1FAITH Prawodawcy Oczywisty

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Powiernik Guardians

cnoty są pozytywy. Będąc Cnót jest dobre dla duszy i czyni cię lepszym człowiekiem. 1 PAN
BÓG ogląda.
Dokonaj cnót sposób życia. Żyć w harmonii z
rodziny, sąsiadów, społeczności, siedliska i
środo- wiska. Living cnotliwe życie jest
najlepszym sposobem, aby wielbić 1GOD.

Będąc liczy cnota czystości jest w skalach.
Osoba będzie przeżywać cnoty dobrego zrobili. 1GOD Uwielbia
je.

ludzkości powodzenie: CNOTY
czczenia tylko 1GOD & zawsze ukarać zło. 1-te Dowiedz się, a
następnie Teach & wiedzy ciągłość. Ochronę środowiska i
harmonizować z Habitat. Kochający, wierny i niezawodny.
Odwaga, współczucie, Just, Sharing. Wytrwałość Clean & Tidy
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1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie! • • • •••
CNOTY -Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) Promises żyć i działać cnoty

Obiecuje zachęcić innych, aby żyć i działać zalety kupna
karania nie-cnót zachowania Niech Cnoty rozwijać i nie-cnoty
drżą na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości
Ta modlitwa jest recytowane w domu lub na spotkanie!
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Cnota 1: czczenia tylko 1GOD & zawsze ukarać zło.
Kult 1GOD tylko. Wyrzucić wszystkie inne Idols' ich miejsc kultu,
ich rytualne, w swoich pismach, ...
Wytyczne, jak czcić pochodzi od ' Prawodawcy
Oczywisty ”.
1GOD nie chce sacrefices. Ołtarze są zastępowane pulpitów. Kustosz
Strażnik nauczyć (Poszukiwania, zdobywania wiedzy) & uczyć (Zastosowanie
i przekazanie wiedzy) Od kołyski do kremacji.

1GOD nie chce miejsca przeznaczenia budowania kultu.
Kustosz Strażnik czcić zawsze i wszędzie. Na funday Jest na
spotkanie (W placówce edukacyjnej) z rodziny, przyjaciół, sąsiadów
...
czczenia 1GOD oznacza posiadanie Zło odpowiedzialności. Gdziekolwiek
pojawia się zło. Odpowiedzialność chodzi o znalezienie
„prawda” (O zmowa nie antagonistyczna) ustalenia winy lub
bez winy. Czy istnieje winy zdanie obowiązkowe (akumulacyjny)
nanosi się następnie rehabilitacji. W razie konieczności
kompensacji jest podane.
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1000 na lata zło są dobiega końca!

BYĆ DOBRYM ukarać zło !!!!!!!
Cnota 2: 1 st Dowiedz się, czym Teach & wiedzy ciągłość.
Stosowanych u Ludzi własności intelektualnej (IP) obejmuje, 1 st Dowiedz się wtedy
uczyć, szukając, zdobywania i stosowania wiedzy. IP przychodzi poprzez Edukacji
darmo Rządu tratw doświadczeń, doświadczeń roboczych, Prawodawcy
manifeście.

Wreszcie przekazywanie zdobytych intelektualnej własności, (Ciągłość występ
know) do rodziny, pracy, społeczności (Nie ma praw autorskich, patentów, IP
należący do społeczności) , Shire.

Rząd zapewnia prowincjonalny " Darmowa edukacja 'Od nienarodzonych na tym seniorów. edukacja
dla rządu nie jest obsługiwany i zamknięte. Edukacja (Wolny, publiczny) jest dostarczana
przez prowincji & Shire.

SMEC ' Shire Complex medycznej i edukacji”.
PHeC ' Wojewódzki Szpital i edukacja Complex”.
PDEc ' Prowincjonalny obrony i centrum alarmowego”.

CE " Społeczność Pogotowie”
1 st Dowiedz się, kiedy zrozumienia, zacząć uczyć. W wolnej edukacji szybko uczący się uczyć
powolne uczniów. W pracy doświadczony pracownik szkoli nowych chętnych. W domu dziadków,
rodziców, krewnych, przyjaciół, uczyć.

Ciągłość wiedzy sprawia indywidualnego know półkę (własność
intelektualna) nieśmiertelny. Każdy indivi- podwójny od 14 lat utrzymuje
rekord swojego życia experien- CES (Zarówno dodatni niepokojące) , Rodzina
musi CAP- Ture, zachować i pielęgnować ich własności intelektualnej.

Organizacje muszą zdobyć, utrzymać i ponownie wykorzystywać swoich pracowników: „Ja-P”.

Wspólnota musi wykorzystać ich obywatele własności intelektualnej dla dobra wszystkich. Prowincjonalny
Terytorialnego zachować archiwum.

