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Forpligtelser er 1 GUD givet obligatorisk moral!
Forpligtelser er moralsk opførsel 1 GUD, familien og samfundet. Moralsk
forpligtelse konverteres til fællesskabspligt. Afslutning 1GUD givne
forpligtelser giver ret til at modtage 1 GUD givet privilegier. Fuldfører 1
GUD givet privilegier giver ret til at modtage fællesskabsrettigheder!

Trusler mod 1 GUD givet forpligtelser: Anti-1 GUD, apati, antisocial
adfærd, dovenskab, lovløshed, umoralitet, egoisme. Indeholder
trusler. Hold altid trusler ansvarlige.
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Tilbede 1 GUD, kassere alle andre afguder
Beskyt menneskekroppen mod undfangelsen
Livslang, søge, få og anvende viden Parret til at
formere sig og stifte egen familie

Ære, respekter dine forældre og
bedsteforældre Vag miljøet og alle dets
livsformer Brug 'Law Giver Manifest', spred
dens budskab Undgå og ryd op i forurening

Beskyt dyr mod grusomhed og udryddelse Stå op for
de uretfærdigt angrebne, dårligt stillede, svage og
trængende
Foder de sultne, husly hjemløse og trøst syge Protest
uretfærdighed, amoralitet, miljø-vandalisme Udfør
belønnet arbejde, ingen loafing
Vær god straffes ondt
Vær retfærdig og vær fortjent
respekt Kremat, tæt kirkegård

Stem ved alle valg
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1 GUD venter på at høre fra dig!

Forpligtelser Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Bestræbelser på at opfylde alle forpligtelser
vil tilskynde andre til at gøre det samme

Jeg skal anvende forpligtelser som fællesskabsopgaver
Tilskynde til, at fællesskabsopgaver håndhæves til ære for
1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn reciteres derhjemme eller ved en samling!

Forpligtelse 1:
Tilbedelse 1 GUD, kassér alle andre afguder!
Tilbedelse er den mest personlige afgudsdyrkelse. Denne type afgudsdyrkelse
er forbeholdt 1 GUD kun. Enhver anden afgudsdyrkelse er falsk, 'det slutter'.
Alt fysisk og åndeligt bevis for andre afguder genbruges.

Folk tilbeder alt andet end 1 GUD vildledes. Der gøres en ydmyg
indsats for at konvertere dem til 1GUD 1 TRO 1 Kirkens
universitets værge. 1 GUD vil håndtere hårdt i livet og efterlivet
med enhver, der tilbeder andre (falsk) afguder.
Tilbedelse 1 GUD er nærbillede personlig. Når du udvikler
denne nærhed med 1 GUD. Du vil socialisere med
mennesker, der har det på samme måde. Besøg en
samling! Nej, samling, tæt ved, start 1.Ikke nok supportere
til at starte en samling. Konverter tvivlere, uvidende,
vildledt, genert, stædig, ynkelig, de vantro ..
1 GUD ønsker, at ethvert menneske får mulighed for at have 1 TRO.
Konversionsshows ikke-voldelige, ikke-egoistiske, omsorgsfulde, deling af
forældremyndigheds værgens samfundsliv. En konvert introduceres til en
samling. Det sociale knudepunkt for forældremyndighedens liv.Omvendte
hjælper med at kassere falske idoler. Efter at have kasseret deres vildledte
fortid. Deres fortid skal aldrig nævnes.

Tilbedelse 1 GUDbetyder at kassere alle andre (falsk) afguder. Diskar-
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ding betyder ikke kun fysiske ting (statuer, skrifter, ikoner ..)

men også falske følelser, ideer, ritualer, tanker ... Kassering betyder
ødelæggelse af stoffet, men også genbrug af affaldet.
Falske afguder kan være religiøse eller ej. Falske religiøse idoler: Buddha, hellig
mand; Jesus, hans mor, hans disciple; Hellige, præster af enhver art; enhver plante,
menneske eller dyr, enhver hellig jord eller hellig plads; hedenske guder,
hinduistiske guder ..

Falske ikke-religiøse afguder: Arvelige tyranner, krigsherrer, politiske
tyranner, politikere; Berømtheder, entertainere, atleter, videnskabsmand;
Aliens, Liberty, Sun, Stars, Planets, Moons, ...

Falske afguder tilbedelsessteder nedrives. Alt byggemateriale
genbruges. Shire planlægning gælder.

1GUD ønsker ikke formålsbygningsbygninger for tilbedelse
Kasserede steder for tilbedelse. Alle tegn på anerkendelse af falsk idol
gøres uigenkendelige. Alt digitalt (lyd, visuelt) af falske idoler slettes,
slettes, strimles ..

Der er kun 1 idol 1GUD!
Falske afgudsskikke kasseres. Penis og vagina lemlæstelse ender.
Body ardannende ender, body piercing ender, genstande fjernes fra
kroppen. Tatoveringer, fjernes.Ulovlig praksis med kasseret told
retsforfølges: FRK R4

Falske afgudsudstyr kasseres: kors, billeder, statuer, skrifter ..
Kasserede apparater skal gøres uigenkendelige.
Falske afgudsritualer kasseres. Ofre for mennesker
eller dyr, selv symbolske, retsforfølges. 1 GUD ønsker
ikke ofre. Alteret udskiftes med talerstol.1 GUD 's folk
omfavner og lever efter 'Law Giver Manifest '!

MÅ GØRE :
Tilbede 1 GUD kun! Tilbedelse 1 GUD praktiseres hvor som helst, når som
helst, alene eller som en gruppe (2 eller flere). 1 GUD ønsker ikke noget
formål at opbygge (Katedraler, kirker, kloster, moskeer, kloster,
helligdomme, synagoger, templer ..) tilbedelsessteder. Kassér
(nedrivning og genbrug) alle formål bygge tilbedelsessteder.
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Folk der tilbeder alt andet end 1 GUD er vildledende. En ydmyg
indsats bør gøres for at konvertere (Udfordringsbøn *) dem til 1
GUD. 1 GUD vil håndtere hårdt med enhver, der tilbeder andre
(falske idoler) afguder.
* Udfordringsbøn, rulle 1, bekræftelse 1
Tilbedelse 1 GUDbetyder menneskeheden lever sin 'skæbne! Depot
for det fysiske univers! Rumforskning og kolonisering (SX&C)
er obligatoriske. Rumkolonisering har brug for befolkningstilvækst!

Tilbedelse 1 GUDbetyder at tro på et efterliv og engle. For at
opnå efterlivet og af sundhedsmæssige årsager kremeres
en menneskelig krop. Ikke kremering kan resultere i, at
sjælen bliver et spøgelse.

Falske afguder tilbedelsessteder, skikke, ritualer og tilbehør
kasseres. Kassering betyder ikke kun fysiske ting (skrifter, statuer,
ikoner ..) men også falske følelser, ideer, tanker .. Kassering
betyder at ødelægge stoffet og genbruge affaldet.
1 GUD skabte det fysiske univers for menneskeheden! 1 GUD ønsker til
gengæld, RESPEKT! Tilbedelse af falske idoler viser respektløshed.

Der er kun 1 Idol, 1 GUD !!!
Forpligtelse 2:
Beskyt menneskekroppen mod undfangelsen.
Trusler (Farer) til en menneskekrop kommer fra klima,
genetisk modifikation, sygdom, uagtsomhed, inkompetence,
forurening (katastrofe, menneskelig handling)
og vold. At tage vare på trusler er et overlevelsesbehov fra en
menneskelig krop. En pligt i samfundet.

At beskytte menneskekroppen er en teamindsats.
Det betyder tæt samarbejde mellem et individ.

Deres familie, venner, naboer, samfundet og
alle former for regeringer.

Beskyttelse begynder ved undfangelsen (HE sæd binder med SHE æg) og
slutter med kremering. Beskyttelse indebærer klimabeskyttelse, indeholde
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vold, afslutte genetisk interferens, minimering af forurening, forebygge og
behandle sygdom, straffe uagtsomhed og tackle inkompetente.

Beskyttelse af menneskekroppen er alles pligt.
1 GUD venter på at høre fra dig!

Overlevelse Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Tak 'dig for menneskehedens overlevelse
Jeg bestræber mig på at hjælpe min krop, specie og samfund med at overleve.
Jeg skal gøre overlevelse til min nr. 1 prioritet

Støt min indsats for at overleve For Glory of 1
GUD & menneskehedens gode
Denne bøn reciteres på overlevelsesdagen eller når det er relevant!

Brug nedenstående regler, når et behov for at beslutte en overlevelsesordre.

Overlevelsesrækkefølge: 1. Specie, 2. Habitat,

3.Fællesskab, 4. familie, 5. individuel,
6. dyr, 7. personlige ejendele.
Overlevelse efter alder:

1. ufødt, 2. nyfødt, 3. baby, 4. barn,
5. ungdommelig, 6. voksen, 7. senior.

Fejre: 11.1.7. Overlevelse dag CG. Kalender Sjov-dagstemaer
For at overleve menneskekroppens behov Klimabeskyttelse.

Klimatrusler: Sol (stråling), Temperatur (varmt koldt), Vådt

(chill, hypotermi), Vind (brænd, chill, støv). Klimabeskyttelse består af
hovedbeskyttelse, beskyttelsesbeklædning, beskyttende husly.

Trussel mod nøgne hud (nøgenhed) udsat for elementer.

H-ps 1 (Hovedbeskyttelsesstandard) alt, hvad der er nødvendigt for at
beskytte dit hoved. Hovedbeskyttelse består af: 'E-p1', 'V-hjelm',
'Balaclava', 'K-tørklæde' '.

E-p1 (Øjenbeskyttelse) er opdelt i 2 sektioner: Praktisk: enkelt linse
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(visir). Mode: 2 linser (briller).
Brillefælge: skal holde luftbårne partikler ude på alle sider (top, bund, sider). Er
brudbestandig (går ikke i stykker når den sidder på). Kan have en hvilken som
helst farve kan være dekorativ.

Linser: ubrydeligt, meget ridsefast, blokerer UV-stråler, tåges ikke op,
blænding justeres (skifter mørkere / lysere, lysere / mørkere).

Øjenbeskyttelse bæres altid udenfor!
V-hjelm hovedbeskyttelse mod slag. Hår og hoved har brug for
klimabeskyttelse mod kulde, våd, ekstrem stråling og forurening.

Et hoved har også brug for beskyttelse mod slag: en V-hjelm med indbygget
GPS-tracker, telefon, videooptager ..

Den udvendige skal er metal eller syntetisk. Det har en midterste
højderyg, der kan dekoreres: fjerdragt ..Et læderhagerem holder en
mikrofon. Visiret er buet sidelæns og lige op og ned, ubrydeligt,
meget ridsefast, blokerer UV-stråler, ikke tåger op, blændjustering
(mørkere / lysere, lysere / mørkere). Hjelmen har læderrygg som
nakkebeskytter.

Det V-Hjelmen har indvendigt læderpolstring. Indbygget i
polstringen er ørestykker.EN Balaclava (Beanie) eller K-tørklæde
kan bæres under en hjelm. For at holde hjelmens indre foring ren
mod sved, skæl og fedt.Udenfor tilbehør: lyst, infrarødt lys; et
videokamera.
Balaclava (Beanie). Balaclava dækker hele hovedet og udsætter
kun øjnene.Strikkes af uld eller en blanding af bomuld og uld
(ingen syntetiske fibre). Kan have en hvilken som helst farve
eller et mønster, der kan have en dekorativ pom-pom på
toppen. Når der ikke er brug for ansigts- og nakkebeskyttelse,
kan Balaclava rulles op og blive en 'Hue'.
K-tørklæde. K-tørklæde kan dække hele hovedet og kun
udsætte øjnene. Det fungerer som et hovedbeklædning og et
slør (maksimal beskyttelse). Strikkes af uld eller en blanding af
bomuld og uld (ingen syntetiske fibre). Kan være i enhver farve
eller mønster.
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Balaclava eller K-tørklæde begge beskytter ved at dække næse og mund.
Indånding af forurening, dødbringende smitsomme sygdomme og
stikkende insekter undgås. Reducerer effekten af tør og kold luft. Allergier
og astma er reduceret. Indeholder spredning af smitsom sygdom.

