1FAITH Prawodawcy Oczywisty

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Powiernik Guardians

Zobowiązania są należne zachowanie moralne 1GOD , rodzina & the środo- wiska. obowiązek
moralny konwertuje do cywilnego dostawczych. Ukończenie moral- Obowiązki uprawnia do
otrzymania 1GOD dany przywileje , Kończenie
1GOD Podane Przywileje uprawnia do otrzymania prawa społeczność!

zagrożenia 1GOD Podane obowiązki: Anty- 1GOD, apatia, antyspołeczne zachowanie,
lenistwo, bezprawie, rozpusta, egoizm. Zawierać zagrożenia. Trzymaj groźby odpowiedzialny,
zawsze.

1GOD dany obowiązki
1 Kult 1GOD , odrzucić wszystkie inne bożki
2

Protect, ciało ludzkie od poczęcia

3

Całe życie, szukać, zdobyć i zastosować wiedzę

4 Mate mnożyć i rozpocząć własną rodzinę

5 Honor, szanować swoich rodziców i dziadków
6 Strzec Środowisko i wszystkie jego formy życia
7

Stosowanie „Prawodawcy Manifest”, szerzyć swoją wiadomość

8 Omijanie i oczyścić Zanieczyszczenie

9

Ochrony zwierząt przed okrucieństwem i wymarcie

10 Wstać dla niesprawiedliwie zaatakowany, w niekorzystnej sytuacji,
słaby i potrzebujących

11 Nakarm głodne, schronienie bezdomnym i komfort chorego

12 Protest niesprawiedliwość, amoralność, i ekologicznym

wandalizm
13 Czy nagradzani pracę, nie próżnują

14 Bądź dobry Karać Zło
15 Być tylko i dać zasłużony szacunek
16 Kremacji, w pobliżu cmentarzy
17 Głosowanie we wszystkich wyborach
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OBOWIĄZKI - Modlitwa
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Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) Endeavour do wypełnienia
wszystkich zobowiązań będzie zachęcać innych do tego samego I stosuje
obowiązki obowiązki wspólnotowe zachęcają obowiązki Wspólnoty byłyby
egzekwowane na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości

Ta modlitwa jest recytowane w domu lub na spotkanie!

Obowiązek 1: Kult

1GOD, odrzucić wszystkie inne bożki.

Adorowania jest najbardziej osobisty idolization. Ten typ idolization jest zarezerwowany dla 1GOD tylko.
Wszelkie inne idolization jest fałszywy i „Koniec. Wszystko fizyczny i duchowy dowody innych idoli jest
recyklingowi.

Ludzie religię, ale nic 1GOD są wprowadzani w błąd. Pokorna starań, aby przekształcić
je do 1GOD 1FAITH 1Church Universe powiernicze Opiekunów. 1GOD zajmie ostro w
życiu & Afterlife z każdym, kto wielbi inne (fałszywy) idoli.
czczenia 1GOD jest bliska osobista. Jak rozwijać tę bliskość z 1GOD. Chcesz
spotkać się z ludźmi, którzy czują tak samo. Odwiedź Gathering! Nie, Gathering,
w pobliżu, start 1. Nie ma wystarczającej liczby zwolenników do rozpoczęcia
zgromadzenia. Konwersja niedowiarków, nieświadomi, misuided, nieśmiały,
uparty, żałosne, niewierzący ...

1GOD każdy człowiek chce mieć możliwość domagania się od 1FAITH ,
Konwersja serialu niestosowania przemocy, nie samolubny, opiekuńczy, dzielenie opiekun opiekun
życia społecznego. Konwertyta jest wprowadzany do Gathering. Piasta społeczna depozytariusza
życia opiekuna. Konwertyci są pomógł odrzucając fałszywych bożków. Po odrzuceniu ich błędne
przeszłości. Ich przeszłość nigdy nie powinny być wymienione.

czczenia 1GOD Oznacza odrzucając wszystkie inne (fałszywy) idoli. Odrzuty nie oznacza
tylko fizyczne rzeczy (Rzeźby, pisma, ikony, ...) ale także fałszywe emocje, idee, rytuały,
myśli ... Odrzucanie środków niszczących substancji, ale również recykling odpadów.
Fałszywe bożki może być religijny, czy nie. Fałszywe bożki religijne: Budda,
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Święty człowiek; Jezus, jego matka, jego uczniowie; Święci, kler any- rodzaju; dowolna roślina, ludzki
lub zwierzęcy, każdy Holy-ziemia lub święta miejscem; pogańscy bogowie hinduscy bogowie ...

Fałszywe bożki niereligijnych: Dziedziczne-tyranów War-Lordów, polityczno Tyrani politycy;
Gwiazdy, Rozrywka, sportowców, naukowiec; Obcy, Liberty, Słońce, gwiazdy, planety,
księżyce, ...
Fałszywe bożki miejsca kultu są rozebrane. Cały budynek-materiał jest ponownie wykorzystywane. Shire
planowania dotyczy.

1GOD nie chce budynków cel-build kultu.
Zużyte miejsc kultu. Wszystkie oznaki uznania fałszywego bożka są
nierozpoznawalne.

Jest tylko 1 idol 1GOD!

Fałszywe bożki celne są odrzucane. Penis pochwa & okaleczenie kończy.

Końce body piercing, obiekty są usuwane z organizmu. usuwa tatuaże,. Nielegalna
praktyka wyrzuconych zwyczajów jest ścigany: MS / R4

Fałszywe bożki akcesoriów odrzucono: krzyże, obrazy, rzeźby, pisma, ... Odrzucono
akcesoriów ma być wykonany do poznania.
Fałszywe bożki rytuały są odrzucane. Ofiary u ludzi lub zwierząt, nawet
symboliczne są ścigane. 1GOD nie chce wyrzeczeń. Ołtarz jest zastąpiony
mównicy. 1GOD użytkownika

ludzie ogarnąć i żyć przez " Prawodawcy Manifest "!

MUSI ZROBIĆ :
Kult 1GOD tylko! czczenia 1GOD jest praktykowane wszędzie, any- czasu,
samodzielnie lub w grupie (2 lub więcej) , 1GOD nie chce dowolny cel-build (Katedry,
kościoły, klasztor, meczety, Klasztor, kapliczki, synagogi, świątynie, ...) miejsca kultu.
Odrzucać
(Rozbiórki i recyklingu) Wszystkie miejsca przeznaczenia-build kultu.

Ludzie, którzy czczą ale nic 1GOD to błąd. Pokorna należy dążyć do konwersji (Test
Modlitewny *) je do
1GOD. 1GOD zajmie surowo z każdym, kto wielbi inne
(false-idole) idoli.
* Challenge Modlitwa Scroll1, Affirmation1

czczenia 1GOD Oznacza Ludzkość żyje jego przeznaczenie! Kustosz fizycznego Wszechświata! Przestrzeń-Explora
& Kolonizacja (SX-C) są obowiązkowe. Przestrzeń-Kolonizacja potrzebuje populacyjnych wzrostu!

czczenia 1GOD oznacza wierzyć w życie pozagrobowe i aniołów. Aby osiągnąć Afterlife i
ze względów zdrowotnych ludzkie ciało jest crema- Ted. Nie kremacji może spowodować
w duszy staje się duchem.
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Fałszywe bożki miejsc kultu, zwyczajów, obrzędów i akcesoriów są odrzucane. Odrzuty
nie oznacza tylko fizyczne rzeczy (Pisma, rzeźby, ikony, ..) ale także fałszywe emocje,
idee, myśli ... Odrzucanie środków niszczących substancji i recykling odpadów.
1GOD stworzył wszechświata dla ludzkości! 1GOD chce w zamian, POSZANOWANIE ! Czczenia
fałszywych bożków pokazuje brak szacunku.

Jest tylko 1Idol, 1G OD !!!
Obowiązek 2: Protect,

ciało ludzkie od poczęcia.

zagrożenia ( niebezpieczeństwa) dla organizmu ludzkiego pochodzą klimat,
modyfikacja genetyczna, choroba, niekompetencji, zaniedbania, zanieczyszczeniem i
przemocy. Zajmujące się zagrożeniami jest ludzki organizm przetrwanie potrzeby. Cło
społeczność.

Chroniąc organizm człowieka to zespół-wysiłku. Oznacza to
ścisła współpraca pomiędzy jednostki.
Ich rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, społeczność i cały rodzaj
rządu.
Ochrona zaczyna się od poczęcia (obligacje sperm on ze ONA jajo) I kończy kremacji. Ochrona
polega ochrony klimatu, zawierać przemoc, koniec ingerencji genetycznej, minimalizacja
zanieczyszczeń, zapobiegać i leczyć choroby, ukarać zaniedbania i rozwiązania
niekompetentnych tych.

Ochrona ludzkiego ciała jest-każdy jest obowiązkiem.

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

yY

yY yY

PRZEŻYCIE - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st Dzięki nazwa) Państwo dla
przetrwania ludzkości Postaram się pomóc w moje ciało, gatunek i
społeczność przetrwać Zrobię przetrwanie mój no.1 priorytetem proszę
wspierać moje wysiłki, aby przeżyć na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości

Ta modlitwa jest recytowane na przeżycie dnia lub w razie potrzeby!
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Kiedy potrzeba, aby podjąć decyzję o rząd Survival dotyczy korzystania poniżej zasad.

Survival zamówienie: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, dobytek 7.Personal.
Survival według wieku:

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

11.1.7. Przeżycie dzień CG Kalender Motywy

Fun-Day

Aby przetrwać potrzebom ludzkim ciałem Ochrona

klimatu ,

Klimatu Zagrożenia: Słońce (promieniowanie) , Temperatura (Ciepło, mróz) , Mokry

(Schłodzić, hipotermia) , Wiatr (Oparzenie, chłód, pył) , Ochrona klimatu kon- sists
head-ochrony, ochronno-Odzież ochronna-schronienie.
Zagrożenie dla ludzkiego ciała nagiej skórze (nagość) narażone na elementy.

H-PS 1 ( standardem ochrony głowy) wszystko, co potrzebne, aby chronić głowę. Head-ochrona
składa się z: 'E-P1', 'V Kask', 'Kominiarka', 'K szal'”.
E-P1 ( Ochrona oczu) jest podzielona na 2 części: Praktyczny: single lens

(przyłbica) , Moda: 2 soczewki (okulary) ,
Okulary Rim: musi utrzymać się w powietrzu cząstek ze wszystkich stron (Góra, dół, boki) , Musi
być odporny na włamanie (, Nie pęka przy sat e) , Może być dowolny kolor może być ozdobne.
obiektywy : nietłukące, wysoce odporna na zarysowania, promienie UV blok, nie fog- ging się, olśnienie
dostosowując (Zmiany ciemniejsze / lżejsze jaśniej / ciemniej) ,

Eye-ochrona jest zawsze noszone gdy na zewnątrz.
Kask V ochrona głowy przed uderzeniami. Hair & Głowa potrzebują ochrony klimatu z zimną
/ mokrym, skrajne promieniowania i zanieczyszczeń. Głowa musi również ochronę przed
uderzeniami: V-kask z inbuild GPS Tracker, telefon, video-rejestratora, ..
Zewnętrzna powłoka jest metalowy lub syntetyczne. Ma grzbiet mid-line, które mogą być urządzone:
upierzenie, .. Skórzany pas podbródkowy posiada mikrofon. Osłona jest wygięta w bok i pionowo do
góry i w dół, do złamania, bardzo odporne na zarysowania, promienie UV blokuje nie zaparowaniu,
olśnienie regulacji

(Ciemniej / lżejsze jaśniej / ciemniej) , Kask posiada skóry z powrotem jako protektor szyi.
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V- Kask posiada wewnątrz skórzaną wyściółką. Osadzony w padding są zauszniki. ZA Kominiarka
( Czapka bez daszka) lub K szal mogą być noszone pod kaskiem. Aby utrzymać
wewnętrzną wyściółkę kasku czystą od potu, łupież i smaru. dodatkowy poza jasny światło /
podczerwone lampy światła; kamera.
Kominiarka ( Czapka bez daszka) , Kominiarka obejmować całą głowę odsłaniając tylko oczy. Jest z
dzianiny z wełny lub mieszanką bawełny i wełny (Bez włókien syntetycznych) , Może być dowolny kolor
lub wzór może mieć dekoracyjne pom-pom na górze. Kiedy nie jest potrzebna ochrona twarzy i szyi
Kominiarka może być zwinięte i stać się „Czapka”.

K szal. K-Szal może obejmować całą głowę odsłaniając tylko oczy.
Działa jako głowy pokrywa i welon (maksymalna ochrona) , Jest z dzianiny z wełny lub mieszanką
bawełny i wełny (Bez włókien syntetycznych) , Może być dowolny kolor lub wzór.

