1FAITH กฎหมายมอบให้ Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH จักรวาลปกครองผู้ปกครอง

คุณธรรม บวก เป็นคุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับวิญญาณและทำให้คุณเป็นคนที่ดีกว่า 1 พระเจ้า กำลังดู.

ทำให้คุณธรรมวิถีชีวิต อยู่ในความสามัคคีกับครอบครัวเพื่อนบ้านชุมชนที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม
ment ชีวิตที่มีคุณงามความดีเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการนมัสการ
1GOD

เป็นข้อหาอานิสงส์ที่บริสุทธิ์-เครื่องชั่ง
คนที่จะมีชีวิตอีกคุณธรรมความดีที่พวกเขาทำ 1GOD รักพวกเขา

ของมนุษย์ ความสำเร็จ: คุณธรรม
บูชาเท่านั้น 1GOD & มักจะลงโทษความชั่วร้าย 1
เรียนรู้แล้วสอนและความรู้ต่อเนื่อง
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับที่อยู่อาศัย รัก, ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้
ความกล้าหาญความเมตตาเพียงแค่ร่วมกัน
ความขยันหมั่นเพียรและเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด
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1GOD กำลังรอที่จะได้ยินจากคุณ! • • ••••
คุณธรรม -Prayer
ที่รัก 1GOD , ผู้สร้างที่สวยที่สุดในจักรวาลอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง
(1 เซนต์ ชื่อ) สัญญาที่จะมีชีวิตอยู่และทำหน้าที่คุณธรรม

สัญญาว่าจะส่งเสริมให้ผู้อื่นมีชีวิตอยู่และทำหน้าที่คุณธรรมจองลงโทษพฤติกรรมที่ไม่ใช่คุณธรรมให้คุณธรรมเจริญเต
1GOD & การที่ดีของมนุษยชาติ

การสวดมนต์นี้จะท่องที่บ้านหรือที่ชุมนุม!
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คุณธรรมที่ 1: บูชาเท่านั้น 1GOD & มักจะลงโทษความชั่วร้าย
นมัสการ 1GOD เท่านั้น ยกเลิกไอดอลอื่น ๆ ทั้งหมด:
สถานที่สักการบูชาของพิธีกรรมของพวกเขาเขียนของพวกเขา ...

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบูชามาจาก ' กฎหมายมอบให้
Manifest '

1GOD ไม่ต้องการ sacrefices แท่นบูชาจะถูกแทนที่ด้วย lecterns คัสโตเดียการ์เดียนเรียน
(แสวงหาได้รับความรู้) & สอน (ใช้และถ่ายทอดความรู้) จากอู่ที่เผาศพ

1GOD ไม่ต้องการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสถานที่สักการะ
คัสโตเดียการ์เดียนนมัสการทุกที่ทุกเวลา เมื่อวันที่ Funday ที่ชุมนุม (ในสถานศึกษา)
กับครอบครัวเพื่อนเพื่อนบ้าน ...

บูชา 1GOD หมายถึงการถือครองรับผิดชอบชั่วร้าย เมื่อใดก็ตามที่ความชั่วร้ายป
ความรับผิดชอบมาโดยการหา 'ความจริง' (โดยสมรู้ร่วมคิดไม่ขัดแย้ง)
สร้างความผิดหรือไม่ผิด มีความผิดประโยคบังคับ (สะสม) ถูกนำไปใช้ตามด้วยกา
ไหนค่าตอบแทนที่จำเป็นที่จะได้รับ
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1000 ปีแห่งความชั่วร้ายกำลังจะมาถึงสิ้น!

เป็นผลดี ลงโทษความชั่วร้าย !!!!!!!
คุณธรรมที่ 2: 1 เซนต์ เรียนรู้แล้วสอนและความรู้ต่อเนื่อง
มนุษย์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) รายละเอียด 1 เซนต์ เรียนรู้แล้วสอนให้แสวงหารับและการใช้ความรู้
IP ผ่านมาการศึกษาฟรีงานราชการ,
ประสบการณ์ชีวิตการทำงานประสบการณ์, กฎหมายมอบให้ชัดแจ้ง
ในที่สุดก็ผ่านได้รับทรัพย์สินทางปัญญา (ต่อเนื่องหิ้งรู้) ให้กับครอบครัวที่ทำงานกับชุมชน
(ไม่มีลิขสิทธิ์สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของชุมชน) ไชร์