Hovedbeskyttelse bæres altid udenfor!
Beskyttende tøj er nødvendigt for at beskytte menneskekroppen mod
klima, sygdomme og forurening. De vigtigste kropsdele beskyttet af
beskyttelsesbeklædning er hoved, hud og fødder. Beskyttelsesdragt
skal altid bæres udenfor.
Hud har brug for masser af beskyttelse fra Bites (dyr,
mennesker), Stings (Insekter, nåle), Infektioner (Bakterier,
svampe, bakterier, virus), Stråling (Varme, Sol, Nuklear),
Eksponering (Syre, Ild, Frost, skarpe kanter, våd).

Bide-beskyttelse: undgå vrede, farlige dyr og mennesker.
Sting-beskyttelse: dække hud (Beskyttende tøj).
Må ikke tatoveres eller gennembores (Selvstøvning ved piercing
eller tatovering er unormal syg, kan forårsage infektion

). Beskyt fingrene, når du syr.

Infektionsbeskyttelse: Ren hud, dæk med
beskyttelsesbeklædning. Sund kost, motion, urt
& krydderier, kosttilskud og immunisering.
Strålingsbeskyttelse: dække hud (Beskyttende tøj) til
varme og sol. For atomkraft en særlig dragt, der dækker
100% af kroppen. Advarsel! Udsættelse af bar hud
(Nøgenhed) til elementerne (Vejr) er usund.
Eksponeringsbeskyttelse: Beskyttelsesbeklædning, overall (med hætte) eller
2-stykke lavet af hør, bomuld, uld eller en blanding af bomuld, uld (ingen
syntetiske fibre) enhver farve ethvert mønster. Enten (overall eller 2-delt) skal
have en t-shirt hals, pustet* arme, ben lukket ved håndled og ankler
(trækfast) ... * Puffede arme og ben gør det muligt for albue- og kneleddene at bevæge sig frit

også luften indeni skaber klimakontrol for hud og krop.

Tøj skal laves af naturlige fibre: dyrehud, silke, plantefibre,
bomuld eller uld. Kunstige fibre bruges ikke til tøj
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og alt, hvad der rører ved menneskehuden. Produktionen af kunstige fibre til
beklædningsgenstande, eksisterende lager genbruges til andre formål.

Fødder har brug for beskyttelse (sokker, støvler) fra klima og banker.
Hud, tæer og ankler er i fare. Outsde bærer altid fodbeskyttelse.
Sokker er lavet af bomuld, uld eller en blanding af bomuld, uld (ingen syntetiske
fibre) enhver farve ethvert mønster. Sokker har rene sølvpartikler (ingen legering)
vævet ind, hvilket giver antibakterielle, antimikrobielle og antistatiske egenskaber,
hvilket reducerer lugt. Strømper dækker fødder op til 7 cm over anklerne.

Støvler har øvre beskyttende læder (ingen syntetiske stoffer), indvendigt
blødt læder (ingen syntetiske stoffer), såler læder eller gummi

(kan genbruges). Støvler skal beskytte fødderne op til 7 cm
over anklerne. Bemærk! Fodbeskyttelse, der ikke
beskytter (Sandal, Tøfler, G-streng) fødder og ankler er
ubrugelige. Fodbeskyttelse skal altid bæres udenfor. At gå
barfodet udenfor er usundt.
Hånd-beskyttelse i form af handsker bæres efter behov!
Handskerne er lavet af læder, bomuld, uld eller en blanding
af bomuld, uld (ingen syntetiske fibre) enhver farve ethvert
mønster.

Beskyttelsesdragt bæres altid udenfor.
Beskyttelsesrum (hjem, ophold, arbejde) et menneskeligt behov.

Beskyttelse mod kriminalitet (Sikkerhed), elementer (Vejr),
brand, insekter og forurening. Affordable Protective-Shelter
er en1 GUD givet ret! Depotforvalter foretrækker klyngehuse
(bor i samfundet).
Værelse's gulv, vægge, loft består af cyklon, brand- og højfugtighedsbestandige
præfabrikerede betonpaneler. Gulve skal rengøres med vådmop, skridsikker,
antistatisk, skimmel- og meldughæmmende, hygiejnisk.

Døre: Rektangulær ramme uden træ. Ydre, solid, låsbar indeni og
udvendig nøgleåbning insektdør, 1-vejs vision. Indvendig, solid,
låsbar indvendigt.
Vandret glidende-Windows er tonet med dobbeltglas. Firkantet ikke-
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træramme. Der er ingen gardiner eller forhæng (usundt: støv,
bakterier, insekter ..) i stedet for uden skodder (låsbar) og inde i
vandrette glidende insektskærme.
Til Opvarmning* Centralvarme (damp, varmt vand) anvendes. Køling sker
ved naturlig luftcirkulation. Rumtemperatur 19-21 ° C. Føler sig kold og
varmere klud. Skru ikke opvarmningen op!* Energispild er en forbrydelse

Belysning* skal automatisk tændes, slukkes.

* Energispild er en forbrydelse

Ikke-husholdningstag består af solpaneler.
Mennesker har en 1 GUD givet ret til overkommelige sikre
boligkvarterer (Ly). Regeringen har en pligt til at forsyne sin
befolkning med overkommelige sikre boliger. Ly (Klyngehus)
leveres af 'Shire ' (Lokal regering). Alle overkommelige boliger er
udlejningsenheder.

Beskyttelsesrum for overlevelse, sikkerhed, komfort ..
At eksponere bar hud er nøgenhed (HAN HUN)
Udsætter bar hud (nøgenhed) til elementerne (Vejr) er usund:
Støv, slid, frost, varme, infektioner, stråling, brod, vind, våd.
Når udvendigt dækker hud og hår!

Bar hud (nøgenhed) udsætter huden for støv. Støv tørrer op i huden,
tilstopper hudens porer, hvilket forhindrer huden i at trække vejret.
Tilstoppede hudporer er grobunden for infektioner(kløende, smertefuldt).
Vask støv af! Brug fugtighedscreme! Brug beskyttelsestøj udenfor!

Bar hud (nøgenhed) øger med slid, der skader huden, er smertefuldt,
ubehandlet kan føre til infektioner. Behandl slid ved at rengøre med
mild sæbe og vand. Dæk slid med bandage, hold det på plads med
tape.Brug ikke antiseptiske midler eller cremer!
Bar hud (nøgenhed) udsætter hud for frost. Frostskader på
huden kan være permanent. Fjern offeret fra kulden.
Fyld en lav beholder med nok vand opvarmet til 37 ° C
til at dække den forfrossne kropsdel.

Gnid eller masser aldrig frostbittet væv.
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Bar hud (nøgenhed) udsætter huden for varme. Varme tørrer huden op, kan
ødelægge den, hvilket fører til langvarig smerte og lidelse. Alvorlige og
blærede forbrændinger kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Bar hud (Nøgenhed) udsætter huden for stråling (Solar). Høj UV. stråling
gør huden meget syg.Genkendes ofte for sent! Søg lægehjælp. Solbadning
(ligger doven og udsætter huden for skadelig solstråling) hvilket resulterer
i hudkræft er en selvforskyldt skade! Det er ikke dækket af gratis
folkesundhed!BEMÆRK! Beklager ikke disse mennesker. De er arrogante,
forgæves, dårlige mennesker. Undgå og skam!
Bar hud (nøgenhed) udsætter huden for våd. Langvarig eksponering for våd
ændrer kropstemperaturen. Hvis det sænker kropstemperaturen for meget

(hypotermi) sygdom opstår. Søg øjeblikkelig hjælp!

Bar hud (nøgenhed) udsætter huden for brod. Mest almindelige
er insektstik (Bi, Hornet, Myg, Hveps ..). Insektstik er smertefulde
årsager Hudirritation, hævelse og ofte svær sygdom.
Bar hud (nøgenhed) udsætter huden for vind. Vind tørrer huden,
kan brænde den. Ren hud, brug fugtighedscreme!

Advarsel! Udsætter bar hud (nøgenhed) til
elementerne (Vejr) er usund. Hudbeskyttelse
(Beskyttende tøj) skal altid bæres udenfor.
Bar hud (nøgenhed) offentligt eller medier er et moralsk spørgsmål. Nøgenhed
uden for hjemmet er umoralsk, det viser en mangel på skam at være trashy. Jo
mere hud en HE eller HAN viser, jo mere trashy er de. Trashy mennesker skal
behandles som papirkurven.De er en plet på ethvert samfund.

Menneskets svømning er ikke naturligt. En menneskelig
krop er ikke designet til at leve i eller under vandet.
Svømning i eller under vandet er unaturligt, usundt, det
bør undgås.Naturlige farvande (havene) og indre
farvande (søer, floder ..). Unaturlige farvande
svømmebassiner, spaer ..

Naturligt vand er et toilet for alle skabninger, der
lever i vandet. Fugle, der flyver over vandet, gør deres
affald. Mennesker på strande tisse, kaste op,
menstruere .. Dyr og mennesker kloakering
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ender i indre farvande, oceaner. Svømning på et toilet er usundt for
huden. Slugning af toiletvand er en stor sundhedsrisiko. Gør det ikke!
Beskyt børn.Bemærk! Mange hvide sandstrande er fiskestub. Folk går til
en havstrand. Læg i fiskebåd og svøm i tisse. Yuk!
Naturligt vand svamp som absorberer forurening, toksin .. Luftforurening:
syreregn, aske (brændende, udbrud), støv (minedrift, storme), nuklear stråling
(kraftværker, militær). Luftforurening kommer ind i fødekæden (med luft, jord,
vand) endelig ender med at blive en del af en (sundhedsrisiko) menneskelig
diæt!

Vandforurening: Boring, dumpning, afstrømning, vandtransport.
Boring efter fossile brændstoffer forurener luft og vand. Dumpning af
kemikalier, rå kloakering, stoffer, affald, toksiner sker dagligt. Afløb
(toksiner, kemikalier, stoffer, affald, rå kloakering) fra stormvand, gårde,
industri, forurener. Vandtransport bulkskibe, krydstogtskibe,
supertankskibe, ubåde, trawler, krigsskibe er store forurenere. Mindre
vandtransport forurener også især indre farvande.

Forurening af luft, jord og
vand er 'miljøvandalisme' en
forbrydelse: FRK R7. Al
sejlads og sejlads slutter.
Unaturlige farvande indeholder en
blanding af kemikalier, der tørrer hår,
hud og irriterer øjnene. Svømmehaller og
spa undgås. Svømmehaller er elitistisk
affald af knappe ferskvand.

T hans affaldsendere!

Rigdom-apartheid har resulteret i, at den kede tomgang har for meget invaderende
naturlige farvande og beboelsesområdet for en lang række livsformer.

Denne kriminelle menneskelige invasion af det naturlige vand har ført
til en defensiv reaktion fra 1GUD kreationer af havet.
Jellyfish brug deres tentakler til at stikke. Nogle irriterer kun
huden. Andet er smertefuldt og skaber smertefulde blærer.
Geléfiskstoksin er dødbringende, når det stikkes mange gange,
og der opbygges toksin.Ikke at vide, om der opbygges toksin.
Det er bedst at søge lægehjælp hurtigt.
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Skadelig algblomstring er forårsaget af by-, forstæderafstrømning.
Det forårsager betydelig skade på dyr, mennesker, miljø, økonomi.
Uegnet til at drikke det eller svømme i det.