Kominiarka lub K szal zarówno chronić adek ing przez nos i
usta. Wdychania zanieczyszczeń, śmiertelne choroby
zakaźne i owady kłujące unika. Ponadto alergii i astmy są
zmniejszone. Zmniejsza to efekt suchej i zimne powietrze.
Zawiera rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej.

Head-ochrona jest zawsze noszone gdy na zewnątrz.
Odzież ochronna jest potrzebne, aby chronić ciało człowieka od klimatu, choroby i
zanieczyszczenia. Główne części ciała chronione przez Pro-odzieży ochronnymi są głowy,
skóry i stóp. Odzież ochronna, należy zawsze nosić na zewnątrz.
Skóra potrzebuje dużo ochrony przed ukąszeniami (Zwierzęta, człowiek) , użądlenia (Owady,
igły) , infekcje (Bakterie, grzyby, zarazki, Virus), , Promieniowanie (Cieplna, energia
słoneczna, Nuclear) , Ekspozycja (Kwas Fire Frost, ostre krawędzie, mokry) ,

Gryzienia ochronę: uniknąć zły / niebezpieczne zwierzęta i ludzi.
Sting-ochrona : pokrywa skóra (Odzież ochronna) , Nie tatuaż lub przekłuć ciała (Samookaleczenie
przez ciała przebijania lub tatuażu zaburzenia chory może powodować zakażenia) , Chronić
palce podczas szycia.

Zakażenia ochrona: Czysta skóra, pokrywa z
ochronno-odzieży. Zdrowa dieta, ćwiczenia, Herb i
przyprawy, suplementy uodpornienie.
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Ochrona przed promieniowaniem: pokrywa skóra (Odzież ochronna) dla ciepła i energii słonecznej. Dla
jądrowej specjalnym kolorze 100% pokrycie ciała. Ostrzeżenie!

Odsłaniając gołą skórę (Nagość) do elementów (Pogoda) jest niezdrowe.
Ekspozycja ochrona: Ochronno-odzież, Kombinezon (Z kapturem) lub 2-częściowa z lnu, bawełny, wełny
lub bawełny / mieszanki wełny (bez synthe- włókna TIC) dowolny kolor dowolny wzór. Zarówno (Kombinezon
lub 2-częściowa) Należy mieć szyjkę, T-Shirt, dmuchany * Ramiona i nogi zamknięte na nadgarstkach i
kostkach
(Projekt proof) , .. * Dmuchane ramiona i nogi pozwalają na łokcie i kolana stawów poruszać się swobodnie
również powietrze wewnątrz tworzy kontroli klimatu dla skóry i ciała.

Odzież musi być wykonane z naturalnych włókien: skór zwierzęcych, jedwab, włókna roślinnego, bawełny
lub wełny. Sztuczne włókna nie są wykorzystywane do produkcji odzieży i dotykania czegokolwiek
ludzkiej skórze. Produkcja włókien sztucznych na końcach odzieżowych, istniejące akcje są recyklingowi
w innych celach.

stopy potrzebują ochrony (Skarpetki, buty) , od klimatu i uderzeniami. Skórne,
palce i kostek są zagrożone.
Skarpety są wykonane z bawełny, wełny, bawełny lub mieszanki wełny / (bez synth- włókna Etic) dowolny kolor
dowolny wzór. Pończochy mają czyste cząstki srebra (Bez stopu) tkana, dając anty-bakteryjne, antybakteryjne
i antystatyczne tacyjne właściwości, redukując nieprzyjemne zapachy. Skarpety pokrycie nóżkami do 7 cm
powyżej kostki.

buty ma górną skóry ochronną (nie syntetyczne) Wewnętrzna miękkie leath- ER (nie syntetyczne) ,
Podeszwy skóry lub gumy (Może być poddawane recyklingowi) , Buty są w celu ochrony stóp w górę do 7
cm powyżej kostki. Uwaga! obuwie ochronne, które nie chroni (Sandały, klapki, Stringi) Stopy & Kostek
jest bezużyteczny. obuwie ochronne powinny być zawsze noszone na zewnątrz. Chodzenie boso na
zewnątrz jest niezdrowe.

Dłoń- Zabezpieczenie w postaci rękawiczki noszone są jako potrzebne! Rękawice wykonane są ze skóry,
bawełny, wełny, bawełny lub mieszanki wełny / (bez synthe- włókna TIC) dowolny kolor dowolny wzór.

Odzież ochronna-zawsze noszone gdy na zewnątrz.
Ochronnego schronienie ( domu, życia, pracy) ludzka potrzeba, ochrona przed
przestępczością (Bezpieczeństwo) , Elementy (Pogoda) , Ogień, Owady & Pollution ,
Niedrogie ochronne, schronienie jest 1GOD

podane w porządku! Kustosz-opiekun wolą klastra obudowę

(Community-living) ,
Sala' s podłogi, ściany, sufity, składa się z cyklonu, odpornych na ogień i wysokiej wilgotności
prefabrykowane płyty betonowe. podłogi muszą być czyste mokro mopa

- w stanie, przeciwpoślizgowe, antystatyczna, pleśni i mączniaka hamując higieniczne.
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drzwi: Prostokątna rama dla drewna. Zewnętrzny , Solidne, zamykane wewnątrz i na zewnątrz klucz
otwór owad ekran-drzwi, 1-way vision. Wewnętrzny Stałe, zamykane wewnątrz.

poziome Sliding- okna barwione podwójnymi szybami. Kwadrat non rama drewniana. Brak
zasłon lub draperii (Niezdrowe: kurz, bakterie, owady, ...) zamiast zewnętrzne żaluzje (Z
blokadą) I wewnątrz poziomych przesuwnych moskitiery.
Dla Ogrzewanie * centralne ogrzewanie (Pary, gorącej wody) jest używany. Chłodzenie jest przez naturalną
cyrkulację powietrza. Temperaturze pokojowej 19-21 ° C.

*

marnowania energii jest przestępstwem

Oświetlenie * powinny być automatycznie włączać / wyłączać.

*

marnowania energii jest przestępstwem

Niedomowe Shelter Dach składa się z paneli słonecznych. Ludzie mają 1GOD biorąc pod uwagę prawo do
niedrogich Bezpieczne TERS Living Quar- (Schronienie) , Rząd ma obowiązek dostarczenia jej ludności w
przystępnych bezpiecznych pomieszczeń mieszkalnych. Schronienie (Klaster, obudowa) jest supp- kłamał
przez ' Hrabstwo' ( Samorząd) , Wszystkie istoty są w przystępnej cenie czwarte wynajmowania jednostek.

Ochronno-Shelter o przetrwanie, bezpieczeństwo, komfort ...

Odsłaniając nagą skórę jest Nagość ( HE & Shie)
Odsłaniając gołą skórę (Nagość) do elementów (Pogoda) jest niezdrowe:
Pył, otarcia, Frost, ciepła, zakażenia, promieniowanie, użądlenia, wiatr, mokry. Kiedy na
zewnątrz pokrywa skóra i włosy!

Naga skóra (Nagość) naraża skórę do kurzu. Pył wysycha Skin & zatyka się z
naskórkiem porów skóry zatrzymującego z oddychaniem. zatkane się również skóra-pory
są pożywką dla infekcji (Swędzenie, bolesne) , Zmyć kurz! Użyj balsam!
Naga skóra (Nagość) wzrasta o otarcia, które niszczą skórę są bolesne i nieleczona może
prowadzić do infekcji. Traktować przetarcia przez oczyszczenie z mydłem i wodą. Przykryć
ścieranie z opatrunkiem, trzymać w miejscu, z taśmą klejącą. Nie używaj antyseptyczne lub
Creme głównej!
Naga skóra (Nagość) naraża skóry na działanie mrozu. Frost uszkadza skóry
może być trwałe. Wynieść poszkodowanego z zimna. Napełnić płytką pojemnik
dość wody ogrzewa się do temperatury 37 ° C, w celu pokrycia części ciała
odmrożone.
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Nigdy nie wolno jej masażu tkanki odmrożone.
Naga skóra (Nagość) naraża skóry na ciepło. Ciepło wysusza skóry i może go zniszczyć
co prowadzi do bólu i cierpienia długoterminową.

Ciężkie i blistered oparzenia wymagają szybkiej pomocy medycznej.

Naga skóra (Nagość) naraża skóry na promieniowanie
(Słoneczny) , Wysoka UV. Promieniowanie sprawia, że skóra bardzo chory.

Często rozpoznawane zbyt późno! Zasięgnąć porady lekarza.

Naga skóra (Nagość) naraża skóry na mokro. Długotrwałe narażenie na mokro zmienia temperaturę
ciała. Jeśli to obniża temperaturę ciała zbyt dużo choroba występuje. Szukajcie natychmiastowej
pomocy!

Naga skóra (Nagość) naraża skóry na użądlenia owadów. Najczęściej są
użądlenia owadów (Bee Hornet, Komar, osa

,,, ) , Owady użądlenia są bolesne przyczyną podrażnienia skóry, obrzęk i często
ciężka choroba.

Naga skóra (Nagość) naraża skórę do wiatru. Wiatr wysusza skórę i może go
spalić. Czysta skóra, wykorzystanie balsam!

Ostrzeżenie! Odsłaniając gołą skórę (Nagość) do elementów (Pogoda) jest niezdrowe. ochrona
skóry (Odzież ochronna) Należy zawsze nosić na zewnątrz.
Naga skóra (Nagość) publicznie lub nośnika jest kwestia moralna. Nagość na zewnątrz domu
jest niemoralne to pokazuje brak wstydu jest tandetny. Tym bardziej skóra on lub ona pokazać,
tym bardziej kiczowaty są. Trashy ludzi należy traktować jak kosza. Są to skaza na każdej
społeczności.

pływanie ludzka nie jest naturalne. Organizm ludzki nie jest przystosowany do życia w lub pod
wodą. Pływanie w lub podwodny jest nienaturalne, un

- Należy unikać zdrowy &. Naturalne wody Oceanów (morza) i wody śródlądowe (Jeziora,
rzeki, ...) , Wody nienaturalne baseny, uzdrowiska, ...
wody naturalne są toalety dla wszystkich istot żyjących w wodzie.
Ptaki latające nad wodą robić swoje odchody. Zwierzęta & Humans kanalizacyjne kończy się na wodach
śródlądowych, oceany. Ludzie na plażach mocz, miesiączkować, rzucać w górę ... Pływanie w toalecie jest
niezdrowe dla skóry. Połykając wody toaletowej jest wielkim zagrożeniem dla zdrowia. Nie rób tego!

wody naturalne jak gąbka wchłaniają zanieczyszczenia, toksyny ... Zanieczyszczenie powietrza:

kwas deszcz, popiół (Pieczenie, wysypka) pył (Górnictwo, burze) , Promieniowanie jądrowe (Elektrownie,
wojskowy) , Zanieczyszczenie powietrza dostaje się do łańcucha pokarmowego (W powietrzu, glebie, woda) ostatecznie
kończąc bycia częścią (ryzyko dla zdrowia) ludzka dieta!
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Zanieczyszczenie wody: Wiercenie, dumping, spływy, transport wodny. Drill- ing kopalnego Paliwa polutes
powietrza i wody. Zatapianie substancji chemicznych, leków, śmieci, raw-kanalizacyjnej, toksyny dzieje się
codziennie. Runoffs (Toksyny, substancje chemiczne, leki, śmieci, surowego kanalizacyjnej) od wody burzowej,
gospodarstw rolnych, przemysłu, zanieczyszczać. transport wodny Bulk-nośniki, na statkach wycieczkowych,
super- cysterny, okręty podwodne, okręty wojenne, trawler są duże sprawcy. Mniejsza woda-transport również
zanieczyszczają wód szczególnie śródlądowe. Zanieczyszczających powietrze, gleba i woda jest „Wandalizm na
środowisko” przestępstwem: MS / R7 , Wszystko przyjemność łodzi i przejeżdzają końce.

wody nienaturalne zawierają mieszaninę substancji
chemicznych, które wysychają i drażnią oczy, włosy i
skórę. Baseny & Spa są unikać. Baseny są odpady
elitarne ograniczonych świeżej wody.

T hiswasteends!
Wealth-Apartheid zaowocowało znudzonym biegu jałowym mają zbyt dużo inva- Ding wód
naturalnych i przestrzeni życiowej wielu form życia. Ten przestępca ludzki inwazji wód
naturalnych doprowadziło do reakcji obronnych przez 1GOD tworami morza.
jot ellyfish wykorzystywać swoje macki na użądlenia. Niektóre tylko podrażnić skórę.
Inne”są bolesne, tworząc bolesne pęcherze. Jelly- toksyna ryb jest śmiertelnie
ukąszony gdy wiele razy i jest tam nagromadzenie toksyn. Nie wiedząc, czy jest
nagromadzenie toksyn. Najlepiej jest szukać pomocy medycznej szybko.

stonefish Jesteśmy jednym z najbardziej jadowitych ryb na świecie. Kiedy
wszedł na jadu przez in- sił człowieka do stopy. Wynik (życie albo
śmierć) często zależy od tego, jak bardzo trujący jad wszedł w ciało. Mieszkacja żądło, jak szybko dana osoba otrzymała traktowane w.
Drętwienie lub mrowienie może trwać kilka tygodni po użądleniu.

