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kewajiban adalah 1 ALLAH diberikan moral wajib!
Kewajiban yang perilaku moral berutang kepada 1 ALLAH . keluarga dan masyarakat. kewajiban
moral mengkonversi ke tugas Community. melengkapi 1 ALLAH diberikan Kewajiban hak untuk
menerima 1 ALLAH diberikan Keistimewaan. melengkapi 1 ALLAH diberikan Keistimewaan hak
untuk menerima hak Community!

ancaman terhadap 1 ALLAH diberikan Kewajiban: Anti- 1 ALLAH, apatis, anti-sosial perilaku, kemalasan,
pelanggaran hukum, bermoral, keegoisan. Mengandung ancaman. Menahan ancaman akuntabel, selalu.

1 ALLAH diberikan kewajiban
1 Menyembah 1 ALLAH . membuang semua berhala lainnya

2

Melindungi, tubuh manusia dari konsepsi

3

Seumur hidup, mencari, mendapatkan dan menerapkan pengetahuan

4 Mate untuk memperbanyak dan mulai keluarga sendiri

5 Honor, menghormati orang tua dan kakek-nenek
6 Jagalah Lingkungan dan semua bentuk kehidupan yang
7

Gunakan 'Hukum Pemberi Manifest', menyebarkan pesannya

8 Hindari dan membersihkan Polusi
9

Melindungi binatang dari kekejaman dan kepunahan

10 Berdiri untuk tidak adil diserang, kurang beruntung,
lemah dan miskin
11 Makan yang lapar, tunawisma penampungan dan kenyamanan sakit

12 Protes ketidakadilan, amoralitas, lingkungan-vandalisme
13 Melakukan pekerjaan dihargai, tidak ada kemalasan
14 Akan baik Menghukum Jahat
15 Hanya dan memberikan penghormatan layak

16 Mengkremasi, kuburan dekat
17 Suara di semua Pemilihan

1

1 IMAN 15.07.4.1 NATM
Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus!

1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali
www.universecustodianguardians.org

1 TUHAN sedang menunggu untuk mendengar dari Anda!

kewajiban Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta yang paling indah Anda paling
rendah hati yang setia kustodian-wali (1 st nama)
Endeavour untuk memenuhi semua Kewajiban Akan mendorong orang lain
untuk melakukan hal yang sama saya berlaku kewajiban sebagai tugas
masyarakat Mendorong tugas masyarakat ditegakkan Untuk Kemuliaan 1
ALLAH dan Baik of Humankind

Doa ini dibacakan di rumah atau di Gathering!

Kewajiban 1:
ibadah 1 ALLAH, membuang semua berhala lainnya!

Menyembah adalah pemujaan yang paling pribadi. Jenis pemujaan dicadangkan untuk 1 ALLAH hanya.
Setiap pemujaan lainnya adalah palsu, 'itu Berakhir'. Semua bukti fisik dan spiritual dari berhala
lainnya didaur ulang.
Orang menyembah apa-apa tapi 1 ALLAH disesatkan. Sebuah usaha sederhana dibuat untuk
mengkonversi mereka ke 1GOD 1FAITH 1Church Universe Wali Kustodian. 1 ALLAH akan
bertindak keras dalam hidup dan Afterlife dengan siapa pun yang memuja lainnya (Salah) berhala.

menyembah 1 ALLAH adalah close-up pribadi. Ketika Anda mengembangkan kedekatan
ini dengan 1 ALLAH. Anda ingin bersosialisasi dengan orang-orang yang merasakan hal
yang sama. Kunjungi Gathering! Tidak, Gathering, dekat, mulai 1. Tidak cukup Pendukung
untuk memulai Gathering. Mengkonversi ragu-ragu, bodoh, misuided, pemalu, keras
kepala, menyedihkan, orang-orang kafir ..

