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velvoitteet ovat 1 GOD annettuja pakollisia moraali!
Velvoitteet moraalista velkaa 1 GOD , perheen ja yhteisön. Moraalinen velvollisuus muuntaa
yhteisön velvollisuus. Suoritettuaan 1 JUMALA annetaan velvoitteet oikeuttaa vaihdossa 1
GOD annettuja erioikeuksia. Suorittaminen 1 GOD annetaan erioikeuksia oikeuttaa vaihdossa
yhteisön oikeuksia!

uhkia 1 GOD annetaan velvollisuudet: Anti- 1 GOD, apatia, epäsosiaalinen käyttäytyminen,
laiskuus, laittomuuden, moraalittomuus, itsekkyys. Sisältävät uhkia. Pidä uhat vastuussa,
aina.

1 GOD tietty Velvoitteet
1 Palvonta 1 GOD , hylkää kaikki muut epäjumalia

2
3

Suojaa, ihmiskeho hedelmöityksestä
Elinikäinen, etsiä, voitto ja soveltaa tietoa

4 Mate lisääntyä ja aloittaa oman perheen
5 Kunnia, kunnioittaa vanhemmat ja isovanhemmat

6 Vartija Ympäristö ja kaikki sen elämänmuodot
7
Käytä 'laki antaja selvästi', levittää sen sanoma
8 Vältä ja puhdistustoimet
9
Suojella eläimiä julmuutta ja sukupuuttoon
10 Puolustavat epäoikeudenmukaisesti kimppuun, heikommassa asemassa olevat,
heikkoja ja tarvitsevia

11 Nälkäisten ruokkimiseksi, suojia kodittomille ja mukavuutta sairaita
12 Protest epäoikeudenmukaisuuden amorality, ympäristöystävällisyys ilkivaltaa

13 Do Palkinnonsaaja työtä, ei Loafing

14 Be Good Punish Evil
15 Olla juuri ja antaa ansaittua kunnioitusta

16 Polttaa, sulje hautausmaita
17 Äänestää kaikissa vaaleissa
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1 GOD odottaa kuulla sinusta!

Velvoitteet rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät uskollinen
omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1 st nimi)

Endeavour täyttämään kaikki velvoitteet kannustaa muita tekemään
samoin I sovelletaan velvollisuudet kuin yhteisön maksuista
Kannusta yhteisön maksuista panna täytäntöön kunniaksi 1 GOD ja
ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous on luettu kotona tai kerääminen!

Velvoitetta 1:
palvonta 1 JUMALA, hylkää kaikki muut epäjumalia!

Palvovan on kaikkein henkilökohtainen idolization. Tämäntyyppinen idolization on varattu 1
GOD vain. Muunlainen idolization on väärä, 'se päättyy'. Kaikki fyysistä ja henkistä todisteita
muista epäjumalia kierrätetään.

Ihmiset palvominen kaikkea muuta 1 GOD johdetaan harhaan. Nöyrä pyritään
muuntamaan ne 1GOD 1FAITH 1Church Universe Säilytysyhteisö Guardians. 1 GOD tulee
toimia ankarasti elämässä ja Afterlife kenen tahansa palvoo muita (väärä) epäjumalia.

palvominen 1 GOD on lähikuva henkilökohtaista. Kuten te kehittää tätä
läheisyyttä 1 GOD. Haluatko seurustella ihmisten kanssa, jotka tuntevat
samoin. Vierailla Gathering! Ei, Gathering, lähellä, alkaa 1. Ei tarpeeksi
Kannattajat aloittaa Gathering. Muuntaa epäilijät, tietämätön, misuided,
ujo, itsepäinen, säälittävä, uskottomien ..

1 GOD haluaa jokaisen ihmisen annetaan mahdollisuus olla 1 USKO . Conversion show'n
väkivallattomuutta, ei-itsekäs, huolehtiva, jakamisen huoltaja huoltajan yhteisön elämään.
Käännynnäinen tuodaan kokoontuminen. Sosiaalinen keskus hoitajaksi huoltajan elämää. Kääntyneiden
autetaan kanssa heitetään vääriä epäjumalia. Pois heittämisen jälkeen heidän väärä ohi.
Menneisyytensä saa koskaan mainita.

palvominen 1 GOD tarkoittaa heitetään kaikki muut (väärä) epäjumalia. Discar-
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ding ei tarkoita pelkästään fyysistä asioita (Patsaita, kirjoituksia, kuvakkeet ..)

mutta myös väärä tunteita, ajatuksia, rituaalit, ajatuksia ... Hylkäämällä yhteydessä tuhota
aine, mutta myös kierrättämällä jätettä.
False epäjumalia voi olla uskonnollisia tai eivät. False Uskonnolliset idols: Buddha, Holy miehen; Jeesus,
hänen äitinsä hänen opetuslapsensa; Saints, papiston anykind; kaikki kasvit, ihminen tai eläin, mitä tahansa
pyhä maahan tai pyhä-paikka; pakanajumalille, hindu jumalia ..

False uskonnollisesti epäjumalia: Perinnöllinen Tyrannit, sotapäälliköt, Poliittinen Tyrannit,
poliitikot; Kuuluisuuksia, viihdyttäjiä, Urheilijat, Tutkija; Aliens, Liberty Sun, tähdet,
planeetat, Moons, ...
Vääriä epäjumalien hartauden puretaan. Kaikki rakennusmateriaali käytetään uudelleen. Shire
suunnittelu koskee.

1GOD ei halua tarkoitus rakentaa rakennuksia jumalanpalveluksessa.
Käytöstä poistetut hartauden. Kaikki merkit tunnustamista vääriä idoli tehdään tunnistamattomiksi. kaikki
digitaaliset (Ääni-, kuva-) väärien epäjumalia poistetaan, poistetaan, silputtu ..

On vain 1 idoli 1GOD!
False idolit tulli hylätään. Peniksen ja Vagina silpomisen päättyy.
Elin arpia päät, lävistyksiä päät, esineet poistetaan rungosta. Tatuoinnit, poistetaan. Laiton
käytäntö hävittää tulli asetetaan syytteeseen: NEITI R4

Väärä idols paraphernalia hylätään: ristit, kuvia, patsaita, kirjoituksia .. Hävittää
tarvikkeita on tehtävä tunnistamattomiksi.
False idolit rituaaleja hylätään. Uhrauksia ihmisten tai eläinten, jopa
symbolinen asetetaan syytteeseen. 1 GOD ei halua uhrauksia. Altar
korvataan puhujakorokkeelle. 1 JUMALAN s ihmiset omaksua ja elän " Laki
Antaja Manifest "!

PAKKO TEHDÄ :
Palvonta 1 GOD vain! palvominen 1 GOD harjoitetaan missä tahansa ja milloin tahansa,
yksin tai ryhmänä (2 tai enemmän) . 1 GOD ei halua mitään tarkoitusta rakentaa (Kirkkojen
luostari, moskeijoita, luostari, Shrines, synagogia, temppeleitä ..) hartauden. hylätä
(Purkaa ja kierrättää) kaikki tarkoitukseen rakentaa hartauden.
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Ihmiset, jotka palvovat kaikkea muuta 1 GOD ovat harhaan. Nöyrä pyrittävä
muuntaa (Challenge Prayer *) ne 1 GOD. 1 GOD tulee toimia ankarasti joku palvoo
muita
(False epäjumalia) epäjumalia.
* Haaste-Prayer rullan 1, Affirmation 1
palvominen 1 GOD tarkoittaa Ihmiskunta elää sen kohtalo! Hoitajaksi fyysisen
maailmankaikkeuden! Space Exploration & Kolonisaatio (SX & C)

ovat pakollisia. Avaruuskolonian tarvitsee väestönkasvu!
palvominen 1 GOD tarkoittaa uskoa kuoleman jälkeiseen elämään ja
enkelit. Saavuttaa Afterlife ja terveydellisistä syistä ihmisen kehon on
polttohaudataan. Ei cremating voi johtaa Soul tulossa Ghost.

Vääriä epäjumalien hartauden tulli, rituaalit ja tarvikkeita hylätään. Poisheittäminen ei
tarkoita pelkästään fyysistä asioita (Kirjoituksia, patsaita, kuvakkeet ..) mutta myös
väärä tunteita, ideoita, ajatuksia .. Hylätään välineet aineen tuhoamisesta ja kierrätys
jätteen.
1 GOD loi fyysisen maailmankaikkeuden ihmiskunnalle! 1 GOD haluaa vastineeksi, KUNNIOITTAMINEN!
Palvovat vääriä epäjumalia on vähätellä.

On vain 1 Idol, 1 GOD !!!
Velvollisuus 2:
Suojaa, ihmiskeho hedelmöittymisestä.

uhat ( vaarat) ihmiskehoon lähtöisin ilmasto, geenimuuntelua
sairaus, huolimattomuus, epäpätevyys, saastuminen (Katastrofi,
ihmisen toiminta)
ja väkivaltaa. Huolehtimalla uhkia on ihmisen kehon selviytymisen
tarve. Yhteisö, tulli.
Suojella ihmisen keho on tiimityötä. Se tarkoittaa läheistä
yhteistyötä yksilön.
Heidän perheensä, ystävät, naapurit, yhteisön ja
kaikentyyppisiä hallituksen.
Suojaus alkaa Concepcion (HE siittiöiden sidoksia SHE muna) ja päättyy Tuhkaus. Suojaaminen
edellyttää ilmastoa suojaa, sisältävät
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väkivaltaa, pää geneettinen häiriö, saastumisen minimointi, ehkäistä ja hoitaa sairauksia,
rangaista huolimattomuudesta ja puuttua epäpätevä n.

Ihmisten kehon on jokaisen velvollisuus.
1 GOD odottaa kuulla sinusta!
Eloonjääminen rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät uskollinen
omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1 st nimi)

Kiitos sinä selviytymisen puolesta Ihmiskunta pyrin auttamaan kehoni,
laji ja yhteisö selviytyä minä selviytymiseen minun nro 1 prioriteetti
Tukekaa pyrkimyksiini hengissä kunniaksi 1 GOD & ihmiskunnan
hyväksi
Tämä rukous on luettu eloonjäämiseen päivän tai tarvittaessa!

Kun tarve päättää luokkaa Survival soveltaa käytä alla sääntöjä.
Survival järjestyksessä: 1.Specie, 2.Habitat,

3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, 7.Personal tavaransa.
Survival Age:
1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,

5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. Juhlia: 11.1.7. Eloonjääminen päivä CG . kalender Hauskaa
päivän teemat

Hengissä ihmisen elimistö tarvitsee Ilmasto-suojaus

.

Ilmasto-uhat: Aurinko (Säteily) , Lämpötila (kuuma kylmä) Wet
(Chill, hypotermia) , Wind (Polttaa, chill, pöly) . Ilmasto-suojaus koostuu Head-suoja,
Suojaavat-vaatteet, Suojaava-suojaa.
Uhka ihmisten kehon paljas iho (Alastomuutta) altistuvat elementit.
H-ps 1 ( Head-suojaus vakio) kaiken tarvittavan suojaamaan päätä. Head-suojaus
koostuu: 'E-P1', 'V-kypärä', 'Balaclava', 'K-huivi''.

E-P1 ( Silmäsuoja) on jaettu 2 osaan: Käytännöllinen: yksi linssi
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(Visiiri) . Muoti: 2 objektiivia (silmälasit) .

Silmälasit Rim: on pidettävä poissa ilmassa-hiukkaset puolelta (Ylhäältä, alhaalta,
sivut) . On hajoamattomia (Ei katkea istui) . Voi olla mikä tahansa väri voi olla koriste.

linssit : murtumaton, erittäin naarmuuntumaton, lohko UV-säteiltä, ei fogging, häikäisy säätämällä (Muutokset
tummempi / kevyempi, kevyempi / tummempi) .

Silmiensuojaus on aina käytettävä kun ulkona!
V-kypärä head-suoja kolhuja. Hiukset ja pään täytyy ilmastonsuojelu kylmää,
märkää, äärimmäisen säteilylle ja saastumista.
Pää tarvitsee myös suojaa iskuilta: V-Kypärä inbuild GPS-tracker, puhelin,
video-nauhuri ..
Kuoren ulkopuolelle on metallista tai synteettisestä. Se on keskiviivan harjannetta voi
koristaa: höyhenpeite .. Nahka leukahihna pitää mikrofonin. Visiiri on kaareva sivusuunnassa
ja suoraan ylös ja alas, särkymätön, erittäin naarmuuntumaton, lohkot UV-säteiltä, ei
fogging, häikäisy säätämällä (Tummempi / kevyempi, kevyempi / tummempi) . Kypärä on
nahka takaisin kaulasuojusta.

V- Kypärä on sisältä nahkaa täyte. Upotettu pehmusteet ovat kuulokkeita. kommandopipo
( pipo) tai K-Huivi voidaan kuluneet kypärän alla. Pitää sisävuori kypärän puhtaana
hiestä, hilsettä ja rasvaa. Ulkopuolella lisävaruste: kirkas-valo, infrapuna-lamppu;
videokamera.

kommandopipo ( pipo) . Kommandopipo peittää koko pään paljastaen
vain silmät. On neulottu villasta tai sekoitus puuvillaa ja villaa (Ei
synteettistä kuitua) . Voi olla mikä tahansa väri tai kuvio voi olla
koristeellinen pom-pom päälle. Kun mitään kasvojen ja kaulan
suojelua tarvitaan Balaclava voidaan kääriä ja tulla 'pipo'.

K-huivi. K-huivi voi kattaa koko pään paljastaen vain silmät. Se
toimii pää-kansi ja huntu (Maksimi suojaus) . On neulottu villasta
tai sekoitus puuvillaa ja villaa (Ei synteettistä kuitua) . Voi olla
mikä tahansa väri tai kuvio.
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kommandopipo tai K-Huivi Sekä suojata peittämällä nenän ja suun.
Hengittämästä saastuminen, tappavia tarttuvat taudit ja pistäviä hyönteisiä
vältetään. Vähentää vaikutusta kuiva ja kylmä ilma. Allergiat ja astma vähenevät.
Sisältää leviämisen tarttuva tauti.

