1FAITH Law-Devējs manifests

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Turētājbankas Guardians

tikumi ir pozitīvi. Būt tikumi ir laba Soul & padara jūs par labāku cilvēku. 1 GOD ir
skatīties.
Padarīt tikumi dzīves veidu. Dzīvo harmonijā
ar ģimeni, kaimiņiem, sabiedrību, dzīvotņu un
apkārtējās bas. Dzīvo tikumīgu dzīvi, ir
labākais veids, kā dievkalpojumu 1GOD.

Būt tikums ir skaitu pie Tīrības skalas.
Tikumiem persona relive labi viņi darīja. 1GOD mīl
viņus.

Cilvēce ir panākumi: tikumi
pielūdzot tikai 1GOD & vienmēr sodīt ļaunumu. 1. Uzziniet, tad
mācīt un zināšanu-nepārtrauktība. Aizsargāt vidi un harmonizē ar
Habitat. Loving, uzticīgu un uzticams. Drosme, Labestība, Just,
Sharing. Neatlaidība Clean & Tidy
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1FAITH Law-Devējs manifests

1GOD gaida dzirdēt no jums! • • • •••
tikumi -Prayer
dārgs 1GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) sola dzīvu & akts tikumi

Solījumi mudināt citus dzīvot un rīkoties tikumus Pieprasījumi
sodot nepilsoņu tikumiem uzvedība Ļaujiet tikumi attīstīties un
lai nepilsoņi tikumiem trīcēt godam 1GOD & Good Cilvēces
Šī lūgšana ir skaitītas mājās vai pie salidojums!
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Tikums 1: pielūdzot tikai 1GOD & vienmēr sodīt ļaunumu.
dievināt 1GOD tikai. Izmest visus citus elkiem ": savus
dievnamus, to rituālu'S, rakstiem, ...
Norādījumi par to, kā dievkalpojumu nāk no ' Likums-Devējs
manifests '.
1GOD nevēlas sacrefices. Altāri aizstāts ar lecterns. Turētājbanka
Guardian mācīties (Meklēt, iegūt zināšanas) & mācīt (Pieteikties
un nodot zināšanas) , No šūpuļa līdz kremāciju.

1GOD nevēlas mērķis būvēt dievnamus.
Turētājbanka Guardian pielūdz jebkur, jebkurā laikā. Uz Funday ir pie
salidojums (Jo izglītības objekta) ar ģimeni, draugiem, kaimiņiem ...

pielūdzot 1GOD līdzekļi kuriem Evil atbildības. Visur,
kur parādās Evil. Atbildība nāk ar konstatējumu,
"patiesība" (Ar slepenu nav sacīkstes) nosaka personas
vainīgumu vai nav vaina. Vai ir vaina, obligāti teikums (Pieaugošs)
Tiek lietots seko rehabilitācijai. Ja nepieciešams
kompensācija tiek dota.
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1000 ir gados ļauns tuvojas noslēgumam!

ESI LABS sodīt ļaunumu !!!!!!!
Tikums 2: 1 st Uzziniet, tad mācīt un zināšanu-nepārtrauktība.
Cilvēka intelektuālā īpašuma izmantošana (IP) ietver, 1 st Uzzināt tad Mācīt,
meklējot, iegūstot un izmantojot zināšanas. IP nāk caur bez valdības
Izglītības, dzīvesdarbības pieredzes, darba pieredzi, likuma Devējs
manifesta.

Beidzot iet uz pieredzi intelektuālā īpašuma, (Know dzega
nepārtrauktība) ģimenes, darba vietā, kopienas (Nav autortiesības,
patentu, IP pieder kopienai) , Shire.
Provinces valdība piedāvā " Brīvā Izglītība "No nedzimis līdz ieskaitot Senioru. Ne
valdība izglītība netiek atbalstīta un slēgts. izglītība (Bezmaksas, valsts) tiek
nodrošināta ar provinces un Shire.
SMEC ' Shire medicīnas un izglītības komplekss ".

PHeC " Provincial Hospital & izglītības Complex ".
PDEc " Provinces aizsardzības un ārkārtas situāciju centrs ".

CE " Kopienas Avārijas dienests "
1 st Uzziniet, kad izprast, sākt mācīšanu. Ar bezmaksas izglītību ātri audzēkņiem māca lēni
audzēkņiem. Darbā pieredzējis darbinieks vilcieni jaunus konkurentus. Pie mājas
vecvecākiem, vecākiem, radiem, draugiem, mācīt.

Zināšanu nepārtrauktība padara indivīda know dzega (intelektuālais
īpašums) nemirstīgs. Katru indivi- dual vecumā no 14 saglabā
ierakstu par savu dzīvi experien- ces (Abi pozitīvs & satraukumu) . Ģimenes
jābūt cap- Ture, saglabāt un audzināt savu intelektuālo īpašumu.
Organizācijām ir uzņemt, saglabāt un atkārtoti izmantot savus darbiniekus, "I-P".

