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pienākumi ir 1 GOD sniegtās obligātās tikumi!
Pienākumi ir morālā uzvedība parādā 1 GOD , ģimenes un kopienas. Morāls pienākums
pievērsušies Kopienas nodokli. aizpildot 1 GOD dotas pienākumi dod tiesības saņemt 1
GOD dotas privilēģijas. pabeigšana 1 GOD dotas privilēģijas dod tiesības saņemt
Kopienas tiesības!

draudi 1 GOD norādīti pienākumi: anti 1 GOD, apātija, antisociāla uzvedība, slinkums,
netaisnība, netikumība, patmīlība. Satur draudiem. Turiet draudi atbildību, vienmēr.

1 GOD dots pienākumi
1 dievināt 1 GOD , izmest visus citus elkus
2

Protect, cilvēka ķermenis no ieņemšanas brīža

3

Mūža garumā, meklēt, iegūt un izmantot zināšanas

4 Mate pavairot un sākt savu ģimeni
5 Godu, cienīt savus vecākus un vecvecākus
6 Guard vides un visas tās dzīvības formas
7

Lietojiet 'Likums Devējs manifests ", izplatīt savu vēstījumu

8 Izvairieties un attīrīšanas Piesārņojuma

9

Aizsargātu dzīvniekus no nežēlības un izzušana

10 Piecelties, lai negodīgi uzbruka, kavēt,
vāja un trūkumcietējiem

11 Feed izsalkušo, pajumti bezpajumtniekiem un komfortu slims

12 Protests netaisnība, amorality, vides, vandālisms
13 Vai apbalvoti darbu, nav loafing

14 Be Good Sodīt Evil
15 Esiet vienkārši un dot pelnīto cieņu

16 Kremēt, tuvu kapsētas
17 Balsot visās vēlēšanās
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1 Dievs gaida dzirdēt no jums!

pienākumi lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 st nosaukums)

Censties atzīmētos izpildīt visas saistības, kas mudinās citus darīt
to pašu es attiecas saistības kā Kopienas nodokļi Mudināt
kopienas pienākumus izpilda godam 1 GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana ir skaitītas mājās vai pie salidojums!

Pienākums 1:
Worship 1 Dievs, izmest visus citus elkus!
Pielūdzot ir visvairāk personisko idolization. Šis idolization veids ir rezervēts 1 GOD tikai. Jebkurš
cits idolization ir nepatiesa, "tā Beidzas". tiek pārstrādāti Visas fiziskās un garīgās
pierādījumus par citiem elkiem.

Cilvēki lūgšanas neko, bet 1 GOD tiek maldināti. Pazemīgs pūles tiek veltītas, lai
pārvērstu tos uz 1GOD 1FAITH 1Church Universe Turētājbankas sargi. 1 GOD tiks
galā bargi dzīves un pēcnāves dzīvi ikvienam, kas godina cits (Viltus) elki.

pielūdzot 1 GOD ir tuvu-up personiski. Kā jūs attīstīt šo tuvību 1 GOD. Jūs
vēlaties satikties ar cilvēkiem, kuri jūtas tāpat. Apmeklējiet vākšana!
Nē, vākšana, tuvumā, sākt 1. Nav pietiekami daudz atbalstītāju, lai
sāktu vākšana. Pārvērst doubters, neizglītots, misuided, kautrīgs,
stūrgalvīgs, patētisks, ka neticīgie ..

1 GOD vēlas katram cilvēkam dota iespēja panākt, lai 1 FAITH . Reklāmguvumu
koncerta nevardarbība, nav egoistisks, rūpējas, dalīšanās glabātājs aizbildņa kopienas
dzīvē. Islāmu tiek ieviesta, lai salidojums. Sociālais centrs turētājbankas aizbildnis
dzīvi. Pārvērš ir palīdzējusi ar izmetot viltus elkus. Pēc izmetot to aplama pagātni. To
pagātne nekad jāpiemin.

pielūdzot 1 GOD jāizmet visi pārējie (Viltus) elki. Discar-
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ding nenozīmē tikai fizisku lietas (Statujas, raksti, ikonas ..)
bet arī viltus emocijas, idejas, rituāli, domas ... Atmetot iznīcinot vielu, bet arī
otrreizēji pārstrādājot atkritumus.
Viltus elki var būt reliģiska vai ne. Viltus Reliģiskās elki: Buddha, Svētais, vīrietis; Jēzus, viņa
māte, viņa mācekļi; Saints, garīdznieki no anykind; jebkurš augs, cilvēka, vai dzīvnieka, kāds
svēts-ground, vai svēts-vieta; pagānu dievi, hindu dievi ..

Viltus nereliģiskās elki: Iedzimtas Tirāni, Kara Lords, Politiskā Tirāni, politiķi;
Slavenības, izklaides, sportisti, zinātnieks; Citplanētieši, Liberty, Saule, zvaigznes,
planētas, pavadoņi, ...

Viltus elkiem kulta tiek nojaukta. Visi celtniecības materiālu atkārtoti. Shire plānošana
attiecas.

1GOD nevēlas mērķis būvēt ēkas dievkalpojumu.
Izbrāķētus lūgšanu vietās. Visi atzīstot viltus elks zīmes ir izgatavotas nepazīšanai. Visas
ciparu (Audio, video) viltus elki tiek izdzēsti, izdzēsta, sasmalcinātus ..

Ir tikai 1 elks 1GOD!
Viltus elkiem muitas tiek atmesti. Dzimumlocekļa un maksts kropļošanu gali.
Ķermeņa sarētojumi gali, ķermeņa pīrsings gali, objekti tiek noņemtas no ķermeņa. Tetovējumi ",
tiek noņemts. Nelegāla prakse izmesto muitas tiek sodīti: JAUNKUNDZE R4

Viltus elki piederumiem ir jāizmet: krusti, attēli, statujas, raksti .. Nolietotas
piederumiem ir jāveic nepazīšanai.
Viltus elkiem rituāli tiek atmesti. Upuri "uz cilvēkiem vai dzīvniekiem, pat
simboliski tiek sodīti. 1 GOD nevēlas upurus. Altāra tiek aizstāts ar
Lectern. 1 GOD " s cilvēki labāk un dzīvot ar " Likums Devējs Manifests
"!

JĀDARA :
dievināt 1 GOD tikai! pielūdzot 1 GOD ir praktizēta jebkur, jebkurā laikā, atsevišķi vai kā
grupai (2 vai vairāk) . 1 GOD nevēlas nevienu mērķis veidot (Katedrālēm, Baznīcas,
Convent, Mošeju, Monastery, svētnīcām; Sinagogas, Temples ..) godināšanas vietas.
Atmest
(Demolish un recycle) visi mērķi būvēt kulta vietas.
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Cilvēki, kuri pielūdz jebko, bet 1 GOD tiek maldināti. Pazemīgs jācenšas pārvērst (Challenge
Prayer *) tos uz 1 GOD. 1 GOD tiks galā bargi ar visiem, kas godina cits
(viltus elkiem) elki.

* Challenge-Lūgšana, Scroll 1, Affirmation 1

pielūdzot 1 GOD līdzekļi Cilvēce dzīvo savu "likteni! Turētājbanka fizisko Universe! Space
Exploration & kolonizācija (SX & C)
ir obligāti. Kosmosa kolonizācija nepieciešama iedzīvotāju skaita pieaugums!

pielūdzot 1 GOD nozīmē ticēt afterlife un Eņģeļi. Lai sasniegtu Afterlife
un veselības stāvokļa dēļ cilvēka ķermeņa ir kremē. Ne kremēšana
var izraisīt Soul kļūt Ghost.

Viltus elkiem kulta vietām, muitas, rituāliem un piederumiem tiek atmesti. Izmešana
nenozīmē tikai fizisku lietas (Raksti, statujas, ikonas ..) bet arī viltus emocijas, idejas,
domas .. Atmetot iznīcinot vielu un pārstrādāt atkritumus.

1 GOD izveidots fizisko Visumu cilvēcei! 1 GOD grib pretī, RESPECT! Pielūdzot viltus
elkus ir necienot.

Ir tikai 1 Idol, 1 Dievs !!!
Pienākums 2:
Protect, cilvēka ķermenis no ieņemšanas.

draudi ( Briesmas) uz cilvēka ķermeni nāk no klimata, ģenētiskā
modifikācija, slimības, nolaidības, nekompetences, piesārņojuma (Katastrofu,
cilvēka darbība)
un vardarbība. Apmeklējot draudiem ir cilvēka ķermeņa izdzīvošanas
nepieciešamība. Kopienas pienākums.

cilvēka ķermeņa aizsardzība ir komandas darbs. Tas nozīmē,
ka cieša sadarbība starp indivīdu.
Viņu ģimene, draugi, kaimiņi, kopienas un visas valdības
veidu.
Aizsardzība sākas ieņemšanas (HE Spermas obligācijas ar SHE olu) un beidzas ar
kremāciju. nozīmē aizsardzība klimata aizsardzības, satur
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vardarbība, galu ģenētisko traucējumus, piesārņojuma samazināšanu, profilaksē un
ārstēšanā, sodīt par nolaidību un novērst nekompetentu s.

cilvēka-ķermeņa aizsardzība ir ikviena pienākums.
1 Dievs gaida dzirdēt no jums!
izdzīvošanas lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 st nosaukums)

Paldies "jums par izdzīvošanu cilvēces I cenšas palīdzēt mans
ķermenis, suga un sabiedrība izdzīvotu es dara izdzīvošanas mans
Nr.1 prioritāte Lūdzu atbalstīt manu centienus izdzīvot godam 1 GOD & Good
Cilvēces
Šī lūgšana ir skaitītas uz izdzīvošanas Diena vai kad tas ir vajadzīgs!

Ja nepieciešams, lai izlemtu rīkojumu izdzīvošanas piemērojams izmantot zemāk noteikumiem.

Izdzīvošanas kārtība: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, 7.Personal mantas.
Izdzīvošanas pēc vecuma:

1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. Sviniet: 11.1.7.

izdzīvošanas diena CG . Kalender Fun-Day

Tēmas
Lai izdzīvotu ar cilvēka ķermeņa vajadzībām Klimata aizsardzība .
Klimata un draudi: Saule (Starojums) , Temperatūra (karsts auksts) , Wet

(Chill, hipotermija) , Vējš (Apdegums, chill, putekļi) . Klimata aizsardzība sastāv no
Head-aizsardzības, Protective-Aizsargapģērbi-patvērumu.

Draudus cilvēka ķermeņa kailas-ādu (Kailums) pakļauti elementiem.
H-ps 1 ( Galvas aizsardzība standarts) visu, kas nepieciešams, lai aizsargātu savu galvu. Galvas
aizsardzība sastāv no: 'E-p1 "," V-ķivere "," Balaclava "," K- Šalle' '.

E-p1 ( Acu aizsardzība) ir sadalīts 2 daļās: Praktiskā: single lēca
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(Vizīrs) . Fashion: 2 lēcas (spectacles) .
Brilles Rim: ir nepieciešams, lai saglabātu no gaisā-daļiņas uz visām pusēm (Augšējās,
apakšējās, sāni) . Vai break izturīgs (Nesaplīst, kad sēdēja) . Var būt jebkura krāsa var būt
dekoratīvi.
Objektīvi : nesalaužama, ļoti izturīgas pret skrāpējumiem, bloķēt UV stariem, nevis miglošanas augšu, atspulgu
regulēšanas (Pārmaiņas tumšāku / gaišāku, vieglāks / tumšāks) .

Acu aizsardzība vienmēr nēsā, kad ārā!
V-ķivere galvas aizsardzība pret triecieniem. Matu un galvas nepieciešama klimata aizsardzība
no aukstuma, mitrā, ļoti radiācijas un piesārņojuma.

Galva ir vajadzīga arī aizsardzība no sitieniem: V-ķivere ar inbuild GPS trekeris,
tālrunis, video ierakstītājs ..
Ārējā apvalks ir no metāla vai sintētiska. Tas ir vidēja līniju grēdu, kas var tikt iekārtota:
spalvas .. Ādas Antarktikas tur mikrofonu. Vizieris ir izliekta uz sāniem, un taisni uz augšu
un uz leju, neplīstoša, ļoti skrāpējumiem izturīgs, bloki UV stariem, nevis miglošanas
augšu, atspulgu regulēšanas (Tumšāku / šķiltavas, šķiltavas / tumšāku) . Ķivere ir ādas
atpakaļ kakla aizsargs.

V- Ķivere ir iekšpusē ādas polsterējums. Iestrādāta polsterējumu ir earpieces. Balaclava
( Beanie) vai K-Šalle var valkāt ar ķiveri. Lai saglabātu iekšējā odere ķiveres tīru no
sviedriem, blaugznas un tauki. Ārpus piederums: spilgti gaismas, infrasarkano staru
gaismas lampa; videokameru.

Balaclava ( Beanie) . Balaclava aptver visu galvu pakļaujot tikai acis. Ir
adīts no vilnas vai maisījums no kokvilnas un vilnas (Ne sintētiska
šķiedra) . Var būt jebkura krāsa vai raksts, var būt dekoratīvs
bum-POM uz augšu. Ja ir nepieciešams, nav sejas un kakla
aizsardzību Balaclava var sarullēt un kļūt par "Beanie".

K-Šalle. K-Šalle var attiekties uz visu galvu pakļaujot tikai acis. Tas
darbojas kā galvas vāka un plīvuru (Maksimums aizsardzība) . Ir adīts no
vilnas vai maisījums no kokvilnas un vilnas (Ne sintētiska šķiedra) . Var
būt jebkura krāsa vai raksts.
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Balaclava vai K-Šalle gan aizsargāt, aptverot degunu un muti.
Ieelpo piesārņojumu, nāvīga infekcijas slimības un dzēlīga kukaiņu izvairīties. Samazina
efektu sauss un aukstu gaisu. Alerģijas un astmas tiek samazināts. Satur
izplatīšanos lipīgu slimību.