Blue-obrączkowane ośmiornice są uznawane za jeden z najbardziej jadowitych
zwierząt morskich na świecie. Ich jad powoduje poważne i często całkowity paraliż
ciała. Ze względu na paraliż, który występuje, ugryziony nie mają możliwości
Signal- ING o pomoc lub jakikolwiek sposób wskazujący cierpienie. No
Blue-obrączkowane ośmiornice antytoksyna jest dostępna. Zachować osoby z
oddychaniem.
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urwis morze urazy tkanek od jego kolce mogą być ciężkie. Pęcznieją,
stają się czerwone i zaognione. Mogą one stać się bardzo bolesne i są
podatne na infekcje. Jeśli wolno rozprzestrzeniać we krwi wokół ciała
sprawi, że będziesz chory. Niekontrolowane zakażenia może zabić.

Conus może żądło przez rękawice. Stożek geografia jest
śmiertelny, z ponad 100 toksyn w swoim małym body.There ma
anty-jad dla Conus.
Symtons są powolne, aby pokazać. Zasięgnąć porady lekarza.

płaszczki mają ostry, jadowity bolesne żądło, które mają one na
celu w sercu intruzami. Kiedy ukąszony w sercu tylko
natychmiastowa pomoc medyczna zbawi człowieka. Nie pływać nad
singray.
Szkodliwe glonów bloom jest spowodowana przez miejskich / podmiejskich spływu.
To powoduje znaczne szkody dla zwierząt, ludzi, środowiska naturalnego i
gospodarki. Nie można pić lub w nim pływać.

Gdy wszy morze są o pierwszą rzeczą, można zauważyć podczas
skoku w oceanie jest ich żądło całej skórze. Na coś tak małego, mogą
z pewnością pack uderzenie; jest na tyle blisko, aby nie zniechęca
dzieje w wodzie. Gdy krwawienie zasięgnąć porady lekarza.
Rekiny wyczyścić oceanach chorych słabych stworzeń.

Kiedy ludzie najeżdżają mórz. Shark staje się obrońcą mórz.
1GOD stworzony po morzach dla stworzeń morskich i jedzenie dla stworzeń w powietrzu i na
lądzie. Jak również dla ludzi. Nie stworzył mórz dla ludzkiego thrillseeking. Pływanie, surfing,
narty wodne, żeglarstwo, pływanie, nurkowanie są Środowiska Wandalizm, to kończy.

Największym zagrożeniem dla człowieka-ciała ' GM” ( Modyfikacja genetyczna)

Modyfikacja genetyczna (MG) jest Anti- 1GOD , zagrożeniem dla ludzkości, wszystkie inne
stworzenia i środowiska. GM-Crop powodu przepływu na skutek zmienia cały łańcuch
pokarmowy. Tworzenie mutacje, które tworzą nowe alergie, nieznanych chorób zagrażających
życiu Global-plag wszystkich członków łańcucha pokarmowego! Ludzie staną się bardziej
chory, Die młodszy, bardziej chore dzieci, poronienia więcej ...
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Lekarstwo na to zagrożenie dla ludzkości & Eco-system jest zapobieganie i leczenie. Zatrzymać:
GM-Badania GM-produkcji nasion i GM-uprawy zbóż. Zaskarżyć: GM-naukowiec,
Kierownictwo produkcji, dyrektorów, właścicieli i upraw Hodowcy dla " Zbrodnia przeciwko
ludzkości i przeciw Eco-system ”. MS / R7

Rząd likwiduje zagrożenie poprzez przypalenia GM-badawcze i produkcja nasion
herbaty. Uprawy GM są spalane. Zanieczyszczonej gleby były GM Rośliny hodowano
jest przypalony 3 lata z rzędu. Rząd, który nie realizuje Zapobieganie i leczenie,
otrzymuje.

Zero tolerancji dla GM !!!
Inwalidztwo
Niepełnosprawność przez urodzenie, wypadku, choroby, przemocy. Niepełnosprawność może być emocjonalne
(Lęk, depresja, ...) , psychiczne (Psychoza shizophrenia ,.)

fizyczny (Amputacja, ślepota, głuchota, demencja, quadriplegia, ...)
seksualny (Homosexuality, pedofilia transgenderyzm) , Niepełnosprawność jest kwestią
społeczność. To nadpisuje rodziny lub indywidualne pragnienia. Wszelkie disa- ność który zakłóca
moralnej jakości życia rodzinnego, rodzeństwo, społeczności. Jest rozpatrywane przez służby
społeczne.

Największym zagrożeniem dla jednostki jest ' Przemoc'
Przemoc zaczyna nienarodzonych. Gwałtowne otoczenie w-nadal pro- pensity przemocy
przez resztę życia. Skłonność do przemocy potrzebuje spust, aby włączyć gwałtowne. Wyzwalacze:
Alkohol, gniew, strach kontakt-sport, walki, sport, ignorancję, upokorzenie, brak empatii,
umysł zmieniając substancję peer-ciśnienie, prowokacja, brutalne filmy, brutalne gier wideo,
...
Nienarodzone narażone na Mum & tata ustnie nadużywa siebie. Dowiedzieć się, że jest w porządku, aby
ustnie nadużywanie i zrobi to w późniejszym życiu. Nienarodzone narażony mamie fizycznie boli przez
tatę. ONA noworodków będzie później w życiu znosić przemocy fizycznej przez HE. HE noworodków
będą myśleć, że to w porządku zranić ona.

Przemoc może pochodzić od innej osoby (E) ,
Może ona pochodzić od zwierząt. Może on pochodzić od zwierząt.

Może on pochodzić z powodu działania lub zaniechania
rządu. Chodzi o inwazji obcych.
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Wspólnota mieszkający i nie trzyma odpowiedzialności „przemocy”. Będzie

'Zabić'! ( Aborcja, zabójstwa, kara śmierci, ludobójstwo, masakra)
Zabicie człowieka jest zagrożeniem dla całej ludzkości i obraza 1GOD !!!

Żadna osoba, organizacja, rząd ma prawo zabić!

ZABICIE NIE JEST ROZWIĄZANIE !!!

Zatrzymać, 'Przemoc', rozpocząć w domu!
Każdy członek commuity ma obowiązek człowieka do przeżycia zawierać przemoc. Przystąpić
(początek) Straż sąsiedzka. Obserwować, raport, aresztować (cywil) , ...
Dokonać społeczność przestępstwem Strefa wolna!

Pamiętaj Przemoc nie jest odpowiedzią. To nie jest rozwiązanie!
Obowiązek 3: Całe

życie, szukać, zdobyć i zastosować wiedzę

Mózg potrzebuje ćwiczeń, aby utrzymać funkcjonowanie. Najlepsze ćwiczenia są poszukiwania,
zdobywania, zastosowania wiedzy i jego ciągłość. Szuka Znajomość zaczyna Edukacji bezpłatny (Uczyć
się nauczać) ,
Obserwowani przez szkolenia Apprentice statku. Zgodnie z wymaganiami, a następnie dalszej edukacji. Wszystko
jest edukacja publiczna. prywatna edukacja kończy!

Szuka Znajomość oznacza zadawanie pytań. Zdobywania wiedzy oznacza uzyskanie odpowiedzi.
Stosowanie wiedzy oznacza używanie Odpowiedzi mają pomysły i następnie podjęcie stosownych
działań. Ciągłość oznacza przekazywanie wszystkich zgromadzoną wiedzę następnym pokoleniom.

Jak na pytanie?
1-ta pytanie jest sformułowane (Co jest istotne, aby otrzymać użyteczny
odpowiedź)

2-te kogo zapytać " Szukać' ktoś z odpowiednimi kwalifikacjami (tam
może być konieczność zadawania więcej niż 1 osoba)

3-te Dziękuję osobie, która odebrała (Dobre kompetencje społeczne)

4-ty ' Zdobyć' akceptowalną odpowiedź (Czasami nie do przyjęcia
odpowiedź)

5-ta zapisu lub audio / wizualny zapis odpowiedź (E)
6-ty ' Zastosować' co ty ' uczyć się' ( odpowiedź)
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7-te Użyj nową wiedzę " uczyć' inni (Wiedza, umiejętnościCiągłość)
Co do pytania?
Wszystko (Inteligentny, poszukiwanie i zdobywanie wiedzy)

Gdy na pytanie?
Teraz (Inteligentny, dobre kompetencje społeczne)

Dlaczego na pytanie?

Potrzeba (Ciekawość, musi wiedzieć, co rozmowa) Powstaje do zadawania pytań.

POMYSŁY
pomysły Są początkiem przyszłości.
Pomysły pozwalają nadążać za zmianami ewolucyjnymi. Pomysły są najbardziej twórczy,
produktywny wszelkiej aktywności własności intelektualnej.

Idee mają zostać zachowane dzięki wiedzy ciągłość.
Nie pozwól Pomysły być zapomniane lub utracone. Spisać je. Sklep, sortowanie, złożyć i
ponownie je!

Codziennie wiele pomysłów są uważane off szybko zapomniane lub utracone. Wynika
to z faktu, że nie zostały zachowane, nagrane lub zapisane. Najlepsze są stracone!
Pamięć jest zawodna, jeśli chodzi o zachowanie i pielęgnowanie nowych pomysłów. Carry
notebooka (planista) lub rejestrator z wami i kiedy pomysł rozwija, zachować go. Tygodnik
plik swoje pomysły!

Przejrzyj swoje pomysły. Jak sprawdzić swoje pomysły (co 4 tygodnie) , Niektórzy nie mają
żadnej wartości i nie są warte wiszące na. Wyrzuć je.
teraz lub w późniejszym terminie Niektóre pomysły pojawiają się użyteczne. Trzymać je i je złożyć: „Aktywny” lub
„później”. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem podjąć „aktywny” plik.

Odbiór pomysł! Teraz uczynić ten pomysł rozwijać. Pomyśl o tym. Tie pomysł pokrewnych idei. Badania,
spróbuj znaleźć coś zbliżonego lub kompatybilnego z tego pomysłu. Zbadać wszystkie kąty i
możliwości.
Kiedy myślisz, że Twój pomysł jest gotowy do zastosowania. Zrób tak. Postarać się zdobyć
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feedback więc pomysł może być dostrojone.

Przyszłe Pomysły dowód dzięki wiedzy ciągłość. Zapewnić ciągłość wiedzy
poprzez utrzymywanie plików Pomysły aktualizowana.

Ponadto w swojej „Will” wspomnieć gdzie można je znaleźć.
Wspierać swoje pomysły z badań. Badania internetowe, archiwa, biblioteki ... W niektórych
przypadkach wykorzystywać kwestionariusze.

WIEDZA - Ciągłość
Ciągłość wiedzy sprawia wiedzy danej osoby (własność intelektualna) nieśmiertelny. Każda
osoba w wieku od 14 prowadzi rejestr swoich życiowych doświadczeń (Zarówno dodatni
niepokojące) , Rodzina musi zdobyć, utrzymać i pielęgnować ich własności intelektualnej.
Organizacje muszą zdobyć, utrzymać i ponownie wykorzystywać swoich pracowników: „Ja-P”.

Wspólnota musi wykorzystać ich obywatele własności intelektualnej dla dobra wszystkich. Prowincjonalny
Terytorialnego zachować archiwum.

Plagiat budować na postęp i nowe pomysły. Dlaczego przepisać coś, co jest dobrze napisany.
Raczej go używać i rozwijać na nim. Ewolucja progresji ses w oparciu o istniejące i następnie
tworząc nowe. Edukacja powinna zrobić to samo. Pomysł dobiega końca. Ocalić wszystko, co
może być zawracany do góry nowe pomysły!
Pisanie sprawia, że jesteśmy cywilizowani, że pomaga nam komunikować się z innymi. Pisanie
pozwala komentować, fantazjować i raport.

