1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe giám sát Guardians

Nghĩa vụ được hành vi đạo đức nợ 1GOD , gia đình & các munity tạp. nghĩa vụ đạo đức
để chuyển đổi dân sự vụ. Hoàn thành nghĩa vụ moral- được trợ nhận 1GOD được đặc
quyền . hoàn thành
1GOD Ưu đãi cho được trợ để nhận cộng đồng quyền!
mối đe dọa đến 1GOD Nghĩa vụ đưa ra: chống 1GOD, thờ ơ, chống đối xã hội hành vi, sự lười
biếng, vô luật pháp, vô đạo đức, ích kỷ. Chứa mối đe dọa. Giữ mối đe dọa có trách nhiệm, luôn
luôn.

1GOD được Nghĩa vụ
1 Tôn sùng 1GOD , loại bỏ tất cả các thần tượng khác

2

Bảo vệ, cơ thể con người từ lúc thụ thai

3

Suốt đời, tìm kiếm, đạt & áp dụng kiến thức

4 Mate để nhân & gia đình bắt đầu riêng

5 Danh dự, tôn trọng bố mẹ & ông bà của bạn
6 Bảo vệ môi trường và tất cả sự sống hình thức của nó
7

Sử dụng 'Luật-Đấng Ban Manifest', truyền bá thông điệp của nó

số 8 Tránh & dọn dẹp ô nhiễm

Bảo vệ động vật từ tàn ác & tuyệt chủng
10 Hãy đứng lên cho công bằng tấn công, thiệt thòi,
yếu & nghèo
11 Nuôi đói, người vô gia cư và thoải mái ốm
12 Phản đối bất công, phi luân, & environmentalphá hoại
9

13 Làm công việc khen thưởng, không có tản bộ

14 Được tốt Trừng phạt Ác
15 Hãy chỉ & cung cấp cho sự tôn trọng xứng đáng

16 Hỏa táng, nghĩa địa gần
17 Vote trong tất cả các cuộc bầu cử
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NGHĨA VỤ - Cầu nguyện

YY

YY

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Endeavour để thực hiện tất cả các trách
nhiệm đó khuyến khích người khác làm như vậy tôi sẽ áp dụng nghĩa vụ như
nghĩa vụ cộng đồng Khuyến khích trách nhiệm cộng đồng được áp dụng Đối
với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được đọc tại nhà hoặc tại một Gathering!

Nghĩa vụ 1: Tôn

sùng 1GOD, loại bỏ tất cả các thần tượng khác.

Thờ cúng là thần tượng cá nhân nhất. Đây là loại thần tượng được dành riêng cho 1GOD chỉ có. Bất
kỳ thần tượng khác là sai & 'Kết thúc. Tất cả các bằng chứng vật lý & tinh thần của các thần tượng
khác được tái chế.
Người thờ bất cứ điều gì nhưng 1GOD đang bị lừa dối. Một nỗ lực khiêm tốn được thực hiện để chuyển
đổi chúng sang các 1GOD 1FAITH 1Church Universe giám sát Guardians. 1GOD sẽ đối phó một cách
khắc nghiệt trong cuộc sống & Afterlife với bất cứ ai thờ khác (sai) thần tượng.

Thờ cúng 1GOD là cận cảnh cá nhân. Khi bạn phát triển sự gần gũi này với 1GOD.
Bạn muốn giao lưu với những người cảm thấy như vậy. Ghé thăm một Gathering!
Không, Thu thập, gần bằng, bắt đầu 1. Không đủ người ủng hộ để bắt đầu một
Gathering. Chuyển đổi nghi ngờ, dốt nát, misuided, nhút nhát, bướng bỉnh, thảm
hại, những người vô tín, ...

1GOD Muốn mỗi con người có cơ hội để có 1FAITH .
phi bạo lực chuyển đổi chương trình, không ích kỷ, quan tâm, chia sẻ của cuộc sống cộng đồng người
giám hộ người giám hộ. Một Chuyển đổi được giới thiệu đến một Gathering. Các trung tâm xã hội của cuộc
sống người giám hộ người giám hộ. Chuyển đổi được trợ giúp với vứt bỏ thần tượng sai. Sau khi vứt bỏ quá
khứ sai lầm của họ. quá khứ của họ sẽ không bao giờ được đề cập.

Thờ cúng 1GOD có nghĩa là loại bỏ tất cả các khác (sai) thần tượng. Vứt bỏ không có nghĩa là
mọi thứ chỉ là thể xác (Tượng, tác phẩm, biểu tượng, ...) mà còn giả những cảm xúc, ý tưởng,
nghi lễ, những suy nghĩ ... Loại bỏ phương tiện phá hủy các chất mà còn tái chế chất thải.
thần tượng sai có thể tôn giáo hay không. thần tượng tôn giáo sai: Đức Phật,
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Thánh-man; Chúa Giêsu, Mẹ Ngài, các môn đệ; Thánh, Giáo Sĩ thuộc loại mở bất kỳ; bất kỳ thực vật,
con người, hay động vật, bất kỳ thánh lòng đất, hoặc thánh chỗ; vị thần ngoại giáo, Hindu-thần, ...

False thần tượng phi tôn giáo: Di truyền-Bạo chúa, chiến-Lords, Political- Bạo chúa, chính trị; Người nổi
tiếng, giải trí, vận động viên, nhà khoa học; Người ngoài hành tinh, Liberty, Sun, ngôi sao, hành tinh, mặt
trăng, ...

thần tượng sai nơi thờ tự được xói mòn đấy. Tất cả vật liệu xây dựng được sử dụng lại. Shire-kế
hoạch áp dụng.

1GOD không muốn mục đích xây dựng tòa nhà thờ.
nơi bỏ đi thờ phượng. Tất cả các dấu hiệu nhận biết của thần tượng giả được thực hiện không thể
nhận ra.

Chỉ có 1 thần tượng 1GOD!

thần tượng hải quan sai sẽ bị loại bỏ. Dương vật & âm đạo cắt xén kết thúc.

đầu cơ thể xỏ lỗ, các đối tượng được đưa ra khỏi cơ thể. Hình xăm, được loại bỏ. thực
hành bất hợp pháp của hải bỏ đi bị khởi tố: CÔ / R4
False thần tượng vật dụng bị loại bỏ: thánh giá, hình ảnh, tượng, bài viết, ... đồ dùng cá
nhân bỏ đi là phải được thực hiện không thể nhận ra.
thần tượng giả nghi lễ sẽ bị loại bỏ. Hy sinh của con người hoặc động vật, thậm chí
mang tính biểu tượng đang bị truy tố. 1GOD không muốn hy sinh. Bàn thờ được
thay thế bằng bục. 1GOD của

người ôm & sống theo ' Luật-Đấng Ban Manifest '!

PHẢI - DO:
Tôn sùng 1GOD chỉ có! Thờ cúng 1GOD được thực hiện ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc, một
mình hay theo nhóm (2 trở lên) . 1GOD không muốn bất kỳ mục đích xây dựng (Cathedral,
Nhà thờ, Tu viện, nhà thờ Hồi giáo, tu viện, đền thờ, nhà hội, Đền, ...) Những nơi thờ tự.
bỏ
(Phá hủy & tái chế) tất cả các mục đích xây dựng nơi thờ cúng.
Những người tôn thờ bất cứ điều gì nhưng 1GOD là hiểu sai lệch. Một nỗ lực khiêm tốn nên được
thực hiện để chuyển đổi (Challenge-Cầu nguyện *) họ đến

1GOD. 1GOD sẽ đối phó gay gắt với bất cứ ai thờ khác
(Sai-thần tượng) thần tượng.
* Challenge-Cầu nguyện, Scroll1, Affirmation1
Thờ cúng 1GOD có nghĩa là Nhân loại sống mệnh của nó! Giám sát của vũ trụ vật lý! Space-Thăm
dò & Chế độ thuộc địa (SX & C) là bắt buộc. Space-Chế độ thuộc địa cần dân số tăng
trưởng!
Thờ cúng 1GOD có nghĩa là tin vào một Afterlife & Angels. Để đạt được Afterlife & vì lý
do sức khỏe một cơ thể con người được crema- ted. Không hỏa táng có thể dẫn đến các
linh hồn trở thành một Ghost.
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thần tượng sai nơi thờ cúng, phong tục, nghi lễ và đồ dùng cá nhân sẽ bị loại bỏ. Vứt bỏ
không có nghĩa là mọi thứ chỉ là thể xác (Bài viết, tượng, biểu tượng, ..) mà còn giả
những cảm xúc, ý tưởng, suy nghĩ ... Loại bỏ phương tiện phá hủy chất & tái chế chất thải.

1GOD tạo ra Vũ Trụ vật lý cho nhân loại! 1GOD muốn đổi lại, SỰ TÔN TRỌNG ! Thờ
thần tượng giả là thể hiện sự thiếu tôn trọng.

Chỉ có 1Idol, 1G OD !!!
Nghĩa vụ 2: Bảo

vệ, cơ thể con người từ lúc thụ thai.

Các mối đe dọa ( nguy hiểm) để cơ thể con người đến từ khí hậu, biến đổi di
truyền, bệnh tật, thiếu năng lực, sơ suất, ô nhiễm đối và bạo lực. Tham dự vào
mối đe dọa là một nhu cầu sống còn của con người thân. Một nhiệm vụ cộng
đồng.

Bảo vệ con người thân là một đồng đội nỗ lực. Nó có nghĩa là
hợp tác chặt chẽ giữa một cá nhân.
gia đình, bạn bè, hàng xóm, cộng đồng của họ và tất cả các loại
của Chính phủ.
Bảo vệ bắt đầu ở Conception (Trái phiếu tinh trùng HE với SHE trứng) & Kết thúc với Hỏa
táng. Bảo vệ đòi hỏi khí hậu bảo vệ, chứa bạo lực, can thiệp di truyền kết thúc, không ô
nhiễm giảm thiểu, ngăn chặn và điều trị bệnh, trừng phạt sự cẩu thả và giải quyết vấn đề của
bất tài.

Bảo vệ nhân thân là bổn phận của mọi người.
1GOD đang chờ được nghe từ bạn!

YY

YY

SỰ SỐNG CÒN - Cầu nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn bạn cho sự sống còn của
nhân loại tôi nỗ lực để giúp cơ thể của tôi, loài và cộng đồng tồn tại Tôi sẽ
làm cho sự tồn tại số 1 của tôi ưu tiên Xin hãy ủng hộ những nỗ lực của tôi
để sống sót Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được đọc trên Survival-Day hoặc khi cần thiết!
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Khi cần phải quyết định một thứ tự của Survival áp dụng sử dụng dưới quy tắc.

Để tồn tại: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, đồ dùng 7.Personal.
Survival bởi Tuổi:
1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. Ăn mừng:

11.1.7. Sự sống còn ngày CG Kalender Fun-Day

Themes

Để tồn tại nhu cầu con người thân Khí

hậu-Bảo vệ .

Khí hậu-mối đe dọa: mặt trời (sự bức xạ) , Nhiệt độ (Nhiệt, sương giá) , Ướt

(Ớn lạnh, hạ thân nhiệt) , Wind (Bỏng, lạnh, bụi) . Khí hậu bảo vệ sists con- của
Head-bảo vệ, bảo hộ, quần áo bảo vệ &-nơi trú ẩn.
Mối đe dọa cho con người cơ thể trần-da (Khỏa thân) tiếp xúc với các yếu tố.

H-ps 1 ( Head-bảo vệ tiêu chuẩn) tất cả mọi thứ cần thiết để bảo vệ đầu của bạn. Head-bảo
vệ bao gồm: 'E-p1', 'V-Helmet', 'Balaclava', 'K-Scarf''.

E-p1 ( Eye-bảo vệ) được chia thành 2 phần: thực hiện: ống kính đơn
(Visor) . Thời trang: 2 ống kính (Kính) .
Kính Rim: cần phải tránh không khí hạt trên tất cả các bên (Phía trên, phía dưới, bên) . Phải
đột phá kháng (Không-không phá vỡ khi ngồi trên) . Có thể là bất kỳ màu sắc có thể được
trang trí.

ống kính : unbreakable, cao chống xước, tia UV khối, không fog- ging lên, chói điều
chỉnh (Thay đổi tối / nhẹ hơn, nhẹ hơn / tối hơn) .

Eye-bảo vệ luôn mặc mỗi khi ra ngoài.
V-Helmet đầu bảo vệ chống va đập. Tóc & Head cần bảo vệ khí hậu từ / ướt, bức xạ
cực lạnh & ô nhiễm. Một người đứng đầu cũng cần được bảo vệ từ gõ: a V-Helmet
với inbuild GPS tracker, điện thoại, video ghi âm, ..
Vỏ ngoài là kim loại hoặc tổng hợp. Nó có một sườn núi giữa dòng có thể được trang trí:
bộ lông, .. Một chinstrap da giữ một microphone. Các tấm che mặt là ngang cong & thẳng
lên & xuống, không thể phá vỡ, cao chống xước, tia UV khối, không mờ sương lên, chói
điều chỉnh
(Đậm / nhạt hơn, nhẹ hơn / tối hơn) . Chiếc mũ bảo hiểm có da trở lại như cổ bảo vệ.
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Các V- Mũ bảo hiểm có bên trong đệm da. Nhúng trong đệm là tai nghe. Một Balaclava ( Cái
mũ len) hoặc là K-Scarf có thể được đeo dưới một mũ bảo hiểm. Để giữ cho lớp lót bên
trong mũ bảo hiểm sạch từ mồ hôi, gàu & mỡ. phụ kiện bên ngoài: sáng ánh sáng / hồng
ngoại đèn ánh sáng; một máy quay phim.
Balaclava ( Cái mũ len) . Balaclava trang trải toàn bộ đầu phơi bày chỉ mắt. Được dệt kim ra khỏi lông
cừu hoặc một kết hợp của bông và len (Không có sợi tổng hợp) . Có thể là bất kỳ màu hoặc hoa văn
có thể có một pom-pom trang trí trên đỉnh. Khi không có khuôn mặt & cổ bảo vệ là cần thiết
Balaclava có thể cuộn lại và trở thành một 'Beanie'.