1 ALLAH keinginan setiap manusia diberi kesempatan untuk memiliki 1 IMAN . Konversi acara
non-kekerasan, non-egois, peduli, berbagi kehidupan masyarakat kustodian wali. Sebuah
Convert diperkenalkan ke Gathering. Hub sosial kehidupan wali kustodian. Bertobat dibantu
dengan membuang berhala palsu. Setelah membuang masa lalu yang salah arah mereka. masa
lalu mereka tidak akan pernah disebutkan.

menyembah 1 ALLAH berarti membuang semua lainnya (Salah) berhala. Discar-
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ding bukan berarti hanya hal-hal fisik (Patung, tulisan-tulisan, ikon ..)
tetapi juga palsu emosi, ide, ritual, pengalaman ... Membuang berarti menghancurkan
substansi tetapi juga daur ulang limbah.
berhala palsu mungkin agama atau tidak. berhala Agama palsu: Buddha, Kudus-man; Yesus,
ibunya, Murid nya; Saints, Rohaniwan dari anykind; setiap tanaman, manusia, atau hewan, setiap
suci-tanah, atau suci-tempat; dewa pagan, dewa-dewa Hindu ..

Salah berhala Non-agama: Tiran turun-temurun, Perang Lords, Tiran Politik,
Politisi; Selebriti, Penghibur, Atlet, Scientist; Aliens, Liberty, Sun, Bintang, Planet,
Bulan, ...
Salah berhala tempat ibadah yang dihancurkan. Semua bahan bangunan digunakan kembali. perencanaan
shire berlaku.

1GOD tidak ingin bangunan tujuan membangun ibadah.
tempat dibuang ibadah. Semua tanda-tanda pengakuan idola palsu yang dibuat
dikenali. semua digital (Audio, visual) berhala palsu dihapus, dihapus, diparut ..

Hanya ada 1 idola 1GOD!
Salah berhala adat dibuang. Penis dan Vagina mutilasi berakhir.
Tubuh jaringan parut berakhir, body piercing ujungnya, benda-benda yang dikeluarkan dari
tubuh. Tato, akan dihapus. praktek ilegal adat dibuang dituntut: NONA R4

Salah berhala perlengkapan dibuang: salib, gambar, patung, tulisan-tulisan .. Dibuang
perlengkapan harus dibuat dikenali.
Salah berhala ritual dibuang. Pengorbanan dari manusia atau hewan,
bahkan simbolik dituntut. 1 ALLAH tidak ingin pengorbanan. Altar diganti
dengan podium. 1 ALLAH' s orang memeluk dan hidup dengan ' Hukum
Pemberi Manifest '!
HARUS DILAKUKAN :

Menyembah 1 ALLAH hanya! menyembah 1 ALLAH dipraktekkan di mana saja, kapan saja,
sendiri atau sebagai sebuah kelompok (2 atau lebih) . 1 ALLAH tidak ingin tujuan membangun (Katedral,
Gereja, Convent, Masjid, Biara, Kuil, rumah-rumah ibadat, Kuil ..) tempat Ibadah. Membuang
(Menghancurkan dan recycle) semua tujuan membangun tempat Ibadah.
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Orang-orang yang menyembah sesuatu tapi 1 ALLAH adalah menyesatkan. Sebuah usaha sederhana
harus dilakukan untuk mengkonversi (Tantangan Doa *) mereka ke 1 ALLAH. 1 ALLAH akan bertindak
keras siapa saja yang memuja lainnya

* Tantangan-Doa, Scroll 1, Afirmasi 1

(Berhala palsu) berhala.

menyembah 1 ALLAH berarti Manusia hidup Takdir nya! Penjaga Universe fisik! Space
Exploration & Kolonisasi (SX & C)
adalah wajib. Ruang Kolonisasi kebutuhan pertumbuhan penduduk!
menyembah 1 ALLAH berarti percaya dalam Afterlife dan Angels. Untuk
mencapai Afterlife dan untuk alasan kesehatan manusia-tubuh dikremasi. Tidak
mengkremasi dapat mengakibatkan Soul menjadi Ghost.

berhala palsu tempat ibadah, adat istiadat, ritual dan perlengkapan dibuang. Membuang
tidak berarti hanya hal-hal fisik (Tulisan, patung-patung, ikon ..) tetapi juga palsu emosi,
gagasan, pikiran .. Membuang berarti menghancurkan substansi dan daur ulang limbah.

