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virtudes são positivos. Sendo Virtudes é bom para a alma e faz de você uma pessoa melhor. 1 DEUS
está vendo.
Fazer Virtudes um modo de vida. Viver em
harmonia com a família, vizinhos, comunidade,
habitat e meio envolvente. Viver uma vida
virtuosa é a melhor maneira de adoração 1GOD.

Sendo contagem da virtude com a pureza-Escalas.

A pessoa virtudes irá reviver o bem que fizeram. 1GOD
ama.

A humanidade de sucesso: VIRTUDES
adorando única 1GOD & sempre punir o mal. 1º Saiba, então, ensinar
e Conhecimento-continuidade. Proteger o meio ambiente e
harmonizar-se com Habitat. Carinhoso, fiel e confiável. Coragem,
compaixão, apenas, Sharing. Perseverança Clean & Tidy
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1GOD está à espera de ouvir de você! • • • •••
VIRTUDES -Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Promessas de viver e agir virtudes
Promete incentivar outras pessoas a viver e agir virtudes Pedidos
punição de comportamentos não-virtudes Deixe as virtudes
prosperam e os não-virtudes tremer Para a Glória de 1GOD & o bem
da humanidade

Esta oração é recitada em casa ou em um encontro!
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Virtude 1: adorando única 1GOD & sempre punir o mal.
Adoração 1GOD só. Descarte todos os outros Idols': seus lugares de
culto, os seus rituais de, seus escritos, ...

Orientação sobre como adorar vem do ' Legislador
Manifest '.
1GOD não quer sacrefices. Altares são substituídos por atris. Custodian
Guardião aprender (Procurar, adquirir conhecimento) & Ensinar (Aplicar
e transmitir conhecimentos) , Do berço à cremação.

1GOD não quer lugares propósito construção de culto.
Custodian Guardião adorar em qualquer lugar, a qualquer hora. Em Funday de em
uma reunião (Em um estabelecimento de ensino) com a família, amigos, vizinhos ...

adorando 1GOD significa responsabilizar mal. Onde quer
que mal aparece. Accountability vem encontrando 'Verdade' (Por
colusão não contraditório) que declare a culpabilidade ou
não culpabilidade. Existe culpa, pena obrigatória (Acumulativo)
é aplicado seguido de reabilitação. Se for concedida uma
compensação necessária.
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1000, de anos de maus estão chegando ao fim!

SEJA BOM punir o mal !!!!!!!
Virtue 2: 1 st Saiba, então, ensinar e Conhecimento-continuidade.
uso humano da propriedade intelectual (IP) implica, 1 st Saiba, então, ensinar,
buscando, ganhando e aplicação do conhecimento. IP vem através de
Education governo livre, experiências vida-, o trabalho a experiências, manifesto
Legislador.
Finalmente passando ganhou de propriedade intelectual, (Continuidade conhecimentos) a família, local de trabalho, comunidade (Não há direitos autorais, patentes,
IP pertence à comunidade) , Shire.

Governo Provincial fornece ' Livre de Educação 'Do não nascido para incluindo Idosos.
A educação não Governo não é suportado e fechada. Educação (Livre, público) é
fornecido pela Província e Shire.

SMEC ' Shire complexo médico e educação'.
PHEC ' Hospital Provincial & Complexo educação'.
pDEC ' Defesa Provincial e centro de emergência'.
CE ' Serviço de emergência comunitária'

1 st Saiba, quando compreender, começar a ensinar. Na educação gratuita aprendem rápido
ensinar alunos lentos. No trabalho do trabalhador experiente treina recém-chegados. No avós
casa, os pais, parentes, amigos, ensinar.

Conhecimento-Continuidade faz conheci- mentos de um indivíduo (propriedade
intelectual) imortal. Cada dupla indivi- de 14 anos, mantém registro de
ces sua vida experiencial (Tanto positivo & inquietante) . A família de
deve Cap-ture, preservar e nutrir seu de propriedade intelectual.
As organizações devem capturar, preservar e reutilização seus empregados, 'I-P'.

Comunidade deve utilizar os seus cidadãos de propriedade intelectual para o bem de todos. Provincial-Governo
manter Arquivos.

