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Yükümlülükleri vardır 1 TANRI Verilen zorunlu ahlak!

Yükümlülükleri ahlaki davranış borçlu olan 1 TANRI , aile ve toplum. Ahlaki yükümlülük
Topluluk göreve dönüştürür. 1 Tamamlanıyor TANRI Verilen Yükümlülükleri almaya hakkı
1 TANRI Verilen Ayrıcalıklar. Tamamlanıyor 1 TANRI Verilen Ayrıcalıklar Topluluk
haklarını almaya hakkı!

Tehditler 1 TANRI Verilen Yükümlülükler: Anti- 1 GOD, ilgisizlik, anti-sosyal davranışlar,
tembellik, kanunsuzluk, ahlaksızlık, bencillik. tehditleri içeriyor. Her zaman, tehditler sorumlu
tutun.

1 TANRI verilmiş Yükümlülükleri
1 İbadet 1 TANRI , Diğer tüm putlara atmak
2

kavramadan, insan vücudunu koruyun

3

Yaşam boyu, aramak, kazanç ve bilgiyi uygulamak

4 çarpma ve kendi aile kurmak Mate
5 Hakim, ailen ve dedesi saygı
6 Çevre ve tüm yaşam formlarını koru
7

onun mesajını yaymak, 'Kanunî Manifestosu' kullanın

8 Önlemek ve Kirliliği temizlemek

zulüm ve yok olmaktan hayvanları koruyun
10 haksız saldırıya, dezavantajlı için ayağa kalk,
Zayıf ve muhtaç
11 Aç, barınak evsiz ve hasta konforunu Yem
12 adaletsizlik, ahlaksızlıktır, çevre-vandalizm Protesto
9

13 Ödüllendirdi iş yap, hiçbir kaytarma
14 Evil İyi Cezalandırmak Be

15 Sadece ol ve hak ettiği saygıyı vermek

16 Yakın mezarlıkları cremate
17 Tüm Seçimlerinde Oy
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1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
Yükümlülükleri namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
Endeavour topluluk görevleri Görkemi yürürlüğe topluluk
görevlerini teşvik olarak Yükümlülüklerim uygulanacaktır aynı
başkalarını buna teşvik edecek tüm Yükümlülüklerini yerine
getirmek 1 TANRI ve İnsanlık İyi
Bu dua evde veya bir Buluşmasındaki okunduğu!

Zorunluluğu 1:
ibadet 1 TANRI, Diğer tüm putlara atmak!
İbadet en kişisel putlaştırılması olduğunu. putlaştırma Bu tip için ayrılmıştır 1 TANRI sadece.
Başka putlaştırılması, 'o bitiyor' yanlıştır. diğer putların tüm fiziksel ve ruhsal kanıtlar geri
dönüştürülmektedir.

şey tapan insanlar ancak 1 TANRI Yanılırız. Mütevazi bir çaba onları dönüştürmek için
yapılır 1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Koruyucular. 1 TANRI Diğer tapan
kimse ile hayat ve Afterlife içinde sert ilgileneceğiz (yanlış) idolleri.

tapınma 1 TANRI yakın çekim kişisel. Eğer bu yakınlık geliştirdikçe 1
GOD. Aynı şekilde hissediyorum insanlarla sosyalleşmek istiyorum. Bir
Gathering ziyaret! Hayır Toplanması, yakın tarafından, 1 başlatın. Yeterli
Destekçiler bir Gathering başlatın. şüpheliler, cahil, misuided, utangaç,
inatçı, acıklı, kâfirler dönüştürün ..

1 TANRI her insan olması fırsat verilir istediği 1 İNANÇ . Dönüşüm şovun olmayan
şiddet, sigara bencil, sevecen, saklama koruyucusu toplum yaşamının paylaşımı. Bir
dönüştürme bir Buluşmasına tanıtıldı. veli vasi yaşamın sosyal merkezi. Dönüştürür
sahte putlara atmadan ile yardımcı olunur. Onların yanlış geçmiş atıldıktan sonra.
Onların geçmiş söz yapılamaz.

tapınma 1 TANRI Diğer tüm iptal edilmesi anlamına gelir (yanlış) idolleri. Discar-
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Ding sadece fiziksel şeyler anlamına gelmez (Heykeller, yazıları, simgeler ..)
ama aynı zamanda yanlış duygular, fikirler, ritüeller, düşünceler ... maddeyi tahrip araçları iptal
edilmesi değil, aynı zamanda atık geri dönüşüm.

Yanlış putlar dini ya da değil olabilir. Yanlış Dini idolleri: Buda, Holy-man; İsa, onun annesi, onun
Müritleri; Aziz, anykind Ruhban Sınıfı; herhangi bir bitki, insan veya hayvan, herhangi bir
Holy-toprak ya da Holy-yeri; putperest tanrıları, Hint tanrıları ..
Yanlış Olmayan dini idolleri: Kalıtsal Zalimler, Savaş Lordları, Siyasi tiranlar, Politikacılar;
Ünlüler, Entertainers, Sporcular, Bilim İnsanı; Yabancılar, Özgürlük, Güneş, Yıldızlar,
Gezegenler, Moons, ...

ibadet Yanlış idolleri yerleri yıkılmaktadır. Tüm inşaat malzemesi yeniden kullanılır. Shire
planlaması uygular.

1GOD ibadet amaçlı inşa binaları istemiyor.
ibadet Discarded yerleri. Yanlış putun tanınması Tüm işaretler tanınmaz yapılır. Tüm
dijital (Ses, görsel) sahte putları silinir, silinir, rendelenmiş ..

Sadece 1 idol vardır 1GOD!
Yanlış idolleri gümrük atılır. Penis ve vajina sakatlama biter.
Vücut yara uçları, vücut delme ucu, nesnelerin vücut kaldırılır. Dövme çıkarılır. atılan
gümrük Yasadışı uygulama yargılanır: MS R4,

Yanlış putlar paraphernalia atılır: haçlar, resimler, heykeller, yazıları .. Discarded
paraphernalia tanınmaz yapılacaksa.
Yanlış idolleri ritüeller atılır. insanların veya hayvanların Kurban, hatta
sembolik yargılandı. 1 TANRI fedakarlık istemiyor. Sunak kürsü ile
değiştirilir. 1 GOD' s insanların kucaklamak ve yaşamak ' Kanunî
Manifest '!

YAPMALI :
İbadet 1 TANRI sadece! tapınma 1 TANRI Her yerde, her zaman uygulandığı, tek başına
veya bir grup olarak (2 veya daha fazla) . 1 TANRI Herhangi bir amaç yapı istemiyor (Katedral
Kiliseler, Manastırı, Camiler, Manastır, Türbeler, Sinagoglar Tapınaklar ..) ibadet yerleri.
ıskarta

(Yıkmak ve geri dönüşüm) çok amaçlı İbadet yerleri kurmak.
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ama bir şey ibadet İnsanlar 1 TANRI işidir. Mütevazi bir çaba dönüştürmek için
yapılmalıdır (Meydan Dua *) onları 1 GOD. 1 TANRI Diğer tapan olan herkesle sert
ilgileneceğiz
(Yanlış idol) idolleri.
* Mücadelesi-Namaz, Scroll 1, Beyan 1
tapınma 1 TANRI İnsanoğlu kendi Destiny yaşıyor demektir! Fiziksel Evrenin
Custodian! Uzayın Keşfi ve Colonisation (SX ve C)
zorunludur. Uzay Kolonizasyon nüfus büyümesini ihtiyacı var!
tapınma 1 TANRI bir Afterlife ve Melekler inanmayı ifade eder. Afterlife
ulaşmak için, sağlık nedenleriyle bir insan vücudu yakılır. Ruh bir
hayalet haline neden olabilir cremating değil.

ibadet, gümrük, ritüeller ve gereçlerinin Yanlış idolleri yerleri atılır. Discarding sadece
fiziksel şeyler anlamına gelmez (Yazıları, heykeller, ikonlar ..) ama aynı zamanda
yanlış duygular, fikirler, düşünceler .. maddeyi tahrip ve atık geri dönüşüm araçları iptal
edilmesi.

1 TANRI İnsanlığın fiziksel evreni yarattı! 1 TANRI Karşılığında istediği SAYGI! Yanlış
Mekkelilerle disrespect gösteren bir grafiktir.

Sadece var 1 put, 1 TANRI !!!
Zorunluluğu 2:
kavramadan, insan vücudunu koruyun.

Tehditler ( Tehlikeleri) iklim, genetik modifikasyon, hastalık,
ihmal, yetersizlik, kirlilik gelen bir insan vücuduna (Afet, insan
eylem)
ve şiddet. tehditlere Katılan bir insan vücut hayatta kalma
ihtiyacıdır. Bir topluluk görevi.
İnsan-vücudu korumak bir ekip işidir. Bu bir bireyin
arasındaki işbirliğinin yakın demektir.
Onların ailesi, Arkadaşlar, komşular, toplum ve Hükümet her
türü.
Koruma Conception başlar (SHE yumurta spermi bağları) ve Ölü Yakma ile biter. ,
İçeren iklim-koruma gerektirir Koruma
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şiddet, son genetik müdahale, hava kirliliğini azaltıcı, önlemek ve hastalıkları tedavi,
ihmal cezalandırmak ve yetersiz 's mücadele.

İnsan vücut korunması herkesin görevidir.
1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
hayatta kalma namaz

Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
Benim beden, türünden & toplumuna yardım için çaba insan, yaşamı
için teşekkürler teşekkür Ben hayati Görkemi hayatta benim çabaları
desteklemek Lütfen benim no.1 öncelik yapacaktır hayatta 1 TANRI & İnsanlığın
İyi
Bu dua Survival-Day veya uygun üzerinde okunduğu!

ihtiyaç karar ne zaman Survival bir sipariş kuralları aşağıda kullanmak geçerlidir.

Survival sırası: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, 7.Personal eşyalarım.
Yaşa Göre Survival:
1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. Kutlamak: 11.1.7. hayatta kalma gün CG . Kalender Eğlence
Gün Temalar

İnsan vücut ihtiyaçlarını Hayatta kalmak için İklim-Koruma

.

İklim-Tehditler: Güneş (radyasyon) , Sıcaklık (sıcak soğuk) Islak
(Chill, hipotermi) , Rüzgar (Yanık, soğuk, toz) . İklim koruma Baş-koruma,
Koruyucu-giyim, Koruyucu-barınak oluşur.
İnsan vücut çıplak cilde Tehdit (çıplaklık) elemanlara maruz bırakılmıştır.

'H-PS 1 ( Baş koruma standardı) Her şey başınızı korumak için gerekli. Baş koruma
oluşur: 'E-p1', 'V-kask', 'Balaclava', 'K atkı'.

E-p1 ( Göz koruması) 2 bölüme ayrılmıştır: Pratik: tek mercek
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(Vizör) . Moda: 2 lensler (Gözlük) .
Gözlük Jant: Her taraftan havadan-parçacıkları dışında tutmak gerekiyor (Üst, alt, yan) . kırılmaya
karşı dayanıklıdır (Oturmuş kesintiye değildir) . herhangi bir renk süs olabilir olabilir.

Lensler : kırılmaz, yüksek parlama ayarlama Sisleme olup, dayanıklı, blok UV ışınlarını
çizik (Değişiklikler daha koyu / açık, açık / koyu) .

Göz koruması daima zaman dışında giyilen!
V-kask darbelere karşı baş koruma. Saç ve Baş soğuk, ıslak, aşırı radyasyon ve
kirlilikten İklim Koruma gerekir.
Bir kafa da darbelere karşı koruma ihtiyacı: İçerisine yerleştirilmiş GPS izci, telefon, video
kayıt cihazı ile V-Kaskı ..

dış kabuk halinde bir metal veya sentetik. Bu dekore edilebilir bir orta çizgi sırtı vardır:
tüyleri .. Bir deri maskeli bir mikrofon tutar. siperlik düz yukarı ve aşağı eğimli yan ve
kırılmaz, yüksek, bloklar, UV ışınları, çizilmeye karşı dayanıklıdır değil parlama
ayarlama kadar sis olduğu (Daha koyu / açık, açık / koyu) . kask ense koruyucusu
olarak bir deri vardır.

V- Kask deri dolgu içine alır. padding Gömülü kulaklık vardır. bir yün başlık ( Bere) veya
K-Eşarp Bir kask altında takılabilir. terleme, kepek ve yağdan temiz kask iç astar
tutmak. Dış aksesuar: parlak ışık, kızıl ötesi ışık lamba; Bir video kamera.

yün başlık ( Bere) . Balaclava sadece gözleri açığa bütün baş örtüsü. yünden
örme dış veya pamuk ve yün karışımı mı (Sentetik elyaf) . herhangi
bir renk veya desen olabilir üstüne bir dekoratif pom-pom sahip
olabilir. Hiçbir yüz ve boyun koruma gerektiğinde Balaclava rulo
yapılarak bir 'Beanie' haline edilebilir.

K-Fular. K-Eşarp sadece gözleri açığa bütün kafa kapsayabilir. Bu bir
kafa kapak ve bir peçe gibi davranır (maksimum koruma) . yünden
örme dış veya pamuk ve yün karışımı mı (Sentetik elyaf) . herhangi
bir renk veya desen olabilir.
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yün başlık veya K-Eşarp Her iki burnu ve ağzı kapatarak korurlar.
kirliliği solunması ölümcül bulaşıcı hastalıklar ve böceklerin sokması kaçınılır. kuru
ve soğuk hava etkisini azaltır. Alerji ve Astım azaltılır. bulaşıcı bir hastalık yaymayı
içerir.