1 ALLAH menciptakan alam semesta fisik untuk Manusia! 1 ALLAH ingin imbalan, MENGHORMATI!
Menyembah berhala palsu menunjukkan Hormat.

Ada saja 1 Idol, 1 ALLAH !!!
Kewajiban 2:
Melindungi, tubuh manusia dari konsepsi.

ancaman ( bahaya) untuk tubuh manusia berasal dari iklim,
modifikasi genetik, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, polusi (Bencana,
tindakan manusia)
dan kekerasan. Menghadiri ancaman adalah kelangsungan hidup kebutuhan
manusia-tubuh. Sebuah tugas masyarakat.

Melindungi manusia-tubuh adalah usaha tim. Ini berarti dekat
kerjasama antara individu.
Mereka keluarga, teman, tetangga, masyarakat dan semua
jenis Pemerintah.
Perlindungan dimulai pada Conception (Obligasi sperma HE dengan SHE telur) dan berakhir dengan
Kremasi. Melindungi memerlukan iklim perlindungan, berisi
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kekerasan, gangguan genetik akhir, minimalisasi polusi, mencegah dan mengobati penyakit,
menghukum kelalaian dan mengatasi ini tidak kompeten.

Perlindungan manusia-tubuh adalah tugas semua orang.
1 TUHAN sedang menunggu untuk mendengar dari Anda!

Bertahan hidup Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta yang paling indah Anda paling
rendah hati yang setia kustodian-wali (1 st nama)
Terima kasih Anda untuk Mempertahankan Manusia Aku berusaha untuk membantu
tubuh saya, specie & masyarakat bertahan hidup aku akan membuat hidup prioritas no.1
saya Harap mendukung upaya saya untuk bertahan hidup Untuk Kemuliaan 1 ALLAH & Baik
dari Manusia

Doa ini dibacakan pada kelangsungan hidup-hari atau saat yang tepat!

Ketika kebutuhan untuk memutuskan perintah Survival berlaku menggunakan bawah aturan.

Agar bertahan hidup: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, 7.Personal barang-barang.
Bertahan hidup dengan Umur:

1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. Merayakan: 11.1.7. Bertahan hidup hari CG . Kalender Fun-Day
Tema

Untuk bertahan hidup kebutuhan manusia-tubuh Iklim-Protection

.

Iklim-Ancaman: Matahari (radiasi) . Suhu (panas dingin) , Basah
(Dingin, hipotermia) , angin (Luka bakar, dingin, debu) . Iklim perlindungan terdiri dari
Kepala-perlindungan, pelindung-pakaian, pelindung-shelter.
Ancaman bagi manusia-tubuh telanjang-kulit (ketelanjangan) terkena elemen.
H-ps 1 ( Head-perlindungan standar) segala sesuatu yang diperlukan untuk melindungi kepala Anda. Kepala
perlindungan terdiri dari: 'E-p1', 'V-Helm', 'Balaclava', 'K- Scarf''.

E-p1 ( Perlindungan mata) dibagi menjadi 2 bagian: Praktis: lensa tunggal
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(kedok) . Mode: 2 lensa (kacamata) .
Kacamata Rim: perlu untuk mencegah udara-partikel di semua sisi (Atas, bawah, sisi) . Apakah
break-tahan (Tidak pecah ketika duduk di) . Bisa warna apapun mungkin hias.

lensa : dipecahkan, sangat tahan gores, sinar UV blok, tidak fogging up, silau menyesuaikan (Perubahan
lebih gelap / lebih ringan, lebih terang / gelap) .

Eye-perlindungan selalu dikenakan saat di luar!
V-Helm kepala-perlindungan terhadap benturan. Rambut dan Kepala perlu Perlindungan
Iklim dari dingin, basah, radiasi ekstrim dan polusi.
Seorang kepala juga membutuhkan perlindungan dari pukulan: V-Helm dengan inbuild GPS-tracker,
telepon, video recorder ..