Kopiena ir jāizmanto saviem pilsoņiem intelektuālā īpašuma labā visu. Provinces
valdība saglabāt arhīvus.
Uz Judgmentday Jūsu Soul tiks lūgts, ko ir iemācījušies un ko bija šis zināšanas
izmantot.

Zināšanu nepārtrauktība daļa no mūsu Nemirstība
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Tikums 3: Aizsargāt vidi un harmonizē ar Habitat.
1GOD s Destiny cilvēcei ir kļūt Turētājbanka par, "PU" (Physical
Universe) . Kopienas sākas saskaņojot ar vietējo Habitat. Tā
kā progresē būt pārzinātājs videi un visām tās dzīvības
formās, uz Zemes.

Par cilvēka izdzīvošanu Humamkind ir dzīvot līdz tās Destiny. Kļūsti Turētājbanka
Guardian no fiziskā Visuma. Tas nozīmē, kas dzīvo harmonijā ar vietējo biotopu, lielāka
vides un pārējo fizisko visumu.

T

Lai saskaņotu ar dzīvotņu turētājbanka

aizbildņiem jāizprot Evolution (Pielāgoties,
sākas / beidzas un pārstrādāt, cēlonis un sekas,
pārtikas ķēdi / eko-sistēmu, izmēģinājumu un
kļūdu, attīstīties.) . Harmoni- Zing līdzeklis, kas
aizsargā (Gaiss, ūdens, augsne) , neradot
piesārņojumu
(Dedzināšana, atkritumu, inde, toksīnu ..

) . Turētājbanka aizbildnis harmoni- zing ir
nodrošināt sugas izdzīvošanu
(Dzīvnieku, kukaiņu, augu valsts ..) .

Cilvēces ir izpētīt un kolonizēt fizisko Visumu. Tāpēc iedzīvotāju
skaita pieaugums ir būtiska. Novirzot laiku un resursus no
leisuretime darbību kosmosa izpēti un kolonijas. Humankinds
Destiny!

Tikums 4: Loving, uzticīgu un uzticams.
Būt mīlošs, uzticīgs un uzticams sākas ar bērniem turpinās ar vīru un sievu,
paplašināto ģimeni. Bērni mīl savus vecvecākus, viņu vecākus & vecvecāki,
radinieki.

Vīrs un sieva ir mīlošs, uzticīgs un uzticams attiecības ar otru, kā rezultātā bērniem (Pašu,
veicināt vai pieņemts) . Kam viņi māca savas morālās vērtības, tradīcijas un sociālās
prasmes. Ģimene ir mīlošs, uzticīgs un uzticams daļa no paplašinātās ģimenes.
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Pagarinātais ģimene simbolizē aptverot visas tikumiem. Tā mīl
1GOD, tas ir uzticīgi savam 1FAITH. Tas ir uzticams, kas tas ir pieteikumu iesniegšanas proce- par likuma
Devējs manifestu.

mīlošs 1GOD ietver visas darbi. Cilvēce ir jābūt uzticīgiem viņu likteni pagaidām
Depozītu Guardian. 1GOD ir atkarīgs no mums, Tu!
Būt uzticīgs ir brīnišķīgs tikums, Soul-food. Uzticīgs persona ir sasniegusi augstāko
cilvēka labestību. 1GOD mīl jūs!
Būt uzticams ir tikums, kas padara uzticamu draugu. Būt uzticams padara labs
darbinieks. Būt uzticama ir labs dzīvi sabiedrībā.

Tikums 5: Drosme, Compasssion, Just, Sharing.
Tikumība 5 ir nevienveidīgs essentual cilvēka uzvedību. Kad ievēlot kandidātam
komiteja, izvēlēties kandidātu, kas, šķiet, ir šī nevienveidīgs essentual cilvēka
uzvedību. Par personiskā līmenī cenšas dzīvot šos essentual cilvēka uzvedību.

Turētājbankas-Guardian cenšas būt courages whithout esot tirānisks. CG parāda
žēlsirdību bez gullible. Ir tikai un koplietošana ir piemērots ar privātpersonām un
sniedzas līdz kopienai.
Drosme ir atbildība, apstrīdot netaisnību, apturot huligāni, noņemt tirāniju, rokturi
mis-veiksmi, Protect 1GOD 's jaunākais ziņojums,
... Drosme ir spēt nepiekrist, varētu teikt, nē! Drosme ir zināt savus
ierobežojumus & trūkumus.
Līdzjūtība ir mīļākie ar Soul, tas jūtas silti un izplūdis. Rand- om laipnības ir daļa no
CG Daily-rutīnas. Būt compas- sionate ir sajūta empātija, ir izpratne, sniedz atbalstu,
klausīties,
.. Piedošana, Runas, žēl, rājienu, apsūdzot nav kom- kaislība.

