazuje a nést odpovědnost.

Vláda stíhá: GM-Vědec, vedení, výrobní ředitelé Majitelé, a plodiny, pěstitelé pro " zločinem
proti
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Lidstvo a proti ekosystému “. SLEČNA R7

Nulovou toleranci GM !!!
energie znečištění ( Klimatická změna)
Příliš mnoho volného času, příliš velké domy, příliš velké příjmy, příliš mnoho nepotřebných
gadgets, vytvořil bodec na stále rostoucí energetické potřeby.

V současné době Energy znečišťuje, má vysoké náklady na zřizování, high běží, a
náklady na údržbu. Znečišťující Energy spoléhá na pálení, uhlí, plynu, ropy a uranu. To

vše pálení končí !!!

Fosilní palivo Uhlí produkuje

Dirty Energy
Hořící uhlí produkuje velké množství znečišťujících ovzduší oxid uhličitý a kouř. Oxid
uhličitý driftuje nahoru. 50% se spláchl déšť zbytek se hromadí v atmosféře. Oxid
uhličitý propouští sluneční světlo na teplo Země, ale brání část tepla před vyzařováno
zpět do vesmíru. Výsledek: oteplování ovzduší, půdy a vody. Globální oteplování.

Výsledkem je, že zemský povrch se pomalu zahřívá. Toto ohřívání povrchové teploty se
dramaticky zvýšila od roku ‚O‘ *
( 2004) , Toto oteplování zmenšuje velikost ledovců a polárních ledovců (Viz posouvat 6
Hádej) , Což má za následek oteplování a stoupající hladiny moří, změny klimatu. Klimatická
změna: již sušší období sucha, vážnější blesk, těžší deště, silnější rychlejší větry,
nepředvídatelné, rychle se měnící počasí.
* CG New-Age time-management

Snížení spalování uhlí na ‚O‘ (nula) Nyní je zapotřebí. Nicméně lidé odpovědní za
spalování uhlí jsou poškozené, nečestné, sobecký a nelze spoléhat na zastavení
spalování uhlí. Z tohoto důvodu je zdrojem (uhlí) Pro spalování musí být odmítnut
znečišťovatele.

Doly jsou zavřené. Zařízení pro spalování uhlí je demontován. Hornickém, uhlí
transportéry, coalburners jsou zodpovědní, SLEČNA R7
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STOP nákladních automobilů, zavřít doly:

SURVIVE !!!
Uhlí jako poskytovatel energie není jen nahrazen jiným poskytovatelem energie. Ale spotřeba energie
na osobu, je třeba snížit o nucenou Dobrou zákazu vycházení. Noční zákaz vycházení snižuje
spotřebu energie, road-kill, zločin ...

Zvyšuje páření.
Domácí a non-domácí pálení hnoje, dřevo, uhlí, plyn, olej na vaření, topení a moci,
KONČÍ! Power-Stanice, které spalují (Uhlí, plyn, olej, uran, ..) k výrobě energie jsou
odstavování, demontovat.
Znečišťující Majitelé a provozovatelé jsou stíháni, SLEČNA R7 , Uhelné a uranové doly jsou
uzavřeny a utěsněny. Důlní Majitelé a provozovatelé jsou stíháni, SLEČNA R7

Non-dýchatelný vzduch. Máte 4 minuty k životu!
Energie se vyrábí non-hoření.
Energie se vyrábí non-hoření. Hořící pohybovat domácích a zahraničních dopravních
Končí! Plyn a ropa jejich využívání non-hoření.
Domácí a nedomestikovaných doprava na dálnicích je nahrazen ‚dálnice-tramvají‘ (Viz
plánování Shire) ! Dálková pozemní trans-port je pouze Rail. Individuální znečišťující
doprava je vyřazen.
Zrušit novou dálnici. Rozléhající předměstí jsou nahrazeny klastru bydlení.

posranej
Posranej je velkou hrozbou pro životní prostředí, obec, lidé, ...
Posranej je proces vrtání a vstřikování tekutiny pod vysokým tlakem do břidlic hornin
se uvolnění plynů. Vysoký tlak spouští zemětřesení. Pokud se tak stane po faultlines
to může vyvolat velký 1
Každý proces vyžaduje miliony litr vody. Voda má toxické chemikálie a písek přidali. Během
procesu metan a toxické chemické látky znečišťovat nedaleké podzemní vody. Pití této
vody má resul- Teda v případech neurologické, senzorické a respirační poškození. Oba
pro lidi a zvířata. Vegetace je také zasaženy. Nevhodné ke konzumaci lidmi nebo
zvířaty.
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Odpadní tekutina je ponechán v nadzemních louže odpařit. Releas- ing těkavých
organických látek do atmosféry, znečišťující vzduch, vytváří přízemní ozon a kyselé
deště. Výsledkem je nezdravé živočišné výroby a shriveling nepoživatelné pastviny, obilí,
ovoce ... Obyvatelé si stěžují na únavu, nevolnost, bolesti hlavy a horší. Plyny mohou
také vést k ‚Wildfire je.

Použití trhavin spouští zemětřesení. Použití u faultlines může vyvolat významnou
zemětřesení anywere podél zlomu (někdy samo daleko) , Tyto výbuchy také poškodit
podzemní vodojemy. Oni také uvolňují plyny, které činí lidi, zvířata a vegetace
nemocné. Tyto plyny mohou být příčinou požárů (Y) !