Em Judgmentday sua alma será perguntado o que aprendeu e o que era este
conhecimento utilizado.

parte conhecimento continuidade da nossa imortalidade
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Virtude 3: Proteger o meio ambiente e harmonizar-se com Habitat.
1GOD de Destino para a Humanidade é tornar-se guardião da
'PU' (Universo Física) . A Comunidade começa por harmonizar
com o habitat local. É que avança para ser guardião do meio
ambiente e todas as suas formas de vida na Terra.

Para a sobrevivência humana Humamkind tem que viver até o seu destino. Torne-se
Custodian Guardião do universo físico. Isto implica viver em harmonia com o habitat
local, o maior ambiente e o resto do universo físico.

T

Para harmonizar com o habitat guardiões de

custódia precisa entender Evolução (Adaptar,
com início / fim e de reciclagem, causar efeito
&, / eco-sistema cadeia alimentar,
experimentação e erro, evoluir.) . zing harmonisignifica proteger (Ar, água, solo) por não criar
a poluição

(Queima, lixo, veneno, toxina ..
) . Custodian guardião zing harmoni- é
garantir a sobrevivência specie

(Animal, insectos, vegetação ..) .
A humanidade de tem para explorar e colonizar o universo físico. Portanto o
crescimento da população é essencial. Mudando o tempo e os recursos das
atividades leisuretime para exploração e colonização do espaço. Humanidades
Destino!

Virtude 4: Carinhoso, fiel e confiável.
Ser amoroso começa, fiéis e confiáveis com as crianças continua com marido e
esposa, família alargada. As crianças adoram os seus irmãos, seus pais e avós, a
família alargada.

Marido e mulher têm um relacionamento amoroso, fiel e confiável com o outro, resultando em
crianças (Próprio, de acolhimento ou adotado) . Quem eles ensinam seus valores morais,
tradições e habilidades sociais. A família é uma parte amoroso, fiel e confiável de uma família
extensa.
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A família alargada simboliza o abraço de todas as virtudes. ele ama
1GOD, ele é fiel a sua 1FAITH. É confiável em sua aplica- ção do Legislador
manifesto.
amoroso 1GOD inclui todas as criações. A humanidade tem que ser fiel ao seu destino
sendo Custodian Guardian. 1GOD depende de nós, você!

Ser fiel é uma maravilhosa virtude, Soul-food. Uma pessoa fiel atingiu o mais alto da
bondade humana. 1GOD ama você!
Ser confiável é uma virtude que faz amigos confiáveis. Ser confiável faz um
bom trabalhador. Ser confiável é bom para a vida em comunidade.

Virtude 5: Coragem, Compaixão, Apenas, Sharing.
Virtude 5 é um medley de comportamentos humanos essentual. Quando a eleição de um candidato
para um comitê, escolher o candidato que parece ter este medley de comportamentos humanos
essentual. Em um esforço nível pessoal para viver estes comportamentos humanos essentual.

A esforços Custodian-guarda para ser courages whithout sendo tirânico. A CG mostra
compaixão sem ser ingénuo. Sendo apenas & partilha é aplicado por indivíduos e se
estende para a comunidade.
A coragem é ser responsável, desafiando a injustiça, parando valentões, remova tirania, lidar
com mis-fortuna, proteger 1GOD 's Mensagem mais recente,

... Coragem é ser capaz de discordar, capaz de dizer, NÃO! Coragem está sabendo de
um limitações e falhas.

Compaixão é um favorito com a alma, ela se sente quente e difusa. Rand- atos om de
bondade são parte de uma CG Daily-rotina. Ser compassivo é sentir empatia, ser
compreensivo, dê apoio, ouvir,
.. Perdão, balbuciando, piedade, repreender, acusando não são paixão com-.

Sendo apenas é uma virtude receber a justiça é uma necessidade humana. Sendo apenas para si mesmo e
os outros é o fundamento da Justiça em uma comunidade justa .

Justiça precisa de uma comunidade moral com as leis, aplicação
da lei, a prestação de contas via Judiciário conivente, reabilitação
sentença acumulativo obrigatória e de compensação.
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Compartilhando envolve envolvimento emocional e físico. Sharing aplica-se dentro de uma unidade
familiar. Sharing pode estar com os amigos. Sharing se aplica a um Shire harmonias.

