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Jainkoaren pribilegioak Jainkoaren 1 betebeharrak betetzeagatik jasotzen dira

Pertsona batek jasotzen du 1 JAINKOA 's Pribilegioak bere osatu dutelako
1 JAINKOA 's Betebeharrak. 1 JAINKOA emandako pribilegioak erkidegoko eskubideak lortzen
dira. Komunitateko betebeharrak bete ondoren. Eskatu Eskubide hauek! Giza eskubidea da!

Mehatxuak 1 JAINKOA emandako pribilegioak: Berekoikeria, Irabaziak, gutizia, inmoralitatea,
kutsagarriak, herentziazko tiraniak (Monarkiak) , Tirania politikoak. Edozein mehatxu kontuak
dira beti, ANDEREA R1-7

1 JAINKOA emana Pribilegioak
1

Transpiragarria, aire garbia

2

Edateko ura, iragazi

3

Janari osasuntsua

4

Babes handiko arropa

5

Aterpe higienikoa eta merkea

6

Gurtzen eta sinetsi 1 JAINKOA

7

Hitz egiteko askatasuna moralarekin, Mate,

8

familia sortu

9

Izan maskota bat

10

Biolentziarik gabeko komunitatea izatea

11

Doako tratamendua gaixo dagoenean

12

Doako hezkuntza

13

Saritutako lana

14

Jaso errespetua

15

Justizia jaso

16

Duintasunez amaitu

17

Askatasunez hautatutako gobernua izatea
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Edonork erkidegoko eskubideak lortzea ukatzea delitua da, ANDEREA R6

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Eskaera Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena)
Betebehar guztiak bete nituen eta apalki eskatu nituen pribilegioak Pribilegioak
komunitatearen eskubide bihurtzen ditut

Eskubide horiek onartzeko eskatuko diot komunitateari. Animatu nire
komunitateari eskubide horiek betearazteko For the Glory of 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau etxean edo Elkarretaratze batean egiten da!

ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
1. pribilegioa:
Aire transpiragarria eta garbia!

Bizirauteko giza gorputzak aire transpiragarria behar du. Arnasten dugun airea gasez egina dago (nitrogeno,
oxigeno, metano, karbono dioxidoa) , ura eta ezpurutasunak (hautsa, mikrobioak, esporak) . Arnasten
dugun aireak nitrogeno eta oxigeno eduki handia behar du. Karbono dioxidoa eta metanoa ere
gutxi ditu. Ur edukia (hezetasuna) beharrezkoa da, hezetasun handia deseroso bihurtzen da eta
osasun arazoa da. Ez dira ezpurutasunak behar, birikak pizten dituzte.

Noiz arte eutsi dezakezu arnasa? 4 Minutu, orduan airea hartzen duzu. Arnasa hartzeko aire
transpiragarririk ez, hiltzen zara! Jendea azkar hiltzen da suteetan, aire transpiragarririk gabe.

Aire transpiragarria atxikitzea tortura gisa erabiltzen da,
gizakiak eta animaliak hiltzeko. Aire transpiragarria
atxikitzea tortura gisa (uretara) ohikoa da AEBetako
administrazioarekin, AEBetako gobernuko langileekin eta
kontratuekin.
Tortura epaitu beharreko delitua da ANDEREA R7
(gizakiak) , ANDEREA R4 ( animaliak) .
Hiltzeko aire transpiragarria atxikitzea ustekabekoa da, norberak erabiltzen duena (suizidioa) ,
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gobernua, beste batzuk (gaizkileak) . Istripuz: kea toxikoak sutan. Norbera:

karbono dioxido kontzentratua edo egosteko gasa nahita arnastuz.
Gobernu: zintzilik, gas-ganbera. Gaizkilea: garrotatzen, itotzen, itotzen, zintzilik. Gobernuak,
hilketa kriminalak lortzen ditu, ANDEREA R7 Oharra! Hiltzea gobernuaren zigor gisa 1
JAINKOA, amaitzen da!
Gauzak erretzen dituen gizakia da aire transpiragarriaren mehatxu nagusia.

Haize trakea tximinia gisa eta birikak bahe toxiko eta aire ezpurutasunetarako bahe gisa erabiltzen
dituen gizabanakoarekin hasten da. Giza gorputza tximinia gisa erabiltzea osasunerako arrisku
larria da eta iraintzea 1 JAINKOAREN diseinua. Menpekotasuna erretzea!

Menpekotasuna jokabide konpultsibo errepikakorra da hautemandako beharra pozten duena. Adiktuek
beren buruak engainatzen dituzte beren portaerak egiten duen kaltea ez onartuz. Kalteak beraientzat,
familiarekin, lagunekin, lankideekin eta komunitatearekin.

Mendekotasunak (drogazaleak) ezjakina (ergela) sinesgarria (ergela) & ahula (penagarria) !

Adiktuek ez dute uste adikzioa dutenik, gozatzen eta bizitza mantentzen duten bitartean. Adikzioa
izanda me eta komunitatearen mehatxu bihurtzen dira. Ilusiozkoak, antisozialak,
desleialak, moralak, iruzurrak, berekoiak eta axolagabeak bihurtzen dira. Horrek Shire
behartzen du (komunitatea) beren bizimodua kontrolatzeko. Askatasunak eta eskubideak
mugatzea.

Erretzaileek ahotik kiratsa egiten dute. Haien arropak
kiratsa du. Gela bat kiratsa dute.

Haien errautsak nonahi daude. Haien ipurdiak
nonahi daude. Gizabanako zikinak, nazkagarriak
eta kiratsak dira.
Ihes egin itzazu! Lotsa itzazu.
Erretzaileak osasunerako arriskua du bere buruarentzat. Ezpainak,
hortzak, gomak, ahoa, eztarria, trakearen eta biriken gaixotasunak
erretzen dituzte, komunitatearen zama.
Erretzaileak alferrak dira ke-tarte ugari hartzen dituztenak eta norberak sortutako
gaixotasunak hartzen dituztenak. Egin kontuak!
Erretzaileak besteentzako osasunerako arriskua dira. Haurdun dauden erretzaileek min egiten dute
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haien jaio gabea. Jaio ondoren jaioberri hauei osasun arazoak dituzten bizitzara kondenatuta daude.
Deformazioak, desgaitasunak ... izan ditzakete. Haurdun dauden erretzaileak auzipetuta daude, jaiotakoei
min ematen diete: ANDEREA R3 .

Ke pasiboa (eraso) min egiten du jendeak. Ke pasiboa sortzen duten
erretzaileak auzipetuta daude, ANDEREA R3 .
Entitateak (entretenimendua, aisia, lana ...) erretzea ahalbidetzen dutenak
epaitzen dira, ANDEREA R3 eta ordainsaria ordaindu. Erretzea baimentzen
duten gobernuak ordezkatzen dira eta ANDEREA R7 .

Erretzaileak arduragabekeria dira. Suteak, etxeak, belarra, basoa hasten
dituzte. Kontuak ematen zaizkie, ANDEREA R4
eta kalte-ordaina ordaindu. Pertsonak edo animaliak zauritzen dituzte, ANDEREA
R5 . Pertsonak edo animaliak hiltzen dituzte, ANDEREA R6 .

1951n (egutegi paganoa) erretzea osasuntsu ez dela mehatxu larria dela ezarri zen. Erretzea
"debekatu" ez zuten gobernu eta gobernu agentziek, komunitateak zerbitzatzeko eta
babesteko huts egin zuten.
Atzera begirako legedia onartu eta errudun horiek lortuko dute. ANDEREA R7

Sustatzen duen edozein pertsona, talde, enpresa edo bestelako entitate (doako eskaintzak,
publizitatea, marketina) , baimentzen du (gurasoak, irakasleak, lana, klubak, jantokiak,
aisialdirako tokia ..) , irabaziak (hornitzaileak, fabrikatzaileak, garraiatzaileak, handizkako
saltzaileak, txikizkariak) , "Keak" edo erretzeko osagarriak eskuragarri jartzen ditu, ANDEREA R7
Ez du axola zer duen 'Keak'. Erretzea da osasunerako arriskua.

ERRETZEKO ZERO TOLERANTZIA!
Partikularrek aire transpiragarriaren erabilgarritasuna murrizten dute sukaldea
prestatzeko gasa, gorotza, egurra, ikatza, olioa erretzeagatik (barbakoa
barne) , berogailua, energia.

Hau orain amaitzen da! Erabili erre gabe sortzen den
elektrizitatea. Arau-hausteak konfiskatzea, ekipoak suntsitzea
eta ANDEREA R2
Zentral elektrikoak erre hori (ikatza, gasa, uranioa, petrolioa) energia sortzeko ITZI eta desegin
egiten dira. Jabe kutsatzaileak, operadoreak dira
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auzipetuta, ANDEREA R7 . Ikatza, Uraniuminak itxi eta zigilatu egiten
dira. Meatzaritzako jabeak eta operadoreak (meatzariak) auzipetuta
daude, ANDEREA R7 .

Energia ez erretzeko metodoen bidez sortzen da. Haien
energiaren erabilera pertsonala murrizteko beharra da.
Energiaren erabilera eraginkorragoa. Klima kontrolatzea
baino, jantzi behar bezala!

Erreketa etxez etxeko garraioa mugitzeko, amaitzen da! Gasak
eta petrolioak ez dute erabilera erretzen. Autopistetako
barruko eta etxeko garraioak "Autopista-Tranbiak"
ordezkatzen dira! Lurreko distantzia luzeko garraioa
trenez soilik egiten da.

Kutsagarria Aisialdia amaitzen da.
Airean: Air-ikuskizunak, jabego pribatuko aire garraioa (drona, hegazkina, hegazkina, helikopteroa,
espazio-anezka ..).

Ur azpian: itsasontzi motordun lasterketak, jabetzako pribatuko itsas garraioa (Cabincruiser-a,
itsasontziak, hovercraft-a, jetskiak, itsasontziak, belaontziak ..) .

Lurrean: 2,3 eta 4 gurpil motordunak: bizikletak, bizikletak, kotxeak, SUV, kirol-autoak,
limusinak, luxuzko autoak. Auto lasterketak, auto lasterketak. Tren turistikoak. Aisialdi
Kutsagarriaren Sustatzaileak eta Aisialdi Kutsagarriaren Ibilgailuen Hornitzaileak auzipetuta
daude, ANDEREA R7
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Iltze apaindegiak ke toxikoak sortzen ditu. Langileek ez dute
babesik. Bezero mutuak (bezeroak) ez.
Merkataritza-zentroetako iltze-saloiak zabalik daude. Haien ke
toxikoek oinezkoak besarkatzen dituzte. Osasun arriskuak jasanez.
Batez ere haurdun dauden emakumeak, jaioberriak eta adinekoak. Ke
toxikoak jasan badituzu, salatu apaindegia eta merkataritza-zentroa
konpentsazioagatik.

Iltze apaindegia osasunerako arriskua da airea kutsatzen duena. Bere iltzeak egiteko
alferregiak eta diru gehiegi duten jendeak bisitatzen ditu.

Itxi itzazu, debekatu. Epaitu jabeak, exekutiboak, ANDEREA R7
Apaindegia osasunerako arriskua da airea kutsatzen duena. Makillatzeko alferregiak
diren jendeak bisitatzen ditu, diru gehiegi dutenak.
Itxi itzazu, debekatu. Epaitu jabeak, exekutiboak, ANDEREA R7

Ke toxikoak sortzen dituzten ileapaindegia itxi, auzipetu, ANDEREA
R7 Airearen kutsadura sortzen ez duten ileapaindegiak normal funtzionatzen du.

Kapitalista (bizkarroi harrapari gutiziarra) Gobernuek lorategi
hutsak dituzten etxeak bultzatzen dituzte.
Etxebizitzen jabeek gasolina motorreko lorategiko tresnak erabiltzen dituzte
(desbrozagailuak, lehergailuak, motozerrak, segak, birrintzeko makinak ..) kutsatzen
dutenak (airea, zarata, lurra) .

Etxeko jabeek, fabrikatzaileek, txikizkakoek, lortu
ANDEREA R7 . Kutsadura hori onartzen duten gobernuak ordezkatzen dira
eta ANDEREA R7 .

Barruan Intsektizidak erabiltzen dira, nerbio sistemari eraso
egiten diote. Jaioberria eta jaioberria hiperaktibo bihurtzen
dituzte. Intsektizidek gizakien eta maskoten arnas aparatuak
narritatzen dituzte. Ez erabili intsektizidak barruan.

Kanpoko intsektizidak baratzeetan, laborantzetan, janarietan
erabiltzen dira. Kutsatutako laboreak, baratzak eta janariak
ez dira egokiak gizakien edo animalien kontsumorako.
Kutsatutako fruta, uzta, janaria erretzen dira. Shire

(komunitatea) . Ekoizle komertziala ANDEREA R7 . Kutsadura hori onartzen duten gobernuak
ordezkatu, auzipetu, ANDEREA R7 .
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Militarrek airea kutsatzen dute garraioarekin, lehergailuekin, A / N (Atomikoa
/ nuklearra) B (biologikoa) C (kimikoa)

armak. Gizakia, animalia eta landareen bizitzarako mehatxua dira. Arma
horiek sortzen dituzten zientzialariak auzipetuta daude, ANDEREA R7 . Arma
horien produkzio instalazioak eraitsi egiten ditu komunitateak (Shire) .
Jabeek, zuzendariek, zuzendariek, instalazio horien arduradunak lortzen
dute, ANDEREA R7 . Arma mota horiek erabili dituzten edo erabiltzen ari
diren militarrak auzipetuta daude, subofizial mailatik gora, ANDEREA R7 .

Arma horiek ekoiztea edo biltegiratzea ahalbidetzen duten
gobernuak ordezkatu, auzipetu, ANDEREA R7 .
Su artifizialak kutsatzaile nagusiak dira. Ohikoagoak
dira, gero eta kutsagarriagoak. Eguraldiaren
egoeraren arabera, eguneko atmosferaren kutsadura
egon daiteke. Partikulen kutsadura urak kutsatzen
duenean sortzen da, edateko ezgaitasuna bihurtuz.
Su artifizialen amaiera!
Laser argiek ordezkatzen dituzte.

Transpiragarria ez den airea 4 minutu dituzu bizitzeko!
Aire transpiragarria ukatzen duen edo kutsatutako airearen eragilea edo edozein pertsona,
erakunde edo gobernu. Erantzuleak, auzipetuak, kaiolatuak, ANDEREA R7 . Transpiragarria den
Airea da 1 JAINKOA eskubidea eman!

ZERO TOLERANTZIA AIRE KUTSATZAILEEI !!!!!!!
2. pribilegioa:
Edateko ur filtratua!
Giza-gorputzaren beharrei bizirauteko Ur

edangarria

Gure gorputzaren% 60 + urez osatuta dago. Gure gorputzeko zelula guztiek behar dute.