Posranej Ends! Vlastníci, operátoři jsou stíhány, SLEČNA R7 ,
Vláda, která umožňují posranej nahrazuje a její členové zodpovědní, SLEČNA R7 ,

Již brzy poptávka po sladké vody překročí dostupnost sladkovodní vody. Znečištěné
vodní je (Potok, potok, řeka, rybník, jezero ...) vytvoření nedostatku sladké vody. Dešťová
voda naplněné toxinů, jedů, Pharmaceuticals, .. Nelegální ukládání průmyslového
odpadu, toxin, jedy,
,,, Znečišťující konců vodních cest, znečišťovatelé jsou stíháni, jednotlivci
SLEČNA R3 všichni ostatní, SLEČNA R7 ,

znečišťující Zábava Končí. Ve vzduchu: Vzdušné show, Private- vlastnil: rovina,
jet, vrtulník, drone, space shuttle ...
V, pod vodou: motorizovaný člun závodní, jiné: kabiny
křižník, výletní lodě, vodní skútry, rychlostní čluny, jachty,
vznášedla ...
Na zemi: all 2,3 a 4 kola motorizované, cykly,
kola, kočárky, SUV, sportovní vozíky, limuzíny,
auto- závodních automobilů, Stunts, luxusní
automobily. ,

No-příjem tekutin. Máte 4 dnů života!
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Vytvoření Garbage se sníží!
Zhotovení výrobků na jedno použití * KONČÍ! Tištěný Junk-mailem * KONČÍ! Vytváření zbytečné
haraburdí (Sběratelské předměty, pomůcky, designer- zařízení, ...) * KONČÍ! Biologicky rozložitelné
nebo opakovaně použitelný obal je použita.

* Tito poskytovatelé jsou stíhány, SLEČNA R7

škůdci
mimo Insekticidy (Chemikálie) se používají na plodinách, ovocných sadů ... Plodiny,
sady a potraviny, které byly kontaminovány, jsou nevhodné pro člověka
nebo zvířete Spotřeba energie. Jsou spálené komunitou (Hrabství) , Hořící
ze zdravotních důvodů je jediným důvodem pro spalování

insekticidy (Chemikálie) prosakovat do vodního systému, která končí až v mořích, oceánech. Znečišťování
podzemních vod, znečištění Drinkwater nádrží. Znečišťují Ocean Eco-System, znečišťují
mořské plody. Výrobci insekticidů (Chemikálie, poisenous, toxické) jsou stíhány, SLEČNA R7 ,
Vláda, která umožňují toto znečištění jsou nahrazeny, dostat, SLEČNA R7.

Použijte přírodní insekticidů.

Herbicidy jsou stejně nebezpečné, znečištění půdy a vodních zdrojů. Výrobci herbicidů jsou
stíhány, SLEČNA R7 , Vláda, která umožňují toto znečištění jsou nahrazeny a stíhat, SLEČNA
R7.

1 GOD čeká slyšet od vás!

defoliant Modlitba

STUD-day 6.2.7.

Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru váš nejpokornější věrným
strážcem-opatrovníka (1 Svatý název)
Bude chránit rostliny, půda a voda z toxinu oponovat a zastavit
genetickou modifikaci jakéhokoliv věc bydlení bude zajistit Shire
scorches otrávená půda bude trestat herbicidů GM-plodiny
znečišťovatelů pro slávu 1 GOD a dobro lidstva
Tato modlitba se používá na defoliant den!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Týrání zvířat
krutost Animal končí. Vinni jsou stíhány, SLEČNA R4 ,

kryt baterie bude zbourán a nahrazen ‚ve volném výběhu‘.
Provozovatelé bydlení baterie jsou stíhány, SLEČNA R4 pro každé zvíře.

transport život zvířat dále než 30 km koncích. Porušení Agent prvovýrobce,
přepravce dostat, SLEČNA R4 pro každé zvíře.
Téma- Animal
zvířaty Konec.
Park zábava
Zvíře trenér, Circus
končí. Zvíře trenér,
operátor dostat, SLEČNA
operátor park,
R4 pro každý akt.
dostat,
Cirkus vystoupení se

SLEČNA R4 pro
každý akt.

Zoologické zahrady jsou uzavřeny a nahrazeny přírodních
rezervací které dům pouze místní specie.
Nelegální Zoo je uzavřený, operátor dostat, SLEČNA R4

pro každé zvíře.

greyhound- racing industry is inducing fear and pain in
animals by using them as live bait. Rabbits, piglets,
possums, kittens or chickens are mauled, ripped apart,
flung around and dragged. Live bait is terrified, in
agony. It ENDS! For each live bait: MS R4

Greyhounds that are loosers are clubbed, poisoned or
shot dead and dumped. The Australian
greyhound-racing industry butchers 17000+
greyhounds a year. It is not known how many livebait
are tortured, killed? Everyone in the greyhound racing
industry. People betting, watching are
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guilty by association. A disgrace to any community, Shun them! Promoter,
Owners, Bookies: MS R4 for each animal.
Thrill-killing ( hunts: Safari, Royal, other..)
of Ani- mals Ends. Only Rangers can cull animals. Promoter
and Hunters get, MS R4
for each animal.
Racing animals Ends . Racing horses,
(steeple, hurdle, cross-country, flat..) , playing Polo,
buggy racing (Trotting, Pacing..) , show-jumping ends.
Racing venue are demolished. Racing animal
owner, trainer and racing venue operator get, MS R4 .