Na Judgmentday twoja dusza zostanie poproszony czego nauczył i co była ta
wiedza służy.

część wiedzy Ciągłość naszej nieśmiertelności
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Cnota 3: Ochronę środowiska i harmonizować z Habitat.
1GOD użytkownika Przeznaczenie dla ludzkości jest stać Kustosz,
„PU” (Fizyczny Wszechświat) , Wspólnotowy rozpoczyna poprzez
harmonizację z lokalnym środowisku. To nie postępuje się
strażnikiem środowiska i wszystkich jej form życia na Ziemi.

Dla przetrwania człowieka Humamkind musi wywiązać się ze swojego losu. Zostań
Kustosz Strażnik fizycznego wszechświata. Pociąga to za sobą życie w zgodzie z
lokalnym środowisku, w większym środowisku i resztą wszechświata.

T

Aby zharmonizować z siedliska powierniczych

opiekunowie muszą zrozumieć Evolution (Adaptacji,
początku / końcu i recyklingu, i spowodować efekt,
żywnościowego łańcucha / Eco-system, próby i błędu,
ewoluować.) , Ujednolicenie ZING oznacza ochronę (Powietrze,
woda, gleba) tworzenie przez nie zanieczyszczeń

(Pieczenie, śmieci, trucizny, toksyny ..

) , Powiernik opiekun ujednolicenie ZING jest
zapewnienie przetrwania specie

(Zwierzęca, owada, rośliny ..) ,
Ludzkości ma do odkrywania i kolonizacji wszechświata. W związku z tym
wzrost liczby ludności jest niezbędna. Przesunięcie czasu i zasobów z
działalności leisuretime do przestrzeni kosmicznej i kolonizacji. Humankinds
przeznaczenie!

Cnota 4: Kochający, wierny i niezawodny.
Jako kochający, wierne i niezawodne starty z dziećmi nadal z mężem i żoną,
rodziną. Dzieci kochają swoje rodzeństwo, ich rodziców i dziadków, dalszej
rodziny.

Mąż i żona mają kochającego, wiernego i niezawodne stosunki z siebie powodując dzieci (Własny,
przybrany lub przysposobione) , Którego uczą ich wartości moralnych, tradycji i
umiejętności społecznych. Rodzina jest kochający, wierny i niezawodny częścią rodziny.
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Rozszerzony rodziny symbolizuje przestrzeganie wszystkich cnót. uwielbia

1GOD, to wierni 1FAITH. Jest niezawodny w jego zastosowaniach cja prawa dawcą
oczywisty.
kochający 1GOD obejmuje wszystkie kreacje. Ludzkość musi być wierni swemu przeznaczeniu
będącego depozytariusz opiekuna. 1GOD Od nas zależy, Ty!

Bycie wiernym jest wspaniałą cnotą, Dusza-food. Wierna osoba osiągnęła najwyższy
ludzkiej dobroci. 1GOD cię kocha!
Jako niezawodny jest cnotą, która sprawia, niezawodnych przyjaciół. Jako niezawodny
sprawia, że dobry pracownik. Jako niezawodny jest dobre dla społeczności żyjących.

Cnota 5: Odwaga, Compasssion, Just, Sharing.
Cnota 5 jest medley essentual zachowań ludzkich. Przy wyborze kandydata do
komisji, wybrać kandydata, który wydaje się mieć to składanka essentual zachowań
ludzkich. Na poziomie osobistym dążeniu do życia tych essentual zachowań
ludzkich.

A stara Kustosz-stróże być courages whithout jest despotyczny. CG pokazuje
współczucie bez łatwowierny. Będąc tylko i dzielenie jest stosowana przez osoby
fizyczne i rozciąga się do społeczności.
Odwaga jest istota odpowiedzialna, wyzwanie niesprawiedliwość, zatrzymując się tyranami, usunięcia
tyranii, uchwyt mis-fortuny, ochrony 1GOD „s najnowsza wiadomość,

,,, Odwaga jest w stanie zgodzić się, w stanie powiedzieć NIE! Odwaga jest znajomość
własnych ograniczeń i wad.

Współczucie jest ulubionym z duszy, to czuje się ciepło i rozmyte. Rand- om akty
dobroci są częścią CG codziennie rutyny. Będąc compas- sionate czuje empatię,
będąc zrozumienie, dać wsparcie, słuchać,
,, Przebaczenie, gaworzenie, szkoda, upominanie, oskarżając nie są Com pasją.

Będąc Podobnie jest cnotą otrzymania sprawiedliwości jest ludzka potrzeba. Będąc tylko dla siebie i innych
jest podstawą sprawiedliwości w sprawiedliwej społeczności ,

Sprawiedliwość musi wspólnotę moralną z prawem, egzekwowania
prawa, odpowiedzialności poprzez zmowie sądownictwie,
obowiązkowy akumulacyjnym skazania rehabilitacji i odszkodowania.