Keglesnegl kan stikke gennem handsker. Geografikeglen
er den dødbringende med mere end 100 toksiner i sin lille
krop. Der er ikke noget giftgift for keglesnegle.

Symtons viser langsomt. Søg lægehjælp.
Stenfisk er en af de giftigste fisk i verden. Når
det trædes af et menneske, tvinger det gift ind i
foden. Resultat(liv eller død) afhænger ofte af,
hvor meget giftigt gift, der kom ind i kroppen.
Stingets placering, hvor hurtigt personen fik
behandling. Følelsesløshed eller prikken kan
vare i flere uger efter brodden.

Blå-ringede blæksprutter er anerkendt som et af
verdens giftigste havdyr. Deres gift forårsager
alvorlig og ofte total kropslammelse. På grund af
lammelsen, der opstår, har bid ikke nogen måde at
signalere om hjælp eller nogen måde at indikere nød
på.Der er ikke noget modgift mod blæksprutte med
blå ring. Hold personen åndedræt.
Søpindsvin skader på væv fra rygsøjlerne kan være
alvorlige. De svulmer op, bliver røde, betændte og kan blive
ekstremt smertefulde. De er tilbøjelige til infektion. Hvis det
får lov til at sprede sig i blodet gennem kroppen. Gør dig
syg.Ukontrollerede infektioner kan dræbe.
Stingrays har en skarp, giftig smertefuld stinger, som
de sigter mod et indtrængende hjerte. Når det stikkes i
hjertet, kan kun øjeblikkelig lægehjælp redde en
person. Svøm ikke over en singray.

Hvornår Havlus handler om, det første du bemærker,
når du hopper i havet, er deres brod over hele din
hud. For noget så lille, kan de helt sikkert pakke et
slag; det er næsten nok til at afskrække dig med at gå i
vandet.Søg lægehjælp ved blødning.
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Hajer rydder havene for syge svage væsner.
Når mennesker invaderer havene. Hajen bliver
beskytter af havene.Når deres er et hajangreb.
Menneskerne er de kriminelle.

Dræb ikke hajburet mennesker, FRK R3. Undgå, skam!
1 GUD skabte havene til havdyr og mad til skabninger i luften og
på land. Såvel som mennesker.Han skabte ikke havene til
menneskelig spænding. Svømning, surfing, vandski, sejlads,
sejlads, snorkling er miljøvandalisme, det ender.
Den største trussel mod menneskekroppen ''GM

' (Genetisk modifikation)

Genetisk modifikation (GM) er anti-1GUD, en trussel mod
menneskeheden, alle andre skabninger og miljø. GM-Crop på grund af
flowon-effekten ændrer hele fødevarekæden. Oprettelse af mutationer,
der skaber nye allergier, ukendte sygdomme, livstruende globale plager
hos alle medlemmer af fødekæden! Folk bliver mere syge, dør yngre,
flere syge babyer, flere aborter, mutationer ...
Kure mod denne trussel mod menneskeheden og økosystemet er
forebyggelse og behandling. Hold op: GM-forskning, GM-frøfremstilling og
GM-afgrødedyrkning. Rejse tiltale: GM-Scientist, produktionsledere,
avlsavlere, direktører, ejere af "Kriminalitet mod menneskeheden og mod
miljøsystemet". FRK R7

Regeringen eliminerer trussel ved brændende GM-forskning og
frøproduktionsfaciliteter. GM-afgrøder brændes. Forurenet jord, hvor
GM-afgrøder blev dyrket, er svidd 3 år i træk.Regering, der ikke
gennemfører forebyggelse og behandling, erstattes.

NUL TOLERANCE til GM !!!
Handicap
Handicap ved fødsel, ulykke, sygdom, vold. Handicap kan være
følelsesmæssigt (angst, depression ..), mental (psykose, shizofreni ..)

fysisk (amputation, blindhed, døvhed, demens, quadriplegia ..)

seksuel (homoseksualitet, pædofili, transgenderisme). Handicap er et
samfundsproblem.Det tilsidesætter familiens eller individuelle ønsker. Nogen
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handicap, der forstyrrer moralske livskvalitet hos familie, søskende,
samfund. Håndteres af samfundstjenester.

Hvorfor har en person et handicap. Det er ikke straf med 1 GUD.
Det er en udfordring for kroppen at håndtere. En livsoplevelse del af en
Souls mission (se rulle 1, efterlivet).

Den største trussel mod individet er ''Vold'
Vold starter med det ufødte. Voldelige omgivelser indpoder
tilbøjeligheden til vold resten af livet. Tilbøjeligheden til vold har
brug for en udløser for at blive voldelig.Udløsere: Alkohol, vrede,
kontaktsport, frygt, kampsport, uvidenhed, ydmygelse, manglende
empati, sindændrende stof, gruppepres, provokation, voldelig
video, voldelige videospil ..
En ufødt udsat for mor og far, der verbalt mishandler hinanden.
Lær, at det er okay at verbalt misbruge og vil gøre det senere i livet.
En ufødt udsat for mor bliver fysisk skadet af far. HEN nyfødte vil
senere i livet udholde fysisk misbrug af HE. HAN nyfødte vil synes, det
er okay at skade HUN.

Vold kan komme fra et andet individ(s).
Det kan komme fra dyrelivet. Det kan komme fra kæledyr.
Det kan komme på grund af regeringens handlinger eller
passivitet. Det kommer med udenlandsk invasion.

Et samfund, der lever med og ikke holder 'Vold' ansvarlig. Vilje
'Dræbe'! (Abort, mord, dødsstraf, folkedrab, massakre)
At dræbe en person er en trussel mod hele menneskeheden og er en fornærmelse mod 1 GUD!

INGEN person, organisation, regering har ret til at dræbe !!

DREB ER ALDRIG EN LØSNING !!!

Stop, 'Vold', start derhjemme!
Ethvert medlem af samfundet har en menneskelig
overlevelsespligt til at indeholde vold. Tilslutte (Start)

Kvartervagt (se Shire Sentinel). Observer,
rapporter, arrester(civil).. Gør dit samfund til
en kriminalitetsfri zone! Brug 'Nej
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voldskoncept 'som vejledning (se 7 stammer).

Vold er ikke svaret. Det er ikke en løsning!
Forpligtelse 3:
Livslang, søg, vind og anvend viden.
Hjernen har brug for at træne for at fortsætte med at fungere. De bedste
øvelser er at søge, få, anvende viden og dens kontinuitet.

At søge viden starter med gratis uddannelse (Lær og undervis).
Efterfulgt af lærlinguddannelse. Efter behov efterfulgt af
videreuddannelse. Al uddannelse er offentlig. Privat uddannelse slutter!

At søge viden betyder at stille spørgsmål. At få viden betyder at få
svar. At anvende viden betyder at bruge svar til at få ideer og
derefter tage handling.Kontinuitet betyder at videregive al
akkumuleret viden til den næste generation.
Hvordan stilles spørgsmålstegn?

1St. spørgsmålet er formuleret (vigtigt for at modtage en nyttig
svar)
2nd hvem skal spørge 'Søge' nogen med de rigtige kvalifikationer (der
kan være et behov for at spørge mere end 1 person)

3rd tak til den person, der svarede (god social dygtighed)
4th 'Gevinst' et acceptabelt svar (nogle gange er der ikke acceptabelt

svar)

5th Skriv eller lyd, visuelt optag svar (s)
6th 'Ansøge' hvad du 'lære' (svar)
7th Brug din nye viden til at 'underviser' andre (Viden-

Kontinuitet)

Hvad skal man stille spørgsmålstegn ved?

Alt (intelligent, søger og får viden)
Hvornår skal man stille spørgsmål?

Nu (intelligent, god social dygtighed)
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Hvorfor stille spørgsmål?

Et behov (nysgerrighed, skal vide, samtale) opstår for at stille
spørgsmål.

Ideer er begyndelsen på fremtiden.
Idéer gør det muligt at følge med i evolutionære ændringer.

Ideer er de mest kreative, produktive af al intellektuel
ejendomsaktivitet. Ideer skal bevares gennem videnkontinuitet.

Lad ikke ideer blive glemt eller tabt. Skriv dem ned.
Gem, sorter, arkiv og besøg dem igen!

Hver dag bliver mange ideer tænkt over og hurtigt glemt eller tabt.
Årsagen er, at de ikke blev bevaret, optaget eller nedskrevet. De
bedste er tabt!
Hukommelse er upålidelig, når det kommer til at bevare og pleje nye ideer.
Bær en notesbog (planlægger) eller optager med dig. Når en idé udvikler sig,
skal du bevare den.Ugentligt arkiv dine ideer!

Gennemgå dine ideer. Når du gennemgår dine ideer(hver 4. uge).
Nogle har ingen værdi. De er ikke værd at hænge på. Kassér dem.
Nogle ideer synes nyttige nu eller på et senere tidspunkt. Behold disse, arkiv
dem: 'Aktiv' eller 'Senere'.Efter gennemgang, arkivering skal du tage filen 'Aktiv'.

Vælg en idé! Lad nu denne idé vokse. Tænk over det. Bind ideen til
relaterede ideer.Undersøg, prøv at finde noget lignende eller kompatibelt
med denne idé. Undersøg alle vinkler og muligheder.
Støt dine ideer med forskning. Undersøg internet, arkiver, biblioteker ... I
nogle tilfælde skal du bruge spørgeskemaer.

Når du tror, at din idé er klar til at blive anvendt. Gør det. Prøv at
få feedback, så ideen kan finjusteres.
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Fremtidssikre ideer gennem viden-kontinuitet.
Sikre viden-kontinuitet ved at holde dine
idéfiler opdateret. Desuden nævnes i din
'Vilje', hvor de kan findes.

Viden-kontinuitet
Viden-kontinuitet skaber en persons viden (intellektuel ejendom)
udødelig. Hver enkelt person fra 14 år registrerer sine
livserfaringer (både positiv og foruroligende). Familiens skal fange,
bevare og pleje deres intellektuelle ejendom.
Organisationer skal fange, bevare og genbruge deres medarbejdere,
'I.P'. Fællesskabet skal bruge deres borgere intellektuel ejendom til gavn
for alle. Provins-regeringen holder arkiver.
Plagier for at bygge videre på og fremme nye ideer. Hvorfor
omskrive noget, der er velskrevet. Brug det snarere! Udvid det.
Evolution udvikler sig ved at bygge videre på eksisterende og derefter
skabe nyt. Uddannelse er at gøre det samme.En idé slutter. Bjærg alt, hvad
der kan genbruges for at fremme nye ideer!
Skrivning gør os civiliserede, det hjælper os med at kommunikere med andre.
Skrivning giver mulighed for at kommentere, fantasere og rapportere.

Skrivning er en del af viden-Continuitet.

Bemærk ! At hævde ophavsret er at stjæle fra samfundet en forbrydelse!

Viden-kontinuitet del af vores udødelighed
Forpligtelse 4:
Par til at formere sig og stifte egen familie.
For specieoverlevelse skal mennesker parre sig og formere sig. CG-tro på, at
parring og multiplikation er en del af et stabilt forhold mellem HE og SHE (HolyMatrimony Contract). Parring, multiplicering uden for Holy Matrimony er
'Trashy', umoralsk nedgradering, HE og SHE. Det er et dårligt eksempel for
børn. Det får et samfund til at se umoralsk ud, dårligt. At være 'Trashy' slutter.
Trashy mennesker bliver undgået og skammet!