Mulesing, cutting of wool-bearing skin from tail, breech area of
sheep. Results in a lot of pain for the tortured animal.and also
may infect it. Mulesing, Ends. It is prosecuted, MS R4 for each
animal.

Animal fights End. Promoter, animal owner, trainer, bookie: MS
R4 for each animal.
Bull-fight’s end! Bullfight Arena’s are demolished.
Promoter, Matador and his gang get, MS R4 . Spectator’s
shame on them. Shun, Shame them!

The inbreeding of unhealthy dogs for fashion fades is cruel. The bra- chycephalic
breeds (Pugs, English, French Bulldogs..) are bred with evermore flat faces. This has
side-effects, breathing problems having dogs collapsing during hot weather and heart
disease due to poor breathing, that makes dogs suffer their whole life. This type of
bree- ding ends! Breeders, owners, get MS R4 for each animal.
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Brachyce-phalic breeds: American Staffordshire Terrier, Affenpin- cher, Bichon Frise,
Boston Terrier, Boxer, Brussels Grifton, Bulldog, Bullmastif, Cane Corso, Cavalier King
Charles Spaniel, Chihuahua, Chow Chow, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, English
Mastiff, French Bulldog, Japanese Chin, King Charles Spaniel, Lhasa Apso, Maltese,
Neapolitan Mastiff, Newfoundland, Pekingese, Pug, Presa- Canario, Shar-Pei, Shih Tzu,
Silky Terrier, Tibetan Spaniel, Yorkshire Terrier.

Military
Military pollute with transport and explosives, A/N (Atomic/nuclear)
B (biological) C (chemical)
weapons. They are a threat to human, animal and plantlife. Production
facilities, stockpiles of these weapons are demolished,
recycled by the SHIRE. Scientists that create these weapons
get
MS R7 . Government that allow the production and or storage of
these weapons are replaced and get , MS R7 .

Guard the Environment!
A moral Obligation and Civic Duty !
1 GOD is waiting to hear from you !

Habitat Prayer

Celebration Habitat-day 9.1.7.

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Asks for help in protecting the Habitat
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Promises to hold Polluters accountable Promises to Harmonize
with the Habitat Asks polluters be punished now & in the Afterlife
For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

This prayer is used on Habitat Day !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Obligation 7 :
Use Law Giver Manifest spread its message.

Replace all other religious publications with a Law Giver Manifest
Discard obsolete publications environmentally friedly. Shred obsolete publications,
soak in water, when mushy feed to wormfarm.
Skim through the manifest, when you see an interesting heading read.
Next do some deep reading. Reread, comprehend, apply and live it!!!
The spirit and understanding of the message is what matters. Not the meaning of the
individual word or sentence-structure. Understand- ing the spirit and purpose of the
thought will help in implementing the message.

1 GOD wants every human given the opportunity to read and study the ' LGM '. Those
that cannot read should have it read to them. NO EXEMPTIONS. Every
Custodian-Guardian has a duty here. 1 GOD
is watching.

Custodian Guardian use the Law Giver Manifest as
guide for worship, living and working. They pray daily
and say with conviction the Daily Prayer .

Supporters join organizations (Commercial, Leisure, Community, Educational,
Political, Professional, Trade...) so they can influence their operation, bring them in
line with the Law Giver Manifest .
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Supporters encourage others to convert. They help with understan- ding the ‘Law Giver
Manifest. They use the ‘Challenge Prayer’ for moral support.

1 GOD is waiting to hear from you !

Challenge Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Requests help with converting the ignorant unbeliever Help the
unbeliever get the 1 FAITH
Thank you for this experience of being involved in a challenge I endeavor to
make more challenges For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

This prayer is used when confronted with an ignorant unbeliever !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Supporters visit a Gathering. They encourage others to visit a Gathering. They Start a
new Gathering by finding at least 7 people then get together that is a Gathering (see 1
FAITH, start a Gathering) .

AS IT IS WRITTEN IT SHALL BE !!
Obligation 8 :
Avoid And clean up Pollution..
Humankinds greatest survival challenge is Pollution. Our
lifestyle and activity are the biggest polluter. It is affecting climate, ecochain,
environment, foodchain, quality of life, weather, wildlife.. We have to change! Or let
pollution make us sick, sicker and eventually...

A main cause of pollution is people burning things. It starts with smoking. Continues by
burning (dung, wood, coal, gas,

30

1 FAITH 15.07.4.1 NAtm
Law-Giver Manifest As it is written it shall be !

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

oil..) to cook (BBQ, home, commercial) . Burn (coal, gas, oil, uranium) to produce ‘Dirty
Energy’. Burn (oil, gas, coal, uranium) for transport of goods and people (induvidual,
mass) . Avoid burning! Close (burning facilities and mines)
all sources of burning material. Destroy available stock environmental friendly.
Breach by individuals, MS R3 .
Breach by entities, MS R7 .
see Green
Concept!
WARNING !!! Custodian guardian families are not to live nearer than 70km to coal,
gas, oil, uranium burning facilit- ies. So as to avoid a greater risk of cancers,
miscarriage, premature-aging, respiratory illness, stillbirth,...

