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1 Privilégios de Deus são recebidas por completar 1 Obrigações de DEUS

A pessoa recebe 1 DEUS 's Privilégios, porque eles completaram sua
1 DEUS 's Obrigações. 1 DEUS privilégios ficam ganhou Direitos comunitários. Depois
de completar direitos comunitários. Exigir esses direitos! É um direito humano!

ameaças à 1 DEUS privilégios: Egoísmo, especulação, ganância, imoralidade, poluindo,
Hereditárias Tiranias (Monarchies) , As tiranias políticas. Quaisquer ameaças são sempre
realizadas acccountable, SENHORA R1-7

1 DEUS dado privilégios
1

, Ar limpo respirável

2 Potável, água filtrada
3 Comestível, alimentação saudável

4 Protetor, roupas a preços acessíveis

5 Higiénica, abrigo acessível
6 Adoração e Acredite em 1 DEUS
7 A liberdade de expressão com constrangimentos morais
8 Mate, começar a família
9 Ter um animal de estimação

10 Tenha comunidade violenta-livre
11 tratamento gratuito quando doentes

12 Livre de educação
13 trabalho recompensado

14 Receba respeito

15 Receba justiça
16 Terminar com dignidade

17 governo elegeram livremente
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Negando qualquer pessoa ganhou Direitos comunitários é um crime, SENHORA R6

1 Deus está esperando para ouvir de você!

Pedido Oração
caro 1 DEUS , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-tutor (1 st nome)
I cumprido todas as obrigações e humildemente solicitar todos os privilégios Privilégios
tornar os direitos da comunidade

Vou exigir que a comunidade apoiar estas direitos Incentivar minha
comunidade para fazer valer esses direitos para a glória de 1 DEUS e o
bem da humanidade
Esta oração é recitada em casa ou em um encontro!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 1:
Respirável, ar puro!
Para sobreviver a-corpo humano precisa de ar respirável. O ar que respiramos é feito de gases (Azoto,
oxigénio, metano, dióxido de carbono) , Água e impurezas (Poeira, micróbios, esporos) . O ar que
respiramos precisa de alta nitrogênio e teor de oxigênio. Ele também tem baixo teor de dióxido
de carbono e metano. teor de água (umidade) é necessário, alta umidade se torna desconfortável
e um problema de saúde. Impurezas não são necessários se inflamar pulmões.

Por quanto tempo você pode prender a respiração? 4 minutos, então você engolir ar. Sem ar respirável para
engolir, você morre! Pessoas morrem rapidamente em incêndios, sem ar respirável.

Retendo ar respirável é usado como tortura, matança de
seres humanos e animais. Retendo ar respirável como tortura
(Água-embarque) é comum com a Administração dos EUA,
funcionários do governo dos EUA e do governo-empreiteiros.
A tortura é um crime para ser processado SENHORA R7

(humanos) , SENHORA R4 ( animais) .

Retenção de ar respirável para matar é acidental, utilizado por auto (suicídio) ,
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governamentais, outros (criminosos) . Acidental: -tóxicos fumos em fogo. Auto:
propositadamente inalação de dióxido de carbono concentrado ou gás de cozinha.

Governo: suspensão, câmara de gás. Criminoso: garroteamento, estrangulamento, sufocando,
pendurado. Governo, matanças criminais obter, SENHORA R7 Note! Matar como punição
governo é Anti- 1 GOD, ela termina!

Os humanos queimando coisas é a principal ameaça à 'ar respirável.
Ela começa com o indivíduo que utilize a sua traqueia como uma chaminé e a sua pulmão
como crivo para tóxicos-fumos e impurezas do ar. Utilizando o corpo humano como chaminé é
uma saúde de risco grave e um insulto à 1 Deus desenhar. Fumar o vício!

O vício é um comportamento compulsivo repetitivo gratificante uma necessidade percebida. Addicts
iludir-se por não aceitar o mal seu comportamento está fazendo. Dano para si, família,
amigos, trabalho companheiros e da comunidade.

Addicts (viciados) ignorante (estúpido) crédulo (Insensato) & fraco (patético) ! Os viciados não
acredito que eles são viciados, enquanto eles estão se divertindo e segurando suas vidas
juntos. Uma vez viciado eles se tornam uma ameaça à I e comunidade. Tornam-se delirante,
anti-sociais, desonesto, imoral, enganosa, egoísta e indiferente. Isso força o Shire (comunidade)
para controlar seu estilo de vida. Limitando as liberdades e direitos.

Fumantes feder da boca. Seu fedor roupa. Eles
fedem até um quarto.
Suas cinzas estão por toda parte. Suas extremidades
estão em toda parte. Eles são sujos, indivíduos
repugnantes, fedendo. Evitá-los! Envergonhá-los.

Fumantes são um health-risco para si. Eles queimam os lábios, dentes,
gengiva, boca, garganta, traqueia e os pulmões tornando-se doente, um
fardo para a comunidade.

Fumantes são preguiçosos tomar muitas pausas para fumar e sickies
auto infligido. Responsabilizá-los!
Fumantes são um health-risco para os outros. grávidas fumantes estão sofrendo
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sua gestação. Após o nascimento destes recém-nascido são condenados a uma vida de ter problemas
de saúde. Eles podem ter deformidades, deficiência, .. fumantes grávidas são processados,
prejudicando por nascer: SENHORA R3 .

fumo passivo (assalto) fere as pessoas. Fumantes que criam fumo passivo
são processados, SENHORA R3 .
Entidades (Entretenimento, lazer, trabalho ,.) são processados que é
permitido fumar, SENHORA R3 e pagar zação compen-. Governo que
permitem fumar são substituídos e SENHORA R7 .

Fumantes são negligentes. Eles começam a incêndios, casas, grama, floresta.
Eles são responsabilizados, SENHORA R4

e pagar uma indemnização. Eles ferir as pessoas e ou animais, SENHORA
R5 . Eles matam as pessoas e ou animais, SENHORA R6 .

em 1951 (Calendário pagão) foi estabelecido que fumar é insalubre uma ameaça grave. Governamentais
e governamentais agências, departamentos que não o fizeram 'Ban' fumar não para servir e
proteger a comunidade.
legislação retrospectiva é passado e estes get culpado, SENHORA R7

Qualquer indivíduo ou grupo, empresa ou outra entidade que promove (Bies LIVRE,
publicidade, marketing) , permite (Pais, professores, trabalho, clubes, restaurantes, local de
entretenimento ..) , lucros (Fornecedores, fabricantes, transportadores, atacadistas,
varejistas) , Disponibiliza 'Fuma' e ou acessórios para fumar obter, SENHORA R7 Não importa
o que o 'Fuma' contêm. O ato de fumar é a saúde de risco.

TOLERÂNCIA ZERO para FUMAR!
Indivíduos reduzir a disponibilidade de ar respirável por queima de
gás, esterco, madeira, carvão, óleo para cozinhar (Inclui churrasco) ,
potência de aquecimento.

Isto termina agora! Use eletricidade que é produzida sem
queima. Breach resulta em perda, destruição de equipamento
e SENHORA R2
Centrais Elétricas que queimam (Carvão, gás, urânio, óleo) para criar energia estão fechadas e
desmantelado. Poluindo Proprietários, operadores estão
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processados, SENHORA R7 . Carvão, minas de urânio estão fechadas e
seladas. Proprietários de mineração e operadores (mineiros) sejam
processados, SENHORA R7 .

A energia é produzida por métodos não-queima. A sua é uma
necessidade de reduzir o consumo pessoal de energia. uso mais
eficiente da energia. Em vez de pôr em marcha até controle de
temperatura, vestir adequadamente!

queimando para mover domésticos Termina transporte
não-domésticos! Gás e petróleo têm uso não queima. transporte
doméstico e não doméstico em rodovias são substituídos
por 'Freeway-Bondes'! transporte de longa distância por
terra é de apenas Rail.

poluente Entretenimento termina.
No ar: Ar-Shows, transporte aéreo de propriedade privada (Zumbido, plano, jacto, helicóptero,
espaço-canela ..).

Em, sob a água: corridas de barco motorizado, o transporte marítimo de propriedade privada (cabincruiser,
Cruiseships, hovercraft, jet skis, lanchas, iates ..) .

Na terra: todas as rodas 2,3 e 4 motorizados: ciclos, bicicletas, carrinhos, SUV, esporte-carros,
limusines, carros de luxo. Carro de corridas, carro-acrobacias. trens turísticos. Promotores de
poluir entretenimento e fornecedores de Veículos para poluir entretenimento sejam processados, SENHORA
R7
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salão de beleza criar fumos tóxicos. Os funcionários têm proteção
coisa Brea. clientes mudos (clientes) não.
Manicures em shopping-centers estão abertas. Seus tóxicos-fumos
abraçar transeuntes. Expondo-os a saúde-riscos. especialmente
mulheres grávidas, recém-nascidos e idosos. Se você tiver sido
exposto a tóxicos-fumos processar o salão de beleza e de shopping
centers para a compensação.

salão de beleza são uma saúde de risco um poluidor do ar. Eles são visitados por pessoas que estão com
preguiça de fazer as próprias unhas e têm muito dinheiro.

Fechá-los, proibi-los. Processar proprietários, executivos, SENHORA R7
salão de beleza são uma saúde de risco um poluidor do ar. Eles são visitados por pessoas que estão
com preguiça de fazer o seu make-up, têm muito dinheiro.

Fechá-los, proibi-los. Processar proprietários, executivos, SENHORA R7
Cabeleireiro que criam tóxicos-fumos são desligados, processados, SENHORA

R7 Cabeleireiro que não criam a poluição do ar operar normalmente.

Capitalista (Parasita predador ávido) governos incentivar
casas com jardins vaidade.
Home-proprietários usam motores a gasolina de jardim-ferramentas

(brush-cortadores, ventiladores, serras, cortadores, trituradores
..) que poluem (Ar, ruído, do solo) .

Proprietários, fabricantes, varejistas, obter
SENHORA R7 . Governo que permitem este tipo de poluição são substituídos
e SENHORA R7 .

Dentro inseticidas são usados, eles atacam o sistema
nervoso. Eles fazem em gestação e recém-nascido
hiperativo. Inseticidas irritar sistemas respiratório
humano e de animais. Não use inseticidas dentro.

Inseticidas fora são usados em pomares, plantações,
alimentar. Culturas, pomares, os alimentos que foram
contaminados são impróprios para consumo humano ou
animal. frutas poluído, colheita, alimento são queimados. a
Shire
(comunidade) . de get produtor comercial SENHORA R7 . Governo que permitem este tipo de poluição são
substituídos, processados, SENHORA R7 .
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Militar poluir o ar com o transporte, explosivos, A / N (Atomic /
nuclear) B (biológico) C (químico)
armas. Eles são uma ameaça para a saúde humana, animal e plantlife. Os
cientistas que criam essas armas sejam processados, SENHORA R7 . instalações
de produção dessas armas são demolidas, pela comunidade (Condado) .
Proprietários, diretores, executivos, supervisor dessas instalações ficar, SENHORA
R7 . Militar que usaram ou estão usando este tipo de armas são
processados, a partir do posto de NCO para cima, SENHORA R7 .