ราชการจังหวัดให้ ' ฟรีการศึกษา 'จากครรภ์จะรวมถึงผู้สูงอายุ การศึกษาไม่ใช่รัฐบาลไม่สนับสนุนและปิด
การศึกษา (ฟรีสาธารณะ) ที่ให้บริการโดยจังหวัดและไชร์
Smec ' ไชร์การแพทย์และการศึกษาคอมเพล็กซ์'
PHeC ' โรงพยาบาลจังหวัดและการศึกษาคอมเพล็กซ์'
PDEc ' จังหวัดกลาโหมฉุกเฉินและศูนย์'
ซีอี ' บริการชุมชนฉุกเฉิน'
1 เซนต์ เรียนรู้ทำความเข้าใจเมื่อเริ่มต้นการเรียนการสอน ในการศึกษาฟรีเรียนอย่างรวดเร็วสอนเรียนช้า
ในที่ทำงานของผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์รถไฟใหม่ดาวรุ่ง
ปู่ย่าตายายที่บ้านพ่อแม่ญาติเพื่อนสอน
ความรู้ต่อเนื่องทำให้แต่ละคนหิ้งทราบ (ทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นอมตะ ทุก
indivi- คู่ตั้งแต่อายุ 14 เก็บบันทึกของงาน CES ชีวิตของพวกเขา
experien- (ทั้งในเชิงบวกและทำให้ไม่สงบ) . ครอบครัวต้อง cap- ture
รักษาและบำรุง-ทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา
องค์กรต้องจับรักษาและกลับมาใช้พนักงานของพวกเขา 'ฉัน P'
ชุมชนต้องใช้พลเมืองของตนทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการที่ดีของทุกคน จังหวัดรัฐบาลให้หอจดหมายเหตุ

เมื่อวันที่ Judgmentday
วิญญาณของคุณจะถูกถามว่าสิ่งที่จะได้เรียนรู้และสิ่งที่เป็นความรู้นี้ใช้สำหรับ

ความรู้ต่อเนื่องส่วนหนึ่งของความเป็นอมตะของเรา
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คุณธรรมที่ 3: ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับที่อยู่อาศัย
1GOD ของ ชะตาสำหรับมนุษย์คือการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของ
'PU' (จักรวาลทางกายภาพ) . ชุมชนเริ่มต้นด้วยการให้สอดคล้องกันกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น
มันมากกว่าความคืบหน้าจะเป็นผู้ปกครองของสภาพแวดล้อมและทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกของมัน

เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ Humamkind มีอยู่ถึงชะตากรรมของมัน กลายเป็นผู้ปกครองผู้พิทักษ์จักรวาลทางกายภาพ
นี้ entails
ที่อาศัยอยู่ในความสามัคคีกับที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นสภาพแวดล้อมมากขึ้นและส่วนที่เหลือของจักรวาลทางกายภาพ
เพื่อให้กลมกลืนกับที่อยู่อาศัยของผู้ปกครองผู้ปกครองต้องเข้าใจวิวัฒนาการ
(ปรับตัวเริ่มต้น /
ปลายและรีไซเคิลสาเหตุและผลกระทบห่วงโซ่อาหาร
/ ระบบนิเวศ,
การพิจารณาคดีและข้อผิดพลาดวิวัฒนาการ.) . Zing
Harmoni- หมายถึงการปกป้อง (อากาศน้ำดิน) โดยไม่สร้างมลพิษ
T

(เผาไหม้ขยะพิษสารพิษ ..
) . ผู้ปกครองผู้ปกครอง Zing harmoniจะมั่นใจอยู่รอดพันธุ์
(สัตว์แมลงพืช .. ) .
มนุษย์มีการสำรวจและตั้งรกรากจักรวาลทางกายภาพ ดังนั้นการเติบโตของประชากรเป็นสิ่งจำเป็น
ขยับเวลาและทรัพยากรจากกิจกรรม Leisuretime
เพื่อการสำรวจอวกาศและอาณานิคม humankinds ชะตา!

คุณธรรม 4: รัก, ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้

เป็นความรักเริ่มต้นที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้กับเด็กที่ยังคงอยู่กับสามีและภรรยาครอบครัวขยาย เด็กรักพี่น้องพ่อแม่และ

สามีและภรรยามีความรักความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้กับแต่ละอื่น ๆ ที่เกิดในเด็ก (ตัวเองอุปถัมภ์หรือนำมาใช้)
. ผู้ที่พวกเขาสอนค่านิยมทางศีลธรรมของพวกเขาประเพณีและทักษะทางสังคม ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของความรักที่ซ

4

1GOD 1FAITH 1Church จักรวาลปกครองผู้ปกครอง
14.12.1.1 www.universecustodianguardians.org