Baş koruma daima zaman dışında giyilen!
Koruyucu giysi iklimi, hastalık ve kirlilikten insan vücudu korumak için gereklidir. Koruyucu
giysiler ile korunan ana gövde parçaları kafa, deri ve ayakları vardır. Koruyucu-giyim
hep dışarıda giyilmelidir.

Cilt Bites'te gelen koruma ihtiyacı çok (Hayvanlar, insanda) , Böcek (Böcekler,
iğneler) , Enfeksiyonlar (Bakteriler, mantarlar, Mikrop, Virüs) , Radyasyon (Isı,
güneş, nükleer) , Poz (Asit, ateş, Frost, keskin kenarlar, ıslak) .

Bite-koruma: kızgın, tehlikeli hayvanları ve insanları kaçının.
Sting-koruma : kapak cilt (Koruyucu giysi) .
beden-Pierce dövme veya etmeyin vücut için delme ya da dövme ile (Kendi
yaralama enfeksiyona neden olabilir, anormal hasta

) . dikerken parmaklarını koruyun.
Enfeksiyonlar koruması: Temiz cilt, koruyucu-giyim ile
kapak. Sağlıklı Diyet, egzersiz, Herb & Baharatlar, Takviyeler
& aşılama.
Radyasyon koruması: kapak cilt (Koruyucu giysi) ısı ve güneş için. Nükleer
özel takım elbise için vücudun% 100'ünü. Uyarı! Çıplak Skin maruz (Çıplaklık)
elemanlara (Hava) sağlıksız.

Pozlama koruması: Koruyucu-giyim, Tulum (Başlık ile) Keten, pamuk, yün ya da pamuk, yün
karışımı yapılır veya 2-parçalı (Herhangi bir bireştiren tik elyaflar) herhangi bir renk, herhangi
desen. ya (Tulum ya da 2-parça) Bir tişört boyun olmalıdır, kabarık * kollar, bacaklar el ve ayak
bileklerinde kapalı
(Taslak geçirmez) ... * kabarık kollar ve bacaklar dirsek ve diz eklemleri serbestçe hareket etmesine izin

Ayrıca hava içindeki cilt ve vücut için iklim kontrolü oluşturur.

Giyim Hayvan deri, ipek, bitki fiber, pamuk veya yün: doğal liflerden yapılmış olması
gerekir. Yapay-lifleri giyim için kullanılmaz
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ve bir şey dokunmadan insan derisi. giyim amaçları için artificial- liflerinin üretimi, mevcut
stok başka amaçlar için geri dönüştürülmektedir.
Ayaklar korunmaya ihtiyacı (Çorap, bot) İklim ve darbelere karşı daha. Cilt, Ayak parmakları ve
Bilekleri risk altındadır. Outsde hep ayak koruması giyerler.
Çorap Pamuk, yün veya pamuklu, yün karışımı dışında yapılır (Herhangi bir synth- etik lifler) herhangi bir
renk, herhangi desen. Çorap saf gümüş partikülleri var (Herhangi bir alaşımı) kokuları azaltmak, bir
anti-mikrobiyal, anti-bakteriyel ve anti-statik özellikler veren, dokuma. Çorap ayak bilekleri üstünde 7 cm
kadar Feet kapsamaktadır.

bot ayakkabı Üst koruyucu deri sahip (Herhangi bir sentetik) İç yumuşak deri (Herhangi
bir sentetik) , Deri ya da kauçuk tabanlar

(Geri dönüştürülebilir) . Çizme bilekleri üstünde 7 cm'ye kadar ayaklarını
korumak için vardır. Not! korumaz Ayak koruması (Sandal, Terlik, kayış) ayak
ve ayak bilekleri işe yaramaz. Ayak koruması daima dışarıda giyilmelidir.
yalınayak dışında Walking sağlıksız.

El- Gerektiğinde Eldiven şeklinde koruma yıpranmış! Eldiven
Deri, Pamuk, Yün veya pamuk, yün karışımı yapılır (Sentetik
elyaflar) herhangi bir renk, herhangi desen.

Koruyucu-giyim daima zaman dışarıda giyilir.
Koruyucu-Sığınak ( ev, yaşam, çalışma) Bir insan ihtiyacı.
suçtan Koruma (Güvenlik) , elementler (Hava) , Ateş, böcekler ve Kirliliği .
Ekonomik Koruyucu-Sığınak olan bir 1 TANRI Sağ verilen!
Saklama-Guardian kümelenme konut tercih (Toplum yaşam) .

Oda' s zemin, duvar, tavan, siklon, yangın ve yüksek humi- dity dirençli prefabrike
paneller oluşur. Katlar Islak-paspas temizlenebilir, kaymaz, anti-statik, kalıp ve küf
engelleyici, hijyenik olması gerekir.
Kapılar: Dikdörtgen olmayan ahşap çerçeve. Dış, Katı, içeride kilitlenebilir ve dış
anahtar açılış böcek ekran kapı, 1 yönlü vizyon. İç katı, kilitlenebilir iç.

Yatay Sliding- , Windows çift camlı renkli. Kare olmayan ahşap çerçeve. Perde veya
perdeler vardır (Sağlıksız: Toz, mikroplar,
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haşarat..) yerine dış kepenkleri (kilitlenebilir) ve yatay kayma böcek ekranlar içinde.

İçin Isıtma * Merkezi ısıtma (Buhar, sıcak su) kullanıldı. Soğutma doğal hava dolaşımı
gereğidir. Oda sıcaklık 19-21 ° C. Soğuk put n daha sıcak bez hissetmek. Isıtma krank
etmeyin! * Enerji kaybı bir Suçtur
Aydınlatma * otomatik Kapalı, Açık geçiş yapılmalıdır.
* Enerji kaybı bir Suçtur

Yurt dışı Sığınak Çatı Güneş panelleri oluşur. İnsanlar bir var 1 TANRI Yaşayan Quarçevir Güvenli sağ Affordable verilen (Barınak) . Hükümet Ekonomik Güvenli Yaşam
Alanlarının ile nüfusu tedarik etmekle görevlidir. Barınak (Küme konut) 'Tarafından
sağlanır Shire' ( Yerel yönetim) . Tüm ekonomik yaşam dörtte Araba birimlerdir.

Survival, Güvenlik, Rahatlık için koruyucu-Barınak ..

tenine maruz çıplaklık (olduğu HE, SHE)
tenine maruz (çıplaklık) elemanlara (Hava) sağlıksız:
Toz, sıyrıklar, don, ısı, enfeksiyon, radyasyon, sokmalar, rüzgar, ıslak.
dış kapak cilt ve saç!
Çıplak cilt (çıplaklık) Dust Skin ortaya çıkarır. Toz, cilt kurur nefes cildi durdurma cilt
gözenekleri tıkanır. tıkanmış cilt gözenekleri enfeksiyonlar için zemin ıslahı vardır (Kaşıntı,
ağrılı) . tozunu yıkayın! nemlendirici kullanın! koruyucu giysi wen dışında Wear!

Çıplak cilt (çıplaklık) cilde zarar aşınmaları olan artışlar, enfeksiyonlara yol açabilir
işlenmemiş acı vericidir. yumuşak bir sabun ve su ile temizleyerek aşınmaları tedavi edin.
sargıyla aşınmayı Kapak, yapışkan bant ile yerinde tutun. antiseptiktir veya krem 's
kullanmayın!

Çıplak cilt (çıplaklık) Frost'a Skin ortaya çıkarır. Cilt için Frost hasarı
kalıcı olabilir. soğuktan, kurban çıkarın.
yeterli miktarda su donmuş gövde bölümünü karşılamak için 37 ° C'ye
ısıtıldı, bir sığ doldurun.
Asla ovmak veya donmuş doku masaj yapılır.
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Çıplak cilt (çıplaklık) ısıya cildi ortaya çıkarır. Isı uzun vadeli ağrı ve acı neden
onu yok edebilir, cildi kurutur. Şiddetli ve kabarmış yanıklar acil tıbbi yardım
gerektirir.
Çıplak cilt (Çıplaklık) radyasyona cildi ortaya çıkarır (Güneş) . Yüksek UV. Radyasyon cilt
çok hasta ediyor. Genellikle çok geç tanıdı! Tıbbi yardım alınız. Güneşlenme (Zararlı
güneş ışınlarına tembel açığa cilt yalan) cilt kanseri sonuçlanan kendinden travmatize
olduğunu! Ücretsiz halk sağlığı kapsamında değildir! NOT! Bu insanlar için üzülme. Onlar
kibirli, kendini beğenmiş, kötü insanlardır. Shun ve utanç!

Çıplak cilt (çıplaklık) Wet cilt ortaya çıkarır. Islak değiştirir vücut sıcaklığına uzun süre
maruz kalmak. Çok fazla vücut ısısını düşürür ederse

(Hipotermi) hastalık oluşur. acil yardım isteyin!
Çıplak cilt (çıplaklık) sokmasına cildi ortaya çıkarır. En yaygın Böcek-sokması vardır (Arı,
eşek arısı, sivrisinek, Yabanarısı ..) . Böcek sokmaları acı neden Deri tahrişi, şişme ve
çoğu zaman şiddetli hastalık vardır.
Çıplak cilt (çıplaklık) Rüzgara cildi ortaya çıkarır. Rüzgar cildi kurur, onu
yanabilir. Temiz cilt, kullanım nemlendirici!

Uyarı! tenine maruz (çıplaklık) elemanlara (Hava) sağlıksız. Cilt
koruma
(Koruyucu giysi) hep dışarıda giyilmelidir.
Çıplak cilt (çıplaklık) kamuya veya ortamda bir ahlaki sorundur. Ev dışında Çıplaklık olan
ahlaksız o utanç değersiz olma eksikliği gösterir. Daha fazla cilt bir o olurlarsa daha değersiz
gösteriyor. Değersiz insanlar Çöp Kutusu gibi muamele edilecektir. Onlar herhangi topluma bir
leke vardır.

İnsanın yüzme doğal değildir. Bir insan bedeni veya sualtı
yaşamaya tasarlanmamıştır. sualtı yüzmek veya doğal olmayan,
sağlıksız, bu kaçınılmalıdır. Doğal sular Okyanuslar (Deniz) ve iç
sular (Göller, nehirler ..) . Doğal olmayan sular yüzme havuzları,
spa en ..

Doğal sular Suda yaşayan bütün canlılara bir tuvalet
bulunmaktadır. su üzerinde uçan kuşlar dışkıları yok.
kumsallarında İnsanlar .. üstten atma yukarı, regl, Hayvanlar
idrar ve kanalizasyon Humans
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, İç sularda okyanusları sonunda. Bir tuvalette yüzme cilde sağlıksız. tuvalet suyu gulping
büyük bir sağlık riskidir. Yapmayın! çocukları koruyun. Not! Birçok beyaz kum plajları balık
kaka vardır. Bir okyanus sahile gidiyor insanlar. Balık yormak uzanın ve çiş yüzebilirsiniz.
Yuk!

Doğal sular gibi kirlilik, toksin .. Hava kirliliği absorbe sünger:
asit yağmuru, kül (Yakma, püskürme) toz (Madencilik, fırtınalar) , nükleer radyasyon (Elektrik
santralleri, askeri) . Hava kirliliği besin zincirini girer (Hava, toprak, su) nihayet biten
bir parçası olma (sağlık riski) İnsan diyeti!

Su kirliliği: Delme, boşaltma, yarışmalar, su taşıma. Drill- fosil yakıtları polutes hava ve su
için ing. kimyasallar, gün miktarına kanalizasyon, uyuşturucu, çöp Damping, toksinler günlük
oluyor. İkinci tur seçimler (Toksinler, kimyasal maddeler, ilaçlar, çöp, ham kanalizasyon) Yağmursuyu,
çiftlikler, sanayi, kirletir. Su taşıma toplu taşıyıcılar, yolcu gemileri, süper tankerleri,
denizaltılar, trol ve savaş gemileri büyük kirleticileridirler. Daha küçük su taşıma aynı
zamanda, özellikle iç sularına kirletir.

hava, toprak ve su Kirletici 'Çevre
Vandalizm', suç: MS R7, . Tüm zevk
kürek ve seyir biter.

Doğal olmayan sular saç, deri kurumasına ve
gözleri tahriş kimyasal bir karışımını içerir. Yüzme
havuzları ve spa en kaçınılır. Yüzme havuzları kıt
taze su seçkinci israfıdır.

T hiswasteends!
Servet-Apartheid sıkılmış boşta sonuçlandı çok fazla inva- Ding doğal sular ve yaşam
formlarının çok sayıda yaşam alanına sahiptir.
Doğal suların Bu suçlu insan istilası tarafından savunmacı tepkilere yol açtı 1GOD
denizin kreasyonları.
J ellyfish sokmasına karşı kendi dokunaçlarını kullanırlar. Bazıları sadece
cildi tahriş. Diğer' ağrılı kabarcıklar yaratmak, acı vericidir. Birçok kez sokulan
ve toksin madde birikimi olduğunda Jelly- balık toksin öldürücüdür. toksin
madde birikimi varsa bilmeden. Hızla tıbbi yardım almak en iyisidir.
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Zararlı alg çiçeklenme Kentsel, banliyö ikinci tur kaynaklanır. Bu
hayvanlar, insanlar, çevre, ekonomilerin önemli zararlar neden olur.
Unfit içmek ya da içinde yüzmek.