Galvas aizsardzība vienmēr nēsā, kad ārā!
Aizsargājošs apģērbs ir nepieciešams, lai aizsargātu cilvēka-ķermeni no klimata,
slimību un piesārņojums. Galvenie ķermeņa daļas nosegtas ar apģērbu, ir galvas,
ādas un kājas. Protective-apģērbs vienmēr jābūt valkātas ārpuses.

Āda ir nepieciešama daudz aizsardzības, no Bites (Dzīvnieki, cilvēka) , Stings (Kukaiņi,
adatas) , Infekcijas (Baktērijas, sēnes, baktērijas, vīruss) Radiācijas (Heat,
Saules, Nuclear) , ekspozīcijas (Acid, uguns, Frost, sharp-malas, mitrās) .

Bite-aizsardzība: izvairītos dusmīgs, bīstamiem dzīvniekiem un cilvēkiem.

Stings aizsardzība : vāks ādas (Aizsargājošs apģērbs) .
Vai nav tetovējums vai ķermeņa-jāiztaisno (Pašsakropļošanās ar virsbūves izurbt
vai tetovējums ir neparasti slims, var izraisīt infekciju

) . Aizsargāt pirksti kad šūšana.
Infekcijas-aizsardzība: Clean ādu, vāks ar aizsargvāciņu
apģērbu. Veselīga diēta, izmantot, Zāļu un garšvielas,
piedevas un imunizācijas.
Radiācijas aizsardzība: vāks ādas (Aizsargājošs apģērbs) siltuma un
saules. Par kodolenerģijas īpašu uzvalku aptver 100% no ķermeņa. Uzmanību!
Pakļaujot kailas ādas (Nudity) elementiem (Laikapstākļi) ir neveselīgs.

Ekspozīcijas aizsardzība: Protective-apģērbs, tērps (Ar kapuci) vai 2-piece izgatavots linu,
kokvilnas, vilnas vai kokvilnas, vilnas mix (nav Kopsavilkuma TIC šķiedras) jebkura krāsa
jebkurš modelis. Arī (Tērps vai 2-piece) jābūt t-kreklu kaklu, uzpūsti * rokas, kājas slēgts pie
plaukstas un potītes
(Pierādījums projekts) ... * uzpūsti rokas un kājas ļauj elkoņu un ceļgalu locītavas brīvi pārvietoties

arī gaisa iekšpusē rada klimata kontrole ādu un ķermeni.
apģērbs vajadzības, kas izgatavoti no dabīgām šķiedrām: dzīvnieku ādas, zīda, augu šķiedras,
kokvilnas vai vilnas. Mākslīgie-šķiedras netiek izmantotas apģērbu
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un kaut kas pieskaras cilvēka ādu. Par artificial- šķiedras apģērbu galiem ražošanu,
esošās akcijas tiek pārstrādāti citiem mērķiem.
Pēdas nepieciešamība aizsardzība (Zeķes, zābaki) no klimata un sitieniem. Ādas, pirksti un potītēm
ir risks. Outsde vienmēr jāvalkā pēdu aizsardzību.

īsās zeķes ir izgatavoti no kokvilnas, vilnas vai kokvilnas, vilnas mix (nav synth- etic šķiedras) jebkura
krāsa jebkurš modelis. Zeķes būt tīra sudraba daļiņas (Bez sakausējums) austs, dodot
anti-baktēriju, anti-mikrobu un anti-statisko īpašības, samazinot smakas. Zeķes segt Feet līdz
7cm virs potītēm.

zābaki ir augšējo aizsargājošu ādas (Nav sintētika) , Iekšējais mīksta āda (Nav
sintētika) , Zoles ādas vai gumijas
(Var izmantot atkārtoti) . Zābaki ir aizsargāt kājas līdz 7 cm virs potītes. Piezīme!
Kāju aizsardzība, kas neaizsargā (Sandales, čības, siksniņām) kājas un
potītes ir bezjēdzīgi. Pēdu aizsardzībai vienmēr jābūt valkātas ārpuses.
Basām kājām ārpuses ir neveselīgs.

Roka- aizsardzība formā Cimdi nēsā, cik nepieciešams! Cimdi ir izgatavoti
no ādas, kokvilnas, vilnas vai kokvilnas, vilnas maisījuma (nav sintētiskās
šķiedras) jebkura krāsa jebkurš modelis.

Protective-apģērbs vienmēr nēsā, kad ārā.
Protective-Shelter ( mājās, dzīves, darba) cilvēka vajadzība.
Aizsardzība pret noziedzību (Drošība) , elementi (Laikapstākļi) , ugunsgrēks,
kukaiņi un Piesārņojuma . Pieejamu Protective-pārseguma ir 1 GOD dota labi!
Turētājbanka-Guardian dod Cluster- mājokli (Kopienu dzīves) .

Room " s grīda, sienas, griesti, sastāv no ciklona, uguns un augstiem humi- dity izturīgs
saliekambetona paneļiem. Grīdas nepieciešams būt wet-mopa tīrāma neslidenas, anti-static,
pelējuma un miltrasas inhibitori, higiēnas.
Durvis: Taisnstūra non-koka rāmis. Ārējais, cieta, slēdzama no iekšpuses un ārpuses atslēgu
atvēršana kukaiņu ekrāna durvīm, 1-veids, kā redzi. Inner, cietā, slēdzama iekšā.

Horizontālā Sliding- Windows tiek tonētas double pakešu. Laukums ne- koka rāmis. Nav aizkaru
audums vai drapēriju (Neveselīgs: putekļiem, baktērijas,
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kukaiņi ..) vietā ārpus žalūzijas (Aizslēdzamu) un iekšā horizontālo bīdāmu kukaiņu
ekrāniem.
Priekš sildīšana * Centrālā apkure (Tvaika, karstā ūdens) tiek izmantots. Dzesēšanas ir ar dabisko
gaisa cirkulāciju. Istabas temperatūrā 19-21 ° C. Salšana likts n siltāks audumu. Nelietojiet crank up
apkuri! * Enerģija novājēšanas ir noziegums

apgaismojums * būtu automātiski pāriet uz, Off.
*

Enerģija novājēšanas ir noziegums

Non-iekšzemes pārseguma Roof sastāv no saules paneļi. Cilvēkiem ir 1 GOD devis tiesības
Affordable Secure Living ceturkšņos Lietuvas ters (Pārseguma) . Valdība ir pienākums
apgādāt iedzīvotājus ar pieņemamām Secure dzīvojamām telpām. pajumte (Cluster-korpuss) tiek
piegādāts ar " Shire " ( Pašvaldība) . Visiem pieejamu dzīvo ceturtdaļas Nomas vienības.

Protective-Shelter Izdzīvošanas, drošības, komforta ..
Pakļaujot kailas ādas ir kailums ( VIŅŠ VIŅA)
Pakļaujot kailas ādas (Kailums) elementiem (Laikapstākļi) ir neveselīgs:
Putekļi, nobrāzumi, sals, siltums, infekcijas, starojums, dzēlieni, vēja, mitras.

Kad ārā vāka āda un mati!
Bare ādas (Kailums) pakļauj ādu, lai putekļiem. Putekļu izžūst ādas, koka tupelēm līdz pat
ādas poras apstāšanās ādu no elpošana. Aizsērējis ādas poras auglīga augsne
infekcijām (Nieze, sāpīga) . Mazgāt putekļi! Izmantot mitrinātājs! Valkāt aizsargapģērbu
wen ārpuses!

Bare ādas (Kailums) palielinās, kuriem nobrāzumi, kas bojāt ādu, ir sāpīgi, neārstēta
var novest pie infekcijām. Apstrādāt nobrāzumi ar tīrīšanu ar maigām ziepēm un ūdeni.
Cover nobrāzums ar mērci, turiet vietā ar līmlenti. Neizmantojiet antiseptiskas ir vai
creme ir!

Bare ādas (Kailums) pakļauj ādu ar Frost. Frost ādas bojājums var būt
pastāvīgs. Noņemt, cietušo no aukstuma.
Aizpildiet sekla konteiners ar pietiekami daudz ūdens, kas uzsildīts līdz 37 ° C temperatūrā, lai
segtu frostbitten ķermeņa daļu.

NEKAD rub vai masāžu frostbitten audiem.
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Bare ādas (Kailums) pakļauj ādu siltuma. Siltuma izžūst ādu, var iznīcināt to, kas noved pie
ilgtermiņa sāpēm un ciešanām. Smagas un blistered apdegumus nepieciešama tūlītēja
medicīniska palīdzība.

Bare ādas (Nudity) pakļauj ādas starojums (Saules) . Augsta UV. starojums padara ādu
ļoti slims. Bieži atzīts par vēlu! Lūdziet medicīnisku padomu. Sauļošanās (Guļus mākslīgā
pakļaujot ādu bojāts saules starojuma) kā rezultātā ādas vēzis ir pašapkalpošanās radīts
kaitējums! Tas neattiecas uz bezmaksas veselības! PIEZĪME! Vai nav žēl šo cilvēku. Tie ir
augstprātīgs, liekulīgas, slikti cilvēki. Shun un kauns!

Bare ādas (Kailums) pakļauj ādas Wet. Ilgstošas iedarbības uz mitru maina ķermeņa
temperatūrā. Ja tas pazemina ķermeņa temperatūru pārāk daudz

(Hipotermija) slimība notiek. Meklējiet tūlītēju palīdzību!
Bare ādas (Kailums) pakļauj ādu uz dzēlieniem. Visbiežāk ir kukaiņu dzēlieniem (Bee,
Hornet, moskītu, lapseņu ..) . Insektu dzēlieniem ir sāpīgi izraisīt ādas kairinājumu,
pietūkumu un bieži smagas slimības.

Bare ādas (Kailums) pakļauj ādu pret vēju. Vējš žūst ādu, var
sadedzināt. Clean ādu, lietot mitrinātājs!
Uzmanību! Pakļaujot kailas ādas (Kailums) elementiem (Laikapstākļi)
ir neveselīgs. Ādas aizsardzība

(Aizsargājošs apģērbs) vienmēr nēsāt ārā.
Bare ādas (Kailums) publiski vai medijos ir morāles jautājums. Kailums ārpus mājas, ir
amorāla tas liecina par trūkumu kauns būtne slikts. Vairāk ādai viņš vai viņa parādīt
vairāk slikts tas ir. Slikts cilvēki ir jāizturas kā miskasti. Tie ir vainas par jebkuru
sabiedrību.
Cilvēka peldēšana nav dabiski. Cilvēka ķermenis nav paredzēts
dzīvot vai zemūdens. Peldēšana vai zemūdens ir nedabisks,
neveselīgs, būtu jāizvairās. Dabiskos ūdeņos Okeāni (jūras) un
iekšējos ūdeņos (Ezeri, upes ..) . Mākslīgi ūdeņi baseini, spa s ..

Dabas ūdeņi ir tualetes visām radībām, kas dzīvo ūdenī. Putni
lido virs ūdens izdarīt savus mēslus. Cilvēki par pludmales
urinēt, throw- augšu, menstruate .. Dzīvnieki un Cilvēki
kanalizācija
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galu galā iekšējos ūdeņos, okeānus. Peldēšana tualetē ir neveselīgs ādu. Gulping tualetes
ūdens ir liels risks veselībai. Nedari to! Bērnu aizsardzībai. Piezīme! Daudz balto smilšu
pludmales ir zivis kaka. Cilvēki dodas uz okeāna pludmales. Gulēt zivju mēslos un peldēties
urinēt. Yuk!
Dabas ūdeņi sūklis tāpat absorbēt piesārņojumu, toksīnu .. gaisa piesārņojumu:

acid-lietus, osis (Dedzināšana, izsitumi) putekļi (Ieguve, vētras) , Jonizējošo starojumu; (Spēkstacijas,
militārās) . Gaisa piesārņojums nonāk pārtikas ķēdē (Pa gaisu, augsni, ūdeni) beidzot,
beidzot, ir daļa no (Ar veselību risks) cilvēku uzturs!

Ūdens piesārņojums: Urbšanas, dempings, noteces, ūdens transportu. Drill- ing par fosilo degvielu
polutes gaisu un ūdeni. Izgāžot ķīmisko vielu, RAW kanalizācija, narkotikas, atkritumu, toksīni
notiek katru dienu. noteces (Toksīni, ķimikālijas, narkotikas, atkritumu, neapstrādāta kanalizācija) no
lietusūdeņu, saimniecībām, rūpniecības, piesārņo. Ūdens transports beztaras-nesēji, kruīza-kuģi
lielveikali tankkuģiem, zemūdenes, traleris, karakuģi ir lieli piesārņotāji. Mazāki ūdens transportu arī
piesārņo īpaši iekšzemes ūdeņos.

Piesārņojot gaisu, augsni un ūdeni, "Vides
Vandālisms 'noziegums: JAUNKUNDZE R7 . Visas
izklaides kuģošana un kreisēšanas beidzas.

Nedabiskas ūdeņi satur maisījumu ķīmisko vielu,
kas kalst matus, ādu un nekairina acis. Peldbaseini
un spa ir novērsta. Peldbaseini ir elitāra
izšķiešana ierobežoto svaiga ūdens.

T hiswasteends!
Wealth-aparteīda rezultātā ir garlaicīgi dīkstāves ir pārāk daudz inva- ding dabiskos
ūdeņos un dzīves telpu daudzveidīgie dzīvības formās.
Šī krimināllieta cilvēka iebrukums dabas ūdeņos ir novedusi pie aizsardzības
atbilžu 1GOD darbi no jūras.
J ellyfish izmantot savus taustekļus dzelt. Daži tikai kairina ādu. Citi "ir
sāpīga, radot sāpīgas čūlas. Želejveidīgā zivis toksīns ir nāvējoša, kad
Stung daudzas reizes, un ir uzkrāšanās toksīnu. Nav zināms, vai pastāv
uzkrāšanās toksīnu. Vislabāk ir meklēt medicīnisko palīdzību ātri.
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Kaitīgs aļģu ziedēšana izraisa pilsētas, piepilsētas noteci. Tas rada
būtisku kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem, vidi, ekonomiku. Nederīgs
dzert to vai peldēties tajā.
Stonefish ir viens no visvairāk indīgs zivīm pasaulē. Kad
pastiprināts ar cilvēku, spēki indi uz kājām. iznākums (Dzīvība
vai nāve) bieži ir atkarīgs no tā, cik daudz indīgs indi ienāca
ķermeni. No iedzelt, cik drīz vien šī persona saņēmusi
ārstēšanu vietu. Nejutīgums vai tirpšana var ilgt vairākas
nedēļas pēc dzelt.