Head-suojaus on aina käytettävä kun ulkona!
Suojavaatetus tarvitaan suojaamaan ihmisen elimistöä ilmaston, tautien ja
saastumisen. Tärkeimmät ruumiinosia suojataan suojavaatetusta pää, ihon ja
jalat. Suojaava-vaatteet pitää aina käyttää ulkona.

Iho tarvitsee paljon suojaa, mistä Bites (Eläimet, ihminen) , pistot (Hyönteiset,
Neulat) , infektiot (Bakteerit, sienet, taudit, virus) Säteilyturvakeskus (Heat,
Solar, Nuclear) , Valotus (Acid, palo, Frost, teräviä reunoja, märkä) .

Bite-suojaus: välttää vihainen, vaarallisia eläimille ja ihmisille.
Sting-suojaus : kansi iho (Suojavaatetus) .
Älä tatuointi tai kehon Pierce (Self-vahingoittaminen mukaan Runko- Pierce tai
tatuoinnin on epänormaali sairas, voi aiheuttaa tulehduksen

) . Suojaa sormet ommeltaessa.
Infektiot-suojaus: Puhtaalle iholle, kansi suojaava-vaatteita. Terveellinen
ruokavalio, liikunta, Herb ja mausteet, täydennys- ja
immunisointi.

Säteily-suojaus: kansi iho (Suojavaatetus) lämmön ja aurinko. Ydinalan
erityinen puku kattaa 100% kehon. Varoitus! Paljastaen paljasta
ihoa (Alastomuus) elementtejä (Sää) on epäterveellistä.

Altistus-suojaus: Suojaava-vaatteet, Haalari (Hupulla) tai 2-osainen pellavasta, puuvillaa,
villaa tai puuvillaa, villaa sekoitus (Ei synthe- tic kuituja) mikä tahansa väri tahansa kuvio. Jompikumpi
(Haalari tai 2-osainen) pitäisi olla paidan kaula, turvonnut * kädet, jalat suljettu ranteissa ja
nilkoissa
(Luonnos proof) ... * Puffed käsivarret ja jalat sallivat kyynär- ja polviniveliin liikkua vapaasti

Lisäksi sisäilma luo ilmanvaihtojärjestelmä ihon ja kehon.

Vaatetus tarvitsee olla tehty luonnonkuiduista: eläinten vuodat, silkki, kasvi-kuitua,
puuvillaa tai villaa. Keinotekoinen-kuituja ei käytetty vaatetus
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ja kaikkea koskettava ihmisen ihoa. Tuotannon artificial- kuitujen vaatteet päät, olevan
varaston kierrätetään muihin tarkoituksiin.
jalat tarvitsevat suojelua (Sukat, saappaat) ilmastosta ja kolhuilta. Iho, varpaat ja nilkat
ovat vaarassa. Outsde käytä aina jalka suojaa.
Sukat ovat valmistettu puuvillaa, villaa tai puuvillaa, villaa sekoitus (Ei synth- ETIC kuituja) mikä
tahansa väri tahansa kuvio. Sukat on puhdasta hopeaa hiukkasia (Ei metalliseos) kudottu, jolloin
anti-bakteeri, anti-mikrobi ja antistaattiset ominaisuudet, vähentää hajuja. Sukat kattaa jalat ylös
7cm edellä nilkat.

kengät on ylempi suojaava nahka (Ei muovista) , Sisempi pehmeää
nahkaa (Ei muovista) , Pohjat nahkaa tai kumia

(Voidaan kierrättää) . Saappaat on suojella jalat jopa 7 cm nilkat. Huomautus!
Jalka suoja, joka ei suojaa (Sandal, Puhelin, Thongs) jalat ja nilkat
ovat hyödyttömiä. Jalka suojelu pitää aina käyttää ulkona. Avojaloin
ulkopuolella on epäterveellistä.

Käsi- suojan muodossa käsineitä käytetään tarpeen mukaan! Käsineet on
valmistettu nahasta, puuvillaa, villaa tai puuvillaa, villaa sekoitus (Ei
synteettiset kuidut) mikä tahansa väri tahansa kuvio.

Suojaava-vaatteet on aina käytettävä kun ulkopuolella.
Suojaava-Shelter ( koti, elävä, työ) inhimillinen tarve.
Suoja rikollisuus (Security) elementit (Sää) , Tulipalo, hyönteiset ja
pilaantumisen . Edullinen Suojaava-Shelter on 1 GOD antama oikeus!
Säilytysyhteisö-Guardian mieluummin klusterikohtaiset kotelo (Yhteisö-elävä) .

Huone' s lattia, seinät, katto, koostuvat sykloni, Palo ja korkea humi- dity kestävä
betonielementtien paneelit. lattiat täytyy olla märkä-moppi puhdistettava, liukastussuojapintoja,
antistaattinen, hometta ja hometta estävä, hygieeninen.

ovet: Suorakulmainen ei-puun runko. ulompi, kiinteä aine, lukittava ja sen ulkopuolella
keskeinen aukko hyönteisverkko-ovi, 1-tie visio. Sisempi, kiinteä, lukittava sisällä.

vaakasuora Liuku Windows sävytetään kaksinkertaiset. Neliö kuin puun runko. Ei ole
olemassa tai verhoihin (Epäterveellistä: pöly, bakteereita,
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ötökät..) sijaan ulkopuolella ikkunaluukut (Lukittava) ja sisällä vaakasuora liukuva hyönteisten
näytöt.
varten Lämmitys * keskuslämmitys (Höyryn, kuuman veden) käytetään. Jäähdytys tapahtuu
luonnollinen ilmanvaihto. Huoneen lämpötila 19-21 ° C: ssa. Palelu laittaa n lämpimämpi liinalla. Älä
käynnistää lämmityksen! * Energia tuhlaus on rikos

Valaistus * tulisi automaattisesti päälle, pois.
* Energia tuhlaus on rikos

Muiden kuin kotimaan Shelter Katto koostuu Solar-paneelit. Ihmisillä on 1 GOD annetaan
oikeus kohtuuhintaiseen turvallisen elinympäristön neljännes- ters (Suoja) . Hallituksella
on velvollisuus toimittaa väestölle Edullinen Secure asuintiloja. suoja (Cluster-kotelo) toimittaa
" Shire' ( Paikallishallinto) . Kaikki edullinen asuintilat ovat vuokra-yksikköä.

Suojaava-Turvakodit Survival, turvallisuus, mukavuus ..
Paljastaen paljasta ihoa on alastomuutta ( HÄN HÄN)
Paljastaen paljasta ihoa (Alastomuutta) elementtejä (Sää) on epäterveellistä:

Pöly, hiertymät, kuumuudesta, infektiot, säteily, pistot, tuuli, märkä.
Kun ulkona kansi iho ja hiukset!

Paljas iho (Alastomuutta) altistaa ihon pöly. Pöly kuivuu iholle, tukkii ihohuokoset
pysähtymättä ihon hengitys. Tukossa ihon huokosiin ovat kasvualustan infektioita (Kutina,
kivulias) . Pese pöly! Käytä kosteusvoidetta! Käytettävä suojavaatteita Wen
ulkopuolella!
Paljas iho (Alastomuutta) korotukset ottaa hiertymät joka vahingoittaa ihoa ovat kivuliaita,
käsittelemättömän voi johtaa infektioita. Hoitoon hiertymät puhdistamalla miedolla saippualla
ja vedellä. Peitä hankausta kastiketta, kiinnitä paikalleen teipillä. Älä käytä antiseptistä n tai
Cremen!

Paljas iho (Alastomuutta) altistaa Iho Frost. Hallavahinkoja Iho voi olla
pysyvä. Poista, uhri kylmältä.
Täytä matala astia, jossa on riittävästi vettä, kuumennettiin 37 ° C: kattaa
paleltumaa runko-osan.
Koskaan hankaa tai hieronta frostbitten kudosta.
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Paljas iho (Alastomuutta) altistaa ihon lämpöä. Lämpö kuivuu iholle, voi tuhota sen, joka johtaa pitkän
aikavälin kipua ja kärsimystä. Vakavia ja läpipainopakkaukseen pakattuna palovammat vaativat nopeaa
lääkinnällistä hoitoa.

Paljas iho (Alastomuus) altistaa ihon säteilylle (Aurinko) . Korkea UV. säteily tekee ihon
hyvin sairas. Tunnistetaan usein liian myöhään! Hakeudu lääkäriin. Auringon ottaminen (Makaava
laiska altistaa ihon vahingollista auringonsäteilyä) mikä ihosyöpä on itse aiheutettu vahinko!
Se ei kuulu vapaata kansanterveyden! HUOMAUTUS! Älä sääliksi näitä ihmisiä. Ne ovat
röyhkeitä, turhaa, pahoja ihmisiä. Shun ja häpeä!

Paljas iho (Alastomuutta) altistaa ihon Wet. Pitkittynyt altistuminen märkä muuttuu kehon
lämpötila. Jos se alentaa kehon lämpötilaa liikaa

(Hypotermia) sairaus ilmenee. Pyytää välitöntä apua!
Paljas iho (Alastomuutta) altistaa ihon pistoille. Yleisimpiä ovat hyönteisten pistot (Bee,
Hornet, Mosquito, Wasp ..) . Hyönteisten pistot ovat kivuliaita ärsyttää ihoa,
turvotusta ja usein vakavia sairaus.
Paljas iho (Alastomuutta) altistaa ihon tuuli. Tuuli kuivattaa ihoa, voi polttaa sen. Puhtaalle
iholle, käyttö kosteusvoidetta!

Varoitus! Paljastaen paljasta ihoa (Alastomuutta) elementtejä (Sää) on
epäterveellistä. ihon suojaaminen

(Suojavaatetus) pitää aina käyttää ulkona.
Paljas iho (Alastomuutta) julkisesti tai media on moraalinen kysymys. Alastomuus kodin
ulkopuolella on moraalitonta se osoittaa puutetta häpeä on surkea. Mitä enemmän iho hän
näyttää enemmän surkea ne ovat. Surkea ihmiset ovat kohdeltavan roskakoriin. Ne ovat tahra
mihinkään yhteisöön.

Ihmisen uinti ei ole luonnollista. Ihmiskehon ei ole suunniteltu
elää tai veden alla. Uiminen tai vedenalaisen on luonnotonta,
epäterveellistä, on syytä välttää. Luonnonvesissä Oceans (Merien)
ja sisävesillä (Järvet, joet ..) . Luonnotonta vesillä uima-altaat,
kylpylät ..

luonnonvesissä ovat wc kaikki olennot elävät vedessä. Linnut
lentävät yli vesi tekevät jätökset. Ihmiset rannalla virtsata, throwylös, kuukautiset .. eläimiin ja ihmisiin viemäröinti
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päätyvät sisävesissä, valtameret. Uiminen wc on epäterveellistä iholle. Gulping toilette
on suuri terveysriski. Älä tee sitä! Suojella lapsia. Huomautus! Monet valkoiset
hiekkarannat ovat kala perä. Ihmiset menossa Ocean Beach. Lie kaloissa perä ja uida
pissalle. Yuk!

luonnonvesissä sieni kuten saasteita, toksiini .. Ilmansaasteet:
happo-sade, tuhka (Poltto, ihottuma) , pöly (Kaivos-, myrskyjen) , Ydinsäteilyä (Voimalaitokset,
sotilas) . Ilmansaasteet tulee elintarvikeketjuun (Ilmateitse, maaperä, vesi) vihdoin päättyy
lopulta osa (terveysriski) ihmisten ruokavaliossa!

Veden saastuminen: Poraus, polkumyyntiä, virtaamia, vesiliikenne. Pora- ta fossiilisten
polttoaineiden polutes ilmaa ja vettä. Polkumyynti kemikaalien, raw- viemäröinti, huumeet, roskat,
toksiinit tapahtuu päivittäin. virtaamia (Toksiinit, kemikaalit, lääkkeet, roskat, raaka-viemäröinti) alkaen
sadevesi, maatiloilla, teollisuudessa, saastuttaa. Vesiliikenne bulk-kantajia, risteily-alukset, supersäiliöalukset, sukellusveneitä, troolari, sotalaivoja ovat suuria saastuttajia. Pienemmät vesi-liikenne
myös saastuttaa varsinkin sisävesillä.

Saastuttavat ilman, maaperän ja veden,
Environmental ilkivaltaa "rikos: NEITI R
7 . Kaikki huviveneilyn ja risteilyt päät.

luonnoton vesillä sisältävät seoksen kemikaaleja,
kuivuvat hiusten, ihon ja ärsyttää silmiä. Uimahallit
ja kylpylän vältetään. Uimahallit ovat elitistinen
niukkojen raikasta vettä.

T hiswasteends!
Wealth-Apartheid on johtanut kyllästynyt tyhjäkäynnillä liikaa inva- ding
luonnonvesissä ja elintilaa lukuisia elämänmuotoja.
Tämä rikollinen ihmisen hyökkäystä luonnonvesiin on johtanut puolustava
reaktioita 1GOD luomuksia merelle.
J ellyfish käyttävät lonkerot pisto. Jotkut vain ärsyttää ihoa. Muut' ovat
kivuliaita, luoden kivuliaita rakkuloita. Jelly- kala toksiini on tappava
kun pisti monta kertaa ja on rakentaa toksiineja. Tietämättä jos on
rakentaa toksiineja. On parasta hakea lääkärin apua nopeasti.
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Haitallinen leväkukintojen johtuu kaupunki-, esikaupunki valumia. Se
aiheuttaa huomattavaa haittaa eläimille, ihmisille, ympäristölle, taloudelle.
Soveltumaton juoda tai uida sitä.