Governo que permitem a produção ou o armazenamento destas armas é
substituído, processados, SENHORA R7 .

Fogos de artifício são um grande poluidor. Eles se
tornam mais comuns, maior mais poluente.
Dependendo da poluição do ar condição de tempo
pode durar dia. A poluição por partículas se instala
na água poluindo-o tornando-o impróprio para
beber. Fogos de artifício fim!

Laserlights substituí-los.

Não-respirável Air Você tem 4 minutos para viver!
Qualquer pessoa, organização ou governo que nega ar respirável ou é causa, efeito do ar
poluído. São responsabilizados, processados, enjaulado, SENHORA R7 . Demanda de ar
respirável é um 1 DEUS dado certo!

TOLERÂNCIA ZERO PARA AIR POLUIDOR !!!!!!!
Privilege 2:
Potável, água filtrada!
Para sobreviver às necessidades humanas de corpo Água

potável

60 +% do nosso corpo é constituído por água. Cada célula do nosso corpo precisa.

Água lubrifica as articulações, regula a nossa temperatura corporal e elimina nossos
resíduos ...
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Condensado de vapor de água atmosférico forma gotículas.
gravidade da Terra puxa as gotas para baixo (chuva caindo)

à superfície. A chuva é uma importante fonte de água fresca. Esta água
da chuva é usada para beber, preparar a comida, cozinhar, lavar, higiene
pessoal ...
Uma pessoa costumava ser capaz de beber a água da chuva,
usá-lo para preparação de alimentos. Isto não é advis- capaz, a
água da chuva é poluída, insalubre, tóxico, ácido, mau
degustação, mau cheiro. A roupa não deve ser deixado de fora
na chuva para se tornar poluído. Não só olhar sujo e é mau
cheiro, mas pode irritar a pele.

chuva fria cai como granizo ou neve. A neve se acumula em altas montanhas, Ártico e na
Antártida, criando reservas de água doce. Neve é branca,

neve poluída é cinza preto mesmo. Negra neve é encontrado no Himalaia, as geleiras
ao redor do globo, Groenlândia e da Antártida.
Comunidades criar reservatórios de água doce. Estes reservatórios dependem de água da chuva e
derretimento de neve para preenchê-los. Por causa de poluição dessas águas necessitam de tratamento
antes do consumo humano ou animal.

Reservatório deve ser mais profundo do que superficial. águas profundas é mais frio, reduzindo a
evaporação, o crescimento de algas, especialmente do tipo venenoso e infestação de insectos. Desportos
aquáticos estão proibidos de parar de urinar, menstruar e pooing em água. ofício de água (Lanchas,
jetski,

.. ) poluir (Óleo, gasolina, bateria de ácido ..) eles são proibidos! Exceção:
transporte Parque Ranger.
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Uma pessoa não pode contar com a comunidade fazendo certo. Sem tratamento, tratamento parcial, o
tratamento errado, redução de custos, corrupção, comportamento criminoso .. Home tratamento da
água está se tornando obrigatório.

Home tratamento da água requer filtração. Isto é para reduzir: o arsénio, o
amianto, o cloro, o clorofórmio, o carbonato de dureza, de cobre, sujidade,
herbicidas, metais pesados, chumbo, pesticidas, ... ferrugem Também em
climas mais quentes água filtrada precisa ser fervida para proteger contra
mortal (microrganismo) doença.

Ameaças à água doce
Logo a demanda por água doce excederá a disponibilidade de água doce.

chuva poluída pode causar pintura a descascar, a corrosão de estruturas
metálicas (pontes) , Erosão da pedra, murcha das folhas, vegetação, irritação
da pele ... Check 'respirável Air' e 'Conceito verde' em aconselhar como
conter Poluição.
Irrigação! Usando água subterrânea para irrigação esgota reservatório subterrâneo de água mais rápido
do que ele pode repor. Resultando em secando todo um ecossistema, criando uma escassez de água
doce. irrigação de águas subterrâneas termina. Qualquer um ilegal usando água subterrânea para
irrigação é processado, SENHORA R7 . Governo permitindo a irrigação de águas subterrâneas, é
substituído, processados, SENHORA R7 .

Irrigação, utilizando água doce de rios, lagos, riacho ...
retarda o fluxo de água. Isso incentiva a evaporação.
Resultando em seca! Este tipo de irrigação resultou em
acabar com civilizações. irrigação final.

da hidrovia poluída (Riacho, lagoa, córrego, lago rio ..) criar uma
escassez de água doce. água Storm- cheio de produtos
farmacêuticos, venenos, toxinas .. despejo ilegal de resíduos
industriais, toxinas, venenos, .. Poluente dos cursos de água
extremidades, os poluidores sejam processados, indivíduos SENHORA
R3
todos os outros, SENHORA R7 .
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Suplemento de água doce
Dessalinização usa muita energia, caro. A ingestão de água tem impacto ambiental adverso,
puxando um grande número de peixes, mariscos e dos seus ovos ... no sistema. criaturas marinhas
maiores estão presos contra telas na frente de uma estrutura de admissão. O tratamento químico,
instalação incorrecta, corrosão criar uma salmoura quente, que é libertada de volta ao oceano.

Dessalinização tem um alto teor de boro fazendo para a qualidade da água inferior. Esta água
utilizada na agricultura, pecuária e produção de alimentos resulta em um nível dieta rica em boro. consumo
prolongado de altos níveis de boro é insalubre.

águas residuais recicladas, de esgoto passa através de tratamento
primário para retirar sólidos, os nutrientes são removidos, filtros remover a
maioria de bactérias e vírus.
A água é então forçada através de uma membrana para remover moléculas. WC
para tap é uma opção de último recurso. Testes não revelam todos os riscos
para a saúde.
Água engarrafada (dispendioso) é adequada para viagens. produtos químicos de plástico garrafas de água de
libertação que se tornam perigosas quando se aquecendo (Sol, aquecedor) . Vidro (Sem chumbo) garrafas são
recomendados.

água potável Flavored
Para a variedade de água potável pode ser aromatizado. Alguns aromatizante é tua unheal- e é para
ser evitado. água com sabor pode ser servido quente ou frio.

Adequado bebidas aromatizadas: extrato de carne, extrato de frango, cacau, chá, café, frutas,
ervas, especiarias, vegetais.

Pouco saudável Bebidas aromatizadas e complementos: Álcool, cor artificial, aromatizante
artificial, artificial e adoçante natural, carbonatada, Cola

10

1 FÉ 15.08.1.1 NATM
Legislador Manifest Como está escrito que deve ser!

1 DEUS 1 FÉ 1 Church Universo Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

, Cordial, bebida energética, limonada, café descafeinado, sumos de fruta, conservantes,
sódio, ..

A água potável é melhor

Rotina diária: Levante-se, tomar um copo 0.2L de água levemente gelada, filtrada. Antes de cada
refeição (Café da manhã, Early Day-lanche, almoço, Late Day-lanche, jantar) tem um copo de água
0.2L levemente arrefecida, filtrada. Tem Vidro bebendo (Não de plástico) preenchido com 0.2L de água
filtrou-se em cada mesa de cabeceira. Beber durante a noite cada vez que depois que você visitou um
vaso sanitário e ao ter a garganta seca, beber demais quando se levantar de manhã.

ingestão não-líquido. Você tem 4 dias para viver!
Qualquer Pessoa, Organização, Governo que nega água potável ou é causa e efeito de
água poluída. São responsabilizados, SENHORA R7

Café uma bebida celeste estimulante
Café uma bebida fabricada preparados a partir de sementes torradas da coffeeplant.

O café é feita a partir das secas, torrado, sementes do cafeeiro, cultivadas em climas húmidos
quentes ao longo do equador. Há 2 variedades: grãos robusta tem um sabor forte e corpo
inteiro. Arábica crescido a uma altura mais elevada, tem um sabor mais suave e mais
qualidades aromáticas.
Depois de colhidos e secos, grãos de café são torrados a cerca de 200 ° C.
Isso permite que os açúcares no feijão para caramelizar eo sabor do café para se desenvolver. Quanto
mais tempo os grãos são torrados, ou quanto maior a temperatura, mais escuro o assado, será o
mais completa e o sabor. Em assados leves gerais têm um sabor mais nítida, mais ácido, ao passo
que mais escura
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assados têm um sabor mais profundo, mais rico. Um assado escuro não é necessariamente, 'mais
forte'. A força de uma chávena de café depende da quantidade de água é adicionada enquanto o café
está a ser fabricado.

Como ma keac-se ofcoffee?
Como obter o máximo de sua xícara de café favorito.
1) Excelente café degustação começa com grande degustação água. Se a água filtrada não estiver
disponível, use água fria da torneira. Deixá-lo correr por alguns segundos para arejar antes de adicionar a
chaleira.

2) Deixar a água sair da fervura antes de coloca-lo para o café (-Filtro gotejamento instantânea ou) grânulos.
Água fervente queima grânulos e impacto de sobre o gosto.

3) Ao usar leite (não recomendado) , adicioná-lo ao copo depois que a água. Se o leite é
adicionado primeiro, o café não pode misturar bem. A água quente pode escaldar o leite, a
alteração do sabor.

Nota! adoçantes (Açúcar ou artificial) café ruína!
Descafeinado não é café, mas um risco para a saúde.

Use apenas whitener não Dairy.

preparativos :
Brewing,
Instante,

Drip-Filtro de café; café expresso (máquina) .

Café descafeinado uma Risco de vida!
decaffeination usa solvente. Os resíduos de solventes muitas vezes perturbar um estômago.

Lógica! O café sem cafeína derrota propósito de beber café.
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Pods café uma risco ambiental!
Pods Coffee Todos os 1 bilhão são um desastre ambiental. Eles não são biodegradáveis.
Eles não estão sendo reciclados. PARE! Produção!
Processar, SENHORA R7 . PARE! Usando-os!

Como beber uma xícara de café?
Para obter o melhor sabor, gosto deixe esfriar um pouco do que assumir grandes slurps em
vez da beber. Big slurps de café libertar mais aroma. Cheirar e provar que, celestial. Há café
postigo com leite:
café expresso é uma bebida concentrada fabricada, forçando a água quente sob pressão através
de café finamente moído. Em comparação com outros métodos de preparação de café, café tem
uma consistência mais espessa, uma maior concentração de sólidos dissolvidos e de espuma. Espresso
é a base para outras bebidas: Cappuccino, Latte, Macchiato, Moca, Americano, Gringo, Duo-shot,
Lava, Mote. Servido com um sorriso.

cappuccino: preparando a textura, a temperatura do leite é o passo mais
importante. Milk é cozinhado acrescentando muito pequenas bolhas de ar
dando-lhe um aveludado Tex- ture (espuma) . Uma imagem de café expresso é
colocado no copo, o leite quente com espuma é adicionado, cobertas com dois
centímetros de espuma espessa, terminado com uma pitada de canela em pó.

Café com leite: aquecer o leite sem

macchiato: aquecer o leite sem

espuma. Um tiro de espresso é

espuma. Encha o copo de 2/3 com leite. o copo com 1/2 de cacau quente.

colocado em um copo. leite quente é

Adicione uma xícara de café expresso. Cubra
Adicione uma xícara de café expresso. Encha

adicionado, coberto com uma pitada de

com folhas de hortelã-pimenta.

cacau em bruto.