K-Scarf. K-Scarf có thể bao gồm toàn bộ đầu phơi bày chỉ mắt.
Nó hoạt động như một đầu nắp & một tấm màn che (Sự bảo vệ tối đa) . Được dệt kim ra khỏi lông cừu hoặc một
kết hợp của bông và len (Không có sợi tổng hợp) . Có thể là bất kỳ màu hoặc mẫu.

Balaclava hoặc là K-Scarf vừa bảo vệ bởi cover- ing mũi
& miệng. Hít ô nhiễm, các bệnh truyền nhiễm chết người
và côn trùng châm chích được tránh. Hơn nữa Dị ứng &
Suyễn được giảm. Giảm ảnh hưởng của không khí khô và
lạnh. Có lây lan bệnh truyền nhiễm.

Head-bảo vệ luôn mặc mỗi khi ra ngoài.
Trang phục bảo hộ là cần thiết để bảo vệ con người thân từ khí hậu, bệnh & ô nhiễm. Các
bộ phận cơ thể được bảo vệ bởi chính Pro- tective quần áo là người đứng đầu, da &
feet. Bảo vệ-quần áo nên luôn luôn đeo bên ngoài.
Da cần rất nhiều bảo vệ, từ Bites (Động vật, con người) , Stings (Côn trùng,
Needles) , nhiễm trùng (Vi khuẩn, nấm, vi trùng, virus) , Sự bức xạ (Nhiệt,
năng lượng mặt trời, hạt nhân) , Phơi bày (Acid, Fire, Frost, sắc cạnh, ướt) .

Bite-bảo vệ: tránh tức giận / động vật nguy hiểm & con người.

Sting-bảo vệ : da bìa (Trang phục bảo hộ) . Đừng xăm hoặc cơ thể xuyên (Tự cắt xén
bởi cơ thể xuyên hoặc hình xăm bị ốm bất thường, có thể gây nhiễm trùng) . Bảo vệ
ngón tay khi may.
Nhiễm trùng bảo vệ: da sạch sẽ, trang bìa với bảo vệ-quần áo. Khỏe
mạnh Chế độ ăn uống, tập thể dục, Herb & Gia vị, bổ sung &
tiêm chủng.
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Bảo vệ bức xạ: da bìa (Trang phục bảo hộ) cho nhiệt & năng lượng mặt trời. Đối với hạt nhân
một bộ đồ đặc biệt bao gồm 100% cơ thể. Cảnh báo!
Phơi bày da trần (Khỏa thân) đến các yếu tố (Thời tiết) là không lành mạnh.

Tiếp xúc với bảo vệ: Bảo vệ-quần áo, Coverall (Với mui xe) hoặc 2 mảnh làm bằng lanh,
bông, len, hoặc một bông / hỗn hợp len (Không có sợi tic synthe-) bất kỳ màu sắc bất kỳ mẫu. Hoặc
(Coverall hoặc 2 mảnh) nên có một cổ t-shirt, phùng * tay & chân đóng cửa ở cổ tay & mắt cá
chân
(Dự thảo bằng chứng) . .. * Phùng tay & chân cho phép khuỷu tay & đầu gối khớp di chuyển tự do
cũng không khí bên trong tạo kiểm soát khí hậu cho làn da & cơ thể.

quần áo cần phải được làm từ sợi tự nhiên: động vật da, lụa, nhà máy sợi, bông hoặc len. Artificial-xơ
không được sử dụng cho quần áo & bất cứ điều gì cảm động con người-da. Việc sản xuất
nhân tạo-sợi cho quần áo kết thúc, chứng khoán hiện được tái chế cho các mục đích khác.

Đôi chân cần bảo vệ (Vớ, giày) . từ khí hậu & gõ. Da, ngón chân &
mắt cá chân có nguy cơ.
bít tất được làm từ bông, len, hoặc một bông / hỗn hợp len (Không có sợi etic synth-) bất kỳ màu
sắc bất kỳ mẫu. Vớ có các hạt bạc tinh khiết (Không hợp kim) dệt trong, cho khả năng kháng
khuẩn, perties thân chống vi khuẩn & chống tĩnh điện, giảm mùi hôi. Vớ che Feet lên đến 7cm
trên mắt cá chân.

Giày ống có da bảo vệ trên (Không có sợi tổng hợp) , Nội er leath- mềm (Không có sợi tổng hợp) ,
Đế da hoặc cao su (Có thể được tái chế) . Boots là để bảo vệ Feet lên đến 7cm trên mắt cá
chân. Chú thích! bảo vệ chân mà không bảo vệ (Sandal, Dép đi trong nhà, Thongs) Feet & mắt
cá chân là vô ích. bảo vệ chân nên luôn luôn đeo bên ngoài. Đi bộ chân trần bên ngoài là không
lành mạnh.
Tay- bảo vệ theo hình thức Găng tay được mặc khi cần thiết! Găng tay được làm bằng da,
bông, len, hoặc một bông / hỗn hợp len (Không có sợi tic synthe-) bất kỳ màu sắc bất kỳ mẫu.

Bảo vệ-quần áo luôn mặc mỗi khi ra ngoài.
Bảo vệ-Shelter ( nhà, sinh hoạt, làm việc) một nhu cầu của con người, bảo vệ khỏi tội
phạm (Bảo vệ) , Elements (Thời tiết) , Cháy, Côn trùng và Ô NHIỄM . Giá cả phải chăng
bảo vệ-Shelter là một 1GOD

cho đúng! Giám sát-Guardian thích cụm nhà ở
(Cộng đồng sống) .
Phòng' s sàn, tường, trần, bao gồm Cyclone, cháy & chống ẩm cao đúc sẵn tấm bê
tông. sàn cần phải ướt lau sạch
- thể, khỏi bị trượt nơi, chống tĩnh điện, nấm mốc và nấm mốc ức chế, hợp vệ sinh.
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cửa ra vào: khung ngoài gỗ hình chữ nhật. Outer , Vững chắc, có thể khóa bên trong và bên ngoài chìa khóa mở
cửa côn trùng màn cửa, 1 chiều tầm nhìn. Bên trong , Rắn, bên trong có thể khóa.

ngang Sliding- các cửa sổ được nhuộm màu lắp kính đôi. Vuông khung phi gỗ. Hiện tại không có
rèm cửa hoặc màn (Không lành mạnh: bụi, vi khuẩn, côn trùng, ...) cửa chớp bên ngoài thay vì (Có
thể khóa) & Bên trong màn hình côn trùng trượt ngang.
vì sưởi * sưởi ấm trung tâm (Hơi nước, nước nóng) Được sử dụng. Làm mát là do lưu thông không
khí tự nhiên. Ở nhiệt độ phòng 19-21 ° C.
*

Năng lượng lãng phí là một tội phạm

Thắp sáng * nên được tự động chuyển sang On / Off.
*

Năng lượng lãng phí là một tội phạm

Phi nước Shelter Roof bao gồm năng lượng mặt trời dùng che lát. Con người có một 1GOD trao quyền
Giá cả phải chăng bảo mật ters Living Quar- (Nơi trú ẩn) . Chính phủ có nhiệm vụ cung cấp dân số với
Quarters Living an toàn Giá cả phải chăng. Nơi trú ẩn (Cluster-nhà ở) được supp- nói dối bởi ' Shire' ( Chính
quyền địa phương) . Tất cả các khu nhà ở giá cả phải chăng là những đơn vị cho thuê.

Bảo vệ-Shelter cho Survival, an ninh, nghi ...
Phơi bày da trần là Nudity ( HE & Shie)
Phơi bày da trần (Khỏa thân) đến các yếu tố (Thời tiết) là không lành mạnh:

Bụi, trầy xước, Frost, nhiệt, Nhiễm trùng, bức xạ, Stings, Wind, ướt. Khi bên ngoài
bìa da & tóc!
Da trần (Khỏa thân) cho thấy nhiều Skin để bụi. Bụi khô lên da & bịt kín lên da lỗ chân
lông ngăn chặn da từ thở. Cũng bị tắc lên da lỗ chân lông là vùng đất sinh ra nhiễm
trùng (Ngứa, đau đớn) . Rửa bụi! Sử dụng kem dưỡng ẩm!
Da trần (Khỏa thân) tăng có trầy xước mà làm hỏng da là đau đớn & không được điều trị có thể dẫn
đến nhiễm trùng. Hãy đối xử với trầy xước bằng cách làm sạch bằng xà bông nhẹ và nước. Che mài
mòn với thay đồ, tạm giữ tại chỗ với băng dính. Không sử dụng của chất khử trùng hoặc của creme!

Da trần (Khỏa thân) cho thấy nhiều Skin để Frost. thiệt hại Frost da này
có thể là vĩnh viễn. Di chuyển nạn nhân lên vì lạnh. Điền vào một thùng
cạn với đủ nước đun nóng đến 37 C để che phần thân tê buốt.
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KHÔNG BAO GIỜ chà hoặc xoa bóp mô tê buốt.

Da trần (Khỏa thân) phơi bày da để nhiệt. Nhiệt khô lên da & có thể tiêu
diệt nó dẫn đến đau lâu dài và đau khổ.
Bỏng nặng & phồng rộp yêu cầu chăm sóc y tế kịp thời.
Da trần (Khỏa thân) cho thấy nhiều Skin để bức xạ
(Hệ mặt trời) . UV cao. Bức xạ làm cho da bị bệnh rất nặng.

Thông thường công nhận quá muộn! Tìm tư vấn y tế.

Da trần (Khỏa thân) phơi bày da để ướt. Kéo dài tiếp xúc với Wet làm thay đổi nhiệt độ cơ
thể. Nếu nó làm giảm nhiệt độ cơ thể quá nhiều bệnh xảy ra. Tìm sự giúp đỡ ngay lập tức!

Da trần (Khỏa thân) cho thấy nhiều Skin để đốt. phổ biến nhất là do côn
trùng đốt (Bee, Hornet, Mosquito, Wasp,
... ) . Côn trùng đốt là nguyên nhân gây ra đau đớn Da-rát, sưng & thường
ốm nặng.
Da trần (Khỏa thân) cho thấy nhiều Skin để gió. Gió khô da & có thể ghi
nó. da sạch sẽ, sử dụng kem dưỡng ẩm!

Cảnh báo! Phơi bày da trần (Khỏa thân) đến các yếu tố (Thời tiết) là không lành mạnh. bảo
vệ da (Trang phục bảo hộ) nên luôn luôn đeo bên ngoài.
Da trần (Khỏa thân) ở nơi công cộng hoặc phương tiện truyền thông là một vấn đề đạo đức. Ảnh khoả
thân bên ngoài nhà là vô đạo đức đó cho thấy sự thiếu sự xấu hổ là vô giá trị. Da hơn một HE hay SHE
hiển thị vô giá trị hơn họ đang có. người vô giá trị có thể được coi như rác. Họ là một nhược điểm trên bất
kỳ cộng đồng.

bơi của con người không phải là tự nhiên. Cơ thể con người không được thiết kế để sống trong hoặc
dưới nước. Bể trong hoặc dưới nước là không tự nhiên, un

- khỏe mạnh & nên tránh. Nước thiên nhiên Đại dương (Biển) & vùng nước nôi địa (Hồ,
sông, ...) . nước tự nhiên hồ bơi, spa của ...
nước thiên nhiên là một nhà vệ sinh cho tất cả các sinh vật sống trong nước.
Chim bay trên mặt nước làm phân của chúng. Động vật và con người thoát nước kết thúc trong vùng nước
nội địa, đại dương. Mọi người trên bãi biển tiểu, kinh nguyệt, ném-up, ... Bơi lội trong một nhà vệ sinh là
không lành mạnh cho da. Nuốt chút nước nhà vệ sinh là một nguy cơ sức khỏe tuyệt vời. Đừng làm điều đó!

nước thiên nhiên bọt biển như hấp thụ ô nhiễm, độc tố, ... Ô nhiễm không khí:
axit mưa, tro (Đốt, phun trào) , bụi bặm (Khai thác mỏ, bão) , phóng xạ hạt nhân (Nhà máy điện, quân sự) . ô
nhiễm không khí xâm nhập vào chuỗi thức ăn (Bằng đường hàng không, đất, nước) cuối cùng kết thúc là một
phần của một (Mối nguy hại cho sức khỏe) chế độ ăn uống của con người!
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Ô nhiễm nguồn nước: Khoan, bán phá giá, runoffs, vận chuyển nước. Drill- ing cho hóa thạch
nhiên liệu polutes khí & nước. Bán phá giá hóa chất, thuốc, rác, thô-thoát nước, chất độc đang xảy
ra hàng ngày. Runoffs (Độc tố, hóa chất, thuốc, rác, thô-thoát nước) từ nước mưa, trang trại, công
nghiệp, ô nhiễm. Giao thông đường thủy số lượng lớn các tàu sân bay, tàu-tàu, tàu chở dầu siêu,
tàu ngầm, tàu đánh cá, tàu chiến đang gây ô nhiễm lớn. nước vận chuyển nhỏ hơn cũng làm ô
nhiễm vùng biển đặc biệt là nội địa. Ô nhiễm không khí, đất và nước là: 'Phá hoại môi trường' một tội
phạm: CÔ / R7 . Tất cả niềm vui chèo thuyền & cruising kết thúc.

nước tự nhiên chứa một hỗn hợp hóa chất mà
khô cạn & kích thích mắt, tóc & da. Bể bơi & spa
của được tránh. Bể bơi là chất thải tầng lớp
thượng lưu của nước ngọt khan hiếm.

T hiswasteends!
Wealth-Apartheid đã dẫn đến sự nhàn rỗi buồn chán có quá nhiều ding inva- vùng nước tự
nhiên & không gian sống của vô số các dạng sống. Đây xâm lược nhân hình sự của nước
tự nhiên đã dẫn đến một phản ứng phòng thủ bởi 1GOD sáng tạo của biển.