Blue-pogainais astoņkājiem tiek atzīta par vienu no pasaules
visvairāk indīgs jūras dzīvnieku. Viņu inde izraisa smagas un nereti
kopējo ķermeņa paralīzi. Sakarā ar paralīzi, kas notiek, iekoda nav
veids, signalizācijas palīdzību, vai kādā veidā norādītu ciešanas. Nav
zilā gredzenots astoņkājis antivenom ir pieejama. Saglabājiet
personas elpošana.

Jūras ezis traumas uz audiem no tā muguriņas, var būt smagas. Tie
uzbriest, kļūst sarkana, iekaist un var kļūt ļoti sāpīga. Tie ir nosliece
uz infekciju. Ja atļauts izplatīt asinīs, izmantojot no ķermeņa. Making
jums slims. Nekontrolētas infekcijas var nogalināt.

konuss gliemezis var iedzelt caur cimdiem. Ģeogrāfija konuss ir
visnāvējošākās, ar vairāk nekā 100 toksīnus savu mazo ķermeni.
Nav anti-inde konusa gliemeži.
Symtons ir lēns, lai parādītu. Lūdziet medicīnisku padomu.

stingrays ir asas, indīgs sāpīga Stinger kurā tie mērķēt pie
iebrucējiem sirdi. Kad Stung sirdī tikai neatliekamā medicīniskā
palīdzība būs glābt cilvēku. Nelietojiet peldēt virs singray.

Kad jūras utis ir par to, pirmā lieta, jūs ievērosiet, kad jūs lēkt
okeānā ir viņu iedzelt pa ādu visiem. Par kaut ko tik mazu, viņi
noteikti var pack perforators; tas ir gandrīz pietiekami, lai jums off iet
ūdenī. Ja asiņošana meklēt medicīnisko padomu.

12

1 FAITH 15.07.4.1 NAtm
Likums-Devējs manifests Kā tas ir rakstīts, ka jābūt!

1 Dievs 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbanka Guardians

www.universecustodianguardians.org

Haizivis skaidri okeānus Slimu vāju radījumu.
Kad cilvēki iebrukt jūrā. Shark kļūst aizsargs Jūru. Ja to ir
haizivs uzbrukums. Cilvēciskās ir noziedznieki.
Nelietojiet nogalināt haizivs būris arī cilvēki, JAUNKUNDZE R3 . Shun, kauns!

1 GOD izveidoja jūru uz jūras radības un pārtikas radības gaisā un uz zemes. Kā arī uz
cilvēkiem. Viņš neradīja jūru uz cilvēka thrillseeking. Peldēšana, sērfings, ūdens
slēpošana, laivu, kreisēšanas, snorkelēšana ir Vides Vandālisms, tas beidzas.

Lielākais drauds cilvēka-ķermeni ' GM " ( Ģenētiskā modificēšana)
ģenētiskā modifikācija (GM) ir Anti 1GOD , draudi cilvēcei, visas citas radības un vidi. GM-Crop
jo flowon efektu maina visu pārtikas ķēdi. Radot mutācijas, kas rada jaunas alerģijas,
nezināmu slimību, dzīvību apdraudošu globālās mocības, kas visos pārtikas ķēdes
dalībniekiem! Cilvēki kļūs slimi, mirst jaunāki, vairāk slimo bērnu piedzimšana, vairāk
spontāno abortu, mutācijas ...

Izārstēt šo draudu cilvēcei un eko-sistēma ir profilakse un ārstēšana. Stop: GM-pētniecība,
GM Seed-ražošanas un GM-Crop pieaug. ierosināt lietu: GM-zinātnieks, ražošanas
vadītājus, crop- audzētājiem, režisorus, īpašniekiem " Noziegumi pret cilvēci vērstu pret
Eco-sistēmas ". JAUNKUNDZE R7

Valdība novērš draudus pēc apdeguma GM-Research un sēklu ražošanas iekārtas. ĢM
kultūraugi tiek dedzināti. Piesārņota augsne bija GM-kultūras audzēja ir piedeguma 3
gadus pēc kārtas. Valdība, kas nav īstenot profilakses un ārstēšanas, tiek aizstāta.

ZERO TOLERANCE GM !!!
nespēja
Invaliditāte pēc dzimšanas, nelaimes, slimības, vardarbība. Invaliditāte var būt emocionāls (Nemiers,
depresija ..) , garīgās (Psihoze, shizophrenia ..)

fizisks (Amputācija, aklums, kurlums, demence, Quadriplegia ..)
dzimuma (Homoseksuālisms, pedofilija, transseksuālismu) . Invaliditāte ir kopiena jautājums. Tā
ignorē ģimenes vai individuālās vēlmes. jebkurš
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invaliditātes, kas traucē morālās dzīves kvalitāti ģimenes, vecvecākus, kopienas. Vai
risina ar komunālajiem pakalpojumiem.

Kāpēc cilvēks ir invaliditāte. Tas nav sods par 1 DIEVS.
Tas ir izaicinājums ķermenis rīkoties. Dzīve-pieredze daļa no dvēseles misijas (Skat
ritināšanas 1, Afterlife) .

Lielākais drauds indivīda ir ' Vardarbība "
Vardarbība sākas ar nedzimušo. Vardarbīgi apkārtne iedvest tieksmi uz vardarbību par
pārējo dzīvi. Tieksmi uz vardarbību nepieciešama mēlīti, lai ieslēgtu vardarbīgi. Trigeri: Alkohols,
dusmas, kontakta sports, bailes, cīņa, sports, nezināšana, pazemošana, trūkst
empātijas, prāta nemainot būtību, vienaudžu spiedienu, provokācija, vardarbīgu video,
vardarbīgu video spēlēm ..

Nedzimušam pakļauti mammai un tētis mutiski ļaunprātīgi otru.
Uzzināt, ka tas ir labi, lai mutiski ļaunprātīgi un darīs vēlāk dzīvē. Nedzimušam pakļauti
mammu fiziski ievaino ar tēti. SHE jaundzimuša vēlāk dzīvē izturēt fizisku vardarbību HE.
HE jaundzimuša būs domāju, tas ir alright ievainot SHE.

Vardarbība var būt no cita indivīda (S) .
Tas var nākt no savvaļas dzīvniekiem. Tas var nākt no mājdzīvniekiem.

Tas var būt tāpēc, ka valdības darbība vai bezdarbība.
Tas nāk ar ārvalstu iebrukuma.
Kopiena dzīvo ar un nevis turot "Vardarbība" pārskatatbildību. griba
"Kill '! ( Aborts, slepkavība, Nāvessods, genocīds, slaktiņš)
Killing persona ir drauds visai cilvēces un apvainojums 1 Dievs!
Neviena persona, organizācija, valdība ir tiesības nogalināt !!

NONĀVĒŠANA Nekad nav risinājums !!!

Stop, "Vardarbība", sākas mājās!
Katram commuity loceklim ir cilvēka sur vival pienākums
ietvert vardarbību. pievienoties (sākt)

Neighborhood Watch (Skat Shire Sentinel) . Ievērojiet,
ziņojumu arestēt (Civilo) ..
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Padariet savu kopiena noziegums brīvajā zonā! Lietojiet 'Nav vardarbības jēdziens "kā ceļvedis (Sk 7
ciltis) .

Vardarbība nav atbilde. Tas nav risinājums!
Pienākums 3:
Mūža garumā, meklēt, iegūt un izmantot zināšanas.

Smadzenes vajadzībām izmanto, lai saglabātu darbību. Labākais vingrinājumi ir vēlas, iegūstot,
pielietot zināšanas un tas ir nepārtrauktība.

Meklēju zināšanas sākas ar bezmaksas izglītību (Uzziniet & Teach) .

Seko mācekļa apmācību. Kā prasīts seko tālākizglītību. Visa izglītība ir publisks.
Privātās izglītības gali!
Meklēju zināšanas nozīmē uzdodot jautājumus. Iegūt zināšanas nozīmē iegūt atbildes.
Piemērojot zināšanas nozīmē, izmantojot atbildes uz ir idejas, un tad rīkoties. Nepārtrauktība
līdzekļi asociētais uz visu uzkrāto zināšanu nākamo paaudzi.

Kā jautājumu?
1 st jautājums ir formulēts (Svarīgi, lai saņemtu noderīgu
atbilde)
2 nd kurš jautāt " meklējiet " kāds ar pareizajiem kvalifikāciju (tur
var būt nepieciešams lūgt vairāk nekā 1 personai)

3 rd paldies persona, kas atbildēja (Labi sociālā prasme)

4 th " Iegūt' pieņemama atbilde (Dažkārt nav pieņemams
atbilde)
5 th Rakstīt vai audio, vizuālo ierakstu atbilde (S)
6 th " Piesakies " Kas tu ' mācīties " ( atbilde)

7 th Izmantojiet savu jauno zināšanas " mācīt ' pārējie (Zināšanasnepārtrauktība)

Ko jautājumu?
viss (Inteliģenta, meklējot un iegūstot zināšanas)

Kad uz jautājumu?
tagad (Inteliģenta, labi sociālā prasme)

15

1 FAITH 15.07.4.1 NAtm
Likums-Devējs manifests Kā tas ir rakstīts, ka jābūt!

1 Dievs 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbanka Guardians

www.universecustodianguardians.org

Kāpēc uz jautājumu?
vajadzība (Zinātkāre, ir jāzina, padarot saruna) rodas uzdot jautājumus.

Idejas ir sākums nākotnē.
Idejas ļauj sekot līdzi evolūcijas izmaiņām.
Idejas ir visvairāk radošs, produktīvs visu intelektuālā īpašuma
darbību. Idejas ir jāsaglabā, izmantojot zināšanu nepārtrauktības.

Neļaujiet Idejas aizmirsts vai pazaudēts. Uzrakstiet to uz leju.
Store, kārtot, failu un atkārtoti tos!

Katru dienu daudz idejām domāja off un ātri aizmirsis vai pazaudējis. Iemesls ir tie
netika saglabāta, reģistrēta vai pierakstīti. Labākais ir zaudējis!

Atmiņa ir neuzticami, ja runa ir saglabāt un kopjot jaunas idejas. Veikt notebook (Plānotājs)
vai ierakstītājs ar jums. Ja ideja developes, saglabāt to. Nedēļas failu jūsu idejas!

Pārskatiet savas idejas. Kā jūs pārskatīt savas idejas (ik pēc 4 nedēļām) . Daži nebūs
vērtība. Tie nav vērts karājas uz. Izmest viņiem.
Dažas idejas parādās noderīga tagad vai kādā vēlākā datumā. Keep tiem iesniegt tos: "Aktīvs",
vai "vēlāk". Pārskatot, iesniegšanas, veic "Active" failu.

Pick ideja! Tagad veikt šo ideju augt. Padomā par to. Tie ideja saistītām idejām. Pētniecība,
mēģiniet atrast kaut ko līdzīgu, vai ir saderīga ar šo ideju. Izmeklēt visus leņķus un
iespējām.
Atbalstīt savas idejas Research. Pētījumi Internets, arhīvi, bibliotēkas ... Dažos
gadījumos izmanto anketas. "
Kad jūs domājat, ka jūsu ideja ir gatava jāpiemēro. Dari tā. Centieties iegūt atgriezenisko saiti, lai
ideja varētu būt precizēti.
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Nākotnes pierādījums idejas caur zināšanu-nepārtrauktību.

Nodrošināt zināšanu nepārtrauktības, saglabājot savas
idejas failus atjaunināts. Turklāt savā "Will" pieminēts, kur
viņi var atrast.

Zināšanu nepārtrauktība
Zināšanu nepārtrauktība padara indivīda zināšanas (intelektuālais īpašums) nemirstīgs.
Katrs cilvēks vecumā no 14 saglabā ierakstu par savu dzīvības pieredzi (Abi pozitīvs
un satraukumu) . Ģimenes jāietver, saglabāt un kopt savu intelektuālā īpašuma.
Organizācijām ir uzņemt, saglabāt un atkārtoti izmantot savus darbiniekus, "I.P".

Kopiena ir jāizmanto saviem pilsoņiem intelektuālā īpašuma labā visu. Provinces
valdība saglabāt arhīvus.
Plagiarize turpināt veidot un sekmēt jaunas idejas. Kāpēc pārrakstīt kaut kas ir labi
uzrakstīts. Drīzāk to izmantot! Izvērst par to. Evolution progres- ses, balstoties uz esošo
un pēc tam izveidot jaunu. Izglītība ir darīt to pašu. Ideja nāk uz beigām. Atlikusī jebkas,
kas var pārstrādāt, lai pārietu jaunas idejas!

Rakstīšana liek civilizēta tas palīdz mums sazināties ar citiem. Rakstīšana
ļauj komentāru, fantazēt un ziņojumu.
Rakstīšana ir daļa no zināšanām C ontinuity.
Piezīme ! Apgalvojot autortiesības ir zagšana no kopienas noziegums!

Zināšanu nepārtrauktība daļa no mūsu Nemirstība
Saistības 4:
Mate pavairot un sākt savu ģimeni.
Par sugas izdzīvošanas cilvēki ir pāroties un vairoties. CG pārliecība, ka pārošanās un
vairošanos ir daļa no līdzsvara attiecības ar HE un SHE (Svētais-laulību līgums) . Pārošanās,
reizinot ārpus Svētais laulību, ir "slikts", amorāla denegrading, HE un viņa. Tas ir slikts
piemērs bērniem. Tas padara Kopienas izskatu amorāla, slikti. Būt 'slikts' galiem. Slikts
cilvēki vairījās un apkaunoti!

