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Dyder er positive. At være dyder er godt for sjælen. Det gør dig til et
bedre menneske.1 GUD holder øje med.

Gør dyder til en livsstil. Lev i
harmoni med familie, naboer,
samfund, habitat og miljø. At
leve et dydigt liv er den bedste
måde at tilbede 1 GUD.
At være Virtue tæller med Purity-Scales.

Dydenes person vil genopleve det gode, de
gjorde. 1 GUD elsker dem.

Menneskehedens succes: VIRTUES
Kun tilbedelse 1 GUD og straffe altid ondt. 1St.
Lær, så lær og viden-kontinuitet. Beskyt miljøet.
Harmoniser med habitat.
Vær kærlig, trofast og pålidelig.
Mod, medfølelse, bare, deling.
Udholdenhed
Rent og pænt
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1 GUD venter på at høre fra dig!

Dyder Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) lover at leve og
handle dyder
Løfter om at opmuntre andre til at leve og handle dyder
Anmodning om straffelse af ikke-dyderes opførsel

Lad dyderne trives og de ikke dyder skælve til glans
for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn reciteres derhjemme eller ved en samling!

Dyd 1 : Kun tilbedelse 1 GUD og straff altid ondt!
Tilbede 1 GUD kun. Kassér alle andre afguder: deres tilbedelsessteder,
deres ritualer, deres skrifter, ... Vejledning om, hvordan man tilbeder,
kommer fra 'Law-Giver Manifest'.

1 GUD ønsker ikke helligdomme. Altre udskiftes
med talerstole. Depotmandens værge lærer (søg, få
viden) og undervise (anvende, videregive viden), fra
vugge til kremering.
1 GUD ønsker ikke formål at bygge steder for tilbedelse. Værgeudøver
tilbedelse hvor som helst og når som helst. På Funday er ved en samling

(i en uddannelsesfacilitet) med familie, venner, naboer ...

1 GUD ønsker ikke globalisering. At modsætte sig globaliseringen er
arbejde 1 GUD. 1 GUDtro på 7 stammer udvikling uafhængigt og
separat. Bør menneskeheden ikke''HOLD OP' globalisering derefter
1 GUD vil handle. Vred ikke1 GUD pas på 1 GUD advarsel:
Pulverisering af World Trade Center i New York, amerikansk
kreditkrise, City of London Brexit.
Modsætning af rigdom Apartheid tilbeder 1 GUD. Wealth Apartheid er
den ulige fordeling af samfundets velstand! 1 GUD ønsker
rigdomslighed! Afslut privat ejerskab, skat: undgåelse, unddragelse,
minimering, .. uoptjent indkomst (udbytte, renter, forsikring,
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husleje, ..), afslutning af ejendom, magt, formue.
At afslutte Freehold er tilbedelse 1 GUD. Frigivelse jord er privat ejendom
jord. Fratagelse af samfundets anvendelse af jord til gavn for alle. Frigivelse
(Ingen overtrædelse) benægter brugen af alle strande, sø- og flodfacade,
benægter picnic på golfbanen. 1 GUD skabte Planet Earth til at blive brugt
og nydt lige så godt af alle mennesker. Ejendom og privatejede boliger er
fornærmende over for1 GUD. Frihold slutter!

Tilbedelse 1 GUD holder Evil ansvarlig.

Uanset hvor ondt vises. Ansvarlighed kommer ved at
finde 'Sandhed'(ved samarbejde ikke kontradiktorisk)
at fastslå skyld eller ingen skyld. Er der skyld,
obligatorisk sætning(akkumulerende) anvendes
efterfulgt af rehabilitering. Om nødvendigt gives
kompensation.

1000'ers år med ondskab nærmer sig slutningen!

VÆR GOD straffe ondt !!!!!!!
Dyd 2 : 1St. Lær, så lær og viden kontinuitet.
Menneskelig brug af intellektuel ejendom (IP) medfører, 1St.
Lær derefter Undervis, søge, få og anvende viden. IP
kommer gennem gratis regeringsuddannelse,
livserfaringer, arbejdsoplevelser, lovgiveren manifest.
Endelig videregivelse opnået intellektuel ejendom,
(Videnkontinuitet) til familie, arbejdsplads, samfund (der
er ingen copyright, patent, IP tilhører samfundet), Shire.

Provinsstyrelsen sørger for 'Gratis uddannelse'fra ufødte til at
inkludere seniorer. Ikke-statslig uddannelse understøttes og lukkes
ikke. Uddannelse (gratis, offentlig) leveres af Province & Shire.
SmeC ''Shire medicinsk uddannelse Complex '.

