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Krop og sind skal passes

Den menneskelige krop og sind har brug for at passe på. Kroppen har
brug for åndbar luft, drikkevand, spiselig mad, beskyttelsestøj, sikkert
husly, fysisk aktivitet. Sindet har brug for stimulering, kommunikere.

Province and Shire giver retningslinjer og handlinger for at give dette
til sine samfund. Viden og sundhed er grundlaget. Et vidende sundt
samfund er veludstyret til at håndtere udfordringerne ved
klimaændringer, katastrofer, forurening, sygdomme, ..
Viden er opnået! Det opnås ved læring, undervisning, livserfaringer.
Opnået viden bruges til at leve og overleve.

Provinsstyrelse og Shire-råd giver 'gratis uddannelse og sundhed'
fra ufødte til seniorer inklusive. Ikke-statslig uddannelse og
sundhed understøttes og lukkes ikke. Praktikpladser erstatter
kollegiet (Uni) grader.
SmeC ''Shire medicinsk uddannelse Complex '.

PHeC 'Provincial Hospital Education Complex '.
PDEc 'Provincial Defense Emergency center '.
CE 'Community Emergency service '.

Uddannelse er et samarbejde mellem forældre, undervisere og læger. Det
involverer gratis uddannelse, gratis sundhed og lærlingeuddannelser. Ingen
uddannelse uden regering, ingen universiteter, ingen privat sundhed.

UCG1 uddannelse understøtter 'Lær så lær'studiemetode og gratis
offentlig uddannelse. Leveres i Shire (SmeC) og provinsen (PHeC, PDEc
, CE) sundheds- og uddannelsestjenester fra ufødt til kremering. Lær
derefter Lær, 1St. lære (forstå, forstå), derefter undervise (andre hvad
du lærte).

Ufødt

1

Uddannelse (lær, undervis) og sundhed starter med
det ufødte. Den ufødte lærer at genkende lyd.
Forældrene underviser ved at tale, læse, råbe, synge,
lave musik, le, introducere lyden af kæledyr, udsætte
for udendørs støj, andre mennesker, ..
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Vold starter med det ufødte. En ufødt udsat for mor, far mishandler
hinanden. Lær, at det er okay at verbalt misbruge og vil gøre det
senere i livet.En ufødt udsat for mor, der drikker, ryger ved hjælp af
sindsændrende stoffer. Denne nyfødte vil have sundhedsproblemer
og bliver sandsynligvis en narkoman.
7 uger før planlagt fødsel gravid, hun deltager 6 dage om ugen a 'SmeC
'. De ufødte hører andre voksne og børn udløse en social tilhørighed til
et gruppeinstinkt. Hun lærer og socialiserer sig.
Bemærk ! 1 GUD designet mennesker som sociale skabninger. Ønsker at omgås,
hører til en gruppe.

Mødre der deltager, 'SmeC6 dage om ugen modtager, 1 wmw. Efter 3
år, afsluttet mindst 280 timer kl SmeC, læring og undervisning
modtager 'Sundheds- og studiehandelscertifikat''(se Shire SmeC).
Fædre der deltager, PHeC 'modtager 1 dag om ugen, 1/7 wmw (se provins
PHeC). Forældre, der ikke deltager, betales ikke.

Nyfødt
Den 'nyfødte' lærer at trække vejret, lave lyde (skrig), foder (bryst er bedst

) , smil, genkend ansigter. Bliv immuniseret (obligatorisk)! Ny mor fortsætter
med at deltage i SmeC.

SmeC ''Shire medicinsk uddannelse Complex '(se shire planlægning)
A Shire tilbyder gratis medicinsk fra undfangelse til død
for alle og gratis uddannelse til børn og seniorer.
Det leverer disse samfundstjenester via SmeC.
SmeC er også en karrierevej for kun HUN!
Gratis medicinsk og dental (undtagen hospitalsprocedurer) til alle (ikke bure
rehabilitatorer). Årlige kontrol for alle! Gratis uddannelse for drenge

(til 9 år), piger (til 17 år), seniorer. Mødre* og børn deltager 6 dage om
ugen fra 1 time efter solopgang til 1 time før solnedgang. De er
forsynet med alt dæk, fodtøj, mad, drikke, undervisningsmateriale. Kan
brusebad.Når de forlader, skifter mødre og børn. Alt leveret forbliver.
Der er ingen lektier**.

* (få 3 timers pause og betalt 1 x wmw) ** (dette lærer at adskille studier
, arbejde fra fritid, hjemmetid)

Et barn udsat for mor bliver fysisk skadet af far.

Hun vil senere i livet udholde fysisk misbrug af HE. HAN vil synes,
det er i orden at skade HUN.Forældre, der elsker vold
(kontaktsport, tv-shows) berømtheder, der præsenterer dem
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som rullemodel. Dette tilskynder børn til at blive mobbere.

