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verplichtingen 1 GOD gegeven verplicht moraal!
Verplichtingen zijn moreel gedrag te danken aan 1 GOD , de familie en de gemeenschap. Morele verplichting
wordt omgezet in de communautaire plicht. Het invullen van 1 GOD gegeven Verplichtingen recht om te
ontvangen 1 GOD gegeven voorrechten. Het invullen 1 GOD gegeven voorrechten recht geeft op
communautaire rechten te ontvangen!

bedreigingen voor 1 GOD gegeven Verplichtingen: Anti- 1 GOD, apathie, anti-sociaal gedrag, luiheid,
wetteloosheid, immoraliteit, egoïsme. Bevatten bedreigingen. Houd bedreigingen verantwoording,
altijd.

1 GOD gegeven verplichtingen
1 Aanbidden 1 GOD , gooi alle andere idolen
2

Protect, menselijk lichaam vanaf de conceptie

3

Levenslang, zoeken, te verwerven en kennis toe te passen

4 Mate te vermenigvuldigen en beginnen eigen familie

5 Eer, respect voor je ouders en grootouders
6 Bewaak het milieu en al zijn levensvormen
7

Gebruik 'Wetgever Manifest', spreidde zijn boodschap

8 Voorkomen en opruimen van verontreiniging

9

Bescherm de dieren van wreedheid en uitsterven

10 Kom op voor het onterecht aangevallen, benadeeld,
zwakke en arme
11 Voed de hongerige, onderdak daklozen en comfort ziek
12 Protest onrecht, immoraliteit, milieu-vandalisme
13 Doe Beloond werk, geen loafing
14 Be Good Punish Evil
15 Wees gewoon en geef verdiende respect
16 Cremeren, in de buurt kerkhoven
17 Stem in alle verkiezingen
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1 GOD is wachten om te horen van u!

verplichtingen Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Endeavour om alle verplichtingen na te komen anderen aanmoedigen om
hetzelfde Ik zal verplichtingen gelden als gemeenschap plichten Moedig
gemeenschap rechten worden afgedwongen voor de glorie van doen 1 GOD en
de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gereciteerd thuis of op een bijeenkomst!

Verplichting 1:

Worship 1 GOD, gooi alle andere idolen!
Aanbidden is de meest persoonlijke verafgoding. Dit type idolization is voorbehouden 1 GOD enkel en
alleen. Iedere andere idolization vals is, 'It Ends'. Alle lichamelijke en geestelijke bewijs van de andere
idolen wordt gerecycled.

Mensen iets aanbidden maar 1 GOD worden misleid. Een nederige inspanning wordt gedaan om
ze te converteren naar het 1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians. 1 GOD zal
hard gaan in het leven en Afterlife met iedereen die andere aanbidt (False) idolen.

aanbidden 1 GOD is close-up persoonlijk. Als u deze nabijheid met de ontwikkeling
van 1 GOD. U wilt om te socialiseren met mensen die zich op dezelfde manier.
Bezoek een bijeenkomst! Nee, Gathering, in de buurt door, start 1. Niet genoeg
supporters om een bijeenkomst te starten. Zet twijfelaars, onwetend, misuided,
verlegen, koppig, zielig, de ongelovigen ..

1 GOD wil dat ieder mens in de gelegenheid gesteld het hebben 1 GELOOF . Conversie show
non-geweld, niet-egoïstische, geven, het delen van toezichthouder voogd gemeenschapsleven. Een
Convert is ingevoerd om een Gathering. De sociale hub van toezichthouder voogd leven. Bekeerlingen
worden geholpen met het weggooien valse afgoden. Na het weggooien van hun misleide verleden.
Hun verleden zal nooit worden vermeld.

aanbidden 1 GOD betekent weggooien overige (False) idolen. Discar-
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ding betekent niet alleen fysieke dingen (Beelden, teksten, pictogrammen ..)
maar ook valse emoties, ideeën, rituelen, gedachten ... Het verwerpen van middelen vernietigen van de
inhoud, maar ook het recyclen van het afval.

Afgoden mogen religieus zijn of niet. Valse Religieuze afgoden: Boeddha, Heilig-man; Jezus, zijn
moeder, zijn discipelen; Saints, Geestelijkheid van anykind; alle planten, mens of dier, dat heilige
grond, of heilige-plaats; heidense goden, Hindoe goden ..

Valse Niet-religieuze idolen: Erfelijke tirannen, krijgsheren, politieke tirannen, politici;
Beroemdheden, entertainers, Atleten, Scientist; Aliens, Liberty, zon, sterren, planeten,
manen, ...
Valse idolen gebedshuizen worden gesloopt. Alle bouwmateriaal wordt hergebruikt. Shire planning
van toepassing is.

1GOD wil niet dat doel te bouwen gebouwen van aanbidding.
Afgedankt gebedshuizen. Alle tekenen van herkenning van valse idool zijn onherkenbaar gemaakt. alle
digitale (Audio, visueel) van valse afgoden zijn verwijderd, gewist, versnipperd ..

Er is slechts 1 idool 1GOD!
Afgoden douane worden verwijderd. Penis en vagina verminking eindigt.
Body littekens uiteinden piercings uiteinden worden objecten verwijderd uit het lichaam. Tatoeages,
worden verwijderd. Illegale praktijk van afgedankte douane wordt vervolgd: MEVROUW R4

Afgoden parafernalia wordt weggegooid: kruisen, foto's, beelden, geschriften .. Afgedankte
parafernalia is onherkenbaar worden gemaakt.
Afgoden rituelen worden weggegooid. Offers van mensen of dieren, zelfs
symbolisch worden vervolgd. 1 GOD wil geen offers. Altaar wordt vervangen
door een katheder. 1 GOD s mensen omarmen en leven volgens de ' Wetgever
Manifest '!

MOET DOEN :
Aanbidden 1 GOD enkel en alleen! aanbidden 1 GOD wordt overal beoefend, op elk
moment, alleen of als groep (2 of meer) . 1 GOD wil geen doel build (Kathedralen, kerken,
Convent, moskeeën, Klooster, Heiligdommen, synagogen, tempels ..) gebedshuizen.
afdanken
(Slopen en recyclen) voor alle doeleinden te bouwen gebedshuizen.
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Mensen die iets te aanbidden, maar 1 GOD zijn misleid. Een nederige werk moet worden
gesteld om te zetten (Challenge gebed *) ze naar de 1 GOD. 1 GOD zal hard gaan met
iedereen die andere aanbidt

(Afgoden) idolen.

* Challenge-Gebed, Scroll 1, Bevestiging 1

aanbidden 1 GOD betekent dat de mensheid leeft haar Destiny! Bewaarder van het fysieke
universum! Space Exploration & Colonization (SX & C)

zijn verplicht. Ruimte Kolonisatie moet groei van de bevolking!
aanbidden 1 GOD betekent geloven in een verdere leven en Engelen. Om
Afterlife te bereiken en om gezondheidsredenen een menselijk lichaam is
gecremeerd. Niet cremeren kan resulteren in de ziel steeds een Ghost.

Valse idolen gebedshuizen, gebruiken, rituelen en parafernalia worden weggegooid. Teruggooi
betekent niet alleen fysieke dingen (Teksten, beelden, pictogrammen ..) maar ook valse emoties,
ideeën, gedachten .. Het verwerpen van middelen vernietigen van de stof en het recyclen van het
afval.

1 GOD creëerde de fysieke Universum voor de mensheid! 1 GOD wil in ruil daarvoor, RESPECT!
Aanbidden afgoden toont Onbeschaafdheid.

Er is enkel 1 Idol, 1 GOD !!!
Verplichting 2:
Protect, menselijk lichaam vanaf de conceptie.
Gevaren ( gevaren) om een menselijk lichaam afkomstig zijn van het
klimaat, genetische modificatie, ziekte, nalatigheid, onbekwaamheid,
vervuiling (Ramp, het menselijk handelen)
en geweld. Het bijwonen van de bedreigingen is een menselijk lichaam overleven
behoefte. Een gemeenschap plicht.

Het beschermen van het menselijk lichaam is een teamprestatie. Betekent
nauwe samenwerking tussen een individu.

Hun familie, vrienden, buren, de gemeenschap en alle soorten
van de regering.
Bescherming begint bij de conceptie (HE sperma bindingen SHE ei) en eindigt met crematie. Het
beschermen houdt in klimaat-bescherming, bevatten
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geweld, einde genetische interferentie, minimalisering vervuiling, preventie en behandeling van ziekte,
te straffen nalatigheid en aan te pakken incompetent's.

Bescherming van de menselijke lichaam is ieders plicht.
1 GOD is wachten om te horen van u!
Overleving Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Thanks' u voor het voortbestaan van de mensheid tracht ik mijn lichaam, specie en
gemeenschap te helpen overleven ik survival mijn nummer 1 prioriteit Gelieve te
steunen mijn inspanningen om te overleven voor de glorie van zal maken 1 GOD & de
Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gereciteerd op Survival-Day of indien van toepassing!

Wanneer er een noodzaak om te kiezen een orde van Survival geldt gebruiken onderstaande regels.

Survival volgorde: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, 7.Personal bezittingen.
Survival door Leeftijd:

1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,

5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. Vieren:

11.1.7. Overleving dag CG . Kalender Fun-Day

Themes
Om het menselijk lichaam nodig heeft te overleven Klimaat-Protection

.

Klimaat-bedreigingen: Zon (Straling) , Temperatuur (warm koud) , Nat
(Chill, hypothermie) , Wind (Branden, kou, stof) . Climate-protection bestaat uit
Head-bescherming, Beschermende kleding, Beschermende-shelter.
Bedreiging voor de menselijke lichaam blote huid (naaktheid) blootgesteld aan elementen.

H-1 ps ( Head-bescherming standaard) alles wat nodig is om je hoofd te beschermen. Head-bescherming
bestaat uit: 'E-p1', 'V-Helm', 'Balaclava', 'K Sjaal''.

E-p1 ( Oogbescherming) bestaat uit 2 gedeelten: praktisch: single lens
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(vizier) . Mode: 2 lenzen (bril) .
Spectacles Rim: moet de lucht-deeltjes aan alle kanten weg te houden (Bovenkant,
onderkant, zijkanten) . Is breukvast (Niet breken wanneer zat op) . Kan elke kleur kan sier
zijn.
lenzen : onbreekbaar, zeer krasbestendig, blok UV-stralen, niet beslaan, schittering aanpassen (Veranderingen
donkerder / lichter, lichter / donkerder) .

Eye-bescherming wordt altijd gedragen wanneer buiten!
V-Helm frontale bescherming tegen stoten. Haar en hoofd moeten Klimaat Bescherming
tegen koude, natte, extreme straling en vervuiling.
Een hoofd moet ook bescherming voor stoten: een V-Helm met inbuild GPS-tracker,
telefoon, video-recorder ..
De buitenschaal is metaal of kunststof. Het heeft een mid-lijn bergkam die kan worden
versierd: Kleed .. Een lederen kinband houdt een microfoon. Het vizier is gebogen zijwaarts
recht op en neer, onbreekbaar, zeer krasbestendig, UV-stralen blokkeert, niet beslaan,
schittering aanpassen (Donkerder / lichter, lichter / donkerder) . De helm heeft een lederen
terug als nek beschermer.

De V- Helm heeft binnen lederen bekleding. Ingebed in de opvulling zijn oortjes. EEN Bivakmuts
( Beanie) of K-sjaal kan onder een helm te dragen. Om binnenvoering van de helm vrij
van zweet, roos en vet houden. Buiten accessoire: fel licht, infrarood licht lamp; een
camcorder.

Bivakmuts ( Beanie) . Bivakmuts bestrijken het hele hoofd bloot alleen de
ogen. Is gebreid uit wol of een mix van katoen en wol (Geen synthetische
vezels) . Kan elke kleur of patroon kan een decoratieve pom-pom op de top
hebben. Als er geen gezicht en hals bescherming nodig Balaclava kan
worden opgerold en uitgegroeid tot een 'Beanie'.

K-sjaal. K-sjaal kan betrekking hebben op het hele hoofd bloot alleen de ogen. Het
fungeert als een frontale deksel en een sluier (maximale bescherming) . Is
gebreid uit wol of een mix van katoen en wol (Geen synthetische vezels) . Kan
elke kleur of een patroon zijn.
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Bivakmuts of K-sjaal beide te beschermen door het bedekken van de neus en mond.

Het inademen van vervuiling, zijn dodelijke besmettelijke ziekten en stekende insecten vermeden. Vermindert
het effect van droge en koude lucht. Allergieën en astma worden verminderd. Bevat het verspreiden
van besmettelijke ziekte.

