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1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

Virtudes son positivos. Ser Virtudes é bo para a Alma. Faite
mellor persoa.1 DEUS está a ver.
Fai das Virtudes un xeito de vida. Vivir
en harmonía coa familia, os veciños, a
comunidade, o hábitat e o medio
ambiente. Vivir unha vida virtuosa é a
mellor forma de adorar 1 DEUS.

Ser virtude conta nas escalas de pureza.
A persoa de virtudes revivirá o ben que
fixo. 1 DEUS encántalles.

Da humanidade éxito: VIRTUDES
Só culto 1 DEUS e sempre castiga o mal. 1st Aprende,
logo Ensina e continuidade do coñecemento. Protexer
o medio ambiente. Harmonizar co hábitat.

Sexa cariñoso, fiel e fiable. Coraxe,
compaixón, xusto, compartindo.
Perseveranza
Limpo e ordenado
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1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Virtudes Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Promete vivir e actuar virtudes
Promesas de animar aos demais a vivir e actuar virtudes
Solicita castigar o comportamento sen virtudes

Que as virtudes prosperen e as non virtudes tremen
pola gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración recítase na casa ou nunha reunión.

Virtude 1 : Só culto 1 DEUS e sempre castiga o mal!
Adoración 1 DEUS só. Descarta todos os demais ídolos: os seus lugares de
culto, os seus rituais, os seus escritos, ... A orientación sobre como adorar
vén do 'Manifesto do Dador da Lei'.
1 DEUS non quere sacreficios. Os altares substitúense por
atril. Custodian Guardian aprende (buscar, adquirir
coñecemento) e ensinar (aplicar, transmitir coñecemento),
do berce á cremación.
1 DEUS non quere propósito construír lugares de culto. Custodian Guardian
adoración en calquera lugar e en calquera momento. En Funday's at a Gathering

(nun centro educativo) coa familia, amigos, veciños ...

1 DEUS non quere a globalización. Oporarse á globalización é adorar 1 DEUS. 1
DEUS crenzas en 7 tribos desenvolvéndose de forma independente e
separada. Se a humanidade falla'PARAR globalización entón
1 DEUS actuará. Non te enfades1 DEUS atención 1 DEUS Aviso:
Pulverización do World Trade Center de Nova York, crise de crédito
estadounidense, Brexit da cidade de Londres.

O oposición á riqueza do apartheid é venerar 1 DEUS. A riqueza apartheid é a
distribución desigual da riqueza comunitaria. 1 DEUS quere igualdade de
riqueza! Fin da propiedade privada, impostos: evasión, evasión,
minimización, .. ingresos non gañados (dividentes, xuros, seguros,
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aluguer, ..), finca pasando posición, poder, riqueza.
Rematar con Freehold é adorar 1 DEUS. Libre a terra é terra de propiedade
privada. Privar o uso da terra pola comunidade para beneficio de todos. Libre
(Sen tregua) nega o uso de todas as praias, de fachadas de lagos e ríos, nega
facer picnic no campo de golf. 1 DEUS creou o planeta Terra para ser usado e
disfrutado por igual por todas as persoas. A terra en liberdade e as vivendas de
propiedade privada son insultantes1 DEUS. Freehold Ends!

Adoración 1 DEUS está a responsabilizar ao mal.
Onde queira que apareza o mal. A rendición de
contas vén atopando a "verdade"(por connivencia
non contraria) establecendo culpa ou non. Hai culpa,
sentenza obrigatoria(acumulativo) aplícase seguido
de rehabilitación. Cando sexa necesario indemnízase.

Os milleiros de anos do mal están chegando ao seu fin.

SER BO castigar o mal !!!!!!!
Virtude 2 : 1st Aprende, logo Ensina e continuidade do coñecemento.
Uso humano da propiedade intelectual (IP) implica, 1st Aprende
logo Ensina, busca, obtén e aplica coñecementos. A PI chega a
través da educación do goberno gratuíta, experiencias de vida,
experiencias laborais, manifesto de Law-Giver.
Finalmente transmitindo a propiedade intelectual gañada, (Continuidade
do coñecemento) á familia, ao lugar de traballo, á comunidade (non hai
dereitos de autor, patentes, a IP pertence á comunidade), Comarca.

O goberno provincial proporciona "Educación gratuíta'desde non nacido ata incluír
persoas maiores. A educación non gobernamental non está apoiada e pechada.
Educación (gratuíto, público) é subministrado pola provincia e a comarca.

SmeC 'Complexo de educación médica Shire '.

PHeC 'Hospital provincial e complexo educativo '.