Pisanie jest częścią wiedzy do ontinuity.

część wiedzy Ciągłość naszej nieśmiertelności
Ob li ga ti na 4: Ma teto ul ltiply i rozpoczęcie własnych f ami ly
Dla gatunku survival ludzie są do kopulacji i mnożyć. CG przekonanie, że kojarzenie i
namnażania jest częścią stałej relacji (Holy- Matrimony Umowa) He & a SHE. Parzeniem i
pomnożenie poza Świętej małżeństwa jest 'Trashy' niemoralne denegrading, HE & SHE.
Jest to zły przykład dla dzieci. To sprawia, że Wspólnota wyglądać niemoralne, złe. Będąc
końce „kiczowaty”. Trashy ludzie są odrzucane i wstyd!
Molestowanie dzieci, osób tej samej płci (Homoseksualnych) I zmieszany-płci

(Trans-płci) nie mają wprowadzić ' Świętego małżeństwa Kontrakt'.
Ze względu na ich niepełnosprawność seksualnej i ich nienaturalnej kryciem. Doustny-
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gody (Homoseksualnych zepsucia) , Anal krycia (Homoseksualny gwałt!) , Te unnaturals
seksualne (inwalidztwo) są poddawane kwarantannie, aby chronić strapionych i dzieci. Normalny
będzie odczuwał gniew, wstręt & Czasem przemoc wobec tych seksualnych unnaturals
niepełnosprawności. Idealny dla całych molestowanie, tej samej płci i płci dzieci
mylić-manipulacyjne są molestowanie dzieci, zbrodnia: MS / R7

Wszelkie HE chcąc ustnej kolegi ze ona jest brudny obrzydliwy zboczeniec.
ONA wysypisk HE. Żonaty dostaje rozwód. Wymuszone Oral-gody to gwałt, przestępstwo: MS / R4
, Wymuszone pochwy-gody to gwałt, przestępstwo:

MS / R5 , Każdy ON chcąc anal dopasowane z Jest brudny disgus- ie katem. Tortury to
przestępstwo: MS / R6 , Żonaty ona dostaje mar- datory rozwodu.
Znalezienie partnera. poganie (Chrześcijaństwo,...) szukać miłości. Mate dla żądza bycia
tandetny. Wielu nigdy znaleźć partnera do namnażania się. Mate kapitalisty być tandetny i
czasami zwiększyć bogactwo i / lub wpływ. Wiele kultur mają rodzice decydującym. Non z
nich są w najlepszym interesie społeczności.

Kustosz-opiekun mają Wojewódzki Terytorialnego zdecydować podczas ' CE” ( Społeczność
Pogotowie) który wchodzi do ' Świętego małżeństwa ' Kontrakt (H-MC) , Każdego 17 lat ONA
& Co 18 roku uczestniczyć, CE.
Podczas CE każdy ocenia się, w jaki sposób mogą one być najbardziej przydatne do plemienia. Gody
i namnażania jest najlepiej, gdy HE & SHE są młode.
Podczas CE każdy młody She & He są oceniane (Emocjonalnie, fizycznie i tytule zdradza tally) na ich
zdolność do współdziałania. „CE” decyduje o pewnych zmiennych, który nadaje się do wprowadzenia
«Holy-małżeństwa» umowa.

zmienne: Emocjonalnie, psychicznie i fizycznie; Prowincjalna różnorodność; Rasowych integralności.

Głównym celem życia (Gatunek przeżycia) jest stary, mnożyć i założyć
rodzinę. Niezastosowanie się do tego żyje nieudane życie. Niedopuszczalne
1 PAN BÓG, & społeczności. Gatunek przeżycie i założenie rodziny są HE &
Musiała.

She & He, że fizycznie nie są w stanie pomnożyć stać 'Foster- rodziców. Wchodzą
do „Holy-małżeństwa” umowa. „CE” zasila „dzieci”.
rodzin powierniczych-opiekun wychowywać dzieci z pomocy
społecznej. Matka „CG” uczestniczy " SMEC
(Shire medycznej i edukacji Complex) ”. Uczęszcza „SMEC” 6 dni w
tygodniu, aż do najmłodszych liści potomnych
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' SMEC” (Patrz Shire) ,

C elebrate

2. 1. 7 ,
Kwitnąć dzień
C - G Ka le II er

Ob li ga ti na 5: Honor, szanować swoich rodziców i dziadków.
Kustosz-opiekun wsparcie wzajemnego poszanowania przez członków rodziny. Podstawą
życia w harmonii. Czcij ojca, matkę swoją i dziadków w życiu i śmierci.
Rodzice są honorowane na poczęcie. Dziadkowie są honorowane za dostarczenie
celnej, Dziedzictwo, wiedzy-ciągłość i tradycja.
Cześć swoich rodziców i dziadków w życiu i życiu pozagrobowym ..

Honor jest nadawany! Zarobiony szacunek!
Rodzice że swój obowiązek opieki swoim dzieciom. Zdobyć szacunek swoich dzieci i
społeczność szacunku. Dzieci, które wyglądają po swoich starszych rodziców. Zdobyć
szacunek rodziców i społeczności.

Wspólnota ma zrozumienie wzajemnego zachowania między rodzicami i ich
potomstwa. Rodzice podnieść potomstwo do normy wspólnotowe (L-GM) , Dzieci dbać
o swoich starszych rodziców. Uwaga!
Czy rodzice / dziadkowie rozwijać potrzebę profesjonalnej pomocy. Wspólnota
przejmuje z wejściem od rodziny.
„Obowiązek staranności” rodziców
Rodzice żyją 1GOD użytkownika projekt. ON jest Ojcem, Dostawcy / Protector.

ONA jest Matką, opiekunów / domową. Jest to również normy wspólnotowe.
Rodzice zapewniają, Pokarm, ubrania i schronienia. Rodzice uczestniczą ze
wspólnotowym Free-Education & Free-Zdrowia. Rodzice uczą swoje dzieci na cześć
swoich dziadków.

Okaż szacunek
Dzieci rodziców, dziadków, nauczycieli, medyczno & Police.
Juniorzy seniorów. Wszyscy Wybrani ludzie.

wycofać Respect
Honor nie mogą zostać wycofane. Szacunek da. Ktoś pokazano szacunek odwzajemnić z brakiem
szacunku luźnej szacunku.
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Świętować Fun-Day tematów ( CG Kalender)
5_3_7 matek dzień Dzieci cześć ich matki.
10_1_7 ojcowie dzień Dzieci cześć swojego ojca.

7_1_7 Dziadkowie dzień Dzieci i wnuki zaszczyt
Dziadkowie.

Honor, szacunek, podstawą: rodzina, Harmony,
społeczność, prowincji.
Ob li ga ti na 6: Strzec Środowisko i wszystkie jego formy życia.
Każdy Kustosz Strażnik ma obowiązek strzeżenia środo- wiska i wszystkie jego formy
życia. Jest to część ludzkości Przeznaczenia. Istota Kustosz Wszechświata Fizycznego & 1GOD
użytkownika twory w nich.
Produkty z koncepcji stadium mają być zdrowe, bezpieczne, niezanieczyszczającymi biodegradacji i / lub w
inny sposób recyklingu. Wszystko produkowane stosowany jest biodegradowalny i / lub w inny sposób
recyklingu. Wytwarzania / Ring Manufactu- niezdrowe, niebezpieczne, zanieczyszczające towary jest
przestępstwem, MS / R7

MONSTERSEEDS
modyfikowane genetycznie (Zaprojektowane) Uprawy są oparte na Nasiona zmienionych przez
człowieka o 1GOD użytkownika Oryginalny design, dla celów chciwość, Profi- teering i potwarz 1GOD
, 1GOD nie chce Genetic pierścień reenginee-. Ludzie są skopiować & Evolution jest zmiana i
mutować.
Jedzenie stworzenia jedzą wpływa na ich trawienie. Do trawienia roślin
modyfikowanych a stworzenia układu pokarmowego modyfikuje (Genetyczne
ponownego inżynier) Sam przez Evolution.

Ten nienaturalny (Anti-1GOD) wpisz Evolution tworzy
nienaturalne nowe typy mutacji.
Modyfikacja genetyczna (MG) jest Anti- 1GOD , zagrożeniem dla ludzkości, wszystkie inne
stworzenia i środowiska. GM-Crop powodu przepływu na skutek zmienia cały łańcuch
pokarmowy. Tworzenie mutacje, które tworzą nowe choroby i zagrażających życiu Global-plag
wszystkich członków łańcucha pokarmowego! Ludzie staną się bardziej chory, Die młodszy,
bardziej chore dzieci, więcej poronień, więcej zwierząt / ataki domowych ...

Żywność modyfikowana genetycznie ( Niezdrowe jedzenie) : Lucerna, Baby-food, boczek, Ĺšniadanie-
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Kasze, chleb, rzepak, cykoria, kukurydziany, olej z nasion bawełny, jajka, szynka, margaryna,
mięso, papaja, groch, ziemniaki, drób, wędliny, soja, buraki cukrowe, trzcina cukrowa,
słodko-papryka, pomidory, pszenica, cukinia , ...

MUSI ZROBIĆ !!!
Rząd likwiduje zagrożenie przez upalne GM-badawczych & Seed zakładów
produkcyjnych. Uprawy GM są spalane. Zanieczyszczonej gleby były GM
Rośliny hodowano jest przypalony 3 lata z rzędu. Rząd, który nie realizuje
tego „leczenia” zastępuje i pociągnięty do odpowiedzialności.

Rząd ściga: GM-naukowiec, kierownictwo, właściciele i dyrektorzy produkcji, upraw
Hodowcy dla: " Zbrodnia przeciwko ludzkości i przeciw Eco-system ”. MS / R7

Zero tolerancji dla GM !!!
Zanieczyszczenie energia ( Zmiana klimatu)
Nadto w czasie wolnym, zbyt duże domy, zbyt duże dochody, zbyt wiele niepotrzebnych gadżetów,
stworzony skok w coraz większe zapotrzebowanie na energię.
Obecnie Energy zanieczyszczających, ma wysokie koszty ustanowienia, wysokie koszty Uruchom- Ning /
konserwacji. Zanieczyszczających energii opiera się na spalanie, węgiel, gaz, ropa i uranu. Wszystkie

płonące Koniec !!!

paliw kopalnych Węgiel produkuje

brudny Energy
Spalanie węgla produkuje duże ilości zanieczyszczeń powietrza dwutlenek węgla i dymu unosi się
dwutlenek węgla. 50% są spłukiwane przez deszcz reszta gromadzi się w atmosferze. Dwutlenek
węgla przepuszcza promieni słonecznych do ogrzewania ziemi, ale zapobiega część ciepła z
promieniowana z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Rezultat: ocieplenie powietrza, gleby i wody.
Globalne ocieplenie.
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Powoduje to, że powierzchnia Ziemi powoli nagrzewa się. Ogrzewać aż temperatury
powierzchniowej zwiększył się gwałtownie od roku „O” *
(2004) , To ocieplenie jest zmniejszenie rozmiaru lodowce i pokrywy lodowej polarnych

, W wyniku ocieplenia i podnoszenia się poziomu mórz i zmian klimatycznych. Zmiana klimatu: już
osuszenia susze, bardziej dotkliwe uderzenie pioruna, cięższe deszcze, wiatry silniejsze szybciej,
nieprzewidywalne szybka zmianę pogody.

* CG New-Age zarządzanie czasem
Zmniejszenie spalania węgla na „O” (zero) jest teraz potrzebne. Jednak osoby odpowiedzialne za
spalanie węgla są uszkodzone, od- rzetelny, samolubny i nie można powoływać się zatrzymać
spalania węgla. W związku z tym źródłem (węgiel) do spalania musi być pozbawiony zanieczyszczających.
Kopalnie węgla

są zamknięte. Sprzęt węglowych jest demontowany. Górników i palniki są
rozliczani, ścigana, MS / R7

ZATRZYMAĆ

ciężarówki, zamknąć kopalnie:

PRZETRWAĆ !!!
Węgiel jako dostawcy energii nie tylko zastąpiony przez innego dostawcę energii. Ale zużycie energii na
osobę ma być zmniejszona o przymusowym noc-Curfew. Nocnej godziny policyjnej zmniejsza zużycie
energii, drogi-kill, przestępczością ...

Zwiększa kryciem.
Domestic & niedomowe spalanie gnoju, drewna, węgla, gazu i ropy naftowej do gotowania, ogrzewania i
zasilania, KONIEC! Stacje energetyczne, które spalają (Węgiel, gaz, ropa naftowa, uran, ..) do wytwarzania
energii są wyłączenia i zdemontowane.

Zanieczyszczające Właściciele i operatorzy są ścigane, MS / R7 , kopalnie uranu i są zamknięte i
zapieczętowane. Właściciele i operatorzy górnictwo są ścigane, MS / R7

Dla powietrza do oddychania. Masz 4 minuty do życia!
Energia jest wytwarzana przez brak spalania.
Energia jest wytwarzana przez brak spalania. Spalanie przenieść krajowych i zagranicznych elementów
Kończące transportowe! Gas & Oil mieć non-palenie wykorzystanie.