Head-bescherming wordt altijd gedragen wanneer buiten!
Beschermende kleding is nodig om het menselijk lichaam te beschermen tegen klimaatverandering,
ziekte en vervuiling. De belangrijkste lichaamsdelen beschermd door beschermende kleding zijn hoofd,
huid en voeten. Beschermende kleding moet altijd buiten worden gedragen.

De huid vergt veel bescherming, van Bites (Dieren, humaan) , Stings (Insecten,
naalden) Infecties (Bacteriën, schimmels, Germs, Virus) , Straling (Heat,
Solar, Nuclear) , Blootstelling (Acid, Fire, Frost, scherpe randen, nat) .

Bite-bescherming: voorkomen boos, gevaarlijke dieren en mensen.
Sting-bescherming : Afdekhuid (Beschermende kleding) .

Niet tatoeage of body-Pierce (Self-verminking body- doorboren of
tatoeage abnormaal ziek, kan infectie
) . Bescherm vingers bij het naaien.
Infecties-bescherming: Schone huid, dekking met
beschermende-kleding. Gezonde voeding, lichaamsbeweging, Herb &
Spices, Supplementen & immunisatie.
Stralingsbescherming: Afdekhuid (Beschermende kleding) voor warmte-en
zonne-energie. Voor nucleaire een speciaal pak die 100% van het lichaamsgewicht. Waarschuwing!
Het ontmaskeren van de blote huid (Naaktheid) de elementen (Weer) is ongezond.

Exposure-bescherming: Beschermende kleding, Coverall (Met kap) of 2-stuk van vlas,
katoen, wol, of katoen, wol mix (Geen synthe- tic vezels) elke kleur elk patroon. Een van
beide (Overall of 2-delig) zou een t-shirt nek, gepofte * armen, benen gesloten polsen en
enkels
(Draft proof) ... * Gepofte armen en benen laten elleboog en kniegewrichten vrij kan bewegen

Ook de lucht in creëert climate control voor de huid en lichaam.

Kleding behoeft te worden gemaakt van natuurlijke vezels: dierlijke huiden, zijde, plantaardige vezels,
katoen of wol. Kunstmatige vezels worden niet gebruikt voor kleding
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en iets aan te raken de menselijke huid. De productie van kunst- vezels voor kleding eindigt, wordt
bestaand papier gerecycled voor andere doeleinden.

Voeten bescherming nodig (Sokken, schoenen) van Klimaat en stoten. Huid, tenen en enkels
zijn in gevaar. Outsde draag altijd voetbescherming.
sokken zijn gemaakt van katoen, wol, of katoen, wol mix (Geen synth- etic vezels) elke kleur elk
patroon. Socks hebben puur zilver deeltjes (Geen legering) ingeweven, waardoor anti-bacterieel,
anti-microbiële en anti-statische eigenschappen, waardoor geurtjes. Sokken dekken Feet tot 7 cm
boven de enkels.
Laarzen zijn bovenste beschermlaag leer (Geen synthetische) Binnenste zacht
leer (Geen synthetische) , Zolen leer of rubber
(Kan worden gerecycled) . Boots zijn om de voeten te beschermen tot 7 cm boven
de enkels. Notitie! Foot bescherming die niet beschermt (Sandal, Slippers,
Thongs) voeten en enkels zijn nutteloos. Voetbeschermer moeten altijd buiten
worden gedragen. Blootsvoets lopen buiten is ongezond.

Hand- bescherming in de vorm van handschoenen worden gedragen als dat
nodig is! Handschoenen zijn gemaakt van leer, katoen, wol, of katoen, wol mix (Geen
synthetische vezels) elke kleur elk patroon.

Beschermende kleding is altijd wanneer u zich buiten gedragen.
Beschermende-Shelter ( huis, wonen, werken) een menselijke behoefte.

Bescherming tegen misdaad (Veiligheid) elementen (Weer) , Brand, insecten en
Pollution . Betaalbare Protective-Shelter is een 1 GOD gegeven recht!
Bewaarder-Guardian voorkeur cluster- behuizing (Community-living) .

Kamer' s vloer, wanden, plafond, uit cycloon, Brand en hoge humi- dity bestand
geprefabriceerde betonnen platen. vloeren moet nat dweilen reinigen, antislip, anti-statische,
schimmel en meeldauw remmen, hygiënisch.

deuren: Rechthoekige non-houten frame. Buitenste, vaste, afsluitbaar binnen en buiten
sleutelopening hor-deur 1-way vision. Inner, solide, afsluitbare binnen.

horizontale schuif- ramen zijn getint dubbele beglazing. Vierkante niet- houten frame. Er zijn
geen gordijnen of gordijnen (Ongezonde: stof, bacteriën,
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insecten ..) plaats rolluiken (Afsluitbaar) en in horizontale schuivende horren.

Voor Verwarming * centrale verwarming (Stoom, warm water) is gebruikt. Koeling is door natuurlijke
luchtcirculatie. Kamertemperatuur 19-21 ° C. Feeling koude put n warmer doek. Niet crank up
verwarming! * Energieverspillende is een misdaad

Verlichting * wordt automatisch overschakelen On, Off.
*

Energieverspillende is een misdaad

Voor niet-huishoudelijk Shelter Dak bestaat uit zonne-panelen. Mensen hebben een 1 GOD gegeven
recht op betaalbare veilig wonen kwartslag ters (Shelter) . De overheid heeft de plicht om de bevolking
te voorzien van betaalbare Secure Living Quarters. schuilplaats (Cluster-behuizing) wordt geleverd
door " Graafschap' ( Plaatselijke overheid) . Alle betaalbare woonruimte zijn verhuur-eenheden.

Beschermende-Shelter om te overleven, veiligheid, comfort ..
Het ontmaskeren van de blote huid is naaktheid ( HIJ ZIJ)
Het ontmaskeren van de blote huid (naaktheid) de elementen (Weer) ongezond is:

Stof, schaafwonden, vorst, warmte, infecties, straling, steken, wind, nat.
Wanneer u zich buiten dekking huid en haar!

Blote huid (naaktheid) blootstelt de huid Dust. Dust droogt de huid, verstopt de huidporiën
stoppen van de huid van de ademhaling. Verstopte huid poriën zijn de voedingsbodem voor
infecties (Jeukende, pijnlijke) . Was stof van! Gebruik moisturizer! Draag beschermende kleding
wen buiten!
Blote huid (naaktheid) verhogingen met schaafwonden die de huid aantasten zijn pijnlijk,
onbehandeld kan leiden tot infecties. Behandel schaafwonden door het reinigen met een milde zeep
en water. Bedek schuren met dressing, zijn plaats te houden met plakband. Gebruik geen
antiseptische of creme's!

Blote huid (naaktheid) blootstelt Skin Frost. Vorstschade aan de huid kan
permanent zijn. Verwijderen, slachtoffer van de kou.
Vul een ondiepe bak met voldoende water op 37 C verwarmd om het bevroren
lichaamsdeel te bedekken.

NOOIT wrijven of masseren bevroren weefsel.
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Blote huid (naaktheid) blootstelt huid naar warmte. Warmte droogt de huid, kan
vernietigen, wat leidt tot langdurige pijn en lijden. Ernstige en blistered brandwonden
vereisen direct medische hulp.
Blote huid (Naaktheid) blootstelt aan straling skin (Zonne) . Hoge UV. straling maakt de huid erg
ziek. Vaak te laat herkend! Zoek medisch advies. Zonnen (Liggend lui blootstelling van de huid
aan schadelijke zonnestraling) wat resulteert in huidkanker is een zelf toegebrachte schade! Het
is niet voorzien van gratis volksgezondheid! NOTITIE! Heb geen medelijden met deze mensen. Ze
zijn arrogant, ijdel, slechte mensen. Shun en schaamte!

Blote huid (naaktheid) blootstelt huid Wet. Langdurige blootstelling aan natte verandert
lichaamstemperatuur. Als het verlaagt de lichaamstemperatuur te veel

(hypothermie) ziekte optreedt. Roep onmiddellijk hulp!
Blote huid (naaktheid) blootstelt de huid te steken. De meest voorkomende zijn
Insect-steken (Bee, Hornet, Mosquito, Wasp ..) . Insectensteken zijn pijnlijk huidirritatie
veroorzaken, zwelling en vaak ernstig ziek.
Blote huid (naaktheid) blootstelt de huid wind. Wind droogt de huid kan
verbranden. Schone huid, gebruik moisturizer!
Waarschuwing! Het ontmaskeren van de blote huid (naaktheid) de elementen
(Weer) is ongezond. huidbescherming

(Beschermende kleding) moeten altijd buiten worden gedragen.

Blote huid (naaktheid) in het openbaar of media is een morele kwestie. Naaktheid buiten het huis is
immoreel het toont een gebrek aan schaamte zijn trashy. Hoe meer de huid van een hij of zij tonen hoe
meer trashy ze zijn. Trashy mensen zijn te worden behandeld als prullenbak. Ze zijn een smet op een
gemeenschap.

Human zwemmen is niet natuurlijk. Een menselijk lichaam is niet
ontworpen om in of onder water leven. Zwemmen in of onder water is
onnatuurlijk, ongezond, moet worden vermeden. Natuurlijke wateren
Oceans (Zee) en binnenwateren (Meren, rivieren ..) . Onnatuurlijke
wateren zwembaden, spa's ..

natuurlijke wateren zijn een toilet om alle levende wezens in het
water. Vogels vliegen over het water doen hun uitwerpselen.
Mensen op stranden plassen, throw- up, menstrueren .. dieren en
mensen riolering
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belanden in binnenwateren, oceanen. Zwemmen in een toilet is ongezond voor de huid. Slurpend eau
de toilette is een groot risico voor de gezondheid. Doe het niet! Bescherm kinderen. Notitie! Veel witte
zandstranden zijn vis kak. Mensen gaan naar een oceaan strand. Liggen in vis kak en zwemmen in
plassen. Yuk!
natuurlijke wateren sponsachtige absorberen verontreiniging, toxine .. Luchtverontreiniging:

zure regen, as (Branden, uitbarsting) , stof (Mijnbouw, storm) , radioactieve straling (Centrales, militair) . Luchtverontreiniging
de voedselketen binnenkomt (Door de lucht, grond, water) uiteindelijk belanden die deel uitmaken van
een (gezondheidsrisico) menselijke dieet!

Watervervuiling: Boren, dumping, runoffs, vervoer over water. Boor- ing voor fossiele brandstoffen
polutes lucht en water. Dumping van chemische stoffen, RAW riolering, drugs, afval, wordt
gifstoffen gebeurt dagelijks. Runoffs (Toxinen, chemicaliën, drugs, afval, raw-riolering) van
regenwater, boerderijen, de industrie, vervuilen. Het vervoer over water bulk-carriers,
cruise-schepen, super- tankers, onderzeeërs, trawler, oorlogsschepen zijn grote vervuilers.
Kleinere water-transport ook vervuilen met name binnenwateren.

Vervuilende lucht, bodem en water is,
'Environmental Vandalisme' een misdaad: MEVROUW
R7 . Alle pleziervaart en cruisen eindigt.

onnatuurlijke wateren bevatten een mengsel van
chemicaliën die opdrogen haar, huid en irriteren de ogen. Zwembaden
en spa's worden vermeden. Zwembaden zijn elitaire
verspilling van schaarse zoet water.

T hiswasteends!
Wealth-Apartheid heeft geresulteerd in de verveelde ruststand teveel invasies ding natuurlijke
wateren en de leefruimte van een veelheid aan levensvormen.
Deze criminele menselijke invasie van de natuurlijke wateren heeft geleid tot een defensieve
reacties van 1GOD creaties van de zee.

J ellyfish gebruik maken van hun tentakels te steken. Sommige alleen de huid
irriteren. Andere' zijn pijnlijk, het creëren van pijnlijke blaren. Gelei vis toxine is
dodelijk als gestoken vele malen en er is een opbouw van toxine. Niet weten als er
een opbouw van toxine. Het beste is om medische hulp snel te zoeken.

11

1 GELOOF 15.07.4.1 NATM
Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn!

1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Schadelijke algenbloei wordt veroorzaakt door stedelijke, voorstedelijke afvoer. Het
veroorzaakt aanzienlijke schade aan dieren, mensen, milieu, economie. Ongeschikt
om te drinken of in te zwemmen.

Steenvis zijn een van de meest giftige vissen in de wereld. Wanneer
gestapt door een mens, krachten gif in de voet. Resultaat (leven
of dood) Vaak hangt af van hoeveel giftige gif ging het lichaam. De
locatie van de steek, hoe snel de persoon ontvangen
behandeling. Doof of tintelend gevoel kan duren enkele weken
na de steek.