Stonefish Dünyadaki en zehirli balıklar biridir. Bir insan
tarafından basan, kuvvetler ayak içine venom. Sonuç (yaşam
yada ölüm) genellikle çok zehirli zehir vücuda girmiş bağlıdır. kişi
tedavi görmüş ne kadar yakında acı, konumu. Uyuşma veya
karıncalanma sokması sonrası haftalarca sürebilir.

Mavi-halkalı ahtapotlar dünyanın en zehirli deniz hayvanları biri
olarak kabul edilmektedir. Onların zehiri şiddetli ve sık sık
toplam vücut felcine neden olur. Çünkü meydana felç, Bitten
yardımıyla veya sıkıntı gösteren herhangi bir yol için sinyal yolu
yoktur. Hiçbir mavi halkalı ahtapot antivenomu mevcuttur. kişi
nefes tutun.

Deniz kestanesi o en spinlerden dokuya yaralanmalar ağır olabilir. Bunlar
iltihaplı, kırmızı olur ve aşırı derecede ağrılı hale gelebilir, şişer. Onlar
enfeksiyona yatkındır. vücuttan dışarı yoluyla kanda yayılmaya izin
edin. Eğer hasta yapma. Kontrolsüz enfeksiyonlar öldürebilir.

Koni salyangozu eldiven yoluyla sokabilir. coğrafya konisi Küçük
vücudunda 100'den fazla toksinler ile ölümcül olanıdır. konik
salyangoz için hiçbir panzehir vardır.
Symtons göstermeye yavaştır. Tıbbi yardım alınız.

vatozlar onlar davetsiz misafirler kalp nişan keskin, zehirli ağrılı
stinger var. kalbinde sokuldu zaman sadece acil tıbbi yardım bir
kişi kurtaracak. Bir Singray yukarıda yüzmeyin.

Ne zaman Deniz biti Okyanusta atlamak ne zaman fark ilk şey
onların sokması tüm cildinize bitti, hakkındadır. çok küçük bir şey için,
onlar kesinlikle bir yumruk paketi olabilir; suda gidiş kapalı koymak
için neredeyse yeterli. Zaman kanama doktora başvurunuz.
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Köpekbalıkları hasta zayıf yaratıklar okyanusları temizleyin.

İnsanlar Seas istila zaman. Köpekbalığı denizlerin koruyucusu
haline gelir. Ne zaman bir köpekbalığı saldırısı onların
olduğunu. insanlar suçlu.
İnsanların köpekbalığı kafesi öldürmeyin, MS R3 . , Shame Shun!

1 TANRI Havada ve karada canlılar için deniz yaratıkları ve yiyecek için denizleri
yarattı. Hem de insanlar için olduğu gibi. O insan thrillseeking denizlerde yaratmadı. Yüzme,
sörf, su kayağı, kürek, seyir, şnorkel Vandalizm Çevresel vardır, biter.

İnsan vücut için büyük tehdit '

GM' ( Genetik modifikasyon)

Genetik modifikasyon (GM), Anti- olduğunu 1GOD , insanlık için bir tehdit, tüm diğer
canlılar ve çevre. Çünkü flowon etkisi GM-Crop bütün gıda zinciri değiştirir. Gıda
zincirinin tüm üyeleri yeni alerjileri, bilinmeyen hastalıklar, hayatı tehdit küresel-veba
oluşturmak mutasyonları oluşturma! İnsanlar genç, daha hasta bebekler, daha
düşükler, mutasyona die, daha hasta hale gelecektir ...

insanlığın ve eko-sistemine bu tehdide Kür önleme ve tedavidir. Durdurmak: GM-Araştırma
GM Tohum-imalat ve GM-Crop yetiştiriciliği. Yargılamak: GM-Scientist, "için imalat
yöneticileri, crop- yetiştiricileri, müdürler, sahipleri İnsanlığın karşı ve Eko-sisteme karşı
suç ". MS R7,

Hükümet GM-Araştırma ve Tohumluk üretim tesisleri kavurucu tarafından tehdit
ortadan kaldırır. GD Ürün yanmış. Kirlenmiş Toprak GM-Bitkileri yetiştirilmiştir 3 yıl
çalışan kavrulmuş edilir idi. önleme ve tedavi uygulamıyor Hükümet, değiştirilir.

GM için SIFIR TOLERANS !!!
sakatlık
doğum, kaza, hastalık, şiddet Engellilik. Engellilik duygusal olabilir (Anksiyete,
depresyon ..) zihinsel (Psikoz, shizophrenia ..)
fiziksel (Amputasyon, körlük, sağırlık, demans, kuadripleji ..)
cinsel (Homoseksüalite, pedofili, transgenderism) . Engellilik bir topluluk konudur. Bu aileyi
veya bireysel istediği geçersiz kılar. herhangi
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aile, kardeş, toplumun yaşam ahlaki kalitesi müdahale sakatlık. toplum hizmetleri
tarafından ele alınır.
Bir insan neden engelli var. Bu 1 ile ceza değil TANRI.
Bu vücut işlemek için bir meydan okumadır. Bir Soul'un misyonunun bir yaşam deneyimi parçası (Öbür
1 kaydırma bakınız) .

bireye büyük tehdittir ' Şiddet'
Şiddet doğmamış ile başlar. Şiddet çevresi hayatının geri kalanı için şiddete
eğilimi aşılamak. şiddete eğilimi şiddet açmak için bir tetikleyici ihtiyacı var. Tetikleyiciler:
Alkol, öfke, iletişim-spor, korku, kavga-spor, cehaleti, küçük düşürülme, empati
eksikliği, zihin değiştiren maddeyi, eşler basıncı, provokasyon, şiddet videoyu,
şiddet içeren video-oyun ..

Bir doğmamış açıkta anneme ve baba sözlü birbirlerine kötüye.
o sözle suistimal etmek iyidir ve böylece sonraki yaşamında yapacak öğrenin. anneme maruz doğmamış fiziksel
olarak baba tarafından incinmekten. SHE sonraki yaşamında HE tarafından fiziksel istismar tahammül edecek
yeni doğmuş. Yeni doğmuş HE o SHE zarar vermek tamam düşünürler.

Şiddet başka bireyden gelebilir (S) .
Bu yaban gelebilir. Bu hayvan gelebilir.
Çünkü Hükümet eylem veya eylemsizlik gelebilir. Yabancı
işgaline ile birlikte gelir.
Bir topluluk ile yaşayan ve 'Şiddete' sorumlu tutmakta değil. İrade
'Öldürmek'! ( Kürtaj, Suikast, Ölüm cezası, Soykırım, katliam)
Tüm İnsanlığın için bir tehdit ve hakaret bir kişi olduğunu Killing 1 TANRI!
YOK Kişi, Kurum, Hükümet ÖLDÜRMEK hakkı var !!

ÖLÜM ASLA ÇÖZÜM OLDUĞU !!!

Durdurmak, 'Şiddet', Evde başlayın!
Her Commuity üyesi Şiddeti içerecek şekilde bir insan hayatta
kalma görevi vardır. Katılmak (başla)

mahalle izle (Shire Sentinel bakınız) . Raporu
gözlemleyin, tutuklama (sivil) ..
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topluluk suç serbest bölge olun! rehber olarak 'Hayır şiddet kavramını' kullanın (7 Tribes
bakınız) .

Şiddet çözüm değildir. Bu bir çözümdür!
Zorunluluğu 3:
Yaşam boyu, aramak, kazanç ve bilgiyi uygular.

Beyin işleyişini tutmak için egzersiz gerekiyor. En iyi egzersizleri, kazanıyor, arayan
bilgilerini uygulama ve süreklilik var olan.
Aradığınız bilginin serbest eğitimi ile başlar (Öğrenmek Öğretmek) .

çıraklık eğitimi takip etti. Gerektiği gibi ileri eğitim izledi. Tüm eğitim herkese açıktır.
Özel eğitim biter!
bilgiyi Aradığınız sorular sorarak demektir. bilgi kazanmak Yanıtlar olmak anlamına
gelir. bilgiyi uygulamaya fikirleri var cevaplarını kullanarak ve sonra harekete geçmek
anlamına gelmektedir. Süreklilik sonraki Nesil tüm bilgi birikimi geçiş demektir.

Nasıl sorgulamak?
1 st sorusu formüle edilmiştir (Yararlı bir önemli alacak şekilde
Cevap)
2 nd 'Kim sormak Aramak' Doğru vasıflara sahip birinin (Orada
1'den fazla kişiye sormak ihtiyacı olabilir)
3 rd cevap kişiyi teşekkür (İyi sosyal beceri)
4 inci ' Kazanç' kabul edilebilir bir cevap (Bazen kabul edilebilir bir orada

Cevap)
5 inci Yazın veya sesli, görsel kayıt cevap (S)
6 inci ' Uygulamak' ne ' 'öğrenmek ( Cevap)
7 inci Yeni öğrendiğiniz bilgileri için 'kullanın 'öğretmek diğerleri (Bilgi-

Süreklilik)

Ne sorgulamaya?
her şey (Zeki, arayan ve kazanıyor bilgi)
Ne zaman sorgulamaya?

şimdi (Zeki, iyi sosyal beceri)
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Neden sorgulamaya?
Bir ihtiyaç (Merak, muhabbet etmeye, bilmesi gerekir) soru sormak doğar.

fikirler Geleceğin başlangıcıdır.
Fikirler mümkün evrimsel değişikliklere ayak uydurmak için yapmak.

Fikirler tüm fikri mülkiyet aktivitesinin üretken, en yaratıcı
bulunmaktadır. Fikirler Bilgi-Süreklilik yoluyla korunmuş
gerekmektedir.
Fikirler unutulmuş veya kaybolmuş izin vermeyin. Onları bir yere yazın.
Mağaza, sıralama, dosya ve onları tekrar!

fikirlerin Her gün bir sürü kapalı düşünce ve hızlı bir şekilde unutulmuş veya kaybolur. nedeni,
korunmuş kaydedilmiş veya aşağı yazılmamıştır ediliyor. En iyi kaybolur!

o koruyarak ve yeni fikirler beslenmesi söz konusu olduğunda Hafıza güvenilmez. Bir defter
Carry (Planlayıcı) veya sizinle kaydedici. Bir fikir geliştiren zaman onu korumak. Haftalık
dosya fikirleriniz!

Fikirlerinizi gözden geçirin. Fikirlerinizi incelerken (Her 4 haftada bir) . Bazı hiçbir değere
sahip olacaktır. Onlar için asılı değmez. Onları atın.
Bazı fikirler şimdi veya daha sonraki bir tarihte yararlı görünmektedir. Bu tutun, dosyalamanıza: 'Etkin', ya
da 'Sonra'. , Dosyalama inceledikten sonra, 'Etkin' dosyasını alır.

bir fikir seçin! Şimdi bu fikir büyümesini sağlayacak. Bunu düşün. İlgili fikirlere fikir
bağlayın. Araştırma, benzer ya da bu fikri ile uyumlu bir şey bulmaya çalışın. tüm açıları
ve olanaklarını araştırın.
Araştırma ile Fikirler destekleyin. Araştırma İnternet, Arşivler, kütüphaneler ... Bazı
durumlarda anketleri kullanırlar.
Eğer dendiğinde senin fikrin uygulanabilir hazırdır. Böyle yap. Fikir ince ayar olabilir böylece geri
bildirim almak için deneyin.
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Bilgi-Süreklilik yoluyla Gelecek kanıtı fikirler.
güncellenen fikirler dosyaları tutarak Bilgi-Süreklilik
sağlamak. Üstelik senin söz 'Will' onlar nerede
bulunacağını.

Bilgi-Süreklilik
Bilgi-Süreklilik bireyin bilgiyi yapar (fikri mülkiyet) ölümsüz. 14 yaşında Her birey kendi
yaşam deneyimlerinin kaydını tutar (Pozitif ve rahatsız edici hem de) . Aile en
yakalamak korumak ve onların entelektüel-mülkü beslemek gerekir.
Kuruluşlar, yakalama korumak ve çalışanlarını, 'i.p.' yeniden gerekir.
Topluluk en her iyiliği için vatandaşlarının fikri-mülkiyet kullanmalıdır. İl-Devlet
Arşivleri tutun.
Yeni fikirler üzerine inşa ve ilerlemek için plagiarize. Neden iyi yazılmış bir şeyi yeniden.
Aksine kullanın! Üzerinde genişletin. bina mevcut ve yeni oluşturarak Evolution ilerleyici
ses. Eğitim aynı yapmaktır. Bir fikir sona erer. Yeni fikirler ilerlemek için geri
dönüştürülebilir şey Salvage!

Yazma bizi başkalarıyla iletişim için yardımcı olur bizi uygar hale getirir. Yazma,
fanteziler ve raporu yorum yapmayı sağlar.

Yazma bilgi-parçasıdır C ontinuity.
Not ! telif iddia topluluk suç hırsızlık olduğunu!

Bizim Ölümsüzlük Bilgi-Süreklilik bölümü
Zorunluluğu 4:
çarpma ve kendi aile kurmak Mate.
madenî için hayatta kalma insanlar çiftleşmek ve çoğalmaya vardır. çiftleşme ve çoğaltan
bir HE ve SHE sabit bir ilişkinin parçası olduğunu CG inanç (Holy Matrimony Sonuç) . Çiftleşme,
kutsal evlilik dışında çarparak, HE ve SHE, 'Değersiz' olduğunu ahlaksız denegrading. Bu
çocuklara kötü bir örnektir. Bir Topluluk kötü, ahlaksız görünmesini sağlar. 'Değersiz'
uçlarını olmak. Değersiz insanlar kaçındı ve utanç var!