Domestic & nondomestic transportu na Freeways otrzymuje z 'Freeway-Tramwaje'!
Dalekobieżnym lądową transport jest jedynie Rail. Transportu indywidualnego
zanieczyszczających jest wycofywane. Anuluj nowej autostrady.
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Fracking
Fracking jest wielkim zagrożeniem dla środowiska, społeczności, ludzie ...
Szczelinowanie to proces wiercenia i wtryskiwania płynu pod wysokim ciśnieniem do skał łupkowych
szczelinowania uwalnianiu się gazów. Wysokie ciśnienie powoduje „trzęsień ziemi”. Jeśli tak się dzieje
wzdłuż faultlines może wywołać duże

1

Każdy proces musi miliony litrów wody. Woda toksycznych chemikaliów i piasku dodano. Podczas
procesu metan gaz i toksycznych substancji chemicznych w pobliżu zanieczyszczają wody gruntowe.
Wypiciu ma resul- ted w przypadku chorób neurologicznych, sensorycznych i oddechowego
uszkodzenia. Zarówno dla ludzi i zwierząt. Roślinność jest również źle wpływa.

Płyn odpadów pozostaje w powyższych kałuże naziemnych odparuje. Releas- ing lotnych związków
organicznych w atmosferze zanieczyszczenia powietrza, tworząc poziomu podłoża ozonu i kwaśnych
deszczów. Powoduje to niezdrowe zwierząt & shriveling niejadalne pastwiska, uprawy, owoców, ...
Mieszkańcy comp- leżał na zmęczenie, nudności, bóle głowy i gorsze. Gazy mogą także powodować
„Wildfire jest.

Zastosowanie materiałów wybuchowych wywołuje trzęsienie ziemi. Zastosowanie pobliżu
faultlines może wywołać trzęsienia ziemi wzdłuż uskoku anywere (czasy some- daleko) , Te
wybuchy również uszkodzić podziemne zbiorniki wodne. Uwalniają one również gazy, które
czynią ludzi, zwierząt i roślinności chory. Gazy te mogą być przyczyną Wildfire (E) !

Fracking Koniec! Właściciele i operatorzy są ścigane, MS / R7 ,
Rząd, który pozwoli Fracking otrzymuje i jej członkowie odpowiedzialni, MS / R7 ,

Wkrótce popyt na świeżej wody przekroczy dostępności wodzie słodkiej wody. Zanieczyszczona
śródlądowej na (Strumień, strumień, rzeka, staw, jezioro, ...) spowodować brak świeżej wody. Storm-woda
wypełnione toksyn, trucizn, Farmaceutyki .. Nielegalne składowanie odpadów przemysłowych,
toksyny, trucizny,

,,, Zanieczyszczających dróg wodnych końcach, sprawcy są ścigane, osoby
MS / R3 wszyscy inni, MS / R7 ,
zanieczyszczające Rozrywka Kończy się. W powietrzu: Air-show, Private- własność: samolot
odrzutowy, helikopter, Drone, space-Transfer, ... W / pod wodą: zmotoryzowany wyścigi łodzi,
inne: kabina-cruiser, wycieczkowe statki,
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poduszkowiec, narty wodne, hydrosamoloty, jachty, .. Na lądzie: wszystkie 2,3 i 4 kołowych motorowe, rowery,
rowery, wózki, samochód, sportowe samochody, limuzyny, luksusowe samochody. Car-racing, car-akrobacje.

Wlot nie-ciecz. Masz 4 dni życia!
Stworzenie Śmieci jest zmniejszona!
Dokonywanie produktów jednorazowego użytku * KOŃCZY SIĘ! Wydrukowane Junk-mail * KOŃCZY SIĘ!
Wykonanie niepotrzebnych JUNK (Kolekcje, gadżety, designer- biegów, ...) * KOŃCZY SIĘ! Opakowania
biodegradowalne lub wielokrotnego użytku jest używany.

* Tych dostawców są ścigane, MS / R7
szkodniki
Zewnętrzny owadobójcze (chemikalia) są stosowane w uprawach, sadach i jedzenie. Uprawy,
sadów i żywności, które zostały zanieczyszczone nie nadają się do spożycia przez
ludzi lub zwierząt Zużycie energii. Są one spalone przez społeczność (Hrabstwo) ,

Środki owadobójcze (chemikalia) przedostaje się do systemu wodnego kończącym się w morzach, oceanach.
Zanieczyszczających ekosystemowi oceanu, zanieczyszczanie morza. Produkowane centów insektycydów
są ścigane, MS / R7 , Rząd, który pozwoli to zanieczyszczenia zostają zastąpione & ścigana, MS / R7. Użyj
naturalny owadobójczych.

Herbicydy są tak niebezpieczne, zanieczyszczające glebę i cieków wodnych. Producentów
herbicydów są ścigane, MS / R7 , Rząd, który pozwoli to zanieczyszczenia zostają zastąpione &
ścigana, MS / R7.

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

defoliantów - Modlitwa

TTTT
Szkoda dzień 6.2.7.

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st nazwa) będzie chronić roślina,
gleba i woda z toksyną Przeciwstawiać & Stop modyfikację genetyczną
każdej żywej istoty zapewni Shire wypala zatruta ziemia ukarze
herbicydy Rośliny GM sprawcy na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości
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Modlitwa ta jest wykorzystywana na defoliantów Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Okrucieństwo wobec zwierząt
okrucieństwo wobec zwierząt Koniec. Winni są ścigane, MS / R4 ,

obudowa akumulatora jest rozebrany i zastąpiony „na wolnym wybiegu”.

Operatorzy obudowę baterii są ścigane, MS / R4 ,

życie transport zwierząt dalej niż 30 km końcach. Naruszenie przez prima- producenta ry,
pełnomocnik i przewoźnik są ścigane, MS / R4 dla każdego zwierzęcia.

Cyrk Koniec animal ACT. Trener
Motyw- Park rozrywki
zwierząt i operator Circus Koniec zwierzę.
są ścigane,
Trener zwierząt i operator
parku są ścigane, MS / R4 ,
MS / R4 dla każdego aktu.

Zoo są zamknięte i zastąpione sanktuariów Który dom tylko lokalny gatunek
zwierząt. Nielegalne Zoo jest zamknięta, operator jest ścigany, MS / R4 dla każdego
zwierzęcia.

chart- przemysł wyścigowy jest wywoływania strachu i bólu u zwierząt,
wykorzystując je jako żywa przynęta. Króliki, prosiąt, possums, kocięta i
kurczaki są poszarpane, rozrywane, rzucił się wokół i przeciągać. Żywa
przynęta jest
przerażony, w agonii. Ten kończy! Dla każdej żywej przynęty: MS / R4

charty że są Loosers są bił lub zatrute lub zastrzelono i po cenach dumpingowych. Australian-greyhound
wyścigów chartów rzeźnicy przemysł 17000+ rok. Nie wiadomo, ilu żywej przynęty są
torturowani, zabity? Wszyscy w branży wyścigów chartów. Ludzie zakłady i oglądanie winni
są przez stowarzyszenia. Hańba dla każdej społeczności, Shun ich! Promotorów,
właścicieli, bukmacherzy: MS / R4 dla każdego zwierzęcia.
Thrill-zabijania ( poluje: Safari Royal, inne ...) z Mals Ani- Koniec. Tylko
Rangers może uboju zwierząt. Promotor Hunters są ścigane, MS / R4 dla
każdego zwierzęcia.
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Kończy wyścigi zwierząt , Koni wyścigowych, (Płotek, wieża, biegowe,
płaska, ...) Grając polo, wyścigi buggy (Wyścigi, Stymulacja, ...) , skoki
przez przeszkody kończy się.

Wyścigi miejscem są rozebrane. Race właściciel zwierząt, trener i
wyścigi operator miejsce dostać, MS / R4 ,

Mulesing, cięcia skóry wełny łożyska od ogona i zamka obszarze
owiec. Wyniki w dużo bólu torturowanego zwierzęcia. I również może
zainfekować. Mulesing kończy. Jest ścigana, MS / R4 dla każdego
zwierzęcia.

walki na zwierzętach

Koniec. Promotor właściciel zwierząt, trener, bukmacher: MS / R4 dla każdego zwierzęcia.

Bull-walki na koniec! Byków Arena'S rozebrany.
Promotor, Matador i jego gang są ścigani, MS / R4 ,
wstyd widza na nich. Unikają ich!
Inbredu niezdrowe dla psów zanika mody jest okrutny. W zwol- ras chycephalic (Mopsy,
angielskim i francuskim Bulldogs) są hodowane z coraz bardziej płaskich powierzchniach. Ma to
skutki uboczne, problemy z oddychaniem posiadające psy zawaleniem podczas upałów i choroby
serca z powodu złej oddychania, które sprawiają, że psy cierpią całe swoje życie. Ten rodzaj
hodowli końce! Hodowcy i właściciele są zrehabilitowany, MS / R4 dla każdego zwierzęcia.

ras Brachyce-phalic: American Staffordshire Terrier, Affenpin- cher, Bichon Frise, Boston
Terrier, Boxer, Bruksela Grifton, Bulldog, bulmastif, Cane Corso, Cavalier King Charles
Spaniel, Chihuahua, Chow Chow, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Mastif angielski,
buldog francuski, japoński podbródek, king Charles Spaniel, Lhasa apso, Maltańczyk
Mastif neapolitański, Nowa Fundlandia, Pekińczyk, Mops, Presa- Canario, Shar Pei, Shih
Tzu, Silky Terrier, spaniel tybetański, Yorkshire Terrier.
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Wojskowy
zanieczyścić wojskowy z transportem i materiałami wybuchowymi, A / N

(Atomic / jądrowy) b (biologiczny) do (chemiczny) Bronie.

Są zagrożeniem dla roślin na życie ludzi, zwierząt i wyposażenia. Produwyposażenie i zapasy tej broni ction są demo- siedzibę, i zawracany
przez Shire. Naukowcy, które tworzą te bronie dostać MS / R7 , Rząd,
który umożliwi produkcję i / lub przechowywanie tych broni otrzymują &
ścigana, MS / R7 ,

Straży środowiska!
Moralny obowiązek i Civic Duty!
1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT
Obchody Habitat-dni 9.1.7.

SIEDLISKO - Modlitwa

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) prosi o pomoc w ochronie
siedlisk Promises trzymać zanieczyszczających odpowiedzialnych
obiecuje harmonizować z Habitat zwraca sprawcy karane teraz i po
śmierci dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana na Habitat Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Ob li ga ti na 7: Posługiwać się Prawo-Gi ve r Man IFEST spr Wifi.Prowadzić jego

mi s szałwia

Wymień wszystkie inne publikacje religijne z Prawodawcy Oczywisty
Odrzucić przestarzałe publikacje przyjazne dla środowiska.
Shred przestarzały publikacja (E) Moczyć w wodzie, kiedy bzdurny paszę dla robaków.
Wymień wszystkie inne publikacje religijne z Prawodawcy Oczywisty , Odrzucić
przestarzałe publikacje środowiskach psychicznie obsłudze. Shred
przestarzały publikacja (E) Moczyć w wodzie, kiedy bzdurny paszę dla
robaków.

Przejrzeć manifeście, gdy widzisz interesujący nagłówek czytać.
Następny zrobić jakąś głęboką lekturę. Ponownie przeczytać, zrozumieć, zastosować i
żyć !!! Duch i zrozumienie wiadomości to, co się liczy. Nie sens indywidualnego wyrazu
lub zdania strukturze. Understan- ding duchem i celem myśli pomogą we wdrażaniu
wiadomość.
1GOD każdy człowiek chce mieć możliwość czytania i studiowania " L-GM ”. Te, które
nie mogą czytać powinno mieć to czytać im.
Wyłączenia. Każdy kustosz-opiekun ma tu obowiązek.
1GOD ogląda.
Kustosz-Stróża Użyj Prawodawcy Oczywisty jako przewodnik dla kultu, życiu i
pracy. Modlą się codziennie i mówić z przekonaniem o
Codziennie Modlitwa ,

zwolennicy przyłączają się do organizacji (Komercyjny, rozrywka, Wspólnota, edukacyjne,
polityczne, zawodowe, handel ...) dzięki czemu mogą one wpływać na ich działanie i doprowadzić
je zgodnie z Prawodawcy Oczywisty ,

zwolennicy zachęcać innych do konwersji. Pomagają z understan- ding „ustawa-Dawca
oczywisty. Używają "Modlitwę Challenge wsparcia moralnego.

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

WYZWANIE - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st name) Zwraca pomocy przy konwersji
nieświadomych niewierzący pomóc uzyskać niewierzącego 1FAITH
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Dziękuję za to doświadczenie o udział w prowokacji Postaram się zrobić
więcej wyzwań dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana w konfrontacji z ignorant niewiernego!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
zwolennicy odwiedzić Gathering. Zachęcają innych do odwiedzenia spotkanie. Zaczną
nowy Gathering poprzez znalezienie co najmniej 7 osób, potem razem to spotkanie.