Child-molester (pædofili), Samme køn (Homoseksuel) og forvirretkøn (Trans-gender) skal ikke indtaste et 'Hellig ægteskab
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Kontrakt'. På grund af deres seksuelle handicap og deres unaturlige
parring. Oral parring(homoseksuel fordærv). Anal parring
(homoseksuel voldtægt!). Disse seksuelle unaturlige(handicap) er i
karantæne for at beskytte de ramte og børn. En normal HE vil føle
vrede, afsky og undertiden vold over for disse seksuelle handicap
unaturlige. Child-molester, samme køn og forvirrede-køn håndtering
af børn er barnemishandling, en forbrydelse: FRK R7
Enhver HAN, der ønsker at oral-mate med HUN, er en beskidt modbydelig pervers.

HUN dumper HAN. En gift SHE bliver skilt.Tvunget oral parring er voldtægt, en
forbrydelse: FRK R4. Tvunget vaginal parring er voldtægt, en forbrydelse:

FRK R5. Enhver HAN, der ønsker at anal-parere sig med HUN, er en beskidt
væmmelig tortur. Tortur er en forbrydelse: FRK R6. En gift SHE får en
skilsmisse.
At finde en kammerat. Hedninger (Kristendom..) kig efter kærlighed. Mate for lyst
til at være trashy. Mange finder aldrig en ægtefælle at formere sig med.
Kapitalistens kompis for at være trashy og undertiden for at øge rigdom og / eller
indflydelse. Mange kulturer får forældre til at beslutte.Ikke af disse er i
samfundets bedste interesse.

Depotforælder har provinsregeringen til at beslutte under 'CE ' (
Community Emergency service) der går ind i en 'Hellig ægteskab
'Kontrakt (H-MC). Hvert 17. år deltager hun og hvert 18. år, han deltager
i CE. I løbet af CE vurderes alle, hvordan de kan være mest nyttige for
stammen. Parring, multiplikation er bedst, når HAN, HUN er unge.
I løbet af CE evalueres hver ung SHE og HE (følelsesmæssigt, mentalt,
fysisk) på deres evne til at parre sig. 'CE' beslutter bestemte variabler ',
hvem der er egnet til at indgå i en' Holy-Matrimony 'kontrakt.
Variabler: Følelsesmæssigt, mentalt, fysisk fit; Provins-mangfoldighed;
Racemæssig integritet.
Hovedformålet med at leve (Specie overlevelse) er at parre sig,
formere sig og stifte familie. At undlade at gøre det er at leve et
mislykket liv. Uacceptabelt for 1GUD og til samfundet.
Specieoverlevelse, at starte en familie er en HE, og hun skal.

HUN og HAN, der fysisk ikke er i stand til at formere sig, bliver
'plejeforældre'. De indgår en 'Holy-Matrimony' kontrakt. 'CE' leverer
'børnene'.
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Værge familier opdrager deres børn med hjælp fra
samfundet. En 'CG' mor deltager 'SmeC
(Shire medicinsk uddannelseskompleks)'. Hun deltager i
'SmeC' 6 dage om ugen, indtil det yngste barn forlader

''SmeC ' (se Shire).

C elebrat

2. 1. 7.

B tab omdag
C. G. Ka le nd er

Forpligtelse 5:
Ære, respekter dine forældre og bedsteforældre.

Værge værge støtter gensidig respekt fra familiemedlemmer.
Grundlaget for at leve i harmoni. Ær din far, din mor og
bedsteforældre i livet og efterlivet.
Forældre hædres for at blive gravide, fodre, tøj, give:
uddannelse, sikre ly (hjem), et omsorgsfuldt kærligt miljø.
Bedsteforældre er beærede for at levere skikke, arv, videnkontinuitet og traditioner.Ær dine forældre, bedsteforældre i
livet og efterlivet ..

Ære gives! Respekt er optjent!
Forældre, der gør deres pleje over for deres børn. Optjen deres
børns respekt og samfundets respekt.Børn, der passer på deres
ældre forældre. Optjen respekt for deres forældre og samfund
. Forældre og børnebørn, der bryr sig, respekterer deres bedsteforældre
og absorberer deres videnkontinuitet ... er velsignet af 1 GUD!

Et samfund har forståelse for gensidig adfærd mellem forældre
og deres afkom. Forældre opdrager afkom til
fællesskabsstandard (LGM). Børn passer på deres ældre forældre.
Bemærk! Skulle forældre, bedsteforældre udvikle et behov for
professionel hjælp. Samfundet overtager med input fra familien.

Forældrenes pligt til pleje '
Forældre lever efter 1 GUD design. HAN er far, udbyder, beskytter.
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HUN er mor, omsorgsgiver, hjemmelavet. Dette er også
fællesskabsstandarden.

Forældre sørger for, næring, tøj, husly og et kærligt harmonisk
hjem. Forældre deltager med samfundsfri sundhed og gratis
uddannelse. Forældre lærer deres børn at ære deres
bedsteforældre.

Vis hensyn
Børn til forældre, bedsteforældre, undervisere, medico og politi.
Juniorer til Seniorer. Alle valgte mennesker.

Træk respekt
Ære kan ikke trækkes tilbage. Respekt kan. Nogen udvist respekt
gengæld med respektløs løs respekt.

Fejre Sjov-dags temaer (CG Kalender)
5_3_7 Mødre dag Børn ærer deres mor.
10_1_7 Fædre dag Børn ærer deres far.
7_1_7 Bedsteforældre dag Børn og
Børnebørn ærer bedsteforældre.

Ære, respekt, grundlæggelse af:
familie, harmoni, samfund, provins.
Forpligtelse 6:
Vag miljøet og alle dets livsformer.
Hver værge har pligt til at beskytte miljøet og alle dets livsformer.
Det er en del af menneskehedens skæbne. At være depotmand
for det fysiske univers og 1 GUD kreationer deri.
Produkter fra konceptfasen skal være sunde, sikre, ikke-forurenende biologisk
nedbrydelige og eller på anden måde genanvendelige. Alt produceret er biologisk
nedbrydeligt og eller på anden måde genanvendeligt. At producere, fremstille
usunde, usikre, forurenende varer er en forbrydelse, FRK R7

MO NSTERSEEDS
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Genmodificeret (konstrueret) Afgrøder er baseret på frø, der er ændret
af mennesker 1 GUD originalt design med henblik på profit, grådighed
og fornærmelse 1 GUD. 1 GUD ønsker ikke genetisk genindvinding.
Mennesker skal kopiere Evolution (prøve, fejl) det er at ændre og
mutere.
Madvæsenerne spiser påvirker deres fordøjelse. For at fordøje
modificerede planter ændrer et væsenes fordøjelsessystem
(genetisk genopbygning) sig selv via Evolution.

Dette unaturlige (Anti-1GOD) type Evolution skaber
unaturlige nye typer af mutationer (freaks, monster).

Genetisk modifikation (GM) er anti-1GUD, en trussel mod mennesket,
alle andre skabninger og miljøet. GM-Crop på grund af flow-oneffekten ændrer hele fødevarekæden. Oprettelse af mutationer, der
skaber nye sygdomme og livstruende globale plager i alle
medlemmer af fødekæden! Folk bliver mere syge, dør yngre, flere
syge babyer, flere aborter, flere dyr, angreb på kæledyr ...
GM-mad (Usund mad): Alfalfa, babymad, bacon, morgenmadsprodukter,
brød, raps, cikorie, majs, bomuldsfrøolie, æg, skinke, margarine, kød,
papaya, ærter, kartoffel, fjerkræ, pølser, sojabønner, sukkerroer,
sukkerrør , Sød peber, tomater, hvede, courgette, ...

MÅ GØRE !!!
Regeringen eliminerer trussel ved brændende GM-forskning og
frøproduktionsfaciliteter. GM-afgrøder brændes. Forurenet jord,
hvor GM-afgrøder blev dyrket, er svidd 3 år i træk.
Regering, der ikke implementerer denne 'behandling', erstattes og
holdes ansvarlig.
Anklagemyndigheder: GM-videnskabsmand, ledere, direktører, der
producerer ejere og afgrøder for: "Forbrydelse mod
Mennesket og imod miljøsystemet". FRK R7
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NUL TOLERANCE til GM !!!
Energiforurening (Klima forandring)
For meget fritid, for store hjem, for store indkomster, for mange
unødvendige gadgets skabte en stigning i stadigt stigende energibehov.
I øjeblikket forurener energi, har høje etableringsomkostninger, høje drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger. Forurenende energi er afhængig af forbrænding, kul,

Gas, olie og uran. Alt dette brændende slutter !!!

Fossilt brændstof Kul producerer

Beskidt energi
Brændende kul producerer store mængder luftforurenende
kuldioxid og røg. Kuldioxid driver op. 50% skylles ned af regn,
resten akkumuleres i atmosfæren.Kuldioxid slipper igennem sollys
for at varme jorden, men forhindrer, at noget af varmen stråles
tilbage i rummet. Resultat: opvarmning af luft, jord og vand. Global
opvarmning.
Resultatet er, at Jordens overflade langsomt opvarmes. Denne
opvarmning af overfladetemperaturen er steget dramatisk siden år 'O'*
(2004). Denne opvarmning mindsker størrelsen af gletschere og iskapper
(se rulle 6 Profetere). Dette resulterer i opvarmning og stigende
havniveauer, klimaændringer.Klima forandring: længere tørre tørke,
kraftigere lyn, kraftigere regn, stærkere hurtigere vind, uforudsigeligt
hurtigt skiftende vejr.
*CG New-Age tidsstyring

En reduktion i kulforbrænding til 'O' (nul) er nødvendigt nu.
Men folk, der er ansvarlige for forbrænding af kul, er korrupte, uærlige,
egoistiske og kan ikke stole på at stoppe med at brænde kul. Derfor
kilden (kul) for afbrænding skal nægtes forurenerne.

HOLD OP lastbiler, luk minerne:
OVERLEV !!!
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Kulminer lukkes. Udstyr til kulbrænding demonteres. Kulminere,
kultransportører, kulbrændere er ansvarlige,FRK R7
Kul som energileverandør erstattes ikke bare af en anden energileverandør.
Men energiforbruget pr. Person skal reduceres ved håndhævet natforbud.
Night-Curfew reducerer energiforbruget, road-kill, kriminalitet ...

Øger parring.

Indenlandsk og ikke-husholdningsforbrænding af gødning, træ, kul, gas, olie
til madlavning, opvarmning og strøm, SLUTTER! Kraftstationer, der brænder
(kul, gas, olie, uran, ..) for at skabe energi lukkes ned, demonteres.

Forurenende ejere og operatører retsforfølges, FRK R7. Kul og
uranminer lukkes og forsegles. Mineejere og operatører
retsforfølges,FRK R7

Ikke-åndbar luft. Du har 4 minutter til at leve!
Energi produceres ved ikke-forbrænding.
Energi produceres ved ikke-forbrænding. Brænder for at flytte
indenrigs- og ikke-indenlandsk transport Slutter! Brug ikke gas og olie.
Indenlandsk og ikke-indenlandsk transport på motorveje erstattes med
'Freeway-Trams' (se Shire planlægning)! Langdistancetransport over land
foregår kun med jernbane. Individuel forurenende transport udfases.

Annuller ny motorvej. Sprawling forstæder erstattes med
klyngehus.