Luar shell logam atau sintetis. Memiliki punggung mid-line yang dapat dihiasi: bulu .. Sebuah
chinstrap kulit memegang mikrofon. visor adalah samping melengkung dan lurus ke atas dan
ke bawah, bisa dipecahkan, yang sangat tahan gores, sinar UV blok, tidak fogging up, silau
menyesuaikan (Lebih gelap / lebih ringan, lebih terang / gelap) . helm memiliki kulit kembali
sebagai pelindung leher.

Itu V- Helm memiliki di dalam lapisan kulit. Tertanam dalam padding yang earphone. SEBUAH
Balaclava ( beanie) atau K-Scarf dapat dikenakan di bawah helm. Untuk menjaga lapisan
dalam helm bersih dari keringat, ketombe dan minyak. Di luar aksesori: terang-terang,
cahaya lampu infra-merah; camcorder.

Balaclava ( beanie) . Balaclava menutupi seluruh kepala mengekspos hanya
mata. Adalah rajutan dari wol atau campuran katun dan wol (Tidak ada serat
sintetis) . Dapat berupa warna atau pola mungkin memiliki dekoratif pom-pom
di atas. Bila tidak ada perlindungan wajah dan leher dibutuhkan Balaclava
dapat digulung dan menjadi 'Beanie'.

K-Scarf. K-Scarf bisa menutupi seluruh kepala mengekspos hanya mata. Ini
bertindak sebagai penutup kepala dan kerudung (Perlindungan yang maksimal) . Adalah
rajutan dari wol atau campuran katun dan wol (Tidak ada serat sintetis) . Dapat
berupa warna atau pola.
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Balaclava atau K-Scarf baik melindungi dengan menutup hidung dan mulut.

Menghirup polusi, penyakit menular mematikan dan serangga menyengat dihindari. Mengurangi
efek dari udara kering dan dingin. Alergi dan Asma berkurang. Berisi penyebaran
penyakit menular.

Head-perlindungan selalu dikenakan saat di luar!
Pakaian pelindung diperlukan untuk melindungi manusia-tubuh dari iklim, penyakit
dan polusi. Bagian-bagian tubuh utama dilindungi oleh Pakaian pelindung yang
kepala, kulit dan kaki. Pelindung-pakaian harus selalu dipakai di luar.

Kulit membutuhkan banyak perlindungan, dari Bites (Hewan, manusia) ,
Sengatan (Serangga, Jarum) , Infeksi (Bakteri, Jamur, Kuman, Virus) ,
Radiasi (Panas, Solar, Nuklir) , Exposure (Acid, Api, Frost, tajam-ujungnya,
basah) .
Bite perlindungan: menghindari marah, hewan berbahaya dan manusia.

Sting-perlindungan : kulit penutup (Pakaian pelindung) .
Jangan tato atau body-menusuk (Self-mutilasi oleh menembus tubuh-atau tato
sakit yang abnormal, dapat menyebabkan infeksi

) . Melindungi jari saat menjahit.
Infeksi perlindungan: kulit yang bersih, tutup dengan
pelindung-pakaian. Diet Sehat, Latihan, Herb &
Rempah-rempah, Suplemen & imunisasi.
Perlindungan radiasi: kulit penutup (Pakaian pelindung) untuk panas dan
matahari. Untuk nuklir baju khusus yang mencakup 100% dari tubuh. Peringatan!
Mengekspos kulit telanjang (Ketelanjangan) dengan unsur-unsur (Cuaca) tidak
sehat.
Paparan perlindungan: Pelindung-pakaian, Coverall (Dengan hood) atau 2-piece yang terbuat dari Flax,
Cotton, Wool, atau kapas, campuran wol (Tidak ada serat tic synthe-) warna pola. Antara (Coverall atau
2-piece) harus memiliki leher t-shirt, kembung * lengan, kaki ditutup pada pergelangan tangan dan
pergelangan kaki
(Draft bukti) ... * Puffed lengan & kaki memungkinkan siku & lutut sendi untuk bergerak bebas

juga udara di dalam menciptakan iklim kontrol untuk kulit & tubuh.