Blauw-geringde octopussen worden erkend als een van 's werelds
meest giftige zeedieren. Hun gif veroorzaakt ernstige en vaak total body
verlamming. Als gevolg van de verlamming die optreedt, gebeten
hebben geen manier van signalering voor hulp of een of andere manier
te duiden nood. No-hapalochlaena antivenom beschikbaar is. Houd de
persoon ademhaling.

Zee-egel verwondingen aan weefsel van het is stekels kunnen ernstig zijn.
Ze zwellen, rood, ontstoken en kan zeer pijnlijk worden. Ze zijn vatbaar
voor infecties. Indien konden verspreiden in het bloed door het lichaam.
Het maken van je ziek. Ongecontroleerde infecties kunnen doden.

Cone slak kan steken door middel van handschoenen. De geografie
conus is de dodelijkste, met meer dan 100 toxinen in zijn kleine lichaam.
Er is geen anti-gif voor de conus.
Symtons zijn traag om te laten zien. Zoek medisch advies.

stingrays hebben een scherpe, giftige pijnlijke stinger die zij streven naar
een indringers hart. Wanneer gestoken in het hart enige onmiddellijke
medische hulp zal een persoon te redden. Ga niet zwemmen boven een
Singray.

Wanneer zeeluis staat op het punt, het eerste wat je opvalt als je springt in
de oceaan is hun angel over je huid. Voor iets zo klein, kunnen ze zeker
een klap te pakken; het is bijna genoeg om je af te zetten te gaan in het
water. Bij het ontluchten deskundig medisch advies inwinnen.
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Haaien duidelijk de oceanen zieke zwakke wezens.

Wanneer mensen binnenvallen the Seas. The Shark wordt de
beschermer van de zeeën. Toen hun is een haai aanval. De
mensen zijn de criminelen.
Dood niet de haai de kooi van de mens, MEVROUW R3 . Shun, Schande!

1 GOD schiep de zeeën voor zeedieren en voedsel voor dieren in de lucht en op het land.
Evenals voor de mens. Hij heeft niet de zeeën voor menselijke thrillseeking creëren. Zwemmen,
surfen, waterskiën, varen, varen, snorkelen zijn Environmental Vandalisme, het eindigt.

Grootste bedreiging voor het menselijk lichaam '

GM' ( Genetische modificatie)

Genetische modificatie (GM) is Anti- 1GOD , een bedreiging voor de mensheid, alle andere
wezens en milieu. GM-Crop vanwege de flowon effect verandert de hele voedselketen. Het
creëren van mutaties die nieuwe allergieën, onbekende ziekten, levensbedreigende
global-plagen in alle leden van de Food-keten te creëren! Mensen zullen meer ziek worden,
sterven jonger, meer zieke baby's, meer miskramen, mutaties ...

Cure om deze bedreiging van de mensheid en eco-systeem is preventie en behandeling. Hou op: GM-onderzoek,
GM-zaad productie en GM-gewassen groeien. Vervolgen: GM-Scientist, productie managers,
gewasspecifieke kwekers, directeur, eigenaar voor " Misdaad tegen de mensheid en tegen het
Eco-systeem ". MEVROUW R7

Overheid elimineert bedreiging door verzengende GM-onderzoek en productie-Seed voorzieningen. GM-gewassen
worden verbrand. Verontreinigde grond waren GM-gewassen werden gekweekt wordt verschroeid 3
jaar op rij. Regering die niet de preventie en behandeling implementeert, wordt vervangen.

Nultolerantie GM !!!
Onbekwaamheid
Disability door geboorte, ongeval, ziekte, geweld. Disability kan emotioneel zijn (Angst,
depressie ..) , mentale (Psychose, shizophrenia ..)
fysiek (Amputatie, blindheid, doofheid, dementie, tetraplegie ..)
seksueel (Homoseksualiteit, pedofilie, transgenderism) . Disability is een gemeenschappelijk
probleem. Overschrijft familie of individuele wensen. Ieder
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handicap die interfereert met morele kwaliteit van het leven van de familie, broers en zussen, de gemeenschap.
Wordt behandeld door de gemeenschap diensten.

Waarom heeft een persoon hebben een handicap. Het is geen straf op 1 GOD.
Het is een uitdaging voor het lichaam te behandelen. Een leven-ervaring onderdeel van de missie van een
ziel (Zie scrollen 1, Afterlife) .

De grootste bedreiging voor het individu ' Geweld'
Geweld begint met het ongeboren. Gewelddadige omgeving wekt de neiging tot geweld
voor de rest van het leven. De neiging tot geweld moet een trigger gewelddadig te
schakelen. triggers: Alcohol, woede, contact-sport, angst, vecht-sport, onwetendheid,
vernedering, gebrek aan empathie, geestverruimende stof, peer-druk, provocatie,
gewelddadige videospelletjes, gewelddadige videogames ..

Een ongeboren blootgesteld aan mama en papa mondeling elkaar te misbruiken.
Leren dat het goed is om verbaal misbruik en zal dat ook later in het leven te doen. Een ongeboren blootgesteld
aan mum fysiek gekwetst door vader. SHE pasgeboren zal later in het leven te verduren fysieke mishandeling
door HE. HE pasgeboren zal denken dat het goed om SHE kwetsen.

Geweld kan afkomstig zijn van een ander individu (S) .
Het kan afkomstig zijn van dieren in het wild. Het kan afkomstig zijn van huisdieren.
Het komt misschien als gevolg van de regering handelen of nalaten. Het
wordt geleverd met een buitenlandse invasie.

Een gemeenschap die leven met en niet in het bezit 'Violence' verantwoordelijk. Zullen

'Doden'! ( Abortus, moord, Doodstraf, Genocide, Massacre)
Het doden van een persoon is een bedreiging voor de gehele mensheid en een belediging voor 1 GOD!

Geen persoon, Organisatie, de regering heeft het recht om te doden !!

DODEN IS NOOIT EEN OPLOSSING !!!

Hou op, 'Geweld', begint bij jezelf!
Elk Atoomenergie lid heeft een mens overlevings- plicht om
geweld bevatten. toetreden (begin)

Buurtwacht (Zie Shire Sentinel) . Let op, rapport, te
arresteren (Civiele) ..
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Maak uw community een misdaad vrije zone! Gebruik 'Geen geweld concept' als gids (Zie 7
Stammen) .

Het geweld is niet het antwoord. Het is geen oplossing!
Verplichting 3:
Levenslang, zoeken, versterking en kennis toe te passen.

De hersenen moet uitoefenen om te kunnen blijven functioneren. De beste oefeningen zijn op zoek naar, het
verkrijgen, kennis toe te passen en het is continuïteit.

Het zoeken naar kennis begint met gratis onderwijs (Learn & Teach) .

Gevolgd door het leerlingwezen. Zoals vereist gevolgd door verdere onderwijs. Alle
onderwijs is openbaar. Particulier onderwijs eindigt!
Het zoeken naar kennis betekent het stellen van vragen. Het verwerven van kennis betekent dat je antwoorden.
Het toepassen van kennis betekent het gebruik van antwoorden op ideeën te hebben en vervolgens het nemen
van actie. Continuïteit betekent het doorgeven van alle opgedane kennis aan de volgende generatie.

Hoe te ondervragen?
1 st De vraag is geformuleerd (Belangrijk om zo een bruikbare ontvangen
antwoord)

2 nd die om te vragen ' Zoeken' iemand met de juiste kwalificaties (er
kan een behoefte om meer dan 1 persoon te vragen)

3 rd dank de persoon die beantwoord (Goede sociale vaardigheden)

4 th ' Krijgen' een aanvaardbaar antwoord (Soms is er geen acceptabel
antwoord)

5 th Schrijf of audio, visuele registratie antwoord (S)
6 th ' Van toepassing zijn' wat jij ' leren' ( antwoord)

7 th Gebruik je nieuwe kennis toe ' onderwijzen' anderen (Kennis-

Continuïteit)

Wat te ondervragen?
Alles (Intelligent, op zoek naar en het verwerven van kennis)

Wanneer de vraag?
Nu (Intelligent, goede sociale vaardigheden)
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Waarom vraag?
Een behoefte (Nieuwsgierigheid, moet weten, waardoor gesprek) ontstaat om vragen te stellen.

ideeën zijn het begin van de Toekomst.
Ideeën maken het mogelijk om gelijke tred te houden met evolutionaire veranderingen.

Ideeën zijn het meest creatieve, productieve van alle intellectuele eigendomsrechten
activiteit. Ideeën moeten worden bewaard door middel van Knowledge-Continuity.

Laat je niet Ideeën worden vergeten of verloren. Schrijf het op.
Store, sorteren, file en opnieuw hen!

Elke dag veel ideeën worden gedacht uit en snel vergeten of verloren. De reden
hiervoor is dat ze niet werden bewaard, opgenomen of opgeschreven. De beste
verloren!
Het geheugen is onbetrouwbaar als het gaat om het behoud en het voeden van nieuwe ideeën. Draag
een notebook (Planner) of recorder met u mee. Wanneer een idee ontwikkelt, te behouden. Wekelijks
bestand uw ideeën!

Controleer uw ideeën. Als u aan uw ideeën (Elke 4 weken) . Sommigen zullen geen waarde
hebben. Ze zijn niet de moeite waard opknoping aan. Gooi hen.

Enkele ideeën lijken nu of op een later tijdstip nuttig. Houd deze, dossier hen: 'Actief' of 'Later'. Na
het bekijken, archiveren, neemt u de 'Actief' bestand.
Kies een idee! Maak nu dit idee te laten groeien. Denk er over na. Bind het idee om verwante ideeën. Research,
proberen er iets verwant of compatibel zijn met dit idee te vinden. Onderzoek alle hoeken en
mogelijkheden.
Steun uw ideeën met Research. Onderzoek Internet, archieven, bibliotheken ... In sommige
gevallen is het gebruik van vragenlijsten.
Als je denkt dat je idee is klaar om te worden toegepast. Doen. Probeer om feedback te krijgen, zodat het
idee kan worden verfijnd.
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Future proof ideeën door middel van Knowledge-Continuity.
Zorgen voor Kennis-Continuïteit door het houden van uw ideeën
bestanden bijgewerkt. Verder is in uw 'Will' te noemen waar ze kunnen
worden gevonden.

Kennis-Continuïteit
Kennis-Continuity maakt een individu kennis (intellectueel eigendom) onsterfelijk. Ieder individu
vanaf de leeftijd van 14 houdt een overzicht bij van hun leven-ervaringen (Zowel positieve als
verontrustende) . Familie moet vangen, te bewaren en hun intellectueel eigendom te voeden.
Organisaties moeten vangen, te bewaren en hergebruiken van hun werknemers, 'i.p.'.

Gemeenschap moet hun burgers gebruik maken van intellectueel eigendom voor het welzijn van allen.
Provinciale-regering te houden Archief.
Plagiaat uit te bouwen en te bevorderen nieuwe ideeën. Waarom herschrijven iets dat goed is geschreven.
Gebruik liever het! Uitbreiden op. Evolution vooruitstrevend ses door voort te bouwen op bestaande en het
creëren van nieuwe. Onderwijs is om hetzelfde te doen. Een idee tot een einde komt. Salvage iets dat kan
worden gerecycled tot nieuwe ideeën te bevorderen!

Schrijven maakt ons beschaafd het helpt ons om te communiceren met anderen. Schrijven maakt
het mogelijk om commentaar te leveren, fantaseren en rapporteren.

Schrijven is onderdeel van Kennis- C ontinuity.
Notitie ! Beweren auteursrecht is stelen van de gemeenschap een misdaad!

Kennis-Continuïteit onderdeel van onze Onsterfelijkheid
Verplichting 4:
Mate te vermenigvuldigen en beginnen eigen familie.

Voor specie overleven mensen zijn om te paren en te vermenigvuldigen. CG overtuiging dat paring
en vermenigvuldigen behoort tot een vaste relatie van een HE en SHE (Holy-Huwelijk Contract) . Paring,
vermenigvuldigen buiten Heilig Huwelijk is, 'Trashy', immoreel denegrading, hij en zij. Het is een
slecht voorbeeld voor kinderen. Het maakt een communautair kijken immoreel, slecht. Zijn 'Trashy'
eindigt. Trashy mensen worden gemeden en beschaamd!