J ellyfish sử dụng xúc tu của họ để chích. Một số chỉ gây kích ứng da.
Khác là đau đớn, tạo vỉ đau đớn. độc tố cá Jelly- là chết người khi cắn
nhiều lần & có một tích tụ độc tố. Không biết nếu có một tích tụ độc tố.
Nó là tốt nhất để tìm sự giúp đỡ y tế một cách nhanh chóng.

Stonefish là một trong những cá độc nhất trên thế giới. Khi dẫm lên
bởi một nọc độc lực con người trong- đến chân. kết quả (sống hay
chết) thường phụ thuộc vào bao nhiêu nọc độc vào cơ thể. Cation locủa sting, làm thế nào sớm người nhận treat- ment. Tê hoặc ngứa
ran có thể kéo dài vài tuần sau khi chích.

bạch tuộc xanh bao quanh được công nhận là một trong những động
vật biển độc nhất trên thế giới. nọc độc của họ gây tê liệt cơ thể nghiêm
trọng & thường tổng. Do tình trạng tê liệt đó xảy ra, cắn không có cách
nào ing signal- để được giúp đỡ hoặc cách nào chứng tỏ nạn. Không
blue-bao quanh chất chống nọc độc bạch tuộc có sẵn. Giữ nạn nhân thở.
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Nhím Biển chấn thương để mô từ gai của nó có thể nặng. Họ sưng lên,
trở thành màu đỏ & viêm. Họ có thể trở nên cực kỳ đau đớn & dễ bị
nhiễm trùng. Nếu cho phép để phát tán trong máu đi khắp cơ thể sẽ làm
cho bạn bị bệnh. nhiễm trùng không kiểm soát được có thể giết chết.

Cone ốc có thể chích qua găng tay. Hình nón địa lý là nguy hiểm
nhất, với hơn 100 chất độc trong body.There nhỏ của nó là không
chống nọc độc cho ốc nón.
Symtons chậm để hiển thị. Tìm tư vấn y tế.
cá đuối gai độc có một sắc nét, stinger đau đớn độc mà họ nhắm đến
một trái tim những kẻ xâm nhập. Khi cắn ở trung tâm chỉ giúp y tế ngay
lập tức sẽ tiết kiệm được một người. Đừng bơi trên một singray.

nở tảo có hại là do đô thị dòng chảy / ngoại ô. Nó gây ra thiệt hại đáng
kể cho động vật, con người, môi trường và nền kinh tế. Bạn không thể
uống nó hoặc bơi lội trong đó.
Khi nào Rận biển khoảng, điều đầu tiên bạn nhận thấy khi bạn nhảy vào
biển khơi, cái nọc trên khắp mặt da của bạn. Đối với một cái gì đó quá
nhỏ, họ chắc chắn có thể đóng gói một cú đấm; nó gần như là đủ để đưa
bạn đi nhảy xuống nước. Khi chảy máu tìm tư vấn y tế.
Cá mập xóa các đại dương của những sinh vật yếu ốm.

Khi con người xâm nhập vào vùng biển. Các Shark trở thành người bảo vệ
các vùng biển.

1GOD tạo ra các vùng biển cho sinh vật biển & thức ăn cho sinh vật trong không khí & trên cạn.
Cũng như đối với con người. Ông đã không tạo ra các vùng biển cho thrillseeking con người. Bơi
lội, lướt sóng, lướt ván, chèo thuyền, du thuyền, lặn là môi trường Phá hoại, nó kết thúc.

mối đe dọa lớn nhất đối với cơ thể con người- ' GM' ( Biến đổi gen)
Biến đổi gen (GM) là Chống 1GOD , một mối đe dọa cho nhân loại, tất cả các sinh vật
khác và môi trường. GM-Crop vì dòng-on hiệu ứng làm thay đổi toàn bộ thực phẩm
chuỗi. Tạo đột biến mà tạo Dị ứng mới, bệnh lạ, đe dọa tính mạng Global-Bệnh dịch ở
tất cả các thành viên của Thực phẩm-chuỗi! Mọi người sẽ trở nên ốm hơn, Die trẻ, trẻ
ốm hơn, nhiều trường hợp sẩy thai ...
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Chữa tới mối đe dọa này để Nhân loại & Eco-System là Phòng và trị bệnh. Dừng lại: GM-Nghiên
cứu, GM Seed-sản xuất & GM-Crop trồng. truy tố: GM-Nhà khoa học, điều hành sản
xuất, giám đốc, chủ sở hữu & Crop-Growers cho " Tội ác chống lại nhân loại và chống
lại Eco-system ". CÔ/ R7
Chính phủ loại bỏ mối đe dọa bằng cách thiêu đốt cơ sở GM-Nghiên cứu & sản xuất
hạt giống. Cây trồng GM được đốt cháy. Ô nhiễm đất là GM-cây trồng được trồng bị
khét 3 năm hoạt động. Chính phủ mà không thực hiện Phòng và trị bệnh, được thay
thế.

Không khoan nhượng để GM !!!
Khuyết tật
Khuyết tật bởi sinh, tai nạn, bệnh tật, bạo lực. Khuyết tật có thể cảm xúc (Lo lắng trầm
cảm,...) , tâm thần (Rối loạn tâm thần, shizophrenia ,.)

vật lý (Cắt cụt, mù lòa, điếc, mất trí nhớ, liệt tứ chi, ...)
tình dục (Đồng tính luyến ái, ấu dâm, transgenderism) . Khuyết tật là một vấn đề của cộng đồng. Nó
sẽ ghi đè gia đình hoặc mong muốn cá nhân. Bất kỳ bility disa- gây trở ngại với phẩm chất đạo đức
của cuộc sống của gia đình, anh chị em, cộng đồng. Được xử lý bằng các dịch vụ cộng đồng.

Mối đe dọa lớn nhất đối với các cá nhân là ' bạo lực'
Bạo lực bắt đầu với nhi. môi trường xung quanh bạo lực trong vẫn là pensity thân đến bạo lực
đối với phần còn lại của cuộc sống. Các xu hướng bạo lực cần một kích hoạt để trở thành bạo
lực. Gây nên: Rượu, giận dữ, xúc-sport sợ hãi, chống-thể thao, sự thiếu hiểu biết, sỉ nhục,
thiếu sự đồng cảm, chất tâm thay đổi, peer-áp, khiêu khích, video bạo lực, bạo lực video trò
chơi, ...
Một bị lộ nhi với mẹ & cha lăng mạ nhau. Tìm hiểu rằng nó không quan trọng để được chửi bới & sẽ làm
như vậy sau này trong cuộc sống. Một nhi tiếp xúc với mẹ được thể chất bị tổn thương bởi người cha.
SHE mới sinh sẽ sau này trong cuộc sống chịu đựng sự lạm dụng về thể chất bởi HE. HE mới sinh sẽ
nghĩ không sao làm tổn thương SHE.

Bạo lực có thể đến từ một người khác (S) .
Nó có thể đến từ động vật hoang dã. Nó có thể đến từ Pets.

Nó có thể đến vì hành động của Chính phủ hoặc không hành
động. Nó đi kèm với ngoại xâm.
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Một cộng đồng sống chung với & không giữ trách nhiệm 'Bạo lực'. Sẽ
'Giết chết'! ( Phá thai, ám sát, Tử hình, diệt chủng, Massacre)
Giết chết một người là một mối đe dọa cho tất cả nhân loại và một sự xúc phạm đến 1GOD !!!

NO Person, Tổ chức, Chính phủ có quyền GIẾT!
giết người KHÔNG BAO GIỜ LÀ MỘT GIẢI PHÁP !!!

Dừng lại, 'Bạo lực', bắt đầu ở nhà!
Mỗi thành viên commuity có một nhiệm vụ sống còn của con người để chứa bạo lực. Tham
gia (khởi đầu) Neighbourhood Watch. Quan sát, báo cáo, bắt giữ (Dân sự) , ...
Làm cho cộng đồng của bạn một khu vực tự do tội phạm!

Ghi Bạo lực không phải là câu trả lời. Nó không phải là một giải pháp!

Nghĩa vụ 3: Suốt

đời, tìm kiếm, đạt & áp dụng kiến thức

Não cần tập thể dục để giữ cho hoạt động. Các bài tập tốt nhất đang tìm kiếm, đạt, áp
dụng kiến thức & nó liên tục. Tìm kiếm kiến thức bắt đầu với giáo dục miễn phí (Tìm
hiểu & Dạy) .
Tiếp theo là đào tạo Apprentice tàu. Theo yêu cầu tiếp theo giáo dục hơn nữa. Tất cả giáo
dục là công khai. giáo dục tư nhân kết thúc!
Tìm kiếm kiến thức có nghĩa là đặt câu hỏi. Đạt được kiến thức có nghĩa là nhận được câu trả
lời. Áp dụng kiến thức có nghĩa là sử dụng câu trả lời cho có ý tưởng và sau đó hành động. Tính
liên tục có nghĩa là đi qua trên tất cả các kiến thức tích lũy cho thế hệ tiếp theo.

Làm thế nào để chất vấn?

1 câu hỏi được xây dựng (Quan trọng để nhận được một hữu ích
câu trả lời)

2 người đến hỏi ' tìm kiếm' người có trình độ đúng (có
có thể là một cần phải hỏi nhiều hơn 1 người)

3 Cảm ơn người đã trả lời (Tốt kỹ năng xã hội)
lần thứ 4 ' Thu được' một câu trả lời có thể chấp nhận (Đôi khi không có thể chấp nhận được

câu trả lời)

Viết 5 hoặc audio / câu trả lời kỷ lục giác (S)
6 ' Ứng dụng' những gì bạn học hỏi' ( câu trả lời)
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7 Sử dụng kiến thức mới của bạn ' dạy' khác (Hiểu biếtLiên tục)
Có gì để đặt câu hỏi?

Mọi điều (Thông minh, tìm kiếm & đạt được kiến thức)

Khi đặt câu hỏi?
Hiện nay (Thông minh, tốt kỹ năng xã hội)

Tại sao đặt câu hỏi?
Một nhu cầu (Tò mò, phải biết, làm cho cuộc nói chuyện) do chính đáng để đặt câu hỏi.

IDEAS
ý tưởng Là sự khởi đầu của tương lai.
Ý tưởng làm cho nó có thể để theo kịp với những thay đổi tiến hóa. Ý tưởng là sáng tạo
nhất, hiệu quả của tất cả các hoạt động sở hữu trí tuệ.

Ý tưởng là để được bảo tồn thông qua tri thức liên tục.
Đừng để ý tưởng bị lãng quên hoặc bị mất. Viêt chung xuông. Cửa hàng, sắp xếp, nộp và xem
lại chúng!

Mỗi nhiều ngày ý tưởng được nghĩ ra và nhanh chóng bị lãng quên hoặc bị mất. Lý do
được họ đã không được bảo quản, ghi hay viết xuống. Điều tốt nhất bị mất!
Bộ nhớ là không đáng tin cậy khi nói đến việc bảo tồn và nuôi dưỡng những ý tưởng mới. Mang theo một
máy tính xách tay (Kế hoạch) hoặc ghi với bạn & khi một ý tưởng developes, giữ gìn nó. tập tin Weekly ý
tưởng của bạn!

Xét các ý tưởng của bạn. Như bạn xem xét ý tưởng của bạn (Mỗi 4 tuần) . Một số sẽ không
có giá trị & không đáng treo trên để. Loại bỏ chúng.
Một số ý tưởng xuất hiện hữu ích ngay bây giờ hoặc vào một ngày sau đó. Giữ những & nộp họ: 'Hoạt động',
hoặc 'Sau'. Sau khi xem xét và nộp hồ sơ lấy tập tin 'Hoạt động'.
Chọn một ý tưởng! Bây giờ thực hiện ý tưởng này phát triển. Hãy suy nghĩ về nó. Buộc các ý tưởng ý tưởng liên
quan. Nghiên cứu, cố gắng tìm bất cứ điều gì giống hoặc tương thích với ý tưởng này. Điều tra tất cả các góc độ
& khả năng.
Khi bạn nghĩ ý tưởng của bạn đã sẵn sàng để được áp dụng. Làm vậy. Hãy thử để có được
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thông tin phản hồi để các ý tưởng có thể được tinh chỉnh.

Ý tưởng tương lai chứng minh thông qua tri thức liên tục. Đảm bảo tri thức liên tục
bằng cách giữ các file Ý tưởng của bạn được cập nhật.

Hơn nữa trong báo cáo 'Will' đề cập đến nơi họ có thể được tìm thấy.
Hỗ trợ ý tưởng của bạn với nghiên cứu. Nghiên cứu Internet, Lưu trữ, thư viện ... Trong một số
trường hợp sử dụng bảng câu hỏi.

KIẾN THỨC - LIÊN TỤC
Tri thức liên tục làm cho kiến thức của một cá nhân (Sở hữu trí tuệ) bất diệt. Mỗi cá
nhân từ 14 tuổi giữ kỷ lục sống kinh nghiệm của họ (Cả tích cực và đáng lo ngại) . Gia
đình phải nắm bắt, giữ gìn và nuôi dưỡng sở hữu trí tuệ của họ.
Các tổ chức phải nắm bắt, giữ gìn và tái sử dụng lao động của họ, 'I-P'.
Cộng đồng phải sử dụng công dân của họ sở hữu trí tuệ vì lợi ích của tất cả. Tỉnh
Chính phủ giữ Archives.
Đạo nhạc để xây dựng trên & thúc đẩy những ý tưởng mới. Tại sao viết lại cái gì đó cũng được
viết. Thay vì sử dụng nó & mở rộng trên đó. Sự tiến hóa progres- ses bằng cách xây dựng trên
hiện & sau đó tạo mới. Giáo dục nên làm như vậy. Một ý tưởng đến kết thúc. Cứu hộ bất cứ điều gì
có thể được tái chế để thúc đẩy những ý tưởng mới!

Viết làm cho chúng ta văn minh nó giúp chúng ta giao tiếp với người khác. Viết
cho phép bình luận, tưởng tượng & báo cáo.

Viết là một phần của tri thức C ontinuity.