PHeC 'Provinshospital og uddannelseskompleks '.
PDEc 'Provincial Defense & Emergency center '.
CE 'Community Emergency service '
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1St. Lær, når du forstår, start undervisningen. I gratis uddannelse lærer hurtige
elever langsomme elever. På arbejdspladsen træner den erfarne medarbejder nye.
Derhjemme bedsteforældre, forældre, familie, venner, underviser.

Viden-kontinuitet skaber den enkeltes viden
(intellektuel ejendom) udødelig. Hver person fra 14
år holder en oversigt over deres livserfaringer(både
positiv og foruroligende). Familiens skal opfange,
bevare og pleje deres intellektuelle ejendom.
Organisationer skal fange, bevare og genbruge deres medarbejdere, 'I-P'.

Fællesskabet skal bruge deres borgere intellektuel ejendom til
gavn for alle. Provins-regeringen holder arkiver.
På dommedagen bliver din sjæl spurgt, hvad den har lært, og hvad
blev denne viden brugt til.

Viden-kontinuitet del af vores udødelighed
Dyd 3: Beskyt miljøet og harmoniser med habitat.
1GUD Skæbne for menneskeheden er at blive
depotmand for 'PU' (Fysisk univers). Et samfund
starter med at harmonisere med det lokale habitat.
Det udvikler sig end at være værge for miljøet og
alle dets livsformer på Jorden.

For menneskelig overlevelse skal Humamkind leve op til sin skæbne.
Bliv vogter af det fysiske univers. Dette indebærer at leve i harmoni
med det lokale habitat, det større miljø og resten af landet
det fysiske univers.

At harmonisere med habitat cus
- todian vogtere har brug for at forstå
evolutionen (tilpasse, begynde / afslutte
& genbruge, årsag og virkning,
fødevarekæde / økosystem, prøve & fejl,
udvikle sig.). Harmonisering betyder
beskyttelse (luft, vand, jord)
ved ikke at skabe forurening (brændende

, affald, gift, toksin ..). Harmonisering
af forældremyndighed er sikret
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ring specie overlevelse (dyr, insekt, vegetation ..).

T

Menneskeheden skal udforske og kolonisere det fysiske
univers. Derfor er befolkningstilvækst afgørende. Skiftetid,
ressourcer fra fritidsaktiviteter til udforskning af rummet,
kolonisering.Humankinds Destiny!

Dyd 4: Kærlig, trofast og pålidelig.
At være kærlig, trofast og pålidelig starter med børn fortsætter med
mand og kone, udvidet familie. Børn elsker deres søskende, deres
forældre og bedsteforældre, den udvidede familie.

Mand og kone har et kærligt, trofast og pålideligt forhold til hinanden,
hvilket resulterer i børn (ejer, plejer eller adopteres). Hvem de lærer deres
moralske værdier, traditioner og sociale færdigheder. Familien er en
kærlig, trofast og pålidelig del af en udvidet familie.
Den udvidede familie symboliserer omfavnelsen af alle dyder. Det elsker

1 GUD, det er tro mod deres 1 TRO. Det er pålideligt i dets
anvendelse af lovgiveren manifest.

kærlig 1 GUD inkluderer alle kreationer. Menneskeheden skal være tro
mod deres skæbne at være depotmand. 1 GUD afhænger af os, dig!
At være trofast er en vidunderlig dyd, Soul-food. En trofast person har
nået det højeste af menneskelig godhed. 1 GUD elsker dig!
At være pålidelig er en dyd, der skaber pålidelige venner. At være depen
- Dable gør en god arbejdstager. At være pålidelig er godt for
samfundslivet.

Dyd 5: Mod, medfølelse, bare, deling.
Dyd 5 er en blanding af væsentlig menneskelig adfærd. Når du vælger en
kandidat til et udvalg, skal du vælge den kandidat, der ser ud til at have denne
blanding af væsentlig menneskelig adfærd. På et personligt niveau bestræb dig
på at leve disse væsentlige menneskelige adfærd.

En depotforælder bestræber sig på at være mod, uden at være
tyrannisk. En CG viser medfølelse uden at være godtroende. At være
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retfærdighed og deling anvendes af enkeltpersoner og strækker sig til hele
samfundet.

Mod er at være ansvarlig, udfordrer uretfærdighed, stopper mobbere,
fjern tyranni, håndter ulykke, beskyt 1 GUD's seneste besked,
. . . Mod er at være uenig, kunne sige NEJ! Mod er
kende ens begrænsninger og mangler.