Mocha: fazer chocolate quente cru. Encher

com leite e espuma de leite. Adicione
uma pitada de cacau cru.

Lava: 1 st um tiro de café

Mote: Encha o copo de 1/2

expresso. Adicionar um

com chá permint pep-

estreitamento de suco de

quente. Adicionar um tiro de

tangerina ed concentrando.

espres- assim. Top com

Adicionar um tiro

água quente
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Cacau cru de quente. Top com leite quente

espuma de leite. Termine com uma pitada de

com espuma. Adicione uma pitada de canela

canela em pó.

em pó.

Americano: Um tiro de espresso é

Gringo: Encher o copo 1/2 com

Duo-shot: Adicione 2 tiros de café

colocado no copo. A água quente é

água quente. Adicione 2 tiros de

expresso. depois em água quente.

adicionada.

café expresso. Em cima polvilhe
noz-moscada.

Cacau uma bebida celeste estimulante
cacaueiros crescem em áreas tropicais, quentes e chuvosos. É frutas são Pods. Dentro de um pod há
sementes (feijões) . Os grãos de cacau são transformados em pó e manteiga de cacau.

Preparando Cacau quente:
pó de cacau uma colher de sopa,
Um copo: leite de soja, leite de cabra ou outro leite não lácteos. extrato de 1
colher de chá de baunilha, pitada de canela, traço de noz-moscada.

Combinar os ingredientes numa panela média e quente em calor média-baixa, mexendo até
formar espuma e quente.

Chá uma bebida celeste estimulante
Camellia uma planta perene. É folhas colhidas e processadas nos dar chá. Chás básicas são preto
ou verde. Eles podem ser aromatizados ou representada.

14

1 FÉ 15.08.1.1 NATM
Legislador Manifest Como está escrito que deve ser!

1 DEUS 1 FÉ 1 Church Universo Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

preparação do chá Custodian Guardian, lugar solta processadas folhas de chá em um infusor de chá. Coloque
infusor no copo de vidro. Ferver a água, parar a ebulição, quando paradas borbulhando derramar no copo de
vidro. Desfrutar !

(uma) Assim como as paradas borbulhando despeje sobre o chá preto. Após
1 minuto de agitação infusor 3 vezes. Depois de um minuto de remoção. Beber,
ou adicionar qualquer suco de frutas cítricas para o sabor, ou deixe esfriar,
frio e bebidas. Aviso não poluem com adoçantes, branqueadores (Artificiais
ou naturais) .

(B) 10 segundos após as paradas borbulhando despeje sobre o chá verde. Mexa
infusor 3 vezes. Após 1 minuto de remoção. Beber, ou adicionar qualquer
sumo de frutas de pedra para o sabor, ou deixá-lo fresco, frio, bebida.

Aviso não poluem com adoçantes, branqueadores (Artificiais
ou naturais) .
preparação chá de sementes de ervas, coloque as sementes soltas
pressionados em um infusor. Coloque infusor no copo de vidro. Ferva a
água, pare a ferver. Assim como as paradas borbulhando despeje sobre
sementes. Após 1 minuto de agitação infusor 3 vezes. Depois de mais 7
minutos remover. Beber, ou deixá-lo fresco, bebida frio. Aviso não poluem
com adoçantes, branqueadores (Natural artificial) .

Herbal deixa

preparação do chá de

preparação do chá.

raiz de ervas, raízes

O mesmo como o

chopp. O mesmo que o

verde-chá.

chá preto.

Usando um micro-ondas quando se formando um saquinho de chá traz os sabores.

Remover tag de saquinho de chá fazer grampo certeza de metal é removido. A maioria das etiquetas de
papel usar tinta barato, água descolorir, interferir com sabor.

Coloque a água quente em uma xícara de chá> adicionar sua escolha de Tea-bag > calor no
microondas por 30 segundos em meia potência (400-500 watts) > Deixe fermentar no microondas por
um minuto > tirá-lo > apreciar!

A água potável é melhor ( pode ser aromatizado)
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Privilege 3:
Comestível, comida saudável!

Parte de uma rotina diária está comendo. Quão saudável somos, quanto tempo vivemos. Tem muito a
ver com o nosso hábito alimentar.
Alimentar 5 vezes por dia:

'Café da manhã, incluem água, ervas, especiarias, mel, café, ..

Early Day-lanche, incluem água, fruta, ervas, chá, ..
Almoço, incluem água, salada, ovo, café, ..
Tarde Dia-lanche, incluem água, nozes, frutas, especiarias, cacau, ..

Jantar'. incluem água, tema Jantar, Chá ou café .. legumes.
7 Os alimentos que devem ser consumidos diariamente: fungos (cogumelo) , Grãos (Centeio, cevada,
lentilhas, milho, aveia, painço, quinoa, arroz, sorgo, trigo) , Hot pimentões, cebolas (Castanho, verde,
vermelho, mola, cebolinha, o alho, o alho-porro) , Salsa, doce-Capsicum, vegetais (espargos, feijões,
brócolos, couve-flor, cenouras, ervilhas, rebentos ..)

Toda semana-dia precisa ter um tema Jantar: por exemplo, Dia 1: Legumes;
Dia 2: aves; Dia 3: Mamífero; Meio da semana: Réptil; day5: Frutos do mar;
Final de semana: Sementes de nozes; Dia divertido: Insetos.

Diet-No-No' s: adoçantes artificiais, fabricado-comida, alimentos modificada genética,
adicionada Frutose.

16

1 FÉ 15.08.1.1 NATM
Legislador Manifest Como está escrito que deve ser!

1 DEUS 1 FÉ 1 Church Universo Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Frutose a principal causa de diabetes e obesidade (Blubber-People) .
A frutose é ruim se ele vem em açúcar ou frutas. Adicionando Frutose durante o processamento de
bebida ou alimento é uma saúde-perigo. Processamento, distribuição, venda deste tipo de bebida ou
comida é comportamento e necessidades de acusação criminal. SENHORA R6

Exceção: Não processado bagas , Fruta , Querida , Legumes .
Diga não a : Qualquer coisa que contém: Frutose, glicose, açúcar; Biscoitos, bolos,
pequeno-almoço de cereais, chocolates, sumos de fruta, gelados, compotas, ketchup, picolés,
limonadas (Cola, Energia, ...) Marmalade, bares Muesli-, molhos, vinho ...

Fabricados-food é muito salgado tem muitos conservantes, muitas vezes é muito gorduroso e tem adição
de açúcar tornando-se imprópria para consumo por seres humanos, animais de estimação e gado. Fabricado-alimentos
é uma pressão causeof alta-sangue, o entupimento das artérias e obesidade (Blubber-People) .
Processamento, distribuição, venda de alimentos fabricados são comportamento criminoso precisando de
acusação. SENHORA / R6

Diga não a: Dairy-leite, laticínios-queijo, Fast-food,
presunto, hambúrgueres, alami, ...

Fabricado: Pão, carne; Pizza, salsichas,
Processado : Frutas, sopas, legumes ...
Comida GM é o que as pessoas realmente consumir. Tudo começa como genética modificados (Engenharia)
Semente (GM-colheita) . GM-Colheita por causa do fluxo

- em efeito altera toda a cadeia alimentar. Criação de mutações que criam novas doenças com
risco de vida Global-pragas em todos os membros da cadeia alimentar! Incluindo os seres
humanos! As pessoas vão se tornar mais doentes, morrem mais jovens, mais deformidades,
bebês mais doentes, mais abortos ... Vai mudar o DNA humano.

GM-Food Survival Threat: Alfafa, baby-food, bacon, pão, milho, pequeno-almoço de
cereais, canola, ovos, presunto, margarina, carne, batata, mamão, ervilha, frango, arroz,
salsichas, soja, tomate, trigo, abobrinha, ...
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exigem do alimento adulterado comunidade. NÃO: Álcool, Genetic-modificação,
Herbicidas, Insectisides, alimentos fabricados,
sem adição de: Sal, adoçantes (Natural ou artificial) , ...

Comemoro: 7.3.7 Dia nutrição
Dia boa saúde 12.1.7
CG Kalender (Gestão do tempo New Age)

Privilege 4:
roupas a preços acessíveis de proteção!

Roupa de proteção é necessária para proteger o corpo humano a partir de clima,
doenças e poluição. Protective-roupa precisa ser comfor- mesa e útil. Protective-roupa é
para ser acessível. roupas Protective- consiste de cabeça-cover, roupas, meias e
proteção dos pés.
Cabeça proteção consiste em balaclava, gorro, K-lenço, proteção e capacete Eye. Balaclava ( Gorro)
, K-lenço Eu s malha de lã ou uma mistura de algodão e lã (Sem fibra tic sintetizadas) . Pode ser de
qualquer cor ou padrão. Eye-proteção e capacete dar proteção UV. A viseira é lateralmente curvo
& recta para cima e para baixo, inquebrável, altamente resistente a riscos, raios UV blocos, não
nebulização acima, ajustando o brilho (Mais escuro / mais leves, mais claro / mais escuro) . O
capacete tem um couro de volta como protetor de pescoço.

Roupa de proteção é necessária para proteger o corpo humano a partir de clima, doenças e
poluição. As principais partes do corpo protegidos por Protective-roupas são a pele e pés. Protective-roupa
deve ser sempre usada fora.

Roupa de proteção, coverall (Com capa) ou 2 peças feitas de linho, algodão, lã, ou uma mistura de algodão /
lã (sem fibras sintéticas) qualquer cor / padrão. Ou deve ter um pescoço t-shirt, inchado * braços e pernas
fechadas em punhos e tornozelos (Projecto de prova) . * Soprados braços e pernas permitem que as articulações de
cotovelo / joelho para mover livremente também o ar no interior cria controle de temperatura para a pele e corpo.

A roupa é feita de fibras naturais de origem animal:-couros,-fibra vegetal, seda,
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algodão ou lã. Artificiais fibras não são usados para a roupa tocando-a pele humana. Produção
de extremidades vestuário-fibras artificiais.

vestuário de protecção é confortável, de longa duração, praticamente, affordab- le. Elegante
(Grife) protetora-roupa é muito caro, caro, pouco prática e de curto prazo. Não
aceitável!
Pés precisam de proteção contra Clima e bate. Pele, dedos e tornozelos estão em risco. proteção
dos pés consiste em meias e botas. Sempre use proteção dos pés quando se aventurar fora.

Meias são feitas de algodão, lã, uma mistura de algodão e lã (não sintéticos) qualquer cor
qualquer padrão. Meias devem cobrir os pés até 7 cm acima tornozelos.

Botas têm couro de proteção superior, couro macio interior
(não sintéticos) solas de couro ou de borracha. Botas de proteger os pés até 7
cm acima tornozelos. calçados sintéticos aquece pés fervê-los. Você não
pode andar.

Mão-proteção na forma de luvas (não sintéticos) são
usados como necessário!

SHUN:
grife fazem parte elitista de riqueza-apartheid. grife são mais razoáveis. Produzido por
trabalho escravo. Feito para arrogante bem fora esnobando o lutando necessitados e
pobres. Shun pessoas que usam estes.