Tri thức liên tục một phần của sự bất tử của chúng tôi
Ob li ti ga trên 4: Ma teto mu ltiply & start riêng f ami ly
Đối với loài người sống sót đang giao phối & nhân. CG niềm tin rằng giao phối & nhân lên là
một phần của một mối quan hệ ổn định (Holy- Matrimony Hợp đồng) của một HE & một SHE. Giao
phối & nhân bên ngoài Thánh Matrimony là 'vô giá trị', denegrading vô đạo đức, HE & SHE. Đó
là một tấm gương xấu cho trẻ em. Nó làm cho một cộng đồng trông vô đạo đức, xấu. Là đầu 'vô
giá trị'. người vô giá trị được xa lánh & xấu hổ!
Child-Molester, Same-giới tính (Đồng tính luyến ái) & Nhầm lẫn giới tính

(Trans-giới) không nhập ' Thánh-Matrimony Hợp đồng'.
Bởi vì khuyết tật tình dục của họ và giao phối tự nhiên của họ. Oral-
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giao phối (Đồi bại đồng tính luyến ái) . Anal-giao phối (Hiếp dâm đồng tính!) . Những
unnaturals tình dục (khuyết tật) được cách ly để bảo vệ sự bị ảnh hưởng và trẻ em. Một bình
thường HE sẽ cảm nhận được sự tức giận, ghê tởm và bạo lực lần some- đối với những
unnaturals khuyết tật tình dục. Từ trẻ Molester, cùng giới tính & nhầm lẫn giới tính trẻ em xử
lý đến trẻ em gạ gẫm, một tội phạm: CÔ / R7

Bất kỳ HE muốn Oral-mate với SHE là một kẻ hư hỏng kinh tởm bẩn thỉu.
SHE bãi HE. Một kết hôn SHE được ly dị. Buộc Oral-giao phối là Hiếp dâm, một tội phạm: CÔ / R4
. Buộc âm đạo-giao phối là Hiếp dâm, một tội phạm:

CÔ / R5 . Bất kỳ HE muốn Anal-mate với SHE là một disgus- bẩn thỉu ting tra tấn. Tra tấn là
một tội phạm: CÔ / R6 . Một kết hôn SHE được ly hôn datory thấu.
Tìm một người bạn đời. dân ngoại (Thiên Chúa giáo, ...) tìm kiếm tình yêu. Mate cho ham muốn là
vô giá trị. Nhiều không bao giờ tìm thấy một người bạn đời để nhân với. đời tư của là vô giá trị và đôi
khi để tăng sự giàu có và / hoặc ảnh hưởng. Nhiều nền văn hóa có cha mẹ quyết định. Non trong số
này là vì lợi ích tốt nhất của một cộng đồng.

Giám sát-người giám hộ có tỉnh Chính phủ quyết định trong quá trình ' CE' ( Dịch vụ khẩn
cấp cộng đồng) người đi vào một ' Thánh-Matrimony ' Hợp đồng (H-MC) . Mỗi 17 năm SHE
& mỗi 18 năm HE tham dự, CE.
Trong CE tất cả mọi người được đánh giá về cách họ có thể hữu ích nhất đối với Tribe. Giao
phối & nhân lên là tốt nhất khi HE & SHE còn trẻ.
Trong CE mỗi trẻ She & He được đánh giá (Về mặt cảm xúc, men- tally & thể chất) vào
khả năng của họ để giao phối. 'CE' quyết định trên một số biến người phù hợp để nhập
'Thánh-Matrimony' Hợp đồng.
Biến: Về mặt tình cảm, tinh thần & sức khoẻ; Tỉnh đa dạng; Chủng tộc-liêm chính.
Mục đích chính cho cuộc sống (Loài tồn tại) là giao phối, nhân và bắt đầu một gia
đình. Không làm như vậy đang sống một cuộc sống thất bại. Không thể chấp nhận 1 THƯỢNG
ĐẾ, & cho cộng đồng. Loài sống sót & bắt đầu một gia đình là một HE & SHE phải.

She & He rằng thể chất không thể để nhân trở thành cha mẹ nuôi với '. Họ nhập
'Thánh-Matrimony' Hợp đồng. 'CE' cung cấp cho nhạc trẻ em.
gia đình giám sát-giám hộ nuôi dạy con cái của họ với sự giúp đỡ của cộng
đồng. Một người mẹ 'CG' tham dự ' SMEC

(Shire y tế & giáo dục Complex) '. SHE tham dự 'SMEC' 6 ngày
một tuần cho đến khi lá con út
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' SMEC' (Xem Shire) .

Ăn mừng

2. 1. 7 .
om mất B ngày
C - G Ka le nd er

Ob li ti ga trên 5: Danh dự, tôn trọng bố mẹ & ông bà của bạn.
Giám sát-giám hộ hỗ trợ tôn trọng lẫn nhau của các thành viên trong gia đình. Nền tảng của cuộc
sống trong sự hòa hợp. Hãy tôn kính cha, mẹ & ông bà trong cuộc sống & thế giới bên kia của bạn.

Cha mẹ hân hạnh cho việc thụ thai. Ông bà được vinh dự cung cấp hải quan, di
sản, kiến thức liên tục & truyền thống.
Tôn vinh cha mẹ & ông bà của bạn trong cuộc sống & thế giới bên kia ..

Honor được ban cho! Tôn trọng là kiếm được!
Cha mẹ mà làm nhiệm vụ chăm sóc cho con cái của họ. Kiếm được sự tôn trọng của con cái họ và tôn
trọng cộng đồng. Trẻ em mà trông nom bố mẹ cao cấp của họ. Kiếm được sự tôn trọng của các bậc
cha mẹ và cộng đồng của họ.

Một cộng đồng có sự hiểu biết về hành vi đối ứng giữa cha mẹ và con cái của họ. Cha
mẹ nuôi con cái tiêu chuẩn cộng đồng (L-GM) . Trẻ em trông nom bố mẹ cao cấp
của họ. Chú thích!
Nên cha mẹ / ông bà phát triển một nhu cầu trợ giúp chuyên nghiệp. Cộng đồng tiếp
quản với sự đóng góp từ phía gia đình.
'Nhiệm vụ của dịch vụ chăm sóc của cha mẹ
Cha mẹ sống bằng 1GOD của thiết kế. HE là Cha, Nhà cung cấp / Protector.

BÀ ẤY là mẹ, người chăm sóc / Nội trợ. Đây cũng là tiêu chuẩn cộng đồng.

Cha mẹ cung cấp, nuôi dưỡng, quần áo & nơi trú ẩn. Cha mẹ tham gia với cộng đồng
miễn phí-Giáo dục & Free-Y tế. Cha mẹ dạy con cái của họ để tôn vinh ông bà của họ.
Thế hiện sự tôn trọng

Trẻ em cho cha mẹ, ông bà, các nhà giáo dục, y si & cảnh sát.
Juniors để Người cao tuổi. Tất cả mọi người dân bầu ra.

rút Tôn trọng
Honor không thể bị thu hồi. Tôn trọng thể. Có người thể hiện sự tôn trọng đáp lại với sự thiếu tôn
trọng sự tôn trọng lỏng lẻo.
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Ăn mừng themes Fun-Day ( CG Kalender)
5_3_7 Các bà mẹ ngày Trẻ em tôn vinh mẹ của họ.

10_1_7 Phụ ngày Trẻ em tôn vinh cha của họ.
7_1_7 Ông bà ngày Trẻ em & Cháu danh dự
Ông bà.

Danh dự, sự tôn trọng, Nền tảng của: Gia đình,
Harmony, cộng đồng, tỉnh.
Ob li ti ga trên 6: Bảo vệ môi trường và tất cả sự sống hình thức của nó.

Mỗi giám sát giám hộ có nghĩa vụ bảo vệ các ment moâi tröôøng & tất cả sự sống hình
thức của nó. Nó là một phần của mệnh của loài người. Being giám sát của vũ trụ vật lý &
1GOD của sáng tạo trong đó.
Sản phẩm từ khái niệm giai đoạn là để được khỏe mạnh, an toàn, không gây ô nhiễm phân hủy
sinh học & / hoặc tái chế. Tất cả mọi thứ được sản xuất sử dụng là phân hủy sinh học & / hoặc tái
chế. Sản xuất vòng / Manufactu- không lành mạnh, an toàn, gây ô nhiễm hàng hóa là một tội ác, CÔ
/ R7

MONSTERSEEDS
gen biến đổi (Thiết kế) Cây trồng dựa trên Seeds thay đổi bởi con người của 1GOD của thiết
kế ban đầu, với mục đích of Greed, Profi- teering & sỉ nhục 1GOD . 1GOD không muốn
vòng reenginee- di truyền. Con người là để sao chép & Tiến hóa là thay đổi & đột biến.
Thức ăn sinh vật ăn ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của họ. Để tiêu
hóa thực vật biến đổi một sinh vật tiêu hóa đổi hệ (Gen tái kỹ sư) chính
nó thông qua Evolution.

không tự nhiên này (Anti-1GOD) gõ tiến hóa tạo ra loại mới không
tự nhiên của đột biến.

Biến đổi gen (GM) là Chống 1GOD , một mối đe dọa cho nhân loại, tất cả các sinh vật khác
và môi trường. GM-Crop vì dòng-on hiệu ứng làm thay đổi toàn bộ thực phẩm chuỗi. Tạo
đột biến mà tạo ra bệnh mới & đe dọa tính mạng Global-Bệnh dịch ở tất cả các thành viên
của Thực phẩm-chuỗi! Mọi người sẽ trở nên ốm hơn, Die, bé ở độ tuổi ốm hơn, nhiều
trường hợp sẩy thai, động vật hơn / tấn vật nuôi ...
GM-Thực phẩm ( Thực phẩm không lành mạnh) : Cỏ linh lăng, Baby-food, Bacon, Breakfast
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Ngũ cốc, bánh mì, hạt cải, rau diếp xoăn, bắp, dầu hạt bông, trứng, Hàm, bơ thực vật, thịt,
đu đủ, Đậu Hà Lan, khoai tây, gia cầm, Xúc xích, đậu tương, Củ cải đường, mía,
Sweet-Peppers, Cà chua, mì, Zucchini , ...

MUSTDO !!!
Chính phủ loại bỏ mối đe dọa bằng cách thiêu đốt GM-nghiên cứu &
Seed cơ sở sản xuất. Cây trồng GM được đốt cháy. Ô nhiễm đất là
GM-cây trồng được trồng bị khét 3 năm hoạt động. Chính phủ không thực
hiện điều này 'Điều trị' được thay thế & trách nhiệm.
Chính phủ truy tố: GM-Nhà khoa học, điều hành, chủ sở hữu giám đốc sản xuất, &
Crop-Growers cho: " Tội ác chống lại nhân loại và chống lại Eco-system ". CÔ/ R7

Không khoan nhượng để GM !!!
Ô nhiễm năng lượng ( Khí hậu thay đổi)
Quá nhiều giải trí thời gian, gia đình quá lớn, thu nhập quá lớn, quá nhiều tiện ích không cần thiết,
tạo ra một cành ở ngày càng tăng nhu cầu năng lượng.

Hiện nay năng lượng đang gây ô nhiễm, có chi phí Thành lập cao, run- cao chi phí ning /
bảo trì. Gây ô nhiễm môi Năng lượng dựa vào đốt, than, khí, dầu & Uranium. Tất cả kết

thúc cháy !!!

Nhiên liệu Hoa thạch than đá sản xuất

năng lượng bẩn
Đốt than tạo ra một lượng lớn khí gây ô nhiễm carbon dioxide & khói Carbon dioxide trôi
lên. 50% được rửa xuống do mưa phần còn lại tích tụ trong khí quyển. Carbon dioxide cho
phép thông qua ánh sáng mặt trời để làm nóng trái đất nhưng ngăn ngừa một số nhiệt khỏi
bị bức xạ trở lại vào không gian. Kết quả: làm ấm không khí, đất và nước. Sự ấm lên toàn
cầu.
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Kết quả là bề mặt của Trái đất đang dần nóng lên. sưởi ấm này lên nhiệt độ bề mặt đã
tăng lên đáng kể từ năm 'O' *
(2004) . nóng lên này được giảm kích thước của các sông băng & chỏm băng vùng cực

. Dẫn đến hiện tượng nóng lên & mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu. Khí hậu thay đổi: còn hạn hán
khô, sét nặng hơn, những cơn mưa nặng, chạy ngoằn ngoèo nhanh hơn mạnh mẽ hơn, không thể đoán
trước nhanh chóng thay đổi thời tiết.

* CG New-Age quản lý thời gian

Giảm than đốt để 'O' (số không) là cần thiết bây giờ. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm
cho quá trình đốt than là tham nhũng, dis- trung thực, ích kỷ và không thể dựa vào để
ngăn chặn quá trình đốt than. Do đó nguồn (Than) cho đốt phải được phủ nhận gây ô nhiễm.
Mỏ than

đang IM. thiết bị đốt than được tháo dỡ. Coalminers & ổ ghi được tổ chức chịu
trách nhiệm, truy tố, CÔ/ R7

DỪNG LẠI

xe tải, đóng Mines:

SURVIVE !!!
Than là nhà cung cấp năng lượng không chỉ là thay thế bằng một nhà cung cấp năng lượng. Nhưng việc sử dụng
năng lượng cho mỗi người là để được giảm thi hành lệnh giới nghiêm quần áo ngủ. Đêm-Giới Nghiêm giảm sử
dụng năng lượng, đường giết, tội phạm ...

Tăng giao phối.
đốt trong nước và ngoài nước của phân, gỗ, than đá, khí đốt và dầu để nấu ăn, sưởi ấm
và sức mạnh, ENDS! Power-Trạm mà đốt (Than, khí, dầu, uranium, ..) để tạo ra năng
lượng là IM-Down & tháo dỡ.
Gây ô nhiễm chủ sở hữu & nhà khai thác đang bị truy tố, CÔ / R7 . Than & Uranium mỏ đang đóng &
niêm phong. Khai thác chủ sở hữu & nhà khai thác đang bị truy tố, CÔ / R7

Không thở không khí. Bạn có 4 phút để sống!
Năng lượng được sản xuất bởi không cháy.
Năng lượng được sản xuất bởi không cháy. Đốt để di chuyển kết thúc giao thông trong
nước và ngoài nước! Dầu khí có sử dụng phi đốt.
vận tải nội địa & nondomestic trên cao tốc được thay thế bằng 'Freeway-Xe điện'! vận chuyển
đường dài bằng đường bộ là bởi chỉ đường sắt. phương tiện giao thông gây ô nhiễm cá nhân
được loại bỏ. Hủy bỏ Freeway mới.
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fracking
Fracking là một mối đe dọa lớn đối với môi trường, cộng đồng, con người, ...