Sharing é viver juntos. Está a ter experiências de vida com os outros.
Adorando, compartilhando com 1GOD.
O compartilhamento é voluntariado, dando o seu tempo e de propriedade intelectual para o benefício
dos outros. Sharing derrota o mal especulação, de riqueza apartheid e egoísmo. Compartilhamento é
o caminho Custodian Guardian.

Virtude 6: Perseverança.
Perseverança é fazer algo, apesar das dificuldades, o desânimo, atrasos ou contratempos em
alcançar o sucesso. Uma criança que aprende a andar quedas, se levanta, cai, levanta-se, ... que
persevera até que ele anda. Muitos adultos esquecer esta lição.

Uma pessoa que persevera não admitir a derrota. Essa pessoa continua tentando até que um
objetivo definido é atingido. Essa pessoa vai perseverar até que eles levam o seu último suspiro. Sem
perseverança nenhuma grande conquista é possível. Na falta de perseverança é uma limitação.
Ultrapassar esta limitação é que são virtudes.

Dizendo! Eu sabia que deveria, eu pensei que poderia e eu sabia que eu faria.

1GOD recompensa Perseverança. 1GOD quer que todos a abraçar esta virtude! Não
decepciona 1GOD!

Virtude 7: Clean & Tity.
Boa saúde precisa de boa higiene boas largadas de higiene com ser limpo e arrumado. começa limpo e
arrumado com a aparência pessoal, aplica-se a casa e trabalho. Limpos e arrumados também se aplica
ao pensamento e raciocínio.
A 'Daily-rotina' inclui limpeza. Lavar as mãos após cada visita banheiro e antes de
cada feed. Lavar a cara antes de cada alimentação. Escovar os dentes e lavar o corpo
inteiro antes de ir para a cama. HE é fazer a barba pelo menos duas vezes a cada
semana. Custod- ian Guardião participar Recolhimentos limpas (Escovado os dentes,
banho, lavou-se) & raspada (ELE) , Vestindo limpo, engrenagem puro (da cabeça aos
pés) .
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Após se levantar de manhã todos os membros da família físico-ly capaz fazer a sua cama. Os pais
ensinam as crianças como. Completando higiene manhã. É hora de se vestir, a colocação no-out
layed preparado (Noite antes) preparam a pessoa planejada para vestir. Cada Proximidade de
armazenamento de recipiente é rotulado (Teor, enchendo-data) . Depois breakfeast área de
alimentação limpa. Regresso recipientes para armazenamento. recipientes sujos, utensílios são
colocados na pia. Uma pessoa está agora pronto para começar suas tarefas dailly (Casa, escola,
trabalho voluntário, o trabalho) .

Todos os recipientes têm um rótulo de conteúdo. embalagens de alimentos também têm uma data de enchimento. Armazenar
os recipientes ordenadamente. Perigoso (Veneno, toxina) os recipientes são armazenados de forma segura (Criança
e prova incompetente) .
Não deixe itens não utilizados (Ferramentas, brinquedos,
utensílios) atravancam móveis, chão ou da área de trabalho. Após
o uso pegar itens colocá-los em armazenamento arrumado. Armazene
itens sempre está no mesmo lugar. Em seguida, são fáceis de
encontrar.

Antes de ir para a cama. Prepare & lay-out o equipamento que você pretende usar no dia seguinte. Embalar
quaisquer sacos com itens que são planejadas para ser tomado junto ao sair pela manhã.

Usando uma lixívia ou desinfetante forte aumenta sua chance de contrair a doença pulmonar
obstrutiva crónica. Use um limpador de superfície natural:
Misturar, Um copo de bicarbonato de sódio, 02/01 um vinagre branco copo, adicionar algumas gotas de óleo
essencial. Precisa-lo mais forte adicionar uma colher de sopa de sal.

Não seja uma pobre desculpa desarrumado sujo para um ser humano civilizado.
Agora a ser virtudes. É hora de olhar para a nossa herança.

mais recente mensagem de 1GOD, Legislador Manifest

Fim
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