Urak artikulazioak lubrifikatzen ditu, gorputzeko tenperatura erregulatzen du eta gure hondakinak
garbitu ...
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Atmosferako ur lurrun kondentsatuak tantak eratzen ditu.
Lurraren grabitateak tantak behera tiratzen ditu (euria erortzen)

azalera. Euria ur gezako iturri nagusia da. Euri ur hau edateko,
janaria prestatzeko, sukaldaritzan, garbiketan, norberaren higienean
... erabiltzen da.

Euri ura edateko gai zen pertsona batek, janaria
prestatzeko erabili. Hori ez da komenigarria, euri ura
kutsatuta dago, osasungaitza, toxikoa, azidoa, dastaketa
txarra eta usain txarra du. Garbitegia ez da euritan utzi
behar kutsatzeko. Zikina eta usain txarra izateaz gain,
azala narritatzea eragin dezake.

Euri hotzak kazkabarra edo elurra bezala erortzen dira. Elurra mendi altuetan, artikoan eta antartikoan
pilatzen da ur gezako erreserbak sortuz. Elurra zuria da,

elur kutsatua grisa ere beltza da. Elur beltza Himalaian, mundu osoko
glaziarretan, Groenlandian eta Antartikan aurkitzen da.
Komunitateek ur gezako biltegiak sortzen dituzte. Urtegi horiek euri ura eta urtutako elurra
oinarritzen dira horiek betetzeko. Kutsadura dela eta, ur horiek gizakia edo animalia kontsumitu
aurretik tratamendua behar dute.

Urtegiak sakonak baino sakonagoak izan beharko lirateke. Ur sakonak freskoagoak dira, lurrunketa
murrizten dute, algen hazkundea batez ere mota pozoitsua eta intsektuen infestazioa. Ur kirolak
debekatuta daude gernu egitea, hilekoa eta uretan kaka egiteari uztea. Ur artisautza (motor
itsasontziak, jetski,
. . ) kutsatu (olioa, gasolina, bateria-azidoa ..) debekatuta daude! Salbuespena:

Park Ranger garraioa.
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Pertsona batek ezin du komunitateak behar bezala egin behar duen konfiantza izan. Tratamendurik gabe,
tratamendu partziala, tratamendu okerra, kostuak murriztea, ustelkeria, portaera kriminalak ... Ura etxean
tratatzea derrigorrezkoa da.

Uraren etxeko tratamenduak iragaztea eskatzen du. Hau da murrizteko: artsenikoa,
amiantoa, kloroa, kloroformoa, karbonatoaren gogortasuna, kobrea,
zikinkeria, herbizidak, metal astunak, beruna, pestizidak, herdoila ... Klima
epeletan ere iragazi ura irakin behar da hilgarriaren aurka babesteko (mikroorganismo)
gaixotasuna.

Mehatxuak ur gezarekiko

Laster ur gezaren eskaerak ur gezaren eskuragarritasuna gaindituko du.

Kutsatutako euriak pintura zuritzea eragin dezake, altzairuzko egituren korrosioa (zubiak)
, harriaren higadura, hostoen zimeldura, landaredia, larruazaleko narritadura ... Begiratu
'Aire transpiragarria' eta 'Kontzeptu berdea' kutsadura nola eduki aholkatzeko.

Ureztaketa! Lurpeko urak ureztatzeko erabiltzeak lurpeko ur biltegia berriztatu dezakeena
baino azkarrago agortzen du. Ekosistema oso bat lehortzea lortuz, ur gezako eskasia sortuz. Lurpeko
ureztaketa amaitzen da. Ureztatzeko lurpeko urak erabiltzen dituen legez kanpoko edonor
salatzen da, ANDEREA R7 . Lurpeko urak ureztatzea ahalbidetzen duen gobernua ordezkatu,
epaitu, ANDEREA R7 .

Ureztatzeak, ibai, laku, errekatxoetako ur gezak erabiliz ...
ur emaria moteldu egiten du. Horrek lurrunketa bultzatzen
du. Lehortearen ondorioz! Ureztatze mota horri esker
zibilizazioak amaitu ziren. Ureztapena amaitu.

Kutsatutako urbidea (erreka, urmaela, erreka, laku ibaia ..) ur
gezaren eskasia sortu. Ekaitz-ura botikaz, pozoiez, toxinez
beteta. Industria-hondakinak, toxinak, pozoiak, legez kanpoko
isurketak. Ur bideen kutsadura amaitzen da, kutsatzaileak
epaitzen dira, partikularrak ANDEREA R3
beste guztiak, ANDEREA R7 .
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Gehitu ur geza
Gatzgabetzeak energia asko erabiltzen du, garestia. Ura hartzeak ingurumenaren gaineko
eragin kaltegarria du, arrain, itsaski, arrautza, ... kopuru handia sistemara erakarrita. Itsas izaki
handiagoak pantaila kontra harrapatuta daude sarrerako egitura baten aurrealdean.
Tratamendu kimikoak, korrosioak, ozeanora berriro askatzen duen gatzun beroa sortzen du.

Gatzgabetzeak boro-eduki handia du uraren kalitate baxua lortzeko. Nekazaritzan, abeltzaintzan
eta elikagaiak ekoizteko erabiltzen den ur honek boro maila handiko dieta eragiten du. Boro
maila altuak luzaro kontsumitzea ez da osasuntsua.

Birziklatutako hondakin-urak, saneamenduek lehen mailako tratamendutik igarotzen
dute solidoak ateratzeko, mantenugaiak kentzen dira, iragazkiek bakteria eta birus
gehienak kentzen dituzte.

Ura mintz batetik zehar behartzen da molekulak kentzeko. Ukitzeko
komuna azken aukera da. Probek ez dituzte osasunerako arrisku guztiak
agerian uzten.
Ontziratutako ura (garestia) egokia da bidaiatzeko. Plastikozko ur botilek berotzean arriskutsuak diren
produktu kimikoak askatzen dituzte (eguzkia, berogailua) . Edalontzia (berunik gabe) botilak
gomendatzen dira.

Edateko ur zaporetsua
Hainbat edateko ura zaporekoa izan daiteke. Zenbait zapore ez da sendagarria eta saihestu
behar da. Zaporeko ura hotz edo bero zerbitzatu daiteke.
Egokia edari zaporetsuak: Okela ateratzea, Oilaskoa ateratzea, Kakaoa, Tea, Kafea, Fruta,
Belarrak, Espeziak, Barazkiak.

Osasungaitza zaporeko edariak eta gehigarriak: Alkohola, Kolore artifiziala, Ardo artifiziala,
Edulkoratzaile artifiziala eta naturala, Karbonatatua, Kola
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, Kordiala, Edari energetikoa, Limonada, Deskafeinatutako kafea, Fruta-zukua, Kontserbatzaileak,
Sodioa, ..

Ura edatea da onena

Egunerokotasuna: Jaiki zaitez, hartu 0.2l-ko edalontzi bat, pixka bat hoztutako ur iragazi batekin. Bazkari
bakoitzaren aurretik (Gosaria, Goizeko merienda, Bazkaria, Eguneko merienda, Afaria) 0,2 l-ko edalontzia
edukitzea, hoztutako eta iragazitako urarekin.

Edan edalontzia (plastiko gabea) 0,2 litroko ur iragazkiz beteta gaueko mahai
bakoitzean. Edan ezazu komunean bisitatu ondoren gauero eta eztarri lehorra izan
duzunean, edan atsedena goizean jaikitzerakoan.

Likido gabeko hartunea. 4 egun dituzu bizitzeko!
Edateko edateko ura ukatzen duen edo kutsatutako uraren zergatia eta eragina duen edozein pertsona,
erakunde edo gobernu. Kontuak ematen dira, ANDEREA R7

Kafea zeruko estimulatzaile edaria
Kafea kafetegiko hazien erreak prestatutako edari prestatua.
Kafea kafe zuhaitzaren lehor, erreak, hazietatik egina da, klima bero eta hezeetan hazten da
ekuatorean zehar. 2 barietate daude: Robusta babarrunak zapore sendoa eta gorputz osoa
dute. Altuera altuagoan hazitako Arabica babarrunak zapore leunagoa eta ezaugarri
aromatikoagoak dituzte.

Hartu eta lehortu ondoren, kafe aleak 200 ° C inguruan erretzen dira.
Honek babarrun azukreak karamelizatzea eta kafearen zaporea garatzea ahalbidetzen du. Babarrunak
zenbat eta denbora gehiago luzatu, edo tenperatura zenbat eta altuagoa izan, orduan eta ilunagoa
izango da errea eta zapore osoa. Orokorrean erreak arinek zapore zorrotzagoa eta azidoagoa dute,
ilunagoak diren bitartean
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erreak zapore sakonagoa eta aberatsagoa dute. Errea iluna ez da zertan
"indartsuagoa". Kafe kopa baten indarra kafea prestatzen den bitartean zenbat ur
gehitzen denaren araberakoa da.

Nola sortu kafea?
Nola atera ahalik eta etekin handiena zure kafe gogokoenari.
1) Dastatze bikaineko kafea dastatze handiko urarekin hasten da. Iragazitako urik eskuragarri ez
badago, erabili ur hotza txorrotatik. Utzi segundo batzuetan korrika egiten aireztatzeko, ontzian gehitu
aurretik.

2) Utzi irakinetik ura kafeari bota aurretik (berehalakoa edo tantaka iragazkia) granulak.
Ura irakiteak granulak zaporean eragiten ditu.

3) Esnea erabiltzerakoan (ez da gomendagarria) , gehitu katilura uraren ondoren. Esnea 1
gehitzen bada, kafea agian ez da ondo nahastuko. Ur beroak esnea kiskal dezake, zaporea
aldatuz.
Ohar! Edulkoratzaileak (azukrea edo artifiziala) kafea hondatu!

Deskafeinatua ez da kafea, osasunerako arriskua da.
Erabili esnekien zuritzailea ez den bakarra.

Prestaketak :
Garagardoa,

Berehalakoa,

Tantazko iragazki kafea; Espresso (makina) .

Kafe Deskafeinatua a Osasun arriskua!
Deskafeinatzea disolbatzailea erabiltzen du. Disolbatzaileen hondarrak urdaila nahastu ohi du.

Logika! Kafeinarik gabeko kafeak kafea edateko xedea gainditzen du.
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Kafe Lekak a Ingurumen arriskua!
Kafe Pods 1Billion guztiak ingurumenaren hondamendia dira. Ez dira
biodegradagarriak. Ez dira birziklatzen ari. GELDITU! Ekoizpena!
Epaitu, ANDEREA R7 . GELDITU! Haiek erabiltzen!

Nola edan kafe bat?
Zaporerik onena lortzeko, zaporea utzi pixka bat hozten, zurrupatu beharrean hartu baino. Kafe
zapore handiek usain gehiago askatzen dute. Usaindu eta dastatu, zerukoa. Wicket kafea
esnearekin dago:

Espresso ur beroa presioz behartuta fin landatutako kafearen bidez sortutako edari
kontzentratua da. Kafea prestatzeko beste metodo batzuekin alderatuta, espresoak
koherentzia lodiagoa du, disolbatutako solidoen eta aparraren kontzentrazio handiagoa. Espresso
da beste edari batzuen oinarria: Cappuccino, Latte, Macchiato, Mocha, Americano, Gringo,
Duo-shot, Lava, Mote. Irribarre batekin zerbitzatua.

Kaputxinoa: ehundura prestatzea, esnearen tenperatura da pausorik
garrantzitsuena. Esnea lurrunetan egosi da aire burbuila oso txikiak
erantsiz, ehundura belusatua emanez (apar) . Espresso jaurtiketa bat
edalontzian sartzen da, aparretako esne beroa gehitzen zaio, 2cm
lodiko aparrarekin eta kanela lurrezko hautseztatuta.

Macchiato: berotu
Latte: berotu esnea aparra. Espresso

Moka: kakao bero gordina egin. Bete

esnea aparra ez. Bete 2/3
jaurtiketa kopa batean sartzen da. Esne

1/2 edalontzia kakao beroarekin.

beroa gehitzen da, kakao

edalontzia esnez. Gehitu kafe

Gehitu kafe espresoa. Gehitu

gordinarekin hautseztatuta.

espresoa. Gora

honekin

pipermin hostoekin. esnea eta esne aparra. Gehitu a
bota kakao gordinarekin.

Laba: 1 st kafe espresoa.

Mote: Bete kopa

Gehitu kontzentratu

1/2 piper beroarekin permint

pixka bat

tearekin. Gehitu

ed mandarina

tiro bat espres- so. Gora

zukua. Gehitu plano bat

beroarekin
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Kakao gordin beroa. Goiko aparra duen
esne beroarekin. Gehitu lurrean kanela

esne aparra. Amaitu birrindu kanela
hautsez.

bota.

Americanoa: Plano bat Gringo: Bete kopa 1/2

Duo-shot: Gehitu 2 espresso

espresoa ur beroarekin sartzen da. Gehitu 2

plano. Ondoren, ur beroa.

kopa. Ur beroa gehitzen da. espresso planoak. Aktibatuta
goian bota intxaur muskatua.

Kakaoa zeruko estimulatzaile edaria
Kakao zuhaitzak eremu tropikal bero eta euritsuetan hazten dira. Fruta da Lekak dira. Leka baten
barruan haziak daude (babarrunak) . Kakao aleak kakao gurina eta hauts bihurtzen dira.

Kakao beroa prestatzen:
Koilarakada 1 kakao hauts,
1 kopa: soja esnea, ahuntzen esnea edo esnekirik gabeko beste esnea. 1
koilaratxo banilla extract,

Kanela pixka bat,
Intxaur muskatua.

Konbinatu osagaiak eltze ertain batean eta berotu su ertain-baxuan, moteltuz aparra
eta beroa izan arte.

Tea zeruko estimulatzaile edaria
Kamelia hosto iraunkorreko landarea. Bildutako eta prozesatutako hostoek ematen digute Tea. Oinarrizko Te
beltzak edo berdeak dira. Zaporetsuak edo sendatuak izan daitezke.
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Custodian Guardian tea prestatu, jarri prozesatutako te hostoak solteak te infuser
batean. Jarri infusorea beirazko edalontzian. Ura irakiten utzi, irakinaldia gelditu.
Gozatu !
(a) Burbuila gelditzen den te beltza isurtzen den bezalaxe. Minutu 1
igaro ondoren infuser 3 aldiz. Beste minutu baten ondoren kendu. Edan,
edo gehitu zuku zitrikoen zaporea lortzeko, edo utzi hozten, hotzikara
eta edaria. Abisuak ez kutsatu gozagarriekin, zuritzaileekin (artifiziala
edo naturala) .

(b) Burbuila gelditzen denetik 10 segundora bota te berdea. Mugitu
infusorea 3 aldiz. Minutu 1 ondoren kendu. Edan, edo gehitu
harrizko fruta zukua zaporea lortzeko, edo utzi hozten, hozten,
edaten.