Jak to jest napisane Powinno być !!
Ob li ga ti na 8: Avo id & cl ean Pad lluti na górę
Humankinds największym wyzwaniem jest przetrwanie zanieczyszczeniom.

Ludzkie życia i aktywność są największym zanieczyszczający. To wpływa klimat,
ecochain, środowisko, Foodchain, jakość życia, pogody, przyrody ...
Główną przyczyną zanieczyszczenia to osoby palące rzeczy. Zaczyna się od palenia.
Kontynuuje palenie (Nawóz, drewno, węgiel, gaz i olej) gotować (GRILL) , Palić się (Węgiel,
gaz, olej i uran) do pro- duce Brudny Energii. Palić się (Węgiel, gaz, ropa naftowa, uran) dla
trans portu towarów i osób (Induvidual i masa) , Uniknąć poparzenia! Blisko (spalanie
udogodnienia i kopalnie) wszystkie źródła palącego się materiału. Zdjęcie dostępne
zniszczyć przyjazne dla środowiska. Naruszenie przez osoby fizyczne, MS / R3 , Naruszenie
przez podmioty, MS / R7 ,
zobacz Green
Concept!

OSTRZEŻENIE !!! rodzin powierniczych-opiekun nie mogą żyć bliżej niż 70km do węgla,
gazu, ropy, uranu płonącego facilit- tych. Tak aby uniknąć większe ryzyko raka,
poronienia, przedwczesny-aging, choroby układu oddechowego, urodzenia martwego
dziecka, ...

Innym ważnym powodem jest zanieczyszczenie trucizny i toksyny głośnej nia wody
łańcuch (Stawy, strumienie, wody gruntowe, niedostatecznie zbiorniki ziemne, jeziora,
rzeki, morza, oceany) , Rolnictwo
(Nawozy sztuczne, herbicydy, pestycydy ,.) , budynek (Toksyna odpadów przedostaje się do
gleby) , Czyszczenie (fosforany ..) Kosmetyki, (Arsen
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Kadm, ołów, rtęć ...) , produkcja (odpady toksyczne) , wydobycie (Cyjanek
szczelinowanie, wodorotlenek sodu, kwas siarkowy) Pharmaceuticals, (Zwierząt i
odpadów leku człowiekowi) , Unikaj używania trucizn i toksyn. Zamknij wszystkie źródła
trucizn i toksyn. Des-troy dostępny Zdjęcie przyjazne dla środowiska. Naruszenie przez
osoby fizyczne, MS / R3 , Naruszenie przez podmioty, MS / R7 ,
Na północnym Pacyfiku USA i we współpracy z Japonią tworzenia sztucznej wyspie
„Plastic Pollution 1”. Rozszerzający się wyspa (Aktualny rozmiar Grenlandii) składa się
głównie z tworzyw sztucznych. Wchłaniane przez sealife i ptaków to weszła w
łańcuchu pokarmowym (morze) , Jedzenie owoców morza z tego zanieczyszczonego
obszaru wchodzi ludzkie trawienie następnie wchodzi do krwiobiegu organizmu
zanieczyszczają całe ciało, prowadząc do nędzy i cierpienia. USA i Japonia mają
posprzątać, TERAZ !!! Kustosz-opiekun nie są do jedzenia owoców morza

(Łososia, Sushi, ..) z północy. Pacyfik.
Unikać wytwarzania i pakowanie produktów non rozkładowi. Sklepy
spożywcze w plastikowych kon- Niska wydajność końcach.
Plastikowe obuwie (Włókien chemicznych) odzież jest szkodliwe
dla skóry.

psoduction Koniec produktów i włókien sztucznych.

STOP ZANIECZYSZCZAJĄCYCH PUNISH trucicieli

PRZETRWAĆ !!!
Ob li ga ti na 9: Pro T ec t lty IMA LSF ROM C i Rue
ex ti ti na NC
1GOD chce nam cieszyć się i szanować zwierzęta. Szacunek dla zwierząt powinny być pokazane. Dla
radości przynoszą do naszego życia jako zwierzę lub w środowisku naturalnym. Jako towarzysz pracy (Przewodnik-pies,
pack-zwierzę, owczarek ...) , Jako dostawca koców, odzieży, obuwia, podłogi-pokryciem ... jako dostawca
pożywienia (jedzenie) ,
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1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

Zwierząt -Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) Dzięki za błogosławieństwo
zwierząt
Którzy dają nam przyjemność, koleżeństwo i pożywienie! Będę je
szanować i chronić je przed okrucieństwem ukarzę każdego, kto
jest okrutny wobec zwierząt dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest używana, gdy są potrzebne!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

1GOD oczekuje Ludzkość będzie kustosz 0F wszystkich zwierząt. biorąc pod uwagę nadrzędny
intelekt ludzka (Dziękuję 1 PAN BÓG) zwierząt mają być opiekunem zwierzęcia świata. OKRUCIEŃSTWO
do zwierząt jest przestępstwem, które jest ścigane!

Okrucieństwo wobec zwierząt jest obraźliwe 1GOD przestępstwo ścigane.
Obudowa akumulatora, zaniedbania, Safari, polowania, wyścigi zwierzęta, inscenizacja walk zwierząt,
testowanie produktów i procedur na zwierzętach, torturując ...

Każda osoba, klub lub organizacja, która sponsoruje lub ułatwia okrucieństwo wobec zwierząt (Bull
walki Arena, Circus, Greyhound Racing-owalne, wyścigowe utworu, oczywiście Wieża-Chase,
Trotting-track, Zoo ...) ścigany

MS / R4 Dla każdego zwierzęcia i zamknięty. Sanktuarium są wspierane!
walki na zwierzętach (Niedźwiedź, byk, Kogut, Pies, ...) Koniec. Właściciel zwierzęcia, trener i promotor są
w klatkach, MS / R4 , Koncerty są rozebrany ,

Obudowa akumulatora jest rozebrany. Zastąpiono „na wolnym wybiegu”.

Cyrk zwierzę rozrywka Koniec. Zwierzęta są zastępowane przez ludzi.
życie transport zwierząt dalej niż 30 km końcach. Przenośna rzeźnia jest używany.
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Wyścigi zwierząt Koniec. Wyścigi miejscem są zamknięte i zburzone. Race właściciela zwierząt, trener,
biegi Miejsce odbywania operatora GET, MS / R4 ,

Thrill-zabijania (Safari poluje, Royal-polowania, innych polowania) zwierząt końcach. Promotor
Hunters są ścigane, MS / R4 dla każdego zwierzęcia ,
Tylko Rangers może uboju zwierząt.

Motyw zwierzęcy parku rozrywki-Ends. Zastąpione gier, przejażdżki ...
Zoo są zamknięte. Zastąpiony przez rezerwaty przyrody, które domu tylko lokalnego gatunku. Każdy
Shire ma Wildlife sanctuarie (E) ,

Sanktuarium
Shire Sanktuarium chronić lokalną „Habitat”. To Eco-System, Rock & formacje piaskowe,
roślinność, w naturalnym środowisku. Zostań Shire Sanktuaria Ranger wolontariuszy. 1GOD ogląda.

Każdy Shire-Oasis posiada Sanctuary. Stwardnienie Shire-Oasis mogą tworzyć
sanktuarium korytarza. Rząd kraju pomaga Sanctuary korytarzu.

Wędkarski
Wędkarski zaprasza 1 potrzebie, żywnościowego zgromadzenie. I postrzegane trzeba mieć
dreszcze (sport) , Wędkarski na żywność jest obsługiwany przez Depozytariusz Strażników.
Wędkarski dla emocji (sport) nie jest.

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

ANGLING - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata Twój najbardziej
pokorny wierny opiekun-opiekun (1 st imię)
Dziękuje za błogosławieństwa wędkowania to jest dobre dla duszy i
dobre dla żołądka! I nie będzie nadmiernie ryb lub zezwolić
przełowienie ukarzę dreszczyk poszukiwacz wędkarzy i jego
promotorów dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest używana, gdy są potrzebne!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Wędkarski jest nadzorowana przez rząd, aby uniknąć nadmiernych połowów. Limity rozmiarów zastosowania do
niektórych gatunków. Ryby poniżej pewnej wielkości są, wydany (prawo) ,

Chwytanie i transport ryby przynęty mogą rozprzestrzeniać szkodliwe izmy narządach
pomiędzy ekosystemami, ich zagrożenia. Transport ryb z jednego miejsca do drugiego
może spowodować wprowadzenie obcego ryb w ekosystemie. Sprawdź lokalne przepisy.

Korzystanie z żywą przynętę jest okrutny. Nie rób tego!

Chciwi rolnicy / farmerzy overstock ziemię. Spowodować nadmierny wypas. wynik
pustynnienie (Zła pogoda przyspiesza rzeczy) , Wynik okrucieństwo wobec lifestock. Ten
kończy! Chciwi rolnicy / farmerzy tracą ziemię bez odszkodowania. Są one ścigane, MS / R4 dla
każdego zwierzęcia ,

Koniec okrucieństwo wszystkim stworzenie 1GOD za użytkownika.
Ob li ga ti na 10: S, T i do F lub T on Gwinty airlyatt potwierdzony,
di sadvant wieku, słaby i potrzebujących
Osoby i społeczności mają obowiązek moralny obowiązek obywatelski wstać dla niesprawiedliwie
zaatakowany, upośledzonych, słabych i potrzebujących.

moralnie silny (ON ONA) mają obowiązek wspomagać emocjonalny, fizyczny i umysłowo
upośledzonych. Kustosz Strażnik wykazują silne przywództwo. Społeczności, które nie dorastają
do swoich moralnych zobowiązań i obowiązków obywatelskich. Nie zasługują, aby przeżyć!
Nieuczciwy atak może być wynikiem: Arogancja, zdrada, elitaryzm, chciwość,
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zazdrość, ignorancja, niesprawiedliwość, nieporozumienie, peer-ciśnienie, krzywoprzysięstwo, zemsta,
duma, społecznego statusu, bogactwa apartheid, ... Nie są to obrona do nieuczciwości. Niesprawiedliwe jest
prostowane. Iniator (E) o nieuczciwość jest (Są) pociągnięty do odpowiedzialności.

Ludzie są w niekorzystnej sytuacji ze względu na ich postawa, zachowanie, wygląd, łatwowierność,
status społeczny, ... Jednostki i społeczności mają obowiązek pomóc ci nieszczęśnicy. To nie
znaczy, opisowych. Ale rectify- warunki ing, które są przyczyną i efektem coraz & pobytu
szczególnie niekorzystnej sytuacji

- TAG,. W niekorzystnej sytuacji mają własny interes, aby przezwyciężyć swoją sytuację.
Słabi są wielkim wyzwaniem jest przeoczone i zapomniane. Słabą
może pojawić żałosne. Frustrujące, aby pomóc. Nigdy nie mniej oni
potrzebują pomocy.

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

Codziennie - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata Pomóż mi być
czysta, współczujący i pokorny Używanie 7 Scrolls jako przewodnik:

Będę chronić swoje kreacje i karaniu zło.
Wstać za niesprawiedliwie zaatakowany niekorzystnej sytuacji, a także słaby i potrzebujących nakarmić
głodnych, bezdomnych schronienie i komfort chory głosić:

1GOD, 1FAITH, 1Church, Wszechświat Powiernik Guardians
Dziękuję za dzisiaj
Twój najbardziej pokorny wierny opiekun-opiekun (1 st nazwa) dla chwały
1GOD & Dobro Ludzkości
Ta modlitwa jest używany codziennie, samodzielnie lub w grupie, w dowolnym miejscu chcesz-licowa
wschodzące słońce oczy zamknięte. Recytowane w zgromadzeniu.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Im bardziej skorumpowane, niemoralne, samolubna społeczność staje. Im
bardziej potrzebujących tej społeczności. Są potrzebujących, ponieważ
społeczności Bogactwo nie jest dzielona równe. Aby przezwyciężyć ten,
wszyscy uczestnicy „Chain of Evil” są rozliczani, pozbawiony aktywami, MS /
R6 ,
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Będąc bogaty bogaty jest wstyd przestępstwem MS / R6 ,
1GOD nie podoba: arogancja, w-sprawiedliwości, pompą, bogaty,
próżny, przemoc, odpadów, bogactwo, to nie są dla Nieba.

1GOD nie można przekupić lub zakupione !!!
Ob li ga ti 1 1: Kanał t powiesił RY, ona LTER domu mniej
I comf lub tsi CK
Lokalna społeczność ma się dobrze bezdomnych (Spanie na śmieci
dumpsters) underfed (Jeść śmieci) zmaga
(Nękany, zastraszany i śledzony przez windykatorów) ludzie. Wiele z jego ludzi wyjeżdża bez
zaspokojenia potrzeb codziennego żywo (Eatab- le żywność, czysta woda, przyzwoite ubranie i
wygodne-schronisko) , Te
potrzebujących ludzi żyje w nędzy, która często prowadzi do nadużyć postawa
sub (Palenie papierosów, alkohol, prostytucja i substancje zmieniające
świadomość) , Oni potrzebują pomocy, twoja społeczność ..