Stonefish ovat yksi myrkyllisin kala maailmassa. Kun astui
inhimillinen, voimat myrkky osaksi jalka. Tulokset (elämä tai
kuolema) usein riippuu siitä, kuinka paljon käärmeen myrkyn
lävistyskohdassa. Sijainti pisto, kuinka nopeasti henkilö saanut
hoitoa. Tunnottomuus tai pistely voi kestää useita viikkoja sen
jälkeen pisto.

Blue-ringed mustekaloja pidetään yhtenä maailman myrkyllisin
merieläinten. Niiden myrkky aiheuttaa vakavia ja usein koko
kehon halvaus. Koska halvaus, joka tapahtuu, Bitten ole mitään
tapaa signalointi apua tai mitenkään osoittamaan hätää. No
hapalochlaena antivenom on saatavilla. Pidä henkilö hengitys.

Merisiili vammoja kudos se piikit voivat olla vakavia. Turpoavat,
muuttuu punaiseksi, tulehtunut ja voi tulla erittäin tuskallinen. Ne
ovat alttiita tartunnalle. Jos annetaan levitä veren kautta ulos
kehosta. Mikä sinusta sairas. Hallitsematon infektiot voivat tappaa.

kartio etana voivat pistää läpi käsineet. Maantiede kartio on
tappavin, yli 100 myrkkyjä sen pieni runko. Ei ole anti-myrkky ja
kartio etanoita.
Symtons hitaasti näyttää. Hakeudu lääkäriin.
rauskuja on terävä, myrkyllinen kivuliaita Stinger jonka he
tähdätä tunkeilijoita sydän. Kun pisti sydämessä vain välitöntä
lääketieteellistä apua säästää henkilö. Eivät ui yläpuolella
singray.
Kun meritäin noin, ensimmäinen asia jonka huomaat kun hypätä
meressä on heidän pisto koko ihoa. Jotain niin pieni, ne voivat
varmasti pakkaus booli; se on melkein tarpeeksi saamaan pois
menossa vedessä. Kun verenvuoto mentävä lääkäriin.
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Hait selkeä valtamerten sairaiden heikkoja olentoja.

Kun ihmiset hyökätä Seas. Shark tulee suojelija meriin. Kun
niiden on hain hyökkäys. Ihmisillä ovat rikollisia.
Älä tappaa hain häkki ihmisille, NEITI R3 . Shun, Häpeä!
1 GOD loi meriä merenelävät ja ruokaa olentoja ilmassa ja maalla. Sekä ihmisille. Hän
ei luonut merien ihmisten thrillseeking. Uinti, surffaus, vesihiihtoa, veneilyä, risteilyt,
snorklaus ovat Environmental vandalismi, se päättyy.

Suurin uhka ihmisen kehon '

GM' ( Geneettinen muokkaus)

Geneettinen muokkaus (GM) on Anti 1GOD , uhka ihmiskunnalle, kaikki muut olentoja ja
ympäristöä. GM-Crop koska flowon vaikutus muuttaa koko ravintoketjuun. Mutaatioita,
jotka luovat uusia allergioita, tuntemattomia sairauksia, hengenvaarallisia globaali-rutoilta
kaikki jäsenet ravintoketjuun! Ihmiset tulevat sairaita, kuolevat nuorempina, enemmän
sairaita vauvoja, enemmän keskenmenoja, mutaatioita ...

Parannuskeinoa tämä uhka ihmiskunnalle ja ekosysteemille on ennaltaehkäisy ja hoito. Stop:
GM-tutkimus, GM Seed-valmistuksen ja GM-viljelykasvien viljelystä. syytteeseen: GM-tutkija,
valmistus johtajat, crop- viljelijät, johtajia, omistajia " Rikoksen Ihmiskunta ja vastaan
Eco-järjestelmä ". NEITI R 7

Hallitus poistaa uhkaa polttavan GM-tutkimus ja Seed tuotantolaitoksia. Muuntogeenisiä
kasveja poltetaan. Pilaantunut maaperä oli GM-viljelykset on toteutettu palaneet 3
vuotta käynnissä. Hallitus, joka ei toteuta ehkäisyyn ja hoitoon, on korvattu.

Nollatoleranssi GM !!!
vammaisuus
Vammaisuus syntymän, tapaturman, sairauden, väkivallan. Vammaisuus voi olla henkistä (Ahdistuneisuus,
masennus ..) , henkinen (Psykoosi, shizophrenia ..)

fyysinen (Amputaatio, sokeus, kuurous, dementia, neliraajahalvausta ..)
seksuaalinen (Homoseksuaalisuus, pedofilia, trans-ihmisyys) . Vammaisuus on yhteisö kysymys. Se
ohittaa perhe tai yksilö haluaa. Minkä tahansa
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vamma, joka häiritsee moraalisen elämänlaatua perhe, sisarukset, yhteisö.
Käsitellään yhteisön palveluihin.
Miksi henkilö on vammainen. Se ei ole rangaistus 1 JUMALA.
Se on haaste kehon käsitellä. Elämää kokemus osa Soul missio (Ks selaa 1,
Afterlife) .

Suurin uhka yksilön on ' väkivaltaa'
Väkivalta alkaa syntymättömän. Väkivaltaiset ympäristössä istuttaa taipumusta
väkivaltaan lopun elämän. Taipumus väkivaltaan tarvitsee laukaista kääntää
väkivaltainen. Liipaisimet: Alkoholi, viha, kosketus-urheilu, pelko, taistella-urheilu,
tietämättömyys, nöyryyttäminen, empatian puute, mieli muuttaa ainetta, peer-paine,
provokaatio, väkivaltainen video, väkivaltaisia videopelejä ..

Syntymättömän altistuvat äiti ja isä oli herjannut toisiaan.
Oppia, että on ok suullisesti väärin ja tekevät näin myöhemmin elämässä. Syntymättömän altistuvat
mum fyysisesti loukkaantunut isä. SHE vastasyntynyt tulee myöhemmin elämässään kärsiä fyysisen
pahoinpitelyn HE. HE vastasyntynyttä luulee on kunnossa satuttaa SHE.

Väkivalta voi tulla toisesta yksilöstä (S) .
Se voi tulla luontoa. Se voi tulla Lemmikit.
Se voi tulla, koska hallituksen toiminnan tai toimimatta. Se
tulee ulkomaisia hyökkäystä.
Yhteisö, elää ja jolla ei ole 'väkivaltaa' vastuussa. Tahtoa
'Tappaa'! ( Abortti, Assassination, kuolemanrangaistus, kansanmurha, Massacre)

Killing henkilö on uhka ihmiskunnan ja loukkaus 1 GOD!
Kukaan ei, järjestön hallitus on oikeus tappaa !!

KILLING Ei ole koskaan RATKAISU !!!

Stop, 'Väkivalta' aloittaa kotona!
Jokainen commuity jäsen on ihmisen kellus- velvollisuus
sisältävät väkivaltaa. Liittyä seuraan (alkaa)

valvonta (Ks Shire Sentinel) . Tarkkaile, raportti,
pidätys (Siviili) ..
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Tee yhteisö rikos vapaa! Käytä 'Ei väkivaltaa käsite' oppaana (Katso 7 heimot) .

Väkivalta ei ole vastaus. Se ei ole mikään ratkaisu!
Velvoite 3:
Elinikäinen, etsiä, saada ja soveltaa tietoa.

Aivot tarvitsee käyttäessään pitää toimintaa. Paras harjoituksia hakevat, hankkimista,
soveltaa tietoa ja se on jatkuvuutta.
Tiedon etsiminen alkaa ilmainen koulutus (Opi ja Teach) .
Seuraaja oppisopimuskoulutusta. Edellyttämällä seurasi lisäkoulutusta. Kaikki koulutus
on julkinen. Yksityinen koulutus päättyy!
Tiedon etsiminen tarkoittaa kyselemällä. Tiedon hankkimiseksi tarkoittaa saada vastauksia.
Tiedon soveltaminen tarkoittaa, että käytetään vastauksia on ideoita ja sitten ryhtyä toimiin. Jatkuvuus
merkitsee kulkee kaikkien kertyneen tiedon seuraavalle sukupolvelle.

Miten kysymykseen?
1 st kysymys on formuloitu (Tärkeää, jotta saada hyödyllisiä
vastaus)

2 ND keneltä " Seek' joku oikea pätevyys (siellä
voi olla tarpeen pyytää yli 1 henkilö)
3 rd Kiitos henkilö vastasi (Hyvät sosiaaliset taidot)
4 th " Saada' hyväksyttävä vastaus (Joskus ei ole hyväksyttävää
vastaus)

5 th Kirjoita tai ääni-, kuva- kirjaa vastaus (S)

6 th " Käytä' mitä sinä ' oppia' ( vastaus)
7 th Käytä uutta tietoa " opettaa' toiset (tietoon
Jatkuvuus)

Mitä kysymykseen?
Kaikki (Älykäs, etsivät ja tiedon hankkimiseksi)

Milloin kysymykseen?
Nyt (Älykäs, hyvä sosiaalinen taito)
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Miksi kysymykseen?
tarve (Uteliaisuus, täytyy tietää, mikä keskustelu) herää kysymyksiä.

ideat ovat alussa Future.
Ideat mahdollistavat pysyä evoluutiomuutoksiin.
Ideat ovat luovia, tuottavia immateriaalioikeudet toimintaa. Ideoita on
säilytettävä kautta Knowledge-Jatkuvuus.

Älä anna ideoita unohtaa tai kadonnut. Kirjoita ne ylös. Store,
lajitella, tiedostojen ja myöhempiä!

Joka päivä paljon ideoita arvellaan pois ja nopeasti unohtunut tai hävinnyt. Syynä on
niitä ei ole säilynyt, kirjata tai arvonalentuminen. Paras menetetään!

Muisti on epäluotettava, kun se tulee säilyttää ja vaaliminen uusia ideoita. Tehdä
muistikirjan (suunnittelija) tai tallennin kanssasi. Kun idea kehittyy, se säilyisi. Viikoittainen
tiedosto ideasi!

Tarkistaa ideasi. Lukiessasi ideasi (4 viikon välein) . Jotkut ei ole arvoa. Niitä ei ole
kannattanut roikkuu. Hävitä ne.
Osa ideoista näkyvät hyödyllistä nyt tai myöhemmin. Pidä nämä, niiden tallentaminen: 'Aktiivinen' tai
'myöhemmin'. Tutkittuaan, arkistointi, ottaa 'Aktiivinen' tiedosto.

Pick idea! Nyt tehdä tämä ajatus kasvaa. Ajattele sitä. Sido ajatus liittyvän ideoita. Tutkimus,
yritä löytää mitään sukua tai sopusoinnussa tämän ajatuksen. Tutkia kaikki kulmat ja
mahdollisuuksia.

Tukevat ideasi Research. Tutkimus Internet, Arkistot, kirjastot ... Joissakin
tapauksissa käyttää kyselylomakkeen.

Kun uskot ajatus on valmis levitettäväksi. Tee niin. Yritä saada palautetta, jotta idea
voi hienosäätää.
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Päivitettävyys ideoita Knowledge-Jatkuvuus.
Varmistetaan Tieto-jatkuvuus pitämällä ideasi tiedostot
ajan tasalla. Lisäksi sinun 'Will' mainita, missä ne löytyvät.

Tietoon Jatkuvuus
Tietoon jatkuvuus tekee yksilön tiedot (Henkinen omaisuus) kuolematon. Jokainen
yksilö iästä 14 pitää kirjaa niiden elinkaaren kokemukset (Sekä positiivisia ja
unsettling) . Perheen täytyy kaapata, säilyttää ja vaalia henkisen-omaisuutta.
Organisaatioiden on kaapata, säilyttää ja käyttää uudelleen työntekijöidensä, 'i.p.'.

Yhteisön on käytettävä kansalaisiaan teollis-omaisuuden kaikkien hyväksi. Maakuntien
hallitus pitää arkistoon.
Plagioida rakentaa ja edistää uusia ideoita. Miksi kirjoittaa jotain, joka on hyvin
kirjoitettu. Pikemminkin käytä sitä! Laajentaa sitä. Evolution edistyksellistä SES
kehittämällä nykyisiä ja uusia. Koulutus on tehdä sama. Ajatus päättyy. Pelastaa
mitään, mikä voidaan kierrättää etukäteen uusia ideoita!

Kirjoittaminen saa meidät sivistynyt se auttaa meitä kommunikoida muiden kanssa. Kirjoittaminen
mahdollistaa kommentoida, kuvitella ja raportti.

Kirjoittaminen on osa tietoon C ontinuity.
Huomautus ! Väittäen tekijänoikeus on varastamista yhteisö rikos!

Tietoon jatkuvuus osa Kuolemattomuuden
Velvoite 4:
Mate lisääntyä ja aloittaa oman perheen.

Sillä laji selviytymisen ihmiset ovat paritella ja lisääntyä. CG uskomus, että pariutumisen ja
kertominen on osa parisuhteessa on HE ja SHE (Holy-Avioliiton Contract) . Pariutumisen,
kertomalla ulkopuolella pyhään avioliittoon on, 'Trashy', moraalitonta denegrading, hän ja
hänen. Se on huonoa esimerkkiä lapsille. Se tekee yhteisön näyttävät moraalitonta, paha.
On 'Trashy' päättyy. Surkea ihmiset karttoi ja häpeämään!

Lapsi-ahdistelija (Pedofilia) , Samaan sukupuoleen (Homoseksuaali) ja sekava, sukupuoli (Transsukupuolinen)
eivät syöttää " Pyhä avioliitto
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Sopimus'. Heidän sukupuolisen vammaisuuden ja luonnoton parittelua. suullinen
pariutumisen (Homoseksuaali depravity) . Anal pariutumisen

(Homoseksuaali Raiskaus!) . Nämä seksuaalinen unnaturals (Vamma) karanteenissa
suojelemaan kärsivissä ja lapsia. Normaali hän tuntee itsensä vihaa, inhoa ja joskus
väkivallan kohti näitä seksuaalisen vammaisuuteen unnaturals. Child-ahdistelija, samaa
sukupuolta ja confused- sukupuoli käsittely lapset ovat lapsen molesting, rikos: NEITI R 7

Tahansa HE haluavat Oral-mate jossa hän on saastainen vastenmielinen perverssi.