Abisuak ez kutsatu gozagarriekin, zuritzaileekin (artifiziala
edo naturala) .
Belar hazia tea prestatzeko, jarri sakatutako haziak infuser batean.
Jarri infusorea beirazko edalontzian. Ura irakin, irakin gelditu. Burbuila
gelditzen den bezala hazien gainean isurtzen den bezala. Minutu 1
igaro ondoren infuser 3 aldiz. Beste 7 minutu igaro ondoren kendu. Edan,
edo utzi hozten, hotz edaten. Abisuak ez kutsatu gozagarriekin,
zuritzaileekin (naturala artifiziala) .

Belar hostoak
tea prestatzea.
Gauza bera
te berdea.

Belar sustrai tea

prestaketa,
txikitu sustraiak. The
beltza bezalakoa

tea.
Te poltsa bat egiterakoan mikrouhin labea erabiltzeak zaporeak ateratzen ditu.
Kendu etiketa te-poltsatik, ziurtatu metalezko grapa kentzen dela. Paperezko etiketa gehienek tinta merkea
erabiltzen dute, ura koloreztatzen dute eta zaporea oztopatzen dute.

Jarri ur beroa te katilu batean> gehitu zure Tea-bag aukera > berotu mikrouhin labean
30 segundoz potentzia erdiarekin (400-500 watt) > Utzi mikrouhin labean minutu batez >
atera > gozatu!

Ura edatea da onena ( zaporetsua izan daiteke)
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3. pribilegioa:
Janari osasungarria!
Egunerokotasunaren zati bat jatea da. Zein osasuntsu gauden, zenbat bizi garen. Jateko
ohiturarekin zerikusi handia du.
Elikatu egunean 5 aldiz:

'Gosaria, besteak beste, ura, belarrak, espeziak, eztia, kafea ...
Goizeko eguneko merienda, besteak beste, ura, fruta, belarrak, tea, ..
Bazkaria, besteak beste, ura, entsalada, arrautza, kafea ...
Berandu Eguneko merienda, besteak beste, ura, fruitu lehorrak, baia, espeziak, kakaoa ...

Afaria '. besteak beste, Ura, Afaria gaia, Te edo kafea .. Barazkiak.
Egunero jan behar diren 7 janari: Onddoak (perretxikoa) , Aleak (zekalea, garagarra, dilista,
artoa, oloa, artatxikia, kinoa, arroza, sorgoa, garia) , Hot Chilies, Tipula (marroia, berdea, gorria,
udaberria, tipulina, baratxuria, porrua) , Perrexila, Kapsiko goxoa, Barazkiak (zainzuriak,
babarrunak, brokolia, azalorea, azenarioak, ilarrak, kimuak ..)

Asteko egun guztiek Afariko gaia izan behar dute: adibidez 1. eguna: Barazkiak;
2. eguna: Hegaztiak; 3. eguna: Ugaztuna; Aste erdia: Narrastia; 5. eguna: Itsaskiak;
Asteburu: Fruitu lehorrak eta haziak; Fun-eguna: Intsektuak.

Diet-Ez-Ez ' s: Edulkoratzaile artifizialak, Fabrikatutako janariak, Genetikoki eraldatutako janariak,
Fruktosa erantsia.
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Fruktosa Diabetesaren eta Obesitatearen kausa nagusia (Blubber-People) .

Fruktosa txarra da azukrea edo fruta. Edaria edo janaria prozesatzean Fruktosa
gehitzea osasunerako arriskua da. Edari edo janari mota hau prozesatzea, banatzea,
saltzea portaera delitua da eta epaitu beharra dago. ANDEREA R6
Salbuespena: Prozesatu gabea Baia , Fruta , Eztia , Barazkiak .

Ezetz esan : Dauzkan edozer: Fruktosa, Glukosa, Azukrea; Galletak, pastelak,
gosari-zerealak, bonboiak, fruta-zukua, izozkia, marmelada, ketchup, piruletak, limonadak (Cola,
Energia, ...) Mermelada, Muesli-tabernak, Saltsak, Ardoa ...

Elikagai fabrikatuak gaziegia da kontserbatzaile gehiegi ditu, askotan koipetsuegia da eta
azukrea erantsi zaio gizakiek, maskotek eta abereek ez dezaten jan. Elikagai fabrikatuak
hipertentsio arteriala, arterien estalkia eta loditasuna eragiten ditu (Blubber-People) .
Fabrikatutako elikagaiak prozesatzea, banatzea eta saltzea epaiketa behar duten portaera
kriminalak dira. ANDEREA / R6
Ezetz esan: Esne-esnea, Esne-gazta, Janari azkarra,
urdaiazpikoa, hanburgesak, alami, ...

Fabrikatua: Ogia, Haragia; Pizza, Saltxitxak,
Prozesatua : Fruta, Zopak, Barazkiak ...
GM-Elikadura jendeak benetan kontsumitzen duena da. Dena genetikoki aldatu ahala hasten da (ingeniaritza)
Hazia (GM-laborantza) . GM-laborantza emaria dela eta

- efektuak Elikadura-kate osoa aldatzen du. Elikagai-katearen kide guztietan gaixotasun
berriak sortuko dituzten mutazioak sortzea, bizitza arriskuan jartzen duten izurrite globala. GIZAKIAK
BARNE! Jendea gaixotu egingo da, gazteago hilko da, deformazio gehiago, haurtxo gaixo
gehiago, abortu gehiago ... Giza DNA aldatuko du.

GM-Elikagaien Biziraupen Mehatxua: Alfalfa, haurrentzako janaria, hirugiharra, ogia, artoa, gosaltzeko
zerealak, kanola, arrautzak, urdaiazpikoa, margarina, haragia, patata, papaya, ilarrak, hegaztiak, arroza,
saltxitxak, soja, tomatea, garia, kalabazina, ...
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Eskaria komunitatetik elikagairik gabeko janaritik. EZ: Alkohola, Aldaketa genetikoa,
Herbizidak, Intsektizidak, Fabrikatutako elikagaiak,
ez da gehitu: Gatza, edulkoratzaileak (artifiziala edo naturala) , ...

Ospatu: Elikaduraren eguna 7.3.7
Osasun oneko eguna 12.1.7

CG Kalender (New Age denboraren kudeaketa)

4. pribilegioa:
Babes arropa merkean!
Babes-arropa beharrezkoa da giza gorputza klima, gaixotasun eta kutsaduratik
babesteko. Babes-arropak erosoa eta erabilgarria izan behar du. Babes-arropa
merkea izan behar da. Babes-jantziak buruko estalkia, arropa, galtzerdiak eta oinen
babesa ditu.
Burua babesak pasahitza, txapela, K-zapia, Begien babesa eta kaskoa ditu. Balaklava
( Beanie) , K zapia i artilez edo kotoiz eta artilez egindako nahastuta (zuntz
sintetikorik gabe) . Edozein kolore edo eredu izan daiteke. Begien babesak eta
kaskoak UV babesa ematen dute. Bisera alboetara makurtuta dago
& zuzen gora eta behera, hautsi ezina, oso marradurak erresistenteak, UV izpiak blokeatzen ditu,
lainoak ez dira, distirak doitzen ditu (ilunagoa / argiagoa, argiagoa / iluna) . Kaskoak larruzko
bizkarra du lepo babes gisa.

Babes-arropa beharrezkoa da giza gorputza klima, gaixotasun eta kutsaduratik
babesteko. Babes-jantziekin babestutako gorputz atal nagusiak azala eta oinak dira. Babes-arropa
kanpoan eraman behar da beti.

Babes-arropa, Maleta (kaputxarekin) edo Lihoz, kotoiz, artilez edo kotoi / artilezko nahasketaz
egindako 2 pieza (zuntz sintetikorik ez) edozein kolore / eredu. Biek ala biek kamiseta lepoa izan
behar dute, puztuta * besoak eta hankak itxita
eskumuturretan eta orkatiletan (zirriborroa) . * Beso eta hanka puztuei esker ukondoa / belauna artikulazioak askatasun osoz
mugitzen dira eta barneko aireak klima kontrolatzen du larruazalerako eta gorputzarako.

Arropa zuntz naturalez egina dago: animalien larruak, landare-zuntzak, zeta,
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kotoia edo artilea. Zuntz artifizialak ez dira erabiltzen gizakiaren larruazala ukitzen duten
arropetarako. Zuntz Artifizialeko arropa muturren ekoizpena.

Babes-arropa erosoa, iraupen luzekoa, praktikoa eta merkea da. Modan (diseinatzaile
etiketa) babes-arropa garestia da, garestia, ez da praktikoa eta epe laburrean. Ez da
onargarria!
Oinek Klima eta kolpeak babesteko beharra dute. Azala, behatzak eta orkatilak arriskuan daude. Oinaren
babesa Galtzerdiak eta Botak osatzen dute. Eraman beti oinak babestea kanpora ausartzean.

Galtzerdiak Kotoia, Artilea, kotoia eta artilea nahastuta daude (sintetikorik gabe) edozein kolore edozein
eredu. Galtzerdiek oinak orkatilen gainetik 7cm arte estali behar dituzte.

Botek goiko larru babesgarria dute, barruko larru leuna
(sintetikorik gabe) larruzko edo gomazko zolak. Botek oinak orkatilen gainetik
7cm-ra arte babesten dituzte. Oinetako sintetikoak irakiten dituzten oinak berotzen
ditu. Ezin da ibili.

Eskuen babesa Eskularru moduan (sintetikorik gabe) behar
den moduan janzten dira!

SHUN:
Diseinatzaileen etiketa aberastasunaren apartheidaren zati elitista da. Diseinatzaileen etiketak gehiegizko prezioa
dute. Esklabo-lanek sortutakoa. Borrokan dauden behartsuak eta txiroak kentzeko harrokeriarako egina. Hauek
janzten dituzten pertsonak saihestu.

Diseinatzaile etiketa! Diseinatzailea etiketa duen jendea!
Diseinatzaile etiketa saltzen duten dendaria! Gehiegizko prezioa
babesteko arropa! Modan ez dagoen modako babes arropa!
Zuntz artifizialez egindako babes arropa! LOTSA ETA
LUSTERRA jendea etxetik burlaka-gutxiago. Ordaindu egiten
dute soineko itxura garbitu, nahita erauzi eta zuloak egin.
Onartezina den trash code kodea:
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Utzi zakarrontziei zakarrak direla.
Shun arropa oinetako sintetikoak. Arropa sintetikoa,
oinetakoak amaitzea.
Legez kanpoko sintetikoen ekoizleak lortzen du, ANDEREA R6 .

Babestu zure gorputza kanpoko arropa babeslea!
5. pribilegioa:
Aterpe higienikoa eta merkea!

Gizakiek badute 1 JAINKOA eskubidea emateko: 'Bizitegi seguru merkeak (Aterpea) '. Gobernuak
betebeharra du bere biztanleei etxebizitza merkea eta segurua hornitzeko. Aterpea
hornitzailea da ' Shire '
(Tokiko Gobernua) . Shire planifikazioaren zati bat. ETXEA !!
For Shire etxebizitza merkeak etxebizitza libreko lurrei eta etxeko aterpetxe guztiei hornitzeko (jabetza
pribatua) bertara transferitzen dira. Transferitutako jabetza hutsik etxerik gabeko pertsonek eta itxaron
zerrendetan dauden familiek betetzen dute. Logela anitzeko etxebizitza batek okupatzaile bakarra
dutenek beste okupatzaile batzuk hartu behar dituzte. Jarrera antisozialak onartezinak dira logela 1 baino
gehiago duten pertsona batek.

Guztiak Bizitoki merkeak alokairuko ostatuak dira. Azkenean hutsik dauden lorategi
apaingarriak, zutik dauden etxeak komunitateko kluster-etxebizitzek ordezkatzen dituzte. Klusterrak
alokatzeko ostatuak "Shire" -k eskaintzen ditu.

Klusterreko ostatu guztiek 3 maizter maila + 1 maila negutegia dituzte
Beheko maila, 1. maila, 2. maila, Beirotegia lorategia (maizterrek landareak haz ditzakete) . Klusterreko
ostatuak unitate bakarrekoak dira (1 gela) , Bikote-unitateak (2 logela) , Familia-unitateak (3 logela
...) . Derrigorrezko gidalerroak (familia egoera, adina) aplikatu.

Bizileku Seguru eta Aseguragarri guztiak Alokairuko ostatuak dira.
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Asteko alokairua maizterraren asteko errenta gordinaren% 14 da. Maizter anitzeko errenta maizterren
asteko errenta bateratuaren% 14 da. Adib .: 100 $ errenta gordin astean, 14 $ errentan. 1000 $ astean
errenta gordina, 140 $ errentan.
Shire elektrizitatea hornitzen du (gasik gabe) eta ura eguneroko gutxienekoarekin
(Doakoa) / (orduan ordaindu) gehieneko erabilera moztua. Shirek komunitateko arropa garbiketa,
mantenimendua, aisialdia, hondakinak eta estolderia kentzea ere hornitzen ditu.

Maizter bakar batek gela bateko komunitate bizitzeko eskubidea du. 63 urterekin jubilazio egoitzara
transferitzen da (derrigorrezkoa) . 1 logela bakarreko maizterrak komunitateko komunetan, dutxako
instalazioetan eta beheko mailako arropan, bainugelan erabiltzen ditu.

Bikotea (1 BERA & 1 BERA) maizterrek 2 gela dituzte: egongela, lo egitea, sukaldea eta komuna,
dutxa. Partekatu arropa, bainua beheko mailan. Mugitu
(derrigorrezkoa) Haurrak iristen direnean 'Familia-unitateetara'.

Familia maizterrek 2 logela dituzte (egongela, lo egitea, sukaldea eta komuna, dutxa. Garbitegia
partekatu beheko mailan) + 1 gela 2 haur bakoitzeko. Azken umea kanpora joan ondoren (18 urterekin
derrigorrezkoa da) . Bikote transferentzia (derrigorrezkoa) bizitzeko bikotea. Bikote bat bakarrik bihurtzen
da, transferitzen da (derrigorrezkoa) unitate bakarrera.

Aterpea merkea, erosoa, higienikoa, babesgarria ... da. Shire
kluster komuneko etxebizitzak gizakiaren behar guztiak
betetzen ditu! Familia sortu eta hazteko lekua.

Multzo-etxeek txikiak onartzen dituzte: Aquarium, terrarium, txakur
txikiak. Ez utzi katuak, fauna, etxeko animaliak, txakur txikia baino
handiagoa den ezer, ez da ugaltzen. Maizterrei eta habitatari mehatxu
egiten dieten izakiak.

Ohar! Desgaitasun psikikoa, fisikoa eta sexuala duten maizterrak Foru Aldundiak eskaintzen
dituen aterpe berezietan bizi dira.