PDEc 'Centro Provincial de Defensa e Emerxencias '.
CE 'Servizo de emerxencia comunitario '
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1st Aprende, cando comprendas, comeza a ensinar. Na educación gratuíta os
alumnos rápidos ensinan aos lentos. No traballo, o traballador experimentado
adestra recén chegados. Na casa avós, pais, familiares, amigos, ensinan.
Coñecemento-continuidade fai que o coñecemento dun
individuo (propiedade Intelectual) inmortal. Cada individuo
a partir dos 14 anos leva un rexistro das súas experiencias
vitais(tanto positivo como inquietante). A familia debe
captar, preservar e nutrir a súa propiedade intelectual.
As organizacións deben capturar, conservar e reutilizar aos seus empregados, "I-P".
As comunidades deben utilizar a propiedade intelectual dos seus cidadáns para o
ben de todos. O goberno provincial mantén os arquivos.

O Judgmentday preguntaráselle á súa alma que aprendeu e para que
serviu este coñecemento.

Parte da continuidade do coñecemento da nosa inmortalidade

Virtude 3 : Protexer o medio ambiente e harmonizar co hábitat.
1Deus O destino para a humanidade é converterse
en custodio da "PU" (Universo físico). Unha
comunidade comeza harmonizándose co hábitat
local. É máis que custodio do medio ambiente e de
todas as súas formas de vida na Terra.

Para a supervivencia humana, Humamkind ten que estar á altura do seu
destino. Convértete en gardián do universo físico. Isto implica vivir en
harmonía co hábitat local, o ambiente máis grande e o resto de

o Universo físico.

Harmonizar co hábitat cus

- Os gardiáns necesitan entender a
evolución (adaptar, comezar / rematar
e reciclar, causar e efectuar, cadea
alimentaria / ecosistema, proba e
erro, evolucionar.). Harmonizar
significa protexer (aire, auga, solo)
ao non crear contaminación (ardendo
, lixo, veleno, toxina ..). A harmonización
do gardián do custodio é a continuación
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supervivencia de especies de anel (animal, insecto, vexetación ..).

T

A humanidade ten que explorar e colonizar o Universo físico. Polo
tanto, o crecemento da poboación é esencial. Tempo de
desprazamento, recursos desde actividades de lecer ata a
exploración espacial, colonizando.O destino da humanidade!

Virtude 4 : Amoroso, fiel e fiable.
Ser amoroso, fiel e fiable comeza cos fillos continúa co marido e
a muller, a familia extensa. Os nenos adoran aos seus irmáns,
aos seus pais e avós, á familia extensa.

O marido e a muller teñen unha relación amorosa, fiel e fiable entre si,
dando lugar a fillos (propio, adoptivo ou adoptado). A quen ensinan os
seus valores morais, tradicións e habilidades sociais. A familia é unha
parte amorosa, fiel e fiable dunha familia extensa.
A familia extensa simboliza o abrazo de todas as virtudes. Encántalle

1 DEUS, é fiel á súa 1 FE. É fiable na súa aplicación do Manifesto do
Dador da Lei.
cariñoso 1 DEUS inclúe todas as creacións. A humanidade ten que ser
fiel ao seu destino como gardián. 1 DEUS depende de nós, ti!
Ser fiel é unha virtude marabillosa, a comida de almas. Unha persoa fiel
alcanzou o máis alto da bondade humana. 1 DEUS quérote!

Ser fiable é unha virtude que fai amigos de confianza. Estar depen
- Dable fai un bo traballador. Ser fiable é bo para vivir na
comunidade.
Virtude 5 : Coraxe, compasión, xusto, compartindo.
A virtude 5 é unha mestura de comportamentos humanos esenciais. Cando
elixa un candidato para un comité, escolla o candidato que parece ter este
mestizo de comportamentos humanos esenciais. A nivel persoal, procure
vivir eses comportamentos humanos esenciais.

Un Custodian Guardian tenta ser valentes sen ser tiránicos. Un
CG mostra compaixón sen ser crédulo. Ser
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xusto e compartido aplícano os individuos e esténdese a toda a
comunidade.
A valentía é render contas, desafiar a inxustiza, deter aos matóns, eliminar
a tiranía, manexar a desgraza, protexer 1 DEUS's última mensaxe,
. . . A valentía é ser capaz de discrepar, poder dicir: NON! A valentía é
coñecer as súas limitacións e defectos.