Child-Molester (Pedofiliju) , Vienas dzimums (Homoseksuāla) un sajaukt dzimuma (Trans-dzimums)
nav, lai ievadītu ' Svētais-laulību
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Līgums ". Sakarā ar savu seksuālo invaliditātes un viņu nedabisks pārošanās. Oral
pārošanās (Homoseksuāls izvirtība) . Anal pārošanās

(Homoseksuāls izvarošana!) . Šie seksuālās unnaturals (Invaliditātes) tiek izolēts, lai
aizsargātu nomocīts un bērniem. Normāls HE jutīsies dusmas, riebumu un dažreiz
vardarbība pret šīm seksuālajām invaliditātes unnaturals. Bērnu-Molester, viena dzimuma
un confused- dzimumu apstrādes bērni ir bērnu molesting, noziegums: JAUNKUNDZE R7

Jebkura HE vēlas Oral-mate ar Viņa ir netīrs pretīgi izvirtulis.
SHE izgāztuves HE. Precēts SHE saņem šķiršanos. Piespiedu Oral-pārošanās ir izvarošana, noziegums: JAUNKUNDZE
R4 . Piespiedu Maksts pārošanu ir izvarošana, noziegums:

JAUNKUNDZE R5 . Jebkura HE vēlas Anal-mate ar Viņa ir netīrs disgust- ing mocītājs. Spīdzināšana ir
noziegums: JAUNKUNDZE R6 . Precēts SHE saņem cilvēka- datory šķiršanos.

Meklējot mate. pagāni (Kristietība ..) meklēt mīlestību. Mate iekāre būtne slikts. Daudzi
nekad atrast mate, lai reizināt ar. Kapitālists palīgs būt slikts un reizēm palielināt
bagātību un vai ietekmi. Daudzās kultūrās ir vecāki izlemt. Nav no tiem ir interesēs
kopienas.
Turētājbankai-aizbildnis ir provinces, valdība izlemj laikā " CE " ( Kopienas Avārijas
dienests) kurš ieiet ' Svētais-laulību "Līgums (H-MC) . Katru 17 gadu viņa un ik pēc 18
gadu HE apmeklē, CE. CE laikā ikviens tiek novērtēta par to, kā viņi var būt ļoti
noderīga, lai cilts. Pārošanās, reizinot ir vislabāk, kad viņš, viņa ir jauni.

CE laikā katrs jauns viņa un HE tiek vērtēti (Emocionāli, garīgi, fiziski) viņu spēju
mate. "CE" nolemj par dažiem mainīgajiem ", kas ir piemērota, lai ievadītu"
Vissvētākās-laulības "līgumu.
Mainīgie: Emocionāli, garīgi, fiziski fit; Provinces daudzveidība; Rasu-integritāti.

Galvenais mērķis dzīvošanai (Suga izdzīvošanas) ir mate, vairoties un
izveidot ģimeni. Pretējā gadījumā to darīt, ir dzīvo neizdevās dzīvi.
Nepieņemami 1 GOD un sabiedrībai.
Suga izdzīvošanas, sākot ģimene ir VIŅŠ un viņai ir.

SHE un HE, kas fiziski nespēj vairoties kļūt "Foster- vecākiem." Viņi ievadiet
'Vissvētākās-laulības "līgumu. "CE" materiāli par "bērniem".
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Turētājbanka sargs ģimenēm audzināt savus bērnus ar sabiedrības
palīdzību. A 'CG' mother kurā mācās ' SMEC

(Shire medicīniskā izglītība komplekss) '. Viņa apmeklē 'SMEC " 6
dienas nedēļā, līdz jaunākā bērna lapām
' SMEC " (Skat Shire) .

C elebrate

2. 1. 7 .
B zaudējums om diena

C. G. Ka le nd er

Pienākums 5:
Godu, cienīt savus vecākus un vecvecākus.
Turētājbanka aizbildnis atbalsts savstarpēja cieņa ar ģimenes locekļiem. Par dzīvo
harmonijā pamats. Godā savu tēvu, savu māti un vecvecākiem dzīvē un pēcnāves
dzīvei.
Vecāki ir cienījams plānošanā, ēdināšana, apģērbs, kas nodrošina: izglītība, droša
pajumte (mājas) , Gādīga mīlošs vide. Vecvecāki ir cienījams, lai nodrošinātu muitas,
mantojumu, zināšanas-nepārtrauktību un tradīcijas. Godā savus vecākus, grandvecākus dzīves un pēcnāves dzīvei ..

Gods ir apveltīts! Cieņa ir nopelnījis!
Vecāki, kas veic savu pienākumu rūpēties, lai viņu bērniem. Nopelnīt cieņu par savu
bērnu un sabiedrības cieņu. Bērni, kas izskatās pēc saviem vecākajiem vecākiem.
Nopelnīt cieņu vecākiem un sabiedrību
. Vecāki un mazbērniem, ka aprūpe, ievērot to vecvecāki un absorbē to zināšanu
nepārtrauktību ... tiek svētīti ar 1 GOD!

Kopa ir izpratne par savstarpēju uzvedību starp vecākiem un viņu pēcnācējiem. Vecāki
paaugstināt pēcnācējus Kopienas standartam (LGM) . Bērni izskatās pēc saviem
vecākajiem vecākiem.
Piezīme! Ja vecāki, vecvecāki attīstīt nepieciešamību profesionālu palīdzību. Kopiena
pārņem ar ievadi no ģimenes.

Vecāku Pienākums rūpēties "
Vecāki dzīvo ar 1 Dieva dizainu. HE ir Tēvs, sniedzējs, Protector.
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SHE ir Māte, Aprūpes, Mājsaimniece. Tas ir arī Kopienas standartu.

Vecāki nodrošina, uzturu, apģērbu, pajumti un mīlošs harmonisku mājas. Vecāki
piedalās ar sabiedrības bezmaksas veselības un bezmaksas izglītību. Vecāki mācīt
saviem bērniem par godu saviem vecvecākiem.

izrādīt cieņu
Bērni vecākiem, vecvecākiem, pedagogiem, medicīniski un policiju.
Juniors seniorus. Ikvienam Vēlētie cilvēki.

Izņemt cieņu
Godu nevar anulēt. Cieņa var. Kāds redzams cieņu atbildēt ar necieņu vaļēju cieņu.

svinēt Fun-Day tēmas ( CG Kalender)
5_3_7 mātes diena Bērni pildīt savu māti.
10_1_7 Tēvi diena Bērni godāt savu tēvu.
7_1_7 vecvecāki diena Bērni un
Mazbērni godu vecvecākiem.

Gods, cieņa, pamats: Ģimenes, Harmony,
Kopiena, provincē.
Pienākums 6:
Guard vides un visas tās dzīvības formās.
Katram Turētājbankas Guardian ir pienākums sargāt apkārtējās bas un visas tās
dzīvības formās. Tā ir daļa no cilvēces Destiny. Būt Turētājbanka no fiziskā Visuma
un 1 Dieva darbi tajās.
Produkti no koncepcijas posmā ir jābūt veselīgu, drošu, nepiesārņojošu bioloģiski noārdās un vai
citādi pārstrādājams. Viss ražots ir bioloģiski noārdās, un vai citādi pārstrādājams. Ražošanu,
Manufactu- gredzens neveselīgu, nedroši, piesārņojošas kravas, ir noziegums, JAUNKUNDZE R7
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MONSTERSEEDS
ģenētiskā modificēts (Inženierijas) Kultūras, balstās uz sēklām izmainīta cilvēka organismā 1
Dieva oriģināls dizains, lai spekulāciju, alkatību un apvainošanu 1 GOD . 1 GOD nevēlas
Ģenētiskā reenginee- gredzenu. Cilvēki ir kopēt Evolution (Izmēģinājums, kļūda) kas ir
mainīt un pārveidojas.

Pārtikas būtnes ēd ietekmē viņu gremošanu. Sagremot modificētus
augus a būtnes gremošanas sistēma maina (Ģenētiskā
reengineer) pati caur Evolution.
Tas nedabisks (Anti-1GOD) tipa Evolution rada nedabiskās jaunus
veidus mutācijas (Freaks, briesmonis) .

ģenētiskā modifikācija (GM) ir Anti 1GOD , draudi cilvēcei, visas citas radības un vidi. GM-Crop
jo flow- par efektu maina visu pārtikas ķēdes. Radot mutācijas, kas rada jaunas
slimības un dzīvībai bīstamas globālās mocībām, kas visos pārtikas ķēdes
dalībniekiem! Cilvēki kļūs slimi, mirst jaunāki, vairāk slimus bērnus, vairāk spontāno
abortu, vairāk dzīvnieku, dzīvnieku uzbrukumiem ...

GM-Food ( Neveselīgs ēdiens) : Lucernas, Baby, pārtika, Bekons, Breakfast Graudaugu,
Maize, rapšu, cigoriņi, kukurūzas, kokvilnas sēklu eļļa, olas, šķiņķis, margarīns, gaļa,
papaija, zirņi, kartupeļi, Putni, Desas, sojas, cukurbiešu, cukurniedru , Sweet-pipari, tomāti,
kviešu, Cukini, ...

JĀDARA !!!
Valdība novērš draudi ar apdeguma GM-pētījumus un Sēklu ražošanas iekārtas. ĢM
kultūraugi tiek dedzināti. Piesārņota augsne bija GM-kultūras audzēja ir piedeguma
3 gadus pēc kārtas.
Valdība, kas nav ieviest šo "apstrāde" ir aizstāta un saukti pie atbildības.

Valdības vajāšanu: GM-zinātnieks, Vadītāji, Direktori ražošanas īpašnieki &
KULTŪRATKARĪGIE audzētājiem " Noziegumi pret
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Cilvēce un pret Eco-sistēmas ". JAUNKUNDZE R7

ZERO TOLERANCE GM !!!
Enerģijas piesārņojuma ( Klimata izmaiņas)
Pārāk daudz brīvā laika, pārāk lielas mājas, pārāk lieli ienākumi, pārāk daudz nevajadzīgus sīkrīkus,
izveidoja smaile arvien pieaugošo enerģijas vajadzības.
Šobrīd Enerģija ir piesārņo, ir lielas, ar ko nosaka izmaksas, augsti gatavojoties Ning un uzturēšanas
izmaksas. Piesārņojošu enerģijas balstās uz dedzināšana, ogles, dabasgāze, nafta un urāna. Visas šīs

dedzināšanas Beidzas !!!

fosilā kurināmā ogles ražo

Dirty enerģija
Burning ogles rada lielu daudzumu gaisa piesārņojošo Oglekļa dioksīds un dūmus. Oglekļa
dioksīds iešanu uz augšu. 50% tiek izskaloti ar lietus pārējais uzkrājas atmosfērā. Oglekļa
dioksīds, ļauj, izmantojot saules gaismu, lai apsildītu Zemi, bet novērš dažas no siltuma
tiek izstarots atpakaļ kosmosā. Rezultāts: sasilšana, gaisa, augsnes un ūdens. Globālā
sasilšana.

Rezultāts ir tāds, ka Zemes virsma ir lēni uzsilst. Šī silt no virsmas temperatūra ir krasi
pieaudzis, kopš gadu 'O' *
( 2004) . Šis sasilšana samazinās izmēru ledāju un polāro ledus cepures (Skat ritināšanas
6 Pravieto) . Rezultātā sasilšanas un jūras līmeņa celšanos, klimata pārmaiņu. Klimata
izmaiņas: vairs sausāks sausuma, smagāka zibens, smagāki lietus, spēcīgāka ātrāku
vēji, neprognozējami strauji mainās laika.
* CG New-Age laika vadība

Samazināšana ogļu sadedzināšana uz "O" (nulle) Šobrīd ir nepieciešams. Taču
cilvēki, kas atbild par sadedzinot ogles ir korumpēti, negodīgi, savtīgi un to nevar
atsaukties, lai apturētu dedzināšana ogles. Tādēļ avots (Ogles) sadedzināšanai ir liegta
piesārņotājus.

Ogļraktuvēs ir ciet. Ogļu dedzināšanas iekārtu tiek demontēts. Coalminers, akmeņogļu
pārvadātāji, coalburners ir atbildīgi, JAUNKUNDZE R7
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STOP smagās automašīnas, aizveriet Mines:

Izdzīvot !!!
Ogles kā enerģijas sniedzējs ne tikai aizstāts ar citu enerģijas sniedzējs. Taču enerģijas izmantošana vienai
personai tiek samazināta par piespiedu visīpašākā Vakara zvans. Nakts Vakara zvans samazina enerģijas
patēriņu, ceļu nogalināt, noziegums ...
Pieaugums pārošanās.

Iekšzemes un ārvalstu dedzināšana mēsliem, koka, ogļu, gāzes, naftas ēdiena gatavošanai,
apkure un jauda, beidzas! Elektriskās stacijas, kas deg (Ogļu, gāzes, naftas, urāna, ..) radīt
enerģiju, ir apturēšanas, demontēt.
Piesārņojošas īpašnieki un operatori tiek sodīti, JAUNKUNDZE R7 . Akmeņogļu un urāna raktuves ir
slēgtas un apzīmogo. Kalnrūpniecības īpašnieki un operatori ir sodīti, JAUNKUNDZE R7

Non-elpojošs Air. Jums ir 4 minūtes, lai dzīvot!
Enerģija tiek ražots ar ne-dedzināšana.
Enerģija tiek ražots ar ne-dedzināšana. Burning pārvietot iekšzemes un ārpus iekšzemes
transporta Beigas! Gāzes un naftas ir non-dedzināšana lietošanu.

Iekšzemes un nondomestic transportu uz Freeways aizstāj ar "Freeway-tramvajiem" (Skat
Shire plānošana) ! Tālsatiksmes sauszemes trans- ports ir tikai dzelzceļa. Individuālā
piesārņojošo transports pakāpeniski.
Atcelt jaunās automaģistrāles. Sprawling priekšpilsētas tiek aizstāti ar klasteru mājokļiem.