Child-Molester (Pedofilie) , Hetzelfde geslacht (Homoseksueel) en verward geslacht (Transgender)
niet om een 'enter Holy-Huwelijk
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Contract'. Vanwege hun seksuele beperking en hun onnatuurlijke paring. Oral
paring (Homo depravity) . anale paring
(Homoseksueel Verkrachting!) . Deze seksuele unnaturals (onbekwaamheid) worden in quarantaine
geplaatst om de verdrukte en kinderen te beschermen. Een normaal HE zal woede, walging en soms
geweld tegen deze seksuele handicap unnaturals voelen. Gezinnen met Molester, hetzelfde geslacht en
confused- geslacht handling kinderen zijn kind-molesteren, een misdaad: MEVROUW R7

Elke HE willen Oral-mate met SHE is een smerige walgelijk pervert.
SHE dumpt hij. Een getrouwde krijgt ze een echtscheiding. Gedwongen Oral-paring is verkrachting, een misdaad: MEVROUW
R4 . Gedwongen Vaginale-paring is verkrachting, een misdaad:

MEVROUW R5 . Elke HE willen Anal-mate met SHE is een smerige disgust- ing folteraar. Foltering is een
misdaad: MEVROUW R6 . Een getrouwde krijgt ze een dwingend echtscheiding.

Het vinden van een partner. heidenen (Christendom..) op zoek naar liefde. Mate voor lust zijn trashy.
Veel nooit een partner om zich te vermenigvuldigen met vinden. mate kapitalist te trashy en soms om
rijkdom en of invloed te verhogen. Veel culturen hebben ouders beslissen. Geen van deze zijn in het
beste belang van een gemeenschap.

Bewaarder-voogd de Provinciale-regering beslissen tijdens ' CE' ( Community Emergency
Service) die binnenkomt een ' Holy-Huwelijk ' Contract (H-MC) . Elke 17 jaar SHE en om de 18
jaar dat hij bij te wonen, CE. Tijdens CE iedereen wordt beoordeeld op hoe zij het meest
nuttig zijn om de stam kan zijn. Paren, vermenigvuldigen is het beste als hij, zij zijn jong.

Tijdens CE elke jonge SHE en HE worden geëvalueerd (Emotioneel, mentaal, fysiek) van
hun vermogen om te paren. CE-besluit op een aantal variabelen die geschikt is om een
enter 'Holy-Huwelijk' Contract.

Variabelen: Emotioneel, mentaal, fysiek fit; Provinciale diversiteit; Racial-integriteit.

Het belangrijkste doel voor het leven (Specie overleving) is om te paren, te vermenigvuldigen
en een gezin. Indien dit niet gebeurt is het leven een mislukte leven. Onaanvaardbaar 1 GOD en
aan de gemeenschap.

Specie overleven, het starten van een gezin zijn hij en zij moeten.

Zij en HE die fysiek niet in staat om zich te vermenigvuldigen geworden 'pleegouders' zijn.
Ze gaan een 'Holy-Huwelijk' Contract. CE levert de 'Kinderen'.
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Bewaarder voogd families voeden hun kinderen met de gemeenschap te
helpen. Een 'CG' moeder woont ' SMEC

(Shire medisch onderwijs Complex) '. Ze gaat 'SMEC' 6 dagen per
week, totdat het jongste kind bladeren
' SMEC' (Zie Shire) .

Vieren

2. 1. 7 .
B verlies OM dag
C. G. Ka le nd er

Verplichting 5:
Eer, respect voor je ouders en grootouders.
Bewaarder voogd steun wederzijds respect door familieleden. Het fundament van het leven
in harmonie. Eer je vader, je moeder en grootouders in het leven en leven na de dood.

Ouders zijn vereerd voor het bedenken, voeding, kleding, het verstrekken van: onderwijs, veilige
schuilplaats (huis) , Een zorgzame liefdevolle omgeving. De grootouders worden geëerd voor het
verstrekken van de douane, erfenis, kennis-continuïteit en tradities. Eer je ouders, grootouders in
het leven en het leven na de dood ..

Eer wordt geschonken! Respect moet je verdienen!
Ouders die hun zorgplicht doen om hun kinderen. Het respect van hun kinderen en de
gemeenschap respect. Kinderen die er na hun hogere ouders. Het respect van hun
ouders en de gemeenschap
. Ouders en kleinkinderen die zorg, respect voor hun grootouders en te absorberen
hun kennis continuïteit ... zijn gezegend met 1 GOD!
Een gemeenschap heeft een goed begrip van de wederzijdse gedrag tussen ouders en hun
nakomelingen. Ouders verhogen nakomelingen aan de gemeenschap standaard (LGM) . Kinderen
kijken na hun hogere ouders.

Notitie! Moeten ouders, grootouders ontwikkelen een behoefte aan professionele hulp. De
gemeenschap neemt met inbreng van familie.

Ouders 'Zorgplicht'
Ouders leven 1 GOD ontwerp. HIJ is Vader, Provider, Protector.
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ZE is Moeder, Verzorger, Huisvrouw. Dit is ook de communautaire norm.

Ouders bieden, voeding, kleding, onderdak en een liefdevolle harmonieuze huis. Ouders
nemen met de gemeenschap gratis gezondheidszorg en gratis onderwijs. Ouders leren hun
kinderen om hun grootouders te eren.

Toon respect
Kinderen aan ouders, grootouders, opvoeders, medico en politie.
Juniors naar Senioren. Iedereen Verkozen mensen.

intrekken Respect
Eer kan niet worden ingetrokken. Respect kan. Iemand getoond betrekking vergeld met
respect losse respect.

Vieren Fun-Day thema's ( CG Kalender)
5_3_7 moeders dag Kinderen eren hun moeder.
10_1_7 Fathers dag Kinderen eren hun vader.
7_1_7 Grootouders dag kinderen en
Kleinkinderen eren grootouders.

Eer, Eerbied, fundament van: Family, Harmony,
Gemeenschap, Province.
Verplichting 6:
Bewaak het milieu en al haar levensvormen.
Elke Custodian Guardian heeft de verplichting om het milieu aanbevelen en al haar
levensvormen te bewaken. Het maakt deel uit van de Mensheid's Destiny. Being Bewaarder van
het fysieke universum en 1 GOD creaties daarin.
Producten uit de conceptfase zijn gezond, veilig, niet-vervuilende biologisch afbreekbaar en of anderszins
recyclebaar zijn. Alles geproduceerde biologisch afbreekbaar en recyclebaar of anderszins. Het
produceren, vervaardigingstandaards ring ongezond, onveilig, verontreinigende stoffen is een misdaad, MEVROUW
R7
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MONSTERSEEDS
genetisch gemodificeerde (Engineered) Gewassen zijn gebaseerd op de zaden veranderd door de mens
van 1 GOD oorspronkelijke ontwerp, met het oog op woekerwinsten, hebzucht en beledigende 1 GOD . 1
GOD wil niet Genetische reenginee- ring. Mensen zijn naar Evolution kopiëren (Proef, error) dat is te
veranderen en muteren.

Het eten dieren eet invloed is op hun spijsvertering. Om gemodificeerde
planten te verteren een wezens spijsverteringsstelsel wijzigt (Genetische
manipuleert) zelf via Evolution.

deze onnatuurlijke (Anti-1GOD) Typ Evolution creëert onnatuurlijke
nieuwe soorten mutaties (Freaks, monster) .

Genetische modificatie (GM) is Anti- 1GOD , een bedreiging voor de mensheid, alle andere
wezens en het milieu. GM-Crop vanwege de flow effect verandert de hele voedselketen. Het
creëren van mutaties die nieuwe ziekten en levensbedreigende Global-Plagen in alle leden
van de Food-keten te creëren! Mensen zullen meer ziek worden, sterven jonger, meer zieke
baby's, meer miskramen, meer dier, huisdier aanvallen ...

GM eten ( Ongezonde voeding) : Alfalfa, babyvoeding, Bacon, ontbijt- granen, brood,
Canola, witlof, maïs, katoen-zaad olie, eieren, ham, Margarine, vlees, Papaya, erwten,
aardappel, gevogelte, worstjes, Soja, Suikerbiet, Sugarcane , Sweet-paprika's, tomaten,
tarwe, courgette, ...

MOET DOEN !!!
Overheid elimineert Bedreiging door verzengende GM-onderzoek en Seed productiefaciliteiten. GM-gewassen
worden verbrand. Verontreinigde grond waren GM-gewassen werden gekweekt wordt verschroeid
3 jaar op rij.
Regering die niet de uitvoering van deze 'behandeling' wordt vervangen en verantwoording afleggen.

Overheid vervolgt: GM-Scientist, Executives, Directors productie Eigenaren, &
Crop-Telers voor: " misdaad tegen
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De mensheid en tegen het Eco-systeem ". MEVROUW R7

Nultolerantie GM !!!
Vervuiling energie ( Klimaatverandering)
Te veel vrije tijd, te grote huizen, te groot inkomens, te veel onnodige gadgets, creëerde
een piek in de steeds toenemende energiebehoefte.
Momenteel Energy vervuilt, heeft een hoge oprichting kosten, hoge run- ning en onderhoudskosten. Vervuilende
energiebronnen is gebaseerd op branden, steenkool, gas, olie en uranium. Al deze branden

Ontwerp !!!

Fossiele brandstof Steenkool produceert

Dirty Energy
Burning produceert grote hoeveelheden luchtverontreinigende Kooldioxide en rook. Kooldioxide
drijft op. 50% wordt weggespoeld door regen de rest accumuleert in de atmosfeer. De
Kooldioxide doorlaat zonlicht de aarde opwarmen, maar verhindert deel van de warmte van
wordt terug de ruimte uitgestraald. Resultaat: het verwarmen lucht, bodem en water.
Opwarming van de aarde.

Het resultaat is dat het aardoppervlak langzaam aan het opwarmen is. Deze opwarming van de
oppervlaktetemperatuur is sterk toegenomen sinds het jaar 'O' *
( 2004) . Deze opwarming is het verminderen van de omvang van gletsjers en ijskappen (Zie scroll 6
Prophesy) . Resulterend in de aarde en de stijging van de zeespiegel, de klimaatverandering. Klimaatverandering:
langere drogere perioden van droogte, meer ernstige bliksem, zware regens, sterker sneller wind,
onvoorspelbaar snel veranderende weersomstandigheden.

* CG New-Age time-management
Een verlaging van de kolen-verbranding naar 'O' (nul) is nu nodig. Maar mensen die verantwoordelijk
zijn voor het verbranden van steenkool zijn corrupt, oneerlijk, egoïstisch en kan niet worden gebruikt om
te stoppen met het verbranden van kolen. Daarom is de bron (steenkool) voor het branden moet worden
geweigerd de vervuilers.

Kolenmijnen zijn gesloten. Kolenstokers apparatuur wordt ontmanteld. Mijnwerkers, steenkool
transporteurs, coalburners verantwoording afleggen, MEVROUW R7
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HOU OP de vrachtwagens, sluit de Mijnen:

OVERLEVEN !!!
Steenkool als energieleverancier is niet alleen vervangen door een andere energieleverancier. Maar
energieverbruik per persoon moet worden verminderd door middel van gedwongen Nacht- Curfew. Night-Avondklok
vermindert energieverbruik, weg-doden, misdaad ...

Verhoogt de paring.
Binnenlandse en buitenlandse verbranden van mest, hout, kolen, gas, olie om te koken, verwarmen
en macht, ENDS! Power-Stations die branden (Steenkool, gas, olie, uranium, ..) om energie op te
wekken zijn shut-down, ontmanteld.
Vervuilende Eigenaren en exploitanten worden vervolgd, MEVROUW R7 . Steenkool en uraniummijnen zijn
gesloten en verzegeld. Mining Eigenaren en exploitanten worden vervolgd, MEVROUW R7

Non-ademende Air. Je hebt 4 minuten om te leven!
Energie wordt geproduceerd door niet-verbranding.
Energie wordt geproduceerd door niet-verbranding. Het branden van de binnenlandse en buitenlandse
transport Ends bewegen! Gas en olie hebben niet-brandende gebruik.

Binnenlandse en nondomestic transport op snelwegen wordt vervangen door 'Freeway-Trams'
(Zie Shire planning) ! Lange afstand over land trans- poort is slechts Rail. Individuele
vervuilend transport wordt afgebouwd.
Annuleren nieuwe Freeway. Uitgestrekte buitenwijken worden vervangen gegroepeerd wonen.

fracking
Fracking is een grote bedreiging voor het milieu, de gemeenschap, mensen, ...

Fracking is het proces van het boren en het injecteren van fluïdum onder hoge druk in leisteen
rots breken deze gassen vrijgeven. Hoge druk triggers Earthquakes. Als dit gebeurt langs
breuklijnen het kan leiden tot een grote 1
Elk proces moet miljoenen liter water. De Water heeft giftige chemicaliën en zand toegevoegd. Tijdens
het proces methaangas en giftige chemische stoffen vervuilen de omgeving van het grondwater. Het
drinken van dit water heeft resul- ted in gevallen van neurologische, sensorische en beschadiging van
de luchtwegen. Zowel voor mens en dier. Vegetatie is ook zwaar getroffen. Ongeschikt te worden
opgegeten door mensen of dieren.
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Het afvalfluïdum overblijft in boven- plassen verdampen. Releas- ing vluchtige organische
verbindingen in de atmosfeer, verontreinigende lucht, waardoor ozon op grondniveau en zure
regen. Resultaat is ongezond vee en verschrompeling oneetbaar weiden, akkers, fruit ...
Bewoners klagen over vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn en erger. Gassen kan ook
resulteren in 'Wildvuur's.