Medfølelse er en favorit hos sjælen, den føles varm fuzzy. Tilfældige
venlige handlinger er en del af en CG Daily-Routine. At være
medfølende er at føle empati, være forståelse, give støtte, lytte, ..
Tilgivelse, pludring, medlidenhed, irettesættelse, beskyldning er ikke
medfølelse.

At være retfærdig er en dyd at modtage retfærdighed er et menneskeligt behov. At være bare
over for dig selv andre er grundlaget for retfærdighed i et retfærdigt samfund.

Retfærdighed har brug for et moralsk samfund med love,
retshåndhævelse, ansvarlighed via sammenhængende retsvæsen

, obligatorisk akkumulerende dom,
rehabilitering og erstatning.

Deling involverer følelsesmæssig, fysisk involvering. Deling gælder inden
for en familieenhed. Deling kan være med venner. Deling gælder for en
harmoni Shire.

Deling er at leve sammen. Har livserfaringer med andre.
Tilbedelse, deling med 1 GUD.
Deling er frivilligt arbejde, hvilket giver din tid intellektuel ejendom til
fordel for andre. Deling besejrer ond fortjeneste, velstand apartheid
egoisme. Deling er depotbevogterens måde.

Dyd 6: Udholdenhed.
Udholdenhed gør noget på trods af vanskeligheder, modløshed, forsinkelse
eller tilbageslag med at opnå succes. Et barn, der lærer at gå, falder, rejser sig,
falder, rejser sig, ... det holder ud, indtil det går. Mange voksne glemmer denne
lektion.
En person, der holder ud, indrømmer ikke nederlag. Denne person fortsætter med
at prøve, indtil et bestemt mål er nået. Denne person vil holde ud, indtil de tager
deres sidste åndedrag.Uden udholdenhed er der ingen stor præstation
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muligt. Manglende udholdenhed er en begrænsning. At overvinde denne
begrænsning er at være dyder.
Ordsprog! Jeg vidste, at jeg skulle, jeg troede, jeg kunne, jeg vidste, at jeg ville.

1 GUD belønner udholdenhed. 1 GUD ønsker, at alle skal
omfavne denne dyd! Skuff ikke 1 GUD!

Dyd 7: Clean & Tity.
Godt helbred har brug for god hygiejne god hygiejne starter med at være ren og
ryddelig. Rent og ryddeligt starter med personligt udseende, gælder hjemme og
arbejde. Rent og ryddeligt gælder også tænkning og ræsonnement.

En 'daglig rutine' inkluderer renlighed. Vask hænder efter
hvert toiletbesøg inden hver fodring. Vask ansigtet inden
hver fodring. Børst tænder vasker hele kroppen, inden du går
i seng. HAN skal barbere sig mindst to gange hver uge.
Depotformandens værge deltager rent (børstede tænder,
fremvist, vasket) og barberet (HAN), iført rent, pænt gear (top
til tå).
Efter at have stået op om morgenen rejser hvert familiemedlem fysisk i
stand sin seng. Forældre lærer børn hvordan.Afslutte morgenhygiejne. Det
er på tide at klæde sig på og lægge den planlagte på(aften før) gear den
person, der er planlagt at bære. Hver breakfeast-opbevaringsbeholder er
mærket (indhold, udfyldningsdato). Rengør området efter pausen. Sæt
beholdere tilbage til opbevaring. Beskidte beholdere, redskaber sættes i
vasken. En person er nu klar til at starte deres daglige gøremål(hjem, skole,
frivilligt arbejde, arbejde).
Alle containere har en indholdsmærke. Madbeholdere har også en
påfyldningsdato.Opbevar beholdere pænt. Farligt (gift, toksin) containere

opbevares sikkert (barn inkompetent bevis).
Efterlad ikke ubrugte genstande (værktøj,
legetøj, redskaber) rod i møbler, gulv eller
arbejdsområde. Efter brug skal
afhentningsgenstande placeres i pæn
opbevaring. Opbevar genstande altid
samme sted. De er så lette at finde.
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Før du går i seng. Forbered lay-out det udstyr, du planlægger at bære næste
dag. Pak eventuelle poser med genstande, der er planlagt at være med, når de
forlader om morgenen.

Brug af blegemiddel eller stærkt desinfektionsmiddel øger din chance for at
få kronisk obstruktiv lungesygdom. Brug en naturlig overfladerenser:

Blande, 1 kop sodavand, 1/2 kop hvid eddike, tilsæt et par dråber
æterisk olie. Brug det stærkere tilsæt en spiseskefuld salt.
Vær ikke en beskidt rodet dårlig undskyldning for et civiliseret menneske.

Nu er det dyder. Det er tid til at se på vores arv.
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