Jest to egoistyczne wspólnota przeżywania „Chain of Evil” i braku swój
obowiązek ludzkiej przyzwoitości. Jest to społeczność? Jeśli tak, to jest twój
obowiązek tochange rzeczy. Niespełnienie tego jest niemoralne jest Zło jest
Anti-1 PAN BÓG.
Złymi aktywami potrzeby zdejmowania & sadzu, MS / R6

Społeczność, która pozwala rodzicom (Bad, niezdatne) w 2 buidings
piętrowych, 2 zadania 2 samochody wysłać swoje dzieci do szkoły na
zewnątrz śniadanie i kanapki. To społeczność, która nie zasługuje na
przetrwanie. Czy Twoja społeczność ma głodnych ludzi, wstydź się i je
nakarmić. 1GOD ogląda!

Czy zakład Community Healthcare włączyć chorych z dala, ponieważ nie mają one
obejmować usługi medyczne. Wszyscy (Nie rehabilitators) ma
1GOD biorąc pod uwagę prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej bezwarunkową. Zaprzeczając bezpłatną
opiekę zdrowotną jest przestępstwem, MS / R6 + luźny akredytacji profesjonalny. Shun-wstyd dowolnego
pasożytnicze spekulacji practioner lekarza.

Bezpłatne Healthcare A 1GOD Biorąc pod uwagę prawo!
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1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw rrrr

THANKYOU - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata Dziękuję za
dostarczenie mi Codzienne Drink & Food żyjąc swoim najnowszym
komunikacie

Postaram się być zasługuje odżywianie każdego dnia mogę być
oszczędzone bolesne pragnienie i znieczulające ból Hunger Twój najbardziej
pokorny wierny opiekun-opiekun (1 st nazwa) dla chwały 1GOD & Dobro
Ludzkości
Użyj tej modlitwy przed każdym karmieniu!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Społeczność, która ma Emty domów. nie powinien mieć dachu nad głową. Ma swoją społeczność
pustych domów i bezdomnych. Przenieś bezdomnych do EMP TY domu. Koniec inwestycji
nieruchomości. Kończy pasożytów drapieżnych właścicieli spekulacji. Pociągnięcie ich do
odpowiedzialności, MS / R6

Powiernika, opiekuna Shire nie ma dachu nad głową. Wszelkie bezdomnych jest trans- rych z
obudową Shire Cluster. ' Hrabstwo ' natychmiast stawia na bezdomnych WMW x1 , Prowincjonalny
Społeczność Pogotowie

(CE) wysyła oceniającego, który decyduje, czy bezdomni mogą być zintegro- ted do
wspólnoty. Niektórzy bezdomni nie mogą być abble zostać zintegrowane. Shire wygląda
po nich. Nikt nie jest pozostawiony leżącego w rynsztoku, odwodnienie, zamrażanie,
głodu, poturbowany, pobity, wkurzony na psy ... Wojewódzki & Shire rząd, że nie w ich
staranności do jego obywatelem. Otrzymują, ścigana, MS / R7 Melbourne>

Kustosz-opiekun wierzyć, że każdy (Nie rehabilitators) członek społeczności ma 1GOD biorąc
pod uwagę prawo do: zjadliwe jedzenie, czyste wody, przyzwoite ubranie i
wygodne-schronienie.

Wymienić egoistyczne społeczności równości i harmonii!
Ob li ga ti 12: Pro testinj nas Tice, amora lity &
env i ronmen tal - Vanda li SM
Zdobywanie przewagi nad innymi gromadzi ogromne ilości rzeczy materialnych,
wpływy i władzę. Prowadzi to do nierównego bogactwa
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dystrybucja (Bogactwo apartheidowi) , Bogactwo tworzy chęć posiadania
więcej i chronić to, co masz. Aby to bogatych uszkodzony Sprawiedliwość
zrobić. Mają U. zmianę re (Uszkodzony-prawo) w celu zwiększenia i
chronić ich „egoizm”. To prowadzi do niesprawiedliwości. Ci ludzie

(Chain of Złych członków) są również główną przyczyną
„amoralność” & „Environmental-wandalizm”.
Skorumpowani Prawo niesprawiedliwości: Diplomatic Immunity, Podwójne zagrożenie,
Zarzut-przetargowa, Immunity, Przedawnienie, Privilege, ...
Prawo jest odwołane skorumpowany (Ponowne skazanie) ! Cofającej się z mocą wsteczną

0.1.1.1 (01.01.2004) , Winni są ścigane.
Niesprawiedliwości dziecko: bicie, prosząc, molestowanie, pracy, pedofilia,
prostytucja, wojaczki, samobójstwo bombowiec, ...
Dziecko niesprawiedliwości najgorszą formą niesprawiedliwości społecznej, awarii!
Zakończyć niesprawiedliwości dziecka. CAGE WINNY !!!

Kobiety niesprawiedliwości: przemoc domowa, różnica w wynagrodzeniach,
gwałt, niewolnictwo, prostytucja, religijne, molestowanie seksualne, ... Kobiety
niesprawiedliwości, awaria społeczność mają być adresowane! Damske
niesprawiedliwości.

Wspólnotowe niesprawiedliwości: Zastraszanie, Elitaryzm, Chciwość,
spekulacja, Wealth Apartheid, dziedziczny-Tyranny, ...
Społeczność niesprawiedliwości mają być adresowane!

Złego prawa niesprawiedliwości: Własnościowe, prywatyzacja mediów, prawa
autorskie i patenty (Własność intelektualna) , Podatki deducti- ble darowizny, kredyt,
hedging, hazard ... Prawo jest złe odwołane (Ponowne skazanie) ! Cofającej się z mocą
wsteczną do 0.1.1.1

(01.01.2004) , Winni są ścigane.
Niesprawiedliwości religijne: Przebaczenie, obrzezanie (HE & SHE muti- rozpo) Celibat,
molestowanie, Privilege, pedofilia, sacrefice, dyskryminacja kobiet, ... Wypowiedzieć & Shun
niesprawiedliwości religijne. Zostań Kustosz-Strażnik! Trzymając duchowieństwo
odpowiedzialności. Jest tylko:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Sprawiedliwość jest ludzkie potrzebują „podstawowego”. Sprawiedliwość jest istotne dla
wspólnoty funkcjonować i przetrwać. Prawda i sprawiedliwość ustanawia sprostowania
In-Justice. Sprawiedliwość nie ma jury. Ma obowiązek skazania, rehabilitacja,
odszkodowania.
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Niesprawiedliwości rządów: Zabójstwo, korupcja, Wykonanie, In- Vade, Elitaryzm,
Wealth-Apartheid, zanieczyszczać, Environmental-wandalizm tortur, tyranii .. Wymienić
tyranii (Dziedziczny, polityczne) z mul- wyboru tiple 1 obok postu dowolnie wybieranych
rządów Komitetu.
Ściganie tyranii: MS / R7 Ład, który tworzy niesprawiedliwości jest zła otrzymuje &
ścigane: MS / R7 ,
Każdy człowiek ma moralny i cywilno-obowiązek zakończyć niesprawiedliwości. Trzymać ludzi
odpowiedzialności, które są przyczyną i skutkiem niesprawiedliwości MS / R6 R7

ZERO TOLERANCJI do BEZPRAWIU!
Wielu w endorce społeczności Ammorality. To kończy. Religijny filozofii odrzuca się
realizować, działalność Konsumpcjonizm i wolnego czasu. Moralność są zastąpione
realizować samozadowolenia (Em- usztywniający własnej ciemnej złą stronę) , To nie jest
do zaakceptowania! Ci ludzie są rozliczani.

Humankinds upadek nadto leisuretime. To kończy. Nadto w czasie
wolnym, jest przyczyną i skutkiem zbyt dużo niepotrzebnych śmieci.
Zbyt dużo śmieci. Zbyt dużo zanieczyszczeń. Zbyt dużo turystyki. Zbyt
wiele nuda. Zbyt wiele uzależnień. Zbyt dużo grania lub oglądania gier.
Nie tyle etyka pracy i duch wspólnotowy.
Nadto w czasie wolnym, otrzymuje (WMW, wolontariat) , 1GOD dawać przykład praca 5 dni
w dniu 6 ocenić swoje osiągnięcia, Com zyć każdej niedokończonej pracy i planu następne
tygodnie pracy. Po Wypoczynek

- Czas jest używany na ochotnika. W dniu 7 reszta nie cieszyć się życiem Fun-Day, świętować, uczestniczyć
w spotkaniu. Nie Gathering blisko, start 1

Realizować samozadowolenia czasie wolnym. Społeczność dzieli się na
tych, które mają zbyt wiele i te, które mają za mało ( Bogactwo Apartheid) ,
Wytnij Ammorality, w czasie wolnym, konsumpcjonizm, odpadów i objąć:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Wandalizm dla środowiska ( Ekoterroryzm) jest individiduals i organizacje wykazujące brak
szacunku do 1GOD użytkownika kreacje. Pokaż disres- pect do anty- 1GOD Eko-terrorysta i
ścigania, MS / R7.
Wandalizm dla środowiska (EV) zagraża „Eco-system” jego roślinności, jej stworzenia, nasz
łańcuch pokarmowy. EV główną przyczyną Globalne ocieplenie. Przyczyna nowy Global-schorzeń.
Zagrożenie dla jakości życia.
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EV, górnictwa węglowego i transportu. Otwarte transportu węglem zanieczyszcza powietrze. Dzieła pyłu
węglowego jest wdychane przez ludzi i zwierząt, dzięki czemu chory. Praniem sucho zanieczyszczone
w wyniku schorzeń skóry. Gleby, roślin i roślinności są zanieczyszczone, nienadające się do spożycia
przez ludzi lub zwierzęta. wodach otwartych (Potoki, tamy, jeziora, stawy, strumienie, deszcz, zbiorniki,
rzeki, śnieg) są zanieczyszczone czyni ją niezdatną do picia dla ludzi i zwierząt. Otwarte końce
Węgiel-transportowe. Operatorów, podwykonawców i sterowniki są ścigane, MS / R7 + płacić
medycznych, Vet-rachunki i oczyścić. Skorumpowany rząd przestępca że do tego dopuścić otrzymuje i
wszyscy jej członkowie klatkach, MS / R7.

Wandalizm jest dla środowiska ludzi żyjących w nadmiernie wielkości
domów. Osoby posiadające ogrody bezużyteczny próżność, baseny,
korty tenisowe-, ... Osoby posiadające domki myśliwskie, kabiny plaży ...
To jest zastąpiony CG Shire Planning.

Celem Shire planowania jest wykorzystanie ziemi do najbardziej korzystne dla społeczności
lokalnej i siedliska. Istotne jest, aby Wspólnota i Habitat harmonizować. Wszystko żyzne grunty
są wykorzystywane do uprawy żywności i / lub hodowlanych, zapewniając pewne sanktuaria
służą do native roślinności i rodzimych stworzeń. Non-urodzajna ziemia służy do krajowych i
niekrajowych ding buil-. Istniejące budynki na żyznej ziemi są rozebrane-i zawraca na
niepłodnym-land. Rezydencje z ogrodami próżność, apartamentów, domów Town-, zasłony,
domki, domy, wsie emerytalnym są zastępowane Shire klastra domów na Non-żyznej ziemi.

Wandalizm dla środowiska ( Ekoterroryzm) przestępstwo, MS / R7

Ob li ga ti 13: Czy R ewa RDED WO RK L oa fi ng
1 GOD chce pracować! Wspólnota chce pracować! Rodzice chcą, aby pracować! Chcesz
(mieć) pracować. 1GOD „S konstrukcja jest dla ludzi są aktywne, użyteczne. Nie
zawiedź 1GOD.
Ludzie chcą czuć się użyteczne. Najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest pracować.

Do pracy nie jest oczekiwanie na nagrodę.
Nagrodą jest 3 way. Zapłacić, satysfakcję, Soulfood. Kustosz-opiekun wynagrodzenie opiera się na
' tygodniowa płaca minimalna "(Wmw) i układ mnożący.

Pay-skala zaczyna się od WMW x1 ( minimum) do WMW x7 ( maksymalny) :
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WMW x1 niewykwalifikowany , uczeń WMW x5 Lider
WMW x2 wykwalifikowany , Handlowiec

WMW x6 Menedżer

WMW x3 Senior-Handlowiec

WMW x7 admistrator

WMW x4 Kierownik

' WMW ' są ustalane corocznie przez rząd. WMW mogą pozostać takie same, albo iść w górę lub w dół,
jak wymagają tego warunki ekonomiczne.