Laguntza Komuneko Klusterra-Etxebizitza.

Zure Etxea!
Zure komunitatea!
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6. Pribilegioa:
Gurtzea eta sinestea 1 JAINKOA!
Custodian Guardian gurtza egunero 1 JAINKOA . 1 JAINKOA

errespetua nahi du, idolatratu nahi du. 1 JAINKOA nor den bai
BERA, BERA. Unibertso Fisikoa sortu zuen Jatorrizko Arima (Giza
Patua) eta Gogo Unibertsoa (Zerua) . Idolatu 1 JAINKOA erakutsi
errespetua, gurtza.

1 JAINKOA gizakiak Unibertso Fisikoaren Zaindari izatea nahi du (Giza
Patua) . Giza mota garatzen den heinean, 1 JAINKOA mezuak
bidaltzen ditu gida gisa erabiltzeko. Azken mezua ' Law Giver
Manifest ' aurreko mezu guztiak zaharkituta uzten ditu.

1 JAINKOA Unibertso Fisikoko bizitza forma guztiei Jatorrizko Arimaren zati bat eman zien. Gurtzak
Arima bat mantentzen du Gogo Unibertsoarekin harremanetan.
Gizabanakoaren eta komunitatearen gurtzak gizakiarekin harremanetan jarraitzen du 1 JAINKOA.

Gurtzea 1 JAINKOA otoitz egitea, zaintzea, erabiltzea eta gozatzea dakar 1
JAINKOA s sorkuntzak. Gurtzak atsegina den guztia barne hartzen du 1
JAINKOA, ea sinesmenen gaiak edo fededunaren egintzak jorratzen
dituzten.
Honek errituak, sinesmenak, lana, gizarte jarduerak, portaera pertsonala barne
hartzen ditu

1 JAINKOA ez du helburu horretarako eraikitako gurtza lekuak nahi.

Horregatik, eraiki diren gurtza lekuak eraitsi egiten dira. Eraikuntzako materiala
"Doako hezkuntza" eraikitzeko birziklatutako eraikinak dira. Custodian Guardianek
gurtza egiten du edozein unetan, noiznahi edo dibertigarri egunean ikastetxeko
elkarretaratze batean .

1 JAINKOA ez du sakrifiziorik nahi. Baina bizitza osoan ezagutza bilatu, irabazi,
aplikatu. Bizitzako esperientziak transmititzea, Ezagutzaren Jarraitutasuna. Horregatik,
Aldareak Atrilarekin ordezkatzen dira.

1 JAINKOA bakarrik nahi du 1 FEDE Elkarretaratze askorekin (Otoitz taldeak) .

1 FEDE 1 gida ditu (Legea ematen duen agiria) soilik behar du 1 Eliza

(Unibertsoaren zaindariak) 7 administrazio independenterekin
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irudikatzen 7 tribu .
1 FEDE beste erlijio talde guztiak egiten dituen Erlijio bakarra da, Cults
'. Kultuak fitxategira bihurtzeko dira

1 FEDE . Zaindari zaindari bat umiltasunez ahalegindu behar da
fededunak federa bihurtzen 1 FEDE .

Idolo bakarra dago, 1 JAINKOA ! Beste guztia idolo faltsuak dira. Saihestu idolo faltsuak
eta haiei lotutako edozer.
Custodian Guardian dute 1 JAINKOA beren Erlijioa lantzeko eskubidea ematen zaie. Eskubide
hau ukatzen edo oztopatzen duen edozein erakunde edo " Saihestu '. Gainera hori otoitz egiten
dugu 1 JAINKOA bizitzan erantzule egiten ditu eta Hurrengo bizitza.

Gurtzea 1 JAINKOA Otoitz egitea dakar. It kontaktuan egoteko metodorik onena da 1 JAINKOA. 1
entzuten ez duenean! Itxaropenik ez dagoenean! Otoitz egin! 1 JAINKOA entzuten du.

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!
1 JAINKOA Otoitza

Maitea 1 JAINKOA , Unibertsoaren ama eta aita unibertso
ederrenaren sortzailea
1 eta gurtzeko nion idolo bakarra beste idoloak ez
izateko konpromisoa hartzen dut

Idolo faltsu guztiak baztertu eta haien sinboloak birziklatuko ditut
Arima oker guztiak birgaitzen ahaleginduko naiz. 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Erakutsi zure adoratzailea Sortzaileari!

7. pribilegioa:
Hitzaldi librea murrizketa moralekin!
Custodian Guardian-ek adierazpen askea onartzen du muga moralekin. Doako
Komunitate batean pertsona guztiek, Errehabilitatzaileek izan ezik, beren
eskubidea dute.
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Haien adierazpen libreko protokoloa edukitzeko beharra da: hizkuntza txarrik ez

(bully, ozen, zakar, zin) .
Hitz askatasunak komunitateari jendearen sentsibilizazioa eta parte-hartzea maximizatzeko aukera ematen dio. Komunitateko
batzordeetara transferitutako adierazpen askatasunak zintzotasun eta gardentasun handiagoa dakar. Ezer ez da
komunitate libre bat baino hobea, askatasunez eztabaidatzen duena.

Hitz egiteko askatasuna txateatzea, eztabaidatzea, eztabaidatzea, hitz egitea baino handiagoa da. Komunikazio
eskaintza osoa hartzen du (audioa, digitala, intel

- jabetza didaktikoa, inprimatua, ahozkoa, bisuala) hori eskuragarri dago. Greed-en tirania copyrighta
izatea, Profiteering adierazpen askearen arau-haustea da .
Copyright-a aldarrikatzea delitua da, ANDEREA R6

Hitz egiteko askatasunak murrizketa moral betearazleak behar ditu. Adierazpen askea erabiltzea,
gorrotoa, bandalismoa edo indarkeria erabiltzea delitua da, ANDEREA R3 . Adibidez, AEBetako
krimenen drama, FBIko agente bat pertsona bat hiltzea ona dela esanez. Ez da hiltze ona. Legea
betearazteko hiltzea dakar. Killer-Cops kaiolan dauden gaizkile koldarrak dira.

Haur pornografia ikusteko adierazpen askea erabiltzea delitua da, ANDEREA R3 .

Hornitzen (egiten, eskuragarri jartzen) haurra, helduen pornografia delitua da, ANDEREA R6 .

Adierazpen askatasuna engainatzeko, irabaziak erabiltzea delitua da, ANDEREA R3 .

Hizkuntza askea engainatzeko, adibidez, homosexualak berdinak eta normalak direla diote. Ez da
egia, homosexualek espezieen biziraupenerako mehatxua duten sexu desgaitasuna dute. Haien
estalketa desegokia (anal, ahozko estalketa)
portaera haurren mehatxua da. Homosexualak normala direla aldarrikatzea okerrena da engainagarria, ANDEREA
R4 . Hori ezintasun sexualaren inguruan engainatzen duten komunikabide guztiei dagokie.

Hizkuntza askea erabiltzen duten komunikabideak homosexualak seme-alaben gurasoak normaltasun osoz
erakusteko. Komunikabide honek krimen lazgarriena haurren tratu txarrak onartzen ditu, ANDEREA R7 . Aktoreak,
produkzio taldea, banatzaileak auzipetuta daude,
ANDEREA R7 .

ZERO TOLERANTZIA SEXU EZGAITASUNERAKO GURASO
Hizkuntza askea zaindu, erabili eta babestu behar da. Adierazpen askearen erabilera okerra amaitu behar da. Askotan
Gobernuak adierazpen askea erabiltzen du burmuinetarako
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garbitu, bultzatu, propagandarako, engainatu, gezurtu. Horrela jokatzen duten Gobernuko
kideak Gobernutik kentzen dira. Ezin dira berriro hauteskundeetara aurkeztu. Ez dira
berriro hautatuko. Ihes egiten dute.
Askatasuna (Utopikoa, fantasia) arduragabekeria da adierazpen askea gaizki erabiltzea.

Askatasun hori, nahi duzun bezala egiteko, borondate askea, gobernuaren behartze askatasuna,
bekatuaren morrontzatik askatasuna. Askatasun mota hau berekoia da eta komunitate baten
segurtasuna eta biziraupena kaltetzen ditu.

Gizakiak ezin du Askatasun gehiegi kudeatu. Askatasun gehiegi izateak Anarkia, Asperdura,
Immoralitatea, ... dakar. Gizakiek arau eta arau betearaziak behar dituzte (moralean oinarrituta) ,
erabili LGM gida gisa!

Mugimendu moralarekin arduratsua den adierazpen askea komunitatea batzen duen
kola da. Komunitate mota honek badu 1 JAINKOA laguntza. Hau tutoreen tutoreen
komunitatea da.

Moralak dituen hizketa askea a 1 JAINKOA pribilegioa eman!

8. pribilegioa:
Lagun, hasi familia!
1 JAINKOA s Diseinuak gizakiak nahi ditu (1 HE, 1 SHE) espeziearen
biziraupenerako bikotea eta biderkatzea. Biziraupenik onena lortzeko
komunitatearen diseinua, HE eta SHE ezkontza santuko kontratuan sartu eta familia
sortzen dute. Familia berriak komunitatearen laguntzarekin hazten ditu seme-alabak.

1 JAINKOA s Espezieen biziraupena bermatzeko diseinuak bikoteko premia sendoak ditu.

Espezie primitiboentzat gorteko erritu batzuk gainditzen zituen kontrako generoak
estaltzen ditu. Gizakiak aurreratuago, tranpa! Gorteiatzea saihesten dute, Lust!

Bikotekidea aurkitzea. Paganoak (Kristautasuna, ...) maitasuna bilatu. Lustra lizunkeria zabor bihurtzeagatik
eta askok sekula ez dute bikoterik aurkitzen biderkatzeko.

Kapitalistaren bikotea zakarra izan behar da eta batzuetan aberastasuna edo eragina
handitzeko. Kultura askotan gurasoek erabakitzen dute. Horietako ez dira komunitate baten
interesekoak.

Zaindariaren zaindariak Foru Gobernuak erabaki beharko du ' CE ' ( Komunitateko
Larrialdi Zerbitzua) "Ezkontza Santua" sartzen duena
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Kontratua (H-MC) . 17 urtean behin BERA eta 18 urtean behin joaten da.
CEan zehar denek baloratzen dute triburako erabilgarrienak izan daitezkeen. CEk ere bazkideen
aukeraketa egiten laguntzen du.

Fisikoki biderkatzeko gai ez diren BERA eta BERA "guraso-harrera"
bihurtzen dira. Ezkontza Santua kontratua egiten dute. "CE" -k
"Haurrak" hornitzen ditu.

SANTU - IMONIO MATRIA begi nn ingofaf ami ly.
Mesedez 1 JAINKOA , espezieen biziraupenerako, 1aren patua betetzeko, Giza moten
hilezkortasuna: Mate, Biderkatu eta sortu familia! Haurrek hazi behar dute ingurune moral, maitekor
eta solidarioan BERA BERA roll- ereduak. A ' Santua - Ezkontza ' Kontratuak gai moral eta juridiko
horiek estaltzen ditu. Genero berekoak, nahastutako generoak edo haurren tratu txarrak ezin dute
kontratu honetan sartu

Sexu desgaitasuna (Genero berekoa, nahastutako generoa edo haurra tratu txarra) , ezin duzu
Kontratu hau egin. "HMC" sartu duen edonork bertan behera utzi du. Baita Anti-moral
antimoralak legeztatutakoak ere. 1 JAINKOA

Gobernu. Sexu desgaitasuna, inoiz ez zara berdin. Hauek berrogeialdia behar duten
pertsonak dira. Haurrak babesteko.

' Santua-Ezkontza Kontratuak hasiera eta amaiera ditu. Ezkontza egunean hasten
da sinatuz. Haur txikienak 17 urte betetzen dituenean amaitzen da BERA, 18 urte
HE.

P re -We dd ing - Da yre qu ir eme nts
"CE" -k ezkontzaren aurreko eskakizun garrantzitsuenak kudeatzen ditu. Ezkontza aurreko
eskakizunak "CE" manipulatzen ez dituen kasuak egon daitezke.

HE eta SHEk beren "Engagement" iragartzen dute Bilgunea '. Joan dira ' Shire ' bulegoan
izena eman 'Familia hasi' ikastaro batean. Ikastaroan zehar mediku bat jasotzen dute,
ulertzeko gai direla erakutsiz. Gainera, profil bat behar da umeak hazteko gaitasun
mental eta emozionala erakusten duena. Biak huts eginez gero, Engagement eta
" Ez " HM Kontratua.
Bikote batek eguneratua behar du, ' AvL & E ( Aktiboak eta Pasiboak versus Enti

- tlement) adierazpena '. Aktiboak, jasotako eskubideak, pasiboak
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Ezkontza egunean sortutakoak 'AvL & E' adierazpenari gehitzen zaizkio.

Ohar! Guraso bakarra, ezkondu gabeko gurasoak, sexu desgaitasuna duten
pertsonak (genero bera, nahasia, haurra) ezin ditu haurrak hazi.

We dd ing - Da yre qu ir eme nts.
Ezkontza 6. egunean ospatzen du Sheriff-en Shire-bulegoko
Celebrant-ek. Ezkonberriek hatz eraztunak hornitzen dituzte (*) 'Medikuak,
profilak eta AvL & E-ak.

Gurasoak anai-arrebak ekartzen dituzte. Beste inork ez du joateko
baimenik (seme-alabarik ez) .

OHAR ! Familiako izena gordetzen du. * Hatz-eraztuna, 9 kilateko arrunta urre
arrosa, grabatua: data, ezkongaiak 1 st izenak.
HE hatz eraztuna, 9 kilateko arrunta horia-urrea, grabatua: data, senargaia eta emaztegaia 1 st izenak.

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Biderketa Otoitza Ospatu Biderketa Eguna 3.1.7
Maitea 1JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena)
Eskerrik asko 'Estaltzeaz gozatzeagatik Emankortasuna eta jaiotza
osasuntsuak eskatzen ditu Bikoteko eta biderkatzeko konpromisoa

Beraz, gizakiak Unibertso Fisikoa kolonizatzeko gai da 1JAINKOA
eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau ezkontza egunean eta biderketa egunean erabiltzen da

ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
Ezkontza handi oparoa
zeremonia eta bitxiak
harrerak antisozialak dira,
Harrokeria. Komunitateak baztertzen
ditu. Shun eta Shame!
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Izenburua: CG ' Ezkontza Santua ' Kontratua

Helburua: Mate, Biderkatu eta sortu familia!
Denbora-tartea: Ezkontza eguna hasten da. Haur txikiena denean amaitzen da
17 urte betetzen ditu SHErentzat, 18 urte HErentzat.

Haurrak: 3 derrigorrezkoak dira, gehiago dira desiragarriak.

Estalketa: Estaltze eskubide bakarrak! Egunero estaltzea desiragarria 1.- asmatzeko.
denbora.