Pakaian perlu dibuat dari serat alami: hewan-kulit, sutra, tanaman serat, kapas atau
wol. Buatan-serat tidak digunakan untuk pakaian
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dan apa pun menyentuh manusia kulit. Produksi serat artificial- untuk pakaian ujungnya,
stok yang ada didaur ulang untuk keperluan lain.
kaki membutuhkan perlindungan (Kaus kaki, sepatu bot) dari Iklim dan mengetuk. Kulit, Toes dan
pergelangan kaki beresiko. Outsde selalu memakai pelindung kaki.

Kaus kaki terbuat dari Cotton, Wol, atau kapas, campuran wol (Tidak ada serat etik synth-) warna
pola. Socks memiliki partikel perak murni (Tidak ada paduan) tenunan, memberikan sifat
anti-bakteri, anti-mikroba dan anti-statis, mengurangi bau. Kaus kaki menutupi Feet hingga 7cm di
atas pergelangan kaki.

sepatu bot memiliki kulit pelindung atas (Tidak ada sintetis) , Dalam kulit
lembut (Tidak ada sintetis) , Sol kulit atau karet
(Dapat didaur ulang) . Boots adalah untuk melindungi kaki hingga 7 cm di atas
pergelangan kaki. Catatan! perlindungan kaki yang tidak melindungi (Sandal, Sandal,
thongs) kaki dan pergelangan kaki yang tidak berguna. perlindungan kaki harus selalu
dipakai di luar. Berjalan tanpa alas kaki di luar tidak sehat.

Tangan- perlindungan dalam bentuk Sarung tangan yang dipakai sebagai
diperlukan! Sarung tangan yang terbuat dari kulit, kapas, wol, atau katun,
campuran wol (Tidak ada serat sintetis) warna pola.

Pelindung-pakaian selalu dikenakan saat berada di luar.
Pelindung-Penampungan ( rumah, hidup, pekerjaan) kebutuhan manusia.

Perlindungan dari kejahatan (Keamanan) , elemen (Cuaca) , Kebakaran, serangga dan
Polusi . Terjangkau pelindung-Penampungan adalah 1 ALLAH diberikan benar!
Kustodian-wali lebih memilih perumahan cluster- (Komunitas-hidup) .

Kamar' s lantai, dinding, langit-langit, terdiri dari siklon, Api dan humi- dity tinggi tahan
panel beton pracetak. lantai harus basah-pel dibersihkan, nonslip, anti-statis, cetakan &
jamur menghambat, higienis.
pintu: Rectangular bingkai non-kayu. Luar, padat, dikunci di dalam dan di luar kunci
pembuka serangga layar pintu, 1-cara visi. Batin, padat, di dalam dikunci.

horisontal Sliding- jendela yang berwarna berlapis ganda. Persegi bingkai non kayu. Tidak
ada tirai atau gorden (Tidak sehat: debu, kuman,
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serangga ..) bukan di luar jendela (bisa dikunci) dan di dalam horisontal geser layar
serangga.
Untuk Pemanas * pemanasan pusat (Uap, air panas) digunakan. Pendinginan adalah dengan
sirkulasi udara alami. Suhu ruang 19-21 ° C. Merasa put dingin n kain hangat. Jangan engkol
pemanasan! * Energi buang is a Crime

Penerangan * harus secara otomatis beralih On, Off.
* Energi buang is a Crime

Penampungan Atap non-domestik terdiri dari Solar-panel. Manusia memiliki 1 ALLAH diberikan hak
untuk Terjangkau Aman Hidup mengkarantina ters (Berlindung) . Pemerintah memiliki kewajiban
untuk memasok penduduknya dengan Quarters Hidup Aman Terjangkau. Berlindung (Cluster-perumahan)
disediakan oleh ' Shire' ( Pemerintah lokal) . Semua tempat tinggal terjangkau unit Rental.