Het gebruik van explosieven leidt tot een aardbeving. Toepassing buurt breuklijnen kan een
grote aardbeving veroorzaken anywere langs de breuklijn (Some- keer ver weg) . Deze
explosies ook schade aan ondergrondse waterreservoirs. Zij geven ook gassen die mensen,
dieren en planten ziek maken. Deze gassen kunnen de oorzaak zijn van Wildvuur zijn (S) !

Fracking Ends! Eigenaren zijn operators vervolgd, MEVROUW R7 .
Regering die het mogelijk maken Fracking wordt vervangen en haar leden ter verantwoording worden
geroepen, MEVROUW R7 .

Spoedig de vraag naar zoet water zal de beschikbaarheid van zoet- water te overschrijden.
Verontreinigde waterweg's (Kreek, stroom, rivier, vijver, meer ...) het creëren van een tekort aan
zoet water. Storm-water vol toxine, vergiften, Pharmaceuticals, .. illegaal dumpen van industrieel
afval, toxine, vergiften,

... Vervuilende van waterwegen uiteinden zijn vervuilers vervolgd, individuen
MEVROUW R3 Alle anderen, MEVROUW R7 .

verontreinigende Entertainment Loopt af. In de lucht: Air-Shows, private eigendom: vliegtuig,
straal, helikopter, dar space shuttle ...
In het kader van het water: gemotoriseerde boot het rennen,
andere: cabine-kruiser, cruise-schepen, jetski's, speed-boten,
jachten, hovercraft ...

Op het land: alle 2,3 en 4 wheel motor,
cycli, fietsen, buggy's, SUV, sport-auto's,
limousines, Car- race, car-stunts, luxe
auto's. .

No-vloeistof inname. Je hebt 4 dagen om te leven!
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De oprichting van Garbage wordt verlaagd!
Het maken van wegwerpproducten * LOOPT AF! Gedrukte Junk-mail * LOOPT AF! Het maken van
onnodige JUNK (Collectibles, gadgets, designer- gear, ...) * LOOPT AF! Biologisch afbreekbare of
herbruikbare verpakkingen wordt gebruikt.

* Deze providers worden vervolgd, MEVROUW R7
Ongedierte
buiten Insecticiden (Chemicaliën) worden gebruikt op gewassen, boomgaarden ... Gewassen,
boomgaarden en voedsel dat zijn besmet zijn ongeschikt voor menselijke of dierlijke
consumptie. Ze worden verbrand door de gemeenschap (Graafschap) . Brandende
om gezondheidsredenen is de enige reden voor het branden

insecticiden (Chemicaliën) sijpelen in het watersysteem terecht te komen in zeeën, oceanen. Vervuilende
grondwater verontreinigen drinkwater reservoirs. Vervuilende the Ocean Eco-systeem, vervuilende
zeevruchten. Producenten van Insecticiden (Chemische, poisenous, giftig) worden vervolgd, MEVROUW
R7 .
Regering dat deze vervuiling mogelijk worden vervangen, krijg, MEVROUW R7.
Gebruik natuurlijke insecticiden.

Herbiciden worden als gevaarlijk, vervuilende bodem en waterwegen. Producenten van herbiciden worden
vervolgd, MEVROUW R7 . Regering dat deze vervuiling mogelijk worden vervangen en vervolgd, MEVROUW
R7.

1 GOD is wachten om te horen van u!
ontbladeringsmiddel Gebed

SCHANDE-day 6.2.7.

Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Zal beschermen plant, bodem en water uit toxine Verzet & stop genetische
modificatie van enig ding, levend zal zorgen voor Shire verschroeit vergiftigde
bodem zal straffen herbiciden, GM-gewassen vervuilers voor de glorie van 1
GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op ontbladeringsmiddel Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Dierenmishandeling
Wreedheid stopt. Guilty worden vervolgd, MEVROUW R4 .

behuizing batterij wordt gesloopt en vervangen door 'vrije uitloop'.
Batterij behuizing operatoren worden vervolgd, MEVROUW R4 voor elk dier.

Life Het vervoer van dieren meer dan 30 km uiteinden. Schending door primaire producent
Agent, krijgen vervoerder, MEVROUW R4 voor elk dier.

Circus dier Act's
End.

Thema- park dier
entertainment-Shirt.
Dierlijke trainer, Circus
Dierlijke trainer,
operator te krijgen, MEVROUW
park, ontvangt,
R4 per handeling.
MEVROUW R4 per
handeling.

Dierentuinen zijn gesloten en vervangen door
wildreservaten welk huis alleen lokale specie.
Illegale Zoo is gesloten, krijg operator, MEVROUW R4

voor elk dier.
De windhond- race-industrie is het induceren van angst en pijn bij
dieren door ze te gebruiken als levend aas. Konijnen, biggetjes,
possums, kittens of kippen worden verscheurd, uit elkaar getrokken,
gooide rond en sleepte. Levend aas is doodsbang, in doodsangst.
Het eindigt! Voor elk levend aas: MEVROUW R4

Windhonden die loosers worden doodgeknuppeld,
vergiftigd of doodgeschoten en gedumpt. De Australische
greyhound-race-industrie slagers 17000+ windhonden per
jaar. Het is niet bekend hoeveel livebait worden
gemarteld, vermoord? Iedereen in de hondenraces
industrie. Mensen wedden, kijken zijn
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schuldig door associatie. Een schande voor een gemeenschap, Shun hen! Promotor,
Eigenaren, Bookmakers: MEVROUW R4 voor elk dier.

Thrill-doden ( jaagt: Safari, Royal, andere ..)
van Ani- mals Ontwerp. Alleen Rangers kunnen dieren ruimen. Promotor
en Jagers krijgen, MEVROUW R4

voor elk dier.
Racing dieren m . Renpaarden,
(Steeple, hindernis, cross-country, flat ..) , Het spelen Polo,
Buggy Racing (Draven, Pacing ..) , springconcours loopt af. Racing
venue worden gesloopt. Racing dier eigenaar, trainer en
racen locatie operator te krijgen, MEVROUW R4 .

mulesing, snijden van wol dragende huid tegen staart, stuitligging gebied
schapen. Resulteert in een veel pijn voor de gekwelde animal.and kan ook
besmetten. Mulesing zelf. Het wordt vervolgd, MEVROUW R4 voor elk
dier.

Animal gevechten Einde. Promotor, eigenaar van het dier, trainer, bookie: MEVROUW

R4 voor elk dier.
-Bull vechten's einde! Bullfight Arena worden gesloopt.
Promotor, Matador en zijn bende te krijgen, MEVROUW R4
. Spectator schande op hen. Shun, Schande hen!

De inteelt van ongezonde honden voor mode vervaagt is wreed. De Bra- chycephalic rassen (Pugs,
Engels, Frans Bulldogs ..) worden gefokt met steeds meer platte vlakken. Dit heeft bijwerkingen,
ademhalingsproblemen met honden instorten tijdens warm weer en hart-en vaatziekten als gevolg
van slechte ademhaling, dat maakt de honden lijden hun hele leven. Dit type van bree- ding eindigt!
Fokkers, eigenaars, krijgen MEVROUW R4 voor elk dier.
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Brachyce-phalic rassen: American Staffordshire Terrier, Affenpin- cher, Bichon Frise,
Boston Terrier, Boxer, Brussel Grifton, Bulldog, Bullmastif, Cane Corso, Cavalier King
Charles Spaniel, Chihuahua, Chow Chow, Dogo Argentino, Bordeauxdog, Engels
Mastiff, de Franse Bulldog, Japans Chin, King Charles Spaniel, Lhasa Apso, de Maltese,
de Napolitaanse Mastiff, Newfoundland, pekinees, Pug, Presa- Canario, Shar-Pei, Shih
Tzu, Silky Terrier, Tibetan Spaniel, Yorkshire Terrier.

Leger
Militaire vervuilen transport en explosieven, A / N (Atomic /
nucleair) B (Biologische) C (chemisch)
wapens. Ze zijn een bedreiging voor mens, dier en plantlife. Productie,
de voorraden van deze wapens worden vernietigd, gerecycleerd
door The Shire. Wetenschappers die deze wapens te maken
krijgen
MEVROUW R7 . Regering dat de productie en of de opslag van deze wapens
mogelijk worden vervangen en krijgen , MEVROUW R7 .

Bewaak het milieu!
Een morele verplichting en Civic Duty!
1 GOD is wachten om te horen van u!

Habitat Gebed

Viering Habitat-day 9.1.7.

Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Vraagt om hulp bij het beschermen van de Habitat
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Belooft vervuilers ter verantwoording te roepen Promises te harmoniseren
met de Habitat vraagt vervuilers nu en gestraft worden in het hiernamaals
voor de glorie van 1 GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Habitat Dag!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Verplichting 7:
Gebruik Wetgever Manifest verspreiden haar boodschap.

Vervang alle andere religieuze publicaties met een Wetgever Manifest
Gooi verouderde publicaties milieuvriendelijk friedly. Versnipperen verouderde publicaties weken
in water, wanneer papperig voer aan wormfarm.

Schep door het manifest, wanneer u een interessante titel te lezen te zien.
Vervolgens doe je een paar keer diep te lezen. Herlezen, begrijpen, toe te passen en te leven !!!

De geest en het begrip van de boodschap is waar het om gaat. Niet de betekenis van
de individuele woord of zin-structuur. Begrij- ing de geest en het doel van de gedachte
zal helpen bij de uitvoering van het bericht.

1 GOD wil dat ieder mens in de gelegenheid gesteld om te lezen en bestuderen van de ' LGM '. Degenen
die niet kunnen lezen moeten lezen voor hen. Zonder uitzonderingen. Elke Custodian-Guardian
heeft de plicht hier. 1 GOD
is aan het kijken.

Bewaarder Guardian gebruik de Wetgever Manifest als
gids voor de eredienst, wonen en werken. Zij bidden
dagelijks en vol overtuiging zeggen de dagelijks Gebed .

aanhang join organisaties (Commercial, Vrije tijd, Gemeenschap, Onderwijs,
politieke, Professional, Handel ...) zodat ze hun werking beïnvloeden, breng ze in
lijn met de Wetgever Manifest .
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aanhang anderen aan te moedigen om te zetten. Ze helpen met Understanding de 'Wetgever
Manifest. Zij maken gebruik van de 'Challenge Prayer' voor morele steun.

1 GOD is wachten om te horen van u!

Uitdaging Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Verzoeken helpen bij het omzetten van de onwetende ongelovige Help de
ongelovige krijgen de 1 GELOOF

Dank u voor deze ervaring van betrokkenheid bij een uitdaging die ik zich inspannen om
meer uitdagingen te maken voor de glorie van 1 GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt wanneer ze geconfronteerd worden met een onwetende ongelovige!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
aanhang een bezoek aan een Gathering. Ze moedigen anderen om een bijeenkomst te bezoeken. Ze
beginnen een nieuwe Gathering door het vinden van ten minste 7 mensen dan samen, dat is een Gathering (Zie
1 GELOOF, start een Gathering) .

Zoals er geschreven staat ZIJ IS !!
Verplichting 8:
Vermijd En opruimen vervuiling ..

Humankinds grootste survival uitdaging is Pollution. Onze
levensstijl en de activiteit zijn de grootste vervuiler. Het beïnvloedt het klimaat,
ecochain, milieu, voedselketen, de kwaliteit van het leven, het weer, het wild .. We
moeten veranderen! Of laat de vervuiling maken ons ziek, zieker en uiteindelijk ...