Marca de moda! As pessoas que onde grife! Varejista que
vender grife! As protec tiva-roupa! roupas protectiveimpraticavelmente moda! vestuário de protecção feito de fibras
artificial-! VERGONHA & SHUN pessoas zombando casamenos. Eles pagam para ter Cothing olhar lavado para fora, têm
propositadamente rasgado & buracos feitos neles.
Inaceitável código de vestimenta trashy:
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Deixe as pessoas trashy saber que eles são trashy.

Shun calçado vestuário sintético. Terminar a produção
de vestuário sintético, calçado.
sintéticos ilegais produtor obter, SENHORA R6 .

Proteja o seu corpo a usar protetor-roupas do lado de fora!

Privilege 5:
Higiênico, Shelter acessível!
Os seres humanos têm uma 1 DEUS dado direito a: 'Quarters Vida seguros a preços acessíveis (Abrigo)
'. Governo tem o dever de fornecer sua população com alojamentos seguros acessíveis. Abrigo são
fornecidos pelos ' Condado'

(Governo local) . Parte da Shire-planejamento. CASA !!
Para o Condado para fornecer alojamentos acessíveis todos Freehold Land and abrigo doméstico
(De propriedade privada) são transferidos para ele. propriedade transferida vazio é preenchido com
moradores de rua e famílias em lista de espera. casas Multi-quarto com apenas 1 ocupante
precisa tomar outros ocupantes. É um comportamento anti-social, inaceitável para uma pessoa
que tem mais de 1 quarto.

Todos alojamentos acessíveis são Aluguer alojamento. Eventualmente vaidade ornamental
jardim, casas de pé livre são substituídos por comunidade cluster de habitação. alojamento
de aluguer Cluster é fornecido pela 'Shire'.

Todas as acomodações cluster têm 3 níveis de estufa inquilinos + 1 nível
Nível do Solo, Nível 1, Nível 2, Glasshouse jardim (Inquilinos podem crescer plantas) . alojamento
cluster consiste em-unidades individuais (Um quarto) , Par-unidades (2 quartos) , family-unidades (3
quartos ...) . linhas directrizes obrigatórios (Situação familiar, idade) Aplique.

Todos os Affordable seguro Quarter Viver é Aluguer alojamento.
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aluguel semanal é de 14% do rendimento bruto semanal de inquilino. inquilinos múltipla renda é 14% do
rendimento bruto semanal conjunta dos inquilinos. Por exemplo $ 100 de renda bruto semanal, aluguel de $ 14. $
1000 lucro bruto semanal, aluguel de $ 140.

Condado fornecimento de electricidade (Sem gás) e água com mínima diária
(Livre) / (Depois de pagar) máxima cortado uso. Shire também fornecer lavandaria comu- nidade,
manutenção, recreação, resíduos e saneamento básico de remoção.

único inquilino tem direito a 1 sala de comunidade viva. Na idade 63 trans- fer da acomodações
aposentadoria (obrigatório) . Individual 1 quarto inquilino usa nos mesmos banheiros comunitários nível,
instalação de chuveiro e lavanderia no nível mais baixo, casa de banho.

Casal (1 HE & 1 ELA) inquilinos têm 2 quartos: viver, dormir, enette kitch- e WC, chuveiro.
Compartilhar lavanderia, banho a nível inferior. Mover
(obrigatório) a 'família-unidades' quando as crianças chegam.

inquilinos familiares têm 2 quartos (Viver, dormir, kitchenette e WC, chuveiro. Banho Compartilhar
lavanderia no nível mais baixo) + Um quarto para cada 2 dren crian-. Depois último filho sai (Por 18
idade obrigatória) . casal transferência (obrigatório) a par de estar. Um casal torna-se único,
transferências (obrigatório) para uma única unidade.

Abrigo é acessível, confortável, higiene, protecção ... Shire comunal
cluster de habitação satisfaz todas as necessidades humanas! Um
lugar para começar e crescer uma família.

Cluster-Homes permitir pequena: aquário, terrário, cães pequenos. Não permita
gatos, animais selvagens, animais domésticos, tudo o que é maior do que um cão
pequeno, nenhuma criação de animais. Criaturas que são uma ameaça para os
inquilinos e habitat.

Nota! Inquilinos com mental, deficiência sexual, física, vivem em abrigos especiais
fornecidos pelo Governo Provincial.

Apoio Comunitário Cluster-Habitação. Seu Home!
Sua comunidade!
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Privilege 6:
Adoração e acreditar em 1 DEUS!

Custodian Guardião adoração diária 1 DEUS . 1 DEUS

quer respeito, quer ser idolatrado. 1 DEUS que é tanto HE, ELA.
A alma original que criou o Universo Físico (Destino humano) eo
Universo Espiritual (Céu) . Idolatrar 1 DEUS mostrar respeito,
adoração.

1 DEUS quer Humanidade para ser Custodian do universo físico (Destino
humano) . Como Humano-tipo evolui, 1 DEUS envia mensagens para
serem usados como guia. A última mensagem é a ' Legislador
Manifest' faz todas as mensagens anteriores obsoletos.

1 DEUS deu parte da alma Original para todas as formas de vida no universo físico. Culto
mantém uma alma em contato com o universo espiritual.
Individual, adoração comunidade mantém os seres humanos em contato com 1 GOD.

adorando 1 DEUS implica orando, carinho, usando, desfrutando 1
GOD' s criações. A adoração é inclusiva de tudo que é agradável
ao 1 GOD, se eles lidam com questões de crença, ou atos de um
crente.
Isto inclui rituais, crenças, trabalho, atividades sociais, comportamento
pessoal

1 DEUS não quer propósito lugares construídos de culto.
lugares, portanto, finalidade construída de culto são demolis- HED. material de
construção é reciclado compostos edifício 'Free educa- ção'. Custodian
Guardião ere culto anywh-, a qualquer momento ou em Fun-dia em uma
reunião em uma escola .
1 DEUS não quer sacrifícios. Mas buscando, ganhando, aplicando o conhecimento
de toda a vida. Passando em experiências de vida, Conhecimento Continuidade. Portanto
Altares são substituídos por Pódio.

1 DEUS só quer 1 FÉ com muitos Recolhimentos (Os grupos de oração) .

1 FÉ tem um guia (Legislador manifesto) ele precisa apenas 1 Church

(Universo Custodian Guardians) com 7 administrações independentes
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representando o 7 Tribes .
1 FÉ é a única religião que faz todos os outros grupos religiosos,
cultos. Cultos são para converter ao

1 FÉ . Um guardião Custodian é esforçar humildemente para
converter os incrédulos ao 1 FÉ .
Há apenas 1 Idol, 1 DEUS ! Tudo o resto são falsos ídolos. Shun falsos ídolos e
qualquer coisa a eles ligados.
Custodian Guardião ter um 1 DEUS dado direito a praticar sua religião. Qualquer pessoa ou
organização que nega ou interfere com este direito são " Evitado'. Além disso, nós oramos para
que 1 DEUS os considera responsáveis na vida e Vida após a morte.

adorando 1 DEUS envolve a rezar. isto é o melhor método de se manterem em contacto com 1
GOD. Quando há 1 escutas! Quando não há esperança! Orar! 1 DEUS escuta.

1 Deus está esperando para ouvir de você!

1 DEUS Oração
caro 1 DEUS , Criador do mais belo Universo Mãe e Pai do
Universo 1 e só Idol para eu adorar Comprometo-me a não ter
outros ídolos
I deve evitar todos os falsos ídolos e reciclar seus símbolos eu me esforço
para reabilitar todas as almas equivocadas Para a Glória de 1 DEUS e o
bem da humanidade

Mostre sua adoração ao Criador!

Privilege 7:
A liberdade de expressão com constrangimentos morais!

Custodian Guardião apoiar a liberdade de expressão com constrangimentos morais.
Em uma comunidade livre de cada pessoa, exceto reabilitadores, tem o direito de
ter uma palavra a dizer.
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A sua é uma necessidade de ter uma etiqueta de liberdade de expressão: não má língua

(Bully, alto, rude, juramento) .
A liberdade de expressão permite que uma comunidade para maximizar a conscientização pública,
participação. A liberdade de expressão transferido para comités comunitários traz mais honestidade e
transparência. Nada é melhor do que uma comunidade livre, debatendo livremente.

A liberdade de expressão é maior do que apenas conversando, debatendo, discutindo, Fala- ing. Ela
abrange toda a gama de comunicação (Áudio, digital, intel

- propriedade intelec-, impresso, verbal, visual) que está disponível. Copyright da tirania da
Ganância, Profiteering é uma violação à liberdade de expressão .
Reivindicando direitos de autor é um crime, SENHORA R6

A liberdade de expressão precisa restringe morais aplicáveis. Usando A liberdade de expressão para encite,
ódio, vandalismo ou violência é criminal, SENHORA R3 . drama criminal por exemplo, US, descrevendo um
agente do FBI matar uma pessoa como um bom matar. A sua não é bom matar. Ele encites Lei de imposição
de matar. Killer-Cops são criminosos covardes que são enjaulados.

Usando discurso grátis para ver a pornografia infantil é um crime, SENHORA R3 .

fornecendo (Fazendo, tornando disponível) infantil, a pornografia adulta é criminal, SENHORA R6 .

Usando A liberdade de expressão para enganar, para lucrar é criminoso, SENHORA R3 .

Usando A liberdade de expressão para enganar, por exemplo homossexuais afirmando ser igual e normal. Não
é verdade, os homossexuais têm uma deficiência sexual que é uma ameaça à sobrevivência espécie. Seu
acasalamento nojento (Anal, bucal acasalamento)

comportamento é uma ameaça para as crianças. Alegando homossexuais são normais é enganador da
pior espécie, SENHORA R4 . Isto aplica-se a todos os meios que enganam sobre a deficiência sexual.

Mídia usando liberdade de expressão para mostrar homossexuais parentalidade crianças como normal. Esta
mídia está endossando um crime mais hediondo-molestar criança, SENHORA R7 . Atores, equipe de produção,
distribuidores sejam processados,
SENHORA R7 .

TOLERÂNCIA ZERO para PARENTING DEFICIÊNCIA SEXUAL
A liberdade de expressão é para ser valorizado, usado e protegido. Desvio de liberdade de expressão é para ser
terminado. Muitas vezes Governo usa A liberdade de expressão para cérebros
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lavar, encite, por propaganda, enganar, mentir. Os membros do Governo que se comportam
como que são removidos do Governo. Eles não podem ficar à reeleição. Eles não devem
ser reeleitos. Eles são evitados.
Liberdade (Utópica, fantasia) é irresponsável fazer mau uso da liberdade de expressão.

Esta liberdade, para fazer o que quiser, o livre arbítrio, a liberdade de coerção governamental, a
liberdade da escravidão do pecado. Este tipo de liberdade é egoísta e vulnera a segurança ea
sobrevivência de uma comunidade.
Os seres humanos não pode lidar com muita liberdade. Demasiada liberdade leva à anarquia, Tédio,
imoralidade ... Os seres humanos precisam aplicadas Regras e Regulamentos (Baseada na moral) ,
Use LGM como guia!