Fracking là quá trình khoan & tiêm chất lỏng ở áp suất cao vào đá phiến đá gãy nó
giải phóng khí. áp suất cao gây nên 'Động đất'. Nếu điều này xảy ra hai phe nó có
thể kích hoạt một lớn

1

Mỗi quá trình cần hàng triệu lít nước. Các nước có hóa chất độc hại & cát thêm. Trong
quá trình khí metan & hóa chất độc hại gây ô nhiễm lân cận ngầm. Uống nước này có
resul- ted trong trường hợp tổn thương thần kinh, giác quan và hô hấp. Cả hai cho con
người và động vật. Thảm thực vật cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Chất lỏng chất thải còn lại trong vũng nước trên mặt đất để bay hơi. Releas- ing hợp chất hữu
cơ bay hơi vào khí quyển, ô nhiễm không khí, tạo ra tầng trệt ozone & mưa axit. Điều này dẫn
đến chăn nuôi không lành mạnh & co quắp đồng cỏ không ăn được, cây, trái cây, ... Cư dân
comp- lain của sự mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu và tồi tệ hơn. Khí cũng có thể dẫn đến 'Wildfire
của.

Việc sử dụng chất nổ gây ra một trận động đất. Việc sử dụng gần hai phe có thể kích hoạt
một trận động đất lớn anywere dọc theo faultline (Lần some- xa) . Những vụ nổ cũng làm
hỏng các hồ chứa nước ngầm. Họ cũng phát hành các loại khí mà làm cho con người, động
vật và thực vật bị ốm. Các chất khí này có thể là nguyên nhân của Wildfire (S) !
Fracking Kết thúc! Chủ sở hữu & nhà khai thác đang bị truy tố, CÔ / R7 .

Chính phủ cho phép fracking được thay thế & các thành viên chịu trách nhiệm, CÔ
/ R7 .

Sớm nhu cầu sử dụng nước ngọt sẽ vượt quá sự sẵn có của nước ngọt. Ô nhiễm thủy
của (Lạch, suối, sông, ao, hồ, ...) tạo ra một tình trạng thiếu nước ngọt. Nước mưa chứa
đầy chất độc, chất độc, Dược phẩm, .. bất hợp pháp đổ chất thải công nghiệp, chất
độc, chất độc,
... Gây ô nhiễm đường thủy kết thúc, gây ô nhiễm đang bị truy tố, cá nhân
CÔ / R3 tất cả những người khác, CÔ / R7 .

gây ô nhiễm Entertainment Kết thúc. Trong không khí: Air-Shows, tư thục thuộc sở hữu: máy bay, máy bay
phản lực, máy bay trực thăng, bay không người lái, tàu con thoi, ... Trong / dưới nước: đua thuyền có động
cơ, khác: cabin tàu tuần dương, tàu-tàu,
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thủy phi cơ, ván trượt máy bay phản lực, tốc độ tàu thuyền, du thuyền, .. Trên đất liền: tất cả 2,3 & 4 bánh xe có
động cơ, chu kỳ, xe đạp, xe đẩy, SUV, thể thao-xe, xe limousine, xe hơi sang trọng. Xe đua, xe-pha nguy hiểm.

Không lỏng tiêu thụ. Bạn có 4 ngày để sống!
Việc tạo ra rác được giảm!
Làm sản phẩm dùng một lần * ENDS! In Junk-mail * ENDS! Việc lập JUNK không
cần thiết (Sưu tầm, tiện ích, thiết bị designer-, ...) * ENDS! bao bì phân hủy sinh học
hoặc tái sử dụng được sử dụng.

* Các nhà cung cấp đang bị truy tố, CÔ / R7
sâu bệnh
Thuốc trừ sâu ngoài (Hóa chất) được sử dụng trên các loại cây trồng, vườn cây ăn
trái và thực phẩm. Cây trồng, vườn và dịch vụ ăn đã bị nhiễm là không thích hợp
cho con người hoặc động vật consump- tion. Họ đang bị đốt cháy bởi cộng đồng (Shire)
.

thuốc trừ sâu (Hóa chất) thấm vào hệ thống nước kết thúc trong biển, đại dương. Gây ô
nhiễm Dương Eco-hệ thống, gây ô nhiễm thủy sản. turers Manufac- của Thuốc trừ sâu đang
bị truy tố, CÔ / R7 . Chính phủ cho phép ô nhiễm này được thay thế & truy tố, CÔ / R7. Sử dụng
Thuốc trừ sâu tự nhiên.

Thuốc diệt cỏ là nguy hiểm, gây ô nhiễm đất và nguồn nước. Các nhà sản xuất của chất
diệt cỏ được khởi tố, CÔ / R7 . Chính phủ cho phép ô nhiễm này được thay thế & truy tố, CÔ /
R7.

1GOD đang chờ được nghe từ bạn!

YY

yyyy

chất khai quang - Cầu nguyện

XẤU HỔ ngày 6.2.7.

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Sẽ bảo vệ thực vật, đất và nước từ
độc tố Phản đối & ngăn chặn biến đổi gen của bất kỳ sinh vật sống sẽ đảm
bảo Shire scorches đầu độc đất sẽ trừng phạt Thuốc diệt cỏ, GM-cây trồng
gây ô nhiễm Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
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Lời cầu nguyện này được sử dụng trên chất khai quang ngày!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
động vật tàn ác
Động vật tàn ác kết thúc. Tội đang bị truy tố, CÔ / R4 .

nhà ở pin là phá hủy & thay thế bằng 'miễn phí tầm xa'.
khai thác nhà ở pin đang bị truy tố, CÔ / R4 .

Cuộc sống động vật vận chuyển xa hơn 30 km kết thúc. Vi phạm bằng cách sản xuất ry
prima-, Agent & khai thác vận tải đang bị truy tố, CÔ / R4 cho mỗi con vật.

Circus End Đạo luật của động

Theme- công viên vui chơi

vật. Animal huấn luyện viên &

giải trí thú kết thúc.

điều hành Circus đang bị truy tố,

Animal huấn luyện viên & điều
hành công viên đang bị truy tố, CÔ

CÔ / R4 đối với mỗi hành.

/ R4 .

vườn thú được đóng lại và thay thế bằng Khu bảo tồn động vật hoang dã mà nhà chỉ loài
địa phương. Bất hợp pháp Zoo được đóng lại, nhà điều hành bị khởi tố, CÔ / R4 cho mỗi
con vật.

Các chó săn thỏ- ngành công nghiệp đua xe đang gây sợ hãi và đau ở động
vật bằng cách sử dụng chúng như mồi sống. Thỏ, heo con, thú có túi, mèo
con hoặc gà được đánh tơi tả, xé toạc, quăng xung quanh & kéo. Thức ăn
nhử sống là

sợ hãi, trong đau đớn. Đây ENDS! Đối với mỗi mồi sống: CÔ / R4

Greyhounds đó là Loosers đang đập hay bị đầu độc hoặc bị bắn chết & đổ. Các hàng thịt
công nghiệp Greyhound đua Úc 17000+ Greyhounds một năm. Người ta không biết có
bao nhiêu live-mồi đang bị tra tấn, giết chết? Mọi người trong ngành công nghiệp đua chó.
Người cá cược & xem là có tội bởi hiệp hội. Một sự ô nhục đối với bất kỳ cộng đồng, Shun
họ! Promoter, chủ sở hữu, bookies: CÔ / R4 cho mỗi con vật.
Thrill giết ( săn: Safari, Royal, khác, ...) của mals Ani- Kết thúc. Chỉ
Rangers có thể tiêu hủy động vật. Promoter & Hunters được khởi tố, CÔ
/ R4 cho mỗi con vật.
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Racing động vật Kết thúc . Đua ngựa, (Rào cản, gác chuông, xuyên
quốc gia, bằng phẳng, ...) , Chơi Polo, đua buggy (Chạy nước kiệu,
nhịp, ...) , show-nhảy kết thúc.
Racing địa điểm đang bị phá hủy. Racing chủ sở hữu vật nuôi, huấn luyện viên và điều
hành địa điểm tổ chức đua xe có được, CÔ / R4 .

Mulesing, cắt da len mang từ đuôi & khóa nòng diện tích cừu. Kết quả
tìm kiếm trong rất nhiều đau đớn cho con vật bị tra tấn. & Cũng có thể
lây nhiễm nó. Mulesing, kết thúc. Nó bị khởi tố, CÔ / R4 cho mỗi con
vật.

chiến đấu Animal
Kết thúc. Promoter chủ sở hữu vật nuôi, huấn luyện viên, mê đọc sách: CÔ / R4 cho mỗi con vật.

của Bull-chiến đấu kết thúc! Trận đấu bò Arena đang bị phá
hủy. Promoter, Matador & băng đảng của ông đang bị truy tố, CÔ
/ R4 .

xấu hổ khán giả của trên chúng. Shun họ!
Các giao phối cận huyết của những con chó không lành mạnh cho fades thời trang là độc
ác. Các giống chycephalic bra- (Pugs, tiếng Anh & Pháp Bulldogs) được nuôi với đời đời
khuôn mặt phẳng. Điều này có tác dụng phụ, khó thở có con chó bị sụp đổ trong thời tiết &
bệnh tim nóng do thở kém, mà làm cho những con chó bị toàn bộ cuộc sống của họ. Đây là
loại giống đầu! Người nuôi & chủ được phục hồi, CÔ / R4 cho mỗi con vật.

giống Brachyce-phalic: American Staffordshire Terrier, Affenpin- cher, Bichon Frise,
Boston Terrier, Boxer, Brussels Grifton, Bulldog, chó ngao bò, chó ngao ý, Cavalier King
Charles Spaniel, Chihuahua, Chow Chow, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, chó
ngao anh, Bulldog Pháp, Nhật Bản Chin, king Charles Spaniel, Lhasa Apso, Maltese,
neapolitan Mastiff, Newfoundland, Bắc kinh, Pug, Presa- Canario, Shar-Pei, Shih Tzu,
Silky Terrier, Chó cảnh Tây Tạng, Yorkshire Terrier.
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Quân đội
gây ô nhiễm quân sự với transport & chất nổ, A / N
(Atomic / hạt nhân) B (Sinh học) C (hóa chất) vũ khí.
Họ là một mối đe dọa cho con người, động vật và thực vật sống. cơ sở vật
chất ction Produ- & kho dự trữ của những vũ khí này là nhân khẩu học
lished, & tái chế bởi Shire. Các nhà khoa học tạo ra những vũ khí này có
được CÔ / R7 . Chính phủ cho phép sản xuất & / hoặc lưu trữ các loại vũ khí
được thay thế & truy tố, CÔ / R7 .

Bảo vệ môi trường!
Một đạo đức Nghĩa vụ & Civic Duty!
1GOD đang chờ được nghe từ bạn!

YY

yyyy
Celebration Habitat ngày 9.1.7.

MÔI TRƯỜNG SỐNG - Cầu nguyện

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) yêu cầu giúp đỡ trong việc bảo vệ
các Habitat Promises để giữ người gây ô nhiễm Promises trách nhiệm trước
Hài hòa với Habitat hỏi gây ô nhiễm bị trừng phạt ngay bây giờ và trong
Afterlife Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng trên Habitat Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Ob li ti ga trên 7: Sử dụng Luật-Gi đã r Man ifest SPR EAD của nó

thông điệp
Thay thế tất cả các ấn phẩm tôn giáo khác với một Luật-Đấng Ban Manifest

Bỏ ấn phẩm lỗi thời thân thiện với môi trường.
Shred ấn phẩm lỗi thời (S) , Ngâm trong nước, khi thức ăn ủy mị đến sâu.
Thay thế tất cả các ấn phẩm tôn giáo khác với một Luật-Đấng Ban
Manifest . Bỏ ấn phẩm lỗi thời moâi tröôøng tinh thần thân thiện. Shred
ấn phẩm lỗi thời (S) , Ngâm trong nước, khi thức ăn ủy mị đến sâu.
Đọc lướt qua các biểu hiện, khi bạn nhìn thấy một tiêu đề thú vị đọc.
Tiếp theo làm một số đọc sâu. Re-đọc, hiểu, áp dụng & sống Nó !!! Tinh thần và sự hiểu
biết của thông điệp là những gì quan trọng. Không phải là ý nghĩa của từ cá nhân hay câu
cấu trúc. ding Understan- tinh thần và có tác dụng trong những suy nghĩ sẽ giúp đỡ trong
việc thực hiện các tin nhắn.
1GOD Muốn mỗi con người có cơ hội để đọc & nghiên cứu ' L-GM '. Những người
không thể đọc được nên có nó đọc cho họ.
KHÔNG MIỄN TRỪ. Mỗi giám sát-Guardian có một nhiệm vụ ở đây.

1GOD đang xem.
Giám sát-Guardian sử dụng Luật-Đấng Ban Manifest như hướng dẫn cho việc thờ phượng, sống &
làm việc. Họ cầu nguyện hàng ngày & nói với niềm tin của
Daily-Cầu Nguyện .

Những người ủng hộ tham gia các tổ chức (Thương mại, giải trí, cộng đồng, giáo dục, chính trị,
chuyên nghiệp, Thương mại ...) để họ có thể ảnh hưởng đến hoạt động của họ và mang lại cho họ
phù hợp với Luật-Đấng Ban Manifest .
Những người ủng hộ khuyến khích người khác để chuyển đổi. Họ giúp với ding understan- của
Luật-Đấng Ban Manifest. Họ sử dụng 'Thách thức cầu nguyện' cho hỗ trợ tinh thần.

1GOD đang chờ được nghe từ bạn!