Pelindung-Penampungan untuk Survival, Keamanan, Kenyamanan ..
Mengekspos kulit telanjang adalah ketelanjangan ( HE, SHE)
Mengekspos kulit telanjang (ketelanjangan) dengan unsur-unsur (Cuaca) tidak sehat:

Debu, lecet, es, panas, infeksi, radiasi, sengatan, angin, basah.
kulit penutup saat berada di luar dan rambut!

kulit telanjang (ketelanjangan) mengekspos kulit ke Debu. Debu mengering kulit, menyumbat
pori-pori kulit menghentikan kulit dari bernapas. Tersumbat pori-pori kulit adalah berkembang
biak bagi infeksi (Gatal, nyeri) . Cuci debu! Gunakan pelembab! Kenakan pakaian pelindung
wen luar!
kulit telanjang (ketelanjangan) meningkat memiliki lecet yang merusak kulit yang menyakitkan, tidak
diobati dapat menyebabkan Infeksi. Mengobati lecet dengan membersihkan dengan sabun lembut dan
air. Tutup abrasi dengan saus, terus di tempat dengan selotip. Jangan gunakan ini antiseptik atau
creme ini!
kulit telanjang (ketelanjangan) menghadapkan Kulit Frost. kerusakan es untuk kulit dapat
menjadi permanen. Hapus, korban dari dingin.

Isi wadah dangkal dengan air yang cukup dipanaskan sampai 37 C untuk menutupi
bagian tubuh membeku.
PERNAH menggosok atau memijat jaringan membeku.
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kulit telanjang (ketelanjangan) mengekspos kulit panas. Panas mengering kulit, mungkin
menghancurkannya, menimbulkan rasa nyeri jangka panjang dan penderitaan. luka bakar yang parah dan
melepuh memerlukan perhatian medis yang segera.

kulit telanjang (Ketelanjangan) mengekspos kulit untuk radiasi (Tenaga surya) . UV tinggi. radiasi
membuat kulit sangat sakit. Sering diakui terlambat! Mencari nasihat medis. Berjemur (Berbaring kulit
mengekspos malas untuk radiasi matahari merusak) mengakibatkan kanker kulit adalah cedera yang
ditimbulkan diri! Hal ini tidak tercakup oleh kesehatan umum gratis! CATATAN! Jangan merasa kasihan
orang-orang ini. Mereka sombong, sia-sia, orang jahat. Shun dan malu!

kulit telanjang (ketelanjangan) mengekspos kulit ke Wet. Terlalu lama ke suhu alter tubuh
basah. Jika menurunkan suhu tubuh terlalu banyak

(hipotermia) penyakit terjadi. Mencari bantuan segera!
kulit telanjang (ketelanjangan) mengekspos kulit terhadap sengatan. Yang paling umum adalah
serangga-sengatan (Bee, Hornet, Nyamuk, Wasp ..) . sengatan serangga adalah penyebab menyakitkan
Iritasi kulit, pembengkakan dan penyakit sering parah.
kulit telanjang (ketelanjangan) mengekspos kulit angin. Angin mengeringkan kulit, bisa
membakarnya. kulit yang bersih, penggunaan pelembab!

Peringatan! Mengekspos kulit telanjang (ketelanjangan) dengan unsur-unsur (Cuaca)
tidak sehat. perlindungan kulit

(Pakaian pelindung) harus selalu dipakai di luar.
kulit telanjang (ketelanjangan) di depan umum atau media adalah masalah moral. Ketelanjangan di luar rumah tidak
bermoral itu menunjukkan kurangnya rasa malu menjadi sampah. Semakin banyak kulit HE atau SHE menunjukkan
lebih banyak sampah mereka. sampah orang harus diperlakukan seperti Sampah. Mereka adalah cacat pada setiap
komunitas.

berenang manusia tidak alami. Tubuh manusia tidak dirancang untuk
tinggal di atau di bawah air. Berenang di atau di bawah air adalah
tidak wajar, sehat, itu harus dihindari. perairan alami Oceans (Laut) dan
perairan pedalaman (Danau, sungai ..) . Tidak wajar kolam perairan
renang, spa ..

perairan alami adalah toilet untuk semua makhluk hidup di dalam air. Burung
terbang di atas air melakukan kotoran mereka. Orang-orang di pantai
buang air kecil, throw- up, menstruasi .. Hewan dan Manusia pembuangan
kotoran
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berakhir di perairan pedalaman, lautan. Berenang di toilet tidak sehat untuk kulit. Meneguk air toilet
adalah risiko kesehatan yang besar. Jangan lakukan itu! Melindungi anak-anak. Catatan! Banyak pantai
pasir putih adalah ikan kotoran. Orang pergi ke pantai laut. Berbaring di kotoran ikan dan berenang di
kencing. Yuk!

perairan alami spons seperti menyerap polusi, racun .. Polusi udara:
asam-hujan, abu (Pembakaran, letusan) , debu (Pertambangan, badai) , Radiasi nuklir (Pembangkit
listrik, militer) . Polusi udara memasuki rantai makanan (Melalui udara, tanah, air) akhirnya
berakhir menjadi bagian dari (resiko kesehatan) diet manusia!