Pentsatzen: Haurdunaldirik ez 10 aste igaro ondoren, laguntza medikoa da
behar. 50 astetan haurdunaldirik gabe, kontratua bertan behera geratzen da.

Urtero sortu behar da 3 haurren kuota lortu arte.
Gurasoak: HE & SHEk Gurasoentzako Ikastaroa egin behar du. BERA ETA BERA
beharrezkoa da Shire-SmeC eta Probintzia-PHeC-ra joan behar izatea.

Dibortzioa: Alderdi 1 erruduntzat jo behar da. * Errudunak guztiak galtzen ditu

eskubidea 'AvL & E' adierazpenetik + kontratuan zehar lortutako irabaziak. Gainera,
ez da umeekin harreman gehiago egongo.
* Biak errudunak, haurrak harrera-egoitzara joaten dira.
Dibortziorako arrazoiak: Mendekotasunak, adulterioa, kaiolan birgaitzea

ilitazioa, buruko gaitasun eza, 7 aste bizitzan laguntzeko,% 50 edo
gehiagoko desgaitasun fisikoa.
Sinatzailea: Emaztegaia ................................................. ...............................
Senargaia ................................................. ............................

Celebrant-ek lekuko: .................................................. ...........
Data: .................................................. .................................................
Bertaratuak: .................................................. ......................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behartuta: Sh ire Sh eriff
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Erlijiozko ezkontza-erritualak 7. asteko egunean egin behar dira. Bikotea
eztei-bidaiatik itzuli ondoren. Erlijio betebeharrak bete ditzakete. Adibidez,
Gathering-era joatea.
Ezkontza Santuko Kontratua egin ondoren (H-MC) bikoteak 2 aukera ditu. Sartu
laguntzaile kontratua (CC) , edo bereizita.

Bidelagun Kontratua
Izenburua: ' Bidelagun ' Kontratua

Helburua: Laguntasuna, bizitza partekatzen!
Denbora-tartea: Banandu edo hil arte. Bereizteak eman behar du
3 hilabeteko oharra Shire-bulegoan.
"HM" kontratuko "AvL & E" adierazpena ixtea edo "AvL & E" adierazpen berria kontratuaren zati bihurtzen
da. Bakoitzak bereizteak jabetzako aktiboen erdia lortzen badu. 1 hiltzean besteak lortzen du. Borondate
guztiak ez dira aintzat hartzen.

Sinatzailea: BERA ................................................. ...................................
BERA ................................................. ......................................

Shire ofizialak lekukoa hartu zuen: ... ................................................. ..........

Data: .................................................. ...................................
Bidelagunek 'eraztunak trukatu ditzakete' Lagunarteko kontaktua
'sinatu ondoren. Hatz-eraztuna, 9 kilateko arrunta zuri-urrea, berea eta
berea grabatuak 1 st izenak.
Hatz-eraztuna, 9 kilateko arrunta zuri-urrea, berea eta berea grabatuak
dituena st izenak.
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1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Laguntasuna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena)
Eskerrik asko 'laguntasunagatik gozatzeagatik Eskatzen du
bateragarritasunerako eta partekatzeko konpromiso
iraunkorrak
Sozializatu beste laguntasun bikote batzuekin For the Glory of 1
JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Hori erabili da traktuan!

ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
INFIDELITATEA leiala izaten jarraitzeko promesa hausten ari da ...
Infidelitatea elkarrenganako leial izateko HE eta BERE artean egindako promesa hausten
ari da. Agindu hori maitaleen arteko hitzezko akordioa izan daiteke, maitasun gutun batean
aipatua, edo ezkontza botoen zati bat. Agindu hori haustea konfiantza haustea da ekintza
desleiala eta transgresio leiala. Arau-hauste guztiak kontuak dira!

Infidelitatea promesen urratzea da. HE batek edo berak edo biek egindako oker morala. Transgresio
honek familia, lagunak, bizilagunak, komunitatea, ... saihestea dakar.

HELDUA
'Ezkontza Santuko Kontratua' iraun bitartean sexu-edozein transgresio oker morala da eta
komunitateko delitua ere bada. Sexu transgresioa (anal, aho edo baginakoa) senarrak
beste SHE, HE edo Animal batekin. Sexu transgresioa (anal, aho edo baginakoa) emazteak
beste HE, SHE edo Animal batekin. Arau-hauste hauek, Adulterioa dira. Adulterioak
derrigorrez bertan behera uztea eragiten du. ' Santua- Ezkontza Kontratua ' ( dibortzioa) .

Emaztea haurdun ez badago eta seme-alabarik ez badago. Adulterioa

(BERA edo BERA) auzipetuta dago, ANDEREA R4 ! Adulteruaren jabetza guztia traizio
horren biktimarengana doa kalte-ordain gisa. Senarra eta emaztea adulterioak dira biak
epaituak, ANDEREA R4 eta dena
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jabea Ogasunera doa.
Emaztea haurdun badago edo edo seme-alabak badaude. Adulterioa (BERA edo BERA) auzipetuta
dago, ANDEREA R5 ! Adulterioa (senarra edo emaztea) ezin da inoiz ikusi ezta haurren
ondoan egotea ere. Adulterioaren jabetzakoa dena traizio horren biktimarengana doa
kalte-ordain gisa.

Senarra eta emaztea adulterioak dira biak epaituak ANDEREA R5 eta daukaten guztia
Ogasunera doa. Haurrak harrera zaintzera joaten dira eta ez dituzte berriro gurasoak
ikustea.

Dibortzioa
Dibortzioa derrigorrezkoa bihurtzen da 'bateko edo bi alderdiek' Santua- Ezkontza
Kontratua ' hautsi edo beren betebeharrak bete ezinean geratzen dira.

Adikzioen arau-hausteak errepikatzea (ikusi 4. korritua) . Adulterioa.

1 edo bi alderdiak badira, H-MC Kaiola-Errehabilitazioan sartzen da. 1 edo bi alderdiak badira,
H-MCk 7 asteko bizitza ematen du. Gaitasun mental ziurtatua. Desgaitasun fisikoa% 50 edo
gehiago ziurtatuta.
Dibortzio 1 alderdia erruduntzat jo behar da. Guilty-k 'AvL & E' adierazpenetik ateratako eskubide
guztiak galtzen ditu, baita kontratuan zehar lortutako irabaziak ere. Gainera, ez da umeekin harreman
gehiago egongo. Biak errudunak, haurrak harrera-egoitzara joaten dira. Aktiboak diruzaintzara doaz.

Bereizita
Osatu ondoren bereiztea H-MC . 'AvL & E' adierazpenaren balioa berdin zatitzen da. Bi alderdiek
seme-alabekin harremanetan egon behar dute (seme-alabak) .

Bidelagunen banaketa Shire-bulegoan 3 hilabeteko abisua eman ondoren

. 'AvL & E' adierazpenaren balioa berdin zatitzen da. Bi alderdiek seme-alabekin
harremanetan egon behar dute (bilobak) .

Gurasoak
Gaur egun, gurasoen gehiengoa ez da gai beren seme-alabei
onena ekoizteko aukera emateko. Hori da aberastasunaren
apartheidaren ondorioz, haur askori ukatu egiten zaie onena
ekoizteko aukera. Custodian Guardian-ek erantzuna du:
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Aberastasunaren apartheid aktiboen zerrenda eta kaiola amaitu ( ANDEREA R6 ) aberastasunaren
apartheidaren eragile eta eragile diren gaizkileak.

Custodian Guardian komunitateko gurasoen erabilera, doako hezkuntza, Learn & Teach, Shire
SmeC eta Province PHeC! Komunitateak jakintsu, hezitzaile, sendagile eta gurasoen arteko lotura
erakusten du. Etor zaitez gurekin guraso on bat lortzeko.

SmeC ' Shire mediku eta hezkuntza konplexua '.
PHeC ' Probintziako Ospitalea eta Hezkuntza Konplexua '.

PDEc ' Defentsa eta Larrialdietako Probintzia Zentroa '.

CE ' Komunitateko larrialdi zerbitzua '
Haurren izendapena

Custodian Guardian jaioberriari 3 izen ematen dizkio. 1 st izena (gehienez 10 letra) , 2 nd izena (gehienez
10 letra) , abizena (gehienez 10 letra) . Izenetako batek ere ez ditu 10 hizki baino gehiago. CG
jaioberriaren izena aukeratu aurretik jaio zen. Jaioberri baten izenak ama eta aitaren familia
ondarearen jarraipena adierazten du.

1 st jaio berri baten izena emea du 1 st amaren familiaren izena (bizirik edo gaixorik) . 1 st jaioberri
baten izenak gizonezko 1 du st aitaren familiaren izena (bizirik edo gaixorik) . Jaiotzean
gurasoek izenaren inguruan erabakitzeke daude. Jaioberriari 1 lehenetsia ematen zaio st
izena. Jaio berri batek amaren 1 lortzen du st izena. Jaio berri batek aitaren 1 lortzen du st
izena. Behin emandako izenak ezin dira aldatu.

2 nd jaio berri baten izenak aitaren familiako emakumezko izena du (bizirik edo gaixorik) .
2 nd jaioberri baten izenak gizonezkoen izena du amaren familiatik (bizirik edo gaixorik) . Jaiotzean
gurasoek izenaren inguruan erabakitzeke daude. Jaioberriari 2. izen lehenetsia ematen
zaio. Jaio berri batek aitaren amak lortuko ditu 1 st izena. Jaio berri batek amaren aitak
lortzen ditu 1 st izena. Behin emandako izenak ezin dira aldatu.

'Sartzean Ezkontza Santuko Kontratua ' BERA bezalaxe gordetzen du bere
familia-izena. Jaio berriaren familia-izena amaren familia-izena da (derrigorrezkoa) .
Jaio berri den HEren familia aiten familiaren izena da (derrigorrezkoa) .
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9. pribilegioa:
Izan maskota!

Zaindariaren zaindariaren betebeharraren zati bat animaliekin harmonian bizitzea da. 'Custodian
Guardian family' batek animaliak bere familian sartuko ditu. Animalia hauek maskotak bezala
ezagutzen dira. Prestatu, zaindu eta maitatzen dituzte.

Etxeko animaliek ez dute arriskurik izango komunitatearentzat, Habitaterako eta bizitza basatia izateko. Maskotak
ez dira pozointsuak. Animaliak ez dira harrapariak. Animaliak ez dira fauna. Animaliak ez dira txakur txikiak baino
handiagoak. Animaliek ezin dute hegan egin.
Ugaztunen maskotak desexatuta daude. Baimendutako hazleek soilik haz dezakete.
Lizentziarik gabeko ugalketa, ANDEREA R3 animalia bakoitzeko.

Ugaztunak ez dira barruan egon behar, baizik eta kanpoan egon behar dute.

Txakurrek eta haien zaintzaileek obedientzia entrenamendua osatu behar dute. Hori egin
ezean, ANDEREA R1 . Txakur handiak ez dira maskota gisa erabiltzen. Breach, txakur
handiak jabeari hartzen zaizkio,
ANDEREA R1 . Cluster etxeetan txakur txikiak bakarrik bizi dira.

Katuak harrapariak dira eta maskotak bezain desegokiak izatea, hausturak, ANDEREA R3. Hegazti
hegalariek hegan egiteko askatasuna izan behar dute. Maskota gisa desegokiak bihurtzea,
arau-haustea,
ANDEREA R2 .

Multzoko etxeek txikiak onartzen dituzte: Aquarium, terrarium, txakur
txikiak. Ez utzi: katuak, fauna, etxeko animaliak, txakur txikia baino
handiagoa den edozein gauza, ugaltzea ez dena. Maizter eta / edo
habitatentzako mehatxu diren izakiak.

Aquarium
Custodian Guardian Education
sistemaren akuarioa.
SmeC, PHeC guztiek Aquarium dute. Haurrei
Aquariumaintenance irakasten zaie. Hotza

ura eta arrain tropikalak egokienak dira
etxe multzoetarako.
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Terrarioa
Terrarioak CG Education sistemaren zati
dira. SmeC eta PHeC guztiek Terrarium
dute. Haurrei Terrari mantentzen irakasten
zaie.
Terrarium txikiak egokienak dira
kluster-etxeetarako.
Animaliei natural jokatzeko baimena ematen zaie. Maskota berri bat
lortu baino lehen jabeek beren maskota nola jokatzen duten hezteko
behar dute. Animalia-jabe ezjakinek maskotak naturaz kanpoko
jokaera egitera behartu ditzakete. Hau krudelkeria bihurtzen da
maskotekin.

Animalien aurkako krudelkeria
Mutilatzen: belarriak mozten, isatsa, ... ANDEREA R2

Modako larruen mozketa. Larrua
margotzen, larruazala ... Jantzi, ...

Gizakiak bezala tratatuz, beraiek izatea
ukatuz. ANDEREA R2
Mina: jipoiak, ostikoak, ... ANDEREA R2 animalia bakoitzeko!
Torturatzea: beita, laborategiko animalia, ...
ANDEREA R3 animalia bakoitzeko!

Emozioa: ehiza, ehiza ehiza, errepidea, safari, ... ANDEREA R4 animalia bakoitzeko!

Arrazak: Pugs, ingeles, bulldog frantsesak beti
aurpegi lauekin hazten dira. Maskotaren jabea
aurpegi lauak erakartzen du haurren antzerako
itxuragatik. Endogamiak bigarren mailako efektuak
eragiten ditu. Arnasa hartzea
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arazoek txakurrak erori egiten dituzte: eguraldi beroan, bihotzeko gaixotasunak arnasketa txarraren
ondorioz. Zorigaitza txakurrek bizitza osoa jasan izana, gizakien krudelkeria dela eta. Maskotaren
jabeak uste du arnasteko zailtasunak nortasun ezaugarri xarmangarriak direla. Ugalketa mota hau
amaitzen da, ANDEREA

R4 animalia bakoitzeko! Shun eta Shame jabeak!
Kristau bat da maskota bat mantentzea beraien mota sozializatu gabe.

Animaliak "CG Doako Hezkuntza" eta "Irakatsi eta Ikasi" ataletakoak dira.
Batzuk etxeko animaliak dira, beste batzuk maskotak dira. Ez fauna.
SmeC : Klub jaio berria, Oinarrizko Eskola, Neskaren Eskola bakarra,
Familia-Unibertsitatea guztiek dituzte maskotak. Hezitzaileek, amek,
jakintsuek zaintzen dute. Smec-ek baserriko animaliak eta fauna azterketak
ere baditu.

PHeC : Mutilen eskola bakarra, ikastuneko ikastetxea, ikastetxe
teknikoa, lidergoa-ikastetxea,
Lidergo-Kanpaldia guztiek dituzte maskotak. Jakintsuek, hezitzaileek
eta aitek zaintzen dute. PHeC-k baserriko animalien eta faunaren
azterketak ere baditu.

