1FAITH Batas-donor Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

virtues Isasama positibo. Ang pagiging Virtues ay mabuti para sa Soul & gumagawa ka ng isang mas mahusay na
tao. 1 NG DIYOS ay nanonood.

Gumawa Virtues ng isang paraan ng buhay. Live sa
pagkakaisa sa pamilya, kapitbahay, komunidad, tirahan
at environ- ment. Banal na pamumuhay ay ang
pinakamahusay na paraan upang sambahin 1GOD.

Ang pagiging nagbibilang ni Virtue sa Kadalisayan-Scales.

Ang virtues tao ay relive ang mabuting kanilang ginawa. 1GOD nagmamahal
sa kanila.

katauhan ni tagumpay: virtues
sumasamba lamang 1GOD & laging parusahan ang masama. 1st Matuto nang
higit, pagkatapos Turuan & Knowledge-continuity. Protektahan ang Kapaligiran &
Harmonize na may Habitat. Loving, Faithful at Maaasahan. Lakas ng Loob,
Pakikiramay, lamang, Pagbabahagi. Tiyaga Clean & Tidy
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1GOD ay naghihintay na marinig mula sa Iyo! • • • •••

virtues -Panalangin
mahal 1GOD , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang tapat
na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan) Promises upang mabuhay at kumilos virtues

Ipinapangako upang hikayatin ang iba na mamuhay at kumilos virtues
Kahilingan pagpaparusa sa mga di-virtues uugali Hayaan ang mga Virtues
umunlad at ang di-virtues panginginig Para sa Glory of 1GOD & ang Mabuting ng
Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay recited sa bahay o sa isang Gathering!
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Magandang katangian 1: sumasamba lamang 1GOD & laging parusahan ang masama.
pagsamba 1GOD lamang. Itapon ang lahat ng iba pang mga Idols ': ang kanilang
mga lugar ng pagsamba, ang kanilang mga ritwal, ang kanilang mga kasulatan, ...

Patnubay sa kung paano sumamba ay mula sa ' Batas-donor
Manifest '.
1GOD Ayaw sacrefices. Altars ay pinalitan ng lecterns. Tagapag-ingat
Guardian matuto (Humingi, makakuha ng kaalaman) & turo (Mag-apply at
pumasa sa kaalaman) , Mula sa duyan sa pagsusunog ng bangkay.

1GOD Ayaw layunin build lugar ng pagsamba.
Tagapag-ingat Guardian sumamba sa kahit saan, anumang oras. Sa Funday ni sa isang
Gathering (Sa isang pasilidad na edukasyon) sa pamilya, mga kaibigan, kapitbahay ...

pagsamba 1GOD ay nangangahulugan na may hawak Evil nananagot. Hangga't
Evil lilitaw. Pananagutan ay dumating sa pamamagitan ng paghahanap
'Truth' (Sa pamamagitan ng collusion hindi adversarial) pagtaguyod ng
pagkakasala o walang pagkakasala. Mayroon bang pagkakasala,
ipinag-uutos na pangungusap (Naiipon) ay inilapat sinusundan ng
pagbabagong-tatag. Kung saan kinakailangan kabayaran ay ibinibigay.
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1000 ng mga taon ng Evil ay darating sa isang End!

MAGPAKABAIT parusahan ang masasamang !!!!!!!
Magandang katangian 2: 1 st Matuto nang higit, pagkatapos Turuan & Knowledge-continuity.
Human paggamit ng mga intelektuwal na ari-arian (IP) entails, 1 st Matuto nang higit pagkatapos
ay Turuan, naghahanap, nakakuha at paglalapat ng kaalaman. IP ay dumating sa
pamamagitan ng libreng Gobyerno Edukasyon, buhay- karanasan, work-karanasan,
Batas-donor manifest.

Sa wakas pagpasa sa nagkamit sa intelektwal na-aari, (Alam-ungos pagpapatuloy) sa
pamilya, lugar ng pinagtatrabahuhan, komunidad (Walang Copyright, Patent, IP ay
kabilang sa komunidad) , Shire.
Provincial Government ay nagbibigay ng ' Libreng edukasyon 'Mula sa mga hindi pa isinisilang na
kabilang Seniors. Non Government edukasyon ay hindi suportado at sarado. pag-aaral (Libre, bukas sa
publiko) ay ibinigay ng Lalawigan & Shire.