Çocuklara Molester (Pedofili) , Aynı cinsiyet (Homoseksüel) ve karışık cinsiyet (Trans-cinsiyet)
Bir 'girmek için değil İmam nikahı
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Sözleşme'. Cinsel engellilik ve onların doğal olmayan çiftleşme çünkü. Ağız
çiftleşme (Eşcinsel depravity) . Anal çiftleşme
(Homoseksüel Tecavüz!) . Bunlar cinsel unnaturals (Engeli) etkilenen ve çocukları
korumak için karantinaya alınır. Normal HE öfke, iğrenme ve bu cinsel yetersizlik
unnaturals karşı bazen şiddet hissedeceksiniz. Çocuklara Molester, aynı cinsiyet ve
confused- cinsiyet elleçleme çocukların çocuk cinsel istismarı, suç şunlardır: MS R7,

SHE pis iğrenç sapık ile herhangi HE Oral arkadaşının isteyen.
SHE HE döker. Evli bir SHE boşanmak alır. Zorla Oral-çiftleşme Tecavüz, suç: MS R4, . Zorla
Vajinal-çiftleşme Tecavüz, suç:
MS R5 . HE SHE ile Anal arkadaşının isteyen tüm pis disgust- ing işkenceci olduğunu. İşkence
bir suçtur: MS R6, . Evli bir SHE bir adam-datory boşanma alır.

bir eş bulma. Paganlar (Hıristiyanlık ..) aşka arayın. şehvet değersiz olduğu için Mate.
Birçok ile çoğalmaya bir eş bulamayabilir. Kapitalistin arkadaşı zenginlik ve ya nüfuzunu
artırmak için bazen değersiz ve olmaya. Pek çok kültür veliler karar var. Bunların Sigara
bir topluluk yararına bulunmaktadır.

Saklama-veli 'İl-Hükümet sırasında karar var CE' ( Topluluk Acil servisi) kim 'girer İmam
nikahı 'Sözleşme (LH-MC) . Her 17 yıl SHE ve her 18 yıl HE, CE katılırlar. CE sırasında
herkes Tribe en yararlı olabilir nasıl değerlendirilir. HE, SHE gençken Çiftleşme,
çoğaltan en iyisidir.

CE sırasında her genç SHE ve HE değerlendirilir (Duygusal, zihinsel, fiziksel olarak) çiftleşmeye
şartına bağlamaktadır. 'CE' Holy-Matrimony 'Sözleşme bir girmek için uygundur'
değişkenlere karar verir.
Değişkenler: Duygusal, zihinsel, fiziksel olarak formda; İl-çeşitlilik; Irk-bütünlüğü.

yaşam için temel amacı (Specie hayatta kalma) Dostum çarpma ve aile
başlamaktır. Aksi halde başarısız bir hayat yaşıyor. Kabul edilemez 1 TANRI
ve topluma.
Specie hayatta kalma, aile kurmak bir HE ve SHE gerekir.
SHE ve fiziksel olarak 'Foster- anne' olmayı çoğalamayan HE. Onlar
'Kutsal-Matrimony' Sözleşme girin. 'CE' 'Çocuklar' besler.
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Saklama vasi aileleri topluluk yardımıyla çocuklarını yetiştirmek. A
'CG'nin annesi' katılır SMEC
(Shire tıbbi eğitim Kompleksi) '. SHE 'SMEC' katılır Haftada 6 gün
küçük çocuğu gidene kadar
' SMEC' (Shire bakınız) .

C elebrate

2. 1. 7 .
B kaybı om gün
C. G. Ka le nd er

Zorunluluğu 5:
Hakim, ailen ve dedesi saygı.
aile üyeleri tarafından Saklama vasi destek karşılıklı saygı. uyum içinde yaşayan temeli. babanı,
anneni ve yaşam ve ahiret dedesi saygı gösterin.

eğitim, güvenli barınak: Ebeveynler sağlayan, giyim, hamile kalma beslenmesi için
onur duyuyoruz (ev) Bir sevecen ortamı seven. Dedesi gümrük, mirasını,
bilgi-sürekliliği ve geleneklerini sağlamak için onur duyuyoruz. yaşam ve ahiret
aileni, Grand- anne Onur ..

Onur ihsan edilir! Saygı kazanılır!
çocuklarına bakım görevlerini yapmak Ebeveynler. çocukları ve toplum saygı saygı
kazanın. onların üst düzey veliler bakmak çocuklar. ebeveynleri ve toplum saygı
kazanın
. Ebeveynler ve torunları bu bakım, onların büyük ailem saygı ve onların bilgi
sürekliliğini absorbe ... 1 tarafından kutsanmış TANRI!
Bir topluluk ebeveynler ve onların çocukları arasındaki karşılıklı davranış anlayışına
sahiptir. Ebeveynler Topluluğu standardına yavru büyütmeye (SBM) . Çocuklar üst
düzey veliler bakmak.
Not! veliler, dedesi profesyonel yardım isteyen ve geliştirilmesi gereklidir. topluluk
aileden girişi ile üstlenir.

Veli bakımın Duty '
Ebeveynler tarafından canlı 1 TANRI en tasarımı. HE Baba, Sağlayıcı, koruyucusudur.
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O Anne, Bakıcı, Ev kadını olduğunu. Bu aynı zamanda Topluluk standarttır.

Ebeveynler, beslenme, giyim, barınma ve sevgi dolu uyumlu bir ev sağlamak. Ebeveynler
Topluluğu ücretsiz sağlık ve parasız eğitim ile katılırlar. Ebeveynler Dedesi
onurlandırmak için çocuklarını öğretirler.

Saygı göster
Ebeveynler, dedesi, eğitimciler, mediko ve polis arasındaki çocuklar.
Büyükler için Juniors. Herkes seçildi insanlar.

Saygı geri çek
Onur geri alınamaz. Saygı can. Birisi gösterilen saygı saygısızlık gevşek saygı ile
karşılık.

Kutlamak Eğlence Gün temalar ( CG Kalender)
5_3_7 Anneler gün Çocuklar annelerini onurlandırmak.
10_1_7 Babalar gün Çocuklar babalarını onurlandırmak.

7_1_7 Dedesi gün Çocuklar ve
Torunları Dedesi onur.

Onur, Saygı, Aile, Harmony, Topluluğun, İl:
temelidir.
Zorunluluğu 6:
Çevre ve tüm yaşam formlarını koru.
Her Saklama Guardian, çevre ve tüm yaşam formlarını korumak için yükümlüdür. Bu
İnsanlığın Destiny parçasıdır. Fiziksel Evrenin Being Custodian ve 1 TANRI en burada
yarattıkları.
konsept aşamasında ürünleri olmayan kirletici biyolojik olarak parçalanabilen ve ya da geri
dönüşümlü, güvenli, sağlıklı olmak için vardır. üretilen Her biyolojik olarak parçalanabilen ve ya da
başka geri dönüştürülebilir. , Manufactu- halka sağlıksız, güvensiz, kirletici malları üreten bir suçtur MS
R7,

20

1 İNANÇ 15.07.4.1 NATM
Yasagetirici Manifest Yazılmış olduğu gibi o olacak!

1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar
www.universecustodianguardians.org

MONSTERSEEDS
Genetik modifiye (İşlenmiş) Bitkileri insanlar tarafından değiştirilmiş tohumların dayanmaktadır 1
TANRI en vurgunculuk, açgözlülük ve hakaret amacıyla özgün tasarım, 1 TANRI . 1 TANRI Genetik
reenginee- halkasını istemiyor. İnsanlar Evolution kopyalamak için vardır (Deneme, hata) bu
değiştirebilir ve mutasyona etmektir.

yaratıklar yemek yiyecek onların sindirim etkilemektedir. Modifiye bitkiler sindirmek
için bir yaratıklar sistem değiştirir sindirimi düzenleyen (Genetik tekrar
mühendislikten) Evrim yoluyla kendisi.

Bu doğal olmayan (Anti-1GOD) Evrim mutasyonların doğal olmayan
yeni tip oluşturur yazın (Ucube canavar) .

Genetik modifikasyon (GM), Anti- olduğunu 1GOD , insanlık için bir tehdit, tüm diğer
canlılar ve çevre. çünkü etkisi, akış GM-Crop bütün gıda zinciri değiştirir. Gıda zincirinin
tüm üyeleri yeni hastalıklar ve hayati tehlikesi Küresel-veba oluşturmak mutasyonları
oluşturma! İnsanlar genç, daha hasta bebekler, daha düşükler, daha hayvan, evcil
hayvan saldırıları die, daha hasta hale gelecektir ...

GM-Gıda ( Sağlıksız yiyecek) : Yonca, Bebek-gıda, Bacon, Breakfast- Tahıl, Ekmek,
Kanola, Hindiba, Mısır, Pamuk tohumu yağı, yumurta, Ham, Margarin, Et, Papaya,
Bezelye, Patates, Kümes, Sosis, Soya, Şekerli pancar, şeker kamışı Sweet-Biber,
Domates, Buğday, Kabak, ...

YAPMALI !!!
Hükümet GM-araştırma ve Tohum üretim tesisleri kavurucu tarafından Tehdit
ortadan kaldırır. GD Ürün yanmış. Kirlenmiş Toprak GM-Bitkileri yetiştirilmiştir 3 yıl
çalışan kavrulmuş edilir idi.
Bu 'Tedavi' uygulamıyor Hükümet değiştirilmesi ve hesap tutulur.

Hükümet yargılayışı: ": GM-Scientist, İdareciler, Yönetim imalat sahipleri, &
Crop-Yetiştiriciler karşı suç
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İnsanoğlu ve Eko-sisteme karşı ". MS R7,

GM için SIFIR TOLERANS !!!
Enerji Kirliliği ( İklim değişikliği)
Çok fazla boş zaman, çok büyük evler, çok büyük gelirler, çok fazla gereksiz becerikli,
hiç enerji ihtiyaçlarını artan ani bir artış yarattı.
Şu Enerji kirleten, yüksek kurulması maliyetleri, yüksek koflma ve bakım maliyetleri
vardır. Kirletici Enerji yanma, Kömür, Gaz, Petrol ve Uranyum dayanır. Bütün bu

yanan bitiyor !!!

Fosil yakıt Kömür üretir

Kirli Enerji
Yanma kömür Karbon dioksit ve duman kirletici hava büyük miktarlarda NO üretir. Karbon
dioksit kadar sürüklenir. % 50 geri kalan atmosferinde biriken yağmur tarafından aşağı
yıkanır. Karbondioksit dünyayı ısıtmak için güneş ışığı geçmesine izin ama uzaya geri
radyasyon sonucu gelen ısının bir kısmını önler. Sonuç: hava, toprak ve su ısınma.
Küresel ısınma.

Sonuç Dünya yüzeyi yavaş yavaş kızışıyor olmasıdır. Yüzey sıcaklığının Bu ısıtma
kadar yıl 'O' beri önemli ölçüde artmıştır *
( 2004) . Bu ısınma buzul ve kutup buzlarının büyüklüğü azalmaktadır (6 peygamberlik
kaydırma bakınız) . ısınmayla sonuçlanan ve yükselen deniz seviyesi, iklim değişikliği. İklim
değişikliği: artık daha kuru kuraklık, daha şiddetli şimşek, ağır yağmurlar, daha güçlü daha
hızlı rüzgarlar, öngörülemeyen hızlı değişen hava.

* CG New-Age zaman yönetimi

bir azalma 'O' kömür yakan (sıfır) Şimdi ihtiyaç vardır. yanan kömürün sorumlu
insanlar bencil, yozlaşmış sahtekâr ve kömür yakan durdurmak için dayanıyordu
olamaz Ancak. Bu nedenle kaynak (kömür) yazma için kirleticiler reddedilmelidir.
Kömür madenlerinin SHUT edilir. Kömür yakma ekipmanı sökülür. Coalminers,
kömür taşıyıcıları, coalburners, sorumludur MS R7,
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DURDURMAK Kamyonlar, Madenleri kapat:

SURVIVE !!!
enerji sağlayıcı olarak Kömür sadece başka enerji sağlayıcısı tarafından değiştirilmemiştir. Ama kişi başına
enerji kullanımı zorunlu Gece- sokağa çıkma yasağı ile azaltılabilir etmektir. Gece çıkma yasağı enerji
kullanımını, yol-öldürmek, suç azaltır ...

çiftleşme arttırır.
yemek pişirme, ısıtma ve güç için gübre, odun, kömür, doğal gaz, petrol Yurtiçi ve dışı
yerli yanma, ENDS! yanmak Güç İstasyonları (Kömür, gaz, yağ, uranyum, ..) enerji
oluşturmak için kapatılması, tasfiye vardır.

Kirletici Sahipleri ve operatörleri dava açılıyor, MS R7, . Kömür ve uranyum madenleri
kapattı ve mühürlü. Maden sahipleri ve işletmecileri dava açılıyor, MS R7,

Hava Olmayan nefes. Yaşamak için 4 dakika var!
Enerji dışı yanma tarafından üretilmektedir.
Enerji dışı yanma tarafından üretilmektedir. Yerli ve olmayan yerli taşıma Ends taşımak
Yanan! Gaz ve Petrol dışı yanan kullanımı vardır.
Otoyollardan üzerine evcil ve evcil olmayan taşıma 'Freeway-Tramvay' ile değiştirilir (Shire
planlama bakınız) ! Uzun mesafe karadan trans port sadece Rail gereğidir. Bireysel kirletici
taşıma aşamalı edilmektedir.
Yeni Freeway iptal edin. Yayılan banliyöler küme konut değiştirilir.