SHE kaatopaikoille HE. Naimisissa hän saa avioeroa. Pakko Oral-pariutumisen on Raiskaus, rikos: NEITI
R4 . Pakko Emättimen-pariutumisen on Raiskaus, rikos:

NEITI R5 . Tahansa HE haluavat Anal-mate jossa hän on saastainen disgust- Ing kiduttajasta. Kidutus
on rikos: NEITI R6 . Naimisissa hän saa pakollisesti avioeroa.

Löytää perämies. pakanat (Kristinusko..) etsiä rakkautta. Perämies himo on surkea.
Monet eivät koskaan löytää perämies lisääntyä kanssa. Kapitalistin perämies olla surkea
ja joskus lisäämään vaurautta ja tai vaikutusvaltaa. Monet kulttuurit ovat vanhemmat
päätettäessä. Ei näistä ovat edun yhteisöä.

Säilytysyhteisö-huoltaja on maakuntien hallituksen päättämään aikana " CE ( Yhteisön
päivystys) joka menee " Pyhä avioliitto "Sopimus (H-MC) . Joka 17 vuotta hän ja joka 18
vuonna hän osallistuu, CE. Aikana CE jokainen arvioidaan, miten ne voivat olla eniten
hyötyä Tribe. Pariutumista kertominen on paras, kun hän hän on nuoria.

Aikana CE jokainen nuori Hän ja HE arvioidaan (Emotionaalisesti, henkisesti,
fyysisesti) niiden kykyyn mate. CE päättää tiettyjen muuttujien kuka sopii syöttää
Holy-avioliittoa 'sopimus.
muuttujat: Emotionaalisesti, henkisesti, fyysisesti hyvässä kunnossa; Maakuntien monimuotoisuus; Rotuun-eheys.

Päätarkoitus elämiseen (Laji eloonjääminen) on astuttaa, kertoa ja
perustaa perhe. Muutoin elää epäonnistunutta elämää. Hyväksyttävää 1 JUMALA
ja yhteisölle.
Laji selviytyminen, perheen perustaminen ovat hän ja hänen täytyy.

Hän ja se, joka fyysisesti pysty lisääntymään tulla 'kasvatusvanhempia'. Ne tulevat
Holy-avioliittoa 'sopimus. CE toimittaa "Lasten.
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Säilytysyhteisö huoltajan perheet kasvattavat lapsensa yhteisön
apua. A CG "äiti osallistuu" SMEC
(Shire lääketieteellinen koulutus Complex) '. HÄN osallistuu 'SMEC' 6
päivää viikossa, kunnes nuorin lapsi lehdet

' SMEC' (Ks Shire) .
C elebrate

2. 1. 7 .
B tappio om päivä
C. G. Ka le ND er

Velvollisuus 5:
Kunnia, kunnioittaa vanhempien ja isovanhempien.

Säilytysyhteisö huoltaja tuki keskinäisen kunnioituksen perheenjäsenten. Perusta elää
sopusoinnussa. Kunnioita isääsi, äitiäsi ja isovanhemmat elämässä ja tuonpuoleisessa.

Vanhemmat ovat kunnia tulla raskaaksi, ruokinta, vaatetus, joka tarjoaa: koulutus,
turvallinen suojia (Koti) , Huolehtiva rakastava ympäristö. Isovanhemmat kunnioitetaan
tarjota tullin, perintö, tieto-jatkuvuutta ja perinteitä. Kunnioita vanhempiasi,
isovanhempien elämässä ja tuonpuoleisessa ..

Kunnia suodaan! Kunnioitus ansaitaan!
Vanhemmat, jotka tekevät velvollisuus huolehtia lapsistaan. Ansaita kunnioitus heidän
lapsensa ja yhteisön kunnioitus. Lapset, jotka huolehtivat vanhempi vanhempansa. Ansaita
kunnioitus vanhempien ja yhteisöä
. Vanhemmat ja lapsenlapset että hoitoa, kunnioittaa isovanhemmista ja imevät

tietojaan jatkuvuutta ... siunataan 1 JUMALA!
Yhteisöllisyys on ymmärrystä vastavuoroisia käyttäytymisen vanhempien ja niiden
jälkeläisiä. Vanhemmat nostaa jälkeläisiä yhteisön standardin (LGM) . Lapset huolehtivat
vanhempi vanhempansa.
Huomautus! Mikäli vanhemmat, isovanhemmat kehittää tarvitaan ammattiapua. Yhteisö
ottaa hoitaakseen panosta perheen.

Vanhempien Huolehtimisvelvollisuus "
Vanhemmat elävät 1 JUMALAN design. HÄN on Isä, toimittaja, suojelija.
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HÄN on äiti, Carer, Homemaker. Tämä on myös yhteisön standardia.

Vanhemmat antavat, ravinto, vaatteet, asunto ja rakastava harmonisen kodin. Vanhemmat
osallistuvat yhteisön vapaa terveys- ja ilmaisen koulutuksen. Vanhemmat opettaa
lapsiaan kunnioittamaan Isovanhemmat.

Osoita kunnioitusta

Lasten vanhemmat, isovanhemmat, opettajat, terveellisyys ja poliisi.
Junioreita Seniorit. Jokainen Valittiin ihmisiä.

peruuttaa Respect
Kunnia ei voi peruuttaa. Kunnioitus voi. Joku kunnioitti vastavuoroisesti
epäkunnioittavasti löysä suhteen.

Juhlia Hauskaa päivän teemoja ( CG Kalender)
5_3_7 äidit päivä Lapset kunnioittamaan äitinsä.
10_1_7 isät päivä Lapset kunnioittaa isäänsä.
7_1_7 Isovanhemmat päivä lapset ja
Lapsenlapset kunnioittaa Isovanhemmat.

Kunnia, kunnioitus, perusta: perhe, Harmony,
yhteisön, maakunnassa.
Velvollisuus 6:
Vartija Ympäristö ja kaikki sen elinmuotojen.
Jokainen Säilytysyhteisö Guardian on velvollisuus vartioimaan ympäristön vahingoittuminen ja
kaikki sen elinmuotojen. Se on osa ihmiskunnan kohtalon. Being huoltaja fyysisen
maailmankaikkeuden ja 1 JUMALAN luomuksia siinä.

Tuotteiden suunnitteluvaiheessa on olla terve, turvallinen, ei saastuta biohajoavia ja tai
muuten kierrätettäviä. Kaikki tuotettu on biohajoava ja tai muutoin kierrättää. Tuottavat,
VALMISTUS epäterveellistä, turvaton, saastuttavia aineita on rikos, NEITI R 7
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MONSTERSEEDS
geneettiset muunnetut (Suunniteltu) Kasveja siemeniin perustuvan muuttunut ihmisillä 1
JUMALAN alkuperäisen suunnittelun, varten voiton, ahneus ja loukkaavia 1 GOD . 1 GOD ei
halua Genetic reenginee- rengas. Ihmiset ovat kopioida Evolution (Tutkimus, virhe) joka on
muuttaa ja muuttua.

Ruoka olennot syövät vaikuttaa heidän ruuansulatusta. Sulattaa modifioitu
kasveille otuksia ruoansulatuskanavan muokkaa (Geneettinen
uudelleenmanipuloida) itse kautta Evolution.

Tämä luonnoton (Anti-1GOD) tyypin Evolution luo luonnoton
uudentyyppisiä mutaatioiden (Kummajaisia, hirviö) .

Geneettinen muokkaus (GM) on Anti 1GOD , uhka ihmiskunnalle, kaikki muut olentoja ja
ympäristöä. GM-Crop koska aikajaksolla voimaansaattamisesta muuttaa koko ravintoketjuun. Mutaatioita,
jotka luovat uusia sairauksia ja hengenvaarallisia Global-Plagues kaikilla jäsenillä
ravintoketjuun! Ihmiset tulevat sairaita, kuolevat nuorempina, enemmän sairaita vauvoja,
enemmän keskenmenoja, enemmän eläin, pet hyökkäyksiä ...

Geenimanipuloitu ruoka ( Epäterveellinen ruoka) : Sinimailanen, Baby-ruoka, Bacon, BreakfastVilja, leipä, Canola, sikuri, maissi, puuvillansiemenöljy, Munat, kinkkua, margariini, liha, papaija,
herneet, peruna, Siipikarja, Makkarat, soija, Sokerijuurikas, sokeriruoko sweet-paprika, tomaatti,
vehnä, kesäkurpitsa, ...

PAKKO TEHDÄ !!!
Hallitus poistaa uhkaa polttavan GM-tutkimusta ja Seed tuotantolaitoksia. Muuntogeenisiä
kasveja poltetaan. Pilaantunut maaperä oli GM-viljelykset on toteutettu palaneet 3
vuotta käynnissä.
Hallitus, joka ei toteuta tätä 'hoito' on korvattu ja vastuuseen.

Hallituksen syytettä: GM-tutkija, Executives, johtajat valmistus Omistajat, ja
Crop-kasvattajien: " rikos
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Ihmisen ja vastaan Eco-järjestelmä ". NEITI R 7

Nollatoleranssi GM !!!
energia Saastuminen ( Ilmastonmuutos)
Liikaa vapaa-aikaa, liian suuri kotioloissa suurituloiset, liian monet tarpeettomat
vempaimia, loi piikki yhä lisääntyvä energiantarve.
Nykyisin Energia saastuttaa, on korkeat perustaminen kustannuksia, korkeat sujumisesta ja
ylläpitokustannuksia. Saastuttavat Energia luottaa polttava, hiilen, kaasun, öljyn ja uraani. Kaikki

tämä polttava Ends !!!

fossiilisten polttoaineiden kivihiili tuottaa

likainen energia
Hiilen polttaminen tuottaa suuria määriä ilmaa saastuttavia Hiilidioksidi ja savua. Hiilidioksidi
poistimet ylös. 50% pestään alas sateen loput kerääntyy ilmakehään. Hiilidioksidia
päästää läpi auringonvalo lämmittää maapallon mutta estää joitakin lämpöä säteilevät
takaisin avaruuteen. Tulos: lämpeneminen ilmaan, maaperään ja veteen. Ilmaston
lämpeneminen.

Tuloksena on, että maan pinnalla on hitaasti lämpenee. Tämä lämpeneminen
pintalämpötila on kasvanut räjähdysmäisesti vuodesta 'O' *
( 2004) . Tämä lämpeneminen on koon pienentäminen jäätiköiden ja napajäätiköiden (Ks selaa 6
saarnatko) . Johtaa lämpenemiseen ja merenpinnan nousu, ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos: pidempi
kuivempi kuivuus, ankarampaa salama, raskaampi sateet, vahvempi nopeampi tuulet,
arvaamaton nopeasti muuttuvassa sää.

* CG new age aika hallinta

Vähentäminen hiilen polttaminen 'O' (nolla) Nyt tarvitaan. Kuitenkin ihmiset
vastaavat kivihiilellä ovat korruptoituneita, epärehellinen, itsekäs ja voida luottaa
lopettamaan kivihiilellä. Siksi lähde (Kivihiili) poltettavaksi on evättävä saastuttajia.
Hiilikaivosten ovat kiinni. Hiili-polttava laitteet puretaan. Coalminers, kivihiili
kuljettajat, coalburners ovat vastuussa, NEITI R 7
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STOP kuorma-autojen, sulje Mines:
SURVIVE !!!
Kivihiili energian tarjoaja ole vain korvataan toisella energiantoimittajan. Mutta energiankulutus per
henkilö on vähennettävä täytäntöön yö- ulkonaliikkumiskielto. Yö-ulkonaliikkumiskielto vähentää
energian käyttöä, tie-kill, rikollisuus ...

Lisää pariutumisen.

Kotimaisten ja ei-kotimainen polttaminen lanta, puun, hiilen, kaasun, öljyn ruoanlaittoon,
lämmitys- ja tehon, LOPPU! Virta-asemat, jotka polttavat (Hiili, kaasu, öljy, uraani, ..) tuottaa
energiaa ovat pysäytyksen, purkaa.
Saastuttavien Omistajat ja operaattorit joutuvat syytteeseen, NEITI R 7 . Hiili ja uraani kaivosten suljetaan
ja sinetöidään. Kaivostoiminta Omistajat ja operaattorit joutuvat syytteeseen, NEITI R 7

Non-hengittävä Air. Sinulla on 4 minuuttia elää!
Energiasta tuotetaan ei-polttava.
Energiasta tuotetaan ei-polttava. Burning liikkua kotimaisten ja ei-kotimaisten kuljetus
loppuu! Kaasu ja öljy on ei-palava käyttöön.
Kotimaan ja nondomestic liikenteen valtaväylät korvataan 'Freeway-Raitiovaunut' (Ks Shire
suunnittelu) ! Pitkän matkan maitse kuljetus- on rautatiekuljetuksia vain. Yksittäisten
saastuttavien liikennejärjestelmien lopetetaan.

Peruuta uusi Freeway. Rönsyilevän lähiöissä korvataan klusterin asumiseen.