Fracking
Fracking er en stor trussel mod miljøet, samfundet, mennesker, ...
Fracking er processen med at bore og injicere væske ved højt tryk i
skifersten, der brækker det, hvilket frigiver gasser. Højtryk udløser
jordskælv. Hvis dette sker langs fejllinjer, kan det udløse et stort1
Hver proces har brug for millioner af liter vand. Vandet har giftige
kemikalier og tilsat sand.Under processen forurener metangas og giftige
kemikalier nærliggende grundvand. At drikke dette vand har

23

1 TRO 15.10.4.1 NAtm
Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være!

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

resulterede i tilfælde af neurologiske, sensoriske og åndedrætsskader. Både
for mennesker og dyr. Vegetation er også hårdt ramt. Uegnet til at blive
spist af mennesker eller dyr.
Affaldsvæsken efterlades i vandpytter over jorden for at fordampe. Udslip
af flygtige organiske forbindelser i atmosfæren, forurening af luft,
skabelse af ozon og sur regn på jorden. Resultatet er usund husdyr og
skrumpende uspiselig græsarealer, afgrøder, frugt ... Beboere klager over
træthed, kvalme, hovedpine og værre. Gasser kan også resultere i
'Wildfire's.

Brug af sprængstoffer udløser et jordskælv. Brugen nær fejllinjer kan
udløse et større jordskælv overalt på fejllinjen(nogle gange langt væk)
. Disse eksplosioner beskadiger også underjordiske vandreservoirer.
De frigiver også gasser, der gør mennesker, dyr og vegetation syge.
Disse gasser kan være årsagen til Wildfire(s)!

Fracking slutter! Ejere, operatører retsforfølges, FRK R7.

En regering, der tillader fracking, erstattes, og dens medlemmer holdes
ansvarlige, FRK R7.

Snart efterspørgslen efter ferskvand vil overstige tilgængeligheden
af ferskvand. Forurenede vandveje(bæk, strøm, flod, dam, sø ...)
skabe mangel på ferskvand. Stormvand fyldt med toksin, gift,
lægemidler, .. Ulovlig dumpning af industriaffald, toksin, gift,
Forurenende vandveje ender, forurenere retsforfølges, enkeltpersoner

...

FRK R3 alle andre, FRK R7.

Intet væskeindtag. Du har 4 dage til at leve!
Forurenende underholdning Ender. I luften: Air-shows, privatejede:
fly, jet, helikopter, drone, rumfærge ... I, under vandet: motoriseret
bådløb, andet: kabine-cruiser, krydstogtskibe, jetski, speedbåde,
lystbåde, svævefly ... På landet: alle motorer med 2,3 og 4 hjul, cykler,
cykler, buggies, SUV, sportsvogne, limousiner, bilracing, bilstunts,
luksusbiler. .

24

1 TRO 15.10.4.1 NAtm
Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være!

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

Oprettelsen af affald er reduceret!
Gør DISPONIBLE produkter* SLUTTER!
Udskrevet junk-mail* SLUTTER!
Fremstilling af unødvendigt JUNK (samleobjekter, gadgets, designer-udstyr, ...)*
SLUTTER! Der anvendes biologisk nedbrydelig eller genanvendelig emballage.

*Disse udbydere retsforfølges, FRK R7
Skadedyr

Udenfor insekticider (kemikalier) bruges til afgrøder,
frugtplantager ... Afgrøder, frugtplantager og forurenede
fødevarer er uegnede til mennesker eller dyr. De
brændes af samfundet (Shire). Brænding af
sundhedsmæssige årsager er den eneste grund til
forbrænding
Insekticider (kemikalier) siver ind i økosystemet, der ender i Seas, Oceans.
Forurenende grundvand, forurenende drikkevandreservoirer.
Forurenende havets økosystem, forurenende fisk og skaldyr.Producenter
af insekticider (kemikalier, giftige, giftige) retsforfølges, FRK R7.

Regering, der tillader denne forurening erstattes, få, FRK R7.
Brug naturlige insekticider.

Herbicider er lige så farlige, forurenende jord og vandveje.
Producenter af herbicider retsforfølges, FRK R7. Regering, der tillader
denne forurening, erstattes og retsforfølges, FRK R7.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Defoliant Bøn

SKAM-dag 6.2.7.

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Beskytter plante, jord og vand mod toksin
Modsæt & stop genetisk modifikation af noget, der lever,
vil sikre, at Shire brænder forgiftet jord
Vil straffe herbicider, forurenere med GM-afgrøder til
ære for 1 GUD og menneskehedens gode

Denne bøn bruges på Defoliant Day!
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Dyremishandling
Dyremishandling slutter. Skyldige retsforfølges, FRK R4.

Batterihus er revet ned og erstattet med 'Free-range'.
Batterihusoperatører retsforfølges, FRK R4 for hvert dyr.

Life Transport af dyr længere end 30 km ender. Brud på agentens
primære producent, transportoperatør, FRK R4 for hvert dyr.

Cirkus dyr Tema-park Act's
End. dyr
Dyre træner, underholdning
Cirkusoperatør Ender. Dyr
får, FRK R4 til træner, park
hver handling.
operatør, få,
FRK R4 til
hver handling.

Zoologiske haver er lukket og erstattet af
Wildlife Sanctuaries, der kun huser lokale arter.
Ulovlig zoologisk have er lukket, operatør får, FRK R4

for hvert dyr.

Det vinthund-racerindustrien fremkalder frygt og
smerte hos dyr ved at bruge dem som levende
agn. Kaniner, smågrise, possums, killinger eller
kyllinger knuses, reves fra hinanden, kastes rundt
og trækkes. Levende agn er bange for smerter.
Det SLUTTER! For hver levende agn:FRK R4

Greyhounds der er løsere, er køllet,
forgiftet eller skudt død og dumpet. Den
australske vinthundsportsindustri slagter
17000+ vinthunde om året. Det vides ikke,
hvor mange live-agn der bliver tortureret,
dræbt?Alle i vinthundsportsbranchen. Folk
satser, ser er
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skyldig ved forening. En skændsel for ethvert samfund, undgå
dem! Arrangør, ejere, bookmakere:FRK R4 for hvert dyr.
Spændingsdrab (jagter: Safari, Royal, andet ..)

af dyr slutter. Kun Rangers kan slå dyr af.
Promoter og jægere får, FRK R4
for hvert dyr.

Racing dyr slutter. Væddeløbsheste,
(spir, forhindring, langrend, flad ..),
spiller Polo, buggy racing (Trav,
tempo ..), Ridebanespringning slutter.
Racerplads er revet ned. Racedyreejer,
træner og racerpladsoperatør får,FRK
R4.
Mulesing, skæring af uldbærende hud fra halen, fårens
sidestykke. Resultater i en masse smerter for det
torturerede dyr. Og kan også inficere det. Mulesing,
slutter. Det retsforfølges,FRK R4 for hvert dyr.

Dyrskampe Ende. Arrangør, dyreejer, træner, bookie: FRK
R4 for hvert dyr.
Tyrefægtning ende! Tyrefægtningsarenaer
er revet ned. Promotor, Matador og hans
bande får,FRK R4. Tilskuerens skam over
dem. Undgå, skam dem!

Indavl af usunde hunde til mode falmer er grusom. Brachycephalic
opdrætter (Pugs, engelsk, fransk bulldogs ..) opdrættes med stadig
fladere ansigter. Dette har bivirkninger, vejrtrækningsproblemer, hvor
hunde kollapser under varmt vejr og hjertesygdomme på grund af
dårlig vejrtrækning, der får hunde til at lide hele deres liv.Denne form
for avl slutter! Opdrættere, ejere, fåFRK R4 for hvert dyr.
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Brachyce-phalic racer: Amerikansk Staffordshire Terrier, Affenpincher,
Bichon Frise, Boston Terrier, Boxer, Bruxelles Grifton, Bulldog, Bullmastif,
Cane Corso, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Chow Chow, Dogo
Argentino, Dogue de Bordeaux, English Mastiff, French Bulldog,
Japanese Chin, King Charles Spaniel, Lhasa Apso, maltesisk, napolitansk
mastiff, Newfoundland, Pekingese, Pug, Presa- Canario, Shar-Pei, Shih
Tzu, Silky Terrier, tibetansk spaniel, Yorkshire Terrier.

Militær
Militær forurening med transport og sprængstoffer,
A / N (Atomisk / nuklear) B (biologisk) C (kemisk)

våben. De er en trussel mod mennesker, dyr
og planter. Produktionsfaciliteter, lagre af
disse våben reves ned, genbruges af SHIRE.
Forskere, der skaber disse våben får
FRK R7. Regering, der tillader produktion og /
eller opbevaring af disse våben, udskiftes og får,
FRK R7.

Vag miljøet!
Amoralsk pligt og borgerpligt!
1 GUD venter på at høre fra dig!

Habitat Bøn

Fejring habitat-dag 9.1.7.

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Beder om hjælp til at beskytte habitatet
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Løfter om at holde forurenere ansvarlige
Løfter om at harmonisere med habitatet
Anmoder forurenere om at blive straffet nu og i
efterlivet til ære for 1 GUD og menneskehedens gode

Denne bøn bruges på habitatdagen!
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Forpligtelse 7:
Brug lovgiveren Manifest sprede sit budskab.

Erstat alle andre religiøse publikationer med en Law Giver Manifest
Kassér forældede publikationer miljømæssigt stegt. Opdel forældede
publikationer, blød i vand, når grødet foder til ormfarm.

Skum gennem manifestet, når du ser en interessant overskrift
læses. Dernæst læser du dybt. Genlæse, forstå, anvende og leve
det !!!
Ånden og forståelsen af budskabet er hvad
betyder noget. Ikke betydningen af det enkelte ord eller
sætningsstruktur. At forstå tankens ånd og formål vil hjælpe med
at gennemføre budskabet.
1 GUD ønsker hvert menneske mulighed for at læse og studere '
LGM'. De, der ikke kan læse, skal have det læst for dem. INGEN
UNDTAGELSER. Hver depotmand har en pligt her. 1 GUD
holder øje med.

Depotforælder brug Law Giver Manifest
som guide til tilbedelse, ophold og arbejde.
De beder hver dag og siger med
overbevisning Daglig bøn.
Tilhængere slutte sig til organisationer(Kommerciel, fritid, samfund,
uddannelsesmæssig, politisk, professionel, handel ...) så de kan påvirke
deres drift, bringe dem i overensstemmelse med Law Giver Manifest.
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Tilhængere opmuntre andre til at konvertere. De hjælper med at
forstå 'Law Giver Manifest'. De bruger 'Challenge Prayer' til moralsk
støtte.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Udfordring Bøn
Kære1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Anmodninger om hjælp til at konvertere den uvidende ikke-troende
Hjælp den vantro med at få den 1 TRO

Tak for denne oplevelse af at være involveret i en udfordring, jeg
bestræber mig på at gøre flere udfordringer

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode

Denne bøn bruges når den konfronteres med en uvidende vantro!
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Tilhængere besøg en samling. De opfordrer andre til at besøge en
samling. De starter en ny samling ved at finde mindst 7 personer og
mødes derefter, der er en samling (se 1 TRO, start en samling).