A liberdade de expressão utilizada responsável com restrição moral é a cola que mantém uma
comunidade juntos. Este tipo de comunidade tem 1 DEUS suporte 's. Esta é uma comunidade
guardião custodiante.

A liberdade de expressão com moral restringe a 1 DEUS dado privilégio!

Privilege 8:
Mate, começar a família!

1 GOD' s Projeto quer humanos (1 HE, 1 ELA) para acasalar e multiplicar
pela sobrevivência espécie. Projeto comunitário para melhor sobrevivência,
Ele e ela entra Santo Matrimônio-contrato e começar uma família. A nova
família levanta seus filhos com o apoio da comunidade.

1 GOD' s Projeto para garantir a sobrevivência espécie tem inbuild impulsos para acasalar.

Para espécie primitiva é acasalamento qualquer sexo oposto que passou tain cortejando rituais cer-. Os
seres humanos mais avançado, enganar! Eles circunstâncias desabafar cortejando com, Lust!

Encontrar um companheiro. pagãos (Cristandade,...) procure amor. Companheiro para a luxúria se tornar inútil e
muitos nunca encontrar um companheiro para multiplicar com.

A companheira de capitalista para ser inútil e às vezes para aumentar a riqueza e ou
influência. Muitas culturas têm pais decidir. Non destes são no melhor interesse de uma
comunidade.

Custodian guardião tem o Governo Provincial decidir durante ' CE' ( serviço de emergência
comunitária) que entra em uma 'Holy-Matrimônio'
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Contrato (H-MC) . Cada 17 anos, ela e todos os 18 ano ele participar.
Durante CE todos é avaliado sobre como eles podem ser mais úteis para a tribo. CE também
ajuda com a seleção de parceiros.

Ela e ele que fisicamente não são capazes de se multiplicar se
tornar 'adotivo pais. Eles entram em um contrato 'Holy- Matrimônio'. 'CE'
fornece o 'crianças'.

SAGRADO MATRIMÔNIO begi nn ingofaf ami ly.
Agradar 1 DEUS , para a sobrevivência espécie, para cumprir o destino 1 de, a imortalidade
humano-tipos: Mate, Multiply e começar uma família! As crianças precisam crescer em uma moral,
amorosa, solidária ambiente com ELE ELA modelos roll-. UMA ' piedosos - Matrimônio ' Contrato
cobre estas questões morais e legais. Mesmo sexo, sexo confuso ou Child-molester não pode
entrar neste Contrato.

Deficiência sexual (Mesmo sexo, sexo confuso ou Child-molester) , Você não pode entrar neste
Contrato. Qualquer que entrou em uma 'HMC' tê-lo cancelado. Mesmo aqueles que foram
legalizados pela Anti- imoral 1 DEUS
Governo. Sexual Deficiência, você nunca são iguais. Estas são as pessoas que precisam de
quarentena. Para proteger as crianças.

O ' Sagrado matrimônio Contrato' tem um começo e um fim. Começa no dia do casamento por
assinatura. Ele termina quando a criança mais jovem completa 17 anos de SHE, 18 de idade para
HE.

P re -Nós dd ing - Da yre qu ir eme nts
'CE' lida com todos os principais requisitos weddingday pré. Pode haver casos em que a
marcação 'CE' não é manipulação, requisitos pré casamento dia.
A Ele e ela anunciar a sua 'Engagement' em um ' ajuntamento '. Eles vão para o ' Condado ' escritório
inscrever em um 'começar uma família' curso. Durante o curso eles recebem uma médica,
mostrando que eles são capazes de conceber também um perfil é necessária mostrando
competência mental e emocional para criar os filhos. Na ausência tanto, gera o cancelamento de
acoplamento e

" Não" Contrato HM.
Um casal precisa de um até à data, " AVL & E ( Ativos contra Passivos e Enti

- tlement) declaração '. Quaisquer activos, créditos recebidos, Passivos
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incorrido em weddingday são adicionados ao 'AVL & E'statement.

Nota! monoparentais, os pais un-casado, pessoas com deficiência sexual- (Mesmo
sexo, sexo confuso, criança molester) não pode criar os filhos.

Nós dd ing - Da JRA qu ir eme nts.
Casamento é realizado no dia 6 de Celebrante da Shire-escritório do
Sheriff. Noiva e de fornecimento de noivo dedo-rings (*) 'Pessoal
Médico, perfis e AVL & E.

Eles trazem Pais irmãos e irmãs. Ninguém mais está autorizado
a participar (sem crianças) .

NOTA ! Ela mantém sua família-nome. * ELA dedo-anel, 9 quilates simples Rosa
ouro, gravado: data, noiva e noivo 1 st nomes.
HE dedo-anel, 9 quilates simples ouro amarelo, gravado: data, noivo e noiva 1 st nomes.

1 Deus está esperando para ouvir de você!

Multiplicação Oração Comemore o Dia da multiplicação 3.1.7
caro 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-tutor (1 st nome)
Graças Você para o gozo de acasalamento Pede fertilidade e
saudáveis nascimentos compromete-se a acasalar e multiplicar

Assim, a humanidade pode colonizar o Universo Físico Para a
Glória de 1GOD e o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia do casamento e dia Multiplicação

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Pomposos grandes cerimônias de
casamento e recepções extravagantes
são anti-social, arrogante. Eles são
evitados pela Comunidade. Shun e
Vergonha!
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Título: CG ' Sagrado matrimônio' Contrato
objectivo: Mate, Multiply & começar a família!
Intervalo de tempo: Começa casamento-dia. Termina quando o filho mais novo
completa 17 anos de SHE, 18 de idade para HE.

Crianças: 3 são obrigatórios, mais são desejáveis.
Acasalamento: direitos de acasalamento únicos! acasalamento diária desejável para conceber de 1ª
Tempo.

Concepção: Sem a gravidez após 10 semanas, apoio médico é um
devo. Sem a gravidez após 50 semanas, o contrato é cancelado.

Deve conceber anual até que a cota de 3 crianças é atingido.

Parenting: HE & ela deve tomar Parenting Course. ELE ELA
deve comparecer Shire-SMEC & Province-PHEC conforme necessário.

Divórcio: 1 partido precisa ser considerado culpado. * Culpado perde todos os

direito a partir da declaração 'AVL & E' + quaisquer ganhos feitos durante contrato. Também
há a ser não mais contato com as crianças.

* Ambos culpado, as crianças vão para um orfanato.

Razões de Divorce: Vícios, adultério, rehab- enjaulado
ilitation, incapacidade mental, 7 semanas de suporte de vida, 50%
ou mais físico-deficiência.

Assinado por: Noiva................................................. ...............................
Noivo................................................. ............................
Testemunhado por Celebrante: .................................................. ...........
Encontro: .................................................. .................................................

participantes: ........................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

En f o r c e d b y : Sh i r e Sh e r i f f
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Religious marriage rituals are to be performed on weekday 7. After the couple return
from their honeymoon. They can attend to their religious obligations. E.g. attend
Gathering.

After concluding the Holy-Matrimony Contract (H-MC) the couple have 2 choices. Enter
a Companion Contract (CC) , or separate.

Companion Contract
Title: ' Companion' Contract
Purpose: Companionship, sharing life !
Time-span: Until separating or death. Separating has to give
3month's notice at Shire-office.
Closing 'AvL&E' statement from 'H-M' contract or new 'AvL&E' statement becomes
part of contract. If separating each gets half of assets owned. At death of 1 the other
gets all. Any wills are ignored.

Signed by: SHE....................................................................................
HE.......................................................................................

Witnessed by Shire Officer: …...........................................................
Date: .....................................................................................

Companions’ may exchange rings after signing a ‘Companion
Contact’. SHE finger-ring, 9 carat plain white-gold, engraved
his and hers 1 st names.
HE finger-ring, 9 carat plain white-gold, engraved hers and his
1 st names.
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1 GOD is waiting to hear from you !

Companionship Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Thanks' You for the enjoyment of companionship Asks for long
lasting sharing companionship Pledges to harmonize & share
Socialize with other companionship couples For the Glory of 1
GOD and the Good of Humankind
Th i s p r a y e r i s u s e d wh e n e n t e r i n g c on t r a c t !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
I N F I D E L I T Y is breaking a promise to remain faithful ...
Infidelity is breaking a promise made between a HE and SHE to remain faithful to
each other. That promise may be a verbal agreement between lovers, mentioned in a
love-letter, or part of marriage vows. Breaking that promise is a breach of trust a
disloyal act an unfaithful transgression. Every breach is accountable!

Infidelity is a breach of promise. A moral wrong by either a HE or SHE or both. This
transgression entails shunning by family, friends, neighbors, community,...

ADULTERY
During the term of a 'Holy-Matrimony Contract' any sexual trans- gression is a moral
wrong that also is a community crime. Sexual transgression (anal, oral or vaginal) by
husband with another SHE, HE or Animal. Sexual transgression (anal, oral or vaginal) by
wife with another HE, SHE or Animal. These transgressions are, Adultery'. Adultery
results in mandatory canceling of a, ' Holy- Matrimony Contract ' ( divorce) .

If the wife is not pregnant and there are no children. The Adulterer
(HE or SHE) is prosecuted, MS R4 ! Everything owned by the Adul- terer goes to the
victim of this betrayal as compensation. Husband and wife are adulterers both are
prosecuted, MS R4 and everything
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they own goes to Treasury.

If the wife is pregnant and or there are children. The Adulterer (HE or SHE) is
prosecuted, MS R5 ! The Adulterer (husband or wife) is not allowed to see or be near the
children ever. Everything owned by the Adulterer goes to the victim of this betrayal as
compensation.
Husband and wife are adulterers both are prosecuted MS R5 and everything they own
goes to Treasury. Children go into Foster-care and are never to see their parents
again.

Divorce
Divorce becomes mandatory when 1 or both parties of a ' Holy- Matrimony
Contract ' breach it or become unable to fulfill their obligations.

Repeat offenders of Addictions (see Scroll 4) . Adultery .
If 1 or both parties of, H-MC enter Caged-Rehabilitation. If 1 or both parties of, H-MC
are 7 weeks on life-support. Certified Mental incompetence. Certified 50% or more
physical-disability.
Divorce 1 party needs to be found guilty. Guilty looses every entitle- ment from the
'AvL&E' statement plus any gains made during contract. Also there is to be no more
contact with the children. Both guilty, children go into foster care. Assets go to
treasury.

Separate
Separation after completing H-MC . Value of 'AvL&E' statement is divided equal. Both
parties are to stay in touch with children (grand- children) .

Separation of Companions after giving 3month's notice at Shire-office
. Value of 'AvL&E' statement is divided equal. Both parties are to stay in touch
with children (grandchildren) .

Parenting
Currently a majority of Parents are not capable to give their
children the opportunity to produce their best. This is due to
wealth-apartheid many children are denied the opportunity to
produce their best. Custodian Guardian have the answer:
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End wealth-apartheid asset-strip and cage ( MS R6 ) the criminals who are cause
and effect of wealth-apartheid.
Custodian Guardian use community parenting, Free education, Learn & Teach, Shire
SmeC and Province PHeC! Community paren- ting a collusion of scholars, educators,
medico’s and parents. Join us for good parenting.