Polusi air: Pengeboran, dumping, runoffs, transportasi air. Drill ing untuk bahan bakar fosil polutes
udara dan air. Dumping bahan kimia, mentah-saluran air, obat-obatan, sampah, racun yang terjadi
sehari-hari. runoffs (Racun, bahan kimia, obat-obatan, sampah, baku-saluran air limbah) dari
stormwater, peternakan, industri, mencemari. transportasi air curah-operator, cruise-kapal, tanker
super, kapal selam, kapal pukat, kapal perang yang polusi besar. Lebih kecil air transportasi juga
mencemari perairan terutama pedalaman.

Polusi udara, tanah dan air, 'Vandalisme
Lingkungan' kejahatan: NONA R7 . Semua
kesenangan berperahu dan jelajah
berakhir.

perairan alami mengandung campuran bahan
kimia yang kering rambut, kulit dan mengiritasi
mata. Kolam renang dan spa dihindari. Kolam
renang adalah limbah elitis air tawar langka.

T hiswasteends!
Kekayaan-Apartheid telah mengakibatkan menganggur bosan memiliki terlalu banyak ding
inva- perairan alam dan ruang hidup dari banyak lifeforms.

Ini invasi manusia pidana perairan alami telah menyebabkan reaksi defensif
dengan 1GOD kreasi dari laut.
J ellyfish menggunakan tentakel mereka untuk menyengat. Beberapa hanya mengiritasi kulit.
Lainnya' yang menyakitkan, menciptakan lepuh menyakitkan. Jelly- racun ikan mematikan
ketika disengat berkali-kali dan ada membangun dari racun. Tidak tahu jika ada membangun
dari racun. Cara terbaik adalah untuk mencari bantuan medis dengan cepat.
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Berbahaya mekar alga disebabkan oleh perkotaan, limpasan pinggiran kota. Hal ini
menyebabkan kerusakan yang signifikan untuk hewan, manusia, lingkungan, ekonomi. Tidak
layak untuk minum atau berenang di dalamnya.

Stonefish adalah salah satu ikan yang paling berbisa di dunia. Ketika
menginjak oleh manusia, kekuatan racun ke dalam kaki. Hasil (hidup atau
mati) sering tergantung pada seberapa banyak racun beracun masuk ke
dalam tubuh. Lokasi sengatan, seberapa cepat orang tersebut menerima
pengobatan. Mati rasa atau kesemutan dapat berlangsung selama
beberapa minggu setelah sengatan.

gurita cincin biru diakui sebagai salah satu hewan laut yang paling
berbisa di dunia. racun mereka menyebabkan kelumpuhan tubuh yang
parah dan sering Total. Karena kelumpuhan yang terjadi, digigit tidak
memiliki cara untuk sinyal untuk bantuan atau cara untuk menunjukkan
kesusahan. Tidak ada gurita cincin biru antivenom tersedia. Jauhkan
orang bernapas.

Bulu babi cedera jaringan dari duri itu dapat parah. Mereka membengkak,
menjadi merah, meradang dan dapat menjadi sangat menyakitkan. Mereka
rentan terhadap infeksi. Jika dibiarkan menyebar dalam darah di seluruh
tubuh. Membuat Anda sakit. Infeksi yang tidak terkontrol dapat membunuh.

siput kerucut bisa menyengat melalui sarung tangan. The geografi kerucut
adalah mematikan, dengan lebih dari 100 racun dalam tubuh yang kecil. Tidak
ada anti-racun untuk siput kerucut.
Symtons lambat untuk ditampilkan. Mencari nasihat medis.