SOM DET SKRIVES, SKAL DET !!
Forpligtelse 8:
Undgå og ryd op i forurening ..
Menneskehedens største overlevelsesudfordring er forurening. Vores

livsstil og aktivitet er den største forurener. Det påvirker klima,
økokæde, miljø, fødevarekæde, livskvalitet, vejr, dyreliv. Vi er nødt
til at ændre! Eller lad forurening gøre os syge, sygere og til sidst ...
En hovedårsag til forurening er, at folk brænder ting. Det
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starter med at ryge. Fortsætter ved at brænde(gødning, træ, kul,
gas, olie ..) at lave mad (BBQ, hjemme, kommerciel). Brænde
(kul, gas, olie, uran) at producere 'Dirty Energy'. Brænde
(olie, gas, kul, uran) til transport af varer og mennesker
(individuel, masse). Undgå at brænde! Tæt(brændende faciliteter
og miner) alle kilder til brændende materiale. Ødelæg
tilgængeligt lager miljøvenligt. Brud på enkeltpersoner,FRK R3.
Brud på enheder, FRK R7.

se grøn
Koncept!
ADVARSEL !!! Værgerfamilier skal ikke leve nærmere end 70 km til
kul, gas, olie, uranforbrændingsfaciliteter. For at undgå en større
risiko for kræft, abort, for tidlig aldring, luftvejssygdomme,
dødfødsel, ...
En anden væsentlig årsag til forurening er giftstoffer og
toksiner, der kommer ind i vandkæden (damme, søer, vandløb,
floder, underjordiske reservoirer, grundvand, have, oceaner).
Landbrug (Gødning, herbicider, pesticider ..), Bygning
(affaldstoksin siver ned i jorden ..), Fremstilling (giftigt affald..),
Rengøring (fosfater ..), Kosmetik (Arsenkadmium, bly, kviksølv ..),
Minedrift (cyanid, natriumhydroxid, fracking, svovlsyre),
Farmaceutiske produkter (dyr, humanmedicin, affald). Undgå at
bruge gift og toksiner. Luk alle kilder til gift og toksiner. Ødelæg
tilgængeligt lager miljøvenligt. Brud på enkeltpersoner,FRK R3.

Brud på enheder, FRK R7.
I det nordlige Stillehav skaber USA og i
samarbejde med Japan en kunstig ø
'Plastic Pollution 1'. Den ekspanderende ø
(nuværende størrelse: Grønland) består
hovedsageligt af plast. At blive
absorberet af sealife
og fugle er det kommet ind i fødekæden (hav). At spise
havfødevarer fra dette forurenede område kommer ind i
menneskets fordøjelse og kommer derefter ind i kroppens
blodomløb, der forurener hele kroppen, hvilket fører til elendighed
og lidelse. USA og Japan skal rydde rodet NU !!! Værge er ikke til
0
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spis skaldyr (laks, sushi ..) fra det nordlige Stillehav.
Undgå at producere ikke-nedbrydelige
emballager og produkter. Mad og drikke i plastik
- holdere slutter. Plast fodtøj plast
(menneskeskabte fibre) tøj er dårligt for din hud.
Slutproduktion af plastprodukter og fibre.
Dårlige nyheder! Plast er nu almindeligt i menneskeblod! Vil
plastik betyde en langsom syg smertefuld ..
Forretning (parasitisk, rovdyr) så en mulighed for at drage fordel af
andre, profitere. Profitorer ønskede mere fritid, det samme gjorde
fagforeninger.Fritidstidsaktiviteter medfører meget affald, forurening,
kvæstelser, sundhedsrisici, truer andre arter. De fleste fritidsaktiviteter
er vandalisme i miljøet.Ubrugelige fritidsaktiviteter erstattes med
frivilligt arbejde i værdifulde samfundsaktiviteter, der fremmer
menneskers skæbne!
Rejse, turisme har udviklet sig til en trussel. Krydstogtskibe aflæsser turister, der
sværmer som insekter(kakerlakker) over havne og lokale levesteder. De forstyrrer
den lokale livsstil, øger leveomkostningerne for lokalbefolkningen. Opret bjerge af
affald.Denne underholdning af tomgang er godt stillet
Ender! Dette gælder også for luft-, bus-, jernbaneturisme.

Crowd underholdning slutter!
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Crowd underholdning skaber en masse 'Garbage'! Rådet
løber tør for lossepladser. Slut bjerget af, 'GARBAGE!

Crowd underholdning har brug for spillesteder! Råd lægger store områder til side
og kommer ind i høj gæld og bygger enorme spillesteder. Enorme omkostninger
akkumuleres til drift og vedligeholdelse. Lokalerne bruges ikke 90% af tiden.Ikke
flere nye spillesteder! Eksisterende er revet ned!

Crowd underholdning har brug for enorme investeringer i offentlig transport, indenrigs
transport og parkering! Ingen spillesteder, infrastrukturomkostningerne er nede.

Eliminerer vej og parkering 'Chaos'!

Crowd-underholdning giver global underholdning:

OL (para, sommer, vinter), Verdensture

(Bands, ...), Fodbold (Verdens mesterskab), Gran Prix, F1

(motorcykler, biler).
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Crowd underholdning skaber store skarer. En stor skare er ustabil, kampene
bryder ofte ud, hysteri er mulig, stampede ... En stor skare er en trussel mod
sig selv og samfundet. Store skarer er en magnet for alle typer misbrugere og
deres leverandører. Store skarer har brug for en masse

dyre sikkerhed. Stor skareunderholdning slutter!

STOP FORureningen STRAF FORurenERE

OVERLEV !!!
Forpligtelse 9:

Beskyt dyr mod grusomhed og udryddelse!
1 GUD vil have os til at nyde og respektere dyr. Respekt for dyr skal
udvises. For glæde bringer de vores liv ind som kæledyr eller i
naturen. Som arbejdskammerat(førerhund, pakkedyr, fårhund ...).
Som leverandør af tæpper, tøj, fodtøj, gulvbelægning ... Som
leverandør af næring(drikke, mad).
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1 GUD venter på at høre fra dig!

Dyr Bøn
Kære1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Tak for dyrenes velsignelse
Hvem giver os glæde, venskab og næring! Jeg vil
respektere dem og beskytte dem mod grusomhed.
Jeg vil straffe alle, der er grusomme over for dyr Til
Ære1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges når det er nødvendigt!

ÿ ÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿ
1 GUD forventer, at mennesket er vogter for alle dyr. Mennesket har
fået et overlegen intellekt (Tak 1 GUD) til dyr skal være vogter af
dyreverdenen. GRAVIDT to Animals er en forbrydelse, der
retsforfølges! Hver gang en art er uddød, har menneskeheden
mislykkedes.
Grusomhed over for dyr er fornærmende 1 GUD en forbrydelse, der skal retsforfølges.

Batterihus, forsømmelse, Safari-jagt, racerdyr, iscenesættelse af
dyrekampe, testning af produkter, procedurer på dyr, tortur ...
Enhver person, klub eller organisation, der sponsorerer eller letter
dyremishandling (Bull-fight Arena, Circus, Greyhound-Racing Oval, Racetrack, Steeple-chase course, Trav-track, Zoo ...) retsforfølges FRK
R4 for hvert dyr og lukket ned. Sanctuary's understøttes!

Dyrskampe (Bjørn, tyr, pik, hund, ...) Ende. Dyrsejer, træner og
promotor er bur, FRK R4. Spillesteder er revet ned.
Batterikabinettet er revet ned. Erstattet med 'Free-range'.

Cirkusdyrunderholdning slutter. Dyr erstattes med
mennesker.
Life Dyretransport længere end 30 km slutter. Bærbart slagteri
anvendes.

Racing dyr slutter. Racing mødested er lukket, revet ned.
Racedyreejer, træner, racerpladsoperatør får, FRK R4.
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Spændingsdrab (Safari-jagter, Royal-hunts, andre jagter) af dyr
slutter. Promoter, jægere retsforfølges, FRK R4 for hvert dyr.
Kun Rangers kan slå dyr af.
Forlystelsespark dyreunderholdning slutter. Erstattet med spil,
forlystelser, ...

Zoologiske haver er lukket. Erstattet af Wildlife Sanctuaries, der kun
huser lokale arter. Hver Shire har Wildlife Sanctuarie(s).

Helligdom
Shire Sanctuary beskytter det lokale 'Habitat'. Det
er økosystem, klippe- og sandformationer,
vegetation, vilde dyr. Bliv frivillig fra Shire
Sanctuaries Ranger. 1 GUD holder øje med.

Hver Shire-Oasis har et fristed. Flere Shire-Oasis kan skabe en
Sanctuary-korridor. Provinsstyrelsen hjælper med Sanctuarykorridoren.

Lystfiskeri
Lystfiskeri tjener 1 behov, madindsamling. Og et
opfattet behov for at have spænding (sport).

Fiskeri efter mad understøttes af Guardian
Guardian. Vinkler efter spænding(sport) er ikke.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Lystfiskeri Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Tak for velsignelsen ved lystfiskeri
Det er godt for sjælen og godt for maven! Jeg vil
ikke overfiske eller tillade overfiskeri
Jeg vil straffe lystfiskere og spændende sportsfiskere
til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges når det er nødvendigt!

ÿ ÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿ
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Fiskeri overvåges af regeringen for at undgå for meget fiskeri. Størrelsesgrænser
gælder for visse arter. Fisk under en bestemt størrelse frigives (lov).

Indfangning og transport af agnfisk kan sprede skadelige
organismer mellem økosystemer og bringe dem i fare. Flytning
af fisk fra et sted til et andet kan forårsage introduktion af
fremmede fisk til økosystemet. Tjek lokale regler.

Brug af levende agn er grusomt. Gør det ikke!

Grådige landmænd, ranchere overstock jorden. Resultat, overgræsning. Resultat,
ørkendannelse(dårligt vejr fremskynder tingene). Resultatgrusomhed over for
husdyr.Dette slutter! Grådige landmænd, gårdmænd mister deres jord med

- ud kompensation. De retsforfølges,FRK R4 for hvert dyr.

Afslut grusomhed over for alle 1 GUDs skabelser.
Forpligtelse 10:
Stå op for de uretfærdigt angrebne, dårligt stillede, svage og trængende!
Enkeltpersoner og samfund har en moralsk forpligtelse, en civil pligt til at stå
op for de uretfærdigt angrebne, dårligt stillede, svage og trængende.

Moralsk stærk (HAN HUN) har en forpligtelse til at hjælpe de
følelsesmæssige, mentalt og fysiske dårligt stillede. Depotmandens
værge viser stærk ledelse. Samfund, der ikke lever op til deres moralske
forpligtelser og civile pligter. Fortjen ikke at overleve!
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Urimelige angreb kan være resultatet af: arrogance, bedrag, elitisme,
grådighed, jalousi, uvidenhed, uretfærdighed, misforståelse, gruppepres,
mened, hævn, stolthed, social status, velstand-apartheid, ... Disse er ikke et
forsvar for uretfærdighed. Uretfærdighed er afhjulpet. Iniator(s) af
uretfærdighed er (er) holdt ansvarlig (kompensation, rehabilitering).

Folk er dårligt stillede på grund af deres holdning, opførsel, udseende,
godtroende, sociale status, .. Enkeltpersoner og samfundet har pligt til
at hjælpe disse uheldige. Dette betyder ikke udleveringer.Men
afhjælpning af forhold, der er årsag og virkning af at blive utilbørlige
- taged. Folk har en egeninteresse for at overvinde deres situation.
De svage er en stor udfordring, der let overses og
glemmes. De svage kan virke ynkelige. Frustrering for at
hjælpe.Ikke desto mindre har de brug for hjælp.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Daglige Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Hjælp
mig med at være ren, medfølende og ydmyg ved hjælp
af 7 Ruller som guide:
Jeg vil beskytte dine kreationer og straffe det onde.

Stå op for de uretfærdigt angrebne, dårligt stillede, svage og
trængende Foder de sultne, husly hjemløse og trøst syge
Forkynde:

1 GUD, 1 TRO, 1 kirke, universitets værger. Tak for i dag
Din mest ydmyge, trofaste vogter (1St. navn)
Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode

Denne bøn bruges hver dag, alene eller i en gruppe hvor som helst, du
kan lide, med de lukkede solopgangs øjne. Reciteret ved samlingen.

ÿ ÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿ
Jo mere korrupt, umoralsk, egoistisk et samfund
bliver. Jo mere trængende dette samfund har. De er
trængende, fordi samfundetrigdom deles ikke ens.
For at overvinde dette er alle deltagere i

'Chain of Evil' holdes ansvarlige, aktiver-strippet, FRK R6.
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At være rig velhavende er en skam en forbrydelseFRK R6.
1 GUD kan ikke lide: arrogance, retfærdighed, pomp,
rig, forgæves, vold, spild, rigdom, disse er ikke til
himlen.