Fracking
Fracking on suuri uhka ympäristölle, yhteisö, ihmiset, ...
Fracking on prosessi poraus ja ruiskuttamalla nestettä korkealla paineella liuske kallioon
murtuvat se vapauttaa kaasuja. Korkeapaine laukaisee maanjäristyksiä. Jos näin tapahtuu
pitkin faultlines se voi laukaista iso 1

Kukin prosessi on miljoonia litra vettä. Vesi on myrkyllisiä kemikaaleja ja hiekkaa
lisättiin. Prosessin aikana metaanikaasua ja myrkyllisten kemikaalien saastuttaa
lähistöllä pohjavettä. Juominen tämä vesi on resul- TED neurologisten, aisti- ja
hengitysteiden vaurioita. Sekä ihmisille että eläimille. Kasvillisuus on myös kärsivät.
Sopimaton syötäviksi ihmisille tai eläimille.
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Jäte neste jää maanpinnan yläpuolella veden kerääntyminen haihtua. Releas- ta haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden ilmakehään saastuttaen ilma, luo maanpinnan otsonin ja hapan sade. Tuloksena
on epäterveellistä karjan ja shriveling syötäväksi kelpaamattomat laitumella tai kasvustoa, hedelmiä
... Asukkaat valittavat väsymystä, pahoinvointia, päänsärkyä ja pahempaa. Kaasut voivat myös
aiheuttaa 'Wildfire n.

Käytetään räjähteitä laukaisee maanjäristys. Käyttö lähellä faultlines voi laukaista suuren
maanjäristyksen anywere pitkin murtumakohdaksi (Toisinaan kaukana) . Nämä räjähdykset
myös vahingoittaa maanalaiset vesivarastot. He myös vapauttaa kaasuja, jotka tekevät
ihmiset, eläimet ja kasvillisuus sairas. Nämä kaasut voivat olla syynä Wildfire (S) !

Fracking loppuu! Omistajat, operaattorit joutuvat syytteeseen, NEITI R 7 .

Hallitus, joka mahdollistaa Fracking korvataan ja sen jäsenten vastuuseen, NEITI R
7.
Pian kysyntää makean veden ylittää saatavuutta makean veden. Saastunut vesiväylä n (Puro,
puroa, jokea, lampi, järvi ...) luomaan pulaa makean veden. Sadeveden täynnä
myrkkyä, myrkyt, lääketeollisuus, .. laitonta teollisuusjätettä, toksiini, myrkyt,
... Saastuttavat vesistöjä päät, saastuttajat joutuvat syytteeseen, yksilöiden
NEITI R3 kaikki muut, NEITI R 7 .

saastuttavia Viihde Päättyy. Ilmassa: Ilma-ohjelmat, yksityisen omistuksessa: kone, jet,
helikopteri, miehittämättömiä, tilaa shuttle ...

In, veden alla: moottoroitu vene kilpa, muista: hytti-risteilijä,
risteily-alukset, vesiskootterit, nopeus-, jahteja,
ilmatyynyalus ...
Maalla: kaikki 2,3 ja 4 pyörän moottoroidut,
syklit, polkupyörät, rattaat, SUV, sport-autot,
limusiinit, Auto- kilpa-auto-stuntteja,
luksusautojen. .

Ei-neste saanti. Sinulla on 4 päivää elää!
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Luominen Garbage vähenee!
Making kertakäyttötuotteita * LOPPU! Painettu Junk-mail * LOPPU! Tekemisen tarpeetonta
roskaa (Keräilyesineitä, vempaimia, design- vaihde, ...) * LOPPU! Biohajoavia tai
uudelleenkäytettäviä pakkauksia käytetään.

* Nämä tarjoajat ovat syytteeseen, NEITI R 7
tuholaiset

ulkopuolella Hyönteisten (kemikaalit) käytetään kasveja,
hedelmätarhoissa ... Viljelykasvien hedelmä-ja ruokaa, joka on
saastunut ovat ihmisravinnoksi ja eläinten Kulutus. Ne poltetaan
yhteisö (Shire) . Burning terveydellisistä syistä on ainoa syy polttava

hyönteismyrkyt (kemikaalit) tihkua vesistöön päätyvät Seas Oceans. Saastuttavat
pohjavesiä, saastuttavia Drinkwaterin tekoaltaat. Saastuttavat Ocean ekosysteemin,
saastuttavien mereneläviä. Valmistajat Hyönteisten (Kemikaalit, poisenous, myrkyllinen) syytetään,
NEITI R 7 .
Hallitus, joka mahdollistaa tämän saastumisen korvataan, päästä, NEITI R 7.
Käytä luonnollista Hyönteisten.

Rikkakasvien ovat yhtä vaarallisia, saastuttavat maaperää ja vesistöjä. Tuottajat Rikkakasvien
asetetaan syytteeseen, NEITI R 7 . Hallitus, joka mahdollistaa tämän saastumisen korvataan ja
syytteeseen, NEITI R 7.

1 GOD odottaa kuulla sinusta!
vesakkomyrkky rukous

SHAME päivän 6.2.7.

Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät uskollinen
omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1 st nimi)

Suojelee kasvi, maaperän ja veden toksiini Vastustaa & lopettaa
geenimuunteluun mitään elävän varmistaa Shire kärventää myrkytetty
maaperä rankaisee Rikkakasvien, Muuntogeenisiä viljelykasveja
saastuttajat kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään vesakkomyrkky päivä!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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eläinrääkkäystä
Eläinrääkkäystä päättyy. Guilty syytetään, NEITI R4 .

akun kotelo puretaan ja korvataan 'Ulkokanojen'.
Akun kotelo operaattorit joutuvat syytteeseen, NEITI R4 kullekin eläimelle.

Life Eläinkuljetukset Lisäksi yli 30 kilometrin päässä. Breach Agent alkutuottajan,
liikennöitsijä saa, NEITI R4 kullekin eläimelle.
Sirkus Eläinnäytös Teema- park
End.
animal viihde
Eläinkouluttaja, Circus
päättyy. Eläinkouluttaja,
operaattori saa, NEITI R4 kuhunkin
puiston ylläpitäjä,
säädökseen.
päästä,
NEITI R4 kuhunkin
säädökseen.

eläintarhoissa suljetaan ja korvataan villieläinten suojelualueet
missä talossa vain paikallisia lajia.
Laiton eläintarha suljetaan, operaattori päästä, NEITI R4

kullekin eläimelle.

vinttikoira- kilpa teollisuus asiakkuutta pelko ja kipu
eläimissä käyttämällä niitä eläviä syöttejä. Kanit, porsaat,
possums, pennut tai kanat kovaan, revitty, heitellä ympäri
ja vetää. Eläviä syöttejä on kauhuissaan, tuskissaan. Se
loppuu! Jokaista elävää syöttiä: NEITI R4

englanninvinttikoirien jotka ovat loosers ovat nuijia,
myrkytetty tai ammuttu ja kaatopaikalle. Australian vinttikoirilla
hevoskilpailualalla teurastajien 17000+ englanninvinttikoirien
vuodessa. Sitä ei tiedetä, kuinka monta Livebait kidutetaan,
tapetaan? Jokainen vinttikoirakilpailujen teollisuudelle. Ihmiset
vedonlyönti, katsomassa ovat
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syylliseksi yhdistys. Häpeäksi mihinkään yhteisöön, Shun niitä! Promoottori,
Omistajat, Bookies: NEITI R4 kullekin eläimelle.
Jännitystä tappaminen ( Hunts: Safari, Royal, muut ..)

ja ani- Mals päättyy. Vain Rangers voi teurastaa eläimiä. Promoottori
ja Hunters saada, NEITI R4

kullekin eläimelle.

Racing eläimet Päät . Racing hevoset,
(Torni, este, maastohiihto-, litteä ..) , Kun pelasin Polo,
buginen kilpa (Ravit peitsaus ..) , esteratsastus päättyy.
Kilpa paikka puretaan. Racing eläimen omistaja,
kouluttaja ja kilpa paikka operaattorin päästä, NEITI R4 .

MULESING, leikkaamiseen villaa kantavien ihoa hännän, takapuoli alueella
lampaita. Johtaa paljon tuskaa Kidutettujen animal.and voi myös saastuttaa
sitä. MULESING, Ends. Se joutuu syytteeseen, NEITI R4 kullekin eläimelle.

animal taistelee End. Promoottori, eläimen omistaja, kouluttaja, vedonvälittäjä: NEITI

R4 kullekin eläimelle.

Bull-taistelua n end! Härkätaistelu Arenan puretaan.
Promoottori, Matador ja hänen miehensä saada, NEITI
R4 . Katsojan häpeä niitä. Shun, Häpeä niitä!

Sisäsiitos epäterveellisten koirien muoti haalistuu on julma. Bra- chycephalic rodut (Pugs,
Englanti, Ranska Bulldogs ..) kasvatetaan kanssa aina tasainen kasvoja. Tämä on
sivuvaikutuksia, hengitysvaikeudet, joiden koirat romahtaa kuumalla säällä ja
sydänsairauksia huonon hengitys, joka tekee koirat kärsivät koko elämänsä. Tämäntyyppinen
bree- ding loppuu! Kasvattajat, omistajat, saat NEITI R4 kullekin eläimelle.

27

1 USKO 15.07.4.1 NAtm
Laki-antaja Manifest Niin kuin on kirjoitettu sen on oltava!

1 GOD 1 usko 1 kirkko Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Brachyce-phalic rodut: Amerikanstaffordshirenterrieri, Affenpin- Cher, bichon Frise,
bostoninterrieri, Boxer, Bryssel Grifton, Bulldog, bullmastiffi, Cane Corso, cavalier
kingcharlesinspanieli, chihuahua, chow chow, Dogo argentino, bordeauxindoggi,
Englanti mastiffi, Ranskanbulldoggi, Japani Chin, kingcharlesinspanieli, lhasa apso,
Maltan, Napolinmastiffi, Newfoundland, kiinanpalatsikoira, mopsi, Presa- kanariandoggi,
Shar Pei, Shih Tzu, Silkkiterrieri, tiibetinspanieli, Yorkshirenterrieri.

sotilaallinen
Sotilaallinen saastuttaa liikenteen ja räjähteiden, A / N (Atomic /
ydinvoima) B (Biologinen) C (Kemiallinen)

aseita. Ne ovat uhka ihmisten, eläinten ja plantlife. Tuotantolaitokset,
varastot näitä aseita puretaan, kierrätetään Shire. Tutkijat,
jotka luovat nämä aseet päästä
NEITI R 7 . Hallitusta, jotka mahdollistavat tuotannon ja tai
varastoinnin näiden aseiden korvataan ja saada , NEITI R 7 .

Vartija ympäristö!
Moraalinen velvollisuus ja kansalaisvelvollisuus!

1 GOD odottaa kuulla sinusta!
elinympäristö rukous

Juhla Habitat-päivä 9.1.7.

Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät uskollinen
omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1 st nimi)

Pyytää apua suojellakseen elinympäristö
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Lupauksia saastuttajat vastuussa Lupaukset sopusoinnussa
Habitat pyytää saastuttajat rangaistaan nyt & tuonpuoleisessa
kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään Habitat päivä!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Velvoitetta 7:
Käytä lain Antaja Manifest levitti sanomaa.
Korvaa kaikki muut uskonnolliset julkaisut kanssa Laki Antaja Manifest
Hävitä vanhentunut julkaisuja ympäristön friedly. Silputa vanhentuneita julkaisut, liota
vedessä, kun pehmeä syötteen wormfarm.

Lukaista ilmeistä, kun näet mielenkiintoisen otsikko lukea.
Seuraava tehdä joitakin syvä käsittelyssä. Lue uudelleen, ymmärtää, soveltaa ja elää sitä !!!

Henki ja käsitys viestin on merkitystä. Ei merkitystä yksilön sanan tai lauseen-rakenne.
Ymmärrykseen den hengen ja tarkoituksen ajatus auttaa toteuttamisessa viestin.

1 GOD haluaa jokaisen ihmisen annettu mahdollisuus lukea ja tutkia " LGM '. Ne, jotka
eivät voi lukea pitäisi olla se lukea heille. Mitään poikkeuksia. Jokainen
Säilytysyhteisö-Guardian on velvollisuutemme. 1 GOD
on katsomassa.

custodian Guardian Käytä Laki Antaja Manifest oppaana
jumalanpalvelusta, asumis- ja työskentelyolosuhteet. He
rukoilevat päivittäin ja sanoa vakaumus Daily Prayer .

kannattajat liittyä järjestöjen (Kaupallinen, vapaa-aika, yhteisö, kasvatus, on
poliittinen, kauppa ...) jotta he voivat vaikuttaa niiden toimintaan, jotta ne
sopusoinnussa Laki Antaja Manifest .
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kannattajat kannustaa muita muuntaa. Ne auttavat understan- ding 'laki Antaja
Manifest. He käyttävät Challenge Prayer "moraalista tukea.

1 GOD odottaa kuulla sinusta!

Haaste rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät uskollinen
omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1 st nimi)

Pyynnöt auttaa muuntamaan tietämättömiä unbeliever Ohje
epäuskoisia saada 1 USKO
Kiitos tästä kokemuksesta joutua mukaan haaste pyrin tekemään enemmän
haasteita kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään kohdatessaan tietämätön uskottoman!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
kannattajat vierailla Gathering. Ne kannustavat muita käymään Gathering. Ne Aloita uusi
Gathering etsimällä ainakin 7 ihmistä sitten saada yhdessä, että on Gathering (Katso 1
USKON, aloita Gathering) .

Niinkuin kirjoitettu on se olkoon !!
Velvollisuus 8:
Vältä Ja puhdistustoimet ..
Humankinds suurin selviytyminen haaste on pilaantumisen. Meidän
elämäntapa ja aktiivisuus ovat suurin saastuttaja. Se vaikuttaa ilmastoon, ecochain,
ympäristö, ravintoketjuun, elämänlaatu, sää, luonto .. Meidän täytyy muuttua! Tai
anna saastuminen tekee meistä sairaita, sairaammaksi ja lopulta ...

Pääasiallinen syy saastuminen on ihmisten polttaminen asioita. Se alkaa tupakoinnin.
Jatkuu polttamalla (Lantaa, puu, hiili, kaasu,
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öljy..) laittaa ruokaa (BBQ, koti, kaupallinen) . Polttaa (Hiili, kaasu, öljy, uraani) tuottaa
'likainen energia'. Polttaa (Öljy, kaasu, hiili, uraani) kuljetusta tavaroiden ja ihmisten (Induvidual,
massa) . Vältä polttava! kiinni (Poltto tilat ja kaivokset)
kaikki lähteet palavan materiaalin. Tuhoa saatavilla varastossa
ympäristöystävällisempää. Breach yksityishenkilöt, NEITI R3 .
Rikkoisi yksiköt, NEITI R 7 .
katso Green
Concept!