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!
Maskota Otoitza

Ospatu maskota eguna 11.3.7.

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari
leial xumeena (1 st izena)
Eskerrik asko, Animalien poztasunagatik

Animalia guztiak entrenatu, zaindu eta zainduko ditut

Animalien zaindari arduratsu arduratsua izaten saiatzen naiz

Animaliak babestuko ditut krudelkeria eta tratu txarrengatik 1
JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Animalien Egunean edo behar den guztietan erabiltzen da.

ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
Maskotak erantzukizuna dira
Maskotak haserrea alde batera uztea 1 JAINKOA
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10. pribilegioa:
Izan komunitate aske bortitza!
Jendeak eskubidea du etxean gordeta sentitzeko. Ikasketan eta lanean aurrez aurre sentitzeko
eskubidea dute. Horregatik, "Custodian Guardian Shun Violence" kontzeptua eskuragarri jartzen da (ikusi
CG indarkeriarik gabeko kontzeptua)

Shire guztietan ezartzeko .
Shire Sentinel zerbitzuak eskaini. Zentinela arrisku txikiko eta ertaineko zainketa eta patruila betebeharrak
kudeatzen ditu. Betebeharrean edo kanpoan, Sentinel batek gizartearen aurkako portaerak salatuko ditu (bandalismoa,
delituak, kutsadura) eta komunitatearen osasun eta segurtasun arazoen berri eman. Sentinelak atxilotu egingo
du hautemandako hauste eta hauste delituengatik. Ondoren, deitu bere geltokira patruila bat atxilotuak
jasotzeko.

Shire eman derrigorrezko 7 orduko gaueko token-ordua 14-21
ordu bitartean (CG Klock) . Osasun ona lortzeko, energia
kontsumoa murrizteko, kutsadura gutxiago eta fauna babesteko. Krimenaren
murrizketa, gobernuarentzako kostua, biderketa bultzatuz.

Larrialdi zerbitzuetako langileak ari dira legeak betetzen laguntzen. Arauak, laneko araudiak edo
laneko arauak hausten direla eta. Agian atxiloketa zibilak egin beharko dituzte. CEko
erreserbatzaileari laguntza eska diezaiokete.
Jendeak erasotzen duenean bizilagunei laguntzen die.
Langileek lankideei laguntzen diete.
Hezitzaileak eta jakintsuak elkarri laguntzen diote.
Shire guztien helburua bortizkeria librea izatea da.

Komunitate aske bortitza izatea eskubidea eta betebeharra da. Pertsona
orok eskubidea du salbatzeko sentitzeko. Pertsona orok du indarkeria jasan
duten pertsonei laguntzeko betebeharra. Hala ez egitea, ANDEREA R2

Indarkeria onartzen duten pertsonak, indarkeria ikusten
dutenak, ANDEREA R2 Animatzen duen jendea (animatu,
lagundu) , bultzatu, indarkeria egin, indarkeriazko jendea
atxiloketatik babestu, ANDEREA R3
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1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Krimenaren biktimak Otoitza

Memoriaren riala - 2. eguna. 4. 7.

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena)
Krimenen Biktimen larritasuna eta mina arintzeko eskatzen du.
Krimenen Biktimei Justizia eta kalte-ordaina lortzen lagunduko
die.
Galdetu gaitza bizitza eta gero bizitzan zigortzeko 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitza Krimenaren Biktimen Egunean erabiltzen da (Fun-Day gaia) !

ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
Indarkeria jaio gabekoekin hasten da. Ingurune bortitzak bizitza osoan indarkeriarako duen joera
izaten jarraitzen du. Indarkeriarako joerak bortitza bihurtzeko eragilea behar du. Abiarazleak: Alkohola,
haserrea, beldurra, kideen presioa, harremanetarako kirola, borroka kirola, ezjakintasuna,
umiliazioa, adimena aldatzeko substantzia, enpatia falta, probokazioa, bideo bortitza, bideojoko
bortitzak ...

Amak eta aitak jasan gabeko jaiotza ahoz elkarri tratu txarrak ematen.
Ikasi ondo dagoela ahoz tratu txarrak ematea eta bizitzan aurrera egingo
duela. Aitak fisikoki minduta dagoen ama jasan gabeko jaiotza. Jaioberriak
bizitzan jasango ditu HEk tratu txarrak jasan ditzan. Jaioberriak
pentsatuko du ondo dagoela SHEri min egitea.

Besteei modu agresiboan abusatzea, beldurtzea eta menderatzea jazarpena da.

Jazarpena intimitatzearekin hasten da eta eraso bihur daiteke. Bully-ak normalean
pertsona koldar zorigaitzez inguratzen dira.
Bully eta kuadrilla errudun bihurtzen dira elkartearen bidez. Indimidation, ANDEREA R1 .
Mehatxuak, ANDEREA R2 . Min edo hil: banakako, haurren, gazteen, helduen, adinekoen edo kuadrillako
arauak aplikatzen dira.

V iolentzia mehatxua
STOP VI OLENCE startath ome
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11. pribilegioa:
Doako tratua gaixorik dagoenean!

Gaixo dagoenean doako tratamendua 1 JAINKOA jende onari eskubidea eman. Errehabilitatzaileek ez
dute doako tratamendurik. Norberak eragindako osasun arazoak dituzten pertsonak (Menpekotasunak,
kanibalismoa, hautazko kirurgia, mutilazioak, suizidioa, ...) ez jaso doako tratamendurik.

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Osasun ona Otoitza

Ospatu Osasun oneko eguna 12.1.7

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena)
Barkamena eskatu nire osasuntsu dagoen bizimoduagatik
konpentsatzen ahalegintzen naiz

Mesedez, mesedez, zuzendu nire ahaleginak "Gaixo dagoenean
doako tratamendua" onartzen dut 1 JAINKOA eta Gizateriaren
Ongia
Otoitz hau osasun oneko egunean erabiltzen da

ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
Pribatua, ordaindua (gutizia, irabaziak, hondakinak) osasun arreta amaitzeko. Osasun
aseguru pribatua zaharkituta dago, aktiboak konpentsatu gabe konfiskatzen dira. Praktika
pribatuak konpentsaziorik gabe xurgatzen ditu ' SmeC ( Shire mediku eta hezkuntza
konplexua) '. Ospitale pribatuak konpentsaziorik gabe xurgatzen ditu ' PHeC ( Probintziako
Ospitaleko hezkuntza konplexua) '.

Aberastasun Apartheideko herrialde usteletan, etekina ateratzen duten osasun pribatu eta gutiziatuek
organismo autoregulatzaileak dituzte. Krimen dauden osasun-arloko profesionalak auziperatzetik babesten
dituzte. Organo honek injustizia legeak bultzatzen ditu. Gainera, kideei gaixoak erauzten laguntzen die. Gorputz
autoregulatzaile oro (ez bakarrik osasuna) itxita dago, bere administratzaileak kaiolatuta, ANDEREA R6

Unibertsitateko ikaslea 'GP (Praktikatzaile orokorra) 'ez dira benetako sendagileak. Farmaziako
pilulen banatzailea dira. Farmazia-produktuek diru faltsu horiek saritzen dituzte
dirutan, opariak, bidaiak ...
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Custodian Guardian "GP" medikuaren prestakuntza bidez SmeC '. SmeC-k doako arreta medikoa
eskaintzen du (prebentiboa, etengabea eta ondorengo arreta) .
"Espezialistaren" zaindari-zaindariaren prestakuntza medikoa bidez egiten da PHeC '.
PHeC-k doako ospitaleko laguntza eskaintzen du.

Custodian Guardian anbulantzia, larrialdietako trebakuntza bidez egiten da PDEc
( Probintziako Defentsa eta Larrialdietako zentroa) '. PDEc-ek doako
anbulantzia eta larrialdi zerbitzuak eskaintzen ditu.

Farmazia asko pozoitsuak dira eta ez dira sendatzen.
Errazten dute (agian) ondoeza eta epe luzera hartu behar dira. "GUZTIEK"
bigarren mailako efektuak dituzte farmazia gehiago eskatzen dituztenak " (pozoia) bigarren
mailako efektu gehiago.

Irabazien irabazteko marketin sistema parasitoa.
Sortu eskaera> errepikatu (mendekotasuna) > aurkeztu berria
(bigarren mailako efektuak) produktuak (biktima askok egunean 14 albo-efektu
dituzten 14 pilula hartzen dituzte) . Saltzaileei saritu

(Medikuak) . Sistema ustel hau da horregatik osasun arreta oso gastua eta
xahutzailea da.

Farmazia "tratamendu garestia primitiboa da. Farmazia 'azken baliabideetako tratamendua da.
Farmaziak soilik errezetatzen dituzten osasun profesionalak dira. "Quacks" ustelak ez direnak
dira. Deskalifikatuak izan daitezen eskatu. Ohar! Tutorearen zaindariaren dietari buruzko
aholkuak betetzean eta ariketak egin ondoren, gaixotasunak% 80 + murrizten dira.

Osasun mugatua jasotzen duten errehabilitatzaileei fakturatzen zaie. Errehabilitatzaileek
ezin dute bizitzari eutsi.
Errehabilitatzaileek ez dute kirurgia estetikorik jasotzen.

Auto-arazoak dituzten pertsonek osasun arreta ordaintzen dute: Alkoholikoak,
Ausartu deabruak, Zirraragarriaren bila dabiltzanak, Drogatuak, Bizkorragoak,
Mutilatzaileak (gorputz zulaketa, erdainketa, kirurgia estetikoa, tatuajeak,
transfusioak, transplanteak) , Erretzaileak, ... Osasunaz arduratzen ez diren
pertsonei erantzukizuna ematen zaie.

The Komunitateak zor du ONDO jendea,
FREEMEDICAL
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12. pribilegioa:
Doako hezkuntza!
Doako Hezkuntza da 1 JAINKOA jende onari eskubidea eman.

Doako hezkuntza da 1 st 1. Korritzea betetzeko urratsa 4. Sinesmena, "Gizakia
bilatzea da, ezagutza lortzea eta gero aplikatzea".
Custodian Guardian Doako Hezkuntza eskuragarri dago sehaskatik errausketa
arte. Desgaitasun psikikoa, fisikoa eta sexuala duten adingabeak ez dira doako
hezkuntzan parte hartzen.

Probintziako konposatu espezializatuetan zaindu eta bizi dira.

SmeC ( Shire mediku eta hezkuntza konplexua) hasiera eta amaiera
Doako Hezkuntza. BERA '0-9 urte bitartekoa, BERA' 0-16 urte bitartekoa 'eta
Adinekoena '63 urtetik aurrera amaierara arte.

SmeC SHE-rentzako ibilbidea da (amak) ! SmeC guztiek
"Gathering" bat dute.
Doako hezkuntza SmeC : Haurrak astean 6 egunetan eguzkia atera eta ordu 1 eta ilunabarra baino ordu
1 lehenago joaten dira. Haurrei estalkia, oinetakoak, material didaktikoa, janaria eta edaria eskaintzen
zaizkie. Atseden hartzen dute, bainua hartzen dute (Klub jaio berria) , gainerakoek dutxa dute.

Amak astean 6 egunetan eguzkia atera eta ordu 1 eta ilunabarra baino ordu 1 lehenago joaten
dira (3 orduko atsedenaldia lortzen dute) . Amei estalki guztia, oinetako jantziak, janaria, edaria
eta ordaintzen zaie ( 1x wmw ) . Dutxa daiteke. Ohar! Irtetean, amak eta umeak aldatu egiten dira.
Emandako guztia egonaldiak egiten ditu. Ez dago etxeko lanik.

0-2 urte bitarteko adina: jaioberria amarekin joaten da a ' SmeC: Klub jaioberria ' Astean 6
egunetan. Jaioberriak 2. urtea betetzean ' Klub jaio berria Diploma ' 280 orduko klubean
ikasten eta irakasten ari diren amek jasotzen dute: ' 1. urteko ikasturteko 'SmeC' ziurtagiria '

3-9 urte bitarteko adina: mutilak eta neskak (Jakintsuak) astean 6 egunetan parte hartu klase mistoetan

(hezkidetza) SmeC: Oinarrizko Eskola ' 9. urtea betetzen duten jakintsuek jasotzen dute

' Oinarrizko Eskola Diploma ' . 140 ordu betetzen dituzten amek Oinarrizko Eskola ikasten eta
irakasten jasotzen dute: ' 2. urteko ikasturteko 'SmeC' ziurtagiria '
10-14 urte bitartekoak: neskak (Jakintsuak) astean 6 egunetan neskak bakarrik ' SmeC: Neskaren Eskola
bakarra '. 14. urtea betetzen duten jakintsuek jasotzen dute
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' Neska bakarrik Eskola Diploma ' 140 ordu betetzen dituzten amek Neska soilik Eskolan ikasten eta
irakasten jasotzen dute: ' Medikuntzako eta Hezkuntzako Merkataritza- Ziurtagiria ' .

15-16 urte bitartekoak: neskak (Jakintsuak) joan astean 6 egun ordainduta (1x wmw)

klaseak ' SmeC: Familia-Unibertsitatea '. 16. urtea betetzen duten jakintsuek jasotzen dute ' Familia-Unibertsitateko
Diploma '
62 urte zaharrak irakatsi zuen: Bizi Esperientziak hurrengo belaunaldiei helarazten dizkie (ordaindu 3x
wmw) helbidean Familia Unibertsitatea .

63 urte edo senior baino gehiago (hezkidetza) hezkuntza eskuragarri dago ' SmeC: Senior
Activity Club ' .

PHeC ( Probintziako Ospitalea eta Hezkuntza Konplexua)
Doako Hezkuntza etengabea eskaintzen du. HE '10 - 18 'urte bitartekoa 'Mutilaren
eskola bakarra', & 'Aprendiz-Unibertsitatea'.

HE & SHE ikasketa sakona: Teknikoa-Unibertsitatea,
Lidergoa-Unibertsitatea, Lidergoa-Kanpaldia.
10-14 urte: mutilena (Jakintsuak) astean 6 egunetan mutilak klaseak bakarrik joaten dira, ' PHeC
Boy-en eskola bakarra '. 14 laguneko taldeetan, ikusi, entzun, probatu, ulertu eta irakasten
ikasten dute (wltut) . 14. urtea bete ondoren 'jaso' Mutil Eskolako Diploma '. Aitak asteko eguneko
zerrendan betebeharrak trebatzen dira eta irakasleek laguntzen dute.

15-18 urte: mutilaren hasiera 3 urte sarituta (1 wmw) ikastetxean ' PHeC Apprentice
College '. 14 laguneko taldeetan, ikusi, entzun, probatu, ulertu eta irakasten ikasten dute
(wltut) .
1. urtea unibertsitatera 3 egun joaten dira eta lan egiten dute CROn 3 egun.
2. urtea unibertsitatera joaten dira 2 egunetan eta lan egiten dute CROn 4 egun.
3. urtea Unibertsitatera joaten dira 1 egunetan eta lan egiten dute CROn 5 egun.