5

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

Dzielenie envolves zaangażowania emocjonalnego i fizycznego. Dzielenie stosuje obrębie rodziny. Udostępnianie
może być z przyjaciółmi. Udostępnianie odnosi się do Shire harmonie.

Udostępnianie mieszka razem. Jest o życiowe doświadczenia z innymi.

Czczenia, dzieląc się z 1GOD.
Udostępnianie jest wolontariat, dając swój czas i intelektualnej własności na rzecz innych.
Udostępnianie pokonuje zło spekulacji, wealth- apartheid i egoizm. Dzielenie się jest
sposobem Powiernik opiekuna.

Cnota 6: Wytrwałość.
Wytrwałość robi coś mimo trudności, zniechęcenia, opóźnienia lub niepowodzeń w
osiąganiu sukcesu. Dziecko uczy się chodzić upadki, wstaje, pada, wstaje, ... to wytrwa
aż do spacerów. Wielu dorosłych zapomnieć tej lekcji.

Osoba, która wytrwa nie przyznać się do porażki. Osoba ta utrzymuje się na próbach, aż
zostanie osiągnięta zestaw cel. Osoba ta będzie trwać aż biorą swój ostatni oddech. Bez
wytrwałości wielkim osiągnięciem nie jest możliwe. Brak upór jest ograniczeniem.
Przezwyciężenie tego ograniczenia jest w trakcie zalety.

Powiedzenie! Wiedziałem, że powinienem, myślałem, że może i ja bym wiedział.

1GOD nagradza Wytrwałość. 1GOD każdy chce objąć tego tytułu! Nie zawiedź 1GOD!

Cnota 7: Clean & Tity.
Dobry stan zdrowia wymaga dobrej higieny dobre starty higieny z byciem czysty i schludny. Czysty i schludny
zaczyna się od osobistego stawiennictwa, odnosi się do domu i pracy. Czysty i schludny ma zastosowanie
również do myślenia i rozumowania.

A „Codzienne rutynowe” obejmuje czystości. Po każdej wizycie w toalecie i przed
każdym karmieniu należy umyć ręce. Umyć twarz przed każdym karmieniu.
Szczotkować zęby i umyć całe ciało przed pójściem do łóżka. ON jest golić co najmniej
dwa razy w tygodniu. Custod- Ian Strażnik uczestniczyć w zebraniach czyste (Szczotkowane
zębów, prysznic, przemyto) & ogolone (ON) , Ubrany czysty, schludny biegów (od stóp
do głów) ,
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Po wstaniu rano każdy członek rodziny fizyko-ly w stanie dokonać ich łóżko. Rodzice uczą
dzieci. Ukończenie higieny rano. To jest czas, żeby się ubrać, stawiając na zaaranżowany
out przygotowanego (Wieczorem przed) bieg osoba planowane zużycie. Każdy przekąsk
przechowywania pojemnik jest oznaczony (Zawartość, napełniania dnia) , Po breakfeast
czystej jadalni. Powrót pojemników do przechowywania. Brudne pojemniki, naczynia są
umieszczane w zlewie. Osoba jest gotowy, aby rozpocząć swoje prace Dailly (Dom, szkoła,
wolontariat, praca) ,

Wszystkie pojemniki mają etykietę treści. pojemniki do żywności mają również datę napełniania. Pojemniki
uporządkowany sklepie. Niebezpieczny (Trucizny, toksyny) Pojemniki są bezpiecznie przechowywane (Dziecko i
niekompetentny dowód) ,
Nie należy pozostawiać nieużywane elementy (Narzędzia,
zabawki, naczynia) zaśmiecać mebli, podłogi lub obróbki
powierzchni. Po użyciu odebrać przedmioty umieścić je w
czystym przechowywania. Wpłać sprecyzowane znajduje się
w tym samym miejscu. Następnie są one łatwe do znalezienia.

Przed pójściem spać. Przygotować i lay-out bieg masz zamiar nosić następnego dnia. Pakować jakieś
torby z przedmiotów, które są planowane, które należy podjąć, gdy po opuszczeniu rano.

Korzystanie z wybielaczem lub silnego środka dezynfekującego zwiększa szanse na przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc. Użyj naturalny środek odtłuszczający:

Mieszać, 1 filiżanka wodorowęglanu sody, 1/2 filiżanki octu, dodać kilka kropli
olejku. Need to silniejsze dodać łyżkę soli.
Nie bądź brudny zaniedbany słaba wymówka dla cywilizowanego człowieka.

Teraz będąc cnoty. To jest czas, aby spojrzeć na naszego dziedzictwa.

Ostatnie wiadomości 1GOD, w Prawodawcy Oczywisty
Koniec
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