SmeC ' Shire medical & education Complex'.
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'.
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'.
CE ' Community Emergency service'

Child naming
Custodian Guardian give their new-born 3 names. 1 st name (up to 10 letters) , 2 nd name (up
to 10 letters) , family name (up to 10 letters) . None of the names has more than 10
letters. C-G pick the new-born’s name before birth. A new-born’s name represent the
continuation of a mothers’ and fathers’ family heritage.

The 1 st name of a SHE new-born has a female 1 st name from the mothers family (alive or
deseased) . The 1 st name of a HE new-born has a male 1 st name from the fathers family (alive
or deseased) . At birth the parents are undecided on a name. The new-born is given the
default 1 st name. A SHE new-born gets the mothers’ 1 st name. A HE new-born gets the
fathers’ 1 st name. Names once given cannot be altered.

The 2 nd name of a SHE new-born has a female name from the fathers family (alive or
deseased) . The 2 nd name of a HE new-born has a male name from the mothers family (alive
or deseased) . At birth the parents are undecided on a name. The new-born is given the
default 2nd name. A SHE new-born gets the fathers’ mothers’ 1 st name. A HE new-born
gets the mothers fathers’ 1 st name. Names once given cannot be altered.

When entering a ' Holy-Matrimony Contract ' SHE keeps her family-name as does
HE. The Family-name of a SHE new-born is the mothers’ family-name (mandatory) .
The Family-name of a HE new-born is the fathers’ family-name (mandatory) .
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Privilege 9 :
Have a pet!

Part of a Custodian Guardian's duty is to live in harmony with animals. A 'Custodian
Guardian family' will incorporate animals into their family. These animals are known as
pets. They are trained, cared for and loved.

Pets are to be no danger to the community, the Habitat and it's wild life. Pets are
non-poisonous. Pets are not predators. Pets are not wildlife. Pets are no bigger then
a small dog. Pets can't fly.
Mammal pets are desexed. Only licenced breeders can breed.
Unlicenced breeding, MS R3 for each animal.
Mammals must not just be kept inside but get outside exposure.

Dogs and their carers have to complete obedience training. Failing to
do so, MS R1 . Large Dogs are not used as pets. Breach, large dogs
are taken from owner,
MS R1 . Only small dogs live in Cluster Homes.

Cats are predators and like to roam making them unsuitable as pets,
breach, MS R3. Flying birds need to be free to fly. Making them
unsuitable as pets, breach,
MS R2 .

Cluster Homes allow small: Aquarium, terrarium, small dogs. Don't
allow: Cats, Wildlife, domestic animals, any- thing that is larger
than a small dog, no breeding. Creatures that are a threat to
tenants and or habitat.

Aquarium
Aquarium part of the Custodian Guardian
Education system. Every SmeC, PHeC
have Aquarium. Children are taught
Aquarium maintenance. Cold water and
Tropical fish are most suited for
cluster-homes.
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Terrarium
Terrarium are part of the C-G Education
system. Every SmeC and PHeC have
Terrarium. Children are taught Terrarium
maintenance.
Small Terrarium are most suited for
cluster-homes.
Pets are allowed to behave natural. Before getting a
new pet owners need to educate themselves about
how their pet behaves natural. Ignorant pet-owners
may force pets to behave unnatural. This becomes
cruelty to pets.

Cruelty to Pets
Mutilating: clipping ears, tail,... MS R2
Fashion fur trimming. Painting fur,
skin,... Dressing them up,...
Treating them as human, denying them to
be themselves. MS R2
Hurting: beating, kicking,... MS R2 for each animal!
Torturing: bait, lab animal,...
MS R3 for each animal!

Thrill-killing: hunting, poaching, roadkill, safari,... MS R4 for each animal!

Breeds: Pugs, English, French Bulldogs
are bred with evermore flat faces. Pet
owner are attracted to the flat face for its
childlike resem blance. The inbreeding
results in side-effects. Breathing
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problems have dogs collapsing: during hot weather, heart disease due to poor
breathing. Unfortunate that the dogs suffer their whole life, because of human cruelity. Pet
owner think the breathing difficulty are charming personality features. This type of
breeding ends, MS
R4 for each animal! Shun and Shame owners!
Keeping 1 pet without it socializing with it’s own kind is cruel. Animals are also part
of, 'C.G. Free-Education' and 'Teach & Learn'.
Some are domestic animals, others are pets. Not wildlife.
SmeC : New-born club, Basic-School, Girl's only School,
Family-College all have pets. Looked after by educators,
mothers, scholars. Smec also have farm animals and wildlife
studies.
PHeC : Boy's only school, Apprentice-College, Technical
College, Leadership-College, Leadership-Camp all have
pets. Looked after by scholars, educators and fathers. PHeC
also have farm animals and wildlife studies.

1 GOD is waiting to hear from you !

Pet Prayer

Celebrate Pet day 11.3.7.

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian guardian (1 st name)
Thanks you, for the joy of Pets I shall train, care for and cherish all
pets I endeavor to be a responsible caring Pet keeper I shall
protect Pets from cruelty and mistreatment For the Glory of 1 GOD and
the Good of Humankind
This prayer is used on Pet Day or whenever needed.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Pets are a responsibility
Neglecting pets anger 1 GOD
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Privilege 10 :
Have violent free community!
People have a right to feel save in their home. They have a right to feel save at study and
work. That is why the 'Custodian Guardian Shun Violence' concept is made available (see
C.G. non violence concept)
for implementation in every Shire .

Shire provide Sentinel services. Sentinel handle low to middle risk guard and patrol
duties. On, or off duty a Sentinel will report anti- social behavior (vandalism, crimes,
pollution) and report any community health and safety issues. Sentinel will arrest for
perceived broken breaches and committed crimes. Then call his station for a patrol to
pick up the arrested.

Shire provide a mandatory 7 hour Night-Curfew from 14-21
hours (C.G. Klock) . For good health, reduction in energy
consumption, less pollution and protection of wildlife. Reduction
in crime, cost to government, encouraging multiplication.

Emergency-service workers are assisting Law-enforcement. By being vigilant of
breaches of Rules, Regulations on or off work. They may have to make civilian arrest's.
CE reservist may be called to help.

People help their neighbors when under attack.
Workers help fellow workers. Educators &
Scholars help each other.
Every Shire's aim is to be violent free.
Having a violent free community is a Right and Duty. Every
person has a right to feel save. Every person has a duty to help
people who have violence inflickted on them. Not doing so, MS R2

People who allow violence, watch violence,
MS R2 People who encourage (cheer on,
help) , incite, violence, protect violent
people from arrest, MS R3
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1 GOD is waiting to hear from you !

Victims of Crime Prayer

Memo r i a l - d a y 2 . 4 . 7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Asks to ease the anguish & pain of Victims of Crime Help Victims
of Crime get Justice and compensation I promise to help punish
crime unending Ask that Evil is punished in Life and Afterlife For
the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

Prayer is used on Victims of Crime Day (Fun-Day theme) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Violence starts with the unborn. Violent surroundings in-still the propensity to violence
for the rest of the life. The propensity to violence needs a trigger to turn violent. Triggers:
Alcohol, anger, fear, peer-pressure, contact-sport, fight-sport, ignorance, humiliation,
mind altering substance, lack of empathy, provocation, violent video, violent
video-games,...

An unborn exposed to mum and dad verbally abus- ing each
other. Learn that it is okay to verbally abuse and will do so later
in life. A unborn exposed to mum being physically hurt by dad. SHE
newborn will later in life endure physical abuse by HE. HE
newborn will think it's alright to hurt SHE.

Aggressively abusing, intimidating, dominating others is bullying.
Bullying starts with intimitation and can evolve into assault. Bully's usually surround
themselves with hapless cowardly individiduals.
Bully and gang become guilty by association. Indimidation, MS R1 .
Threats, MS R2 . Hurt or killing: individual, child, Juvenile, Adult, Senior or Gang
rules apply.

Violenceisthethreat
STOP V I OLENCE s t a r t a t h ome
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Privilege 11 :
Free treament when sick!

Free treatment when sick is a 1 GOD given right to good people. Free treatment is not
available to Rehabilitators. People with self-inflicted health-issues (Addictions,
cannibalism, elective surgery, mutilations, suicide,...) don't get free treatment.

1 GOD is waiting to hear from you !

Good-health Prayer

Celebrate Good-health Day 12.1.7

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Apologize for my unhealthy lifestyle I
endeavor to make amends
Please support my efforts to make amends I support 'Free
treatment when sick' For the Glory of 1 GOD and the Good of
Humankind

This prayer is used on Good-health Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Private, paid (greed, profiteering, waste) for health care ends. Private health insurance is
obsolete its assets are confiscated without com- pensation. Private practises are
absorbed without compensation by the ' SmeC ( Shire medical & education Complex) '.
Private Hospitals are absorbed without compensation by the ' PHeC ( Provincial Hospital
education Complex) '.

Private, greedy profiteering healthcare in corrupt Wealth Apartheid countries have self
regulating bodies. They protect negligent criminal healthcare practioners from
prosecution. This body lobbies for injust Laws. It also helps their members to rip off
patients. Every selfregu- lating body (not just health) is shut, its administrators caged, MS
R6
University educated 'GP (General Practioner) ' are not real medics. They
are pill dispenser for Pharmaceuticals. The Pharmaceuticals reward these
fake medics with cash, gifts, trips,...
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Custodian Guardian medical training for 'GP' is via ' SmeC '. SmeC offer free-medical
care (preventive, continous and after-care) .

Custodian-Guardian medical training for 'Specialist' is via ' PHeC '.
PHeC offer free hospital care.
Custodian Guardian ambulance, emergency training is via ' PDEc
( Provincial Defence & Emergency center) '. PDEc offer free
ambulance and emergency services.

Many Pharmaceuticals' are poisonous and don't cure.
They ease (maybe) discomfort and need to be taken long term. They
'ALL' have side effects demanding more Pharmaceuticals' (poison) more
side effects.

A parasitic predatory profiteering marketing system.
Create demand> repeat (dependancy) > introduce new
(side effects) products (many victims end up taking 14 pills with side
effects a day) . Reward sales people
(Doctors) . This corrupt system is why health-care is so expences
and wasteful.
Pharmaceuticals' are primitive expensive treatment. Pharmaceuticals’ are a last resort
treatment. Shun Health-care practioners that only prescribe Pharmaceuticals'. They are
incompetent corrupt “Quacks”. Demand they be disqualified. Note! Adhering to
custodian guardian diet advice and following exercises, reduces ailments by 80 %+.

Rehabilitators that receive limited healthcare are billed. Rehabilitators
cannot go on life-support.
Rehabilitators don't receive cosmetic surgery.
People with self inflicted health issues pay for health- care: Alcoholics,
Dare-devils', Thrillseekers', Druggies', Fasters', Mutilators' (body
piercing, circumcision, cosmetic surgery, tattoos, transfusions,
transplants) , Smokers, ... People that don’t care about their health are
held accountable.

The Community owes GOOD people, FREE MEDICAL
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Privilege 12 :
Free education!

Free Education is a 1 GOD given right to good people.