SMEC ' Shire medikal at edukasyon Complex '.

PHeC ' Provincial Hospital at edukasyon Complex '.
PDEc ' Provincial Defense at Emergency center '.
CE ' Community Emergency service '
1 st Matuto nang higit, kapag comprehending, simulan ang pagtuturo. Sa libreng edukasyon mabilis aaral magturo sa
mabagal na nag-aaral. Sa trabaho sa mga may karanasan worker tren bagong-comers. Sa bahay lolo at lola, mga
magulang, mga kamag-anak, mga kaibigan, magturo.

Knowledge-Continuity gumagawa ng alam-ungos ng isang indibidwal (Intellectual
property) walang kamatayan. Bawat indivi- dual mula sa edad na 14 mapigil ang
talaan ng kanilang buhay experien- ces (Parehong positibo at unsettling) . Pamilya
ay dapat cap- ture, mapanatili at pasiglahin ang kanilang intelektwal na-aari.

Organisasyon ay dapat makuha, mapanatili at muling gamitin ang kanilang mga empleyado, 'I-P'.

Komunidad ay dapat gamitin ang kanilang mga mamamayan sa intelektwal na-arian para sa kabutihan ng lahat. Provincial-Government
panatilihin Archives.

Sa Judgmentday iyong Soul hihingiin ano ito ay natutunan at kung ano ang kaalamang ito ay naging
ginagamit para sa.

Knowledge-Continuity bahagi ng aming Immortality
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Kabutihan 3: Protektahan ang Kapaligiran & Harmonize na may Habitat.
1GOD ni Destiny para sa sangkatauhan ay ang maging tagapag-ingat ng, 'PU' (Physical
Universe) . Nagsisimula Isang Komunidad sa pamamagitan ng harmonizing sa
mga lokal na Habitat. Ito than umuusad na maging tagapag-ingat ng ang
kapaligiran at ang lahat ng mga lifeforms nito sa Earth.

Para sa kaligtasan ng buhay ng tao Humamkind ay upang mabuhay hanggang sa kanyang Destiny. Maging
Tagapag-ingat Tagapangalaga ng Pisikal Universe. Nangangailangan ito ng pagtitiyak ng pamumuhay kasuwato ng
mga lokal na tirahan, mas malaki na kapaligiran at ang magpahinga ng ang pisikal na Uniberso.

T

Upang magtugma sa tirahan custodian tagapag-alaga

na kailangan upang maunawaan Evolution (Iakma,
simula / katapusan & recycle, sanhi at epekto,
food-chain / eco-system, pagsubok at error, ay
magbabago.) . Harmoni- zing nangangahulugan
pagprotekta (Hangin, tubig, lupa) sa pamamagitan ng
hindi paglikha polusyon

(Nasusunog, basura, lason, lason ..
) . Tagapag-ingat tagapag-alaga harmoni- zing ay
tinitiyak salaping yari sa metal kaligtasan ng buhay
(Hayop, mga insekto, mga halaman ..) .

Sangkatauhan ay may upang galugarin at kolonisahan ang pisikal Universe. Samakatuwid
paglago ng populasyon ay mahalaga. Paglilipat oras at mga mapagkukunan mula
sa mga gawain leisuretime sa puwang paggalugad at colonizing. Humankinds
Destiny!

Kabutihan 4: Loving, Faithful at Maaasahan.
Ang pagiging mapagmahal, tapat at maaasahan mga pagsisimula na may mga bata ay patuloy na may asawa
at mga asawa, pinalawig na pamilya. Mga bata pag-ibig ang kanilang mga kapatid, sa kanilang mga magulang
at mga lolo at lola, ang mga kamag-anak.