VAROITUS !!! Säilytysyhteisö huoltajan perheet eivät elää lähempänä kuin 70 km ja
hiilen, kaasun, öljyn, uraani polttaminen facilit- t. Jotta vältetään suurempi riski syöpiä,
keskenmeno, ennenaikainen-vanheneminen, hengityselinten sairauksien,
keskenmenoon, ...

Toinen merkittävä syy saastuminen on myrkkyjen ja myrkkyjä veteen menoa
ketju (Lammet, järvet, purot, joet, maanalainen säiliöt, pohjavesi, merien,
valtamerten) .
Maatalous (Lannoitteet, Rikkakasvien, Torjunta ..) , Rakennus
(Jäte toksiini valuu maaperään ..) , Manufacturing (Myrkyllisen jätteen ..) , puhdistus (Fosfaatit
..) , kosmetiikka (Arseeni kadmium, lyijy, elohopea ..) , Mining (Syanidi,
natriumhydroksidi, fracking, rikkihappo) , lääketeollisuus (Ihmis- lääkkeet, jätteet) . Vältä
myrkyt ja myrkkyjä. Sulje kaikki lähteet myrkkyjä ja myrkkyjä. Tuhoa saatavilla
varastossa ympäristöystävällisiä. Breach yksityishenkilöt, NEITI R3 .

Rikkoisi yksiköt, NEITI R 7 .
Pohjoisessa Tyynenmeren Yhdysvalloissa ja yhteistyössä Japanin luovat tekosaarta
'muovijäte 1'. Laajeneva saari (Nykyinen koko: Grönlannin) koostuu pääasiassa
muovista. Joutua merimaailma ja lintuja on merkinnyt ravintoketjuun (Meri) . Syöminen
mereneläviä tältä saastuneen alueen siirtyy ihmisen ruoansulatus menee sitten kehon
verenkiertoon saastuttaa koko kehon johtaa kurjuutta ja kärsimystä. Yhdysvallat ja
Japani ovat siivoamaan, NYT !!! Säilytysyhteisö huoltaja ei syödä äyriäisiä (Salmon,
Sushi ..) pohjoisesta Pacific.
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Vältä on tuottaa hajoavien pakkausten ja tuotteita. Ruoka ja
juoma muoviastioita päättyy. Muovi jalkineet muovi
(Tekokuitua) vaatetus on huono iho. End tuotannon
muovituotteet ja kuituja.

Huonoja uutisia! Muovi on nyt yhteinen ihmisen verta! Tulee muovinen tarkoittaa
hidasta sairas tuskallinen ..
liiketoiminta (Loistaudit, saalistushinnoittelu) näki mahdollisuuden hyödyntää muiden
voitontavoittelua. Keinottelijoita halusi enemmän vapaa-aika niin teki epä- ioneja. Vapaa-aika
toiminta aiheuttaa paljon roskaa, saastuminen, vammat, terveysriskejä, vaarantaa muita
lajeja. Useimmat vapaa-aika toiminta on ympäristön ilkivaltaa. Hyödytön vapaa-aika toiminta
korvataan vapaaehtoistyölle kannattaa yhteisön toimintaan edistää tävään mankinds
kohtalo!

Matkailu, on kehittynyt uhka. Risteilyalukset purkaa turisteja että parvi hyönteiset (Torakat) satamien
ja paikallisten elinympäristö. Ne häiritsevät paikallista elämäntapaa, kasvattaa
elinkustannuksia paikallisille. Luo vuoret jätettä. Tämä viihde tyhjäkäynnillä hyvin pois
loppuu! Tämä koskee myös ilman, valmentaja, rautateitse matkailua.

Yleisö viihdettä loppuu!
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Yleisö viihde luo paljon, 'Garbage'! Neuvoston on loppumassa
kaatopaikkojen. End vuoren of, 'roskat!

Yleisö viihde tarpeisiin paikat! Neuvostojen laittaa suuria alueita syrjään ja päästä
paljon velkaa rakennukseen valtava paikat. Valtavia kustannuksia kertyy toiminnasta ja
ylläpidosta. Paikat ei käytetä 90% ajasta. Ei enää uusia paikkoja! Olemassa olevat
puretaan!

Yleisö viihde tarpeisiin valtavia investointeja julkiseen sisäinen liikenne ja
pysäköinti! Ei paikat, infrastruktuuri kulut laskevat.
Poistaa tie- ja pysäköinti 'Chaos'!

Yleisö viihde tuo maailman viihdeteollisuuden:
olympialaiset (Para, kesällä, talvella) World matkat
(Nauhat, ...) , Jalkapallo (maailmancup) Gran Prix, F1

(Moottoripyörät, autot) .
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Yleisö viihde luo suuria väkijoukkoja. Suuri yleisö on epävakaa, tappeluita usein puhkeaa,
hysteria on mahdollista, pakokauhu ... Suuri yleisö on uhka itselleen ja commuity. Big
väkijoukkoja ovat magneetti kaikentyyppisiin huumeriippuvaisten ja niiden toimittajia. Big
väkijoukkoja tarvitsevat paljon

kalliita turvallisuus. Iso väkijoukko viihdettä loppuu!

STOP PILAAVIEN rankaiseminen AIHEUTTAMISPERIAATE

SURVIVE !!!
Velvollisuus 9:
Suojella eläimiä julmuus ja sukupuuttoon!
1 GOD haluaa meidän nauttia ja kunnioittaa eläimiä. Eläinten kunnioittaminen pitäisi
näkyä. Ilosta ne tuovat elämäämme lemmikkinä tai luonnossa. Työnä kumppani (Opaskoira,
pakkaus eläin, lampaita koira ...) . Toimittaja huopia, vaatteita, jalkineita, lattiapinnoite ...
tarjoajana ravintoa (Juoma, ruoka) .
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1 GOD odottaa kuulla sinusta!

Eläimet rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät uskollinen
omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1 st nimi)

Kiitos teille siunauksen eläinten
Joka antaa meille iloa, toveruutta ja ravintoa! Kunnioitan heitä ja
suojella heitä julmuutta minä rankaisen kaikkia, jotka on julmaa
eläimiä kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään, kun tarvitaan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1 GOD odottaa Ihmiskunta on huoltajalle 0f eläimille. Ihmisen antanut ylivoimainen äly (Kiitos
1 JUMALA) eläimille on oltava huoltaja eläinten maailmaan. julmuus eläinsuojelu on
rikos, joka syyttää! Joka kerta lajille sukupuuttoon ihmiskunnan on epäonnistunut.

Eläinrääkkäys on loukkaavaa 1 GOD rikos syytteeseen.
Akun kotelo, laiminlyönti, Safari-metsästys, kilpa eläimet, lavastus eläin taistelee,
testannut tuotteita, samaa eläintä, kiduttamista ...
Jokainen henkilö, seuran tai organisaatio, joka tukee tai helpottaa Eläinrääkkäys (Bull-taistella
Arena, Circus, Greyhound-Racing Oval, Race- raita, Kirkontornimuseo-Chase kurssi, ravirata,
eläintarha ...) syytetään NEITI

R4 kullekin eläimelle ja suljettiin. Sanctuary tuetaan!
animal taistelee (Bear, Bull, kukko, koira, ...) End. Eläimen omistaja, kouluttaja ja promoottori
ovat häkissä, NEITI R4 . Paikat puretaan .

Akun kotelo on purettu. Ilmaisulla 'Ulkokanojen'.
Sirkuseläin viihde päättyy. Eläimet korvataan ihmisillä.

Elämä Eläinkuljetukset edelleen yli 30 kilometrin päässä. Kannettava teurastamossa käytetään.

Racing eläimet päättyy. Kilpa paikka on suljettu, purettiin. Racing eläimen omistaja,
kouluttaja, kilpa paikka operaattori get, NEITI R4 .
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Jännitystä tappaminen (Safari metsästää, Royal-metsästävät, muut metsästystä) Eläinten Ends. Promoottori,
Hunters joutuvat syytteeseen, NEITI R4 kullekin eläimelle .

Vain Rangers voi teurastaa eläimiä.

Huvipuistojen eläin viihdettä päättyy. Korvataan pelit, ratsastaa, ...
Eläintarhat ovat kiinni. Korvataan villieläinten suojelualueet että talon ainoa paikallinen lajia. Jokainen
Shire on Wildlife Sanctuarie (S) .

Pyhäkkö
Shire Sanctuary suojaavat paikallinen 'Habitat'. Se ekosysteemille,
Rock and Sand kokoonpanojen, kasvillisuus, Wildlife. Tule Shire
rauhoitusalueet Ranger vapaaehtoinen. 1 GOD on katsomassa.

Jokainen Shire-Oasis on Sanctuary. Useiden Shire-Oasis voi luoda Sanctuary
käytävällä. Maakuntahallitus auttaa Sanctuary käytävällä.

onkiminen
Ongintaa palvelee 1 tarvetta, ruoka-kerääminen. Ja havaittu
tarve saada elämyksiä (Urheilu) .

Ongintaa elintarvikkeita tuetaan Säilytysyhteisö Guardian.
Ongintaa jännitystä (Urheilu) ei ole.

1 GOD odottaa kuulla sinusta!
onkiminen rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät uskollinen
omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1 st nimi)

Kiitos teille siunausta onkiminen On hyvää sielulle ja hyvää
vatsan! En tahdo liikakalastamme tai sallia liikakalastus minä
kostan jännitystä etsijä onkijat ja sen edistäjiä kunniaksi 1 GOD ja
ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään, kun tarvitaan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Onkiminen valvoo hallitusta välttämään liikakalastusta. Kokorajoitukset sovelletaan tiettyihin
lajeihin. Kalaa alle tietyn kokoisia, vapautetaan (laki) .

Pyydystäminen ja kuljetus syötti kalat voivat levitä haitallista organismien välillä
ekosysteemien vaarantaa niitä. Liikkuva kalan yhdestä paikasta toiseen voi
aiheuttaa istutetaan kalaa ulkomaalainen ekosysteemille. Tarkista paikalliset
määräykset.

Käyttämällä eläviä syöttejä on julma. Älä tee sitä!

Ahne maanviljelijät, karjatilalliset Overstock maa. Tulos ylilaiduntamisen. tulos
aavikoituminen (Huono sää nopeuttaa asiointia) . Tulos julmuutta lifestock. Tämä loppuu! Ahne
maanviljelijät, karjankasvattajien menettävät maa ilman korvausta. Niitä syytteeseen, NEITI R4
kullekin eläimelle .

End julmuus kaikille 1 Jumalan luomistyön n.
Velvollisuus 10:
Puolustavat epäoikeudenmukaisesti kimppuun, heikommassa asemassa olevat, heikko ja köyhä!

Yksilöt ja yhteisöt on moraalinen velvollisuus, siviili velvollisuus puolustavat epäoikeudenmukaisesti
kimppuun, heikommassa asemassa olevat, heikkoja ja tarvitsevia.

moraalisesti vahvoja (HÄN HÄN) on velvollisuus auttaa emotionaalinen, henkisesti ja fyysisestä
epäedullisessa asemassa. Säilytysyhteisö Guardian osoittaa vahvaa johtajuutta. Yhteisöjä, jotka
eivät elää jopa heidän moraalisia velvoitteita ja siviilipalveluksen takia. Eivät ansaitse Survive!
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Epäoikeudenmukainen hyökkäys voi olla seurausta: ylimielisyys, petosta, elitismi, ahneus, kateus,
tietämättömyys, epäoikeudenmukaisuus, väärinkäsitys, peer-paine, väärästä valasta, kosto, ylpeys, sosiaalisen
aseman, vaurautta apartheidin ... Nämä eivät ole puolustuksena epäoikeudenmukaisuutta. Epäoikeudenmukaisuus
on korjattu. Iniator (S) epäoikeudenmukaisuus on (Ovat) pidettiin vastuullisena (Korvaukset, kuntoutus) .

Ihmiset ovat epäedullisessa asemassa, koska niiden asenne, käyttäytyminen, ulkonäkö,
hyväuskoisuus, sosiaalisesta asemasta, ... Yksilön ja yhteisön on velvollisuus auttaa näitä
onnettomia. Tämä ei tarkoita monisteita. mutta oikaista

- ing ehdot, jotka ovat syy ja seuraus tulla ja pysyä epäedullisessa asemassa.
Vähäosaiset ovat oman edun voittamaan tilanteeseen.

Heikot ovat suuri haaste on helposti huomaamatta ja unohdettu. Heikko
voi näkyä säälittävä. Turhautumista Ting auttaa. Puikot ne tarvitsevat
apua.

1 GOD odottaa kuulla sinusta!
Päivittäin rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista maailmankaikkeuden auttaa minua
olla puhdas, myötätuntoinen ja nöyrä käyttäminen 7 Scrolls kuin opas:

Minä suojelen luomuksesi ja rankaisemisesta Evil.
Puolustavat epäoikeudenmukaisesti kimppuun, heikommassa asemassa olevat, heikkoja ja tarvitsevia
nälkäisten ruokkimiseksi, suojia kodittomille ja mukavuutta sairaita Julistakaa:

1 GOD, 1 USKO, 1 kirkko, Universe Tallettajapankki Suojelijat Kiitos
tänään
Kaikkein nöyrä uskollinen omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1 st nimi)

Kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous on käytetty päivittäin, yksin tai ryhmässä tahansa sijaintiin haluat, vasten
nousevaa aurinkoa silmät kiinni. Lausui tulossatapaamiseen.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Mitä enemmän korruptoituneita, moraalitonta, itsekäs yhteisö
muuttuu. Mitä enemmän tarvitseville tämä yhteisö on. Ne ovat
tarvitsevia koska yhteisö vaurautta ei jaeta yhtäläisiä. Voit voittaa
tämän, kaikki osallistujat
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The 'Chain of Evil' ovat vastuussa, omaisuuden-riisuttu, NEITI R6 .