Fracking
Fracking çevreye çok büyük bir tehlikedir, topluluk, insanlar, ...
Fracking bu gazlar serbest çatlatma şist kayaya yüksek basınçta delme ve enjeksiyon
sıvısı işlemidir. Yüksek basınç Depremler tetikler. Bu fay boyunca meydana gelirse bu
büyük tetikleyebilir 1
Her süreç bir litre su milyonlarca ihtiyacı var. Su ilave toksik kimyasallar ve kum
bulunmaktadır. süreçte metan gazı ve zehirli kimyasallar yakın yeraltı kirletiyor. içme
suyu olarak, nörolojik duyu ve solunum hasarı vakalarında ted resul- sahiptir. insan ve
hayvanlar için de. Bitki örtüsü de kötü etkilenir. Unfit insanlar veya hayvanlar tarafından
yenilmesi.
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Atık sıvı buharlaşması için yukarıdaki zemin göletlerde bırakılır. yeryüzü seviyesinde bir
ozon ve asit yağmuru oluşturma, hava kirletici atmosfere uçucu organik bileşikleri ing
Releas-. Sonuç sağlıksız hayvancılık ve yenmez mera, ekinleri, meyve titretti olduğunu
... Sakinleri yorgunluk, bulantı, baş ağrısı ve kötü yakınırlar. Gazlar ayrıca 'Wildfire en
sonuçlanabilir.

patlayıcı madde kullanımının bir Deprem tetikler. önemli Deprem tetikleyebilir fay
yakınında kullanılması ve günahlarının boyunca anywere (Uzak bazı- kez) . Bu
patlamalar, yeraltı rezervlerinin zarar verebilir. Onlar da insan, hayvan ve bitki hastaları
yapmak gazlar serbest bırakın. Bu gazlar Wildfire nedeni olabilir (S) !

Fracking Ends! Sahipleri, operatörler dava açılıyor, MS R7, .
Fracking değiştirilir ve üyeleri sorumlu tutulacak izin Hükümet, MS R7, .

Yakında Tatlı su için talep fresh- suyun kullanılabilirliği aşacaktır. Kirli su yolu en (Dere,
akarsu, nehir, gölet, göl ...) tatlı su sıkıntısı oluşturun. Toksin, zehirler dolu Yağmur,
İlaçlar, .. Kaçak endüstriyel atığın atılması, toksin, zehirler,
... su yolları uçlarının Kirletici, kirleticiler, bireyleri dava açılıyor
MS R3 tüm diğerleri, MS R7, .

kirleten Eğlence Sonlandırır. Havada: Hava Gösterileri, özel- olunan: uçak, jet,
helikopter, insansız, uzay mekiği ...
Olarak, su altında: motorlu tekne yarışları, diğer: kabin
kruvazör, seyir-gemi, jet ski, sürat-tekneler, yatlar,
hoverkraft ...
Karada: Tüm 2,3 ve 4 tekerlekli motorlu,
döngüleri, bisiklet, arabaları, SUV, spor-arabalar,
limuzinler, Halı döşemesi yarış, araba-Dublörler,
lüks arabalar. .

Resim-sıvı alımı. Yaşamak için 4 gün var!

24

1 İNANÇ 15.07.4.1 NATM
Yasagetirici Manifest Yazılmış olduğu gibi o olacak!

1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar
www.universecustodianguardians.org

Çöp yaratılması azalır!
TEK ürünler yapma * ENDS! Baskılı Önemsiz-posta * ENDS! Gereksiz önemsiz yapma (Koleksiyon,
aletler, tasarımcı-dişli, ...) * ENDS! Biyolojik olarak parçalanabilen ya da yeniden
kullanılabilir ambalaj kullanılmaktadır.

* Bu sağlayıcıları kovuşturulmasını MS R7,
zararlılar
Dış Böcek öldürücüler (Kimyasal maddeler) ekinler, meyve bahçeleri
kullanılır ... kontamine olmuş Bitkileri, meyve bahçeleri ve gıda insan
veya hayvanın tüketiminin siyon için uygun değilsin. Bunlar toplum
tarafından yakılır (Shire) . sağlık nedenleriyle Yanan yakma tek nedeni

Böcek öldürücüler (Kimyasal maddeler) Denizlerin, okyanusların içinde biten su sisteminin
içine sızmak. , Yeraltı Kirletici Drinkwater rezervuarları kirletici. deniz kirletici Ocean
Eko-sistemi kirletiyorlar. İnsektisitlerin Üreticileri (Kimyasallar, poisenous, zehirli) dava
açılıyor, MS R7, .
değiştirilir bu kirliliği izin Hükümet, olsun MS R7.
Doğal Böcek kullanın.

Herbisitler toprak ve su yolları kirleten, tehlikelidir. Herbisitler Üreticileri dava açılıyor, MS
R7, . Bu kirliliği izin Hükümet, değiştirilmesi yargılanana MS R7.

1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
yaprakları döken ilaç namaz

UTANÇ günlük 6.2.7.

Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
bitki, toprak ve su toksin den koruyacak Karşı & Shire toprak
Herbisitler cezalandırmak Will zehirlenmiş scorches sağlamak Will
herhangi bir şey yaşayan genetik modifikasyon durdurmak, Görkemi
GM-Bitkileri kirleticiler 1 TANRI ve İnsanlık İyi
Bu dua yaprakları döken Gününde kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Hayvan zulümü
Hayvan zulüm sona erdirir. Suçlu kovuşturulmasını MS R4, .

Pil konut yıkılarak 'Serbest-aralık' ile değiştirilir.
Pil konut operatörleri dava açılıyor, MS R4, Her bir hayvan için.

Yaşam Hayvan nakil 30 km uçlarına öteye. Ajan birincil üretici tarafından Breach,
taşıma operatörü olsun, MS R4, Her bir hayvan için.
Sirk Hayvan

Tema- Park hayvan

Yasasının sonu.

eğlence sona

Hayvan eğitmeni, Sirk

erdirir. Hayvan

operatör olsun, MS R4, Her
eğitmeni, park

operatörü olsun,

bir hareket için.

MS R4, Her bir
hareket için.

Hayvanat Bahçeleri kapalı ve hangi ev sadece yerel
türünden Vahşi Sanctuaries ile değiştirilir.

Yasadışı Zoo kapalı, operatör olsun, MS R4,
Her bir hayvan için.

tazı- yarış endüstrisi canlı yem olarak kullanarak
hayvanlarda korku ve acıyı uyaran edilir. Tavşanlar,
domuz yavrusu, possums, yavru veya tavuk, mauled
paramparça, savrulabilir ve sürükleniyoruz. Canlı yem acı
içinde, korktu. Bu ENDS! Her canlı yem için: MS R4,

Köpek loosers, sopayla zehirlenmiş veya vurularak ve
dökülmektedir olduğunu. Yılda tazı 17000+ Avustralya
tazı yarışı endüstrisi kasaplar. İşkence, öldürülen kaç
livebait bilinmemektedir? tazı yarışı sektöründe
herkes. izlerken bahis İnsanlar vardır
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topluluk tarafından. Herhangi bir topluluk için utanç verici, onları Shun! Promoter,
sahipleri, Gişeler: MS R4, Her bir hayvan için.
Heyecan-öldürme ( avı: Safari, Kraliyet, diğer ..)
Ani- mals arasında bitiyor. Sadece Rangers hayvanları itlaf olabilir. Destekleyici
ve Avcılar, olsun MS R4,

Her bir hayvan için.

Hayvanları Ends Racing . Racing atlar,
(Çan kulesi, engel, kros, düz ..) Oynarken Polo,
arabası yarış (Koşu, Pacing ..) , show-atlama biter. Yarış
mekan yıkılmaktadır. Hayvan sahibi, antrenör ve
yarış mekan işletmecisi olsun Racing, MS R4, .

Mulesing, kuyruk yün taşıyan deri, koyun kama alanı kesimi. işkence
animal.and acı bir sürü sonuçları da bunu bulaştırabilir. Mulesing,
bitiyor. Bu, yargılanır MS R4, Her bir hayvan için.

Hayvan dövüşleri Son. Promoter, hayvan sahibi, antrenör, bahisçi: MS
R4, Her bir hayvan için.

Bull-mücadele en son! Boğa Güreşi Arenası en
yıkılmaktadır. Promoter, Matador ve çetesi, olsun MS R4,
. onlara Spectator en utanç. Shun onlara Ayıp!

moda soluyor için sağlıksız köpeklerin inbreeding acımasızdır. tif chycephalic ırkları (Puglar,
İngilizce, Fransızca Bulldoglar ..) daima düz yüzleri ile yetiştirilmektedir. Bunun nedeni
köpekler hayatları boyunca acı çektiren kötü nefes, sıcak havalarda ve kalp hastalığı
sırasında çöken köpekler sahip solunum problemleri, yan etkileri vardır. bree- ding Bu tip
biter! Yetiştirici, sahipleri, olsun MS R4, Her bir hayvan için.

27

1 İNANÇ 15.07.4.1 NATM
Yasagetirici Manifest Yazılmış olduğu gibi o olacak!

1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar
www.universecustodianguardians.org

Brachyce-phalic ırkları: Amerikan Staffordshire Terrier, Affenpin- cher, Bichon Frise,
Boston Terrier, Boxer, Brüksel Grifton Bulldog, bulmastif, Cane Corso, Cavalier King
Charles Spaniel, Chihuahua Chow Chow, Dogo, Fransız Mastifi, İngilizce Mastiff,
Fransız Bulldog, Japon Chin, King Charles Spaniel, Malta Lhasa Apso, Napoliten
Mastiff, Newfoundland, Pekinez, Pug, Presa- Canario Shar-Pei, Shih Tzu, İpeksi
Terrier, Tibet Spaniel, Yorkshire Terrier.

Askeri
taşıma ve patlayıcı, A / N Askeri kirletmez (Atomik / nükleer) B
(biyolojik) C (kimyasal)
silahlar. Onlar insan, hayvan ve plantlife için bir tehdit. Üretim
tesisleri, bu silah stoklarının Shire tarafından geri
dönüşümlü, yıkılmaktadır. Bu silahları oluşturmak Bilim
adamları olsun
MS R7, . üretim ve ya bu silahların depolama izin Hükümet
değiştirilir ve elde edilir , MS R7, .

Çevre koruyun!
Bir ahlaki zorunluluğu ve Sivil Duty!
1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
Yetişme ortamı namaz

Kutlama Habitat günlük 9.1.7.

Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
Yaşam alanının korunmasında yardım ister
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Kirletenlere Habitat ile Uyumlaştıracak hesap Promises tutmak için
vaat kirleticiler Görkemi Afterlife şimdi & cezalandırılmalı İstedi 1
TANRI ve İnsanlık İyi
Bu dua Habitat Günü'nde kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Zorunluluğu 7:
Kullanım Kanunî Manifest mesajını yaymak.

Bir diğer tüm dini yayınları değiştirin Kanunî Manifest
çevre friedly eskimiş yayınları atın. duygusal besleme wormfarm zaman parçalama
eski yayınlar, su ile ıslatın.
Okumak ilginç bir başlığı görünce manifest'te göz gezdirin.
Sonraki bazı derin okuma yapacağım. Tekrar okuyun, idrak uygulamak ve yaşamak !!!

mesajın ruhu ve anlayışı önemli olan. Tek tek kelimelerin veya cümle-yapının Değil
anlamı. düşünce ruhunu ve amacını ing anlaşılmasını mesaj uygulanmasında yardımcı
olacaktır.

1 TANRI her insanın okuyup çalışma fırsatı verilmiş istediği ' LGM '. okuyamaz olanlar
onlara okumak olmalıdır. NO MUAFİYETLERİ. Her Saklama-Guardian burada
görevlidir. 1 TANRI
izliyor.
Saklama Guardian kullan Kanunî Manifest ibadet,
yaşam ve çalışma için kılavuz olarak kullanın. Onlar
her gün dua ve inançla söylüyor Günlük Dua .

Destekçiler organizasyonlara katılmak (Ticari, Dinlence, Toplum, Eğitim, Siyaset,
Profesyonel, Ticaret ...) bu yüzden, onların çalışmasını etkileyebilecek doğrultusunda
onları getirebilir Kanunî Manifest .
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Destekçiler dönüştürmek konusunda cesaret veriyor. Bunlar anlaşılmadan ding 'Kanunî Manifest ile
yardımcı olur. Bunlar moral desteği için 'meydan Dua kullanabilirsiniz.

1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
Meydan okuma namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
İstekler olsun cahil inançsız Yardım Türkiye kâfirin dönüştürme
yardımcı 1 İNANÇ
Ben Görkemi fazla güçlüğün yapmak için çaba bir meydan okuma karışma
bu deneyim için teşekkür ederiz 1 TANRI ve İnsanlık İyi
cahil inanmayan karşılaştıklarında Bu dua kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Destekçiler Bir Gathering ziyaret edin. Onlar Gathering ziyaret konusunda cesaret veriyor. Onlar bir
buluşmasıdır en az 7 kişi daha sonra bir araya gelip bularak yeni Buluşması başlat (A toplamaya
başlar, 1 İNANÇLARINI bakınız) .

BT YAZILI OLDUĞU GİBİ OLACAKTIR !!
Zorunluluğu 8:
Önlemek Ve Kirliliği temizlemek ..