Another major cause of pollution is poisons and toxins entering the water chain (ponds,
lakes, streams, rivers, underground reservoirs, groundwater, seas, oceans) .
Agriculture (Fertilizers, Herbicides, Pesticides..) , Building
(waste toxin seep into soil..) , Manufacturing (toxic waste..) , Cleaning (phosphates..) ,
Cosmetics (Arsenic Cadmium, Lead, Mercury..) , Mining (cyanide, sodium hydroxide,
fracking, sulfuric acid) , Pharmaceuticals (animal, human drugs, waste) . Avoid using
poisons and toxins. Close all sources of poisons and toxins. Destroy available stock
environmentally friendly. Breach by individuals, MS R3 .

Breach by entities, MS R7 .
In the north Pacific the US and in co- operation with Japan are creating an artificial
island 'Plastic Pollution 1'. The expanding island (current size: of Greenland) consists
mainly of plastics. Being absorbed by sealife and birds it has entered the food-chain (sea)
. Eating seafood from this polluted area enters human digestion then enters a body’s
bloodstream polluting the whole body leading to misery and suffering. The US and
Japan are to clean up the mess, NOW!!! Custodian guardian are not to eat seafood
(Salmon, Sushi..) from the north Pacific.

31

1 FAITH 15.07.4.1 NAtm
Law-Giver Manifest As it is written it shall be !

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

Avoid producing non degradable packaging and products. Food
and drink in plastic containers ends. Plastic footwear plastic
(man made fibres) clothing is bad for your skin. End
production of plastic products and fibres.

Bad News! Plastic is now common in human blood! Will plastic mean a slow sick
agonizing..
Business (parasitic, predatory) saw an opportunity of take advantage of others,
profiteering. Profiteers wanted more leisuretime so did un- ions. Leisuretime activities
cause a lot of garbage, pollution, injuries, health risks, endanger other species. Most
leisuretime activities are environmental vandalism. Useless leisuretime activities are
replaced with volunteering in worthwhile community activities furthering hu- mankinds
destiny!

Travel, Tourism has developed into a menace. Cruise ships unload tourists that
swarm like insects (cockroaches) over ports and local habitat. They disrupt local
lifestyle, drive up living costs for locals. Create mountains of waste. This entertainment
of the idle well off Ends! This also applies to air, coach, rail tourism.

Crowd entertainment ends !
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Crowd entertainment creates a lot of, ‘Garbage’! Council’s are running out of
landfill areas. End mountain’s of, ‘GARBAGE!

Crowd entertainment needs venues! Councils put large areas aside and get into high
debt building huge venues. Huge costs accumulate for operating and maintaining. The
venues are not used 90% of the time. No more new venues! Existing are demolished!

Crowd entertainment needs huge investment in public, domestic transport and
parking! No venues, infrastructure costs are down.
Eliminates road and parking ‘Chaos’!

Crowd entertainment brings global entertainment:
Olympics (para, summer, winter) , World tours
(Bands,...) , Football (worldcup) , Gran Prix, F1
(motorcycles, motor cars) .
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Crowd entertainment creates big crowds. A big crowd is volatile, fights often break out,
hysteria is possible, stampede... A big crowd is a threat to themselves and the
commuity. Big crowds are a magnet to all types of addicts and their suppliers. Big
crowds need a lot of

expensive security. Big crowd entertainment ends!

STOP POLLUTING PUNISH POLLUTERS

S U R V I V E !!!
Obligation 9 :
Protect animals from cruelty and extinction!
1 GOD wants us to enjoy and respect animals. Respect for animals should be shown. For
joy they bring into our lives as pet or in the wild. As work companion (guide dog, pack
animal, sheep dog...) . As supplier of blankets, clothing, footwear, floor covering... As
provider of nourishment (drink, food) .
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1 GOD is waiting to hear from you !

Animal’s Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Thanks you for the blessing of animals
Who give us pleasure, companionship and sustenance! I will respect
them and protect them from cruelty I will punish everyone who is
cruel to animals For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind
This prayer is used when needed !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1 GOD expects Humankind to be custodian 0f all animals. Human’s given a superior
intellect (Thank You 1 GOD) to animals are to be custodian of the animal world. C R U
E L T Y to Animals is a crime that is prosecuted! Every time a specie become extinct
humankind has failed.

Cruelty to animals is insulting 1 GOD a crime to be prosecuted.
Battery housing, neglect, Safari-hunting, racing animals, staging animal fights,
testing products, procedures on animals, torturing...
Any person, club or organization that sponsors or facilitates Cruelty to animals (Bull-fight
Arena, Circus, Greyhound-Racing Oval, Race- track, Steeple-chase course,
Trotting-track, Zoo...) are prosecuted MS
R4 for each animal and closed down. Sanctuary's are supported!
Animal fights (Bear, Bull, Cock, Dog,...) End. Animal owner, trainer and promoter are
caged, MS R4 . Venues are demolished .

Battery housing is demolished. Replaced with 'Free-range'.

Circus animal entertainment Ends. Animals are replaced with humans.

Life Animal transport further than 30 km ends. Portable abattoir is used.