Irabazitakoaren ondoren: ' Merkataritza-ziurtagiria '.
62 urte zaharrak irakasten zuen: HEk Bizitzako Esperientziak hurrengo belaunaldiei helarazten dizkie (3x
ordainduta wmw) helbidean Ikasle Ikastetxea .

63 urte edo senior baino gehiago (hezkidetza) hezkuntza eskuragarri dago ' SmeC: Senior
Activity Club ' .

HE, SHE helbidean gehiago ikasteko aukera dago ' Unibertsitate Teknikoa .

Hilabete osoko Begirale ikastaroak egiten dituzte. Hau da, 1 ordu geroago
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Egunsentia Ilunabarra baino 1 ordu lehenago Astean 6 egunetan 4 asteko ikastaroa. Egunerokotasuna:
otoitzak, ariketak, psikologia, komunikazioa, delegazioa, zuzendaritza, batzordekideak, ..
Lortutako arrakastaren ondoren Begirale-ziurtagiria '

' Lidergoa-Unibertsitatea ' HE, SHE 2, hilabete osoko ikastaroak eskaintzen ditu 'Lider-Diploma'
& 'Kudeatzaile-Diploma' . Lidergo ikastaroa eguneroko errutina Begiralearen ikastaroaren
antzekoa da + larrialdi zerbitzuen betebeharrak. Bukatu ondoren jaso ' Lider-Diploma '.

Kudeatzaile ikastaroa 'konfiguratzen hastea da' CROn '+ larrialdi zerbitzuen betebeharrak.
Osaketaren irabaziak ' Zuzendari-Diploma '.
' Lidergo-kanpaldia ' 2 hilabeteko egun osoko administrazio ikastaroa
HE, SHErentzat. Ikastaroak ' Cluster-CROn '
eta larrialdi bati aurre egiten dio (PDEc prestakuntza) .

Osaketaren irabaziak ' Administrari-titulua '.
PDEc ( Probintziako Defentsa eta Larrialdietako zentroa) funtzionatzen du 'CE
(Komunitateko Larrialdi Zerbitzua) '. CE 17 urteko SHE-k eta 18 urteko HE-k "Komunitateko
Larrialdietako" zerbitzu "trebakuntza konpultsiboa egiten du. Erreserbista birziklatzen du.

PHeC eta PDEc-ek 'Leadership-Camp training' partekatzen dute. 'CE' prestakuntza jaso zuten
guztiak erreserbista bihurtzen dira. "CE" bukatu zuen HE bakoitza erreserbari bihurtzen da
egonean, 49 urtera arte. "H-MC osatu ondoren (Gorostia-Ezkontza Kontratua) 'Erreserbista
bilakatzen da egonean, 49 urte arte.

Foru Gobernuak "doako hezkuntza" eskaintzen du jaio gabe hasi eta adinekoak
barne. Gobernuz kanpoko hezkuntza ez da onartzen eta itxia. Hezkuntza (doakoa,
publikoa) da Probintzia eta Shire.
SmeC ' Shire mediku eta hezkuntza konplexua '.
PHeC ' Probintziako Ospitalea eta Hezkuntza Konplexua '.

PDEc ' Defentsa eta Larrialdietako Probintzia Zentroa '.

CE ' Komunitateko larrialdi zerbitzua '

Hezkuntza Gurasoen, Hezitzaileen eta medikuen arteko lankidetza da.
Doako hezkuntza, Doako osasuna eta Ikastaroak dakartza.
Ez, etxeko lanak! Ez, gobernuz kanpoko hezkuntza! Ez, Unibertsitateak!
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1 st Ikasi, ulertzen duzunean, hasi irakasten. Doako hezkuntzan ikasle azkarrak ikasle geldoak irakasten
dituzte. Lanean esperientziadun langileak etorri berriak trebatzen ditu. Etxean, aiton-amonek haurrei
irakasten diete, seme-alabei. Gurasoek haurrei irakasten diete.

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Heziketa Otoitza

Ospatu Hezkuntzaren eguna 6.1.7 .

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena)
Ezagutzak bilatzeko, irabazteko, aplikatzeko bizitza osoa bizitza osorako ikasteko eta
irakasteko doako hezkuntzaren bidez

Doako hezkuntza publikoari laguntzeko

Eman bizitzako esperientziak hurrengo belaunaldiei For the Glory of 1
JAINKOA eta Gizateriaren Ongia

Otoitz hau klasean eta Hezkuntza Egunean erabiltzen da

ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
Plagiatu ideia berriak eraiki eta aurrera eramateko. Zergatik berridatzi ondo idatzita
dagoen zerbait. Idazkera on bat gorde behar da berridazketa bidez ez mozteko. Idatzi
zati on bat plagiatu eta gero zabaldu .

Bilakaera (nahikoa 1 JAINKOA) existitzen denaren gainean eraikiz aurrera egiten du eta
ondoren berriak sortzen ditu. Idazkera on bat irakurtzeak adimena jatorrizkoaren maila
altuetara igotzera bultzatzen du. Pentsamendu hau berridazketan kontzentratzeko gelditzea
denbora galtzen duen hezkuntza kaskarra da. Izan argia, 'Plagiatu'.

Plagioa ez da idazketari bakarrik aplikatzen. Plagarismoa "IP" guztiei aplikatzen
zaie (Jabetza intelektuala) . Komunitateak jendeari Jabetza Intelektuala garatzeko
bitartekoak eta aukerak eskaintzen dizkio. Hori dela eta, "IP" guztia komunitateko
jabetza da, guztiek erabiltzeko! "IP" etekinak ateratzeak Komunitatea delitua
arpilatzea da: ' ANDEREA R6 '

"Jabetza intelektuala" guztia komunitatearen jabetzakoa da guztion onurarako. Ustelkeria,
gutizia, irabaziak bultzatutako Anti-1 JAINKOA herrialdeek, plagiatzeak copyrighta urratu
dezake. Copyrighta erreklamatzea
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komunitatea, portaera kriminala: ' ANDEREA R6 '

Etxerako lanak ikasteko edo irakasteko modurik desegoki eta alferrikakoa da. Eruditu batek
oharkabetasunak, ezjakintasunak, lagunek, gurasoek, kronologiak ... presionatuta dago. Etxeko lan
gehienak ez ditu ebaluatzen eta kalifikatzen ari den jakintsuak egiten. Etxeko lanak bere izaera
desleiala dela eta ez du ezertarako balio eta engainagarria da ebaluatzeko. Gurasoek eta
hezitzaileek etxeko lanak egiten laguntzen dute, iruzurrak egiten dituzte, desleialtasuna.

Hezitzaileek arazo moralak dituzte markatzerakoan. Jakitunak
ez zuela lana egin susmatzen dute. Ziurgabetasun hori dela eta,
edozein markak ez du ezertarako balio. Etxeko lanak tresna
gisa

ulermenaren ebaluazioa okerra da. Beraz, Etxeko lanak faltsuak dira, denbora eta
baliabideak xahutzea. ETXEKO LANIK EZ
Ebaluazioa : Beharrezkoa da Teach & Learn erabilgarria eta eraginkorra izan dadin.

Ohar ! Badago: 'Etxerako lanik EZ' !!!

Ikasleek klasean egindako ulermen lanak ebaluatzen dituzte. Ikasketa-modulua
amaitzen den bakoitzean, jakintsuek ulermena ebaluatzeko lanak jasotzen dituzte. Ulermen
lanak klasean burutzen dira. Ohar ! Badago: ' ETXEKO LANIK EZ '!!!

2 ebaluazio daude: Pasatu edo Porrota.

70
%
Badago

Gainditze tasa% 70ekoa da. Hutsegitea eta jakintsuak ikasketa-modulua
errepikatu behar du gainditu arte. Ohar ! Moduluak soilik ez du urte osoa
errepikatu behar.
azken urteko ebaluaziorik edo azken azterketarik ez (alferrikakoa

jarduera) . Ebaluazioa modulu bakoitzerako bakarrik da, ez metatutako moduluen kasuan. Ikasle batek
ezarritako modulu guztiak gainditu dituenean Ikastaroaren Ziurtagiria igortzen da.

Hezitzaileek lanerako gaitasuna, "Ikasi eta irakasteko" dedikazioa eta ikasleen
ulermena ebaluatzen dituzte. Irakasle batek bere irakaskuntza-errendimendua
"autoebaluatzeko" gai izan behar du. Onargarria da ikasleen% 90eko ulermen

90
%

tasa gehi.

Ezer gutxi, hezitzailea (Irakaslea) kendu, berriro entrenatu.

Irakaskuntza-termino bakoitzaren aurretik, ikasgaiaren moduluaren ulermen-termino
guztiak dagokien "arrakastaz" bete behar dira
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hezitzailea. Hezitzaileak gutxienez% 90eko gainditu behar du. Hutsegitea, hezitzaileak
ez dio irakasgai honi epe hori ematen. Pertsona hori Hezkuntzan parte hartzeko egokia
den balorazioa egiten da. Ohar:
CG-k ez ditu trebakuntza anitzak onartzen. Denetik pixka bat jakitea eta ezer ere ez ondo.
Pertsona kaskarra egiten du, hezkuntzarako egokia ez dena. Hezitzaileak espezialista
jakitunak izan behar dira '.

80 Eskolako ikasleen% 80ko ulermen tasa onartzen da
mahaia. Gutxiago, zuzendari-hezitzailea kentzen da. Hona itzultzen da
%
irakaskuntza.
Ikasturte bat 3 hiruhilekotan banatzen da. 1. epea, 1 st, 5 hilabete. Epea
2, hurrengo 4 hilabeteetan. 3. epea, Custodian Guardian Kalender-en azken 5 hilabeteak. Ez
dago eskola oporrik. Hezitzaileek, jakintsuek 2, 1 asteko oporrak izateko eskubidea dute.
Banan-banan aterata, astean behin. Gutxienez 3 hilabeteko aldea. Gutxienez 4 aste lehenago
eskatu behar da. Gurasoek bekadunak eskatzen dituzte.

Ohar: Doako hezkuntza hornitzaileek irteerak egiten dituzte (egun edo gehiago) epe guztietan. Irteerak
doakoak dira, derrigorrezkoak. Hezitzaileak, bekariak eta guraso batzuk (behar den moduan) parte hartu.

Ariketa fisikoa
Jakintsuak, Hezitzaileak egunero (derrigorrezkoa) parte hartu barruko ariketetan (erabili LGM gida gisa) . Gimnasioa,
Obaloak itxita daude (derrigorrezkoa) . Kontaktua kirola, borroka-kirola, elite-kirola (1 irabazle, askatzaile
asko) debekatuta daude

Aldatzen den edozein zuzendari eta hezitzaile Hezkuntzatik kentzen da.

Sexu-desgaitasuna
"Sexu-desgaitasuna" zantzuak erakusten dituzten jakintsuek. (haur tratu txarrak, sexu berekoa,
nahasia) . Batzorde batek ebaluatzen ditu (hezitzaileak, sendagileak, gurasoak) . Kaltetuta
aurkitzen badira, "SDQC" ra transferitzen dira (Sexu-desgaitasunen koarentenako konposatua) .
Beren babeserako eta gainerako haurrak babesteko.

Adimen-desgaitasuna
"Adimen-desgaitasuna" zantzuak dituzten jakintsuek . Batzorde batek ebaluatzen ditu (hezitzaileak,
sendagileak, gurasoak) . Kaltetuta aurkitzen badira, 'MDQC' ra transferitzen dira (Adimen-desgaitasunen
koarentenako konposatua) . Beren babeserako eta gainerako haurrak babesteko.
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Desgaitasun fisikoa
"Desgaitasun fisikoa" zantzuak dituzten jakintsuek . Batzorde batek ebaluatzen ditu (hezitzaileak,
sendagileak, gurasoak) . Kaltetuta aurkitzen badira, 'PDQC' honetara transferitzen dira (Desgaitasun
Fisikoa eta Koarentenako Konposatua) . Beren babeserako eta gainerako haurrak babesteko.

Bilatu> irabazi> ezagutzak aplikatu bidez

Doako hezkuntza <Ikasi eta irakatsi
13. pribilegioa:
Saritutako lana!
Pertsona orok du 1 JAINKOA erabilgarria izateko eskubidea eta lana saritua izateko eskubidea eman
zaie. Langabezia ez da onargarria. Komunitatearen zama. Alferrikako bizitza.

Saritutako lana soldatapeko eta boluntario lanetan banatzen da. Soldatapekoak bizitzaren
alde fisikoaren beharrak zaintzen ditu, diru saria jasoz. Boluntariotza ona da Arimarentzat. 1
JAINKOA boluntarioak maite ditu! 1 JAINKOA ikusten ari da!

Kudeaketa ekonomikoa, soldatak eta baldintzak lortzeko (wmw) Foru Aldundiak ezartzen ditu. ' wmw
' urtero ezartzen dira. wmw baldintza ekonomikoek eskatzen duten moduan berdin jarrai dezake,
edo igo edo jaitsi.

Soldatak eta baldintzak ezartzeko normalizatuta daude. Kudeaketa ekonomiko onena lortzeko
denok soldatapeko bat da. Pribatua, Estatuaren jabetza ezabatu eta ordeztu egiten da CROn .
Sindikatuak baja ematen dira. Gobernuak soldata eta baldintzak ezartzen ditu. 7 soldata nota
daude.
Ordainketa "asteko gutxieneko soldata" batean oinarritzen da (wmw) eta biderkatzailea.

Payscale hasten da wmw x1 (gutxienez) ra wmw x7 (gehienez) :
wmw x 1
kualifikatu gabea, ikastuna wmw x 5
wmw x 2
trebea, Trady
wmw x 6
wmw x 3
Master-Trady
wmw x 7
wmw x 4 Begiralea

Liderra
Kudeatzailea

Administratzailea

(gehienez)

wmw 6 egun, 7 * eguneko orduak, 42 orduko lana astean, 7. eguneko lanik gabe

(Fun-Day) . Eguneroko lan-ordu tartea (Denbora-triangelua) : 1 ordu geroago
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Egunsentia Ilunabarra baino 1 ordu lehenago. Ordu honetatik kanpo larrialdi zerbitzuek bakarrik
funtzionatzen dute (Gau-toki-itxiera) . Astean 18 ordu baino gehiago ez (Egunean 3 ordu) lanaldi
partzialeko lana. Lan kasualik ez.