Humankinds büyük hayatta kalma meydan Kirliliği olduğunu. bizim
yaşam tarzı ve etkinlik büyük kirleten vardır. Bu .. Biz değiştirmek zorunda vahşi
yaşam, iklim, ecochain, çevre, besin zinciri, yaşam, hava kalitesini etkiliyor! Ya kirlilik
bize sonunda hasta, düşkün ve yapalım ...

kirliliğinin bir ana nedeni şeyler yanan kişidir. O sigara ile başlar. yakarak Devam Ediyor (Gübresi,
tahta, kömür, gaz
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sıvı yağ..) pişirmek (Barbekü, ev, ticari) . Yanmak (Kömür, gaz, yağ, uranyum) 'Kirli
Enerjisini' üretmek. Yanmak (Yağ, gaz, kömür, uranyum) malların ve insanların
taşınması için (İnduvidual, kütle) . yanan kaçının! Kapat (Yakma tesisleri ve mayın)
materyal yanan tüm kaynaklar. Mevcut stok çevre dostu yok edin. bireyler
tarafından Breach, MS R3 .
kuruluşlar tarafından Breach, MS R7, .

Yeşil Konsepti
bakın!
UYARI !!! Saklama vasi ailelerin kömür, gaz, petrol, facilit- ies yanan uranyuma 70km
daha yakın yerlerde yaşamayı tercih değildir. Yani kanser, düşük, erken yaşlanma,
solunum hastalığı, ölü doğum, riski daha önlemek için ...

kirliliğin bir diğer önemli bir nedeni, su zinciri giren zehirleri ve toksinler (Havuz,
göl, akımlar, nehirler, yer altı rezervuar, yeraltı suyu, denizler) .
Tarım (Gübreler, Herbisitler, Pestisitler ..) , Yapı
(Atık toksin toprak içine sızabilir ..) , İmalat (zehirli atık..) , Temizlik (Fosfatlar ..) , Makyaj
malzemeleri (Arsenik Kadmiyum, Kurşun, Civa ..) Maden (Siyanür, sodyum hidroksit,
fracking, sülfürik asit) , eczacılık (Hayvan, insan ilaçlar, atık) . zehir ve toksinleri
kullanmaktan kaçının. zehirler ve toksinler tüm kaynaklarını kapatın. Çevre dostu
kullanılabilir stok yok edin. bireyler tarafından Breach, MS R3 .

kuruluşlar tarafından Breach, MS R7, .

Kuzeydeki Pasifik ABD içinde ve Japonya ile işbirliği içinde yapay bir ada 'Plastik
Kirliliği 1' yaratıyor. genişleyen ada (Geçerli boyutu: Grönland'in) esas olarak plastik
oluşur. sealife ve kuşlar tarafından emilmeden gıda zinciri girmiştir (deniz) . Bu kirli
alandan deniz Yeme sonra insan sindirim girer sefalet ve acı giden bütün vücudu
kirleten bir vücudun kan dolaşımına girer. ABD ve Japonya ŞİMDİ, pisliği temizlemek
için vardır !!! Saklama vasi deniz ürünleri yemek için değil (Salmon, Suşi ..) Kuzeydeki
Pasifik dan.
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olmayan parçalanabilir ambalaj ve ürünlerin üretilmesi kaçının.
plastik kaplarda yiyecek ve içecek biter. Plastik ayakkabı
plastik
(İnsan lifleri yapılan) giyim cildinize için kötüdür. Plastik ürün
ve elyaf üretimi sona erdirir.

Kötü haber! Plastik insan kanında artık yaygındır! Plastik yavaş hasta acı verici
anlamına gelecektir ..
iş (Parazitik, yırtıcı) , Vurgunculuk başkalarının yararlanmak bir fırsat gördü. Vurguncular
bu nedenle daha fazla Leisuretime istedi un- iyonları yaptı. Zaman etkinlikleri diğer türler
tehlikeye, çöp, kirlilik, yaralanmalar, sağlık riskleri bir sürü neden. Çoğu zaman
etkinlikleri çevre vandalizm vardır. Yararsız zaman etkinlikleri mankinds kaderini hu
ileriye değerli topluluk etkinliklerine gönüllü ile değiştirilir!

Seyahat Turizmi bir tehdit haline geldi. Cruise gemileri böcekler gibi sürüsü turist boşaltmak (Hamamböceği)
bağlantı noktaları ve yerel yaşam boyunca. Bunlar, yerel yaşam tarzı bozmaya halk için yaşayan
maliyetlerini artırırken. atık dağları oluşturun. Sona kapalı kuyu boşta bu eğlence! Bu aynı
zamanda hava, koç, demiryolu turizm için de geçerlidir.

Kalabalık eğlence sona eriyor!
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Kalabalık eğlence 'Çöp', bir sürü oluşturur! Konseyi depolama alanlarının
tükeniyor. Bitiş Dağ, ÇÖP' arasında!

Kalabalık eğlence mekanı ihtiyacı var! Kurullar kenara geniş alanları koymak ve
yüksek borç bina büyük mekânları içine almak. İri maliyetler faaliyet ve korumak için
birikir. mekânları zaman% 90 kullanılmaz. Artık yeni mekânları! Mevcut yıkılmaktadır!

Kalabalık eğlence kamu iç taşıma ve otopark büyük bir yatırım gerekiyor! Hiçbir
mekanları, altyapı maliyetleri çöktü.
Yolun ve yüksek park Kaos 'ortadan kaldırır!

Kalabalık eğlence küresel eğlence getirir:
Olimpiyatlar (Para, yaz, kış) Dünya turu
(Bantlar, ...) , Futbol (Dünya Kupası) Gran Prix, F1
(Motosiklet, motorlu otomobiller) .
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Kalabalık eğlence büyük kalabalıklar yaratmaktadır. Büyük bir kalabalık uçucudur, kavgaları genellikle
histeri mümkün, izdiham olduğunu patlak ... Büyük bir kalabalık kendileri ve Commuity için bir tehdittir.
Büyük kalabalıklar bağımlıları ve bunların tedarikçileri her türlü bir mıknatıs vardır. Büyük kalabalıklar
çok ihtiyacım

Pahalı güvenliği. Büyük kalabalık eğlence biter!

DUR kirleten kirletenlere CEZALANDIRMA

SURVIVE !!!
Zorunluluğu 9:
zulüm ve yok olmaktan hayvanları koruyun!
1 TANRI bize zevk ve saygı hayvanlar istiyor. Hayvanlar saygı gösterilir gerekir. sevinç için
onlar evcil hayvan olarak ya da vahşi hayatımıza getirmek. iş arkadaşı olarak (Rehber
köpek, yük hayvanı, koyun köpek ...) . besin sağlayıcı olarak battaniye tedarikçisi, giyim,
ayakkabı, döşeme kaplaması ... gibi (İçki, yiyecek) .
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1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
Hayvan adlı namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
Hayvanların nimet için teşekkürler
Bize zevk, arkadaşlık ve süreklilik yaratmak Kim! Ben onlara saygı
ve Görkemi hayvanlara zalim herkesi cezalandırır zulmünden onları
koruyacaktır 1 TANRI ve İnsanlık İyi
gerektiğinde Bu dua kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1 TANRI İnsanoğlu tüm hayvanlar 0f veli olmasını bekler. İnsanın verilen üstün bir akıl (Teşekkür
1 TANRI) hayvanlara hayvan dünyasının veli olmak için vardır. GADDARLIK Hayvanlarda
yargılanan bir suç olduğunu! Her zaman bir nakit haline tükenmiş insanoğlunun
başarısız oldu.

Hayvanlara eziyet hakaret 1 TANRI suç yargılanması için.
Pil yuvası, ihmal, Safari-avcılık, hayvan yarış hayvan kavgaları evreleme, işkence,
hayvanlar üzerinde ürünler, prosedürler test ...
sponsor veya hayvanlara Zulüm kolaylaştıran herhangi bir kişi, kulüp veya kuruluş (Bull-savaşmak
Arena Sirki, Tazı Yarışı Oval, race track, Steeple-kovalama Elbette Trotting'leri-parça, Hayvanat
bahçesi ...) dava açılıyor MS

R4, Her bir hayvan için ve kapatıldı. Sanctuary en desteklenmektedir!
Hayvan dövüşleri (Ayı, Boğa, Horoz, Köpek, ...) Son. Hayvan sahibi, antrenör ve
destekleyicisi, kafesli MS R4, . Mekanları yıkılmaktadır .

Pil yuvası yıkılmış durumdadır. 'Serbest menzilli' ile değiştirildi.

Sirk hayvanları eğlence sona erdirir. Hayvanlar insanlar ile değiştirilir.

30 km uçları daha ileriye Yaşam Hayvan nakil. Taşınabilir mezbaha kullanılır.

Hayvanları Racing bitiyor. Yarış mekan yıkılmış, kapatılır. Hayvan sahibi, eğitmen,
yarış mekan operatör get Racing, MS R4, .
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Heyecan-öldürme (Safari, Royal-avı, diğer avı avlar) Hayvanlar Sona Erdi. Promoter,
Avcılar dava açılıyor, MS R4, Her bir hayvan için .
Sadece Rangers hayvanları itlaf olabilir.

Tema parkı hayvan eğlence sona erdirir. oyunlar ile değiştirildi, sürmek, ...
Hayvanat Bahçeleri kapalıdır. Evin sadece yerel madenî o Vahşi Sanctuaries tarafından
değiştirildi. Her Shire Vahşi Sanctuarie vardır (S) .

Barınak
Shire Sanctuary Yerel 'Habitat' korur. Bu Eko-Sistemi, Kaya
ve Kum oluşumları, bitki örtüsü, Yaban Hayatı bu. Bir Shire
Mabet Ranger gönüllü ol. 1 TANRI izliyor.

Her Shire Oasis Sanctuary vardır. Çoklu Shire Oasis Sanctuary koridorunu oluşturabilir.
İl Hükümeti Sanctuary koridor ile yardımcı olur.

olta ile balık tutma
Olta 1 gerek gıda toplamaya vermektedir. Ve bir algılanan
ihtiyaç heyecanlar var (spor) .

Gıda olta Custodian Guardian tarafından
desteklenmektedir. heyecan için olta (spor) değil.

1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
olta ile balık tutma namaz

Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
It olta kutsanması için teşekkürler mideye Soul için iyi ve iyi! I will
not aşırı balık veya ben Görkemi heyecan arayan balıkçıya ve
destekleyicileri cezalandırır aşırı balıkçılık izin 1 TANRI ve İnsanlık
İyi
gerektiğinde Bu dua kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Olta balıkçılığı üzerine önlemek için hükümet tarafından denetlenir. Boyut sınırları bazı türler için
geçerli. Belirli bir boyutun altına Balık, serbest bırakılır (kanun) .

yem balık yakalama ve ulaşım onları tehlikeye, ekosistemlerin arasındaki zararlı
organizmaları yayılabilir. başka bir yerden balık hareketli ekosistemine balık
uzaylının tanıtım neden olabilir. Yerel Yönetmelikleri kontrol edin.

Canlı yem kullanılması acımasızdır. Yapmayın!

Açgözlü çiftçiler, çiftlik arazi fazla stok. otlatmadan Sonuç. Sonuç çölleşme (Kötü hava
şeyler hızlandırır) . lifestock için Sonucu zulüm. Bu sona eriyor! Açgözlü çiftçiler, çiftlik
tazminatsız topraklarını kaybederler. Onlar kovuşturulmasını MS R4, Her bir hayvan için .

1 ALLAH'ın yaratma en tümüne sonu zulüm.
Zorunluluğu 10:
için ayağa kalk haksız saldırıya, dezavantajlı zayıf ve muhtaç!
Bireyler ve toplumlar ahlaki yükümlülük, bir sivil görev haksız saldırıya, dezavantajlı,
zayıf ve muhtaç için ayağa gerekiyor.
Ahlaki açıdan güçlü (HE, SHE) Zihinsel ve dezavantajlı fiziksel, duygusal yardımcı
olmak zorunluluğu vardır. Saklama Guardian güçlü liderlik gösteriyor. ahlaki Borçlar ve
sivil görevlerine yaşamayı başarısız Topluluklar. Survive hak verme!
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Haksız saldırı en sonucu olabilir: kibir, aldatma, elitizm, hırs, kıskançlık, cehalet,
haksızlık, yanlış anlama, eşler basıncı, yalancı şahitlik, intikam, gurur,
sosyal-statüsünü, zenginlik-ırkçılığı, ... Bunlar haksızlığa bir savunma değildir. Adaletsizliği
rektifiye edilir. Iniator (S) Haksızlıklar arasında (Ler) tutulan hesap (Tazminat,
rehabilitasyon) .
İnsanlar nedeniyle dezavantajlı durumda onların tutum, davranış, bakışlar, kanma, sosyal
statü, ... Bireysel ve toplum bu zavallıları yardımcı olacak bir görevim var. Bu el-çıkışları
anlamına gelmez. Ama düzeltmek
- neden ve olma ve dezavantajlı kalma etkisi vardır koşulları ing. dezavantajlı onların
durumu aşmaya kendinden ilgi var.

Zayıf büyük bir mücadele kolayca gözden kaçan ve unutulmuş
bulunmaktadır. Zayıf acıklı görünebilir. ting Frustra- yardım etmek. az
yardıma ihtiyaçları yok asla.