1FAITH กฎหมายมอบให้ Manifest

ครอบครัวขยายเป็นสัญลักษณ์กอดของคุณธรรมทั้งหมด มันรัก
1GOD, ก็ซื่อสัตย์กับ 1FAITH ของพวกเขา มันเป็นที่พึ่งในมัน tion ของกฎหมายมอบให้
Manifest applica-

ด้วยความรัก 1GOD รวมถึงการสร้างสรรค์ทั้งหมด มนุษย์จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อชะตากรรมของพวกเขาถูกปกครอง
1GOD ขึ้นอยู่กับเราคุณ!
ถูกซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่ยอดเยี่ยม, วิญญาณอาหาร คนที่ซื่อสัตย์ได้ถึงสูงสุดของความดีงามของมนุษย์
1GOD รักคุณ!

เป็นที่พึ่งเป็นคุณธรรมที่ทำให้เพื่อนที่เชื่อถือได้ เป็นที่พึ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดี เป็นที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับการใ

คุณธรรมที่ 5: ความกล้าหาญ Compasssion เพียงร่วมกัน

คุณธรรม 5 เป็นผสมของพฤติกรรมมนุษย์ essentual เมื่อการเลือกตั้งผู้สมัครสำหรับคณะกรรมการให้เลือกผู้สมัครที่ด
essentual นี้ ในความพยายามระดับบุคคลที่จะอยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์เหล่านี้ essentual

พยายาม Custodian-การ์เดียนที่จะ courages whithout ถูกกดขี่ข่มเหง CG
แสดงให้เห็นถึงความรักความเมตตาโดยไม่ต้องใจง่าย เป็นเพียงการแบ่งปันและถูกนำไปใช้โดยบุคคลและขยายไปยัง

ความกล้าหาญคือความรับผิดชอบที่ท้าทายความอยุติธรรมหยุดรังแกเอาทรราชจัดการผิดพลาดโชคลาภปกป้อง
1GOD 's ข้อความล่าสุด
... ความกล้าหาญคือความสามารถในการไม่เห็นด้วยสามารถที่จะพูด NO! ความกล้าหาญคือการรู้ข้อ จำกัด
หนึ่งของและข้อบกพร่อง

เมตตาเป็นที่ชื่นชอบกับวิญญาณมันให้ความรู้สึกอบอุ่นและเลือน การกระทำอ้อม Randของความเมตตาเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการประจำวันตามปกติ เป็น sionate compasมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเป็นความเข้าใจให้การสนับสนุนฟัง

.. ให้อภัยพูดพล่าม, สงสารประณามกล่าวหาไม่ได้ความรักที่ซับซ้อน

เป็นเพียงแค่เป็นคุณธรรมที่ได้รับความยุติธรรมเป็นความต้องการของมนุษย์ เป็นเพียงเพื่อให้ตัวเองและคนอื่น
ๆ ที่เป็นรากฐานของความยุติธรรมในชุมชนเพียง .

ความยุติธรรมความต้องการของชุมชนทางศีลธรรมกับกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายความรับผิดชอบผ่านทางตุลาการส
การฟื้นฟูสมรรถภาพบังคับโทษสะสมและกำหนดค่าตอบแทน
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การแชร์ envolves ส่วนร่วมทางอารมณ์และทางกายภาพ ร่วมกันใช้ภายในหน่วยครอบครัว ที่ใช้ร่วมกันจะได้อยู่กับเพ
ร่วมกันนำไปใช้กับไชร์ของพระพุทธศาสนา

ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกัน จะมีชีวิตประสบการณ์กับคนอื่น ๆ
บูชาร่วมกันด้วย 1GOD
ร่วมกันเป็นอาสาสมัครให้เวลาและทรัพย์สินทางปัญญาของคุณเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ร่วมกันเอาชนะมัวชั่ว
wealth- การแบ่งแยกสีผิวและความเห็นแก่ตัว ร่วมกันเป็นวิธีที่ผู้ปกครองผู้พิทักษ์

คุณธรรมที่ 6: ความขยันหมั่นเพียร

ความขยันหมั่นเพียรที่จะทำบางสิ่งบางอย่างแม้จะมีความยากลำบาก, กำลังใจ,
ความล่าช้าหรือความพ่ายแพ้ในการบรรลุความสำเร็จ เด็กเรียนรู้วิธีการที่จะเดินไปน้ำตกลุกขึ้นตกลุกขึ้น
... มันอดทนจนกว่าจะเดิน ผู้ใหญ่หลายคนลืมบทเรียนนี้