1 GUD kan ikke bestikkes eller købes !!!
Forpligtelse 11:
Foder de sultne, husly hjem og trøst syge!

Et lokalt velhavende samfund har hjemløse (sover i
affaldsdumper) underfodret (spiser affald) kæmper
(chikaneret, mobbet og forfulgt af inkasso) mennesker.
Mange af dets mennesker går uden det nødvendige ved hverdagsliv
(spiselig mad, rent vand, anstændigt tøj, behageligt husly). Disse
trængende mennesker lever i elendighed, hvilket ofte
fører til stofmisbrug (rygning, alkohol, prostitution og
stoffer, der ændrer tankerne). De har brug for hjælp, jeres
samfund, ..
Dette er et egoistisk samfund, der lever i 'Chain of Evil' og
ikke opfylder sin pligt til menneskelig anstændighed. Er dette
dit samfund? I så fald er det din pligt at ændre ting.
Manglende overholdelse er umoralsk, er Evil er Anti-1GUD.
Det onde er aktiv fjernet, buret, FRK R6

Et samfund, der tillader forældre (Dårligt, uegnet) i 2
etagers bygninger, 2 job 2 biler sender deres børn i
skole uden morgenmad og sandwich. Er et samfund,
der ikke fortjener at overleve. Har dit samfund sultne
mennesker, skam dig og fod dem.
1 GUD holder øje med!

Afviser et sundhedsvæsen fra Fællesskabet syge mennesker, fordi de ikke
har nogen sundhedsdækning. Alle (ikke rehabilitatorer) har en 1 GUD givet
ret til gratis ubetinget sundhedspleje. At nægte gratis sundhedspleje er en
forbrydelse, FRK R6 + løs professionel akkreditering.
Undgå og skam enhver parasitisk, profiterende medicinsk praksis.
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Gratis sundhedspleje a 1 GUD Givet ret!
1 GUD venter på at høre fra dig!
Tak skal du have Bøn
Kære 1 GUD, Skaber af det smukkeste univers Tak,
fordi du forsynede mig med daglig drink og mad
Living ved din seneste besked
Jeg bestræber mig på at fortjene næring hver dag

Må jeg blive skånet af smertefuld tørst og bedøvende sultpine

Din mest ydmyge, trofaste vogter (1St. navn)
Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Brug denne bøn inden hvert feed!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Et samfund, der har tomme hjem. Bør ikke have hjemløse.Har dit
samfund tømt hjem og hjemløse. Flyt hjemløse til et tomt hjem.
Afslut investering Fast ejendom. Afslut parasitære rovdyrkende
udlejere. Hold dem ansvarlige,FRK R6
En depotmand har ingen hjemløse. Enhver hjemløs overføres til et
Shire Cluster-hus. Det''Shire'' straks sætter hjemløse på wmw x1.
Provincial Community Emergency service
(CE) sender en evaluator, der beslutter, om hjemløse kan
integreres i samfundet. Nogle hjemløse er muligvis ikke i stand til
at blive integreret.The Shire passer på dem. Ingen er liggende i
tagrender, dehydrering, frysning, sultende, mishandlet,
overfaldet, pisset af hunde, ... Provins- og Shireregering, der undlader at passe deres pligt til at være
borger. Udskiftes, retsforfølges,FRK R7 Melbourne>

Depotforælder mener, at hver (ikke rehabilitatorer) medlem af
samfundet har en 1 GUD givet ret til: spiselig mad, rent vand,
anstændigt tøj og sikre behageligt husly.

Udskift egoistisk samfund med
lighed og harmoni
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Forpligtelse 12:
Protester uretfærdighed, amoralitet og miljømæssig vadalisme!

At få en fordel i forhold til andre akkumulerer store mængder
materielle ting, indflydelse og magt. Dette fører til ujævn rigdom
fordeling (Rigdom-apartheid). Rigdom skaber trang til at
have mere og beskytte det, du har. For at gøre dette den
velhavende korrupte retfærdighed. De har ændret loved
(Korrupt lov) for at forbedre og beskytte deres 'egoisme'.
Dette fører til uretfærdighed. Disse mennesker(Chain of
Evil medlemmer) er også hovedårsagen til 'Amorality' og
'Environmental-Vandalism'.

Korrupte uretfærdigheder: Diplomatisk immunitet, dobbelt fare,
forhandling, immunitet, forældelsesfrist, privilegium, ...
Korrupt lov ophæves (genafgørelse)! Tilbagekaldelse er dateret til
0.1.1.1 (01.01.2004). Skyldige retsforfølges.

Uretfærdighed hos børn: at slå, tigge, mobbe, arbejde,
pædofili, prostitution, soldat, selvmordsbomber .. Børn
uretfærdigheder den værste form for kommu
- uretfærdighed, en fiasko! Afslut barnets uretfærdigheder.
BUR SKULDIGHED !!!

Kvindelige uretfærdigheder: vold i hjemmet, lønforskel,
voldtægt, religiøs, seksuel chikane, prostitution, slaveri ..
Kvindelige uretfærdigheder, et samfundssvigt skal løses!
Afslut kvinder uretfærdigheder.
Fællesskabs uretfærdigheder: Mobning, elitisme,
grådighed, fortjeneste, velstands apartheid, arvelig tyranni ..

Fællesskabs uretfærdigheder skal løses!

Uretfærdigheder med dårlig lovgivning: Ejendomsret, privatisering af
forsyningsselskaber, ophavsret og patenter (intellektuel ejendom),
Sikring, skattefradragsberettiget donation, kredit, spil ... Dårlig lov
ophæves (genafgørelse)! Tilbagekaldelse er dateret tilbage til 0.1.1.1

(01.01.2004). Skyldige retsforfølges.

Religiøse uretfærdigheder: Tilgivelse, omskæring (HE, SHE
lemlæstelse), cølibat, overgreb, privilegium, pædofili, helligdom, kvinder
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forskelsbehandling.. Fordømme og undgå religiøse
uretfærdigheder. Bliv vogter! Hold præster ansvarlige. Der er kun:
1GUD 1TRO 1Kirke (UCG1)
Retfærdighed er et 'grundlæggende' menneskeligt behov. Retfærdighed er
afgørende for, at et samfund kan fungere og overleve (se 7 provinser).

Retfærdighed etablerer sandhed og retter op i retfærdighed.
Retfærdighed har ingen jury. Den har obligatorisk domfældelse,
rehabilitering, erstatning.

Uretfærdighed i regeringsførelse: Mord, korruption, henrettelse,
invadere, elitisme, velstands apartheid, forurenende, miljøvandalisme tortur, tyranni, .. Erstat tyranni (Arvelig, politisk) med
flere valg 1. forbi den post, der er frit valgt til komitéstyring.
Forfølg tyranni: FRK/R7 Styring, der skaber uretfærdighed, er
ondskabet erstattes og retsforfølges: FRK/R7 .

Hver person har en moralsk, civil pligt til at afslutte uretfærdighed. Hold folk
ansvarlige, der er årsagen og virkningen af uretfærdighed, FRK R6-R7

NULTOLERANCE til URETFÆRDIGHED!
Mange i samfundet underskriver Amoralitet. Dette slutter. Religiøs
filosofi kasseres for at forfølge, forbrugerisme og fritidsaktiviteter.
Moral erstattes med en stræben efter selvtilfredshed (omfavner ens
mørke onde side). Dette er ikke acceptabelt! Disse mennesker holdes
ansvarlige.

Menneskers fald for meget fritid. Dette slutter.

For meget fritid er årsag og virkning af for meget
unødvendigt skrammel. For meget affald. For meget
forurening.For meget turisme. For meget kedsomhed.
For meget afhængighed. For meget at spille eller se spil.
Ikke nok arbejdsmoral og fællesskabsånd.
For meget fritid erstattes (wmw, frivilligt arbejde). 1 GUD sæt eksemplet
arbejde 5 dage på dag 6, evaluer din præstation, udfør ufærdigt
arbejde, og planlæg de næste ugers arbejde. Efter arbejde bruges fritid
til at melde sig frivilligt.En dag 7 hvile nyde livet have en sjov-
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Dag, fejr, deltag i en samling. Ingen samling i nærheden, start 1.

Forfølgelsen af selvtilfredshed fritid. Opdeler
samfundet i dem, der har for meget, og dem, der ikke
har nok (Rigdom apartheid). Skær amoralitet, fritid,
forbrugerisme, spild og omfavnelse:

1GUD 1TRO 1Kirke UCG

Miljø-hærværk (Miljøterrorisme) er enkeltpersoner og
organisationer, der viser manglende respekt for 1 GUD kreationer.
Vis mistro, SHUN, Skam mod anti1 GUD Miljøvandaler: FRK R7.
Miljø-hærværk (EV) bringer 'økosystemet' i fare, dets vegetation, dets
skabninger, vores fødekæde. EV hovedårsag til Global opvarmning.
Årsag til nyt globale sygdomme. Trussel mod livskvalitet.
EV, kulminedrift, kultransport. Åben kultransport
forurener luft.Fint kulstøv inhaleres af mennesker
og dyr, der gør dem syge. Tøj er forurenet, hvilket
resulterer i hudlidelser. Jord, afgrøder, vegetation
er forurenet, uegnet til konsum til mennesker
eller dyr.
Åbent vand (åer, dæmninger, søer, damme, vandløb, regn, reservoirer,
floder, sne) er forurenet, hvilket gør det uegnet til at drikke til mennesker
og dyr. Åben kultransport slutter. Operatører, underleverandører og
chauffører retsforfølges,FRK R7 + betale medicinsk, dyrlægeregninger og
rydde op. Korrupt kriminel regering, der lader dette ske, erstattes med alle
dets medlemmer,FRK R7.

Miljø-hærværk er mennesker, der bor i for store hjem.
Mennesker, der har unyttige forfængelige haver,
svømmebassiner, tennisbaner .. Folk, der har
jagthytter, strandhytter ... Dette erstattes med
CG Shire Planlægning.

Formålet med Shire Planning er at udnytte jord til mest gavn for det lokale
samfund og habitat. Det er vigtigt, at fællesskab og habitat harmoniseres.Al
frugtbar jord bruges til dyrkning af mad og eller gård, hvilket sikrer, at
nogle helligdomme er tilvejebragt for indfødte planter og indfødte
skabninger. Ikke-frugtbar jord bruges til husholdnings- og ikkehusholdningsbygning. Eksisterende bygninger på frugtbar jord nedrives
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skur og genbruges på ikke-frugtbar jord. Palæer med forfængelighed
haver, lejligheder, rækkehuse, penthouses, feriehuse,
pensioneringsbyer erstattes med Shire-klyngehuse på ikke-frugtbar jord.

Miljø-hærværk en forbrydelse, FRK R7
Forpligtelse 13:
Udfør belønnet arbejde, ikke loafing!

1 GUD vil have dig til at arbejde! Fællesskabet vil have dig til at arbejde! Dine
forældre vil have dig til at arbejde!Du vil have (har) at arbejde. 1 GUDdesign er,
at mennesker skal være aktive, nyttige. Skuff ikke1 GUD.
Folk vil føle sig nyttige. Den bedste måde at opnå dette på er at arbejde.

For arbejde forventes der en belønning.