Free Education is the 1 st step of fulfilling Scroll 1 Belief 4, “Humankind is
to seek, gain knowledge then apply it”.
Custodian Guardian Free Education is available from cradle to

cremation. Children, juvenile with mental, physical, sexual disability don’t
attend Free education. They are looked after & live in specialized
provincial compounds.

SmeC ( Shire medical & education Complex) beginning and end of Free Education. HE
from age '0-9', SHE from age '0-16' & Seniors from age '63 onwards until end.
SmeC is a careerpath for only SHE (mothers) ! Every SmeC
has a 'Gathering'.

Free Education at SmeC : Children attend 6 days a week from 1 hour after Sunrise to 1
hour before Sunset. Children are provided with cover all, footwear, educational material,
food and drink. They rest, have a bath (New born club) , the rest have a shower.

Mothers attend 6 days a week from 1 hour after Sunrise to 1 hour before Sunset (they
get 3 hour break) . Mothers are provided with cover all, foot wear, food, drink and
get paid ( 1x wmw ) . Can shower. Note! When leaving, Mothers and Children change.
Everything provided stays. There is no home work.

Age 0–2: a newborn attends with his mother a ' SmeC: Newborn club ' 6 days a week. Newborn
on completing year 2 receive ' New- born club Diploma' Mothers completing 280 hours
club learning and teaching receive: ' Year 1 Apprenticeship 'SmeC' Certificate '

Age 3–9: boys & girls (Scholars) attend 6 days a week mixed classes
(co-ed) SmeC: Basic-School ' Scholars on completing year 9 receive
' Basic-School Diploma' . Mothers completing 140 hours Basic School learning & teaching
receive: ' Year 2 apprenticeship 'SmeC' Certificate '

Age 10–14: girls (Scholars) attend 6 days a week girls only classes at ' SmeC: Girl's only
School '. Scholars on completing year 14 receive
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' Girl only School Diploma' Mothers completing 140 hours Girl only School learning &
teaching receive: ' Medical & Education Trade- Certificate' .

Age 15–16: girls (Scholars) attend 6 days a week paid (1x wmw)
classes at ' SmeC: Family-College '. Scholars on completing year 16 receive ' Family-College
Diploma'

62 year old SHE teach: SHE passes on Life Experiences to next generation (paid
3x wmw) at Family College .

Age 63 or over senior (co-ed) education is available at ' SmeC: Senior Activity
Club ' .

PHeC ( Provincial Hospital & education Complex)
provides continous Free Education. HE from age '10- 18' 'Boy's
only school', & 'Apprentice-College'.
HE & SHE further education: Technical-College,
Leadership-College, Leadership-Camp.
Age 10 – 14: boy's (Scholars) attend 6 days a week boys only classes at, ' PHeC Boy's
only school '. In groups of 14, they learn through watch, listen, try, understand & teach (wltut)
. After completing year 14 receive a ' Boy School Diploma '. Fathers on 1 day a week
roster- duty are trained and operate as teachers aid.

Age 15 – 18: boy's start a 3 year rewarded (1 wmw) apprenticeship at ' PHeC
Apprentice College '. In groups of 14, they learn through watch, listen, try, understand
& teach (wltut) .
Year 1 they attend College 3 days & work at a CROn 3 days.
Year 2 they attend College 2 days & work at a CROn 4 days.
Year 3 they attend College 1 day & work at a CROn 5 days.
After completion earned: ' Trade-Certificate '.

62 year old HE teach: HE passes on Life Experiences to next generation (paid
3x wmw) at Apprentice College .
Age 63 or over senior (co-ed) education is available at ' SmeC: Senior Activity
Club ' .
Further Education is available for HE, SHE at ' Technical-College' .
They hold 1 month fullday Supervisor courses. This is a 1 hour after
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Sunrise to 1 hour before Sunset 6-days a week 4 week course. Daily- routine: prayers,
exercises, psychology, communication, delegation, ledership, com -mittees,.. After
successful completion earned ' Supervisor-Certificate '

' Leadership-College ' provides for HE, SHE 2, 1 month fullday courses 'Leader-Diploma'
& 'Manager-Diploma' . Leadership course daily-routine is similar to Supervisor course
+ emergency-service obligations. After completion receive ' Leader-Diploma '.

Manager course involves starting setting up a ' CROn ' + emergency- service
obligations. Completion earn’s ' Manager-Diploma '. ' Leadership-Camp' 2 month full
day administration course for HE, SHE. Course sets up a ' Cluster-CROn '
and deals with an emergency (PDEc training) .
Completion earn's ' Administrator-Degree '.

PDEc ( Provincial Defence & Emergency center) operates 'CE
(Community Emergency service) '. CE operates 1 year compulsive 'Community
Emergency ' service' training by 17 year old SHE & 18 year old HE. It retrains
reservist.

PHeC & PDEc share 'Leadership-Camp training. Everyone who received 'CE' training
becomes a reservist. Every HE that completed 'CE' becomes a reservist on standbye,
until age 49. SHE after completing 'H-MC (Holly-Matrimony Contract) ' becomes a
reservist on standbye, until age 49.

Provincial Government provides 'Free-Education' from unborn to including Seniors. Non
Government education is not supported and closed. Education (free, public) is
provided by the Province & Shire.
SmeC ' Shire medical & education Complex'.
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'.
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'.
CE ' Community Emergency service'
Education is a collaboration between Parents, Educators and medics.
It involves Free-education, Free-health and Apprenticeships.
No, homework! No, non government education! No, Universities!
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1 st Learn, when comprehending, start teaching. In free education fast learners teach
slow learners. At work the experienced worker trains new-comers. At home,
grandparents teach children, grand children. Parents teach children.

1 GOD is waiting to hear from you !

Eeducation Prayer

Celebrate Education Day 6.1.7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Promises to seek, gain, apply Knowledge all life long To Learn &
Teach via Free Education To support public Free-education Pass
on Life Experiences to next generation For the Glory of 1 GOD and
the Good of Humankind

This prayer is used in class and on Education Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Plagiarize to build on and advance new ideas. Why rewrite some- thing that is well
written. A good piece of writing should be cherished not be mutilated by rewriting. Plagiarize
a good piece of writing and then expand on it . Evolution (good enough for 1 GOD) progresses
by building on existing and then creating new. Reading a good piece of writing
encourages the mind to lift one's intellect to the high standard of the original. Stopping
this thinking to concentrate on rewriting is mediocre time-wasting education. Be smart,
'Plagiarize'.

Plagiarism does not only apply to writing. Plagarism applies to all 'IP' (Intellectual
Property) . The Community gives people the means and opportunity to
develop Intellectual Property. Therefore all 'IP' is community property to
be used by all! Profiteering from 'IP' is plundering the Community a
Crime: ' MS R6 '

All 'Intellectual Property' belongs to the community for the benefit of all. In corrupt,
greed, profit driven Anti-1 GOD countries, plagiariz- ing may infringe copyright. Claiming
Copyright is stealing from the
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community, criminal behavior: ' MS R6 '
Homework is the most dishonest and useless form of learning or teaching. A Scholar
is under pressure from distractions, ignorance, friends, parents, timeline... Most
homework is not done by the scholar who is being assessed and graded. Homework
because of its dishonest nature is useless and misleading for assessment. Parents
and Educators supporting homework, support cheating, dishonesty.

Educators have moral issues when marking. They suspect
that the scholar didn’t do the assignment. Because of this
uncertainty any marks given are useless. Homework as tool
of

assessment of comprehension is mislea- ding. Therefore Homework is fake, a waste of
time and resources. NO HOMEWORK

Assessment : Is needed to make Teach & Learn useful and effective.
Note ! There is: 'NO Homework' !!!
Scholars are assessed for comprehension assignments completed in class. Whenever
a study-module is completed, Scholars get assign- ments to assess comprehension. The
comprehension assignments are completed in class. Note ! There is: ' NO Homework '
!!!

There are 2 assessment: Pass or Fail.

70
%

Pass rate is 70% comprehension. A fail and the scholar has to repeat the
study-module until a pass. Note ! Only the module needs repeating not the
whole year.

There is no final year Assessment or final examinations (useless activity) . Assessment
is only for each module, not for accumulated modules. When a Scholar has passed all
set modules a Course Certi- ficate is issued.

Educators are assessed for work competence, dedication to 'Learn & Teach'
and pupil comprehension. A teacher needs to be able to 'self assess' their
teaching performance. A class pupil comprehension-rate of 90% plus is
acceptable.
Anything less, educator (Teacher) is removed, retrained.

90
%

Before each teaching term all study-module comprehension assign-
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ments for the term must be 'successfully' completed by the relevant educator. The
Educator needs a Pass rate of at least 90%. Failure, the educator does not teach this
subject that term. An assessment is made if that person is suitable to be involved with
Education. Note:
C-G do not support multi skilling. Knowing a little bit of everything and nothing well.
Makes a person mediochre, not suitable for education. Educators are to be
knowledgeable specialists'.

80
%

A School pupil comprehension rate of 80% plus is accep- table. Less,
Principal-Educator is removed. Returns to teaching.

A school year is divided into 3 terms. Term 1, the 1 st, 5 months. Term
2, the next 4 months. Term 3, the last 5 months of the Custodian Guardian Kalender. There
are no school holidays. Educators, scholars are entitled to 2, 1 week holidays. Taken
separate, 1 week at a time. At least 3 months’ apart. Must apply at least 4 weeks in
advance. Parents apply for scholars.
Note: Free education providers have field trips (day or longer) in every term. Field
trips are free, mandatory. Educaters, sholars and some parents (as needed) participate.

Exercise
Scholars, Educators daily (mandatory) participate in indoor exerci- ces (use LGM as
guide) . Gym’s, Oval’s are closed (mandatory) . Con- tact sport, fight-sport, elite-sport (1
winner, many loosers) are banned
Any headmaster, educator deviating is removed from Education.

Sexual-Disability
Scholars that show signs of, ‘Sexual-Disability’ (child-molesting, same gender, confused
gender) . Are evaluated by a committee (educators, medics, parents) . If found afflicted are
transferred to, ‘SDQC’ (Sexual- Disability Quarantine Compound) . For their own
protection and protect the other children.

Mental-Disability
Scholars that show signs of, ‘Mental-Disability’ . Are evaluated by a committee (educators,
medics, parents) . If found afflicted are trans- ferred to, ‘MDQC’ (Mental-Disability
Quarantine Compound) . For
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their own protection and protect the other children.

Physical-Disability
Scholars that show signs of, ‘Physical-Disability’ . Are evaluated by a committee (educators,
medics, parents) . If found afflicted are trans- ferred to, ‘PDQC’ (Physical-Disability
Quarantine Compound) . For their own protection and protect the other children.

Seek > gain > apply knowledge via
Free Education <Learn & Teach
Privilege 13 :
Rewarded work !
Every person has a 1 GOD given right to be useful and have rewarded work. Unemployment
is not acceptable. A burden to the community. A useless life.

Rewarded work is divided into wage earner and volunteer. Wage earner looks after
the needs for the physical side of life, receiving monetary reward. Volunteering is
good for the Soul. 1 GOD loves volunteers! 1 GOD is watching!