Racing animals Ends. Racing venue are closed, demolished. Racing animal owner,
trainer, racing venue operator get, MS R4 .
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Thrill-killing (Safari hunts, Royal-hunts, other hunts) of Animals Ends. Promoter,
Hunters are prosecuted, MS R4 for each animal .
Only Rangers can cull animals.
Theme-park animal entertainment Ends. Replaced with games, rides,...
Zoos are closed. Replaced by Wildlife Sanctuaries that house only local specie. Every
Shire has Wildlife Sanctuarie (s) .

Sanctuary
Shire Sanctuary protect the local 'Habitat'. It's Eco-System,
Rock and Sand formations, Vegetation, Wildlife. Become a
Shire Sanctuaries Ranger Volunteer. 1 GOD is watching.

Every Shire-Oasis has a Sanctuary. Multiple Shire-Oasis may create a Sanctuary
corridor. Provincial Government helps with Sanctuary corridor.

Angling
Angling serves 1 need, food-gathering. And a perceived
need to have thrills (sport) .
Angling for food is supported by Custodian Guardian.
Angling for thrills (sport) is not.

1 GOD is waiting to hear from you !

Angling Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Thanks you for the blessing of angling It's good for the Soul and
good for the stomach! I will not over-fish or allow over-fishing I will
punish thrill-seeker anglers and its promoters For the Glory of 1
GOD and the Good of Humankind
This prayer is used when needed !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Angling is supervised by government to avoid over fishing. Size limits apply to certain
species. Fish below a certain size are, released (law) .

The capture and transportation of bait fish can spread damaging organisms between
ecosystems, endangering them. The moving of fish from one location to another can
cause the introduction of fish alien to the ecosystem. Check local Regulations.

Using live bait is cruel. Don’t do it!

Greedy farmers, ranchers overstock the land. Result overgrazing. Result desertification (bad
weather speeds things up) . Result cruelty to lifestock. This ends! Greedy farmers,
ranchers loose their land without compensation. They are prosecuted, MS R4 for each
animal .

End cruelty to all of 1 GOD’s creation’s.
Obligation 10 :
Stand up for the unfairly attacked, disadvantaged, weak and needy!

Individuals and communities have a moral obligation, a civil duty to stand up for the
unfairly attacked, disadvantaged, weak and needy.
Morally strong (HE, SHE) have an obligation to assist the emotional, mentally and
physical disadvantaged. Custodian Guardian show strong leadership. Communities that
fail to live up to their moral Obligations and civil duties. Don’t deserve to Survive!
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Unfair attack's may be the result of: arrogance, deceit, elitism, greed, jealousy,
ignorance, injustice, misunderstanding, peer-pressure, perjury, revenge, pride,
social-status, wealth-apartheid,... These are not a defence for unfairness. Unfairness is
rectified. Iniator (s) of unfairness is (are) held accountable (compensation, rehabilitation) .

People are disadvantaged because of their attitude, behaviour, looks, gullibility, social
status,... Individual's and the community have a duty to help these unfortunates. This
doesn't mean hand-outs. But rectify
- ing conditions that are cause and effect of becoming and staying disadvantaged.
The disadvantaged have a self-interest to overcome their situation.

The weak are a great challenge being easily overlooked and forgotten.
The weak may appear pathetic. Frustra- ting to help. Never the less
they do need help.

1 GOD is waiting to hear from you !

Daily Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Help me be
clean, compassionate and humble Using the 7 Scrolls as guide:

I will protect your creations and Punish Evil.
Stand up for the unfairly attacked, disadvantaged, weak and needy Feed the hungry,
shelter homeless and comfort sick Proclaim:
1 GOD, 1 FAITH, 1 Church, Universe Custodian Guardians Thank you for
today

Your most humble faithful custodian-guardian (1 st name)
For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind
This prayer is used everyday, alone or in a group in any-place you like, facing the
rising sun eyes closed. Recited at the Gathering.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
The more corrupt, immoral, selfish a community becomes. The
more needy this community has. They are needy because
community wealth is not shared equal. To overcome this, all
participants of
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the 'Chain of Evil' are held accountable, asset-stripped, MS R6 .

Being rich wealthy is a Shame a crime MS R6 .
1 GOD dislikes: arrogance, in-justice, pomp, rich, vain, violence,
waste, wealth, these are not for Heaven.

1 GOD cannot be bribed or bought !!!
Obligation 11 :
Feed the hungry, shelter homeles and comfort sick!
A local well off community has homeless (sleeping in rubbish dumpsters)
underfed (eating garbage) struggling
(harassed, bullied and stalked by debt collectors) people. Many of its people go without

the necessities of every-day live (eatab- le food, clean-water, decent clothing,
comfortable-shelter) . These

needy people live in misery, that often leads to sub- stance
abuse (smoking, alcohol, prostitution and mind-altering
substances) . They need help, yours the community,..

This is a selfish community living the 'Chain of Evil' and failing its
duty of human decency. Is this your community? If so it is your
duty to change things. Failure to do so is immoral is Evil is Anti-1 GOD.
Evil is asset stripped, caged, MS R6
A Community that allows Parents (Bad, unfit) in 2 story buidings, 2 jobs
2 cars send their children to school with out breakfast and sandwiches. Is
a community that does not deserve to survive. Does your community
have hungry people, be ashamed and feed them. 1 GOD is watching!

Does a Community Healthcare facility turn sick people away because they have no
healthcare cover. Everybody (not rehabilitators) has a 1 GOD given right to Free
unconditional healthcare. Denying free healthcare is a crime, MS R6 + loose professional
accreditation.
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Shun and shame any parasitic profiteering medical practioner.