1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
Günlük namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin yaratıcısı beni temiz şefkatli ve
kullanma mütevazı olmak Yardım 7 rehber olarak kaydırır:
Ben senin kreasyonlar korumak ve Kötünün Cezalandırılmasına edecektir.

haksız saldırıya, dezavantajlı zayıf ve muhtaç Yem aç, barınak evsiz ve konfor
hasta Proclaim için ayağa kalk:
1 TANRI, 1 İNANÇ, 1 kilise, Evren Saklama Koruyucular bugün için teşekkür
ederiz

Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi (1 st ad)
Görkemi 1 TANRI ve İnsanlık İyi
Bu dua doğan güneş gözleri kapalı bakan, istediğiniz herhangi bir yerinde tek başına
veya bir grup, her gün kullanılır. Buluşması belirtilen.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
daha bozuk, ahlaksız, bencil bir toplum haline gelir. daha
muhtaç bu topluluk vardır. Onlar toplumun çünkü muhtaç servet
eşit paylaşılmaz. Bu, tüm katılımcılara ait üstesinden gelmek
için
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'Kötülük Zinciri' hesap sorulmasını, varlık-soyulmuş, MS R6, .

Zengin zengin bir Ayıp bir suç olduğunu Olmak MS R6, .
1 TANRI sevmeyen: kibir, in-adalet, tantana, zengin, kibirli,
şiddet, atık, zenginlik, bu Heaven için değildir.

1 TANRI rüşvetçi veya satın alınamaz !!!
Zorunluluğu 11:
Aç, barınak homeles ve konfor hastaları besleyin!
Yerel bir kuyu kapalı toplum evsiz vardır (Çöp çöplüklere uyku) az
beslenmiş (Yeme çöp) mücadele
(Taciz, zorbalık ve borç toplayıcıları tarafından saplı) insanlar. halkının çoğu canlı her
gün gereklerine olmadan gitmek (Eatab- le gıda, temiz su, iyi giyim, rahat-barınak) . Bunlar

genellikle duruş kötüye Teklif vermesi yol açtığı muhtaç insanlar,
sefalet içinde yaşayan (Sigara, alkol, fuhuş ve uyuşturucu maddeler) . Onlar
senin, yardımcı topluluğa ihtiyacımız ..

Bu 'Kötülük Chain' yaşayan insan edep görevini başarısız bencil
topluluktur. Bu topluluk mi? Eğer öyleyse bir şeyleri değiştirmek
için bir görevdir. Bunun yapılmaması ahlaksız olan Evil Anti-1'dir TANRI.
Kötülük varlık, soyulmuş kafesli edilir MS R6,

Ebeveynler sağlayan bir Topluluk (Kötü, elverişsiz) 2 hikaye buidings,
2 iş içinde 2 araba dışarı kahvaltı ve sandviçler ile çocuklarını okula
göndermek. Hayatta kalmak için hak etmeyen bir topluluktur. topluluk
aç insanlar var mı, utanılacak ve onları besleyin. 1 TANRI izliyor!

hiçbir sağlık kapağı çünkü bir Topluluk Sağlık tesisi uzağa hasta insanlar çevirmek
vermez. herkes (Değil Rehabilitasyoncuları) olan bir 1 TANRI koşulsuz sağlık Free
hakkı verilmiş. ücretsiz sağlık reddedilmesi suçtur, MS R6, + Gevşek profesyonel
akreditasyon.
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herhangi parazitik vurgunculuk tıbbi practioner Shun ve utanç.

Ücretsiz Sağlık bir 1 TANRI Verilen Doğru!
1 TANRI sizden duymak için bekliyor!
Teşekkür ederim namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin yaratıcısı en son mesajı ile günlük
içecek ve gıda Living bana verdiğiniz için teşekkür ederiz
Her gün ben ıstırap verici Susuzluk & Hunger uyuşturucu Kişisel en
mütevazı sadık bekçi koruyucusu ağrıları bağışladı Olabilir hak beslenme
olmak için çaba (1 st ad)
Görkemi 1 TANRI ve İnsanlık İyi
Her besleme önce bu duayı kullanın!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
emty evleri olan bir Topluluk. evsiz olması gerekmiyor. topluluk boş evleri ve evsiz
vardır. Boş evine evsiz taşıyın. Bitiş yatırım Gerçek emlak. parazitik yırtıcı vurgunculuk
toprak sahiplerini bitirin. sorumlu tutulacağı, MS R6,

Bir Saklama Guardian Shire hiçbir evsiz vardır. Herhangi evsiz bir Shire Küme konut
İletilen olduğunu. ' yönetim bölgesi ' hemen evsizlere koyar wmw x1 . İl Toplum Acil
servis
(CE) evsiz topluluk entegre edilebilir eğer karar bir değerlendirici gönderir. Bazı evsiz
entegre olmaya abble olmayabilir. Shire peşlerinden görünüyor. Kimse köpekler
tarafından işedi, saldırıya, açlıktan, dondurma, oluk içinde yatan dehidrasyon sol
mauled edilir ... buna bakım görevleri yerine getirmekte yetersiz İl ve Shire Hükümet
vatandaş. Yerini dava Are, MS R7, Melbourne>

Custodianm vasi her inanıyoruz (Değil Rehabilitasyoncuları) topluluğun üyesi olan bir 1
TANRI Sağ verilen: yenilebilir gıda, temiz-su, iyi giyim ve güvenli konforlu barınak.

eşitlik ve uyum ile bencil toplum değiştirin
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Zorunluluğu 12:
adaletsizliği, ahlaksızlıkla ve çevre vadalism Protesto!
diğerleri üzerinde kazanıyor bir avantaj maddi şeyler, etki ve güç büyük miktarlarda
birikir. Bu dengesiz servet dağılımına yol açar (Varlık Apartheid) . Servet daha var ve
ne korumak için dürtü yaratır. Bu zengin bozuk Adalet yapmak. Onlar yasalar
değişiklik var d (Bozuk-Hukuku) geliştirmek ve onların 'bencillik' korumak için. Bu
haksızlığa yol açar. Bu insanlar (Evil üyelerin Zinciri) Ayrıca 'ahlaksızlık' &
'Çevre-vandalizm' ana nedenidir.

Bozuk Hukuku haksızlıklar: Diplomatik dokunulmazlık, Double Jeopardy, itiraz
pazarlığı, bağışıklık, Zaman Aşımı, Privilege, ...
Bozuk Kanun iptal edildi (Yeniden ceza) ! İptal etme itibaren geçerliydi
0.1.1.1 (01.01.2004) . Suçlu yargılandı.
Çocuk haksızlıklar: Dayak, dilencilik, cinsel istismarı, emek,
pedofili, fuhuş, askerlik, suicide- bombacı .. Çocuk commu en
kötü formu haksızlıklar
- dilmekte adaletsizlik, bir başarısızlık! Çocuk haksızlıkları bitirin. KAFES
SUÇLU !!!

Kadınlar haksızlıklar: aile içi şiddet, ücret farkı, tecavüz, dini,
cinsel taciz, fuhuş, kölelik .. Kadınlar haksızlıklar, bir topluluk
başarısızlık ele alınması var! Kadınlar adaletsizlikler bitirin.

Topluluk haksızlıklar: Zorbalık, Elitizm, Açgözlülük, Vurgunculuk
Servet Apartheid, Kalıtsal Tyranny ..
Topluluk haksızlıklar ele alınması vardır!
Kötü Hukuku haksızlıklar: Freehold, programları, Telif Hakkı ve
Patentleri özelleştirilmesi (fikri mülkiyet) , Hedging, Vergi düşülebilir Bağış,
Kredi, Kumar ... Kötü Kanun iptal edildi (Yeniden ceza) ! İptal etme 0.1.1.1
itibaren geçerliydi
(01.01.2004) . Suçlu yargılandı.

Dini haksızlıklar: Affetmek, sünnet (HE, SHE tion mutila-) , Bekarlık, taciz, Privilege,
pedofili, sacrefice kadınlar
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ayrımcılık .. Kınama ve dini haksızlıkları Shun. Bir Saklama Guardian ol! din adamları
sorumlu tutun. Orada sadece geçerli:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Adalet bir 'Temel' insan ihtiyacıdır. Adalet bir topluluk çalışması için
gereklidir, hayatta (7 il bakınız) .
Adalet Gerçeği kurar ve In-Adalet düzeltmek. Adalet hiçbir jüri
sahiptir. Bu zorunlu yargılama, rehabilitat- iyon, telafisi vardır.

Yönetim haksızlıklar: Suikast, Yolsuzluk, Yürütme, İçi vade, Elitizm, Servet
Apartheid, kirletir, Çevre-vandalizm İşkence, Tiranlığı .. Tyranny değiştirin (Kalıtsal,
politik) sonrası serbestçe seçilmiş Komitesi Yönetim geçmiş multipl seçim 1st ile.
Tyranny Yargılamak: MS / R7, haksızlıkları yaratan Yönetim Evil değiştirilir ve dava edilir:
MS / R7, .
Her kişi Adaletsizlik sona erdirmek için bir moral, Sivil-Görevi vardır. , Adaletsizlik neden ve
sonuç olan insanlar sorumlu tutmak MS R6 = R7 =

SIFIR TOLERANS için ADALETSİZLİK !
topluluk endorce birçok Ammorality. Bu biter. Dini felsefesi en, tüketicilik ve boş zaman
aktiviteleri sürdürmeye atılır. Ahlak bir haz kendini takip değiştirilir (Em- kişinin karanlık
kötülük tarafı canlandırıcı) . Bu kabul edilemez! Bu insanlar sorumlu tutulurlar.

Humankinds çok fazla Leisuretime düşüşünü. Bu biter. Çok fazla
Leisuretime, neden ve çok fazla gereksiz Junk etkisidir. Çok fazla
çöp. Çok fazla Kirliliği. Çok fazla turizm. Çok fazla sıkıntı. Çok fazla
bağımlılıklar. Çok fazla oynama veya oyun izlerken. iş ahlakı ve
Toplum ruh yetmez.

Çok fazla Leisuretime, değiştirilir (Wmw, gönüllü) . 1 TANRI 6. günde 5 gün, sağ- lam
herhangi bitmemiş işleri ve plan önümüzdeki hafta işe başarınızı değerlendirmek örnek
çalışmalarını ayarlayın. iş Leisuretime sonra gönüllü kullanılır. Bugün 7 Bir eğlence-var
hayattan zevk dinlenme
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Gün, kutlayın Bir Gathering katılırlar. Hiçbir Buluşması yakın, 1 başlatın.

Kendine haz Leisuretime belirlemek amaçlanmıştır. Çok fazla sahip
olanlar ve yetersiz sahip olanlar içine topluluğa böler (Varlık ayrımcı) . Ammorality,
Leisuretime, tüketim, atık ve kucaklama kesin:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Çevre-Vandalizm ( Eko-terörizm) individiduals ve kuruluşlar saygısızlık gösteriyor 1
TANRI en kreasyonları. disres- lerinden göster, SHUN, Utanç anti- için 1 TANRI Çevresel
vandallar: MS R7.
Çevre-Vandalizm (EV) 'Eko-sistemi' onun bitki örtüsü, onun yaratıklar, bizim gıda zinciri
tehlikeye atıyor. EV ana nedeni Küresel ısınma. Yeni Nedeni Küresel hastalıklar. Yaşam
kalitesine Tehdit.
EV, kömür madenciliği, kömür taşıma. Açık kömür taşıma havayı kirletir. İnce kömür tozu
onları hasta ediyor insan ve hayvanlar tarafından solunur. Çamaşır cilt bozuklukları sonucu
kirlenmiş. Toprak, Bitkileri, bitki, insan ya da hayvan tüketimi için, kirli elverişsiz
bulunmaktadır. Açık sular (Dereler, barajlar, göller, göletler, akarsular, yağmur, rezervuarlar,
nehirler, kar) insanlar ve hayvanlar için içmeye o elverişsiz hale kirletilmektedir. Açık Kömür
taşıma sona erdirir. Operatörler, Taşeronlar ve sürücüler yargılanana, MS R7, + Tıbbi,
veteriner-faturaları ödemek ve temizlemek. Bunun olmasına izin Bozuk ceza Hükümeti, tüm
üyelerinin kafesli değiştirilir MS R7.

Çevre-Vandalizm aşırı büyüklükteki evlerde yaşayan insanlardır. yararsız
makyaj bahçeleri, yüzme havuzları, tenis kortları-sahip insanlar ..
av kabinleri, plaj kabinleri olan insanlar ... Bu değiştirilir
CG Shire Planlama.
Shire Planlama amacı çoğu yerel Topluluğu'nu ve Habitat yararlanma arazi
yararlanmaktır. Topluluk ve Habitat uyum esastır. Tüm verimli topraklar bazı kutsal yerli
vegetat- iyon ve yerli yaratıklar için sağlanmıştır sağlanması büyüyen gıda ve ya
ranching için kullanılır. Sigara verimli topraklar yerli ve non yerli bina için kullanılır.
Verimli topraklar üzerinde mevcut binalar demoli- olan
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döken ve non bereketli topraklarda geri dönüştürülmüş. Vanity bahçeleri, apartmanlar,
konakta penthouse, tatil evi barındıran Konakları, emeklilik köyleri olmayan bereketli
topraklarda Shire küme evlerde değiştirilir.

Çevre-Vandalizm bir suç, MS R7,
Zorunluluğu 13:
ödüllendirilir işi, hiçbir loafing yap!

1 TANRI Çalışmak istiyor! Topluluk çalışmak istiyor! Ailen çalışmak istiyorum! İstediğiniz (var)
çalışmak. 1 TANRI insan yararlı etkin olmak için 'in bir tasarımdır. hayal kırıklığına
uğratma 1 GOD.
İnsanlar yararlı hissetmek istiyorum. Bunu başarmak için en iyi yolu çalışmaktır.

çalışma için bir ödül beklentisi bulunmaktadır.