A compaixón é a favorita do Soul, séntese cálida e difusa. Os actos de
bondade aleatorios forman parte dunha rutina diaria de CG. Ser
compasivo é sentir empatía, ser comprensivo, apoiar, escoitar, ..
Perdón, balbordo, piedade, reprimenda, acusación non son
compaixón.
Ser Xusto é unha virtude recibir xustiza é unha necesidade humana. Ser xusto
para ti mesmo é o fundamento da Xustiza nunha comunidade xusta.
A xustiza necesita unha comunidade moral con leis, aplicación da lei e
responsabilidade mediante un poder xudicial en colusión

, condena acumulativa obrigatoria,
rehabilitación e indemnización.

Compartir implica implicación física e emocional. O uso compartido aplícase dentro dunha
unidade familiar. Compartir pode ser cos amigos. O uso compartido aplícase a un Shire de
harmonías.

Compartir é vivir xuntos. Ten experiencias vitais cos demais.
Adorando, compartindo con 1 DEUS.

Compartir é ser voluntario e darlle tempo á propiedade intelectual en
beneficio doutros. Compartir derrota os malos beneficios, o egoísmo do
apartheid da riqueza. Compartir é o xeito de Custodian Guardian.

Virtude 6 : Perseveranza.
A perseveranza está facendo algo malia as dificultades, o desánimo, o atraso
ou os contratempos para lograr o éxito. Un neno que aprende a camiñar cae,
levántase, cae, levántase, ... persevera ata que camiña. Moitos adultos
esquecen esta lección.
Unha persoa que persevera non admite a derrota. Esta persoa segue
intentándoo ata que se alcanza un obxectivo establecido. Esta persoa
perseverará ata que respire o último.Sen perseveranza non hai grandes logros
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posible. A falta de perseveranza é unha limitación. Superar esta
limitación é ser virtudes.
Dito! Sabía que debería, pensei que podería, sabía que o faría.

1 DEUS premia a perseveranza. 1 DEUS quere que todos abracen
esta virtude! Non defraudes 1 DEUS!

Virtude 7 : Clean & Tity.
A boa saúde precisa unha boa hixiene. A boa hixiene comeza por estar limpo e ordenado. O
traballo limpo e ordenado comeza con aspecto persoal, aplícase ao fogar e ao traballo.
Limpar e ordenar tamén se aplica ao pensamento e ao razoamento.

Unha "rutina diaria" inclúe limpeza. Lave as mans despois de cada
visita ao baño antes de cada comida. Lavar a cara antes de cada
comida. Os cepillos de dentes lavan todo o corpo antes de deitarse.
É afeitarse polo menos dúas veces á semana.Custodian Guardian
acude a reunións limpas (cepillo dos dentes, ducha, lavado) e
rapada (EL), cun equipo limpo e ordenado (da cabeza aos pés).

Despois de levantarse pola mañá, todos os membros da familia son capaces de facer a
cama. Os pais ensinan aos nenos a facelo.Completando a hixiene matutina. É hora de
vestirse, poñendo o trazado preparado(noite antes) engrena a persoa que tiña
previsto levar. Todos os contedores de almacenamento de Breakfeast están
etiquetados (contido, data de recheo). Despois do desayuno limpa a zona de comedor.
Devolver os recipientes ao almacenamento. Os colectores sucios, os utensilios
colócanse na pía. Unha persoa xa está preparada para comezar as súas tarefas cotiás
(casa, escola, voluntariado, traballo).
Todos os contedores teñen unha etiqueta de contido. Os envases de alimentos tamén teñen
data de recheo.Almacena os envases perfectamente. Perigosos (veleno, toxina) colectores
almacénanse de forma segura (proba de incompetencia infantil).

Non deixes elementos sen usar (ferramentas,
xoguetes, utensilios) desordenar mobles, chan ou
área de traballo. Despois do uso, colla os
elementos e colócaos nun bo almacenamento.
Almacena sempre os artigos no mesmo lugar.
Despois son fáciles de atopar.
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Antes de deitarse. Prepara o deseño do equipamento que penses levar o
día seguinte. Empaque as maletas con obxectos que estea previsto levar
ao saír pola mañá.
Usar lixivia ou un desinfectante forte aumenta as posibilidades de contraer unha
enfermidade pulmonar obstructiva crónica. Use un limpador natural de superficies:
Mestura, 1 cunca de bicarbonato de refresco, 1/2 cunca de vinagre branco, engade unhas
pingas de aceite esencial. Necesítalo máis forte engade unha culler de sopa de sal.

Non sexas unha mala desculpa por un humano civilizado.

Agora sendo virtudes. É hora de mirar o noso patrimonio.

8

1 FE 16.02.3.1 NAtm
Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será!