* CG Klock, New-Age denboraren kudeaketa erabiltzen da
Ordainketen 7 kalifikazio guztietarako baldintzak:
Espero BERA ' 7 asteko aitatasun baimena jasotzen dute,
wmw 1 orduan SmeC arauak aplikatzen dira ~
BERA ' astebeteko amatasun baimena jasotzen dute, wmw 1 ~
Gaixotasun-soldata ordainketa-kalifikazio guztientzat, wmw 1 ~

3 eguneko erreklamazio baimena dago, wmw 1 ~

Badira 2, 1 aste (14 egun)
urteko oporretako soldata-maila, wmw 1

~ Ez dago urteko bajarik kargatzerik, ezta zerbitzu
luzeko baimenik ere ~
Lanerako tresneria, janaria, edaria eta higienea
eskaintzen dira.

Lan baldintzak: Lantokia osasuntsua, segurua, babes-tresneria eta oinetakoak behar
bezala jantzita egotea da. Jendea denbora gutxiagoan lan gehiago egitera bultzatzea ez da
segurua, ez da sendagarria eta kalitatea gutxitzen du. 3 orduz behin etenaldiak egiten dira.
Lan egindako ordu guztiak (aparteko orduak,% 10 kargatzea barne) egun batek ez ditu 10
ordu baino gehiago izan behar .

Karrerako bidea! Ikaskuntza, irekiera dagoenean, lan esperientziak, antzinatasunak
bultzatua. Sailkatu ondoren ikasketa gehiago egin ( BERA, BERA) . Lan-esperientziak
sustatutako irekiera dagoenean, antzinatasuna. Sailkatu ondoren ikasketa gehiago egin.
Lan-esperientziak, antzinatasunak sustatutako irekiera dagoenean. ...

Zerga errenta lortzeko gehienez wmw7 :% 0 ~ Errentaren gaineko zerga wmw7 :

% 100 ~ Fringe onuren zerga:% 100!
Lanaldi osoz edo lanaldi partzialean aurkitzen ez duten langileak.

Erabilgarriak dira (Egile onak) arabera ' Shire ' gainean
wmw x1 . Egile onak izateak langabeak desagerrarazten ditu!

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!
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Langileak Otoitza

Ospatu Langileen Eguna 5.1.7 .

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena)
Laguntza eskatu langile erabilgarria izan dadin
Nire ahaleginak nahiko estimatuak eta sarituak izan daitezen, nire
onena egiten saiatzen naiz uneoro

Nire komunitatea harro sentiaraziko dut niretzat 1 JAINKOA & Gizateriaren
Ongia
Otoitz hau Langileen Egunean erabiltzen da

ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
14. pribilegioa:
Jaso errespetua!
Custodian Guardian-ek "Errespetua" ematen die trukean errespetatu nahi dutena

Errespetua jasotzea harmonien familia, lantokia, komunitatea da. Errespetua jasotzea eskubide bat
da. CG-k beste CG batzuekiko, Adinekoek eta Elizako kideekiko errespetua erakusten dute ( UCG1) . Merezitako
beste pertsona batzuekiko errespetua ere erakusten dute.

Errespetua jasotzea bertutearekiko edo lorpenarekiko miresmena erakustea da.

Baliteke denbora eta ahalegina behar izatea ezaugarri onez jabetzeko. Jakitun eta
egokia denean, errespetatu ezaugarri horiek.
Gurasoek seme-alabengandik errespetua jasotzen dute. Ordainetan gurasoek seme-alaben hazkunde-minak
errespetatzen dituzte. Adinekoek gazteenekiko errespetua jasotzen dutenek errespetua erakusten dute ezagutzaren
jarraitutasunaren bidez. Jendeak errespetua erakusten die hautatutako liderrei. Langileek errespetua erakusten dute CROn
batzordekideak.

Errespetua ez da Freebie bat. Errespetua irabazten da! Errespetua irabazi ez duen
jendea. Ez ezazu errespeturik jaso. Hobetu behar dute.
Errespetua jasotzen ari al zara, 'Bai, ona'! Errespeturik ez jasotzea, 'Zergatik Ez'! Autoebaluatu,
galdetu besteei. Baliteke aldatu behar izatea. Beste batzuek errieta egin beharko dute.

Errespetua! Merezi duen Gola!
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15. pribilegioa:
Jaso justizia!
Justizia jasotzea a da 1 JAINKOA giza eskubidea emanda! Justiziaren aurkako
mehatxu handienak Herentziazko Tiranoak, Tirano Politikoak eta Aberastasun
apartheidak dira. Hau ukatuz 1 JAINKOA emandako pribilegioa iraina da 1 JAINKOA eta
komunitateko delitua ANDEREA R6-7

Justiziaren aurkako mehatxu bat Justizia ez izatea, Elitismoa, Ustelkeria da ..

(Gaizkiaren katea) . Bidegabekeriak tirano hereditario eta politikoen ondare eta
harroputz, berekoi eta boterearen mendekoak dira. Herentziazko-Tiranoaren
abdikazioa edo kaiola dira, ANDEREA R7 . Politiko-Tiranoak kaiolan daude, ANDEREA
R7 .
Aberastasuna-Apartheid, jabetza, amaitzen da. Ustelak, Parasitoak, Harrapariak,
Irabazleak ondasun biluziak, kaiolatuak, ANDEREA

R6 . Ordezkatua CROn eta wmw.
Custodian-Guardianek gizarte demokratiko eta justu baten alde egiten du.

Hori moralki zuzena, zuzena eta idatzitakoaren arabera jokatzen da, Legea
ematen duen manifestua .
Justizia jasotzeko. Lege betearaziak daude. Borrokatzen ez duen Botere
Judizial batek babesten du (Sheriff Abokatu Igerilekua, Marshall Barrister
Igerilekua) . Nork kolaboratzen duen "Egia" aurkitzeko. Aldarrikatu
"Erruduna" edo "Erruduna ez". Banatu, metatutako "Nahitaezko zigorra",
birgaitzea "

eta kalte-ordainak bermatu bezala. Ohar! Ez dago epaimahairik. Ez dago auzi zibilik.

1 JAINKOAREN

Justizia

Epaiketa-eguna> Garbitasun-Eskalak
(7. korritu) Otoitzak berpiztu

HUMAN – RI GHT CE BAKARRIK EZ DUT
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16. pribilegioa:
Duintasunez amaitu!
Custodian Guardianen ustez 1 JAINKOA nork bizi edo hiltzen duen erabakitzeko eskubidea du. Jendeak
badu 1 JAINKOA gertaerak ahalbidetzen duen bizitza duintasunez amaitzeko eskubidea ematen zaie. Bizitza
bizigabea amaitzea dakar bizitza eta heriotza erabakia hartuz 1 JAINKOAREN eskuak.

Bizitza onartzen duen pertsona bat aktibatuta dago (mediku langileek) 3 egun igaro
ondoren (derrigorrezkoa) . 1 JAINKOA orduan erabakitzen du pertsona hori bizi edo
hiltzen den. Pertsona bat gehiago bizitzari uztea tortura da, delitua, ANDEREA R7 .

Pertsona bati bizitza arriskuan jartzen duen gaixotasuna duela esaten zaio. 1 st haien gorpua harategia
da (ebakuntza) . Bizirik dago pertsona erreta dago (oihuka agonian) erradiazioarekin. Oraindik bizirik
dagoen pertsona pozoituta dago (Farmazeutikoak) . Oraindik bizirik sendatu zaitezke oraingoz. Edo ez
zara sendatzen, torturaren ondoren heriotza geldo eta larrigarria hiltzen uzten zaizu. Gizagabea
krudela da. Ez duinotasunarekin amaiera.

Custodian-Guardian dietak, praktikak eta txertoak osatutako prebentziozko osasuna babesten du. Kirurgia
azken baliabideko prozedura medikoa da. Erradiazio tratamendua administratu behar ez den
tortura da. Farmazikuluak saihestu behar dira, osasuntsuak ez diren arropak dira. Guztiek
albo-ondorioak dituzte eta saihestu beharreko osasunerako arrisku handia da.

Ogitartekoa egiteko eta jateko gai ez den Pertsona bat orain edo aurreikusitako etorkizunean. Agian
inbidatu nahi du 1 JAINKOA erabakiak hartzeko prozesua
(bizi edo hil) . Pertsona orok ukatzeko eskubidea du: tratamendua, janaria eta edaria (2 egun barru
hildakoak ez dituzu zure hildakoak) . Pertsona bati eskubide hori ukatzea tortura da, delitua, ANDEREA R7 .

1 JAINKOAREN diseinua da Unibertso Fisikoan dagoen guztiak hasiera eta amaiera
dituela, giza gorputza barne. Giza errukiak sufrimenduari amaiera ematea eskatzen du. Ez
bizitza "artifizialki luzatzen". Bizitza artifizialki luzatzeak oztopatzen du 1 JAINKOA diseinua
(Arimaren misioa) .

Bizirik lurperatuta ez egoteko, errausketa ezinbestekoa da. Errausketak
Arima ere askatzen du. Ohar!

Hilerriak osasunerako arriskua dira, lur xahutzea.
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Norberak eragindakoa hiltzen (eutanasia, suizidioa) adimen ahularen, espiritu ahularen
seinale da. Arimaren Bizi-esperientzia da. Beste gizakiek ez lukete oztoporik izan behar
besteentzat arriskurik ez badago. 1 JAINKOA hau kudeatuko du Epaiketa egunean. Pertsona
bati bere kabuz hiltzea laguntzea onargarria da, dagokion auzitegiak heriotza nahia dagoela
onartzen duen bitartean. Sufrimendu larria tortura da. Amaitu !! Ohar! Gizakiek amaitzen
dute (errukia) animalia sufrituengatik. Hala ere, beraien errukia ez dute falta.

Bizitza duintasunez amaitzea giza eskubidea da.
1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Arima Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Mesedez, ongi
etorri gure komunitateko kide bati
Onak izaten ahalegindu zen zaindari zaindari xume bat. Bere egitekoa bete
zuen pertsona maite asko. Suteak Arima hau askatzen du Epaiketa
Egunerako

For the Glory of galdutako Arima bakarra 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia

Otoitz hau pertsona bat noiz edo noiz hil ondoren erabiltzen da. Erraustegiaren
amaiera-atariko zeremonian erabiltzen da.

ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
17. pribilegioa:
Askatasunez aukeratu gobernua!
Gizakiak izaki sozialak dira. Kide izatea gustatzen zaie.
Askatasunez hautatutako batzordeek behar hori betetzen dute. 1eko lidergoa
Tirania da. Batzordearen gidaritza zuzena da.
Herentziazkoak eta Politiko-Tiranikoak askatasunez aukeratutako aukera
anitzekoekin ordezkatzen dira (1 st argitalpena gaindituta)

gobernantza. Gobernantzak HE ordezkatzen du. Hautetsiek
'erabiltzen dute ZuzenbideaEman emailea ' gidari gisa.
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Jendeak askatasunez hautatutako Gobernua babesten du hauteskundeetan botoa emanez. Bozkatu
ezean, erradikalek Gobernua bereganatu eta Tirania ezarriko dute (hereditarioa edo politikoa) . Tiranoak
kaiolan kentzen dituzte, ANDEREA R7 . ' Universe Custodian Guardians-ek 2 gobernu mota
soilik onartzen ditu, 'Probintzia' (probintzia) eta 'Shire' (tokikoa) .

Probintzia sortu ondoren 35 barruti politikoetan banatzen da. Barruti
bakoitzak 4 HE hautatzen ditu Parlamenturako 4 urterako (Quattro urteak) .
Candidata (BERA, BERA) boto gehien biltzen duen hautatua da. 70
hautetsi Erregelak bezala ezagutzen dira. Custodian Guardian
independenteak ez diren alderdiak onartzen ditu.

The 7 probintziak Batzorde Zentralak zuzentzen ditu (Parlamentua) .
Parlamentu hau 70 agintariz osatuta dago. 36 agintariek gobernua osatzen dute. Gobernuko
agintariak izenarekin ezagutzen dira Legegileak eta gobernuz kanpoko agintariei deitzen zaie Dama.
Zuzentzaileek Legebiltzarra zuzentzen duen Erregela-Arbitroa hornitzen dute.

Agintariek isilpeko boto bidez aukeratzen dute 7 legegizon eta agintari-arbitro 1 osatutako batzordea. Erregelak
1 st aukeratu 1 HE, 1 SHE. Hauen artean boto altuena lortzen duen 1 legegile "nagusia" bihurtzen da.
Beste 'Checker Ruler- Arbitroa' (Adib. BERA da nagusia, Bera da erregela-arbitroa) . Boto kopuru bera
zenbat eta seniorra nagusia bihurtu.

Ondoren, agintariek 3 HE, 3 SHE legegile hautatzen dituzte. Boto kopuru bera zenbat eta
zaharragoak legegileak bihurtu. Buruak 5 komandanteak banatzen ditu (Ingurumena, Kanpokoa,
Barrualdea, Ezagutza, Konderria) eta 1 Ikuskari zorro. Probintzia gaur egun gobernatzen da.
Ohar! Parlamentuko Erregela-Arbitroa Auditorea ere ari da ikuskatzen. Parlamentuaren
erantzukizuna funtsezkoa da!

Probintziak "Shire" bat sortzen du. Probintziak 3 'aholkulari' eskaintzen ditu 'Shire'rako. 'Shire'
kontseilua 3 "aholkulari" eta 2 "kalif" osatzen dute. (1 HE, 1 SHE) 'Kalifak' lau urtean behin
aukeratzen dira Pazko Hileko 1. Egunean, Quattro Urtean * 1. iraganean post sistema.

* Aro Berriko denboraren kudeaketa, CG Kalender

52

1 FEDE 15.08.1.1 NAtm
Legea ematen duen manifestua Idatzita dagoen bezala izango da!

1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren zaintzaileen zaindariak

www.universecustodianguardians.org

Custodian Guardian-ek hauta dezaketen hauteskunde guztietan bozkatuko du.

NOLA BOTATU
Botoa emateko hautagaia:
A edo ez ditu 28 urte edo 70 urte baino lehenagokoak. Gurasoak dira
edo izan dira.

Langilea edo boluntarioa edo erretiratua da. Burutik
eta fisikoki ondo dago.
Ez du Unibertsitateko ikasketarik.

Ez du kaiolako birgaitzerik egin.
Ez du sexu desgaitasunik (genero bera, nahastutako generoa, haurren tratu txarrak) .

"Lege-emaileen manifestua" erabiltzen du gidari gisa.
Zaindariaren zaindaria da

OHAR !
Custodian Guardian aldekoek eta Klan Elderrek hauteskundeetan hautagaiak izendatu,
lagundu, onetsi eta SHUN hautagai izan daitezke. Zaindarien zaindari kideak (Zenturion,
Praytorian, Aldarrikatzailea) ezin ditu 1 Elizako administrazioaz kanpoko hautagaiak onartu,
izendatu edo onartu.

Botoa ematea betebehar zibila da.

Askatasunez hautatutako Gobernua giza eskubidea da.
Lortutako 'Pribilegioak' jaso ondoren. 'Hutsegiteak' ezagutzeko garaia da.

1 JAINKOAREN Aintzarako eta Gizateriaren Onerako!
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