ödül 3 yoldur. , Soulfood memnuniyetini ödeyin. Saklama vasi ödediği bir
'dayanmaktadır Haftalık asgari ücret ' (Wmw) ve bir çarpanı.
Öde ölçekli bir ile başlar wmw x1 ( asgari) için wmw x7 ( maksimum) :
wmw x1 vasıfsız , Çırak wmw x5 lider
wmw x2 yetenekli , Esnaf

wmw x6 yönetici

wmw x3 Senior-Esnaf

wmw x7 Administrator

wmw x4 gözetmen

' wmw ' Hükümet tarafından yıllık olarak belirlenir. wmw aynı kalır ya da yukarı gitmek, ya da
ekonomik koşullara bağlı olarak düşebilir.

ücret ve koşullar bunlar standardize edilir ayarlamak için. En iyi ekonomik yönetim
Herkes için bir ücretli çalışan var. Not ! Özel mülkiyet, devlet mülkiyeti kaldırılarak ve
değiştirilir cron ( Topluluk Çalıştır) kâr için değil olunan . Sendikalar kayıtları silinir.
Hükümet her yıl ücret ve şartlar yer alıyor.

Çalışma koşulları: Bir işyeri koruyucu giysi ve ayakkabı gerektiği gibi
yıpranmış ile sağlıklı ve güvenli olmaktır. Basmalı az zamanda daha çok
işi yapmak için insanları ing güvensiz, unheal- senin ve kalitesini düşürür. 10
saati geçmemelidir her 3 saatte Toplam saat çalışmış sonları vardır.
CG 21h Klock zaman geçerlidir.
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İş memnuniyeti (Js) aklın bir halidir. Bir kişinin çalışırsa, zorunda oldukları
için. Kendi İş memnuniyeti yaratmak gerekir. Eğer sert çalışırsanız yeterince
sıkıcı, sıradan, tekrarlayan çalışmalarında 'Js' bulabilirsiniz.

Tam veya yarı zamanlı iş bulamayan işçiler. faydalı bir tarafından istihdam Are ' yönetim
bölgesi ' üzerinde wmw x1 . işsiz ortadan kaldırır!

Loafing tembel olmak. bencil, istenmeyen bir
durumdur. ev, okul ya da iş yerindeki payını
yapmamak kötü. Ev, Eğitim ve İş norm haline loafing
izin değildir.
Makosenler sorumlu tutulurlar. Tekrarlanan
ihlallerde faydaları ayrıcalıkları çekilir ve utanç
edilir var.
Çalışma> Gönüllü> Eğlence Gün

Zorunluluğu 14:
İyi ol! Evil Cezalandır
İyi olmak bir aziz veya mükemmel olmak anlamına gelmez. Not! Fiziksel evrende hiçbir
mükemmellik yoktur. Yani insanlara da geçerlidir.

İyi ve Evil 6 aşama vardır.
En> çalışılıyor> tövbe> Kusurlu> Kötü> Evil.
Her Saklama vasi çabaları aşamalarında 1-3 içinde yaşamak.
En iyi! Bir kişi Mümkün olan en iyi olmaya çalışır. Bir Saklama vasi!
Çalışılıyor! Bir hafif kusurlu kişi iyileştirmeye çalışır. İyi bir insan!
Tövbe! Bir kusurlu kişi, tövbe ve geliştirmeye çalışır. Bir ortalama kişi! Bir kişi hatalar
yaptı. Onlar, Aile ve Toplum hayal kırıklığı yarattı. Onlar tövbe ve olabildiğince iyi gibi
şeyleri düzeltmek. Ben, Aile ve Toplum onlara ikinci bir şans vermek için vardır.

Kusurlu! Bir kusurlu kişi, değişmez. Bir Topluluk endişe!
Bir kişi hatalar yaptı. Onlar, Aile, Toplum hayal kırıklığı yarattı. Onlar umurumda
değil. Aile, Toplum bu kişinin hesap tutun.
Bu kişi kanunsuz hale gelebilecektir, şarj edilirken, MS R1, , R2, .
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Kötü! Kötü Bir kişi, kanunsuz, ceza, ... Bir Topluluk Tehdit! suçları işlemekle kanunsuz
bir tutum ile bir kişi. aileye ve topluma bir tehdit. Bu kötü bir insan sorumlu tutulur: MS R2-R4
.
Evil! Bu kişi bir meslek olarak normal ve suç gibi kanunsuzluğu
görür. Bir Evil iğrenç Topluluk Tehdit! Bu Evil tahsil edilir: MS İçerisinde
R4-R7, .

bir sahne 7 vardır: ' Saf '! Sadece Soul için geçerlidir. Ruh bir melek ölümsüz hale gelir.
Ruh ardından 'Saf' olduğunu!
İnsanoğlu o yol kaybetti. Anti- 1 GOD, ammorality, suç, ahlaksızlık, hukuksuzluk,
vurgunculuk, kirletmeden, şiddet yeni normaldir. Accontability Humankind için yeni,
normal faz uygulanır. kendisiyle Harmony' olmak, çevre, fiziksel evren ve var 1 TANRI
'!!!

1 TANRI Bunu caging Evil sorumlu tutan ilişkin insanoğlunun test ediyor. İnsanoğlu
'Sorumluluk', 'Mand- atory Hüküm' ve 'Rehabilitasyon' uygulamada başarısız olması. bir
kızdırdı 1 TANRI Evil İnsanoğlu hesapverebilirliğini edecektir. KSinirle istemiyoruz 1
TANRI!
Şer yıl 1000 Bittiği geliyor. İle veya insan müdahalesi olmadan. Saklama Guardian
İnsanoğlu ment 'Hesap', 'Zorunlu Hüküm' ve 'Rehabilitasyon', caging Evil uygula- maya
gerektiğine inanıyoruz!

Saklama-Guardian Sorumluluk: Sıfır Tolerans, hiçbir Bad-Kanunlar, hiçbir yozlaşmış indirim
yasaları, hiçbir Jüri, zorunlu-cümleler, Rehabilitasyon
(Yetiştirmek, kafes, telafisi) . 'LGM' implemeting.

İYİ OL EVIL CEZALANDIRMA !!!!!
Zorunluluğu 15:
Sadece ol ve hak ettiği saygıyı vermek!

Saklama-Guardian adil ve demokratik bir toplum destekler. Yani dayalı veya moraly
sağ adil ve 'Kanuni'nin Manifestosu' ile yazılmış olana davranmak.
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Bir sadece kişi vadesi ne her bireyin ve canlıya verir.
saygı garanti edilirse adil bir kişi saygıyı verecektir. Bir sadece kişi yanlış suçum
durumlarda hesap gerektirir.
Adalet bir birey "SİZ" ile başlar! Sen 'Sadece' olması gerekir. Sadece olmak 'Adalet'
yükselir hangi temelidir.
Just olmak ve Adalet alma idealdir. Gerçeklik In-Adalet oluşturmak haksız insanlar
olmasıdır. Her birey bir ahlaki ve medeni vardır (halka açık) -vazife In-Adalet kaldırın.

Sadece grup yukarı ve 'Yönetişim' kurmak. Yönetim oluşur
(zorunlu) çok seçenekli ve eşit cinsiyet 'Komite' arasında. 1 kişi ve ya da kalıtsal (Monarchy)
Yönetim Tyranny olduğunu. Tyrants çıkarıldı yargılandı, MS R7, .

Saygı hak olabilir. bireyler, grup organizasyon olarak, ...
Ödüle layık ahlaki gücü ve sadece olmaktan şunlardır: yetenekleri, başarıları eylemler,
nezaket, takdir, ilgi, incelik, nezaket, dalgınlık, iyilik nitelikleri rastgele eylemler ..

Saygı sayesinde ve ya başarı için beğenisini gösteriyor. Zamandan ve iyi niteliklere
farkına çaba sürebilir. Ne zaman hak Saygı ile bu nitelikleri onurlandırmak için uygun
olan yerlerde farkında.
Saygı da duyguları, istekleri, hakları için gösterilebilir ... Saygı Bu tip automaticcally
verilmez. ahlaki gücü test standı olmalı ... dikkatli olmak, yardımlar yapmak, dikkate
Gösterme ve sadece varlık. Sadece o zaman hak ettiği saygı haline gelebilir.

Zorunluluğu 16:
Yakın mezarlıklar cremate!
Bir insan bedeni bir başlangıcı ve sonu vardır. onun sonunda bir ruh serbest
gerekmektedir. Ruh serbest bırakılır ve Afterlife mümkün olduğundan emin
olmak için. İnsan vücudu yakılır. Ruh bırakılmazsa o Hayalet olarak belirsizlik
bulunmaktadır.

Ölü yakma Sadece Soul aynı zamanda sağlık nedenleriyle serbest gerekli
değildir. yakma yangın temizler. tehlikeli bakteri, virüs, bedende mekan
olabilir böcek larvaları ve mantarlar yok edilmesi.
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Bir Krematoryum bir İl Kamu hizmet tesisidir: yönetim
(Savcı, Morg) , Portal ve Bahçe End. İşte ölü bir otopsi, vedalaştı ve geri
dönüştürülür var.
Tüm otopsi için morga taşınır ömür. Otopsi ölen ölümü ve kimlik nedenini kurmaktır. Bu
vücut yine de bulaşıcı olduğunu ve başka bir insana bulaşmış olabilir mi kurmak için
bir toksikoloji içerir.

sırasında veya otopsi ahlaksız sonra önce insan vücudunu cannibalizing suçlu. Cannibalizing
çıkarmadan bodyparts, vücut için sıvılar, yumurta, sperm olduğunu. Vücut
Cannibalizing suçtur: MS R7,

Bir Cremator görüntüleme için vücut ve gayrimenkul dağılımları bilgi hazırlar. Her vücut
aynı şekilde hiçbir istisnası hazırlanır. çıplak vücut (İnsanların hayata başlamak çıplak
biterler hayat çıplak) bir ile kaplı bir düz karton tabut yerleştirilir zeytin Görünür sadece
baş renk keten levha.

İzleyiciler kullanarak sessizce dua edebilir Ruh-Namaz , Keder-Namaz , veya

Relive-İyi Namaz veya Relive-Bad Namaz . Cremator Ölü Yakma için bir tarih ve saat
ayarlar. Bir Öbür karışıklık yakın Klan bir Elder tarafından tutulur. Vücut yakılır. Mourners
her eve götürmek için bir plaket alırlar.

Ertesi sabah külleri Krematoryum bahçeye suda karıştırılıp edilir.
Rehabilitasyoncuları külleri Bahçe kompost üzerinde dökülmektedir.

Mezarlık cenaze bir pagan ritüeli
artan nüfus arazi daha yararlı kullanması gerekir çünkü
Mezarlık cenazeler kabul edilemez. Mezarlık cenaze
Soul yayınlamadıklarından Hayaletler oluşturabilir.
Mezarlık cenaze tarafından tercih edilir seçkinci kötülük gösteriş
yapmak: Pahalı tabut, pahalı Headstone, görkemli
peyzajlı türbesi.
Gıdalarda Koruyucular mezarların durdurma yeniden kullanımını Çürüyen ceset durdurun. Graves
soymaktan ve hakaret, suç teşvik ediyoruz. Neglec- ted haşarat çekmek graves ... Graves
kabul edilemez arazi kaybı vardır. Nüfus artışı daha verimli araziyi kullanarak gerektirir.
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Artık yeni Mezarlıklar. Mevcut Mezarlıklar kapalı ve kazılıp edilmiştir. Kalıntıları yakılmış
ve Krematoryum bahçeye yayılmıştır.
Arazi başka amaçlar için kullanılır.

Ölü yakma Cenaze kabul edilebilir tek türüdür!
Zorunluluğu 17:
Bütün seçimlerde oy verin!

Oy ahlaki ve medeni görevidir. Bir topluluğun Survival üyelerinin maksimum destek ve
katılımı dayanır. Bir Topluluk üyesi ve her Saklama Guardian tüm Seçimlerde oy
kullanmak zorundadırlar (Siyasi veya sivil politik) . Sigara uyum, MS R1,

oylama değil İnsanlar Tyran- Nies kurmak insanları destekleyen aslında. Onlar bozuk
Yönetim lobi grubuna izin verir. Sen Oy olmalı!

OY NASIL
onlar için uygun olan tüm seçimlerde Custodian Guardian oy.
desteklenebilir aday kim?
Bir o 70 o zaman hiç 28 daha genç veya daha yaşlı mı veya bir
ana olmuştur.
Bir çalışan veya gönüllü ya da emekli mi. Zihinsel ve
fiziksel olarak formda mı. Hiçbir Üniversite eğitimi
vardır.

herhangi kafesli Rehabilitasyon tamamlamamıştır. hiç cinsel sakatlık Has (Aynı cinsiyet,
şaşkın cinsiyet, çocuk cinsel istismarı) . Onların kılavuz olarak 'yasagetirici Manifestosu' kullanır. Bir

Saklama Guardian mi

NOT !
Saklama Guardian Destekleyenler ve Klan Yaşlılar, ve desteklemeli aday onaylamaz
ve seçimlerde aday Shun olabilir. Saklama Guardian Üyeleri (Zenturion, Praytorian,
Proclaimer) Desteklemek aday veya 1 Kilise idaresi dışındaki adayları desteklemez.
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tamamlayan 1 TANRI Verilen Yükümlülükler! Artık iddia ve almak için hazır 1GOD
Verilen Ayrıcalıklar!

1 ALLAH'ın Glory ve İnsanlık Yararı İçin!

Son
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