Koska rikas varakas on häpeä rikos NEITI R6 .
1 GOD inhoaa: ylimielisyys, in-oikeuteen, loisto, rikas, turhaan,
väkivaltaa, jätteitä, rikkaus, nämä eivät ole Heaven.

1 GOD ei voi lahjoa tai ostaa !!!
Velvollisuus 11:
Nälkäisten ruokkimiseksi, suojaa homeles ja mukavuutta sairas!

Paikallinen varakas yhteisö on kodittomia (Univaikeudet roskaa dumpsters) aliravittu
(Syöminen roskat) kamppailee
(Ahdistellaan, kiusattu ja stalked perintätoimistoja) ihmiset. Monet sen ihmiset menevät ilman
välttämättömyystarvikkeita jokapäiväiseen live (Eatab- le ruokaan, puhtaaseen veteen, kunnollinen
vaatetus, mukava-suoja) . Nämä

tarvitseville ihmiset elävät kurjuudessa, joka usein johtaa osa- viritys
väärinkäyttöä (Tupakointi, alkoholi, prostituutio ja mielialaan aineita) .
He tarvitsevat apua, sinun yhteisöä, ..

Tämä on itsekäs yhteisö elää 'Chain of Evil' ja ei ole sen velvollisuus
ihmisen säädyllisyyttä. Onko tämä paikkakunnallasi? Jos näin on teidän
velvollisuutenne muuttaa asioita. Muutoin on moraaliton on Evil on Anti-1 JUMALA.
Paha on omaisuuden riisuttu, häkissä, NEITI R6

Yhteisön, jonka avulla vanhemmat (Bad soveltumattomaksi) 2 tarina
buidings, 2 työpaikkaa 2 autolle lähettää lapsensa kouluun ilman
aamiaista ja voileipiä. On yhteisö, joka ei ansaitse hengissä. Onko
paikkakunnalla nälkäiset ihmiset, häpeän ja ruokkia niitä. 1 GOD on
katsomassa!

Onko yhteisön terveydenhuollon yksikössä puolestaan sairaita ihmisiä pois, koska heillä ei ole
terveydenhuollon kattavuuteen. jokainen (Ei rehabilitators) on 1 GOD annetaan oikeus ilmaiseen
ehdoton terveydenhuollon. Kieltää ilmainen terveydenhuolto on rikos, NEITI R6 + löysä ammattilainen
akkreditointi.
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Shun ja häpeä mitään loistauti voitontavoittelua lääketieteellistä harjoittaja.

Ilmaiseksi Healthcare 1 GOD Antama oikeus!
1 GOD odottaa kuulla sinusta!

Kiitos rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Universe Kiitos toimittaa minulle
päivittäin ruokaa ja juomaa Living viimeisin viesti
Pyrin olemaan ansaitsevalle ravintoa päivittäin Saanko säästetä
tuskallinen jano ja puuduttavaa nälkä vaivaa Your Nöyrimmät uskollinen
huoltajalle huoltajan (1 st nimi)
Kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Käytä tätä rukousta ennen jokaista syötteenä!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Yhteisö, joka on emty kodeissa. Ei pitäisi olla kodittomia. Onko paikkakunnallasi tyhjiä
asuntoja ja kodittomia. Siirrä kodittomia tyhjiin kotiin. End investoinnit Real Estate. End
loistauti saalistushinnoittelu voitontavoittelua vuokranantajille. Pitää niitä vastuullisina, NEITI
R6

Säilyttäjänä Guardian Shire ole kodittomia. Tahansa asunnoton on siirretään edellisten
on Shire Cluster koteloon. ' kreivikunta ' heti asettaa kodittomina WMW x1 . Provincial
yhteisön päivystys
(CE) lähettää arvioija, joka päättää, jos kodittomia voidaan integroida osaksi yhteisöä.
Jotkin kodittomia ei ehkä abble integroitua. Konnun huolehtii niistä. Kukaan ei jää
lojumaan katuojaan, kuivatukseen, jäädytys, nälkää, kovaan, pahoinpitelivät, kännissä
päälle koirien, ... maakunnan ja Shire hallitus että epäonnistuvat velvollisuus huolehtia
sen kansalaisia. Korvataan, syytteeseen, NEITI R 7 Melbourne>

Custodianm huoltaja uskovat, että jokainen (Ei rehabilitators) yhteisön jäsen on 1
GOD annetaan oikeus: syötävä ruoka, puhdistusta vesi, kunnolliset vaatteet ja
turvallista mukava suojaan.

Korvaa itsekäs yhteisön kanssa tasa-arvoa ja harmoniaa
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Velvollisuus 12:
Protest epäoikeudenmukaisuutta, amorality ja ympäristön vadalism!

Vastaanottavalle laitokselle muita edullisempaan asemaan kertyy valtavia määriä
materiaa, vaikutusta ja valtaa. Tämä johtaa epätasaiseen varallisuuden jakautumisen (Wealth-Apartheid)
. Rikkaus luo halu saada enemmän ja suojella mitä sinulla on. Voit tehdä tämän
varakkaiden korruptoitunut Justice. Heillä on lakeja muutos d (Korruptoituneet-laki) parantaa
ja suojella 'Itsekkyys'. Tämä johtaa epäoikeudenmukaisuutta. Nämä ihmiset (Chain of Evil
jäsentä) ovat myös tärkein syy 'amorality' & Environmental-ilkivaltaa.

Korruptoituneet Law vääryyksiä: Diplomaattinen koskemattomuus, Double Jeopardy,
Peruste-neuvottelujen, Immunity, Vanhentumissääntö, Privilege, ...
Korruptoitunut laki on kumottu (Re-rangaistuksen) ! Kumoamisesta on taannehtivasti

0.1.1.1 (01.01.2004) . Guilty syytetään.
Lapsi vääryyksiä: hakkaaminen, kerjääminen, molesting, työvoima,
pedofilia, prostituution, sotilaselämä, itsemurhaan pommikone .. Lapsi
vääryyksien pahin muoto commu

- HTENÄISYYS epäoikeudenmukaisuus, vika! End Child vääryyksiä. CAGE
GUILTY !!!

Naiset vääryyksiä: perheväkivalta, palkkaero, rapsi, uskonnollisia,
seksuaalinen häirintä, prostituutio, orjuuden .. Naiset
epäoikeudenmukaisuudet, yhteisö vajaatoiminnan puututtava! End
naisten vääryyksiä.

Yhteisön vääryyksiä: Kiusaaminen, Elitismin, Ahneus, keinottelu,
Wealth Apartheid Perinnölliset Tyranny ..
Yhteisön vääryyksiä on tarkoitus käsitellä!
Huono laki vääryyksiä: Freehold, yksityistäminen apuohjelmia, tekijänoikeudet ja
patentit (Henkinen omaisuus) , Suojautuminen, verovähennyskelpoisia lahjoitus,
Credit, Gambling ... Huono laki on kumottu (Re-rangaistuksen) ! Kumoamisesta on
taannehtivasti 0.1.1.1

(01.01.2004) . Guilty syytetään.
Uskonnolliset vääryyksiä: Anteeksianto, ympärileikkaus (HE, SHE mutila- seen) ,
Selibaatti, ahdistelu, Privilege, pedofilia, sacrefice, naiset
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syrjintä .. Irtisanoa ja Shun uskonnollisia epäoikeudenmukaisuuksia. Ryhdy Custodian
Guardian! Pidä papiston vastuussa. On vain:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Justice on 'BASIC' ihmisten tarpeita. Justice on välttämätöntä yhteisön
toimia, hengissä (Katso 7 provinssit) .
Oikeus- vahvistetaan Totuus ja korjata In-Justice. Tuomioistuimella ei ole
tuomaristo. Se on pakollinen rangaistuksen, rehabilitat- ioni, korvauksia.

Hallintotapa vääryyksiä: Assassination, Korruptio, Execution, In- vade, Elitismin, Wealth
Apartheid, saastuttaa, ympäristöekonominen ilkivalta kidutuksen Tyranny, .. Korvaa
Tyranny (Perinnölliset opin) jossa moni- koodijakoinen valinta 1st ohi post vapaasti valita
komitean hallintoa.
Syytteeseen Tyranny: NEITI / R 7 Hallintotapa, joka luo epäoikeudenmukaisuudet on paha korvataan &
syytteeseen: NEITI / R 7 .
Jokainen ihminen on moraalinen, siviili-Duty loppuun epäoikeudenmukaisuutta. Pidä ihmiset ovat vastuussa,
jotka ovat syy ja seuraus Epäoikeudenmukaisuus, NEITI R6-R7

NOLLATOLERANSSI että EPÄOIKEUDENMUKAISUUS !
Monet paikkakunnalla endorce Ammorality. Tämä lopettaa. Uskonnonfilosofiaa n
hylätään jatkaa, kuluttamista ja vapaa-ajan toimintaa. Moraali on korvattu jatkaa itsensä
tyydytys (Työn- piristävä yksi pimeän paha puoli) . Tämä ei ole hyväksyttävää! Nämä
ihmiset ovat vastuussa.

Humankinds downfall liikaa vapaa-aika. Tämä lopettaa. Liika
vapaa-aika, on syy ja seuraus liikaa tarpeettomia Junk. Liikaa roskaa.
Liikaa saasteita. Liian paljon matkailua. Liikaa tylsyydestä. Liikaa
riippuvuudet. Liikaa pelaa tai katsella pelejä. Ei tarpeeksi työmoraali
ja yhteisöllisyys.

Liikaa vapaa-aika, korvataan (WMW, vapaaehtoistyö) . 1 GOD näyttävät esimerkkiä työtä 5 päivää
6. päivänä arvioida saavutus, comp- lete mahdolliset keskeneräiset työt ja suunnitella seuraavan
viikon työstä. Töiden jälkeen vapaa-aika käytetään vapaaehtoisesti. Päivällä 7 levätä nauttia
elämästä on Fun
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Päivä, juhlia, osallistua Gathering. Ei Gathering lähellä, alkaa 1.

Harjoittaa, itse tyydytys vapaa-aika. Jakaa yhteisö noihin, joilla on
liikaa ja ne, jotka eivät ole tarpeeksi (Wealth Apartheid) . Leikkaa
Ammorality, vapaa-aika, kuluttaminen, jätteiden ja omaksua:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Ympäristöekonominen vandalismi ( Eco-terrorismi) on individiduals ja organisaatioille
osoittaa epäkunnioitusta 1 JUMALAN luomuksia. Näytä disres- pect Shun, Shame vastaisille 1
GOD Ympäristöön vandaalit: NEITI R 7.

Ympäristöekonominen vandalismi (EV) on vaarantaa 'ekosysteemin' kasvillisuuden, sen
eläimiin ruokamme ketjun. EV pääsyy Ilmaston lämpeneminen. Syy Uusien globaali
sairauksia. Uhka elämänlaatuun.
EV, Hiilikaivostoiminta, hiilen kuljetus. Avoin Hiilikuljetusten saastuttavat ilmaa. Hieno
kivihiilen pölyä hengitetään ihmisten ja eläinten tekee heidät sairaiksi. Pyykki on saastunut
johtaen ihosairauksia. Maaperä, kasvit, kasvillisuus on saastunutta, ihmisravinnoksi ja
eläinten rehuksi. selkävedet (Puroja, padot, järvet, lammet, purot, sade, säiliöt, joet, lumi) ovat
saastuttaneet tehden kelpaamattomiksi juoda ihmisille ja eläimille. Avoin Hiili liikenne
päättyy. Operaattorit, alihankkijat ja kuljettajia syytteeseen, NEITI R 7 + maksaa lääketieteen,
vet-laskut ja siivota. Korruptoitunut rikollinen hallitus, joka antaa tämän tapahtua korvataan
kaikki sen jäsenet häkissä, NEITI R 7.

Ympäristöön-ilkivaltaa asuvien yli- kokoinen kodeissa. Ihmiset,
joilla on turha turhamaisuus puutarha, uima-altaat,
tennis-tuomioistuimet .. ihmisiä, joilla metsästyspirttejä, ranta
mökkiä ... Tämä on korvattu
CG Shire suunnittelu.
Tarkoituksena Shire suunnittelu on hyödyntää maa hyötyisivät eniten paikalliseen yhteisöön ja
elinympäristö. On olennaista, että yhteisössä ja Habitat yhdenmukaistaa. Kaikki hedelmällistä maata
hyödynnetään kasvaa ruokaa ja tai istutuksia, varmistaen jotkut rauhoitusalueita tarjotaan natiivi
vegetat- ioni ja natiivi olentoja. Non hedelmällistä maata käytetään kotimaisten ja ei kotimaan
rakentamisen. Olemassa olevat rakennukset hedelmällistä maata ovat demoli-
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irtoa ja kierrättää Ei hedelmällistä maata. Kartanoita turhamaisuus puutarhat, asuntoja,
rivitaloja ja markiisit, loma-asunnot, eläkkeelle kyliä korvataan Shire klusteri asuntojen
ei hedelmällistä maata.

Ympäristöekonominen vandalismi rikos, NEITI R 7
Velvollisuus 13:
Do palkitaan työtä, ei Loafing!
1 GOD haluaa töihin! Yhteisö haluaa töihin! Vanhempasi haluavat sinun töihin! Haluat (omistaa)
työskennellä. 1 GOD N suunnittelu on ihmiselle olla aktiivinen, hyödyllinen. Älä petä 1
GOD.
Ihmiset haluavat tuntea itsensä hyödylliseksi. Paras tapa saavuttaa tämä on työtä.

Työstä on odotuksia palkita.
Palkinto on 3 tavalla. Maksaa, tyytyväisyys, SOULFOOD. Säilytysyhteisö huoltaja maksaa
perustuu " viikoittain minimipalkka ' (WMW) ja kertoja.