คนที่อดทนไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ คนนี้ช่วยในการพยายามจนกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง
บุคคลนี้จะอดทนจนกว่าพวกเขาจะใช้ลมหายใจสุดท้ายของพวกเขา โดยไม่ต้องเพียรไม่มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีเป็นไปได้
ขาดความเพียรเป็นข้อ จำกัด การเอาชนะข้อ จำกัด นี้จะถูกคุณธรรม

บอก! ผมรู้ว่าผมควรฉันคิดว่าฉันสามารถ & ฉันรู้ว่าฉันจะ
1GOD รางวัลความขยันหมั่นเพียร 1GOD ต้องการให้ทุกคนที่จะโอบกอดคุณธรรมนี้! อย่าทำให้ผิดหวัง
1GOD!
คุณธรรมที่ 7: Clean & Tity

สุขภาพที่ดีต้องสุขอนามัยที่ดีเริ่มต้นที่ดีกับการสุขอนามัยที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เริ่มต้นที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมีลักษณะ
และเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดนอกจากนี้ยังนำไปใช้ในการคิดและการใช้เหตุผล

A 'ประจำวันประจำวันรวมถึงการรักษาความสะอาด ล้างมือให้สะอาดหลังการมาเยือนทุกห้องสุขาและทุกครั้งก่อนการ
ล้างหน้าทุกครั้งก่อนการฟีด แปรงฟันและล้างร่างกายทั้งก่อนนอน
เขาเป็นคนที่จะโกนทุกสัปดาห์อย่างน้อยสองครั้ง Custodเอียนการ์เดียนเข้าร่วมการชุมนุมที่สะอาด (ฟันแปรงอาบน้ำล้าง) และโกน (เขา)
สวมสะอาดเกียร์เรียบร้อย (หัวจรดเท้า) .
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หลังจากที่ได้รับขึ้นในตอนเช้าสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวทุกคนมีความสามารถเหมือน
physical- ทำให้เตียงของพวกเขา พ่อแม่สอนเด็กวิธีการ การดำเนินการด้านสุขอนามัยในตอนเช้า
มันเป็นเวลาที่จะได้รับการแต่งตัววางบนวางออกเตรียม (เย็นก่อน) เกียร์คนวางแผนที่จะสวมใส่ ทุกการจัดเก็บภาชนะ
breakfeast มีข้อความระบุว่า (เนื้อหากรอกวัน) . หลังจากพื้นที่รับประทานอาหารที่สะอาด
breakfeast กลับไปยังที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์ ภาชนะสกปรก, ช้อนส้อมที่ใส่ในอ่างล้างจาน
บุคคลที่อยู่ในขณะนี้พร้อมที่จะเริ่มเหลือเกิน Dailly ของพวกเขา (บ้านโรงเรียนอาสาสมัครที่ทำงาน)
.

ภาชนะทั้งหมดมีฉลากเนื้อหา ภาชนะบรรจุอาหารยังมีวันเติม ภาชนะจัดเก็บเรียบร้อย เป็นอันตราย (พิษสารพิษ)
ภาชนะบรรจุจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย (เด็กและหลักฐานไร้ความสามารถ) .

อย่าปล่อยให้รายการที่ไม่ได้ใช้ (เครื่องมือ, ของเล่น,
ช้อนส้อม) ถ่วงเฟอร์นิเจอร์ชั้นหรือที่ทำงานในพื้นที่ หลังจากการใช้งานรับรายการนำพวกเขาในการจัดเก็บเรียบร้อย
รายการเก็บเสมออยู่ในสถานที่เดียวกัน
แล้วพวกเขาจะง่ายต่อการค้นหา

ก่อนที่จะเข้านอน เตรียมความพร้อมและวางเอาเกียร์ที่คุณวางแผนที่จะสวมใส่ในวันถัดไป แพ็คกระเป๋าใด
ๆ กับรายการที่มีการวางแผนที่จะนำไปเมื่อออกในตอนเช้า

การใช้สารฟอกขาวหรือยาฆ่าเชื้อที่แข็งแกร่งเพิ่มโอกาสของการได้รับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวธ
ผสม, ไบคาร์บอเนต 1 ถ้วยโซดา 1/2 ถ้วยน้ำส้มสายชูสีขาวเพิ่มไม่กี่หยดของน้ำมันหอมระเหย
ต้องการความแข็งแรงเพิ่มช้อนโต๊ะเกลือ

ไม่เป็นข้อแก้ตัวที่สกปรกรกรุงรังไม่ดีสำหรับมนุษย์อารยะ
ตอนนี้เป็นคุณงามความดี มันเป็นเวลาที่จะมองไปที่มรดกของเรา

ข้อความล่าสุด 1GOD ของกฎหมายมอบให้ Manifest
ปลาย
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