Fracking
Fracking ir liels drauds videi, sabiedrībai, cilvēki, ...
Fracking ir process, urbumu un injicēšanas šķidruma pie augsta spiediena uz slānekļa
rock fracturing tā atbrīvojot gāzes. Augstspiediena izraisa zemestrīces. Ja tas notiek pa
faultlines tas var izraisīt lielu 1
Katram procesam ir vajadzīgs miljoniem litru ūdens. Ūdens ir toksiskas ķīmiskas vielas un
smiltis pievienotos. procesa metāna gāzes un toksisku ķīmisku vielu laikā piesārņo tuvumā
gruntsūdeņos. Dzeramā šo ūdeni ir resul- ted gadījumos neiroloģisku, sensorās un elpošanas
bojājumiem. Gan cilvēkiem un dzīvniekiem. Veģetācija ir arī slikti ietekmē. Nederīgas ēst ar
cilvēkiem vai dzīvniekiem.
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Atkritumi šķidrums ir palicis virszemes peļķēs iztvaikot. Releas- ing gaistošos
organiskos savienojumus atmosfērā, piesārņojot gaisu, radot piezemes ozonu un
skābo lietu. Rezultāts ir neveselīgs lopkopības un shriveling nepārtikas ganības,
kultūraugu, augļu ... Iedzīvotāji sūdzas par nogurumu, nelabumu, galvassāpes un
sliktāk. Gāzes var izraisīt "Wildfire s.

Par sprāgstvielu izmantošana izraisa zemestrīces. Lietojums tuvumā faultlines var
izraisīt lielu zemestrīci anywere gar faultline (dažreiz ir tālu) . Šo sprādzienu arī sabojāt
pazemes ūdens rezervuārus. Viņi arī izplūdes gāzes, kas padara cilvēku, dzīvnieku un
augu slimības. Šīs gāzes var būt iemesls Wildfire (S) !

Fracking Beidzas! Īpašnieki, operatori tiek sodīti, JAUNKUNDZE R7 .

Valdība, kas ļauj Fracking aizstāj un tās locekļi jāsauc pie atbildības, JAUNKUNDZE
R7 .
drīz pieprasījums saldūdeņos pārsniegs pieejamību periods saldūdens ūdens.
Piesārņotajām ūdensceļu s (Creek, straume, upe, dīķis, ezers ...) radīt deficītu svaigu
ūdeni. Storm ūdens piepildīta ar toksīna indes, farmācija, .. nelegāla izgāšana
rūpniecisko atkritumu, toksīnu, indes,
... Piesārņojošo ūdensceļu galiem, piesārņotāji tiek sodīti, personām
JAUNKUNDZE R3 visi pārējie, JAUNKUNDZE R7 .

piesārņojošu Izklaide Beidzas. Gaisā: Gaisa Šovi, privātā īpašumā: plakne, strūklas,
helikopters, drone, kosmosa transporta ...

Jo, zem ūdens: motora laiva sacīkšu, citi: kabīne-cruiser,
kruīza-kuģi, ūdens motocikli, ātrums laivas, jahtas, gaisa
spilvena ...
Uz zemes: visi 2,3 un 4 riteņu motorizēto, cikli,
velosipēdi, bagiji, apvidus, sporta automašīnas,
limuzīni, Car- sacīkšu, auto-stunts, luksusa
automašīnām. .

No-šķidrums ieplūdes. Jums ir 4 dienas, lai dzīvot!
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Par Atkritumu radīšana ir samazināta!
Making vienreizlietojamiem izstrādājumiem * Beidzas! Iespiests Junk-pastā * Beidzas! Tapšana
nevajadzīgas junk (Kolekciju, sīkrīkiem, designer- gear, ...) * Beidzas! Biodegradable vai
izmantot atkārtoti iepakojums tiek izmantots.

* Šie pakalpojumu sniedzēji tiek sodīti, JAUNKUNDZE R7

kaitēkļi
ārpus Insekticīdi (ķīmiskās vielas) tiek izmantotas kultūraugu, augļu ... Audzēto
graudaugu, augļu un pārtikas, kas ir piesārņota nav derīgi cilvēku vai
dzīvnieku pakalpojumu apjoma. Tie ir cietusi no sabiedrības (Shire) .
Burning veselības stāvokļa dēļ ir vienīgais iemesls dedzināšana

Insekticīdi (ķīmiskās vielas) iesūcas ūdens sistēmā, kas beidzas līdz ar jūru, okeānu. Piesārņo
gruntsūdeņus, piesārņo drinkwater rezervuārus. Piesārņojošo Ocean Eco-sistēmu,
piesārņo jūras veltes. Ražotāji Insekticīdi (Ķīmija, poisenous, toksisks) tiek sodīti, JAUNKUNDZE
R7 .
Valdība, kas ļauj šo piesārņojumu, ir aizstāts, iegūt, JAUNKUNDZE R7.
Izmantojiet dabas Insekticīdi.

Herbicīdi ir bīstami, piesārņo augsni un ūdensceļus. Ražotāji Herbicīdi tiek sodīti, JAUNKUNDZE
R7 . Valdība, kas ļauj šo piesārņojumu, ir aizstāts un sodīti, JAUNKUNDZE R7.

1 Dievs gaida dzirdēt no jums!

Defoliant lūgšana

Kauns dienu 6.2.7.

dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 st nosaukums)

Pasargās augu, augsnes un ūdens no toksīniem iebilst pret un
pārtraukt ģenētiski modificētu jebkura lieta dzīves nodrošinās Shire
scorches saindēta augsne sodīs Herbicīdi, GM-kultūraugiem
piesārņotājus godam 1 GOD un labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota Defoliant dienā!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Dzīvnieku nežēlība
Dzīvnieku nežēlība beidzas. Vainīgs tiek sodīti, JAUNKUNDZE R4 .

Akumulatora korpuss tiek nojaukta un aizstāta ar "brīvās turēšanas apstākļos".

Akumulatora mājokļu operatori tiek sodīti, JAUNKUNDZE R4 katram dzīvniekam.

Life Dzīvnieku transportēšana tālāk par 30 km galos. Pārkāpums, ko pārstāvis primārā ražotāja,
transporta operatora GET, JAUNKUNDZE R4 katram dzīvniekam.
cirks dzīvniekiem

uz tēmām parku

darbojas beigām.

dzīvnieku izklaides

Dzīvnieku treneris, Circus beidzas. Dzīvnieku
operators get, JAUNKUNDZE
treneris, parku
R4 Katram aktu.

operators, iegūt,
JAUNKUNDZE R4
Katram aktu.

Zoodārzi ir slēgti un aizstāts ar dabas rezervāti kuru
māja tikai vietējo Dzīvnieka suga.
Nelegāla Zoo ir slēgta, operators get, JAUNKUNDZE R4

katram dzīvniekam.

greyhound- sporta nozari neizraisa bailes un sāpes
dzīvniekiem, izmantojot tos kā dzīvu ēsmu. Truši, sivēni,
possums, kaķēni vai vistas mauled, ripped izņemot, svieda
apkārt un vilka. Dzīvā ēsma ir pārbijusies, agonijā. Tā
beidzas! Par katru dzīvu ēsmu: JAUNKUNDZE R4

Greyhounds kas ir loosers clubbed, saindēta vai
nošauti un dempinga. Austrālijas kurts sacīkšu
nozares Miesnieki 17000+ Greyhounds gadā. Nav
zināms, cik daudz livebait tiek spīdzināti, nogalināti? Ikviens
kurts sacīkšu nozarē. Cilvēki derību, skatoties, ir
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vainīgs asociācijas. Kauns jebkurā sabiedrībā, Shun viņiem! Atbalstītājs īpašnieki,
bukmeikeri: JAUNKUNDZE R4 katram dzīvniekam.
Thrill-nogalināšanu ( medības: Safari, Royal, citi ..)
no Ani- Mals galos. Tikai Rangers var kaujamās dzīvniekus. Atbalstītājs un
Hunters saņemt, JAUNKUNDZE R4

katram dzīvniekam.

Sacīkšu dzīvnieki Beigas . Sacīkšu zirgi,
(Tornis, šķērslis, krosa, dzīvoklis ..) , Spēlē Polo, buggy
sacīkšu (Rikšo, Pacing ..) , show-jumping gali. Sacīkšu
norises vietu tiek nojaukta. Sacīkšu dzīvnieku īpašnieks,
treneris un sacīkšu norises vietu operatora get, JAUNKUNDZE
R4 .

Mulesing, griešanas vilnas nesošās ādu no astes, aizslēgu jomā aitām. Rezultāti
daudz sāpju, lai spīdzināti animal.and arī var inficēt to. Mulesing, beidzas.
Tas ir ierosināta krimināllieta, JAUNKUNDZE R4 katram dzīvniekam.

Dzīvnieku cīņas Beigt. Atbalstītājs, dzīvnieka īpašnieks, treneris, bukmeikers: JAUNKUNDZE

R4 katram dzīvniekam.

Bull-cīņa s galu! Vēršu cīņas arēna s tiek nojaukta.
Atbalstītājs, Matador un viņa banda get, JAUNKUNDZE R4
. Skatītāju ir kauns par tiem. Shun, kauns viņiem!

Par neveselīgu suņu krustošanu modes zūd ir nežēlīga. Par bra- chycephalic šķirnes (Mopši,
angļu, franču Bulldogs ..) tiek audzēti ar niansēm plakanām sejām. Tas ir blakusparādības,
elpošanas problēmām, kam ir suņi savēršamas karstā laika un sirds slimības laikā sakarā ar
sliktu elpošana, kas padara suņiem cieš visu savu dzīvi. Šī bree- ding galiem veids! Audzētāji,
īpašnieki, iegūt JAUNKUNDZE R4 katram dzīvniekam.
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Brachyce-phalic šķirnes: Amerikāņu Stafordšīras terjers, Affenpin- Cher, Frizē bišons,
Bostonas terjers, Boxer, Brisele Grifton, buldogs, Bullmastif, Kane Korso, Kavaliera
karaļa Čārlza spaniels, Čivava, Čau-čau, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, angļu
mastifs, Franču buldogs, japāņu Chin, karaļa Čārlza spaniels, Lhasa Apso, maltiešu,
Neapoles mastifs, Ņūfaundlenda, Pekinietis, Mopsis, Presa- Canario, Šarpejs, Šicū,
Silky terjers, Tibetas spaniels Jorkšīras terjers.

karaspēks
Military piesārņot ar transporta un sprāgstvielām, A / N (Atomic /
kodolenerģija) B (Bioloģisko) C (Ķīmiskā)

ieroči. Tie ir draudi cilvēku, dzīvnieku un nebeidzama augu
dažādība. Ražošanas telpas, uzkrājumi šo ieroču jānojauc,
pārstrādā Shire. Zinātnieki, kas rada šos ieročus nokļūt
JAUNKUNDZE R7 . Valdība, kas ļauj ražošanu un vai
glabāšanu šo ieroču aizstāj un get , JAUNKUNDZE R7 .

Guard vidi!
Morāls pienākums un Civic Duty!
1 Dievs gaida dzirdēt no jums!
dzīves vieta lūgšana

Svētku Habitat dienu 9.1.7.

dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 st nosaukums)

Lūdz palīdzību aizsargātu Habitat
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Solījumi turēt piesārņotājiem atbildīgas sola saskaņot ar Habitat
prasa piesārņotājiem jāsoda tagad un afterlife godam 1 GOD un
labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota Habitat dienā!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Pienākums 7:
Izmantot likums Devējs Manifests izplatīt savu vēstījumu.

Nomainiet visas citas reliģiskas publikācijas ar Likums Devējs Manifests

Izmest novecojušas publikācijas videi friedly. Smalcināt novecojušas publikācijas,
mērcēt ūdenī, kad sentimentāls barot wormfarm.

Šķirstīšana Manifesta ja redzat interesants virsraksts lasīt.
Nākamais darīt dažas dziļas lasījumā. Pārlasīju, izprast, pielietot un dzīvot tā !!!

Gars un izpratne ziņu ir tas, kas ir svarīgi. Ne izpratnē atsevišķa vārda vai
teikuma-struktūru. Izprot garu un mērķi domas palīdzēs ziņu īstenošanā.

1 GOD vēlas, katram cilvēkam dota iespēja lasīt un pētīt ' LGM '. Tiem, kas nevar izlasīt
būtu to izlasīt uz tiem. NO ATBRĪVOJUMI. Katrs Turētājbankas-Guardian ir
pienākums šeit. 1 GOD
ir skatīties.
Turētājbanka Guardian izmantot Likums Devējs Manifests kā
ceļvedis dievkalpojumiem, dzīves un darba. Viņi lūdz katru
dienu, un var teikt ar pārliecību par Ikdienas Lūgšana .

Atbalstītāji pievienoties organizācijām (Tirdzniecības, atpūta, kopienas, izglītības,
politiskā, profesionālā, tirdzniecība ...) lai viņi varētu ietekmēt to darbību, lai tās
saskaņā ar Likums Devējs Manifests .
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Atbalstītāji iedrošināt citus, lai pārvērstu. Tie palīdz understan- ding par "likums Devējs
manifestā. Viņi izmanto 'Challenge Lūgšana "par morālo atbalstu.

1 Dievs gaida dzirdēt no jums!
izaicinājums lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 st nosaukums)

Pieprasījumi palīdzība ar konvertējot nezinošs neticīgais Palīdzība
neticīgais iegūt 1 FAITH
Paldies par šo pieredzi ir iesaistīts izaicinājums man cenšas padarīt izaicina
godam 1 GOD un labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota, kad saskaras ar nezinošs neticīgo!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Atbalstītāji apmeklēt vākšana. Tās mudinās citus apmeklēt vākšana. Viņi Sākt jaunu
vākšana atrodot vismaz 7 cilvēki, tad sanāk kopā, ka ir salidojums (Skatīt 1. Ticība,
sākt vākšana) .

Kā tas ir rakstīts tā ir !!
Pienākums 8:
Izvairieties un sakopt Piesārņojuma ..

Humankinds lielākais izdzīvošana izaicinājums ir piesārņojuma. mūsu
dzīvesveids un aktivitāte ir lielākais piesārņotājs. Tas ietekmē klimatu, ecochain, vide,
foodchain, dzīves kvalitāti, laika, savvaļas .. Mums ir izmaiņas! Vai ļaut piesārņojums
mūsu veselību, Sicker un galu galā ...