Aby ustawić płace i warunki są standaryzowane. Aby uzyskać najlepszą każdego zarządzania
gospodarczego to żywiciela rodziny. Uwaga ! Własność prywatna własność państwa zostały
zniesione i zastąpione przez cron ( Społeczność Run Własnością not-for-profit) , Związki są
wyrejestrowane. Rząd ustala płace i warunki.

Warunki pracy: Miejsce pracy ma być zdrowe i bezpieczne z odzieży ochronnej i obuwia
noszonego w miarę potrzeb. Popychanie ludzi do robienia więcej pracy w krótszym czasie
jest niebezpieczne, niezdrowe i obniża jakość. Istnieje przerwami co 3 godziny. Wszystkich
przepracowanych godzin dziennie nie może przekraczać 10 godzin.
Dotyczy CG 21h czas Klock.

Satysfakcja z pracy (JS) Jest to stan umysłu. Jeżeli dana osoba pracuje, bo
muszą. Muszą stworzyć własną satysfakcję z pracy. Jeśli spróbujesz
wystarczająco trudne można znaleźć w „Js” nudne, przyziemne, powtarzalnej
pracy.
Pracownicy, którzy nie mogą znaleźć pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Są użytecznie zatrudniając ed
przez ' Hrabstwo ' na WMW x1 , Eliminuje bezrobotnych!

Próżnują lenistwo. Jest to niepożądane, egoistyczne. Nie robi swój
udział w domu, w szkole lub w pracy jest zła. Domu, Edukacja i praca
są nie pozwolić próżnują stać się normą. Mokasyny są rozliczani.
Powtarzać

przestępcy mają korzyści, przywileje są wycofane i wstyd.
Ob li ga ti 14: Be

Good Pun i sh Ev il

Bycie dobrym nie oznacza bycia świętym lub doskonały. Uwaga! Nie ma doskonałości w
fizycznym wszechświecie. Dotyczy to również ludzi.

Istnieje 6 etapów dobrej & evil. Najlepsza> Trying> Nawróćcie> Flawed> Bad> Zła. Co
stara Kustosz-opiekuńcze żyć wewnątrz etapów 1-3.
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Najlepiej! Osoba stara się być najlepszym mogą one być. Powiernika opiekun!

Próbować! Nieco wadliwy osoba stara się poprawiać. Dobra osoba!
Żałować! Wadliwy osoba, nawraca i stara się poprawić. Przeciętny człowiek! Osoba
popełniliśmy błędy. Są rozczarowani I, rodzina i społeczność. Oni się nawrócą i naprawienia
rzeczy najlepiej jak potrafią. Ja, rodzina i społeczeństwo mają dać im drugą szansę.
Błędna! Wadliwy osoba, nie ulega zmianie. Wspólnotowy problemem! Osoba popełniliśmy
błędy. Są rozczarowani I, rodzina i społeczność. Oni nie obchodzi. Rodzina i społeczność
posiadać ta osoba do odpowiedzialności.

Osoba ta ma szansę stać się bezprawia i oskarżenia, MS / R1 , R2 ,
Zły! Złą osobą, bezprawia, karne, ... Zagrożenie społeczności! Osoba z nastawieniem
bezprawia popełnienie zbrodni. Zagrożenie dla rodziny i społeczności. Ten zły człowiek ponosi
odpowiedzialność: MS / R 2 - R 4 ,
Zło! Ta osoba widzi bezprawie jako normalne i przestępczością jako powołanie. Złem haniebne
Threat społeczności! To zło jest pobierana: MS / R4-R7 ,
Jest to etap 7: " Czysty „! Ma ona zastosowanie tylko do duszy. Kiedy dusza staje się nieśmiertelna
aniołem. Dusza jest następnie „czysty”!

Ludzkość straciła to sposób. Anty- 1GOD, Ammorality, przestępczość, niemoralność,
bezprawie, spekulacji, zanieczyszczających, przemoc są nowe normy. Accontability jest
stosowany do fazy w nowy normalne dla ludzkości. Będąc w „harmonii z samym sobą, to
otoczenie, fizyczny Wszechświat & 1GOD '!!!

1GOD testuje ludzkości dotycząca posiadania Zło odpowiedzialności i klatkach go. Ludzkość
nie powinna w stosowaniu „rozliczalność”, „Mand- IE skazanie” & „Rehabilitacja”. rozgniewany
1GOD odbędzie zło ludzkości odpowiedzialności. Nie chcesz do gniewu 1GOD!

1000 na lata zło są dobiega końca. Z lub bez udziału człowieka. Kustosz-opiekun
uwierzyć Ludzkość powinna reali- MENT „Accountability”, „obowiązkowe skazanie” &
„”, czyli do rehabilitacji Zło!
Kustosz-opiekun Odpowiedzialność: Zero tolerancji, brak Bad-U. Nr skorumpowanych
ustawowe zniżki, nie jury, obowiązkowe-zdania, Rehabilitacja

(Kształcenie, sadzu, kompensacja) ,

BYĆ DOBRYM PUNISH ZŁA !!!!!
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Ob li ga ti 1 5: Bądź nam t j gi ve de ser Ved re spe ct
Kustosz-opiekun wspierania sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa. Który opiera się na / lub
zachowuje się do tego, co jest moraly prawy, sprawiedliwy i napisany w „Prawodawcy oczywisty”.

Sprawiedliwe osoba nadaje się do każdej osoby i stworzeń, jakie są należne. Jeśli szacunek jest uzasadnione
sprawiedliwy człowiek da należytym szacunkiem. Sprawiedliwe osoba domaga się odpowiedzialności w
przypadkach złego postępowania.

Sprawiedliwości zaczyna się od jednostki „ty”! Trzeba być „tylko”. Będąc Podobnie jest fundamentem,
z którego „Sprawiedliwość” wznosi się.
Jest tylko i odbierania Sprawiedliwość jest idealny. Rzeczywistość jest taka, że istnieją ludzie, którzy tworzą
niesprawiedliwe In-Justice. Każdy człowiek ma moralny i obywatelski

(publiczny) -duty usunąć In-Justice.
Grupa Wystarczy się i ustanowić „zarządzanie”. Ład składać
(obowiązkowy) multi-choice i równe płci „Komitetem”. 1 osób i / lub wrodzone (Monarchia)
Zarządzanie jest tyranii. Tyrani są usuwane ścigania, MS / R7 ,
Szacunek można zasłużył. Przez osoby, grupy, organizacji, ...
Zasługuje to siła moralna i jest tylko: umiejętności, osiągnięcia, działania, dzięki
uprzejmości, uznanie, uwaga, grzeczność, uprzejmość, zamyślenie, cechy, ...
Szacunek pokazuje podziw dla mocy i / lub osiągnięcia. Może to trochę czasu i
wysiłku, aby uświadomić sobie dobrych cech. Kiedy świadomość i gdzie należy czcić
te cechy przez zasłużony szacunek.
Szacunek może być również pokazany na uczucia, życzenia, prawa, ... Ten typ Szacunku nie
podano automaticcally. Pokazuje uwagę, aby uwzględnić, być uważny, ... musi wytrzymać
próbę siły moralnej i jest sprawiedliwy. Tylko wtedy może stać się zasłużonym szacunkiem.

Zobowiązanie 16: Kremacji,

w pobliżu Cmentarze

Ludzkie ciało ma swój początek i koniec. Na jej końcu jest dusza musi być
zwolniony. Aby upewnić się, że dusza jest zwolniony & Afterlife jest możliwe.
Ludzkie ciało jest poddane kremacji. Jeżeli dusza nie jest zwolniony istnieje w
próżni, jak duch.
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Kremacja jest nie tylko potrzebne, aby uwolnić duszę, ale także ze względów
zdrowotnych. Ogień oczyszcza kremacji. Niszczy niebezpieczne bakterie, wirusy,
grzyby i larwy owadów, które mogą zamieszkiwać ciała.

Krematorium jest Wojewódzki zakład usług publicznych: Podawanie
(Koroner, Morgue) , End Portal & Garden. Tutaj zmarli mają autopsji, są
farewelled i recyklingowi.
Wszystko zmarłego przewożone są do kostnicy do autopsji. Sekcja zwłok jest ustalenie
przyczyny śmierci i tożsamość zmarłego. Obejmuje ona toksykologii w celu ustalenia, czy
ciało było zaraźliwe w każdym razie i mogło zainfekowany innego człowieka.
Niszcząc ludzkie-ciało przed w trakcie lub po sekcji zwłok jest niemoralne jest przestępcą. Cannibalizing
jest usunięcie ciała-części, płyny ciało-, jaja i plemniki. Części ciała cannibalizing jest
przestępstwem: MS / R7

Cremator przygotowuje informacje ciała i nieruchomości-rozkładów dla oglądania. Każdy
organizm jest przygotowany w taki sam sposób bez wyjątków. Nagie ciało (Ludzie zaczynają
życie nagi kończą życie nagi) umieszcza się w zwykły tektury trumny objętych Oliwa kolor
blachy pościel tylko głową widzialnego.
Widzowie mogą modlić się po cichu za pomocą Modlitwa duszy , Smutek, Modlitwa , lub

Przeżyj-Good Modlitwa lub Przeżyj-Bad Modlitwa , Palacz zwłok ustawia datę i czas dla
kremacji. Życie pozagrobowe bałagan jest utrzymywany przez Starszego od najbliższego Klan
ciała jest kremacji. Żałobnicy otrzymać tablicę każdy do domu.

Następnego ranka popioły dispursed nad ogrodem krematorium.
Rehabilitators popioły wyrzucane są na kompost Garden.

Cmentarz pogański rytuał pogrzebowy
pogrzeby Graveyard są niedopuszczalne, ponieważ rosnąca
populacja musi wykorzystać grunt bardziej użyteczne. pogrzeby
Graveyard mogą tworzyć duszki nie zwalniając duszy.
pogrzeby Graveyard są preferowane przez zło elitarne popisywać
się: Drogie trumna, drogie Nagrobek, pompatyczny
zaprojektowany mauzoleum.
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Konserwanty w żywności zatrzymać ciało jest z rozkładających zatrzymania ponownego wykorzystania
grobów. Graves zachęcić przestępstwa, rabując i niszczy. Zaniedbane groby przyciągają szkodniki, ... Groby
są stratą ziemi, nie do przyjęcia. wzrost liczby ludności powoduje użytkowania gruntów bardziej wydajne.

Nie więcej nowych Cmentarze. Istniejące Cmentarze są zamknięte i wykopane. Szczątki zostały
skremowane i rozłożone ogrodzie krematorium. Grunty są wykorzystywane do innych celów.

Kremacja Jest to jedyny dopuszczalny rodzaj pogrzebu!
Ob li ga ti 1 7: Vo

teinall E lecti ons

Głosowanie jest moralnym i obywatelskim obowiązkiem. Przetrwanie społeczności opiera się na
maksymalnej ilosci Imum wsparcia i udziału z jego członków. Członek Wspólnoty i każdy Kustosz-opiekun
jest zobowiązany do głosowania we wszystkich wyborach (Politycznych lub nie polityczne) , Niezgodność, MS
/ R1

Ludzie nie są w rzeczywistości głosu wspierania osób, które ustanawiają Tyran- Nies. Pozwalają one
lobbystami skorumpowanych rządów. Musisz zagłosować!

Jak głosować
oceniany Kustosz-opiekuna we wszystkich wyborach, które kwalifikują się one do.

Kto jest kandydatem, który może być obsługiwany?

On lub ona nie młodszy lub starszy niż 28 70. jest lub był
rodzicem.
Jest pracownikiem lub wolontariuszem lub emeryturze.
Jest psychicznie i fizycznie. Ma wykształcenie wyższe.

Nie ukończył żadnej klatce rehabilitacji. Ma niepełnosprawność seksualne (Ta sama płeć,
mylić płci, molestowanie dzieci) , Używa „Prawodawcy oczywisty” jako swojego przewodnika. Jest

kustosz-Stróża

UWAGA !

Kustosz-stróże Zwolennicy & Klan Starsi mogą nominować, fitoflawony, poprzeć i
Shun kandydatów w wyborach. Kustosz-Stróża
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1FAITH Prawodawcy Oczywisty

członkowie (Zenturion, Praytorian, zwiastunem) Nie można wspierać, wyznaczają lub
poprzeć kandydatów spoza administracji 1Church.

po zakończeniu 1GOD Podane Obowiązki! Teraz jesteśmy gotowi do zastrzeżenia i
odbierz 1GOD Podane Przywileje!
Ostatnie wiadomości 1GOD, w Prawodawcy Oczywisty

14.04.04.07 N-W-M www.universecustodianguardians.org

Koniec
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