Belønningen er 3-vejs. Løn, tilfredshed, soulfood. Depotforældres løn er
baseret på en 'ugentlig mindsteløn'' (wmw) og en multiplikator.
Lønskala starter med en wmw x1 (minimum) til wmw x7 (maksimum) :
wmw x1

ufaglærte, lærling

wmw x5

Leder

wmw x2

dygtige, Handelsmand

wmw x6

Manager

wmw x3

Seniorhandler

wmw x7

Administrator-

wmw x4

Tilsynsførende

trator

''wmw'' fastsættes årligt af regeringen. wmwkan forblive den samme, eller
gå op eller gå ned som de økonomiske forhold kræver.
For at fastsætte lønninger og betingelser er de standardiserede. For den
bedste økonomiske forvaltning er alle lønmodtagere. Bemærk ! Privat
ejerskab, statligt ejerskab afskaffes og erstattes af Kron (Community Run Ejet
ikke med overskud). Fagforeninger er afregistreret. Regeringen fastsætter
lønninger og betingelser årligt.
Arbejdsbetingelser: En arbejdsplads skal være sund og sikker
med beskyttelsesudstyr og fodtøj båret efter behov. At skubbe
folk til at udføre mere arbejde på kortere tid er usikkert,
uhelbredeligt og nedsætter kvaliteten.Der er pauser hver 3. time
De samlede arbejdstimer om dagen må ikke overstige 10 timer.
CG 21h Klock-tid gælder.
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Arbejdsglæde (Js) er en sindstilstand. Hvis en person arbejder,
fordi de skal. De har brug for at skabe deres egen
jobtilfredshed.Hvis du prøver hårdt nok, kan du finde 'Js' i
kedeligt, verdsligt, gentaget arbejde.

Arbejdstagere, der ikke kan finde fuld eller deltidsarbejde.
Anvendes nyttigt af ''Shire'' på wmw x1. Eliminerer ledige!
Loafing er doven. Er uønsket, egoistisk. Ikke
at gøre din andel derhjemme, skole eller
arbejde er dårlig. Hjem, uddannelse og
arbejde er ikke at lade loafing blive normen.
Loafers holdes ansvarlige. Gentagne
lovovertrædere har fordele, privilegier
trukket tilbage og bliver skammet.

Arbejde> Frivilligt> Sjov-dag

Forpligtelse 14:
Vær god! Straffe ondt!
At være god betyder ikke at være en helgen eller perfekt. Bemærk! Der er
ingen perfektion i det fysiske univers. Det gælder også for mennesker.

Der er 6 stadier af godt og ondt.

Bedst> Forsøg> Omvend> Fejl> Dårligt> Ondt.

Hver værgemål bestræber sig på at leve inden for trin 1-3.
Bedst! En person prøver at være den bedste, de kan være. En værge!
Prøver! En let mangelfuld person prøver at forbedre sig. En god person!

Angre! En mangelfuld person, omvender sig og prøver at forbedre sig. En
gennemsnitlig person! En person begik fejl. De skuffede jeg, familie og
samfund. De omvender sig og retter op på tingene så godt de kan.Jeg,
familie og samfund skal give dem en ny chance.
Fejlagtigt! En mangelfuld person ændrer sig ikke. Et fællesskabsproblem!

En person begik fejl. De skuffede jeg, familie, samfund. De er
ligeglade. Familie, fællesskab holder denne person til ansvar.

Denne person bliver sandsynligvis lovløs, bliver anklaget, FRK R1, R2 .
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Dårligt! En dårlig person, lovløs, kriminel, ... En fællesskabstrussel! En person
med en lovløs holdning, der begår forbrydelser. En trussel mod familie og
samfund. Denne dårlige person holdes ansvarlig: FRK R2-R4.
Ond! Denne person ser lovløshed som normalt og
kriminalitet som et kald. En ond ondskabsfuld trussel fra
samfundet! Denne onde er anklaget:FRK R4-R7.

Der er et trin 7: 'Ren'! Det gælder kun for sjælen. Når sjælen bliver
udødelig en engel. Sjælen er så 'ren'!
Mennesket har mistet sin måde. Anti-1 GUD, amoralitet, kriminalitet,
umoralitet, lovløshed, profit, forurenende, vold er den nye normale.
Acceptabilitet anvendes i indfasningen af den nye normal for
menneskeheden. At være i 'harmoni med sig selv, det er omgivelserne,
det fysiske univers og1 GUD '!!!
1 GUD tester menneskeheden med hensyn til at holde det onde ansvarligt og bære
det. Skulle menneskeheden mislykkes med at anvende 'Ansvarlighed', 'Mand

- Atory Sentencing 'og' Rehabilitation '. En vred 1 GUD vil holde
den onde menneskehed ansvarlig. Du vil ikke vrede1 GUD!
1000'ers år med ondskab nærmer sig slutningen. Med eller uden menneskelig
involvering. Depotmandens værge mener, at menneskeheden skal
implementere 'Ansvarlighed', 'Obligatorisk domfældelse' og 'Rehabilitering',
som bur i ondt!

Depotforvalterens ansvar: Nul tolerance, ingen dårlige love, ingen
korrupte rabatlove, ingen jury, obligatoriske sætninger, rehabilitering
(uddannelse, bur, kompensation). Implementering, 'LGM'.

VÆR GOD STRAFFET ondt !!!!!
Forpligtelse 15:
Vær retfærdig og vær fortjent respekt!
Depotmand-værge støtter et retfærdigt og demokratisk samfund. Det er baseret
på eller opfører sig efter, hvad der er moralsk rigtigt, retfærdigt og skrevet i
'LawGiver Manifest'.
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En retfærdig person giver til hver enkelt person og skabning, hvad de skylder.

Hvis respekt er berettiget, vil en retfærdig person give respekt. En
retfærdig person kræver ansvar i tilfælde af forkert handling.

Retfærdighed starter med et individuelt "DU"! Du skal være 'bare'. At være
retfærdig er det fundament, hvorfra 'retfærdighed' rejser sig.
At være retfærdig og modtage retfærdighed er ideel. Virkeligheden er, at der er
uretfærdige mennesker, der skaber In-Justice. Hver person har en moralsk og civil
(offentlig)-pligt til at fjerne In-Justice.

Just gruppere sig og etablere 'Governance'. Styring består
(obligatorisk) af "udvalg" med flere valg og lige køn. 1 person og /
eller arvelig(Monarki) Styring er tyranni. Tyranner fjernes,
retsforfølges, FRK R7.
Respekt kan fortjenes. Af enkeltpersoner, gruppe, organisation, ...

Fortjening er moralsk styrke og retfærdighed: evner, præstationer,
handlinger, høflighed, påskønnelse, opmærksomhed, høflighed, høflighed,
omtanke, tilfældige handlinger af venlighedskvaliteter ..

Respekt viser beundring for dyd og eller bedrift. Det kan tage tid og
kræfter at blive opmærksom på gode egenskaber. Når du er klar over,
hvor det er relevant, ære disse kvaliteter ved fortjent respekt.
Respekt kan også udvises for følelser, ønsker, rettigheder ... Denne type
respekt gives ikke automatisk. At vise overvejelse, give godtgørelser,
være opmærksom ... skal stå på prøve for moralsk styrke og være
retfærdig.Først da kan det blive fortjent respekt.

Forpligtelse 16:
Kremat, luk kirkegårde!
En menneskelig krop har en begyndelse og slutning. I slutningen
skal en sjæl frigives. For at sikre, at sjælen frigives, og efterlivet er
mulig. Den menneskelige krop er kremeret.Hvis en sjæl ikke
frigives, eksisterer den i limbo som Ghost.
Kremation er ikke kun nødvendigt for at befri sjælen, men også af
sundhedsmæssige årsager. Kremationsbranden renser. Ødelægge
farlige bakterier, vira, insektlarver og svampe, der kan befinde sig i
kroppen.

47

1 TRO 15.10.4.1 NAtm
Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være!

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

Et krematorium er en provinsiel offentlig servicefacilitet: Administration

(Coroner, Morgue), Slutportal og have. Her har de døde
obduktion, farvel og genbruges.

Alle afdøde transporteres til lighuset for en obduktion. Obduktionen er
at fastslå dødsårsagen og identiteten på den afdøde. Det inkluderer en
toksikologi for at fastslå, om kroppen alligevel var smitsom og kunne
have inficeret et andet menneske.
Det er kriminelt at cannibalisere den menneskelige krop før eller efter
obduktion. Cannibalisering er at fjerne kropsdele, kropsvæsker, æg,
sædceller. Kannibalisering af kroppen er en forbrydelse: FRK R7

En kremator forbereder oplysningerne om lig og fordeling af ejendom til
visning. Hver krop er forberedt på samme måde ingen undtagelser. Den
nøgne krop (mennesker starter livet nøgne, de slutter livet nøgne) placeres i
en almindelig papkiste dækket af en oliven farve linned lagen med kun
hovedet synligt.

Seerne kan bede stille ved hjælp af en Sjæl-bøn, Sorg-bøn, eller

Genoplev-god bøn eller Genoplev-dårlig bøn. Krematoren indstiller en dato
og et tidspunkt for kremationen. Et rod efter livet holdes af en ældste fra den
nærmeste Klan. Kroppen er kremeret.De sørgende modtager en plak, som hver
skal tage med hjem.

Næste morgen udskilles asken over krematoriumhaven.
Rehabiliterende aske dumpes på haven kompost.

Kirkegårdsbegravelse et hedensk ritual
Kirkegårdsbegravelser er uacceptable, fordi
en voksende befolkning skal bruge jorden
mere nyttigt. Kirkegravsbegravelser kan
skabe spøgelser ved ikke at frigive sjælen.
Kirkegårdsbegravelser foretrækkes afond
elitist viser sig: Dyrt kiste, dyr gravsten,
pompøst anlagt mausoleum.
Konserveringsmidler i mad forhindrer kroppens nedbrydning og stopper
genanvendelse af grave. Grav tilskynder til kriminalitet, røveri og hærværk.
Forsømte grave tiltrækker skadedyr ...Grave er spild af jord, uacceptabelt.
Befolkningsvækst indebærer at bruge jord mere effektivt.
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Ikke flere nye kirkegårde. Eksisterende kirkegårde lukkes og graves
op. Rester kremeres og spredes over Crematorium haven.
Landet bruges til andre formål.

Kremation er den eneste acceptable begravelsesform!
Forpligtelse 17:
Stem ved alle valg!
Afstemning er en moralsk civil pligt. Overlevelse af et samfund er afhængig af
maksimal supportdeltagelse fra dets medlemmer. Et fællesskabsmedlem og
enhver depotforælder er forpligtet til at stemme ved alle valg
(politisk eller ikke-politisk). Manglende overholdelse, FRK R1

Folk, der ikke stemmer, støtter folk, der etablerer tyrannier.
De tillader lobbygrupper at korrupte regeringsførelse. Du skal stemme!

SÅDAN STEMMER du
Depotmandens værge stemmer ved alle valg, som de er berettigede til.

Hvem er en kandidat, der kan støttes?
En HE eller HUN ikke yngre end 28 eller ældre end 70. Er
eller har været forælder.

Er medarbejder eller frivillig eller
pensioneret. Er mentalt og fysisk fit.
Har ingen universitetsuddannelse.

Har ikke gennemført nogen rehabilitering i bur.

Har ingen seksuel handicap (samme køn, forvirret køn, misbrug af børn).

Bruger 'Law-Giver Manifest' som deres
guide. Er depotmand
BEMÆRK !

Depotformandens værnssupportere, Klan Elders kan nominere, støtte,
godkende og SHUN kandidater ved valg. Depotforældremedlemmer
(Zenturion, Praytorian, Proclaimer) kan ikke støtte, indstille eller
godkende kandidater uden for Kirkens 1 administration.
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Efter at have afsluttet 1 GUD givet forpligtelser! Du er nu klar til at
kræve og modtage1GUD givet privilegier!

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode!

50

1 TRO 15.10.4.1 NAtm
Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være!