Asawa at asawa ay may isang mapagmahal, tapat at maaasahan na relasyon sa bawat isa na nagreresulta sa mga
bata (Sariling, kinakapatid o ampon) . Kanino kanilang maituro sa kanilang mga moral na halaga, tradisyon at
panlipunang mga kasanayan. Ang pamilya ay isang mapagmahal, tapat at maaasahan na bahagi ng isang pinalawig
na pamilya.
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Ang pinalawig na pamilya simbolo ang embracing ng lahat ng mga virtues. ito nagmamahal

1GOD, ito ay tapat sa kanilang mga 1FAITH. Ito ay maaasahan sa ito ay applica- tion ng
Batas-donor Manifest.
mapagmahal 1GOD kasama ang lahat ng mga nilikha. Sangkatauhan ay upang maging matapat sa kanilang
patutunguhan sa pagiging Tagapag-ingat Tagapangalaga. 1GOD depende sa amin, Iyo!
Ang pagiging tapat ay isang kahanga-hangang kabutihan, Soul-pagkain. Isang matapat na tao ay umabot na sa
pinakamataas na ng tao kabutihan. 1GOD nagmamahal ka!
Ang pagiging maaasahan ay isang magandang katangian na gumagawa ng maaasahang mga kaibigan. Ang
pagiging maaasahan ay gumagawa ng isang mahusay na manggagawa. Ang pagiging maaasahan ay
mabuti para sa komunidad na pamumuhay.

Kabutihan 5: Lakas ng Loob, Compasssion, lamang, Pagbabahagi.
Kabutihan 5 ay isang medley ng essentual ng tao pag-uugali. Kapag pagpili ng isang kandidato para sa isang
committee, piliin ang mga kandidato na lilitaw upang magkaroon ng ganitong medley ng essentual ng tao
pag-uugali. Sa isang personal na antas ng pagpupunyagi upang mabuhay ang mga essentual ng tao
pag-uugali.
A Tagapag-ingat-Guardian mga pagsusumikap upang maging courages whithout pagiging mapaniil. A CG
pagkahabag nang hindi nagiging tanga. Ang pagiging makatarungan at pagbabahagi ay inilapat sa pamamagitan
ng mga indibidwal at nagpalawak sa komunidad.
Ang lakas ng loob sa pagiging nananagot, Hinahamon kawalan ng katarungan, pagtigil nananakot, alisin paniniil,
hawakan mis-kapalaran, protektahan 1GOD 's pinakabagong mensahe,

... Tapang ay nagagawang hindi sumasang-ayon, magagawang sabihin, WALANG! Tapang ay alam
limitasyon isa at flaws.
Habag ay isang paborito sa mga Soul, ito nararamdaman mainit-init at malabo. Rand- om gawa ng kabutihan ay
bahagi ng isang CG Araw-araw-Routine. Ang pagiging ang mahabaging sionate ay pakiramdam makiramay,
maging maunawain, bigyan ng suporta, makinig,

.. Kapatawaran, babbling, awa, pagalitan, inaakusahan ay hindi habag.

Ang pagiging lamang ay isang magandang katangian pagtanggap ng katarungan ay isang tao na
nangangailangan. Ang pagiging makatarungan sa iyong sarili at ang iba ay ang pundasyon of Justice sa isang makatarungan community .
Katarungan ay nangangailangan ng moral na komunidad na may mga batas,
pagpapatupad ng batas, pananagutan sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan
puwersa ng hukuman, ipinag-uutos na accumulative sentencing
pagbabagong-tatag at mga kabayaran.
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Pagbabahagi envolves emosyonal at pisikal na paglahok. Pagbabahagi nalalapat sa loob ng isang yunit ng
pamilya. Pagbabahagi ay maaaring maging sa mga kaibigan. Pagbabahagi ay naaangkop sa isang harmonies
Shire.
Ang pagbabahagi ay nakatira magkasama. Ay nagkakaroon ng buhay-karanasan sa iba.

Pagsamba, nagbabahagi sa 1GOD.
Ang pagbabahagi ay volunteering, na nagbibigay sa iyong oras at intelektwal na-aari sa sa kapakinabangan ng
iba. Pagbabahagi defeats masamang panghuhuthot, wealth- apartheid at pagkamakasarili. Ang pagbabahagi
ay Tagapag-ingat Guardian paraan.

Kabutihan 6: Tiyaga.
Tiyaga ay paggawa ng isang bagay sa kabila ng mga paghihirap, kawalang pag-asa, pagkaantala o mga sagabal sa
pagkamit ng tagumpay. Ang isang bata sa pag-aaral kung paano maglakad falls, ay makakakuha ng up, bumaba,
ay tumayo, ... ito perseveres hanggang sa ito ay nagtuturo. Maraming mga matatanda kalimutan araling ito.