Een van de belangrijkste oorzaak van de verontreiniging is mensen brandende dingen. Het begint met
roken. Gaat verder door het verbranden (Mest, hout, kolen, gas,
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olie..) koken (BBQ, thuis, commercieel) . Brandwond (Steenkool, gas, olie, uranium) naar 'Dirty
Energy' te produceren. Brandwond (Olie, gas, steenkool, uranium) voor het vervoer van
goederen en personen (Induvidual, massa) . Niet te verbranden! Dichtbij (Verbranding faciliteiten
en mijnen)

alle bronnen van brandend materiaal. Destroy beschikbare voorraad
milieuvriendelijk. Schending door particulieren, MEVROUW R3 .
Schending door entiteiten MEVROUW R7 .

zie Green
Concept!
LET OP !!! Bewaarder voogd families zijn niet dichterbij wonen dan 70km aan
steenkool, gas, olie, uranium branden facilit- ies. Om zo een groter risico op kanker,
miskramen, voortijdige veroudering, ziekte van de luchtwegen, doodgeboorte, te
vermijden ...
Een andere belangrijke oorzaak van verontreiniging vergiften en toxines in het
water chain (Vijvers, meren, stromen, rivieren, ondergrondse reservoirs,
grondwater, zeeën, oceanen) .
landbouw (Kunstmest, herbiciden, pesticiden ..) , Gebouw
(Afval toxine sijpelen in de bodem ..) , Manufacturing (giftig afval..) , Cleaning (Fosfaten
..) , Cosmetica (Arseen Cadmium, lood, kwik ..) , Mining (Cyanide, natriumhydroxide,
fracking, zwavelzuur) , Pharmaceuticals (Dieren, mensen drugs, afval) . Vermijd het
gebruik van gifstoffen en toxines. Sluit alle bronnen van gif en toxines. Destroy
beschikbare voorraad milieuvriendelijk. Schending door particulieren, MEVROUW R3 .

Schending door entiteiten MEVROUW R7 .

In de noordelijke Stille Oceaan van de Verenigde Staten en in samenwerking met Japan zijn
het creëren van een kunstmatig eiland 'Plastic verontreiniging 1'. De groeiende eiland (Huidige
omvang: van Greenland) bestaat hoofdzakelijk uit kunststof. Wordt geabsorbeerd door
Sealife en vogels dat de voedselketen heeft gesloten (zee) . Het eten van vis uit het
verontreinigde gebied betreedt menselijke spijsvertering komt dan in een lichaam bloedbaan
vervuilen het hele lichaam wat leidt tot ellende en lijden. De VS en Japan zijn het opruimen
van de rotzooi, NOW !!! Bewaarder voogd zijn niet schaal-en schelpdieren eten (zalm, Sushi
..) vanuit het noorden Pacific.
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Vermijd het produceren van niet afbreekbare verpakkingen en
producten. Eten en drinken in plastic containers eindigt. Plastic
schoenen plastic
(Kunstvezels) kleding is slecht voor je huid. End productie van
kunststof en vezels.

Slecht nieuws! Plastic is nu algemeen in menselijk bloed! Zal plastic betekenen een
langzame zieke pijnlijke ..
Bedrijf (Parasitaire, roof) zag een kans te profiteren van anderen, woekerwinsten. Profiteurs wilde
meer leisuretime dat deed on- ionen. Leisuretime activiteiten veroorzaken veel afval, vervuiling,
verwondingen, gezondheidsrisico's, in gevaar brengen andere soorten. De meeste LeisureTime
activiteiten milieu vandalisme. Useless LeisureTime activiteiten worden vervangen door
vrijwilligerswerk in de moeite waard gemeenschapsactiviteiten bevorderen vochtig is mankinds
lot!

Reizen toerisme heeft zich ontwikkeld tot een bedreiging. Cruiseschepen lossen toeristen die zwerm
als insecten (Kakkerlakken) over de havens en de lokale habitat. Ze verstoren de lokale lifestyle, rijden
tot de kosten van levensonderhoud voor de lokale bevolking. Maak afvalbergen. Dit entertainment van
de inactieve goed af Ends! Dit geldt ook voor lucht, bus, spoor toerisme.

Menigte entertainment eindigt!
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Menigte entertainment zorgt voor veel, 'Garbage'! Raad zijn bijna geen
stortzones. Einde berg's van, 'GARBAGE!

Menigte entertainment behoeften podia! Raden zetten grote gebieden opzij en krijgen in hoge
schulden gebouw enorme locaties. Enorme kosten accumuleren voor bediening en onderhoud.
De locaties worden niet gebruikt 90% van de tijd. Geen nieuwe locaties! Bestaande worden
gesloopt!

Menigte entertainment behoeften enorme investeringen in het openbaar, binnenlands vervoer en
parkeren! Geen locaties, infrastructuurkosten zijn gedaald.
Elimineert en het aantal parkeerplaatsen 'Chaos'!

Menigte entertainment brengt wereldwijde entertainment:
Olympische Spelen (Para, zomer, winter) , World Tours

(Bands, ...) , Football (WK) , Grand Prix F1
(Motorfietsen, auto's) .
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Menigte entertainment zorgt voor grote drukte. Een grote menigte is vluchtig, gevechten vaak breken,
hysterie mogelijk is, stampede ... Een grote menigte is een bedreiging voor zichzelf en de
Atoomenergie. Grote drukte zijn een magneet voor alle soorten verslaafden en hun leveranciers. Grote
menigten hebben veel

dure beveiliging. Grote menigte entertainment eindigt!

stoppen met het vervuilen STRAF VERVUILER

OVERLEVEN !!!
Verplichting 9:
Bescherm de dieren van wreedheid en uitsterven!
1 GOD wil dat we genieten en respect dieren. Respect voor dieren worden getoond. Voor vreugde
brengen ze in ons leven als huisdier of in het wild. Naarmate het werk metgezel (Blindengeleidehond,
lastdier, schapen hond ...) . Als leverancier van dekens, kleding, schoeisel, vloerbedekking ... Als
leverancier van voeding (Drank, voedsel) .
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1 GOD is wachten om te horen van u!

dierlijke Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Dank u voor de zegen van de dieren
Die geven ons plezier, gezelschap en voedsel! Ik zal hen respecteren en
hen te beschermen tegen wreedheid Ik zal iedereen die is wreed voor de
dieren voor de glorie van straffen 1 GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt wanneer dat nodig is!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1 GOD verwacht dat de mensheid als bewaarder 0f alle dieren zijn. Human's krijgen een
superieure intellect (Thank You 1 GOD) om dieren te bewaarder van het dier wereld. WREEDHEID
to Animals is een misdaad die wordt vervolgd! Iedere keer dat een soort uit te sterven, de
mensheid is mislukt.

Dierenmishandeling beledigend 1 GOD een misdrijf te worden vervolgd.
Batterij huisvesting, verwaarlozing, Safari-jacht, race dieren, het opvoeren van dieren gevechten, het
testen van producten, procedures op dieren, het martelen ...

Elke persoon, club of organisatie die sponsort of vergemakkelijkt Wreedheid tegen dieren (Bull-vechten
Arena, Circus, Greyhound-Racing Oval, Race- spoor, Steeple-Chase natuurlijk Draven-spoor, Zoo
...) worden vervolgd MEVROUW

R4 per dier en gesloten. Sanctuary worden ondersteund!
Animal gevechten (Bear, Bull, Haan, Hond, ...) Einde. Dierlijke eigenaar, trainer en promotor zijn
gekooid, MEVROUW R4 . Locaties worden gesloopt .

Batterij behuizing is gesloopt. Vervangen door 'vrije uitloop'.
Circus dier entertainment-Shirt. Dieren worden vervangen door mensen.

Life Het vervoer van dieren verder dan 30 km eindigt. Portable slachthuis wordt gebruikt.

Racing dieren Ontwerp. Racing venue gesloten zijn, gesloopt. Racing eigenaar van het dier, trainer,
het rennen trefpunt operator get, MEVROUW R4 .
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Thrill-doden (Safari jaagt, Royal-jachten, andere jachten) of Animals Ends. Promoter,
worden Hunters vervolgd, MEVROUW R4 per dier .
Alleen Rangers kunnen dieren ruimen.

Thema-park dier entertainment-Shirt. Vervangen met spelletjes, attracties, ...
Dierentuinen zijn gesloten. Vervangen door wildreservaten dat huis alleen lokale specie. Elke
Shire heeft Wildlife heiligdom (S) .

Heiligdom
Shire Sanctuary de bescherming van de lokale 'Habitat'. Het is
Eco-System, Rock and Sand formaties, vegetatie, wild. Word Shire
heiligdommen Ranger Vrijwilliger. 1 GOD is aan het kijken.

Elke Shire-Oasis heeft een Sanctuary. Multiple Shire-Oasis kan een Sanctuary corridor
te creëren. Provinciale regering helpt bij Sanctuary gang.

hengelen
Angling bedient 1 behoefte, voedsel verzamelen. En een gevoelde
behoefte aan sensatie hebben (sport) .

Vissen voor voedsel wordt ondersteund door Bewaarder
Guardian. Hengelen naar sensatie (sport) is niet.

1 GOD is wachten om te horen van u!

hengelen Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Dank u voor de zegen van vissen Het is goed voor de Ziel en goed
voor de maag! Ik zal niet al te vissen of toestaan overbevissing Ik zal
bezoeking thrill-zoeker vissers en de initiatiefnemers voor de glorie van 1
GOD en de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt wanneer dat nodig is!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Angling staat onder toezicht van de overheid om te voorkomen dat overbevissing. Size beperkingen gelden voor
bepaalde soorten. Vis onder een bepaalde grootte worden, vrijgegeven (wet) .

De vangst en het vervoer van aas vissen kunnen schadelijke organismen verspreiden tussen
ecosystemen, hen in gevaar te brengen. Het verplaatsen van de vis van de ene locatie naar de andere
kan de introductie van de vis vreemd zijn aan het ecosysteem veroorzaken. Controleer de lokale
verordeningen.

Het gebruik van levend aas is wreed. Doe het niet!

Greedy boeren, ranchers overstock het land. Resultaat overbegrazing. resultaat
woestijnvorming (Slecht weer versnelt dingen) . Resultaat wreedheid aan vee. Hiermee eindigt!
Greedy boeren, boeren verliezen hun land zonder compensatie. Ze worden vervolgd, MEVROUW
R4 per dier .

End wreedheid om alle 1 GOD's schepping.
Verplichting 10:
Kom op voor het onterecht aangevallen, benadeeld, zwak en behoeftig!
Individuen en gemeenschappen hebben een morele verplichting, een burgerlijke plicht om op te komen voor
de ten onrechte aangevallen, benadeeld, zwak en behoeftigen.

moreel sterk (HIJ ZIJ) hebben de verplichting om de emotionele, mentale en fysieke
achterstand te helpen. Bewaarder Guardian tonen sterk leiderschap. Gemeenschappen die niet
aan voldoen aan hun morele verplichtingen en civiele taken. Verdient het niet om te overleven!
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Oneerlijke aanval kan het gevolg zijn van: arrogantie, bedrog, elitarisme, hebzucht, jaloezie,
onwetendheid, onrecht, onbegrip, peer-druk, meineed, wraak, trots, sociale status,
rijkdom-apartheid, ... Dit zijn geen verdediging voor oneerlijkheid. Oneerlijkheid wordt gecorrigeerd.
initiatiefnemer (S) of ongerechtvaardigheid (zijn) verantwoordelijk gehouden worden (Compensatie,
rehabilitatie) .

Mensen zijn benadeeld door hun houding, gedrag, uiterlijk, goedgelovigheid, sociale status, ... Individu
en de gemeenschap hebben de plicht om deze ongelukkigen te helpen. Dit betekent niet dat de
hand-outs. maar rectificeren

- ing voorwaarden die zijn oorzaak en gevolg van het worden en blijven benadeeld. De
benadeelde heeft een eigen belang om hun situatie te overwinnen.

De zwakke zijn een grote uitdaging omdat ze gemakkelijk over het hoofd gezien en
vergeten. De zwakke kan zielig verschijnen. Frustratie ting om te helpen. Nooit de
minder ze hulp nodig hebben.

1 GOD is wachten om te horen van u!
Dagelijks Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Help me schoon,
meelevend en nederig Met behulp van de te 7 Scrolls als gids:
Ik zal de bescherming van uw creaties en bestraffing van het Kwaad.

Kom op voor het onterecht aangevallen, benadeeld, zwak en behoeftig de hongerigen
voeden, onderdak daklozen en comfort ziek Verkondig:

1 GOD, 1 GELOOF, 1 Kerk, Universe Bewaarder Beschermers Dank u voor
vandaag

Uw meest nederige trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Voor de Glorie van 1 GOD en de Goede van de Mensheid
Dit gebed wordt dagelijks gebruikt, alleen of in een groep in any-plaats die u wilt, met uitzicht op de
opkomende zon ogen dicht. Gereciteerd bij de Gathering.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Hoe meer corrupt, immoreel, zelfzuchtig een gemeenschap wordt. Hoe
meer behoeftige deze gemeenschap heeft. Ze zijn behoeftig omdat
community rijkdom is niet gelijk gedeeld. Om dit, alle deelnemers van te
overwinnen
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de 'Chain of Evil' wordt verantwoordelijk gehouden, asset-gestript, MEVROUW R6 .

Rijk zijn rijk is een schande een misdaad MEVROUW R6 .
1 GOD houdt niet van: arrogantie, in rechtvaardigheid, pomp, rijk, ijdel,
geweld, afval, rijkdom, deze zijn niet voor de Hemel.