YY

yyyy

THỬ THÁCH - Cầu nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) yêu cầu giúp đỡ về chuyển đổi giúp người
chưa tin Chúa ngu dốt người không tin Chúa có được 1FAITH
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Cảm ơn bạn đã kinh nghiệm này được tham gia vào một thử thách tôi cố gắng
thực hiện nhiều thử thách Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng khi phải đối mặt với một người không tin ngu dốt!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Những người ủng hộ thăm một Gathering. Họ khuyến khích những người khác đến thăm một Gathering. Họ
bắt đầu một Gathering mới bằng cách tìm ít nhất 7 người sau đó nhận được cùng đó là một Gathering.

Như có chép rằng CNTT SẼ KHÔNG !!
Ob li ti ga trên 8: Avo id & cl ean lên Po lluti trên
Humankinds lớn nhất thách thức tồn tại là ô nhiễm.
Nhân lối sống & hoạt động là những người gây ô nhiễm lớn nhất. Nó ảnh hưởng đến khí hậu,
ecochain, môi trường, foodchain, chất lượng cuộc sống, thời tiết, động vật hoang dã ...

Một nguyên nhân chính gây ô nhiễm là người đốt mọi thứ. Nó bắt đầu với thuốc. Tiếp
tục bằng cách đốt (Phân, gỗ, than đá, khí đốt và dầu) nấu ăn (BBQ) . Đốt cháy (Than,
khí, dầu & uranium) đề cao Duce bẩn Năng lượng. Đốt cháy (Than, khí, dầu, uranium) cho
trans cảng hàng hóa và người (Induvidual & khối lượng) . Tránh đốt! Gần (Cơ sở vật
chất đốt và mỏ) tất cả các nguồn vật liệu cháy. Phá hủy cổ phiếu có sẵn môi trường
thân thiện. Vi phạm của cá nhân, CÔ / R3 . Vi phạm của các tổ chức, CÔ / R7 .

thấy Xanh
Khái niệm!

CẢNH BÁO !!! gia đình giám sát-người giám hộ không phải là để sống gần hơn 70km
để than, khí, dầu, uranium đốt ies facilit-. Vì vậy, để tránh nguy cơ bị ung thư, sẩy
thai, sinh non lão hóa, bệnh đường hô hấp, thai chết lưu, ...
Một nguyên nhân chính gây ô nhiễm là chất độc và chất độc enter- ing chuỗi nước (Ao,
suối, nước ngầm, hồ chứa nước dưới đất thiếu việc làm, hồ, sông, biển, đại dương) . nông
nghiệp
(Phân bón, Thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu ,.) , Tòa nhà (Độc tố thải thấm vào đất) , Làm
sạch (Phốt ..) , Mỹ phẩm (Asen
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Cadmium, chì, thủy ngân ...) , Chế tạo (chất thải độc hại) , Khai thác mỏ (Cyanide,
fracking, sodium hydroxide, axit sunfuric) , Dược phẩm (Động vật & chất thải thuốc của
con người) . Tránh sử dụng các chất độc và các chất độc. Đóng tất cả các nguồn độc &
chất độc. Des- troy có sẵn cổ phiếu thân thiện với môi trường. Vi phạm của cá nhân, CÔ
/ R3 . Vi phạm của các tổ chức, CÔ / R7 .
Ở phía bắc Thái Bình Dương Mỹ & đi vào hoạt động đồng với Nhật Bản đang tạo ra
một hòn đảo nhân tạo 'nhựa ô nhiễm 1'. Hòn đảo mở rộng (Kích thước hiện tại: của
Greenland) bao gồm chủ yếu là nhựa. Được hấp thụ bởi Sealife & chim nó đã bước
vào chuỗi thực phẩm (biển) . Ăn hải sản từ khu vực bị ô nhiễm này có hiệu tiêu hóa
của con người sau đó đi vào máu của cơ thể gây ô nhiễm toàn bộ cơ thể dẫn đến đau
khổ và đau khổ. Mỹ và Nhật Bản là để dọn dẹp mớ hỗn độn, BÂY GIỜ !!! Giám
sát-người giám hộ là không ăn hải sản

(Salmon, Sushi, ..) từ phía bắc. Thái Bình Dương.

Tránh sản xuất bao bì phân hủy không và sản phẩm. Thực
phẩm & Đồ uống trong nhựa tainers con- kết thúc. nhựa giày
dép nhựa (sợi nhân tạo) quần áo có hại cho làn da của bạn.
End psoduction các sản phẩm nhựa và sợi.

ngừng gây ô nhiễm trừng phạt gây ô nhiễm

SURVIVE !!!
Ob li ti ga trên 9: Pro t ec t một lty ima LSF rom c rue &
sự tuyệt chủng
1GOD muốn chúng ta thưởng thức & tôn trọng động vật. Tôn trọng đối với động vật sẽ được hiển thị. Đối với niềm
vui họ mang vào cuộc sống của chúng tôi như con vật cưng hoặc trong môi trường hoang dã. Như bạn đồng hành
làm việc (Hướng dẫn chó, pack-súc, cừu chó ...) . Là nhà cung cấp chăn, quần áo, giày dép, sàn bọc ... Là nhà
cung cấp các chất dinh dưỡng (món ăn) .
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1GOD đang chờ được nghe từ bạn!

YY

yyyy

Động vật -Prayer
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn bạn cho phước lành của động vật

Ai cung cấp cho chúng ta niềm vui, đồng hành & đồ ăn! Tôi sẽ tôn
trọng họ và bảo vệ họ khỏi sự tàn bạo, tôi sẽ trừng phạt tất cả những
ai là độc ác với động vật Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng khi cần thiết!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

1GOD hy vọng nhân loại được giám sát 0f tất cả các loài động vật. được đưa ra một trí tuệ vượt
trội của con người (Cảm ơn 1 THƯỢNG ĐẾ) với động vật là phải giám sát của động vật trên thế
giới. Ngược Đãi đối với động vật là một tội ác mà bị khởi tố!

Tàn ác với động vật là sỉ nhục 1GOD một tội phạm bị truy tố.
nhà ở pin, bỏ bê, Safari-săn bắn, đua động vật, dàn dựng chiến đấu vật, thử nghiệm
sản phẩm & thủ tục trên động vật, hành hạ ...
Bất kỳ người nào, câu lạc bộ hay tổ chức tài trợ hoặc tạo điều kiện tàn ác đối với động vật (Bull-chống
Arena, Circus, Greyhound Racing-Oval, Race- theo dõi, khóa học Steeple-đuổi theo, chạy nước
kiệu theo dõi, Zoo ...) đang bị truy tố

CÔ / R4 cho mỗi con vật & đóng cửa. Sanctuary được hỗ trợ!
chiến đấu Animal (Bear, Bull, Cock, Cún Yêu, ...) Kết thúc. chủ sở hữu vật nuôi, huấn luyện viên & promoter
được lồng, CÔ / R4 . Địa điểm đang bị phá hủy .

nhà ở pin được xói mòn đấy. Thay thế bằng 'miễn phí tầm xa'.

Circus giải trí thú kết thúc. Động vật được thay thế bằng con người.
Cuộc sống động vật vận chuyển xa hơn 30 km kết thúc. Di động lò mổ được sử dụng.
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Racing động vật kết thúc. Racing địa điểm đóng cửa & xói mòn đấy. Racing chủ sở hữu vật nuôi, huấn
luyện viên, đua địa điểm khai thác get, CÔ / R4 .

Thrill giết (Safari săn, Royal-săn lùng, săn khác) động vật kết thúc. Promoter &
Hunters được khởi tố, CÔ / R4 cho mỗi con vật .
Chỉ Rangers có thể tiêu hủy động vật.

Theme công viên vui chơi giải trí thú kết thúc. Thay thế với các trò chơi, cưỡi, ...

Vườn thú được đóng lại. Thay thế bằng Khu bảo tồn động vật hoang dã mà nhà chỉ loài địa phương. Mỗi
Shire có động vật hoang dã Sanctuarie (S) .

Thánh địa
Shire Sanctuary bảo vệ địa phương 'Habitat'. Đó là Eco-System, Rock & hình cát, thảm thực
vật, động vật hoang dã. Trở thành một Shire Khu bảo tồn Ranger tình nguyện. 1GOD đang
xem.

Mỗi Shire-Oasis có Sanctuary. Nhiều Shire-Oasis có thể tạo ra một hành lang
Sanctuary. Chính phủ tỉnh giúp với hành lang Sanctuary.

Câu cá
Câu cá phục vụ 1 nhu cầu, hái lượm. Và một nhu cầu nhận thức để có cảm giác mạnh (Thể
thao) . Câu cá cho thức ăn được hỗ trợ bởi giám sát Guardians. Quy trình sắp xếp cho cảm
giác mạnh (Thể thao) không phải là.

1GOD đang chờ được nghe từ bạn!

YY

yyyy

CÂU CÁ - Cầu nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên)
Cảm ơn bạn cho các phước lành của chếch Thật tốt for the Soul & tốt
cho dạ dày! Tôi sẽ không quá cá hoặc cho phép khai thác quá mức, tôi
sẽ trừng phạt người câu cá thrill người tìm kiếm & quảng bá của nó Đối
với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng khi cần thiết!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Angling được giám sát bởi chính phủ để tránh khai thác quá mức. giới hạn kích thước áp dụng đối với một số
loài. Cá dưới một kích thước nhất định được, phát hành (pháp luật) .

Chụp & vận chuyển cá mồi có thể lây lan gây thiệt hại ISMS organ- giữa các hệ sinh thái,
gây nguy hiểm cho họ. Việc vận chuyển cá từ nơi này đến nơi khác có thể gây ra sự ra đời
của người ngoài hành tinh cá đến hệ sinh thái. Kiểm tra quy định của địa phương.

Sử dụng live-mồi là độc ác. Đừng làm điều đó!

nông dân tham lam / chủ trang trại overstock đất. Kết quả chăn thả quá mức. kết quả sa mạc hoá (Thời
tiết xấu tốc độ mọi thứ lên) . Kết quả xử tàn ác với lifestock. Điều này kết thúc! nông dân tham lam
/ chủ trang trại mất đất của họ mà không bồi thường. Họ đang bị truy tố, CÔ / R4 cho mỗi con vật .

End tàn ác với tất cả sự sáng tạo 1GOD của của.
Ob li ti ga trên 10: S t và lên f hoặc t ông airlyatt UNF acked,
di sadvant già, yếu và nghèo
Cá nhân & cộng đồng có một nghĩa vụ đạo đức, trách nhiệm dân sự đứng lên cho
công bằng tấn công, thiệt thòi, yếu & túng thiếu.
về mặt đạo đức mạnh mẽ (ANH ẤY CÔ ẤY) có nghĩa vụ hỗ trợ cảm xúc, tinh thần và vật chất bị
thiệt thòi. Người giám hộ người giám hộ cho lãnh đạo mạnh mẽ. Cộng đồng mà không sống
theo Nghĩa vụ đạo đức của họ & nhiệm vụ dân sự. Không xứng đáng để sống sót!

Không công bằng cuộc tấn công có thể là kết quả của: kiêu ngạo, gian dối, elitism, tham lam,
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ganh tị, sự thiếu hiểu biết, bất công, sự hiểu lầm, peer-áp, khai man, trả thù, niềm tự hào, xã
hội-tình trạng, sự giàu có, phân biệt chủng tộc, ... Đây không phải là một biện hộ cho bất công. Bất
công được sửa chữa. Iniator (S) của bất công là (Là) chịu trách nhiệm.

Người bị thiệt thòi vì họ thái độ, hành vi, ngoại hình, tính cả tin, địa vị xã hội, ... của cá
nhân và cộng đồng về những có bổn phận phải giúp đỡ những bất hạnh. Điều này không
có nghĩa là tay-outs. Nhưng điều kiện ing rectify- đó là nguyên nhân & hiệu quả của việc trở
thành & ở disadvan
- taged. Các hoàn cảnh khó khăn có một lợi ích cá nhân để vượt qua hoàn cảnh của họ.
Kẻ yếu là một thách thức lớn bị bỏ qua một cách dễ dàng và lãng quên. Kẻ
yếu có thể xuất hiện thảm hại. Bực bội để giúp đỡ. Không bao giờ là ít họ
cần sự giúp đỡ.

1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

YY

yyyy

NGÀY - Cầu Nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất giúp tôi được
sạch sẽ, từ bi & khiêm tốn Sử dụng 7 Scrolls như hướng dẫn:
Tôi sẽ bảo vệ những sáng tạo của bạn và Trừng phạt ác.

Hãy đứng lên cho công bằng tấn công, thiệt thòi, yếu & nghèo nuôi đói, người vô
gia cư & thoải mái bố ốm:
1GOD, 1FAITH, 1Church, Vũ trụ giám sát Guardians
Cảm ơn vì ngày hôm nay

khiêm tốn nhất trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Đối với
Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng hàng ngày, một mình hoặc trong một nhóm ở bất kỳ chỗ nào bạn thích,
phải đối mặt với đôi mắt trời mọc đóng cửa. Đọc tại Gathering.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Các tham nhũng hơn, vô đạo đức, ích kỷ một cộng đồng trở nên. Những người
nghèo hơn cộng đồng này có. Họ là những người thiếu thốn vì cộng đồng sự giàu có
không được chia sẻ bình đẳng. Để quá mức đến nay, tất cả những người tham gia
của 'Chain of Evil' được tổ chức chịu trách nhiệm, tài sản bị tước, CÔ / R6 .
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Là người giàu giàu có là một xấu hổ một tội ác CÔ/ R6 .
1GOD không thích: kiêu ngạo, trong công lý, lên quy-lát, phong phú, vô
ích, bạo lực, chất thải, sự giàu có, đây không phải là cho Thiên Đàng.