Free Healthcare a 1 GOD Given Right !
1 GOD is waiting to hear from you !

Thank You Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Thank you for
supplying me with Daily drink and food Living by your latest
message
I endeavor to be deserving nourishment every day May I be spared
agonizing Thirst & numbing Hunger pains Your most humble faithful
custodian guardian (1 st name)
For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind
Use this prayer before every feed!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
A Community that has emty homes. Should not have homeless. Has your community
empty homes and homeless. Move homeless into empty home. End investment
Real-Estate. End parasitic predatory profiteering landlords. Hold them accountable, MS
R6
A Custodian Guardian Shire has no homeless. Any homeless is trans- ferred to a Shire
Cluster housing. The ' Shire ' immediately puts the homeless on wmw x1 . Provincial
Community Emergency service
(CE) sends an evaluator who decides if the homeless can be integrated into the
community. Some homeless may not be abble to become integrated. The Shire looks
after them. Nobody is left lying in the gutter, dehydrating, freezing, starving, mauled,
assaulted, pissed on by dogs,... Provincial and Shire Government that fail in their duty of
care to it’s citizen. Are replaced, prosecuted, MS R7 Melbourne>

Custodianm guardian believe that every (not rehabilitators) member of the community
has a 1 GOD given right to: eatable food, clean- water, decent clothing and secure
comfortable shelter.

Replace selfish community with equality and harmony
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Obligation 12 :
Protest injustice, amorality and environmental vadalism!
The gaining an advantage over others accumulates vast amounts of material things,
influence and power. This leads to uneven wealth distribution (Wealth-Apartheid) . Wealth
creates the urge to have more and protect what you have. To do this the wealthy
corrupt Justice. They have laws change d (Corrupt-Law) to enhance and protect their
'Selfishness'. This leads to injustice. These people (Chain of Evil members) are also
the main cause of 'Amorality' & 'Environmental-Vandalism'.

Corrupt Law Injustices: Diplomatic Immunity, Double Jeopardy, Plea-bargaining,
Immunity, Statute of Limitations, Privilege,...
Corrupt Law is revoked (re-sentencing) ! Revoking is backdated to
0.1.1.1 (01.01.2004) . Guilty are prosecuted.
Child Injustices: beating, begging, molesting, labor,
pedophilia, prostitution, soldiering, suicide- bomber.. Child
injustices the worst form of commu
- nity injustice, a failure! End Child injustices. CAGE
GUILTY !!!
Women Injustices: domestic violence, pay gap, rape, religious,
sexual harassment, prostitution, slavery.. Women Injustices, a
community failure are to be addressed! End Women Injustices.

Community Injustices: Bullying, Elitism, Greed, Profiteering,
Wealth Apartheid, Hereditary Tyranny..
Community Injustices are to be addressed!
Bad Law Injustices: Freehold, Privatization of utilities, Copyright and
Patents (intellectual property) , Hedging, Tax deductible Donation,
Credit, Gambling... Bad Law is revoked (re-sentencing) ! Revoking is
backdated to 0.1.1.1
(01.01.2004) . Guilty are prosecuted.

Religious Injustices: Forgiveness, circumcision (HE, SHE mutila- tion) , celibacy,
molestation, Privilege, pedophilia, sacrefice, women
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discrimination.. Denounce and Shun religious injustices. Become a Custodian
Guardian! Hold clergy accountable. There is only:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Justice is a 'BASIC' human need. Justice is essential for a community
to function, survive (see 7 Provinces) .
Justice establishes Truth and rectify In-Justice. Justice has no jury. It
has mandatory sentencing, rehabilitat- ion, compensation.

Governance Injustices: Assassination, Corruption, Execution, In- vade, Elitism,
Wealth Apartheid, Pollute, Environmental-vandalism Torture, Tyranny,.. Replace
Tyranny (Hereditary, Political) with mul- tiple choice 1st past the post freely elected
Committee Governance.
Prosecute Tyranny: MS / R7 Governance that creates injustices is Evil is replaced &
prosecuted: MS / R7 .
Every person has a moral, Civil-Duty to end Injustice. Hold people Accountable that
are the cause and effect of Injustice, MS R6-R7

Z E R O T O L E R A N C E to I N J U S T I C E !
Many in the community endorce Ammorality. This ends. Religious philosophy's are
discarded to pursue, consumerism and leisure-time activities. Morals are replaced with a
pursue of self-gratification (em- bracing one’s dark evil side) . This is not acceptable!
These people are held accountable.

Humankinds downfall too much leisuretime. This ends. Too much
leisuretime, is the cause and effect of too much unneeded Junk. Too
much Garbage. Too much Pollution. Too much tourism. Too much
boredom. Too much addictions. Too much playing or watching
games. Not enough work ethic and Community spirit.

Too much leisuretime, is replaced (wmw, volunteering) . 1 GOD set the example work
5 days on day 6 evaluate your achievement, comp- lete any unfinished work and plan
next weeks work. After work leisuretime is used to volunteer. On day 7 rest enjoy life
have a Fun-
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Day, Celebrate, attend a Gathering. No Gathering near, start 1.