Ang isang tao na nagsumikap ay hindi aminin pagkatalo. Ang taong ito ay patuloy na sinusubukan hanggang
sa takdang layunin ay naabot. Ang taong ito ay magtiyaga hanggang sa sila kumuha ng kanilang huling
hininga. Kung walang tiyaga walang mahusay na tagumpay ay posible. Kulang tiyaga ay isang limitasyon.
Overcoming ang limitasyong ito ay pagiging virtues.

Kasabihan! Alam ko ang dapat kong, Akala ko kaya ko at alam ko gagawin ko.

1GOD gantimpala sa tiyaga. 1GOD Nais ni ng lahat ng tao upang yakapin ito Virtue! Huwag
biguin 1GOD!
Kabutihan 7: Clean & Tity.
ay nangangailangan ng Magandang Health mabuting kalinisan mabuting pangangalaga sa kalinisan ng mga
pagsisimula sa pagiging malinis at malaki na rin. Clean & maglinis nagsisimula sa personal na hitsura, ay
sumasaklaw sa bahay at sa trabaho. Clean & maglinis rin ay sumasaklaw sa pag-iisip at pagdadahilan.
Ang isang 'Araw-araw-routine' ang kalinisan. Hugasan ang mga kamay pagkatapos ng bawat
toilet pagbisita at bago ang bawat feed. Hugasan ang mukha bago ang bawat feed.
Magsipilyo ngipin at hugasan ang buong katawan bago pagpunta sa kama. HE ay mag-ahit
ng hindi bababa sa dalawang beses bawat linggo. Custod- ian Guardian dumalo sa mga
Pagtitipon malinis (Brushed ngipin, umambon, hugasan) & ahit (HE) , Suot malinis, masinop
gear (mula ulo hanggang paa) .
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Pagkatapos ng pagkuha ng up sa umaga sa bawat miyembro ng pamilya physical- ly na may kakayahang
gumawa ng kanilang kama. Magulang turuan ang mga bata kung paano. Ang pagkumpleto ng umaga kalinisan.
Ito ay oras upang makakuha ng bihis, na isuot ang layed-out na inihanda (Gabi bago) lansungan ng taong binalak
sa magsuot. Bawat breakfeast storage-lalagyan ay may label (Nilalaman, pagpuno-date) . Pagkatapos breakfeast
malinis eating area. Bumalik lalagyan na imbakan. Marumi mga lalagyan, mga kagamitan ay ilagay sa lababo.
Ang isang tao ay ngayon handa na upang simulan ang kanilang dailly atupagin (Tahanan, paaralan, volunteering,
trabaho) .

Lahat ng mga lalagyan ay may label na nilalaman. lalagyan ng pagkain ay mayroon ding isang pagpuno petsa. Store
lalagyan nang maayos. Mapanganib (Lason, lason) lalagyan ay naka-imbak nang ligtas (Anak at walang
kakayahan proof) .
Huwag mag-iwan hindi nagamit na mga item (Kasangkapan,
mga laruan, mga kagamitan) kalat up furniture, sahig o sa
trabaho-lugar. Matapos ang paggamit ng pick up item ilagay
ang mga ito sa malinis at maayos na imbakan. Store item
alway sa parehong lugar. Ang mga ito ay pagkatapos ay
madaling mahanap.

Bago pagpunta sa kama. Maghanda at lay-out ang gear balak mong magsuot ng susunod na araw. Pack ang
anumang mga bag na may mga item na binalak upang madala kasama kapag umaalis sa umaga.

Gamit ang isang pagpapaputi o pamatay ng mikrobyo ay nagdaragdag ang iyong mga pagkakataon ng pagkuha ng
chronic obstructive pulmonary disease. Gumamit ng isang natural na ibabaw cleaner:
Mix, 1 tasa karbonato ng soda, 1/2 tasa puting suka, magdagdag ng ilang patak ng mahahalagang langis.
Kailangan itong mas malakas magdagdag ng isang kutsara ng asin.

Huwag maging isang marumi nanlilimahid mahinang dahilan para sa isang sibilisadong tao.
Ngayon na virtues. Ito ay oras upang tumingin sa aming pamana.

pinakabagong message ni 1GOD, Batas-donor Manifest
katapusan
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