1 GOD kan niet worden omgekocht of gekocht !!!

Verplichting 11:
Voed de hongerige, onderdak homeles en comfort ziek!
Een lokale goed af gemeenschap heeft daklozen (Slapen in vuilnis afvalcontainers) ondervoed
(Het eten van vuilnis) worstelen

(Lastig gevallen, gepest en gestalkt door incassobureaus) mensen. Veel van de mensen gaan
zonder de behoeften van het dagelijks leven (Eatab- le voedsel, schoon water, fatsoenlijke kleding,
comfortabele-shelter) . Deze

behoeftige mensen leven in ellende, die vaak leidt tot houding
misbruik sub- (Roken, alcohol, prostitutie en geestverruimende
stoffen) . Ze hebben hulp nodig, jou de gemeenschap, ..

Dit is een egoïstische gemeenschap leven van de 'Chain of Evil' en falende
haar plicht van menselijk fatsoen. Is dit uw community? Als dat zo is het uw
plicht om dingen te veranderen. Als dit niet gebeurt is immoreel is Kwaad is
Anti-1 GOD.
Het kwaad is troef gestript, gekooid, MEVROUW R6

Een gemeenschap die Ouders toestaat (Bad, ongeschikt) in 2 verdiepingen
buidings, 2 banen 2 auto's sturen hun kinderen naar school met uit ontbijt en
sandwiches. Is een gemeenschap die niet verdient om te overleven. Heeft uw
gemeenschap hongerige mensen, beschaamd zijn en hen voeden. 1 GOD is aan
het kijken!

Heeft een communautair zorginstelling draaien zieke mensen weg omdat ze geen gezondheidszorg
dekking. iedereen (Niet rehabilitators) heeft een 1 GOD gegeven recht om onvoorwaardelijke
gezondheidszorg vrij. Het ontkennen van gratis gezondheidszorg is een misdaad, MEVROUW R6 + losse
professionele erkenning.
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Shun en schaamte parasitaire woekerwinsten medische practioner.

Gratis Healthcare een 1 GOD Gezien Right!
1 GOD is wachten om te horen van u!

Dank je Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Dank u voor het
verstrekken van mij met dagelijkse eten en drinken Living van uw laatste
bericht

Tracht ik aan verdienstelijke voeding elke dag Mag ik gespaard worden
kwellende Thirst & verdovende hongergevoel Uw meest nederige trouwe
bewaarder voogd (1 st naam)
Voor de Glorie van 1 GOD en de Goede van de Mensheid

Gebruik dit gebed voor elke feed!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Een gemeenschap die emty huizen heeft. Mag niet dakloos te hebben. Heeft uw gemeenschap lege
huizen en daklozen. Verplaats daklozen in leeg huis. End beleggingsmaatschappij Real-Estate.
Einde parasitaire roofzuchtige woekerwinsten verhuurders. Houd hen verantwoordelijk, MEVROUW R6

Een bewaarder Guardian Shire heeft geen dak-en thuislozen. Elke dakloze is getransfereerd naar
een Shire Cluster behuizing. De ' Graafschap ' onmiddellijk zet de daklozen op wmw x1 . Provinciale
Community dienst Emergency
(CE) stuurt een beoordelaar die beslist of de daklozen kunnen worden geïntegreerd in de
gemeenschap. Sommige daklozen mag niet abble geïntegreerd te raken zijn. The Shire ziet er na
hen. Niemand is blijven liggen in de goot, het ontwateren, het bevriezen, het verhongeren,
verscheurd, aangevallen, boos op door honden, ... provinciale en Shire regering die niet in hun
zorgplicht jegens het burger. Worden vervangen, vervolgd, MEVROUW R7 Melbourne>

Custodianm voogd van mening dat elke (Niet rehabilitators) lid van de gemeenschap heeft
een 1 GOD gegeven recht voor om: eetbaar, schoon, water, fatsoenlijke kleding en veilige
comfortabel onderdak.

Vervang egoïstisch community met gelijkheid en harmonie
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Verplichting 12:
Protest onrecht, immoraliteit en milieu-vadalism!
Het verkrijgen van een voordeel ten opzichte van anderen accumuleert grote hoeveelheden
materiële zaken, invloed en macht. Dit leidt tot een ongelijke verdeling van de rijkdom (Rijkdom-Apartheid)
. Rijkdom creëert de drang om meer te hebben en te beschermen wat je hebt. Om dit de rijke
corrupte justitie doen. Ze hebben wetten te veranderen d (Corrupt-Law) het versterken en
beschermen van hun 'egoïsme'. Dit leidt tot onrecht. Deze mensen (Chain of Evil leden) zijn ook
de belangrijkste oorzaak van 'immoraliteit' en 'milieu-vandalisme'.

Corrupt Law onrechtvaardigheden: Diplomatieke onschendbaarheid, Double Jeopardy,
Plea-onderhandelingen, Immunity, Statuut van beperkingen, Privilege, ...

Corrupt wet wordt ingetrokken (Re-veroordeling) ! Intrekking terugwerkt tot

0.1.1.1 (01.01.2004) . Guilty worden vervolgd.
Child onrechtvaardigheden: afstraffing, bedelen, lastig vallen, arbeid,
pedofilie, prostitutie, soldiering, suïcide bommenwerper .. Child
onrechtvaardigheden de ergste vorm van commu

- schap onrecht, een mislukking! End Child onrechtvaardigheden. CAGE
SCHULDIG !!!
Vrouwen onrechtvaardigheden: huiselijk geweld, loonkloof, verkrachting, religieuze,
seksuele intimidatie, prostitutie, slavernij .. Vrouwen onrechtvaardigheden, een
gemeenschap mislukking moeten worden aangepakt! Einde Vrouwen
onrechtvaardigheden.

Community onrechtvaardigheden: Pesten, Elitarisme, Hebzucht,
Woekerhandel, Rijkdom Apartheid, Erfelijke Tirannie ..
Community onrechtvaardigheden moeten worden aangepakt!

Bad Law onrechtvaardigheden: Freehold, privatisering van nutsbedrijven,
auteursrecht en octrooien (intellectueel eigendom) , Hedging, Tax aftrekbare
schenking, Credit, Gokken ... Bad wet wordt ingetrokken (Re-veroordeling) !
Intrekking terugwerkt tot 0.1.1.1

(01.01.2004) . Guilty worden vervolgd.
Religieuze onrechtvaardigheden: Vergeven besnijdenis (HE, SHE verminking) , Celibaat,
molestering, Privilege, pedofilie, sacrefice, vrouwen
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discriminatie.. Veroordelen en Shun religieuze onrechtvaardigheden. Word Bewaarder
Guardian! Houd geestelijken verantwoordelijk. Er is enkel:

1GOD 1FAITH 1Church ( ucg1)
Justitie is de menselijke behoefte aan een 'BASIC'. Justice is essentieel voor een
gemeenschap te laten functioneren, te overleven (Zie 7 Provincies) .

Justitie stelt Waarheid en recht te zetten In-justitie. Justitie heeft geen
jury. Het heeft verplicht veroordeling, rehabilitat- ion, compensatie.

Governance onrechtvaardigheden: Moord, corruptie, Execution, In- vade, elitarisme,
Rijkdom Apartheid, vervuilen het milieu-vandalisme Marteling, Tyranny, .. Vervang
Tyranny (Erfelijke, politieke) met dan meerdere keuze 1ste naast de paal vrij verkozen
Governance Committee.
Vervolgen Tirannie: MEVROUW / R7 Governance dat onrecht creëert wordt Evil wordt vervangen &
vervolgd: MEVROUW / R7 .

Ieder mens heeft een moreel, Civil-Duty te eindigen Onrecht. Houd mensen verantwoordelijk dat de
oorzaak en gevolg van onrecht zijn, MEVROUW R6-R7

NULTOLERANTIE naar ONRECHTVAARDIGHEID!
Velen in de gemeenschap endorce Ammorality. Dit beëindigt. Religieuze filosofie worden weggegooid
na te streven, consumentisme en vrijetijdsbesteding. Moraal worden vervangen door een streven van
zelfbevrediging (Em-verkwikkende iemands donkere kwade kant) . Dit is niet acceptabel! Deze mensen
worden verantwoordelijk gehouden.

Humankinds val te veel leisuretime. Dit beëindigt. Te veel
LeisureTime, is de oorzaak en het gevolg van te veel onnodige Junk.
Te veel Garbage. Te veel vervuiling. Te veel toerisme. Te veel
verveling. Te veel verslavingen. Te veel spelen of het bekijken van
games. Niet genoeg arbeidsethos en gemeenschapszin.

Teveel LeisureTime, wordt vervangen (WMW, vrijwilligerswerk) . 1 GOD het voorbeeld werk 5 dagen op
dag 6 uw prestatie, comp- lete onafgewerkte werk en plan komende weken werk te evalueren. Na het
werk LeisureTime wordt gebruikt om vrijwilligerswerk te doen. op dag 7 rust genieten van het leven
hebben een Fun-
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Dag, vier, deelnemen aan een Gathering. Geen Gathering in de buurt, start 1.

Het streven van zelfbevrediging leisuretime. Verdeelt de gemeenschap
in die dat te veel en degenen die niet genoeg hebben (Rijkdom
Apartheid) . Snijd Ammorality, leisuretime, consumentisme, afval en
omhelzing:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Milieu-Vandalisme ( Eco-terrorisme) wordt individiduals en organisaties tonen van gebrek
aan respect voor 1 GOD creaties. Toon disres- pect, shun, Shame om anti 1 GOD Environmental
vandalen: MEVROUW R7.
Milieu-Vandalisme (EV) wordt de 'Eco-systeem' de vegetatie, de dieren, onze voedselketen in gevaar te
brengen. EV belangrijkste oorzaak van Opwarming van de aarde. Oorzaak van de nieuwe global ziekten. Bedreiging
voor de kwaliteit van leven.

EV, mijnbouw, kolen transport. Open kolen transport vervuilt de lucht. Fijn kolenstof wordt ingeademd
door mensen en dieren waardoor ze ziek. Wasgoed vervuild waardoor huidaandoeningen. Bodem,
gewassen, vegetatie vervuild zijn, ongeschikt voor menselijke of dierlijke consumptie. Open wateren (Beekjes,
dammen, meren, vijvers, stromen, regen, reservoirs, rivieren, sneeuw) vervuild waardoor zij niet meer
geschikt om te drinken voor mens en dier. Open Kolen vervoer eindigt. Operators, onderaannemers en
bestuurders worden vervolgd, MEVROUW R7 + betalen medische, dierenarts-bills en schoon te maken.
Corrupt crimineel regering die het mogelijk maken dat dit gebeurt wordt vervangen al haar leden
gekooid, MEVROUW R7.

Milieu-Vandalisme is mensen die in over- sized huizen. Mensen
die nutteloze ijdelheid tuinen, zwembaden, tenis-rechtbanken ..
Mensen die jacht hutten, strandcabines ... Deze is vervangen
door
CG Shire Planning.
Het doel van Shire Planning is om land te gebruiken om het meest profiteren van de lokale gemeenschap en
Habitat. Het is essentieel dat de Gemeenschap en Habitat harmoniseren. Alle vruchtbare grond wordt gebruikt
voor het verbouwen van voedsel en of veeteelt, zorgen voor enige heiligdommen worden aangeboden voor
inheemse vegetat- ion en inheemse dieren. Niet vruchtbare grond wordt gebruikt voor binnenlandse en niet als
huisdier gebouw. Bestaande gebouwen op vruchtbare grond zijn demoli-
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schuur en gerecycleerd op niet vruchtbaar land. Herenhuizen met ijdelheid tuinen, appartementen,
herenhuizen, penthouses, vakantiehuizen, zijn pensioen dorpen vervangen door Shire cluster
woningen op niet-vruchtbare grond.

Milieu-Vandalisme een misdaad, MEVROUW R7
Verplichting 13:
Doe beloond werk, geen loafing!

1 GOD wil dat je aan het werk! De Gemeenschap wil dat je aan het werk! Je ouders willen
dat je aan het werk! Jij wil (hebben) werken. 1 GOD 'S ontwerp is voor mensen om actief,
nuttig zijn. Niet teleur 1 GOD.
Mensen willen nuttig voelen. De beste manier om dit te bereiken is om te werken.

Voor werk is er een verwachting van een beloning.
De beloning is 3 weg. Betalen, tevredenheid, Soulfood. Bewaarder voogd beloning is gebaseerd
op een ' wekelijks minimumloon ' (Wmw) en een multiplier.