Galvenais iemesls piesārņojums ir cilvēki dedzināšanas lietas. Tas sākas ar smēķēšanu.
Turpinās pēc dedzināšanas (Mēslu, koks, ogles, gāze,
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eļļa..) gatavot (BBQ, mājas, komerciālā) . sadedzināt (Ogļu, gāzes, naftas, urāna) ražot
'Dirty Enerģētika ". sadedzināt (Naftas, gāzes, ogļu, urāna) transporta preču un cilvēku (Induvidual,
masa) . Izvairieties dedzināšana! aizvērt (dedzināšanas iekārtām un raktuves)
visi avoti degošu materiālu. Iznīcināt pieejama akciju videi draudzīgi. Pārkāpums
privātpersonas, JAUNKUNDZE R3 .
Pārkāpums, ko īsteno subjekti, JAUNKUNDZE R7 .

redzēt Green
Concept!

BRĪDINĀJUMS !!! Turētājbanka sargs ģimenes nav dzīvot tuvāk kā 70km uz oglēm,
gāzi, naftu, urānu dedzināšana facilit- ies. Tāpēc, lai novērstu lielāku risku vēža,
aborts, priekšlaicīgas novecošanās, elpošanas slimības, nedzīvs piedzimis bērns, ...

Vēl viens nozīmīgs iemesls piesārņojums ir indes un toksīni, kas nonāk ūdens
ķēdi (Dīķi, ezeri, strauti, upju, pazemes rezervuāri, pazemes, jūras, okeāni) .
lauksaimniecība (Mēslošanas, herbicīdu, pesticīdu ..) , Ēka
(Atkritumu toksīnu iesūcas augsnē ..) , Ražošana (Toksisks atkritumi ..) , tīrīšana (fosfāti
..) , Kosmētika (Arsēns kadmija, svina, dzīvsudraba ..) , Mining (Cianīdu, nātrija
hidroksīds, Fracking, sērskābe) , farmācija (Dzīvnieku, cilvēka narkotikas, atkritumi) . Izvairieties
no indēm un toksīniem. Aizveriet visus avotus indēm un toksīniem. Iznīcināt pieejamo
krājumu videi draudzīgi. Pārkāpums privātpersonas, JAUNKUNDZE R3 .

Pārkāpums, ko īsteno subjekti, JAUNKUNDZE R7 .

Klusā okeāna ziemeļu daļā ASV un sadarbojoties ar Japānu rada mākslīgu salu
"Plastmasas piesārņojuma 1". Augošais sala (Pašreizējais izmērs: Grenlandes) sastāv
galvenokārt no plastmasas. Tiek absorbē Sealife un putniem ir ienācis pārtikas ķēdi (Jūras)
. Ēšanas jūras veltes no šīs piesārņotās vietas nonāk cilvēka gremošanu tad ieiet
organisma asinsritē piesārņojošu visu ķermeni ved uz postu un ciešanas. ASV un
Japāna ir, lai attīrītu putru, tagad !!! Turētājbanka aizbildnim nav ēst jūras veltes (Lasis,
Suši ..) no ziemeļiem Pacific.
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Izvairieties ražo bez noārdās iepakojuma un produktiem. Pārtikas
un dzērienu plastmasas konteineri galiem. Plastic footwear
plastmasa
(Cilvēks šķiedrām) apģērbs ir slikti, lai jūsu ādu. End
ražošanu plastmasas izstrādājumu un šķiedrām.

Sliktas ziņas! Plastmasas tagad ir izplatīta cilvēku asinīm! Vai plastmasas vidējais
lēni slims agonizing ..
Bizness (Parazītu plēsīgās) redzēja iespēju gūt labumu no citiem, spekulāciju. Spekulantu
gribēja vairāk leisuretime tā darīja nevajadzīgiem jonus. Leisuretime darbības rada daudz
atkritumu, piesārņojums, traumām, veselības apdraudējumu, apdraudēt citu sugu. Lielākā
daļa leisuretime darbības vides vandālisms. Bezjēdzīgi leisuretime aktivitātes ir aizstāts ar
brīvprātīgā vērtīgi sabiedriskās aktivitātēs, kas palīdz sasniegt hu- mankinds likteni!

Ceļojumi, tūrisms ir izveidojušies draudi. Kruīza kuģi izkraut tūristus ka bars līdzīgi
kukaiņi (prusaku) vairāk nekā ostas un vietējā vidē. Tie traucē vietējo dzīvesveidu, piebraukt
dzīvojošos izmaksas vietējiem. Izveidot kalniem atkritumiem. Šī izklaides no tukšgaitas labi
off galiem! Tas attiecas arī uz gaisa, treneris, dzelzceļa tūrismu.

Pūļa izklaides galiem!
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Pūļa izklaides rada daudz, "Garbage"! Padome ir izsīkst poligonu teritorijās. Beigas
kalnu ir par, "ATKRITUMU!

Pūļa izklaides vajadzībām vietām! Padomēm likt lielas teritorijas malā un nokļūt
augstu parāda ēkas milzīgas vietām. Milzīgs izmaksas uzkrāties darbību un
uzturēšanu. Šīs vietas netiek izmantoti 90% no laika. Ne vairāk jaunas vietas! Esošās
tiek nojaukta!

Pūļa izklaides vajadzībām milzīgas investīcijas sabiedriskajā, vietējā transporta un
autostāvvietu! Nav vietas, infrastruktūras izmaksas ir uz leju.

Novērš ceļu un autostāvvietu "haoss"!

Pūļa izklaides nes pasaules izklaides:
Olimpiskās spēles (Para, vasaras, ziemas) , Pasaules tūres

(Bands, ...) , Futbols (pasaules kauss) , Gran Prix, F1

(Motocikli, automašīnas) .
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Pūļa izklaides rada lielus pūļus. Liels pūlis ir gaistošs, cīņas bieži izcelties, histērija ir
iespējams, paniska bēgšana ... Liels pūlis ir drauds sevi un commuity. Big pūļiem ir
magnēts visiem atkarīgajiem un viņu piegādātājiem veidiem. Big pūļus nepieciešams
daudz

dārgi drošību. Liels pūlis izklaides galiem!

STOP PIESĀRŅOJOŠĀM sodīt piesārņotājiem

Izdzīvot !!!
Pienākums 9:
Aizsargātu dzīvniekus no cietsirdības un iznīcībai!

1 GOD vēlas, lai mēs baudīt un cienīt dzīvniekus. jāparāda cieņa pret dzīvniekiem. Par
prieku tie ienes mūsu dzīvē, kā mājdzīvnieku vai savvaļā. Kā darba biedrs (Guide suns,
iepakojumā dzīvnieku, aitu suns ...) . Kā piegādātājs segas, apģērbu, apavu, grīdas
segumu ... Kā sniedzēja uztura (Dzēriens, pārtikas) .
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1 Dievs gaida dzirdēt no jums!

Dzīvnieki lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 st nosaukums)

Paldies jums par svētību dzīvnieku
Kas dod mums prieku, pavadoņu un uzturs! Es cienu tos un
pasargāt viņus no cietsirdības es sodīt visus, kas ir nežēlīgi pret
dzīvniekiem godam 1 GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantots, ja nepieciešams!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1 GOD sagaida Cilvēce būt glabātājs 0f visiem dzīvniekiem. Cilvēku ir dota superior
intelekts (Paldies 1 GOD) dzīvniekiem ir jābūt pārzinātājs dzīvnieku pasaulē. nežēlība lai
Dzīvnieki ir noziegums, kas tiek ierosināta! Katru reizi, kad suga izmirs cilvēce nav
izdevies.

Cietsirdība pret dzīvniekiem, ir apvaino 1 GOD noziegums tiks sodīti.
Akumulatora korpuss, nolaidība, Safari-medības, sacīkšu dzīvniekus, iestudējot dzīvnieku cīņas,
testējot produktus, procedūras ar dzīvnieku, spīdzināja ...

Jebkura persona, klubs vai organizācija, sponsoriem vai atvieglo cietsirdības pret dzīvniekiem (Bull-cīņa
Arena, cirks, Greyhound-Racing Oval, Race- trase, Steeple-Chase Protams, rikšotāju celiņu, Zoo
...) tiek sodīti JAUNKUNDZE

R4 katram dzīvniekam un slēgtas. Sanctuary s tiek atbalstīti!
Dzīvnieku cīņas (Bear, Bull, Cock, suns, ...) Beigt. Dzīvnieku īpašnieks, treneris un veicinātājs ir būrī, JAUNKUNDZE
R4 . Norises vietas tiek nojaukta .
Akumulatora korpuss tiek nojaukta. Aizstāts ar "brīvās turēšanas apstākļos".

Cirka dzīvnieku izklaides beidzas. Dzīvnieki tiek aizstāti ar cilvēkiem.

Life Dzīvnieku transportēšana tālāk par 30 km galos. Portatīvais lopkautuve tiek izmantots.

Sacīkšu dzīvnieki beidzas. Sacīkšu norises vietu ir slēgtas, nojaukta. Sacīkšu dzīvnieku īpašnieks, treneris,
sporta norises vietu operatora get, JAUNKUNDZE R4 .
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Thrill-nogalināšanu (Safari medības, Royal-medības, citi medības) dzīvnieku galos. Atbalstītājs,
Mednieki tiek sodīti, JAUNKUNDZE R4 katram dzīvniekam .
Tikai Rangers var kaujamās dzīvniekus.

Tematiskā parku dzīvnieku izklaides beidzas. Aizstāts ar spēlēm, braucieni, ...

Zoodārzi ir slēgti. pēc dabas rezervāti Aizstāts ka mājā tikai vietējās sugas. Katram
Shire ir Wildlife Sanctuarie (S) .

Svētnīca
Shire Sanctuary aizsargāt vietējo "Habitat". Tas ir Eco-System,
Rock un smilšu veidojumi, Veģetācijas, Wildlife. Kļūsti par Shire
svētvietām Ranger Brīvprātīgais. 1 GOD ir skatīties.

Katrs Shire-Oasis ir Sanctuary. Vairāku Shire-Oasis var radīt Sanctuary koridoru. Provinces
valdība palīdz Sanctuary koridorā.

makšķerēšana
Makšķerēšanas kalpo 1 nepieciešamību, pārtiku vākšanas. Un apzinās
nepieciešamību būt thrills (Sports) .

Makšķerēšana pārtikas atbalsta Turētājbanka Guardian.
Makšķerēšana lai thrills (Sports) nav.

1 Dievs gaida dzirdēt no jums!
makšķerēšana lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 st nosaukums)

Paldies jums par svētību makšķerēšanas Tas ir labs Soul un labu
kuņģi! Es ne pārāk zivis vai atļaut pārzveju Es piemeklēšu
aizraušanās meklētāju makšķerniekiem un tās virzītājiem godam 1
GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantots, ja nepieciešams!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Makšķerēšana uzrauga valsts, lai izvairītos no zvejas. Izmērs ierobežojumi attiecas uz konkrētām
sugām. Zivju zem noteikta lieluma ir, atbrīvots (Likums) .

Sagūstīt un transportēšana ēsmas zivtiņu var izplatīties kaitīgiem organismiem
starp ekosistēmām, apdraud tos. Zivju pārvietojas no vienas vietas uz citu, var
izraisīt ieviešanu zivju ārzemnieka ekosistēmai. Pārbaudiet vietējos noteikumus.

Izmantojot dzīvo ēsmu, ir nežēlīga. Nedari to!

Greedy lauksaimnieki, ranchers lieks zemi. Rezultāts pārganīšanu. rezultāts pārtuksnešošanās (Slikti
laika apstākļi paātrina lietas uz augšu) . Rezultāts nežēlību pret lopus. Šī gali! Greedy
lauksaimnieki, ranchers zaudē zemi bez atlīdzības. Tie tiek sodīti, JAUNKUNDZE R4 katram
dzīvniekam .

End nežēlība visiem 1. Dieva radības gados.
Pienākums 10:
Piecelties, lai negodīgi uzbruka, neizdevīgā stāvoklī, vājš un trūkumcietējiem!

Privātpersonas un kopienām ir morāls pienākums, pilsoņu pienākums piecelties par negodīgi
uzbruka, neizdevīgā stāvoklī, vājš un trūkumcietējiem.

morāli spēcīga (VIŅŠ VIŅA) ir pienākums palīdzēt emocionālo, garīgi un fiziski stāvoklī. Turētājbanka
Guardian spēcīgu vadību. Kopienas, kas nespēj pildīt savus morālos pienākumus un
civilo pienākumu. Vai nav pelnījuši, lai izdzīvotu!
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Negodīgi uzbrukuma s var būt rezultāts: augstprātība, viltība, elitārisms, kāre, skaudība,
nezināšana, netaisnība, pārpratums, vienādranga spiedienu, nepatiesa liecība, atriebība,
lepnums, sociālā statusa, bagātība-aparteīda ... Tie nav attaisnojums negodīgumu. Negodīgums
tiek labota. Iniator (S) no negodīguma IS (Ir) saukt pie atbildības (Kompensācija, rehabilitācija) .

Cilvēki ir nelabvēlīgā situācijā, jo to attieksmi, uzvedību, izskatu, lētticība, sociālā
statusa, ... Indivīda un kopienas ir pienākums palīdzēt šiem Nelaimīgie. Tas nenozīmē,
izdales materiāli. Bet labot
- ing nosacījumus, kas ir cēlonis un sekas, kā kļūt un palikt stāvoklī. Kas atrodas
nelabvēlīgā situācijā, ir pašu intereses, lai pārvarētu šo situāciju.

Vājš ir liels izaicinājums ir viegli aizmirst, un aizmirst. Vājā var
parādīties nožēlojami. Izraisīt satraukumu Ting palīdzēt. Nekad mazāk
viņi ir vajadzīga palīdzība.