For economic management, wages and conditions (wmw) are set by Provincial
Government. ' wmw ' are set annually. wmw may stay the same, or go up, or go down as
economic conditions require.
To set wages and conditions they are standardized. For best economic management
everyone's a wage earner. Private, State ownership are abolished and replaced by CROn .
Unions are deregistered. Govern- ment sets wages and conditions. There are 7 pay
grades.

Pay is based on a 'weekly minimum wage ' (wmw) and a multiplier.
Payscale starts wmw x1 (minimum) to wmw x7 (maximum) :

wmw x 1
wmw x 2
wmw x 3
wmw x 4

unskilled, apprentice
skilled, Trady
Master-Trady
Supervisor

wmw x 5
wmw x 6
wmw x 7

Leader Manager
Administrator

(maximum)

wmw 6 days, 7 * hours a day, 42 hour workweek, no work on day 7
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(Fun-Day) . Daily work-hour span (Time-Triangle) : 1 hour after Sunrise to 1 hour
before Sunset. Outside this time only emergency services work (Night-Curfew) .
Weekly no more then 18 hours (3 hours a day) of part-time work. No casual work.

* C.G. Klock, New-Age time-management is used

Conditions for all 7 pay grades:
Expecting SHE' s receive 7 weeks paternity leave,
wmw 1 then SmeC rules apply ~
HE' s receive 1 week maternity leave, wmw 1 ~

Sick-pay for all pay-grades, wmw 1 ~
There is 3 day grievance leave, wmw 1 ~
There are 2, 1 week (14 days)

annual-leave pay-grade, wmw 1
~ There is no annual-leave loading, nor
long-service leave ~
Work gear, Food, Drink, hygiene are
provided.
Work conditions: A workplace is to be healthy, safe, with protective gear
and footwear worn as needed. Push- ing people to do more work in less
time is unsafe, unheal- thy and decreases quality. There are breaks every
3 hours. Total hours worked (includes overtime, 10% loading) a day must
not exceed 10 hours .

Career path! Apprenticeship, when there is an opening, promoted by work
experience, seniority. Further study after qualifying ( HE, SHE) . When there is an
opening, promoted by work experience, seniority. Further study after qualifying.
When there is an opening, promoted by work experience, seniority. ...

Tax for income up to wmw7 : 0% ~ Tax for income above wmw7 :
100% ~ Tax for fringe benefits : 100% !

Workers who cannot find full or part-time work.
Are usefully employed (Good-doers') by the ' Shire ' on
wmw x1 . Having Good-doers eliminates unemployed !
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1 GOD is waiting to hear from you !

Workers Prayer

Celebrate Workers Day 5.1.7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Asks for help so I may be a useful worker May my efforts be
appreciated & rewarded fairly I endeavour to do my best at all
times I will make my community proud of me For the Glory of 1
GOD & the Good of Humankind

This prayer is used on Workers Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 14 :
Receive respect !

Custodian Guardian give 'Respect' they in return want to be respected
Receiving respect is part of a harmonies family, workplace, communi- ty. Receiving
respect is a privlege. C.G. show respect to other C.G., to Elders and members of the 1
Church ( UCG1) . They also show respect to other deserving people.

Receiving Respect is showing admiration for virtue or achievement .
It may take time and effort to become aware of good qualities. When aware and where
appropriate, honor those qualities with Respect.
Parents receive respect from their children. In return parents respect their children's
growing pains. Elderly receiving respect from younger show respect via
knowledge-continuity. People show respect to elect- ed leaders. Workers show respect
to CROn committee members.
Respect is not a Freebie. Respect is earned! People who have not earned respect.
Do not receive respect. They need to improve.

Are you receiving respect, 'Yes, Good'! Not receiving respect, 'Why Not'! Self evaluate,
ask others. You may need to change. Others may need reprimanding.

Respect ! A worthwhile Goal !
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Privilege 15 :
Receive justice !

Receiving Justice is a 1 GOD given human right! The greatest threats
to Justice are Hereditary-Tyrants, Political-Tyrants and Wealth
apartheid. Denying this 1 GOD given privilege is insulting 1 GOD and a
commu- nity crime MS R6-7

A threat to Justice is In-justice, Elitism, Corruption,..
(Chain of Evil) . Injustices are the result of estate and arrogant,
selfish and power addicted Hereditary and Political Tyrants.
Hereditary-Tyrant’s abdicate or are caged, MS R7 . Political-Tyrant’s
are caged, MS R7 .
Wealth-Apartheid, estate, ends. Corrupt, Parasitic, Predatory,
Profiteer’s are asset stripped, caged, MS
R6 . Replaced by CROn and wmw.
Custodian-Guardian support a just, democratic society.
That is based on, or behaving to what is moraly right, fair and written in
the, Law-Giver Manifest .
To receive justice. There are enforced Laws. Upheld by a
non-combatting Judiciary (Sheriff Lawyer Pool, Marshall Barrister
Pool) . Who collaborate to find, ’Truth’. Proclaim, ‘Guilty’ or ‘not
Guilty’. Hand out, accumulated ‘Mandatory Sentence’,
Rehabilitation’
and compensation as warranted. Note! There are no juries. There is no civil litigation.

1 GOD's
Justice

Judgment-Day > Purity-Scales
(Scroll 7) Relive Prayers

JUST I CE a HUMAN–R I GHT
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Privilege 16 :
End with dignity !
Custodian Guardian believe 1 GOD has the right to decide who lives or dies. People
have a 1 GOD given right to end their life with as much dignity as events allow. That
entails ending an unlivable life by putting the life and death decision in 1 GOD's hands.

A Person on life-support have it turned of (by medical staff) after 3
day's (mandatory) . 1 GOD then decides if that person lives or dies. Leaving
a person longer on life-support is torture, a crime, MS R7 .

A Person is told they have a life threatening illness. 1 st their body is butchered (surgery) .
Still alive the person is burned (screaming in agony) with radiation. Still alive the person
is now poisened (Pharm- aceuticals) . Still alive you may be cured for now. Or you are
not cured, after the torture you are left to die a slow and agonizing death. It is cruel
inhuman. Not an end with dignity.

Custodian-Guardian support preventive health consisting of diet, exe- rcise and
immunization. Surgery is a last resort medical procedure. Radiation treatment is torture
not to be administered. Pharmaceuti- cals' are to be avoided, they are an unhealthy
ripp-off. They all have side effects and are a great health risk to be avoided.

A Person unable to make a sandwich and eat it now or in the foresee- able future. May
want to envoke the 1 GOD decision making process
(live or die) . Every person has the right to deny: treatment, food and drink (no liqued
intake your dead in 2 day’s) . Denying a person this right is torture, a crime, MS R7 .

1 GOD's design is that everything in the Physical Universe has a beginning and end,
including the human-body. Human compassion demands putting an end to suffering. Not
'artificially prolong' life. Artificially prolonging life is interfering with 1 GOD ’s design (the
Soul’s mission) .

To avoid being buried alive, cremation is a must. Cremation
also frees the Soul. Note!
Graveyards are a health-risk, a waste of land.

50

1 FAITH 15.08.1.1 NAtm
Law-Giver Manifest As it is written it shall be !

1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Self inflicted killing (euthanasia, suicide) is a sign of a weak mind, a weak spirit. It is a
Life-experience for the Soul. Other humans should not interfere unless there is a
danger to others. 1 GOD will handle this on Judgment-Day. Helping a person to a
self-inflicted killing is acceptable as long as the relevant court accepts that there is a
death-wish. Severe suffering is torture. End it!! Note! Humans end it (compassion) for
suffering animals. However they lack the same compassion for their own kind.

Ending life with dignity is a human right.
1 GOD is waiting to hear from you !

Soul Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Please Welcome
a member of our community A humble custodian guardian who
struggled to be good A much loved person who fulfilled their mission
Fire frees this Soul for Judgment-Day A unique Soul missed For the
Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

This prayer is used after a person died or any time. Is used at a End-Portal
Ceromony of a Crematorium.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 17 :
Have freely elected government !
Humans are social creatures. They like to belong.
Freely elected committees fulfill this need. Leadership by 1 is
Tyranny. Leadership by committee is fair.

Hereditary and Political-Tyranny are replaced with multi
choice freely elected (1 st past the post) governance. Governance
represents HE, SHE with equal representation. Elected
officials use the ' Law-Giver Manifest' as guide.
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People are supporting freely elected Government by voting in elect- ions. Not voting
may result in radicals taking over Government and establishing a Tyranny (hereditary or
political) . Tyrants are removed caged, MS R7 . ' Universe Custodian Guardians' support
only 2 types of government, 'Province' (provincial) and 'Shire' (local) .

After establishing a Province it is divided into 35 politi- cal districts. Each
district elect 1 HE, 1 SHE to Parlia- ment for a term of 4 years (Quattro
years) . The candi- date (HE, SHE) with the most votes is elected. The
70 elected are known as Rulers. Custodian Guardian sup- port
independent’s not parties.

The 7 Provinces are governed by Central Committee (Parliament) .
This Parliament is made up of 70 Rulers. 36 Rulers form a Govern- ment. The
Government Rulers are known as Legislators and non- Government Rulers are
called Checkers. Checkers supply a Ruler- Umpire who Chairs' Parliament.

Rulers elect by secret vote a committee of 7 Legislators and 1 Ruler- Umpire. The Rulers
1 st elect 1 HE, 1 SHE. Betwen them the 1 with the higher vote becomes 'Chief'Legislator.
The other 'Checker Ruler- Umpire' (E.g. SHE is Chief, HE is Ruler-Umpire) . Same amount
of votes the more senior becomes Chief.

Next the Rulers elect 3 HE, 3 SHE Legislators. Same amount of votes the more senior
become Legislators. The Chief disburses the 5 Com- mander's (Environment, Exterior,
Interior, Knowledge, Shires) and 1 Auditor portfolios. The Province is now governed.

Note! Parliament's Ruler-Umpire is also auditing the Auditor. Parliament
Accountability is paramount !
The Province creates a 'Shire'. The Province offers 3 'Advisers' to the 'Shire'. The 'Shire'
council is made up of 3 'Advisers' and 2 'Kalifs' (1 HE, 1 SHE) 'Kalifs' are elected every 4
years on the 1st Day of Passover-Month, Quattro-Year * by the 1st past the post system.

* New-Age time-management, C-G Kalender
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Custodian Guardian vote in all elections that they are eligible for.

HOW to VOTE
The candidate to vote for:
A HE or SHE no younger then 28 or older then 70. Is or has
been a parent.

Is an employee or volunteer or retired. Is
mentally and physically fit. Has no University
education.

Has not completed any caged Rehabilitation. Has no sexual disability (same gender,
confused gender, child molesting) . Uses the ‘Law-Giver Manifest’ as their guide. Is a

Custodian Guardian

NOTE !
Custodian Guardian Supporters and Klan Elders may nominate, sup- port, endorse and
SHUN candidates in elections. Custodian Guardian Members (Zenturion, Praytorian,
Proclaimer) cannot support, nomi- nate or endorse candidates outside the 1Church
administration.

Voting is a civil-duty.
Freely elected Government is a human-right.
After receiving earned ‘Privileges’. It is time to learn about ‘Failings’.

For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind!
End
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