Pay-schaal begint met een wmw x1 ( minimum) naar wmw x7 ( maximum) :

wmw x1 ongeschoold , leerling wmw x5 Leider
wmw x2 geschoold , Tradesman

wmw x6 Manager

wmw x3 Senior-Tradesman

wmw x7 admitrator

wmw x4 Leidinggevende

' wmw ' Jaarlijks worden door de regering. wmw kan gelijk blijven of stijgen of dalen als de
economische omstandigheden vereisen.
Om lonen en arbeidsvoorwaarden die wordt gestandaardiseerd in te stellen. Voor de beste
economisch beheer is iedereen een kostwinner. Notitie ! Prive-eigendom, staatseigendom worden
afgeschaft en vervangen door cron ( Community Run Owned not for profit) . Vakbonden worden
afgemeld. Overheid stelt lonen en arbeidsvoorwaarden per jaar.

Werkomstandigheden: Een werkplek is gezond en veilig met beschermende
kleding en schoeisel gedragen als dat nodig is. Push mensen ing om meer werk te
doen in minder tijd onveilig is, unheal- thy en vermindert de kwaliteit. Er zijn pauzes
iedere 3 uur totale aantal gewerkte uren per dag mag niet meer dan 10 uur.
CG 21h Klock tijd van toepassing is.
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Werktevredenheid (Js) is een state of mind. Als een persoon werkt, omdat ze
moeten. Zij moeten hun eigen Job tevredenheid te creëren. Als je probeert
hard genoeg kunt u 'Js' in saai, alledaagse, repetitieve werk.

Werknemers die geen volledige of part-time werk kan vinden. Worden nuttig in dienst van de '
Graafschap ' op wmw x1 . Elimineert werklozen!

Loafing lui. Ongewenst is, egoïstisch. Niet het doen van
uw aandeel thuis, op school of op het werk is slecht.
Thuis, Opleiding en werk zijn niet te laten loafing de norm
geworden.
Loafers worden verantwoordelijk gehouden.
Veelplegers hebben voordelen, privileges ingetrokken
en beschaamd.

Werk> Vrijwilligers> Fun-Day

Verplichting 14:
Wees goed! Straffen Evil!

Goed zijn betekent niet dat je een heilige of perfect. Notitie! Er is geen perfectie in het
fysieke universum. Dat geldt ook voor de mens.
Er zijn 6 stadia van Goed en Kwaad.
Best> Proberen> Bekeert> Flawed> Bad> Evil.
Elke Bewaarder voogd streeft ernaar om te leven binnen de stadia 1-3.
Het beste! Een persoon die probeert het beste wat ze kan zijn. Een bewaarder voogd!
Proberen! Een beetje gebrekkig persoon probeert te verbeteren. Een goed persoon!

Bekeert u! Een gebrekkig persoon, berouw en probeert te verbeteren. Een gemiddeld persoon! Een
persoon fouten gemaakt. Ze teleurgesteld I, familie en de gemeenschap. Ze bekeren en te corrigeren
dingen zo goed als ze kunnen. I, familie en de gemeenschap zijn om hen een tweede kans te geven.

Gebrekkige! Een gebrekkig persoon, verandert niet. Een communautaire zorg!

Een persoon fouten gemaakt. Ze teleurgesteld I, Familie, Gemeenschap. Ze niet schelen. Familie,
Community Houd deze persoon ter verantwoording roepen.
Deze persoon is waarschijnlijk wetteloos worden, in rekening worden gebracht, MEVROUW R1 , R2 .
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Slecht! Een slecht persoon, wetteloos, crimineel, ... Een Community Threat! Een persoon met een wetteloze
houding plegen van misdaden. Een bedreiging voor de familie en de gemeenschap. Deze slecht persoon wordt
verantwoordelijk gehouden: MEVROUW R2-R4 .

Slecht! Deze persoon ziet wetteloosheid als normaal en criminaliteit als een
roeping. Een Evil gruwelijke Community Threat! Deze Evil is opgeladen: MEVROUW
R4-R7 .

Er is een podium 7: ' Zuiver '! Dit geldt alleen voor de Ziel. Als de ziel onsterfelijk an
Angel. De Soul is dan 'Pure'!
De mensheid heeft de weg kwijt. Anti- 1 GOD, ammorality, criminaliteit, immoraliteit,
wetteloosheid, woekerwinsten, vervuiling, geweld zijn de nieuwe normaal. Accontability
wordt toegepast op de nieuwe fase normaal mensheid. Als je in 'harmonie met zichzelf, het
is de omgeving, de fysieke Universum en 1 GOD !!!

1 GOD is het testen van de mensheid met betrekking tot die Evil verantwoording, kooien het. Mocht
mensheid niet bij de toepassing van 'Accountability', 'Mand- Atory Veroordeling' en
'Revalidatie'. een boos 1 GOD zal Evil mensheid ter verantwoording te roepen. Je wilt niet tot
toorn 1 GOD!

1000's van jaren of Evil komen tot een einde. Met of zonder menselijke tussenkomst. Bewaarder
Guardian geloven dat de mensheid moet ment 'Accountability', 'Verplichte Veroordeling'
en 'Revalidatie', kooien Evil ten uitvoer!

Bewaarder-Guardian Accountability: Zero Tolerance, geen Bad-Laws, geen corrupte
korting wetten, geen Jury, verplichte-zinnen, Rehabilitation
(Opleiden, kooien, compensatie) . Implemeting, 'LGM'.

WEES GOED STRAF EVIL !!!!!
Verplichting 15:
Wees gewoon en geef verdiende respect!

Bewaarder-Guardian ondersteunen een rechtvaardige en democratische samenleving. Die is gebaseerd
op, of gedraagt op wat moraly juiste, eerlijke en geschreven in de 'wetgever Manifest'.
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Een gewoon persoon geeft aan elk individu, elk wezen wat ze verschuldigd zijn.
Als respect gerechtvaardigd zal een gewoon persoon respect geven. Een gewoon persoon vraagt
om verantwoording in gevallen van verkeerd doen.

Justitie begint met een individuele "U"! Je moet 'gewoon' zijn. Het net is de basis van
waaruit 'Justice' stijgt.
Het net en het ontvangen van Justitie is ideaal. De werkelijkheid is dat er onrechtvaardige mensen die te
creëren in-Justice. Elk individu heeft een morele en civiele (openbaar) -duty te verwijderen In-justitie.

De Just groep op en vast te stellen 'governance'. bestuur bestaan
(verplicht) van meerkeuzevragen en gelijk geslacht 'Committee'. 1 persoon en of erfelijke (Monarchie)
Governance is Tirannie. Tirannen verwijderd, vervolgd MEVROUW R7 .

Respect kan worden verdiend. Door individuen, groep, organisatie, ...
Verdienstelijke zijn morele kracht en wordt slechts: capaciteiten, prestaties, acties, dank,
waardering, aandacht, beleefdheid, beleefdheid, bedachtzaamheid, willekeurige daden van
vriendelijkheid kwaliteiten ..
Respect toont bewondering voor deugd en of prestatie. Het kan tijd en moeite om zich bewust zijn
van goede kwaliteiten geworden nemen. Wanneer de hoogte in voorkomend geval om die kwaliteiten
te eren door verdiende Respect.
Respect kan ook worden getoond voor gevoelens, wensen, rechten ... Dit type van Respect is niet
automaticcally gegeven. Resultaat overweging, te creëren ruimte, rekening te houden ... moet de
test van morele kracht te staan en dat slechts. Alleen dan kan het uitgegroeid tot verdiende Respect.

Verplichting 16:
Cremeren, in de buurt Graveyards!
Een menselijk lichaam heeft een begin en einde. Aan het einde moet een Ziel worden
vrijgegeven. Om ervoor te zorgen dat de ziel wordt vrijgegeven en Afterlife is mogelijk. Het
menselijk lichaam is gecremeerd. Als een ziel niet is vrijgegeven het bestaat in het ongewisse
als Ghost.

Crematie is niet alleen nodig om de ziel, maar ook om gezondheidsredenen vrij te
maken. De crematie vuur reinigt. Het vernietigen van gevaarlijke bacteriën, virussen,
insectenlarven en schimmels die het lichaam kunnen bewonen.
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Een crematorium is een Provinciale Public Service faciliteit: Toediening
(Lijkschouwer, Lijkenhuis) , End Portal en Garden. Hier worden de doden hebben een autopsie worden
farewelled en gerecycleerd.

Alle overledenen worden vervoerd naar het lijkenhuis voor een autopsie. De autopsie is
doodsoorzaak en de identiteit van de overledene. Het omvat een toxicologie vast te stellen of
het lichaam was aanstekelijk in ieder geval en een ander mens zou hebben besmet.

Kannibaliseren het menselijk lichaam voor, tijdens of na de autopsie is immoreel is crimineel. Kannibaliseren
is het verwijderen van lichaamsdelen, lichaams- vloeistoffen, eitjes, zaadcellen. Body kannibaliserend is een
misdaad: MEVROUW R7

Een Cremator bereidt het lichaam en estate-distributies die u kunt bekijken. Elk lichaam wordt bereid op
dezelfde manier geen uitzonderingen. Het naakte lichaam (Mensen beginnen het leven naakt ze
uiteindelijk het leven naakt) wordt in een eenvoudige kartonnen doodskist overbrugd door een olijf- color
linnen blad met alleen het hoofd zichtbaar.

Kijkers kunnen in stilte te bidden met behulp van een Soul-Prayer , Grief-Prayer , of

Herbeleef-Good Prayer of Herbeleef-Bad Prayer . De Cremator stelt een datum en tijd voor de crematie. Een
Afterlife mess wordt vastgehouden door een Elder van de dichtstbijzijnde Klan. Het lichaam is gecremeerd. Rouwenden
ontvangen een plaquette elk naar huis te nemen.

De volgende morgen de as worden dispursed over de Crematorium tuin.

Rehabilitators as wordt gedumpt op de tuin compost.

Graveyard begrafenis een heidens ritueel
Graveyard begrafenissen zijn onaanvaardbaar, omdat een
groeiende bevolking nodig heeft om het land nuttiger te gebruiken. Graveyard
begrafenissen mag Ghosts door het niet vrijgeven van de ziel te
creëren. Graveyard begrafenissen worden begunstigd door kwaad
elitaire pronken: Dure doodskist, dure Grafsteen, pompeuze
aangelegde mausoleum.

Conserveringsmiddelen in voedsel te stoppen lichaam van ontbindend stoppen hergebruik van graven. Graves
aanzetten tot misdaad, roven en vernielen. Neglec- ted graven ongedierte aan te trekken ... Graves zijn een
verspilling van land, onaanvaardbaar. Groei van de bevolking met zich meebrengt gebruik land efficiënter te
maken.
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Geen nieuwe begraafplaatsen. Bestaande Graveyards zijn gesloten en opgegraven. Resten
worden gecremeerd en verspreid over het Crematorium tuin.
Het land wordt gebruikt voor andere doeleinden.

Crematie is de enige aanvaardbare vorm van de begrafenis!

Verplichting 17:
Stem in alle verkiezingen!

Stemmen is een morele en burgerlijke plicht. Voortbestaan van een gemeenschap is gebaseerd op
maximale ondersteuning en participatie van haar leden. Een lid van de community en iedere bewaarder
Guardian zijn verplicht om te stemmen in alle verkiezingen (Politieke of niet-politieke) . Niet-naleving, MEVROUW
R1

Mensen die niet stemmen zijn in feite de ondersteuning van mensen die Tyran- Nies vast te stellen. Ze
laten lobbygroepen om corrupte Governance. U moet stemmen!

Hoe wordt gestemd
Bewaarder Guardian stem in alle verkiezingen die zij in aanmerking komen voor.

Wie is een kandidaat die kan worden ondersteund?

Een hij of zij geen jonger dan 28 of ouder dan 70 is of een
ouder zijn.
Is een werknemer of vrijwilliger of met pensioen. Is
mentaal en fysiek fit. Heeft geen Universitair
onderwijs.

Is er gekooide Rehabilitation niet voltooid. Heeft geen seksuele handicap (Zelfde geslacht,
verward geslacht, kind molesting) . Maakt gebruik van de 'Wetgever Manifest' als hun gids. Is een

Bewaarder Guardian

NOTITIE !

Bewaarder Guardian Supporters en Klan Elders kan voordragen, onder- steuning,
onderschrijven en vermijdt kandidaten bij de verkiezingen. Bewaarder Guardian Leden (Zenturion,
Praytorian, Proclaimer) niet kan steunen, voor te dragen of onderschrijven kandidaten buiten de
administratie 1 Kerk.
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hebben voltooid 1 GOD gegeven Verplichtingen! U bent nu klaar te krijgen en te
ontvangen 1GOD gegeven Privileges!

Voor de Glorie van 1 God en het welzijn van de mensheid!

Einde
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