Būt vienkārši tikums saņēmēja taisnīgums ir cilvēka vajadzība. Ir tikai sev un citiem, ir
pamats Tieslietu taisnīgā sabiedrībā .
Tieslietu vajag morālu kopienu ar likumiem, tiesībaizsardzības,
atbildību, izmantojot slepenu vienošanos, tiesu, obligātā
uzkrājošā notiesāšanas rehabilitāciju un kompensāciju.
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Dalīšanās envolves emocionālu un fizisku piesaisti. Koplietošana attiecas ietvaros ģimenes vienībā.
Sharing, var būt kopā ar draugiem. Koplietošana attiecas uz harmoniju Shire.

Koplietošana dzīvo kopā. Vai ar dzīves pieredzi ar citiem.
Pielūdzot, daloties ar 1GOD.
Koplietošana ir brīvprātīgo, norādot savu laiku un intelektuālā īpašuma par labu
citiem. Sharing sakāves ļaunums spekulāciju, wealth- aparteīds un egoisma. Sharing
ir Turētājbanka Guardian veidā.

Tikums 6: Neatlaidība.
Neatlaidība dara kaut ko, neskatoties uz grūtībām, mazdūšību, kavēšanās vai šķēršļiem, lai
sasniegtu panākumus. Bērns mācās, kā staigāt kritienus, pieceļas, krīt, pieceļas, ... tas
perseveres līdz tā iet. Daudzi pieaugušie aizmirst šo nodarbību.

Persona, kas perseveres nav atzīt sakāvi. Šī persona tur mēģināt, līdz kopums mērķis
ir sasniegts. Šī persona neatlaidīgam kamēr viņi veic savu pēdējo elpu. Bez neatlaidība
nav liels sasniegums ir iespējama. Trūkst neatlaidība ir ierobežojums. Lai šo
ierobežojumu tiek tikumus.

Sakot! Es zināju, ka man būtu, es domāju, ka es varētu un es zināju, ka es varētu.

1GOD atlīdzības Neatlaidība. 1GOD vēlas ikviens, lai aptvertu šo tikumības! Vai nav
pievilt 1GOD!

Tikums 7: Clean & Tity.
Laba veselība ir nepieciešama labas higiēnas laba higiēnas sākas ar to tīru un kārtīgu. Clean &
sakopta sākas ar personīgo izskatu, attiecas uz mājām un darbu. Clean & uzkopt attiecas arī uz
domāšanu un argumentāciju.

A 'Ikdienas rutīna "ietver tīrību. pēc katra tualetes apmeklējuma un pirms
katra barība nomazgājiet rokas. Mazgāt seju pirms katras barības. Tīrīt zobus
un nomazgāt visu ķermeni pirms gulētiešanas. HE ir skūšanai vismaz divas
reizes nedēļā. Custod- ian Guardian apmeklēt pulcēšanās tīru (Matēts zobi,
showered, mazgā) & shaved (HE) , Valkā tīru, glīts gear (no galvas līdz
kājām) .
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Pēc piecelšanās no rīta katrs ģimenes loceklis physical- ly spēj padarīt savas gultas.
Vecāki bērniem mācīt kā. rīta higiēnu pabeigšana. Ir pienācis laiks, lai saņemtu dressed,
liekot uz pārceltas-out sagatavoti (Vakarā pirms) rīku plānoto valkāt personu. Katrs
breakfeast glabāšanas konteiners ir marķēts (Saturs, pildījums-datums) . Pēc breakfeast
tīru ēšanas jomā. Atgriezties konteineru uzglabāšanu. Dirty konteineri, trauki tiek likts
izlietnē. Persona ir gatava uzsākt savu DAILLY darbus (Mājās, skolā, brīvprātīgais
darbs, darbs) .

Visiem konteineri ir satura etiķeti. Pārtikas konteineri ir arī pildīšanas datumu. Glabāt
konteinerus glīti. bīstams (Inde, toksīns) konteineri tiek droši saglabāti (Bērnu un
nekompetents pierādījums) .
Neatstājiet neizmantotos objektus (Instrumenti,
rotaļlietas, trauki) pieblīvēt mēbeles, grīdas vai
darba-zonu. Pēc izmantošanas paņemt preces viņus
veikls uzglabāšanai. Sadziedē Vienmēr ir vienā un tajā
pašā vietā. Tad tie ir viegli atrast.

Pirms gulētiešanas. Sagatavot un izvietojums pārnesumu plānojat valkāt nākamajā dienā. Pack
jebkuras somas ar priekšmetiem, kas tiek plānoti jāņem līdzi, izbraucot no rīta.

Izmantojot balinātāju vai spēcīgas dezinfekcijas palielina jūsu izredzes iegūt hroniska
obstruktīva plaušu slimība. Izmantot dabisko virsmu tīrītājs:
Mix, 1 glāze dzeramās sodas, 1/2 tasi baltā etiķa, pievieno dažus pilienus ēteriskās eļļas.
Vajadzīga to spēcīgāku pievieno ēdamkaroti sāls.

Vai nevar būt netīrs nekārtīgs slikts attaisnojums civilizētu cilvēku.
Tagad ir tikumus. Ir pienācis laiks, lai apskatīt mūsu mantojumu.

1GOD jaunāko ziņu, likums, Devējs manifests
beigas
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