Maksu-asteikko alkaa WMW x1 ( minimi) että WMW x7 ( maksimi) :
WMW x1 ammattitaidoton , oppipoika WMW x5 Johtaja

WMW x2 taitava , Tradesman

WMW x6 johtaja

WMW x3 Senior-Tradesman

WMW x7 hallinnoltrator

WMW x4 Valvoja

' WMW ' vahvistaa vuosittain hallituksen. WMW voi pysyä samana tai nousevat tai laskevat
niin taloudelliset olosuhteet vaativat.

Asettamaan palkkoja ja työehtoja ne standardoidaan. Parhaan taloushallinnon jokaisella
on palkansaaja. Huomautus ! Yksityisomaisuus, Valtion omistus on poistettu ja korvattu cron
( Yhteisön Run omistuksessa ei voittoa) . Ammattiliitot ovat rekisteröinti poistetaan. Hallitus
asettaa palkkoja ja työehtoja vuosittain.

Työolot: Työpaikka on olla terve ja turvallinen suojavarusteita ja
jalkineita tarpeen. Push ING ihmisiä tekemään enemmän työtä
lyhyemmässä ajassa on vaarallinen, unheal- sinun ja vähentää laatua. On
taukoja 3 tunnin välein työtunnit päivässä ei saa ylittää 10 tuntia.
CG 21h Klock aikaa voimassa.
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Työtyytyväisyys (Js) on mielentila. Jos henkilö työskentelee, koska
niiden on. Ne täytyy luoda omia Työtyytyväisyys. Jos yrität tarpeeksi
kovaa löydät 'Js' tylsää, arkipäiväinen, toistuva työ.

Työntekijät, jotka eivät löydä koko- tai osa-aikaista työtä. Hyödyllisesti palveluksessa ' kreivikunta
' päällä WMW x1 . Poistaa työtön!

Loafing laiskuutta. Ei ole toivottavaa, itsekäs. Ei tee
osuutesi kotona, koulussa tai työpaikalla on huono.
Koti, koulutus ja työ eivät anna loafing tullut normi.
Mokkasiinit ovat vastuussa. Rikoksenuusijoita
on hyötyä, etuoikeudet poistettu ja ne
häpeämään.
Työ> Vapaaehtoistyö> Fun päivän

Velvollisuus 14:
Ole hyvä! Rangaista Evil!

Erityisen hyvä ei merkitse pyhimys tai täydellinen. Huomautus! Ei ole täydellisyyttä fyysisessä
maailmankaikkeudessa. Tämä pätee myös ihmisiin.

On 6 vaiheissa hyvän ja pahan.
Paras> Yritetään> parannus> Puutteellinen> Bad> paha.

Jokainen Custodian huoltaja pyrkii elämään sisällä vaiheita 1-3.
Parhaat! Henkilö yrittää olla paras he voivat olla. Omaisuudensäilyttäjää huoltaja!

Yritetään! Hieman puutteellinen ihminen yrittää parantaa. Hyvä ihminen!

Katua! Virheel- henkilö, katuu ja yrittää parantaa. Keskimääräinen henkilö! Henkilö
teki virheitä. He pettynyt I, perheen ja yhteisön. He tee parannusta ja korjata asioita
niin hyvin kuin mahdollista. I, perheen ja yhteisön on antaa heille toinen mahdollisuus.

Virheellinen! Virheel- henkilö, ei muuta. Yhteisön huoli!
Henkilö teki virheitä. He pettynyt olen, perhe, yhteisö. He eivät välitä. Perhe, yhteisö
järjestää tämän henkilön tilille.
Tämä henkilö on todennäköisesti tullut Lawless, syytetään, NEITI R1 , R2 .

45

1 USKO 15.07.4.1 NAtm
Laki-antaja Manifest Niin kuin on kirjoitettu sen on oltava!

1 GOD 1 usko 1 kirkko Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Huono! Paha ihminen, Lawless, rikollinen, ... Yhteisön uhka! Henkilö, jolla on laiton
asenne rikoksia. Uhka perheen ja yhteisön. Tämä paha ihminen on vastuussa: NEITI R2-R4.
Paha! Tämä henkilö näkee laittomuutta normaalina ja rikollisuus
kutsumuksena. Paha inhottava yhteisön uhka! Tämä onnettomuus on
ladattu: NEITI R4-R7 .

On vaihe 7: ' Puhdas '! Se koskee vain Soul. Kun sielu tulee kuolematon enkeli. Sielu on
niin 'puhdas'!
Ihmiskunta on menettänyt se tie. Anti- 1 GOD, ammorality, rikollisuus, moraalittomuus,
laittomuuden, keinottelu, saastuttavaa, väkivalta ovat uusi normaali. Accontability
levitetään vaihe uuden normaalia ihmiskunnan. Oleminen 'Harmony itsensä kanssa, se
on ympäristö, fyysinen Universe ja 1 JUMALAN !!!

1 GOD testaa Ihmiskunta koskevat holding Evil vastuussa, häkkiin sitä. Jos Ihmiskunta
ei soveltamisessa 'Vastuu', 'Mand- Ollinen tuomitseminen' ja 'kunnostamisella'. suututti 1
GOD järjestää Evil Ihmiskunta vastuussa. Et halua vihaa 1 GOD!

1000: n vuoden Evil on päättymässä. Kanssa tai ilman ihmisen osallistumista. Säilytysyhteisö
Guardian uskovat Ihmiskunta olisi -tunnuksen 'Vastuu', 'Pakolliset tuomitseminen' ja
'kuntoutus', altaaseenpanoilmoitukseen Evil!

Säilytysyhteisö-Guardian Accountability: Nollatoleranssi, ei pahoja ohjesäännön ei
korruptoitunut alennusta lakeja, ei Jury, pakollisia-lauseita, kuntoutus
(Valistaa, altaaseenpanoilmoitukseen, korvaukset) . Implemeting, 'LGM'.

OLE HYVÄ rankaiseminen EVIL !!!!!
Velvollisuus 15:
Olla juuri ja antaa ansaittua kunnioitusta!
Säilytysyhteisö-Guardian tukea oikeudenmukaisen ja demokraattisen yhteiskunnan. Joka perustuu tai
käyttäytyy mikä on moraly oikea, oikeudenmukainen ja kirjoitettu 'Lainantajan Manifest'.
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Oikeutettu henkilö antaa jokaiselle yksilölle ja olento mitä ne johtuvat.
Jos suhteessa on oikeuttanut vain henkilö antaa kunnioittaen. Oikeutettu henkilö vaatii
vastuullisuutta tapauksissa väärässä tekemässä.

Justice alkaa yksilön "sinä"! Sinun täytyy olla 'vain'. Ovat vain on perusta, josta oikeus'nousee.
Ovat vain ja vastaanottaa Justice on ihanteellinen. Tosiasia on, että on olemassa epäoikeudenmukaisia ihmisiä,
jotka luovat In-Justice. Jokaisella yksilöllä on moraalinen ja kansalaisyhteiskunnan (julkinen) -duty poistamiseksi
In-Justice.

Just ryhmä ylös ja luoda hallintotapaa. hallintotapa koostuvat
(pakollinen) multi-valinta ja tasa 'komitea'. 1 henkilö ja tai perinnöllinen (Monarkia) Hallinto
on Tyranny. Pa poistetaan, syytteeseen, NEITI R 7 .

Kunnioitus voidaan ansaittu. Yksilöt, ryhmä, organisaatio, ...
Ansioitunut ovat moraalinen vahvuus ja on vain: kyvyt, saavutukset, toiminta, kohteliaisuus,
arvostus, tarkkaavaisuutta, kohteliaisuus, kohteliaisuus, huomaavaisuutta, satunnainen ystävällisiä
tekoja ominaisuuksia ..

Kunnioitus osoittaa ihailua hyve ja tai saavutus. Se voi viedä aikaa ja vaivaa tulla
tietoiseksi hyviä ominaisuuksia. Kun tietoinen tarvittaessa kunnioittaa näitä ominaisuuksia
mennessä ansainnut kunnioitusta.
Samassa tarkoituksessa esitetty tunteita, toiveita, oikeudet ... Tämäntyyppinen
Kunnioitus ei anneta automaticcally. Näytetään harkinnan tehdä korvaukset, on
huomioitava ... täytyy uhmata moraalista voimaa ja on vain. Vain siten se voi tulla
ansaittua kunnioitusta.

Velvollisuus 16:
Polttaa, lähellä Hautausmaat!

Ihmiskeho on alku ja loppu. Päässä on sielu tarvitsee vapauttaa. Sen
varmistamiseksi, että sielu vapautuu ja Afterlife on mahdollista.
Ihmiskeho on polttohaudataan. Jos joku ei vapauteta sitä esiintyy limbo
Ghost.
Tuhkaus ei ainoastaan tarvita vapauttaa Soul mutta myös terveydellisistä
syistä. Polttohautaus palo puhdistaa. Tuhoaa vaaralliset bakteerit, virukset,
hyönteisten toukkia ja sienet, jotka voivat elävät ruumiin.
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Krematorion on maakunnan Public huoltoon: antaminen
(Coroner, Morgue) , Pääteportaalikehien ja puutarha. Täällä kuolleet ovat ruumiinavaus, ovat
farewelled ja kierrätetään.

Kaikki vainajat kuljetetaan ruumishuone ruumiinavaus. Ruumiinavauksen on luoda
kuolinsyy ja identiteettiä kuolleen. Se sisältää toksikologian selvittämään ruumis oli
tarttuvaa millään ja olisi voinut tartunnan toisen ihmisen.

Cannibalizing ihmiskehon ennen aikana tai sen jälkeen ruumiinavaus on moraalitonta on
rikollista. Kannibalisoimista on poistamalla Korin, tekstiosa nesteet, munia, spermaa. Body
kannibalisoimista on rikos: NEITI R 7

Kolkuttava valmistelee kehon ja kiinteistö-jakaumat tiedon katseluun. Jokainen elin
valmistetaan samalla tavalla ilman poikkeuksia. Alastoman ruumiin (Ihmisillä alkaa
elämän alasti he päätyvät elämään alasti) sijoitetaan tavallinen pahvi arkku kattaa oliiviväri pellava arkin vain pää näkyvissä.

Katsojat voivat rukoilla hiljaa käyttäen Soul-Prayer , Suru-Prayer , tai
Elä-Hyvä Prayer tai Elä-Bad Prayer . Kolkuttava asettaa päivämäärä ja kellonaika
polttohautaus. Afterlife sotku on hallussa vanhin lähimmästä Klan. Runko on
polttohaudataan. Surijat saavat plakin jokaisen kotiin.

Seuraavana aamuna tuhka dispursed yli krematorio puutarhassa.
Rehabilitators tuhka dumpataan Garden kompostiin.

Hautausmaa hautajaiset pakanallinen rituaali
Graveyard hautajaiset ovat hyväksyttävissä, koska
kasvava väestö tarvitsee käyttää maata enemmän hyötyä. Graveyard
hautajaiset voivat luoda Ghosts ei vapauttamalla Soul.
Graveyard hautajaiset ovat suosittuja paha elitistinen komeilu:
Kallis arkku, kalliita Hautakivi, mahtipontinen maisemoitu
mausoleumi.
Säilöntäaineet elintarvikkeissa pysäyttää elimistön hajoavasta pysähtymättä uudelleenkäyttö hautoja. Graves
kannustaa rikollisuuteen, ryöstäen ja vandalisoi. Neglec- TED hautoja houkutella tuhoeläimiä ... Graves
ovat tuhlausta maa, jota ei voida hyväksyä. Väestönkasvu merkitsee käyttävät maa tehokkaampaa.
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Ei enää uusia Hautausmaat. Olemassa olevat Hautausmaat ovat kiinni ja kaivoi.
Remains krematoidaan ja levitä krematorio puutarhassa.
Maata käytetään muihin tarkoituksiin.

Tuhkaus on ainoa hyväksyttävä tyyppi hautajaiset!
Velvollisuus 17:
Äänestää kaikissa vaaleissa!

Äänestäminen on moraalinen ja siviili velvollisuus. Selviytyminen yhteisön vetoaa
mahdollisimman paljon tukea ja osallistumista jäseniltään. Yhteisön jäsen ja jokainen
säilytysyhteisö- Guardian on pakko äänestää kaikissa vaaleissa (Poliittinen tai ei poliittinen) . Ei
ole noudatettu, NEITI R1
Ihmiset äänestämättä ovat itse asiassa tukevat ihmiset, joilla luodaan Tyran- yhtiöt. Niiden avulla
Lobbausryhmien korruptoitunut hallinto. Sinun täytyy äänestää!

Miten äänestää
Custodian Guardian äänestää kaikissa vaaleissa, että he ovat oikeutettuja.

Joka on ehdokkaana, jota voidaan tukea?
Hän ei nuorempi sitten 28 tai vanhempi sitten 70 tai on
vanhempi.
On työntekijä tai vapaaehtoinen tai eläkkeellä. On
henkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa. Ei
Yliopistokoulutus.

Ei ole suorittanut mitään häkissä Kuntoutus. Ei ole seksuaalista vammaisuuteen (Samaa
sukupuolta, sekava sukupuoli, lapsi molesting) . Käyttää 'laki-antaja Manifest' oppaanaan. On

säilyttäjäpankki- Guardian

HUOMAUTUS !

Säilytysyhteisö Guardian kannattajien ja Klan Vanhimmat voi nimetä, toimittavien portti,
tukemaan ja Shun ehdokkaaksi vaaleissa. Custodian Guardian Jäsenet (Zenturion,
Praytorian, julistaja) voi tukea, nimetä tai tue ehdokkaita ulkopuolella 1 Kirkot hallintoa.
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suoritettuaan 1 GOD annetaan velvoitteet! Voit nyt vaatia ja saada 1GOD annettuja
erioikeuksia!

Kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi!

pää
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