1 Dievs gaida dzirdēt no jums!
katru dienu lūgšana

dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Palīdzi man būtu
tīrs, līdzjūtības un pazemīgs izmantošana 7 Scrolls kā guide:
Es pasargās jūsu darbi un sodīšanu ļauno.
Piecelties, lai negodīgi uzbruka, problemātiskos vāja un trūkumcietējiem Feed izsalcis,
patversme bezpajumtniekiem un komforts slims sludināt:

1 Dievs, 1 FAITH 1 baznīca, Universe turētājbankas sargi Paldies par
šodienu
Jūsu visvairāk pazemīgs uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 st nosaukums)

Par Glory 1 GOD un labu Cilvēces
Šī lūgšana ir lietots ikdienā, atsevišķi vai grupā jebkurā-vietā jums patīk, saskaras ar
Rising Sun acis aizvērtas. Skaitīja pie vākšana.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Jo vairāk korumpēti, amorāla, patmīlīgs kopiena kļūst. Jo
vairāk trūkumcietējiem šī kopiena ir. Tie ir trūcīgas, jo
sabiedrībā bagātība netiek dalīta vienādi. Lai pārvarētu šo, tā
dalībniekus
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par "Chain of Evil", tiek saukti pie atbildības, aktīvu-dzīslu, JAUNKUNDZE R6 .

Būt bagāts bagāti ir kauns noziegums JAUNKUNDZE R6 .
1 GOD nepatīk: augstprātība, in-tiesu, greznums, bagāts, veltīgi,
vardarbību, atkritumu, bagātību, tie nav debesīs.

1 GOD nevar uzpirkti vai nopircis !!!
Pienākums 11:
Feed izsalcis, pajumte homeles un komfortu slims!
Vietējā arī pie sabiedrībā ir bezpajumtnieki (Guļ nokļūt atkritumu
dumpsters) badināti (Ēšanas atkritumu) cīnās
(Vajā, terorizēti un stalked parādu kolekcionāri) cilvēki. Daudzi no tās iedzīvotāju iet

bez vajadzībām ikdienas dzīvot (Eatab- le pārtika, tīrs ūdens, pienācīgas apģērbs,
ērti-patversme) . šis
trūcīgiem cilvēkiem dzīvo nabadzībā, kas bieži noved pie apakšprogrammai nostājai
ļaunprātīgu (Smēķēšana, alkohols, prostitūcijas un prātu apreibinošas vielas) . Viņiem
ir nepieciešama palīdzība, aizraujošāku kopienai, ..

Tas ir egoistiski kopiena dzīvo "Chain of Evil", un ja tās pienākums
ievērot cilvēka pieklājības normas. Vai šis ir jūsu kopiena? Ja tā tas ir jūsu
pienākums, lai mainītu lietas. Nespēja to darīt, ir amorāls, ir Ļaunums ir
Anti-1 DIEVS.
Ļaunums ir aktīvs attīrīta, būrī, JAUNKUNDZE R6

Kopiena, kas ļauj vecākiem (Bad nepiemērotu) 2 stāsts buidings, 2
darba vietas 2 automašīnām sūtīt savus bērnus uz skolu ar brokastīm
un sviestmaizes. Ir kopiena, kas nav pelnījuši, lai izdzīvotu. Vai jūsu
kopiena ir izsalkušo cilvēku, būtu kauns un pabarot tos. 1 GOD ir
skatīties!

Vai Kopienas Veselības iekārta pārvērst slimus cilvēkus prom, jo viņiem nav veselības aprūpes vāku. visi
(Ne rehabilitētājiem) ir 1 GOD ņemot vērā tiesības uz bezmaksas beznosacījumu veselības aprūpi. Liedzot
bezmaksas veselības aprūpi, ir noziegums, JAUNKUNDZE R6 + zaudēt profesionālo akreditāciju.
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Shun un kauns jebkuru parazītu spekulāciju praktizējošs ārsts.

Bezmaksas veselības aprūpes pakalpojumus 1 GOD Ņemot vērā labo!
1 Dievs gaida dzirdēt no jums!

Paldies lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Paldies apgādei ar
mani Daily dzērienu un pārtikas Living ar savu jaunāko ziņu
Es cenšas būt pelnījis barības katru dienu drīkstu saudzējuši mokošas Slāpes
& numbing bada sāpes jūsu visvairāk pazemīgs uzticīgais turētājbankas
aizbildni (1 st nosaukums)

Par Glory 1 GOD un labu Cilvēces
Izmantojiet šo lūgšanu pirms katras barības!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Kopiena, kas ir emty mājas. Ja nav pajumtes. Ir savas kopienas tukšās mājas un
bezpajumtnieki. Pārvietot bezpajumtnieks tukšā mājā. End investīciju Real-Estate. Beigt
parazītisko plēsonīgo spekulāciju zemes īpašniekiem. Turiet viņus pie atbildības, JAUNKUNDZE
R6

Turētājbankas Guardian Shire nav nekādas pajumtes. Jebkura bezpajumtniekiem ir
nodotās ar Shire Cluster mājokļiem. ' grāfiste ' uzreiz liek bez pajumtes WMW x1 . Provinces
Kopienas Avārijas dienests
(CE) nosūta vērtētājs, kurš izlemj, vai bezpajumtnieki var integrēt sabiedrībā. Daži

bezpajumtnieki var nebūt abble jāintegrē. Shire izskatās pēc tiem. Neviens ir palicis
guļam grāvī, žāvēšanai, saldēšanas, badā, mauled, uzbruka, pissed uz suņiem, ...
provinces un Shire valdība, kas nespēj viņu rūpības uz tā pilsonim. Tiek aizstāti,
kriminālvajāšana, JAUNKUNDZE R7 Melbourne>

Custodianm aizbildnis uzskatu, ka katram (Ne rehabilitētājiem) kopienas dalībnieku ir 1
GOD devis tiesības: ēdams pārtikas, tīrīšanu daudzumu ūdens, pienācīgs apģērbs un
droša ērts patvērums.

Aizstāt savtīga kopienu ar vienlīdzību un harmoniju
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Pienākums 12:
Protests netaisnība, amorality un vides vadalism!
Ieguvēja priekšrocība salīdzinājumā ar citiem uzkrājas lielas summas materiālām
lietām, ietekmi un varu. Tas noved pie nevienmērīga bagātību sadali (Wealth-aparteīda)
. Wealth rada vēlmi būt vairāk un aizsargāt to, kas jums ir. Lai to izdarītu bagāts
korumpēti taisnīgums. Tie ir likumi izmaiņas d (Bojāts-likums) lai uzlabotu un
aizsargātu viņu "egoisma". Tas noved pie netaisnību. Šie cilvēki (Chain of Evil
locekļu) ir arī galvenais iemesls "Amorality" & "Vides-vandālisms".

Korumpēti tiesībaizsardzības netaisnības: Diplomātiskā imunitāte, Double
Jeopardy, atzīšanos, imunitāte, Noilgums, Privilege, ...
Bojāts likums ir atcelts (Re-notiesāta) ! Atņemšana tiek ar atpakaļejošu spēku no

0.1.1.1 (01.01.2004) . Vainīgs ir sodīti.
Bērnu netaisnības: sišana, ubagošanu, molesting, darba,
pedofilija, prostitūcija, soldiering, pašnāvniecisku bomber .. Bērnu
netaisnību sliktāko formu commu

- Nas netaisnība, neveiksme! End Child netaisnības. CAGE
GUILTY !!!

Sievietes netaisnības: vardarbība ģimenē, darba samaksā,
izvarošana, reliģiskās, seksuālās uzmākšanās, prostitūcija, verdzība .. Sievietes
netaisnību kopiena neveiksme ir jārisina! Beigt Sievietes netaisnību.

Kopienas netaisnības: Iebiedēšana, elitārismu, alkatība, spekulāciju,
Wealth aparteīda, Pārmantotā tirānijas ..

Kopienas netaisnību ir jārisina!
Bad Law netaisnības: Freehold, Privatizācijas komunālo, autortiesību un patentu (intelektuālais
īpašums) , Hedžēšanas, nodokļu atskaitāms ziedojumu, Kredīts, azartspēles ... Slikts
likums ir atcelts (Re-notiesāta) ! Atņemšana ir ar atpakaļejošu spēku no 0.1.1.1

(01.01.2004) . Vainīgs ir sodīti.
Reliģiskās netaisnības: Piedošana, apgraizīšana (HE, viņa mutila- cijas) , celibāts,
uzbāšanās, Privilege, pedofiliju, sacrefice, sievietes
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diskriminācija .. Atmaskot un Shun reliģiskās netaisnība. Kļūsti Turētājbanka
Guardian! Turiet garīdznieki pārskatatbildību. Ir tikai:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Tiesiskums ir "BASIC" cilvēka vajadzības. Tieslietu ir būtiska kopienas
varētu darboties, izdzīvot (Sk 7 provincēs) .

Tieslietu izveido Patiesības un labot In-tiesiskumu. Tieslietu nav žūrija.
Tā ir obligāta notiesāšanu, rehabilitat- jonu, kompensāciju.

Pārvaldības netaisnības: Slepkavība, Korupcija, izpilde, Iekštelpu Vade, elitārismu,
Wealth aparteīda, piesārņo, Vides, vandālisms Spīdzināšana, tirānijas, .. Aizstāt
tirānija (Iedzimta, Politiskā) ar mul- tiple izvēli 1. pagājušajā pastu brīvi vēlētā komiteja
pārvaldība.
Ierosināt lietu tirānijas: JAUNKUNDZE / R7 Pārvaldība, kas rada netaisnību, kas Evil aizstāj & kriminālvajāšana: JAUNKUNDZE
/ R7 .

Katrs cilvēks ir morāls, pilsoniskās pienākums gala netaisnību. Aizturēt cilvēki atbildīgi, kas ir
cēlonis un sekas netaisnību, JAUNKUNDZE R6-R7

ZEROTOLERANCE līdz Netaisnība!
Daudzi kopienas endorce Ammorality. Šī gali. Reliģiskie filozofija s tiek izmesti turpināt,
patēriņu un brīvā laika aktivitātes. Morāle tiek aizstāti ar turpināt sevis iepriecinājums (Emspirdzinošs viens ir tumšs ļauno pusē) . Tas nav pieņemami! Šie cilvēki tiek saukti pie
atbildības.

Humankinds krišana pārāk daudz leisuretime. Šī gali. Pārāk daudz
leisuretime, ir cēlonis un sekas pārāk daudz nevajadzīgu Junk. Pārāk daudz
Atkritumu. Pārāk daudz Piesārņojuma. Pārāk daudz tūrismu. Pārāk daudz
garlaicība. Pārāk daudz atkarībām. Pārāk daudz spēlējot vai skatoties
spēles. Nav pietiekami daudz darba ētika un kopienas garu.

Pārāk daudz leisuretime, aizstāj (WMW, brīvprātīgais darbs) . 1 GOD noteikt piemērs darbu 5 dienas
6 dienas, izvērtēt savu sasniegumu, comp- Lete jebkuru nepabeigto darbu un plānot nākamo nedēļas
darbu. Pēc tam, kad darba leisuretime tiek izmantots, lai brīvprātīgais. uz dienas 7 atpūtu baudīt dzīvi
have a fun-
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Diena, Sviniet, apmeklēt vākšana. Nē vākšana tuvu sākt 1.
Veikt self-iepriecinājums leisuretime. Sadala Kopienas uz tiem, kas ir
pārāk daudz, un tiem, kas vēl nav pietiekami (Wealth aparteīda) . Cut
Ammorality, leisuretime, consumerism, atkritumu un apskāviens:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Vides-Vandālisms ( Eco-terorismu) ir individiduals un organizācijas necienot 1 Dieva darbi.
Rādīt disres- pect, Shun, kauns anti- 1 GOD Vides vandāļi: JAUNKUNDZE R7.

Vides-Vandālisms (EV) apdraud uz "Eco-sistēmas", tā veģetācijas, tās radības, mūsu
pārtikas ķēdes. EV galvenais cēlonis Globālā sasilšana. Iemesls jaunu pasaules
slimībām. Draudus dzīves kvalitāti.
EV, Ogļu ieguve, ogles transportu. Atvērt ogļu transporta piesārņo gaisu. Fine ogļu putekļi
ieelpo cilvēkiem un dzīvniekiem, padarot tos slims. Veļas ir piesārņots izraisa ādas
bojājumi. Augsne, Kultūras, veģetācija ir piesārņots nederīgi cilvēku vai dzīvnieku
patēriņam. Atvērt ūdeņi (Creeks, dambji, ezeri, dīķi, strauti, lietus, rezervuāri, upes, sniegs) ir
piesārņoti padarot to nederīgu dzert cilvēkiem un dzīvniekiem. Atvērt Ogļu transporta
beidzas. Operatori, Apakšuzņēmēji un autovadītāji tiek sodīti, JAUNKUNDZE R7 + samaksāt
medicīnas, Vet-rēķinus un sakopt. Bojāts noziedzīgs valdība, kas ļauj tam notikt aizstāj visi
tās locekļi būrī, JAUNKUNDZE R7.

Vides, vandālisms ir cilvēki, kas dzīvo pārzvejoto lieluma mājās. Cilvēki,
kam ir bezjēdzīgi tualetes dārzi, baseini, Tenis-korti .. Cilvēki,
kuriem medību kabīnes, pludmales kabīnes ... Tas ir aizstāts ar
CG Shire plānošana.

No Shire plānošanas mērķis ir izmantot zemi lielāko labumu vietējai kopienai un
Habitat. Ir svarīgi, lai Kopiena un biotopu saskaņot. Visa auglīga zeme tiek izmantota,
lai aug pārtikas un vai rančo, nodrošinot daži svētvietām tiek nodrošināti dzimto
vegetat- jonu un vietējiem radījumi. Ne auglīga zeme tiek izmantota iekšzemes un bez
iekšzemes ēkā. Esošās ēkas auglīgā zeme ir demoli-
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nojume un pārstrādāti par diskriminācijas auglīgās zemes. Savrupmājas ar tualetes dārzi,
dzīvokļi, townhouses, mansardu, brīvdienu mājas, pensijas ciemati tiek aizstāti ar Shire
klastera mājām nav auglīgās zemes.

Vides-Vandālisms noziegums, JAUNKUNDZE R7
Pienākums 13:
Vai apbalvoti darbu, ne loafing!