Hver SmeC har en Indsamling !
Drenge, piger op til 9 år deltager som co-ed SmeC. Piger 10-17 bliver på SmeC.
Forlad med en, 'Family College Diploma'. Drenge 10 deltager, 'PHeC'.

En provins leverer gratis hospitaler og beredskabstjenester. Fra
bevægelse til kremering for alle. Gratis uddannelse til voksne og
erhverv.Det leverer disse samfundstjenester via PHeC, PDEc og CE.

PHeC ''Provincial Hospital Education Complex '
Drengens (lærde) i alderen 10-14 deltager 6 dage om ugen
PHeC, 'Kun skole for drenge'. I grupper på 14 lærer de
gennem ur, lytte, prøve, forstå, undervise (wltut). Ved
afslutning modtage, 'Boy School Diploma'!
Fædre på en dag om ugen er vagttjeneste uddannet og fungerer som lærerstøtte.
Modtag, 1/7 wmw. Fædre, der ikke deltager, går til 7-dages rehabilitering!

Ung HE alder 15-18 starter en 3-årig belønning (1 x wmw) lærlingeskole ved
PHeC, Apprentice College. I grupper på 14 lærlinge lærer du igennem, wltut.
År 1 går de på college 3 dage, arbejder på en CROn 3 dage. År 2 går på
college 2 dage, arbejde 4 dage. År 3 går på college 1 dag, arbejde 5 dage.Ved
afslutningen modtager du 'PHeC Trade Certificate'.
Senior HE 62-årig underviser: HAN videregiver livserfaringer til næste
generation på Apprentice College (belønnet 3 x wmw).

Yderligere uddannelse er tilgængelig på 'Teknisk universitet'. 1
måned heldagslederkursus.Dette er 1 time efter solopgang til 1
time før solnedgang 6 dage om ugen 4 ugers kursus. Daglig
rutine: bønner, øvelser, psykologi, kommunikation, delegation,
ledelse, komiteer, .. En vellykket afslutning, modtag 'SupervisorCertificate '.
Yderligere uddannelse er tilgængelig på:
PHeC: Teknisk universitet

> Vejleders certifikat, 4 x wmw

PDEc: Lederskab

> Ledereksamen, 5 x wmw

Lederskab
CE: Lederskabsuddannelseslejr
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> Manager Diploma, 6 x wmw
> Administrator, 7 x wmw
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PDEc (Provincial Defense Emergency center)
PDEc ''Lederskab'' giver 1 måned 2 heldagskurser,
'Leader Diploma', 'Manager Diploma'.
Ledelseskursus daglige rutine svarer til tilsynskursus
+ forpligtelser til nødtjenester. Ved afslutning
modtage, 'Ledereksamen'. Manager kursus
indebærer opsætning, start af en, 'Kron'. Efter at
have gjort dette tjene en, 'Manager Diploma'.
PDEc ''Lederskabslejr'' giver 2 måneders fulddag
administrationskursus. Kursus er oprettet en, 'Cluster CROn
'. Beskæftiger sig med en nødsituation. Afslutning tjener, '
Administratorgrad'.

'Provincial Defense Emergency Center' (PDEc) drives af marskaller,
giver hjælp, vejledning og beskyttelse i en nødsituation til provinsen
og dens ' Shires (Fællesskaber). PDEc, CE indleder 'Holy Matrimony
Contract', giver' Lederskabslejr 'træning til administratorer. 1 års
tvangsmæssig 'Community Emergency (CE)'' service af 17-årige SHE
og 18-årige HE.
PDEc hjælp i en nødsituation. Beredskabstjenester informerer, advarer
offentligheden, gemmer, behandler offentligheden, udfører nødreparationer af
bygninger, udstyr, jernbane, vej, togpersonale og reservister. Alle
beredskabstjenester flettes inden for hver PDEc. Henter reservist efter behov.

PDEc give beskyttelse. De fungerer som en paramilitær organisation. Brug
disciplinen paramilitær uden vold.De træner ikke mobning, arresterer ikke
dræber, spørgsmålstegn ikke tortur, er høflige ikke arrogante.

PDEc beskytter samfundet mod sygdomme: podning, behandling og
karantæne. Karantæne, PDEc kører forbindelser for at beskytte
samfundet mod trusler: smitte, mental handicap, seksuel handicap
(misbrug af børn, forvirret køn, samme køn). Giv beskyttelse gennem
årvågenhed, forebyggelse og intervention.
CE driver 1 års tvangs 'Community Emergency' service af 17 år gammel
SHE og 18 år gammel HE. CE håndterer grænsebeskyttelse, civil uro,
'Katastrofer' (menneskelig og naturlig), karrierevejsvejledning,
kompisvalg.