The pursue of self-gratification leisuretime. Divides the community into
those that have too much and those that have not enough (Wealth
Apartheid) . Cut Ammorality, leisuretime, consumerism, waste and
embrace:

1GOD 1FAITH 1Church U.C.G.
Environmental-Vandalism ( Eco-terrorism) is individiduals and organizations showing
disrespect to 1 GOD's creations. Show disres- pect, SHUN, Shame to Anti- 1 GOD Environmental
vandals: MS R7.
Environmental-Vandalism (E-V) is endangering the 'Eco-system' its vegetation, its
creatures, our food-chain. E-V main cause of Global- warming. Cause of new global
illnesses. Threat to quality of life.
E-V, Coal mining, coal transport. Open coal transport pollutes air. Fine coal-dust is
inhaled by humans and animals making them sick. Laundry is contaminated resulting in
skin disorders. Soil, Crops, vegetation are polluted, unfit for human or animal
consumption. Open waters (creeks, dams, lakes, ponds, streams, rain, reservoirs,
rivers, snow) are polluted making it unfit to drink for humans and animals. Open Coal
transport Ends. Operators, Subcontractors and drivers are prosecuted, MS R7 + pay
medical, vet-bills and clean up. Corrupt criminal Government that allow this to happen is
replaced all its members caged, MS R7.

Environmental-Vandalism is people living in over- sized homes. People
having useless vanity gardens, swimming pools, tenis-courts..
People having hunting cabins, beach cabins... This is replaced
with
C.G. Shire Planning.

The purpose of Shire Planning is to utilize land to most benefit the local Community
and Habitat. It is essential that Community and Habitat harmonize. All fertile land is
utilized for growing food and or ranching, ensuring some sanctuaries are provided for
native vegetat- ion and native creatures. Non fertile land is used for domestic and non
domestic building. Existing buildings on fertile land are demoli-
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shed and recycled on non fertile land. Mansions with vanity gardens, apartments,
townhouses, penthouses, holiday homes, retirement villages are replaced with Shire
cluster homes on non fertile land.

Environmental-Vandalism a crime, MS R7
Obligation 13 :
Do rewarded work, no loafing!
1 GOD wants you to work! The Community wants you to work! Your parents want you to
work! You want (have) to work. 1 GOD ’s design is for humans to be active, useful. Don’t
disappoint 1 GOD.
People want to feel useful. The best way to achieve this is to work.
For work there is an expectation of a reward.

The reward is 3 way. Pay, satisfaction, soulfood. Custodian guardian pay is based on
a ' weekly minimum wage ' (wmw) and a multiplier.
Pay-scale starts with a wmw x1 ( minimum) to wmw x7 ( maximum) :
wmw x1 unskilled , apprentice wmw x5 Leader

wmw x2 skilled , Tradesman

wmw x6 Manager

wmw x3 Senior-Tradesman

wmw x7 Administrator

wmw x4 Supervisor

' wmw ' are set annually by Government. 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. Note ! Private ownership, State ownership are abolished and
replaced by CROn ( Community Run Owned not for profit) . Unions are deregistered.
Government sets wages and conditions annually.

Work conditions: A workplace is to be healthy and 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 a day must not exceed 10 hours.
C-G 21h Klock time applies.
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Job satisfaction (Js) is a state of mind. If a person works, because they
have to. They need to create their own Job satisfaction. If you try hard
enough you can find 'Js' in boring, mundane, repetitive work.

Workers who cannot find full or part-time work. Are usefully employed by the ' Shire
' on wmw x1 . Eliminates unemployed !
Loafing being lazy. Is undesirable, selfish. Not doing
your share at home, school or work is bad. Home,
Education and Work are not to let loafing become the
norm.
Loafers are held accountable. Repeat
offenders have benefits, privileges withdrawn
and are shamed.

Work > Volunteer > Fun-Day

Obligation 14 :
Be Good! Punish Evil!
Being good does not mean being a saint or perfect. Note! There is no perfection in the
physical Universe. That applies also to humans.
There are 6 stages of Good and Evil.
Best > Trying > Repent > Flawed > Bad > Evil.
Every Custodian guardian endeavors to live within the stages 1-3.

Best! A person tries to be the best they can be. A Custodian guardian!

Trying! A slightly flawed person tries to improve. A Good person!
Repent! A flawed person, repents and tries to improve. An Average person! A person
made mistakes. They disappointed I, Family and Community. They repent and rectify
things as best as they can. I, Family and Community are to give them a second
chance.

Flawed! A flawed person, doesn't change. A Community concern!
A person made mistakes. They disappointed I, Family, Community. They don't care.
Family, Community hold this person to account.
This person is likely to become lawless, being charged, MS R1 , R2 .
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Bad! A Bad person, lawless, criminal,... A Community Threat! A person with a lawless
attitude committing crimes. A threat to family and community. This bad person is held
accountable: MS R2-R4 .
Evil! This person sees lawlessness as normal and crime as a
vocation. A Evil heinous Community Threat! This Evil is
charged: MS R4-R7 .
There is a stage 7: ' Pure '! It applies only to the Soul. When the Soul becomes immortal
an Angel. The Soul is then 'Pure'!

Humankind has lost it's way. Anti- 1 GOD, ammorality, criminality, immorality,
lawlessness, profiteering, polluting, violence are the new normal. Accontability is
applied to phase in the new normal for Humankind. Being in 'Harmony with itself, it's
surroundings, the physical Universe and 1 GOD'!!!