1GOD không thể bị mua chuộc hoặc mua !!!
Ob li ti ga trên 1 1: Thức ăn chăn nuôi t ông treo ry, cô LTER nhà ít
& Comf hoặc TSI ck

Một sung túc cộng đồng địa phương có người vô gia cư (Ngủ trong
thùng rác rác) thiếu ăn (Ăn rác) đấu tranh
(Quấy rối, bắt nạt & rình rập bởi người đòi nợ) những người. Nhiều người trong số người của nó đi mà
không có nhu cầu cần thiết của mỗi ngày sống (Eatab- le thực phẩm, nước sạch, quần áo đàng hoàng &
thoải mái-nơi trú ẩn) . những

người nghèo sống trong đau khổ, mà thường dẫn đến tiểu lạm
dụng lập trường (Thuốc lá, rượu, mại dâm & chất tâm làm thay
đổi) . Họ cần giúp đỡ, bạn cộng đồng, ..
Đây là một cộng đồng ích kỷ sống 'Chain of Evil' & thất bại trong nhiệm vụ của mình
đoan của con người. Đây có phải là cộng đồng của bạn? Nếu vậy nó là nhiệm vụ
của bạn tochange thứ. Nếu không làm như vậy là vô đạo đức là Ác là Anti-1 THƯỢNG
ĐẾ.

nhu cầu ác tài sản tước & nuôi nhốt, CÔ/ R6
Một cộng đồng cho phép phụ huynh (Xấu, không thích hợp) trong 2 buidings
câu chuyện, 2 công việc 2 xe ô tô gửi con cái họ đến trường với bữa ăn sáng &
bánh mì ra. Là một cộng đồng mà không xứng đáng để tồn tại. Liệu cộng đồng
của bạn có người bị đói, phải xấu hổ & cho chúng ăn. 1GOD đang xem!

Có một cơ sở cộng đồng chăm sóc sức khoẻ rẽ người ốm đi vì họ không có bìa chăm
sóc sức khỏe. Mỗi thân (Không rehabilitators) có một
1GOD trao quyền Miễn phí chăm sóc sức khỏe vô điều kiện. Từ chối chăm sóc y tế miễn
phí là một tội ác, CÔ/ R6 + công nhận chuyên nghiệp lỏng lẻo. Shun & xấu hổ bất kỳ ký
sinh trùng trục lợi practioner y tế.

Miễn phí chăm sóc sức khoẻ một 1GOD Với Đúng vậy!
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1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

Y Y YYYY

Thankyou - Cầu Nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất Cảm ơn bạn đã cung cấp
cho tôi với thức uống hàng ngày & Living lương thực bằng tin nhắn mới nhất của
bạn

Tôi cố gắng để được nuôi dưỡng xứng đáng mỗi ngày tôi xin được tha
đau đớn Thirst & tê đau Hunger khiêm tốn nhất trung giám sát-người giám
hộ của bạn (1 st tên) Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
Sử dụng lời cầu nguyện này trước mỗi thức ăn!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Một cộng đồng mà có nhà Emty. không nên có vô gia cư. Có cộng đồng của bạn trống
nhà & vô gia cư. Di chuyển vô gia cư vào nhà ty emp-. End Đầu tư vào bất động sản.
End ký sinh chủ nhà trục lợi ăn thịt. Giữ họ chịu trách nhiệm, CÔ/ R6
Một giám sát-Guardian Shire không có người vô gia cư. Bất kỳ người vô gia cư là trans ferred đến
một nhà Shire Cluster. Các ' phần đất của bá tước ' ngay lập tức đặt người vô gia cư trên WMW x1 . Dịch
vụ khẩn cấp Cộng đồng tỉnh

(CE) gửi một đánh giá người quyết định nếu người vô gia cư có thể được integra- ted nhập
cộng đồng. Một số người vô gia cư có thể không abble để trở thành tổng hợp. Shire chăm
sóc chúng. Không ai còn lại nằm trong máng xối, khử nước, làm lạnh, đói, đánh tơi tả, hành
hung, tức giận trên chó, ... Tỉnh & Shire Chính phủ rằng thất bại trong nhiệm vụ chăm sóc
của họ để nó công dân. Được thay thế, truy tố, CÔ/ R7 Melbourne>

Giám sát-giám hộ tin rằng mỗi (Không rehabilitators) thành viên của cộng đồng có 1GOD
trao quyền: thực phẩm ăn được, nước sạch, quần áo đàng hoàng & thoải mái-nơi trú
ẩn.

Thay cộng đồng ích kỷ một cách công bằng & hài hòa!
Ob li ti ga trên 12: Pro testinj chúng tôi TICE, Amora lity &
env i ronmen tal - vanda li sm
Các dành được lợi thế hơn những người khác tích tụ một lượng lớn của cải vật chất, ảnh hưởng &
quyền lực. Điều này dẫn đến sự giàu có không đồng đều
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phân phát (Wealth-Apartheid) . Wealth tạo ra các yêu cầu để có thêm &
bảo vệ những gì bạn có. Để thực hiện điều này, Tư pháp tham nhũng giàu
có. Họ có sự thay đổi luật d (Tham nhũng-Luật) để tăng cường & bảo vệ
'ích kỷ' của họ. Điều này dẫn đến sự bất công. Những người này

(Chuỗi thành viên Evil) cũng là nguyên nhân chính của 'phi
luân' & 'Môi trường-Phá hoại'.
Tham nhũng Luật bất công: Ngoại giao Immunity, Double Jeopardy, Plea-thương
lượng, miễn dịch, Thời Hạn chế, Privilege, ...
Luật tham nhũng được thu hồi (Tái tuyên án) ! Thu hồi được tính ngược trở lại

0.1.1.1 (2004/01/01) . Tội đang bị truy tố.
Bất công trẻ: đập, cầu xin, gạ gẫm, lao động, kích dục, mại dâm, đi
lính, tự tử-máy bay ném bom, ...
Con bất công những hình thức tồi tệ nhất của sự bất công cộng, một sự thất bại!
Chấm dứt bất công trẻ em. LỒNG GUILTY !!!

Phụ nữ bất công: bạo lực gia đình, khoảng cách lương, hiếp dâm,
nô lệ, mại dâm, tôn giáo, quấy rối tình dục, ... Phụ nữ bất công, một
sự thất bại của cộng đồng được được giải quyết! End phụ nữ bất
công.

Bất công cộng: Bắt nạt, elitism, Greed, trục lợi, Wealth Apartheid, di
truyền-Tyranny, ...
Cộng đồng bất công là để được giải quyết!
Xấu Luật bất công: Freehold, tư nhân hóa các tiện ích, quyền tác giả và
Bằng sáng chế (Sở hữu trí tuệ) , Thuế deducti- Donation ble, tín dụng, bảo
hiểm rủi ro, cờ bạc ... Luật xấu bị thu hồi (Tái tuyên án) ! Thu hồi được tính
ngược trở lại 0.1.1.1

(2004/01/01) . Tội đang bị truy tố.
Bất công tôn giáo: Tha thứ, cắt bao quy đầu (HE & SHE muti- lation) , Sống độc thân,
lạm dụng tình dục, Privilege, ấu dâm, sacrefice, phụ nữ phân biệt đối xử, ... Tố cáo &
Shun bất công tôn giáo. Trở thành giám sát-Guardian! Giữ giáo sĩ chịu trách nhiệm. Có
duy nhất là:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Tư pháp là một 'BASIC' nhu cầu của con người. Tư pháp là điều cần thiết cho một cộng
đồng thực hiện chức năng & tồn tại. Tư pháp lập Truth & khắc phục In-Tư pháp. Tư
pháp không có bồi thẩm đoàn. Nó có tuyên án bắt buộc, phục hồi chức năng, bồi
thường thiệt hại.
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Bất công quản lý: Ám sát, tham nhũng, Thực hiện, In- Vade, elitism,
Wealth-Apartheid, gây ô nhiễm, môi trường-phá hoại tra tấn, Tyranny, .. Thay Tyranny (Di
truyền, chính trị) với mul- tiple lựa chọn 1 quá khứ bài Quản trị Ủy ban bầu cử tự do.
Truy tố Tyranny: CÔ / R7 Quản tạo ra bất công là ác được thay thế & truy tố: CÔ / R7 .
Mỗi người có một sự bất công đạo đức & Civil-Duty đến cuối. Giữ người chịu trách nhiệm đó là
nguyên nhân & ảnh hưởng của sự bất công, CÔ / R6-R7

ZEROTOLERANCE đến Bất công!
Rất nhiều endorce cộng đồng Ammorality. Điều này kết thúc. Tôn giáo triết lý của bị loại bỏ để
theo đuổi, hoạt động chủ nghĩa tiêu thụ và giải trí thời gian. Đạo đức được thay thế bằng một theo
đuổi tự thỏa mãn (Em- giằng phía ác đen tối của một người) . Không thể chấp nhận được! Những
người này phải chịu trách nhiệm.

Humankinds rớt xuống quá nhiều leisuretime. Điều này kết thúc. Quá nhiều
giải trí thời gian, là nguyên nhân & ảnh hưởng của quá nhiều rác không cần
thiết. Quá nhiều rác. Quá nhiều ô nhiễm. Quá nhiều du lịch. Quá nhiều sự
nhàm chán. Quá nhiều nghiện. Quá nhiều chơi hoặc xem trò chơi. Không đủ
công việc đạo đức & tinh thần cộng đồng.

Quá nhiều giải trí thời gian, được thay thế (WMW, tình nguyện) . 1GOD thiết lập các công việc ví dụ 5
ngày vào ngày thứ 6 đánh giá thành tích của bạn, tạp plete bất kỳ công việc & kế hoạch còn dang dở
sau tuần làm việc. Sau giải trí công việc

- thời gian được sử dụng để tự nguyện. Vao ngay 7 nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống đã một Fun-Day,
Celebrate, tham dự một Gathering. Không Gathering gần, bắt đầu 1

Các theo đuổi tự thỏa mãn giải trí thời gian. Chia cộng đồng thành
những người có quá nhiều & những người có không đủ ( Wealth
Apartheid) . Cắt Ammorality, giải trí thời gian thực, chủ nghĩa tiêu thụ,
chất thải & ôm:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Môi trường-Phá hoại ( Eco-khủng bố) được individiduals & tổ chức cho thấy sự thiếu
tôn trọng để 1GOD của sáng tạo. Hiện pect disres- để chống 1GOD Eco-khủng bố &
truy tố, CÔ / R7.
Môi trường-Phá hoại (EV) đang gây nguy hiểm cho các 'Eco-system' thảm thực vật của nó, những sinh vật của nó,
thực phẩm chuỗi của chúng tôi. EV nguyên nhân chính của Sự ấm lên toàn cầu. Nguyên nhân mới toàn
cầu-bệnh. Mối đe dọa cho chất lượng cuộc sống.
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EV, than khai thác & than-vận chuyển. Mở vận chuyển than gây ô nhiễm không khí. Fine than
bụi được hít vào bởi người & động vật làm cho chúng bị bệnh. khô Laun- bị ô nhiễm dẫn đến rối
loạn da. Đất, cây trồng & vật đang bị ô nhiễm, không thích hợp cho con người hoặc động vật.
vùng biển mở (Lạch, đập, hồ, ao, suối, mưa, hồ, sông, tuyết) đang bị ô nhiễm làm cho nó không
thích hợp để uống cho con người và động vật. Mở Ends Than-vận chuyển. Các nhà khai thác,
nhà thầu phụ & tài xế đang bị truy tố, CÔ / R7 + trả y tế, bác sĩ thú y-hóa đơn & dọn dẹp. Chính
phủ tội phạm tham nhũng cho phép điều này xảy ra sẽ được thay thế và tất cả các thành viên
của nó trong lồng, CÔ / R7.

Môi trường-Phá hoại là những người sống trong nhà có kích
thước quá mức. Người có vườn vanity vô ích, hồ bơi, tenis-tòa
án, ... người có cabin săn, cabin bãi biển, ... Này được thay thế
bằng CG Kế hoạch Shire.
Mục đích của Shire-Kế hoạch là sử dụng đất đối với hầu hết có lợi cho cộng đồng địa phương
và Habitat. Điều quan trọng là cộng đồng & Habitat hài hòa. Tất cả các mảnh đất màu mỡ
được sử dụng cho việc phát triển thực phẩm và / hoặc súc, đảm bảo một số khu bảo tồn
được cung cấp cho địa-vật & sinh vật bản địa. đất phi màu mỡ được sử dụng cho ding builtrong nước và ngoài nước. tòa nhà hiện có trên màu mỡ đất đang phá hủy & tái chế trên
không phì nhiêu đất. Mansions với vườn vanity, căn hộ, nhà town-, căn hộ penthouse, kỳ
nghỉ gia đình, hưu trí-làng được thay thế bằng Shire cụm nhà trên đất không màu mỡ.

Môi trường-Phá hoại ( Eco-khủng bố) một tội ác, CÔ / R7
Ob li ti ga trên 13: Làm r ewa rded wo rk, không có l oa fi ng
1 GOD muốn bạn làm việc! Cộng đồng muốn bạn làm việc! Cha mẹ của bạn muốn bạn làm
việc! Bạn muốn (Có) làm việc. 1GOD “S thiết kế là dành cho con người được hoạt động, hữu
ích. Đừng thất vọng 1GOD.
Mọi người muốn cảm thấy hữu ích. Cách tốt nhất để đạt được điều này là để làm việc.

Đối với công việc có một kỳ vọng của một phần thưởng.

Phần thưởng là 3 chiều. Trả, sự hài lòng, soulfood. lương giám sát-giám hộ được dựa trên một ' mức
lương tối thiểu hàng tuần '(WMW) & một số nhân.

Pay-quy mô bắt đầu với một WMW x1 ( tối thiểu) đến WMW x7 ( tối đa) :
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WMW x1 không có tay nghề , học nghề WMW x5 Leader

WMW x2 khéo léo , thợ

WMW x6 Giám đốc

WMW x3 Senior-thợ

WMW x7 Administrator

WMW x4 người giám thị

' WMW ' được thiết lập hàng năm của Chính phủ. WMW có thể giữ nguyên, hoặc đi lên hoặc
đi xuống như điều kiện kinh tế đòi hỏi.
Để thiết lập mức lương và điều kiện họ được chuẩn hóa. Đối với tất cả mọi người quản lý kinh tế tốt
nhất là một người đi làm. Chú thích ! sở hữu tư nhân, sở hữu Nhà nước được bãi bỏ và thay thế bằng
cron ( Cộng đồng Chạy nước không vì mục đích lợi nhuận) . Công đoàn được deregistered. Chính phủ
đặt ra mức lương và điều kiện.