Hver (inkluderer personer med handicap) 17-årig SHE og 18-årig HE
vurderes, hvordan de kan være nyttige for samfundet og sig selv. En
karrierevej vælges på baggrund af personlige egenskaber
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og samfundets behov. Der vælges også en kammerat til at indgå en 'Holy
Matrimony' kontrakt.

I løbet af CE evalueres hver ung SHE og HE

(følelsesmæssigt, mentalt, fysisk) på deres evne til at parre
sig. 'CE' beslutter bestemte variabler ', hvem der er egnet til
at indgå i en' Holy Matrimony 'kontrakt (HMC).
Variabler: Følelsesmæssigt, mentalt og fysisk fit Provinsiel
mangfoldighed Racemæssig integritet.

HAN, HAN, som fysisk ikke er i stand til at formere sig, bliver plejeforældre.

De går ind i en 'Holy Matrimony' kontrakt. CE leverer børn.

Hver HE, der afsluttede 'CE', bliver reservist i beredskab indtil 49 år.
HAN bliver efter at have gennemført HMC reservist i beredskab indtil
49 år.
Uddannelseserklæring

Ikke-statslig uddannelse (Nej) er elitistisk, antisocial, anti-samfund.
Regering, der giver offentlige penge til No Go's, stjæler fra offentlig
uddannelse. En regering, der stjæler offentlige penge, er kriminel, korrupt
erstattes, retsforfølges, FRK R6.
Universiteter en elitistisk genvej til topstillinger.
Manglende erhvervserfaring gør dem uegnede til
topjob. Dette slutter! Højt betalt arbejde skal optjenes
via Custodian Guardian Apprentice-skib:
Lærling> erhvervserfaring> yderligere studier> forfremmelse efter
anciennitet> erhvervserfaring> yderligere studier> forfremmelse ved ...
Hjemmeundervisning forstyrrer vurdering, mål for offentlig uddannelse.
Offentlig uddannelse er obligatorisk. Forældre er ansvarlige for vildfarelse.

ophavsret er egoistisk grådig fortjeneste af, Intellektuel ejendom
(IP). Al 'IP' tilhører Fællesskabet, som alle kan bruge frit.Ophavsret
SLUTTER! Ophavsret stjæler fra samfundet, FRK R6.
Plagier at bygge videre på og fremme nye ideer. Hvorfor omskrive
noget der er velskrevet. Brug det snarere og udvid det. Plagiering er
god uddannelse, god skrivefærdighed !!!
Lektier er den mest uærlige og ubrugelige form for læring eller tejsning.
En lærd er under pres fra distraktioner, venner, forældre, uvidenhed,
tidslinje. De fleste lektier udføres ikke af den lærde, der vurderes og
klassificeres.Hjemmearbejde på grund af dets uærlige natur
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er ubrugelig og vildledende til vurdering. Forældre og undervisere, der
understøtter lektier, støtter snyd.
Undervisere har moralske problemer, når de markerer.
De formoder, at lærde ikke udførte opgaven.
På grund af denne usikkerhed er de angivne mærker brugt-

mindre. Hjemmearbejde som værktøj til vurdering af forståelse er vildledende.
Hjemmearbejde er spild af tid, ressourcer. SigeINGEN til LEKTIER !

Klassearbejde fordeles jævnt, studerer og opgaver. Klassens
varighed er 90 minutter. 45 minutters fagstudie 45 minutter
gennemført opgaver.Under opgavearbejde hjælper læreren
efter behov med at give eksempler. Hurtige lærde hjælper
lærere med langsommere lærde.Ufærdige opgaver i
klassetiden afsluttes i skolen i rekreativ tid.
Forskere, der konsekvent har ufærdige opgaver, overføres til langsom
lærerklasse. 'Slow Scholar' -klassen undervises af lærer +
forældrehjælpemidler.Ingen lærer kan gå videre til næste fagmodul uden at
have 70% bestået til det aktuelle fagmodul. 70% bestå betyder, at du forstår
og forstår, kan anvende og undervise andre.Mindre er en fiasko! Fejl betyder
gentagelse(s) af fagmodul (ikke hele året) indtil en 70% bestået sats.

Vurdering

Lærd: Pass eller mislykkes. Bestået er 70% forståelse.

Pædagog: Klasse bestået på mindst 90%. Mindre er læreren omskoleret.

Rektor: Skoleleverforståelsesrate på 80%. Mindre, rektor
blade.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Uddannelse Bøn

Sjov-dags fest 6.1.7. NAtm
Kære 1 GUD Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1. navn) Løfter om at
søge, få, anvende viden hele livet At lære og undervise
via gratis uddannelse
At støtte offentlig gratis uddannelse

Videregiv livsoplevelser til næste generation For
Glory of 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges i klassen og på uddannelsesdagen.
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