1 GOD vēlas, lai jūs uz darbu! Kopiena vēlas, lai jūs darbā! Jūsu vecāki vēlas, lai jūs
darbā! Tu gribi (ir) strādāt. 1 GOD 's dizains ir cilvēkam būt aktīvs, noderīga. Vai nav
pievilt 1 GOD.
Cilvēki grib justies noderīga. Labākais veids, kā to panākt, ir darbs.
Darbam ir cerības par atlīdzību.
Atlīdzība ir 3 veidu. Pay, apmierinātība, soulfood. Turētājbanka aizbildnis samaksu ir
balstīta uz ' nedēļas minimālā alga ' (WMW) un reizinātājs.
Pay-skala sākas ar WMW x1 ( minimums) līdz WMW X7 ( maksimālais) :
WMW x1 nekvalificēts , māceklis WMW x5 vadītājs

WMW x2 kvalificēts , Tirgotājs

WMW x6 pārvaldnieks

WMW x3 Senior-Tirgotājs

WMW X7 admitrator

WMW x4 uzraugs

' WMW ' katru gadu nosaka valdība. WMW var palikt tāds pats, vai iet uz augšu vai iet uz
leju, jo ekonomiskie apstākļi prasa.

Lai uzstādītu algu un nosacījumiem tās standartizē. Par labāko ekonomikas pārvaldības
ikvienam ir algots strādnieks. Piezīme ! Privāts īpašumtiesības, valsts īpašumā ir jāatceļ
un jāaizstāj ar Cron ( Kopienas Run pieder nevis peļņu) . Arodbiedrības ir izslēgta.
Valdība nosaka algu un nosacījumus gadā.

Darba apstākļi: Darba vieta ir būt veselīga un droša ar aizsardzības rīku un
apavus nēsā kā nepieciešams. Nenospiestu ing cilvēkus darīt vairāk darbu
mazāk laika, ir nedroša, unheal- tavs un samazinās kvalitāti. Ir pauzes ik pēc 3
stundām nostrādātās Kopā stundas diennaktī nedrīkst pārsniegt 10 stundas.
CG 21h Klock laiks piemērojams.
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Apmierinātība ar darbu (Js) ir prāta stāvoklis. Ja cilvēks strādā, jo viņi ir. Viņiem ir
nepieciešams, lai izveidotu savu Darbs apmierinātību. Ja jūs mēģināt grūti
pietiekami, jūs varat atrast "JS", jo garlaicīgi, ikdienišķa, monotons darbs.

Strādnieki, kuri nevar atrast pilnu vai nepilnu darba laiku. Vai lietderīgi izmantoti ar ' grāfiste
' uz WMW x1 . Likvidē bezdarbnieki!

Loafing ir slinks. Ir nevēlama, savtīgi. Ne darot savu
daļu mājās, skolā vai darbā, ir slikti. Mājas, izglītības
un darba nav ļaut loafing kļūt par normu.
Mokasīni tiek saukti pie atbildības. Recidīvi ir
priekšrocības, privilēģijas atsaukts un
apkaunoti.
Darbs> Brīvprātīgais> Fun-Day

Pienākums 14:
Esi labs! Sodīt Evil!
Būt labi nenozīmē, ka svētais vai perfekts. Piezīme! Nav pilnība fiziskajā Visumā. Tas
attiecas arī uz cilvēkiem.
Ir 6 posmi labo un ļauno.
Labākais> Mēģina> atgriezies> kļūdains> Bad> Evil.

Ik Turētājbanka sargs cenšas dzīvot stadijās, 1-3.
Best! Persona cenšas būt labi vien var būt. Turētājbankas aizbildnis!
Mēģina! Nedaudz kļūdaina cilvēks mēģina uzlabot. Labs cilvēks!
Atgriezies! Kļūdaina Persona, nožēlo un cenšas uzlabot. Vidusmēra cilvēks! Personai,
kas kļūdas. Tie vīlušies I, ģimenē un sabiedrībā. Viņi nožēlot un labot lietas, kā
vislabāk, kā viņi var. Es, ģimenes un kopienas ir dot viņiem otru iespēju.

Kļūdains! Kļūdaina cilvēks, nemainās. Kopienas bažas!
Personai, kas kļūdas. Tie vīlušies I, ģimenes, kopienas. Viņiem vienalga. Ģimene,
kopiena turēt šo personu kontu.
Šī persona var kļūt par visatļautības, tiek uzlādēts, JAUNKUNDZE R1 , R2 .
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Bad! Slikts cilvēks, visatļautības, krimināltiesību, ... Kopienas draudi! Persona ar visatļautības
attieksme izdara noziegumus. Draudi ar ģimeni un kopienu. Šis slikts persona ir saukta pie
atbildības: JAUNKUNDZE R2-R4 .

Evil! Šī persona redz nelikumības kā normālu un noziegumu kā
aicinājumu. Evil briesmīgs Kopienas draudi! Šis Evil ir jāmaksā: JAUNKUNDZE
R4-R7 .

Ir posms 7: " tīrs "! Tas attiecas tikai uz Soul. Kad Soul kļūst nemirstīgs eņģelis. Dvēsele
tad "Pure"!
Cilvēce ir zaudējusi tas ir veids. anti 1 GOD, ammorality kriminalitāti, netikumība,
netaisnība, spekulācija, piesārņo, vardarbība ir jauns normāli. Accontability tiek
piemērots posmā jaunajā normāli cilvēces. Esot "Harmony ar sevi, tas ir apkārtni,
fizisko Visumu un 1 Dievs "!!!

1 GOD testē Cilvēce par turēšana Evil pārskatatbildību, ievietošana sprostos to. Ja
Cilvēce nespēj piemērojot "Atbildība", "Mand- atory Sentencing" un "Rehabilitācija". neapmierināta
1 GOD rīkos Evil cilvēcei pārskatatbildību. Jūs nevēlaties, lai dusmas 1 Dievs!

1000 ir gados ļauns ir tuvojas beigām. Ar vai bez cilvēka līdzdalības. Turētājbanka
Guardian tic Cilvēce būtu imple- bas "Atbildība", "Obligāti Sentencing" un
"Rehabilitācijas", iesprostošana ļauns!

Turētājbanka-Guardian Atbildība: Zero Tolerance, bez Bad-Likumi, nav korumpēti atlaides
likumi, neviens Žūrija, obligātās-teikumus, Rehabilitācijas
(Izglītošana, ievietošanu sprostā, kompensācijas) . Implemeting, "LGM '.

ESI LABS sodīt EVIL !!!!!
Pienākums 15:
Esiet vienkārši un dot pelnīto cieņu!
Turētājbanka-Guardian atbalstīt taisnīgu un demokrātisku sabiedrību. Tas ir balstīts uz, vai
uzvedība uz to, kas ir moraly pareizi, godīgi un uzrakstīts "Lawgiver manifestu".
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Taisnīgs cilvēks dod katram indivīdam un būtne, ko viņi ir dēļ.
Ja cieņa ir pamatots taisnīgs cilvēks dos pienācīgu cieņu. Taisnīgs cilvēks
pieprasa atbildību gadījumos nepareizi dara.
Tieslietu sākas ar indivīds "TU"! Jums ir nepieciešams, lai būtu "Just". Būt Vienkārši ir pamats, no
kura ir "Tieslietas" paceļas uz augšu.

Tā tikai un saņemt tiesiskums ir ideāls. Realitāte ir tāda, ka tur ir netaisnīga cilvēki, kas rada
In-tiesiskumu. Katram indivīdam ir morāls un civilā (Valsts) -duty noņemamos-tiesiskumu.

Just grupa izveidota un izveidot "pārvaldība". pārvaldība sastāv
(obligāts) vairāku izvēles un vienāda dzimuma "komiteja". 1 persona un vai iedzimts (Monarhija)
Pārvaldība ir tirānijas. Tirāni tiek noņemtas, kriminālvajāšana, JAUNKUNDZE R7 .

Cieņa var būt pelnījis. Ar personām, grupas, organizācijas, ...
Pelnījis ir morālais spēks un ir vienkārši: spējas, sasniegumiem, darbības, pieklājīgi,
atzinību, uzmanība, laipnība, pieklājība, smalkjūtību, izlases laipnības īpašības ..

Cieņa rāda apbrīnu dēļ un vai sasniegumu. Tas var aizņemt laiku un pūles, lai
apzinātos labas īpašības. Ja zināms, kur lietderīgi ievērot šos kvalitātes pēc pelnītā
Respect.
Cieņa var būt arī redzams uz jūtām, vēlmēm, tiesības ... Šis Respect veids nav dota
automaticcally. Rāda atlīdzību, veikt piemaksas, jābūt uzmanīgiem ... jāstāv pārbaudi
morālā spēka un ir vienkārši. Tikai tad tas var kļūt pelnījis cieņu.

Pienākums 16:
Kremēt, tuvu Kapsētas!
Cilvēka ķermenis ir sākums un beigas. Tās beigās Soul ir atbrīvota. Lai
nodrošinātu, ka Soul tiek atbrīvots un Afterlife ir iespējama. Cilvēka
ķermenis ir kremēts. Ja Soul netiek atbrīvota tā pastāv aizmirstība kā
Garā.
kremācija ir ne tikai nepieciešama, lai atbrīvotu dvēseli, bet arī veselības stāvokļa
dēļ. Kremācijas ugunsgrēka attīra. Iznīcinot bīstamas baktērijas, vīrusus, kukaiņu
kāpuriem un sēnītes, kas var apdzīvo ķermeni.
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Krematorijas ir provinces Sabiedrisko pakalpojumu iekārta: Administrācija

(Coroner, Morgs) , End Portāls un dārzam. Te mirušo ir autopsija tiek farewelled un
pārstrādāti.
Visi miris tiek transportēti uz morgu par autopsijas. Autopsija ir noteikt nāves cēloni, un
identitātes ir miris. Tas ietver toksikoloģija, lai noteiktu, vai iestāde ir lipīga anyway un
varētu būt inficēti citu cilvēku.

Apēdot cilvēka ķermeni pirms laikā vai pēc autopsiju, ir amorāls, ir noziedznieks. Cannibalizing
ir noņemot bodyparts, virsbūves šķidrumi, olas, spermas. Ķermeņa apēdot ir noziegums: JAUNKUNDZE
R7

Cremator sagatavo ķermeni un īpašums-sadalījumi informāciju apskatei. Katrs
organisms tiek sagatavots tāpat bez izņēmumiem. Kailu ķermeni (Cilvēki sāk dzīvi kaili
tie beidzas dzīve kaili) tiek ievietots vienkāršā kartona zārkā, uz kuru attiecas olīva krāsu
lina lapa tikai ar galvu redzamā.

Skatītāji var lūgties klusi izmantojot Soul-Lūgšana , Skumjas-Lūgšana , vai

Izdzīvojiet-Laba Lūgšana vai Izdzīvojiet-Bad Lūgšana . Cremator nosaka datumu un
laiku kremāciju. Afterlife haoss rīko Elder no tuvākā Klan. Body tiek kremēts. Sērotāju
saņem plāksni katrs veikt mājās.

Nākamajā rītā pelni dispursed pār krematoriju dārzu.
Rehabilitētājiem pelni dempinga cenām Garden kompostu.

Kapi bēru pagānu rituāls
Kapu bēres ir nepieņemami, jo pieaug iedzīvotāju
vajadzībām, izmantot zemi vairāk noderīgs. Kapu bēres
var radīt Ghosts pēc ne atbrīvojot dvēseli. Kapu bēres ir
privileģēts ļaunums elitāra izrādīties: Dārgi zārku, dārga
Headstone, pompozs labiekārtota mauzolejs.

Konservanti pārtikas pieturas organisma no trūdēšana apturēšanas atkārtotu izmantošanu kapu. Graves
veicināt noziegumu, aplaupīts un vandalising. Neglec- ted kapa piesaistīt parazīti ... Graves ir
atkritumi zemes, nepieņemami. Iedzīvotāju skaita pieaugums ir saistīta, izmantojot zemes efektīvāku.
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Ne vairāk jaunas Kapsētas. Esošie Kapsētas ir slēgtas, un izraka. Joprojām tiek
kremēts un ieziež krematorijas dārzu.
Zeme tiek izmantota citiem mērķiem.

kremācija ir vienīgais pieņemamais veids bērēm!
Pienākums 17:
Balsojums visās vēlēšanās!

Balsošana ir morāls un civilā pienākums. Izdzīvošana kopiena balstās uz maksimālu atbalstu
un līdzdalību no saviem biedriem. Kopienas dalībvalsts, un katrs turētājbankas Guardian ir
pienākums balsot visās vēlēšanās (Politiskā vai cita politiska) . Neatbilstība, JAUNKUNDZE R1

Cilvēki nav balso faktiski atbalsta cilvēkus, kas noteiktu Tyran- Cilvēki. Tās ļauj lobiju
grupām korumpētu pārvaldi. You Must Balsojiet!

Kā balsot
Turētājbanka Guardian balsot visās vēlēšanās, ka tie ir piemēroti.

Kas ir kandidāts, kas var tikt atbalstītas?
Viņš nav jaunāks, tad 28 vai vecāki, tad 70. ir vai ir bijis kāds no
vecākiem.

Vai darbinieks vai brīvprātīgais, vai pensijā. Vai
garīgi un fiziski vesels. Nav universitātes
izglītību.
Nav veicis nevienu iesprostoto rehabilitāciju. Nav seksuālu invaliditātes (Tas pats dzimums,
sajaukt dzimums, bērns molesting) . Izmanto "likumā kukuļdevēja manifests" kā to guide. Vai

Turētājbanka Guardian

PIEZĪME !

Turētājbanka Guardian Atbalstītāji un Klan Vecajiem var nominēt, at- ports, apstiprināt
un Shun kandidāti vēlēšanās. Turētājbanka Guardian locekļi (Zenturion, Praytorian,
pasludināja) nevar atbalstīt, izvirzīt un apstiprināt kandidātus ārpus 1. baznīcas
administrācijai.
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Pēc pabeigta 1 GOD norādīti pienākumi! Tagad Jūs esat gatavi pieprasīt un
saņemt 1GOD sniegtās privilēģijas!

Par Glory 1 Dievu un labā Cilvēces!

beigas
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