Điều kiện làm việc: Một nơi làm việc là để giữ gìn sức khỏe & an toàn với các thiết
bị bảo vệ & giày dép đeo khi cần thiết. Đẩy mọi người làm việc nhiều hơn nữa trong
thời gian ngắn là không an toàn, lành mạnh và giảm chất lượng. Có phá vỡ mỗi 3
giờ. Tổng số giờ làm việc một ngày không được vượt quá 10 giờ.
CG 21h Klock thời gian áp dụng.

Mức độ hài lòng với công việc (Js) là một trạng thái của tâm. Nếu một người làm việc, bởi vì họ
phải làm vậy. Họ cần phải tạo ra sự hài lòng công việc của riêng mình. Nếu bạn cố gắng hết
sức, bạn có thể tìm thấy 'Js' trong nhàm chán, nhàm chán, công việc lặp đi lặp lại.

Người lao động không thể tìm thấy đầy đủ hoặc bán thời gian làm việc. Được một cách hữu ích employ- ed bởi ' phần
đất của bá tước ' trên WMW x1 . Loại bỏ thất nghiệp!

Tản bộ lười biếng. Là không mong muốn, ích kỷ. Không làm như chia sẻ của bạn ở
nhà, trường học hoặc nơi làm việc là xấu. Trang chủ, Giáo dục & làm việc là không
để tản bộ trở thành tiêu chuẩn. Giày đi dạo được tổ chức chịu trách nhiệm. Nói lại

người phạm tội có những lợi ích, đặc quyền rút & đang xấu hổ.

Ob li ti ga trên 14: Be

Good Pun i sh Ev il

Là tốt không có nghĩa là một vị thánh hay hoàn hảo. Chú thích! Không có sự hoàn hảo
trong vũ trụ vật lý. Đó cũng áp dụng cho con người.
Có 6 giai đoạn của Good & Evil. Tốt nhất> Đang cố gắng> Bài Sám Hối> Rạn vỡ> Xấu> Ác. Mỗi
nỗ lực giám sát-người giám hộ phải sống trong giai đoạn 1-3.
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Tốt! Một người cố gắng để trở thành tốt nhất mà họ có thể được. Người giám hộ giám sát!

Cố gắng! Một người hơi thiếu sót cố gắng cải thiện. Một người tốt!
Ăn năn! Một người sai lầm, ăn năn và cố gắng cải thiện. Một người trung bình! Một người
phạm sai lầm. Họ thất vọng tôi, Gia đình & cộng đồng. Họ ăn năn & khắc phục điều như tốt
nhất có thể. Tôi, Gia đình & cộng đồng là để cung cấp cho họ một cơ hội thứ hai.
Thiếu sót! Một người không hoàn thiện, không thay đổi. Một mối quan tâm cộng đồng! Một
người phạm sai lầm. Họ thất vọng tôi, Gia đình & cộng đồng. Họ không quan tâm. Gia đình &
Cộng đồng giữ người này để giải thích.

Người này có thể sẽ trở nên vô luật lệ và bị tính phí, CÔ / R1 , R2 .
Xấu! Một người Xấu, vô luật lệ, hình sự, ... Một mối đe dọa cộng đồng! Một người với một thái độ
vô luật lệ phạm tội. Một mối đe dọa cho gia đình và cộng đồng. người xấu này được tổ chức chịu
trách nhiệm: CÔ / R2 - R4 .

Tà ác! Người này thấy vô luật pháp như bình thường & tội phạm như một ơn gọi. Một Ác
Threat Cộng đồng ghê tởm! Ác này được tính: CÔ / R4-R7 .
Có một giai đoạn 7: ' Nguyên chất '! Nó chỉ áp dụng cho các linh hồn. Khi linh hồn trở nên bất tử
một thiên thần. Soul là sau đó 'tinh khiết'!

Nhân loại đã mất đó là cách. chống 1GOD, Ammorality, tội phạm, vô luân, vô luật pháp,
trục lợi, gây ô nhiễm, bạo lực là bình thường mới. Accontability được áp dụng cho giai
đoạn trong bình thường mới cho nhân loại. Là trong 'Harmony với chính nó, đó là môi
trường xung quanh, vũ trụ vật lý & 1GOD '!!!

1GOD Nhân loại đang thử nghiệm liên quan đến tổ chức Ác trách nhiệm & nuôi nhốt nó. Nhân
loại nên thất bại trong việc áp dụng 'Trách nhiệm giải trình', 'atory kết án Mand-' & 'Phục hồi chức
năng'. một tức giận 1GOD sẽ tổ chức Ác Nhân loại trách nhiệm. Bạn không muốn để sự tức giận 1GOD!

1000 năm of Evil đang sắp kết thúc. Có hoặc không có sự tham gia của con người. Giám
sát-Guardian tin Nhân loại nên tích hợp tính năng ment 'Trách nhiệm giải trình', 'kết án
bắt buộc' & 'Phục hồi chức năng', kết thúc Ác!
Giám sát-Guardian Trách nhiệm giải trình: Zero Tolerance, không Bad-Laws, không có luật giảm tham
nhũng, không có Ban giám khảo, bắt buộc-câu, Phục hồi chức năng

(Giáo dục, nuôi nhốt, bồi thường) .

BE tỐT trừng phạt EVIL !!!!!
39

1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

Ob li ti ga trên 1 5: Hãy j chúng t & gi ve de ser ved tái SPE ct
Giám sát-Guardian ủng hộ một xã hội công bằng và dân chủ. Đó là dựa trên / hoặc cư xử
với những gì là moraly phải, công bằng & ghi trong 'Luật-Đấng Ban Manifest'.
Một chỉ người ban cho mỗi cá nhân và sinh vật gì đến hạn. Nếu tôn trọng được bảo hành chỉ là một
người sẽ cung cấp cho sự tôn trọng. Một chỉ người đòi hỏi trách nhiệm giải trình trong các trường
hợp làm sai trái.

Tư pháp bắt đầu với một cá nhân "BẠN"! Bạn cần phải là 'Just'. Là chỉ là nền tảng
mà từ đó 'Tư pháp' nổi lên.
Là Just & nhận Tư pháp là lý tưởng. Thực tế là có những người bất công người tạo In-Tư
pháp. Mỗi cá nhân đều có một đạo đức & dân sự
(công cộng) -duty để loại bỏ In-Tư pháp.

Nhóm Chỉ cần kết nối & thiết lập 'Quản trị'. quản trị bao gồm
(bắt buộc) đa lựa chọn & bình đẳng giới 'Ban'. 1 người & / hoặc cha truyền con nối (Chế
độ quân chủ) Quản trị là Tyranny. Bạo chúa được loại bỏ, bị truy tố, CÔ / R7 .
Tôn trọng chưa xứng đáng. Bởi các cá nhân, nhóm, tổ chức, ...
Xứng đáng là sức mạnh đạo đức và là chỉ: khả năng, thành tích, hành động, lịch
sự, lòng biết ơn, sự chú tâm, văn minh, lịch sự, chu đáo, chất lượng, ...
Tôn trọng là thể hiện sự ngưỡng mộ đối với đức & / hoặc thành tích. Nó có thể mất nhiều thời gian và nỗ
lực để trở thành nhận thức được những phẩm chất tốt. Khi ý thức & nơi thích hợp để tôn vinh những
phẩm chất của sự tôn trọng xứng đáng.

Tôn trọng cũng có thể được hiển thị cho cảm xúc, mong muốn, quyền, ... Đây là loại Tôn trọng không
được đưa automaticcally. Hiển thị xem xét, thực hiện các khoản phụ cấp, có chánh niệm, ... phải đứng
trước thử thách của sức mạnh tinh thần và là chỉ. Chỉ khi đó nó có thể trở nên xứng đáng tôn trọng.

Nghĩa vụ 16: Hỏa

táng, nghĩa trang gần

A-cơ thể con người có một sự khởi đầu và kết thúc. Cuối cùng nó một linh hồn cần phải được
giải phóng. Để đảm bảo rằng các linh hồn được giải phóng & Afterlife là có thể. Các nhân
thân được hỏa táng. Nếu một linh hồn không được giải phóng nó tồn tại trong tình trạng lấp
lửng như Ghost.
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hỏa táng không chỉ cần thiết để giải phóng linh hồn mà còn vì lý do sức khỏe.
Ngọn lửa hỏa táng tẩy sạch. Phá hủy các vi khuẩn nguy hiểm, virus, ấu trùng
côn trùng & nấm có thể sống trong cơ thể.

Một hỏa táng là một cơ sở dịch vụ công cộng tỉnh: Quản trị
(Coroner, Morgue) , End Portal & Garden. Ở đây người chết có khám nghiệm tử thi, đang
farewelled & tái chế.
Tất cả đã chết được vận chuyển đến nhà xác để khám nghiệm tử thi. Các khám nghiệm tử thi là
thiết lập nguyên nhân gây ra cái chết & danh tính của người đã chết. Nó bao gồm một độc lập
cho dù cơ thể đã lây nhiễm trong anyway & có thể đã bị nhiễm con người khác.
Cannibalizing con người thân trước trong hoặc sau khi khám nghiệm tử thi là vô đạo đức là tội
phạm. Cannibalizing là loại bỏ thân-phụ tùng, chất lỏng cơ thể-, trứng & tinh trùng. Body-phần
cannibalizing là một tội ác: CÔ / R7
Một lò hỏa táng chuẩn bị cơ thể & bất động-phân phối thông tin để xem. Mỗi cơ thể được chuẩn bị theo cùng
một cách không có ngoại lệ. Cơ thể trần truồng (Con người bắt đầu cuộc sống trần truồng họ kết thúc cuộc
sống trần truồng) được đặt trong một quan tài tông đồng bằng được bao phủ bởi một Ôliu tấm vải màu sắc
với chỉ người đứng đầu nhìn thấy được.

Người xem có thể cầu nguyện âm thầm sử dụng một Soul-Cầu Nguyện , Đau buồn-Cầu Nguyện , hoặc là

Sống lại-Tốt Prayer hoặc là Sống lại-Bad Prayer . Các lò hỏa táng đặt ra một ngày và thời gian cho các
hỏa táng. Một mớ hỗn độn Afterlife được tổ chức bởi một Elder từ gần nhất Klan The Body được hỏa táng.
Những người đưa tang nhận một mảng bám từng để mang về nhà.

Sáng hôm sau đống tro tàn được dispursed qua khu vườn hỏa táng.
Rehabilitators tro được đổ vào ủ Garden.

Graveyard tang lễ một nghi lễ ngoại giáo
đám tang Graveyard là không thể chấp nhận vì dân số gia
tăng nhu cầu sử dụng đất hữu dụng hơn. đám tang
Graveyard có thể tạo ra ma bằng cách không giải phóng
các linh hồn. đám tang Graveyard được ưa chuộng bởi ác
elitist khoe: quan tài đắt tiền, bia mộ đắt tiền, thùng rỗng
kêu to lăng phong cảnh.
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Chất bảo quản trong thực phẩm ngăn chặn cơ thể từ quá trình phân huỷ dừng tái sử dụng các ngôi
mộ. Graves khuyến khích tội ác, cướp & phá hoại. ngôi mộ bị lãng quên thu hút sâu bọ, ... Graves là
một sự lãng phí đất đai, không thể chấp nhận. gia tăng dân số đòi hỏi phải sử dụng đất hiệu quả hơn.

Không nghĩa trang mới hơn. Nghĩa trang hiện đang đóng & đào lên. Hài cốt được hỏa
táng và lây lan qua khu vườn hỏa táng. Vùng đất được sử dụng cho mục đích khác.

hỏa táng là loại có thể chấp nhận duy nhất của đám tang!
Ob li ti ga trên 1 7: Võ

teinall E lecti ons

Bầu cử là một bổn phận đạo đức & dân dụng. Sự tồn tại của một cộng đồng dựa vào sự hỗ trợ
imum Max-& sự tham gia của các thành viên. Một thành viên Cộng đồng & mỗi giám sát-Guardian
có nghĩa vụ bầu cử trong tất cả các cuộc bầu cử (Chính trị hay phi chính trị) . Không tuân thủ, CÔ/ R1

Người ta không bỏ phiếu là trên thực tế hỗ trợ người lập NIEs Tyran-. Chúng cho phép
nhóm sảnh để Quản tham nhũng. Bạn phải bỏ phiếu!
LÀM THẾ NÀO để bình chọn
Giám sát-Guardian bỏ phiếu trong mọi cuộc bầu cử mà họ có đủ điều kiện cho.

một ứng cử viên có thể được hỗ trợ là ai?
Một người ấy không có trẻ sau đó 28 trở lên sau đó 70. Có hoặc đã
bị cha mẹ.
Là một nhân viên hoặc tình nguyện hoặc nghỉ hưu. Là
tinh thần & thể chất phù hợp. Không có giáo dục Đại học.

Chưa hoàn thành bất kỳ Phục hồi chức năng lồng. Không có người khuyết tật tình dục (Cùng giới
tính, nhầm lẫn giới tính, gạ gẫm trẻ em) . Sử dụng 'Luật-Đấng Ban Manifest' như hướng dẫn của họ. Là một

giám sát-Guardian

CHÚ THÍCH !

Giám sát-Guardian Những người ủng hộ & Klan trưởng lão có thể đề cử, cổng sup-, ủng hộ các
ứng cử viên & SHUN trong cuộc bầu cử. Giám sát-Guardian
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Các thành viên (Zenturion, Praytorian, người tuyên bố) không thể hỗ trợ, đề cử hoặc ứng
cử viên ủng hộ bên ngoài chính quyền 1Church.

đã hoàn thành 1GOD Nghĩa vụ được! Bây giờ bạn đã sẵn sàng để khẳng
định và nhận 1GOD Ưu đãi cho!
thông báo mới nhất của 1GOD, Luật-Đấng Ban Manifest

14.04.04.07 N-At-m www.universecustodianguardians.org

Kết thúc

43

1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