1 GOD is testing Humankind concerning holding Evil accountable, caging it. Should
Humankind fail in applying 'Accountability', 'Mand- atory Sentencing' and
'Rehabilitation'. An angered 1 GOD will hold Evil Humankind accountable. You do not
want to anger 1 GOD!
1000's of years of Evil are coming to an End. With or without human involvement. Custodian
Guardian believe Humankind should imple- ment ' Accountability', 'Mandatory
Sentencing' and 'Rehabilitation', caging Evil!

Custodian-Guardian Accountability: Zero Tolerance, no Bad-Laws, no corrupt discount
laws, no Jury, mandatory-sentences, Rehabilitation
(educating, caging, compensation) . Implemeting, ‘LGM’.

BE GOOD PUNISH EVIL !!!!!
Obligation 15 :
Be just and give deserved respect!

Custodian-Guardian support a just and democratic society. That is based on, or
behaving to what is moraly right, fair and written in the 'LawGiver Manifest'.
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A just person gives to each individual and creature what they are due.
If respect is warranted a just person will give due respect. A just person demands
accountability in cases of wrong doing.

Justice starts with an individual "YOU"! You need to be 'Just'. Being Just is the
foundation from which 'Justice' rises up.
Being Just and receiving Justice is ideal. Reality is that there are unjust people who
create In-Justice. Each individual has a moral and civil (public) -duty to remove
In-Justice.
The Just group up and establish 'Governance'. Governance consist
(mandatory) of multi-choice and equal gender 'Committee'. 1 person and or hereditary (Monarchy)
Governance is Tyranny. Tyrants are removed, prosecuted, MS R7 .

Respect may be deserved. By individuals, group, organization,...
Deserving are moral strength and being just: abilities, achievements, actions, courtesy,
appreciation, attentiveness, civility, politeness, thoughtfulness, random acts of
kindness qualities..

Respect is showing admiration for virtue and or achievement. It may take time and effort
to become aware of good qualities. When aware where appropriate to honor those
qualities by deserved Respect.
Respect may also be shown for feelings, wishes, rights... This type of Respect is not
given automaticcally. Showing consideration, make allowances, be mindful... must
stand the test of moral strength and being just. Only then can it become deserved
Respect.

Obligation 16 :
Cremate, close Graveyards!

A human body has a beginning and end. At its end a Soul needs to be
released. To ensure that the Soul is released and Afterlife is possible.
The human body is cremated. If a Soul is not released it exists in limbo as
Ghost.

Cremation is not only needed to free the Soul but also for health reasons. The
cremation fire cleanses. Destroying dangerous bacteria, viruses, insect
larvae and fungi that may inhabit the body.
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A Crematorium is a Provincial Public service facility: Administration
(Coroner, Morgue) , End Portal and Garden. Here the dead have an autopsy, are
farewelled and recycled.
All deceased are transported to the morgue for an autopsy. The autopsy is to establish
cause of death and identity of deceased. It includes a toxicology to establish whether
the body was contagious in anyway and could have infected another human.

Cannibalizing the human body before during or after autopsy is immoral is
criminal. Cannibalizing is removing bodyparts, body- fluids, eggs, sperm. Body
cannibalizing is a crime: MS R7
A Cremator prepares the body and estate-distributions information for viewing. Every
body is prepared the same way no exceptions. The naked body (humans start life naked
they end life naked) is placed in a plain cardboard coffin covered by an olive color linen
sheet with only the head visible.

Viewers may pray silently using a Soul-Prayer , Grief-Prayer , or
Relive-Good Prayer or Relive-Bad Prayer . The Cremator sets a date and time for the
Cremation. An Afterlife mess is held by an Elder from the nearest Klan. The Body is
cremated. Mourners receive a plaque each to take home.

Next morning the ashes are dispursed over the Crematorium garden.
Rehabilitators ashes are dumped on the Garden compost.

Graveyard funeral a pagan ritual
Graveyard funerals are unacceptable because a growing
population needs to use the land more useful. Graveyard
funerals may create Ghosts by not releasing the Soul.
Graveyard funerals are favored by evil elitist showing off: Expensive
coffin, expensive Headstone, pompous landscaped
mausoleum.

Preservatives in food stop body's from decomposing stopping reuse of graves. Graves
encourage crime, robbing and vandalizing. Neglec- ted graves attract vermin... Graves
are a waste of land, unacceptable. Population growth entails using land more efficient.
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No more new Graveyards. Existing Graveyards are closed and dug up. Remains are
cremated and spread over the Crematorium garden.
The land is used for other purposes.

Cremation is the only acceptable type of funeral !
Obligation 17 :
Vote in all elections!
Voting is a moral and civil duty. Survival of a community relies on maximum support
and participation from its members. A Community member and every Custodian
Guardian are obliged to vote in all Elections (political or non political) . Non compliance, MS
R1
People not voting are in fact supporting people that establish Tyran- nies. They allow
lobby groups to corrupt Governance. You Must Vote!

HOW to VOTE
Custodian Guardian vote in all elections that they are eligible for.
Who is a candidate that can be supported?
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, nominate or endorse candidates outside the 1 Church
administration.
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Having completed 1 GOD given Obligations! You are now ready to claim and
receive 1GOD given Privileges!

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

End
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