ikan pari memiliki tajam, stinger menyakitkan berbisa yang mereka
bertujuan hati penyusup. Ketika menyengat di hati hanya langsung
bantuan medis akan menyelamatkan seseorang. Jangan berenang di atas
Singray a.
Kapan Sea kutu sekitar, hal pertama yang Anda perhatikan ketika Anda
melompat di laut adalah sengatan mereka di seluruh kulit Anda. Untuk sesuatu
yang sangat kecil, mereka pasti bisa pak pukulan; hampir cukup untuk
menunda Anda akan di dalam air. Ketika perdarahan segera hubungi dokter.
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Hiu membersihkan lautan dari makhluk lemah yang sakit.

Ketika manusia menginvasi the Seas. The Shark menjadi
pelindung dari laut. Ketika mereka adalah serangan hiu.
Manusia adalah penjahat.

Jangan bunuh kandang hiu manusia, NONA R3 . Shun, Malu!
1 ALLAH menciptakan laut untuk makhluk laut dan makanan untuk makhluk di udara dan di
darat. Serta bagi manusia. Dia tidak menciptakan lautan bagi thrillseeking manusia. Berenang,
berselancar, ski air, berperahu, berlayar, snorkeling Lingkungan Vandalisme, itu berakhir.

Ancaman terbesar bagi manusia-tubuh '

GM' ( Modifikasi genetis)

Modifikasi genetis (GM) adalah Anti 1GOD . ancaman bagi umat manusia, semua makhluk lain dan
lingkungan. GM-Crop karena efek flowon mengubah seluruh Makanan-rantai. Menciptakan
mutasi yang membuat alergi baru, penyakit yang tidak diketahui, yang mengancam kehidupan
global-malapetaka di seluruh anggota Food-rantai! Orang akan menjadi lebih sakit, mati muda,
lebih banyak bayi yang sakit, lebih keguguran, mutasi ...

Cure untuk ancaman ini untuk manusia dan lingkungan Sistem adalah pencegahan dan
pengobatan. Berhenti: GM-Penelitian, GM Seed-pembuatan dan GM-Tanaman tumbuh. Menuntut:
GM-Scientist, manufaktur eksekutif, petani tanaman-, direktur, pemilik untuk " Kejahatan terhadap
Manusia dan terhadap Eco-system ". NONA R7

Pemerintah menghilangkan ancaman oleh terik GM-Penelitian dan fasilitas produksi benih.
Tanaman GM dibakar. Terkontaminasi Tanah yang GM-Tanaman ditanam adalah hangus
3 tahun berjalan. Pemerintah yang tidak melaksanakan pencegahan dan pengobatan,
diganti.

ZERO TOLERANSI ke GM !!!
Disabilitas
Cacat sejak lahir, kecelakaan, sakit, kekerasan. Kecacatan mungkin emosional (Kecemasan,
depresi ..) , mental (Psikosis, shizophrenia ..)

fisik (Amputasi, kebutaan, tuli, demensia, quadriplegia ..)
seksual (Homoseksualitas, pedofilia, transgenderism) . Cacat adalah masalah masyarakat. Ini
menimpa keluarga atau keinginan individu. Apa saja
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cacat yang mengganggu kualitas moral kehidupan keluarga, saudara, masyarakat.
Ditangani oleh layanan masyarakat.

Mengapa seseorang memiliki cacat. Hal ini tidak hukuman 1 ALLAH.
Ini merupakan tantangan bagi tubuh untuk menangani. Sebuah pengalaman hidup bagian dari misi
Soul (Lihat gulir 1, Afterlife) .

Ancaman terbesar bagi individu adalah ' Kekerasan'
Kekerasan dimulai dengan yang belum lahir. lingkungan kekerasan menanamkan
kecenderungan kekerasan selama sisa hidup. Kecenderungan untuk kekerasan perlu pemicu
untuk mengubah kekerasan. pemicu: Alkohol, marah, kontak-olahraga, rasa takut,
melawan-olahraga, kebodohan, penghinaan, kurangnya empati, mengubah pikiran substansi,
peer-tekanan, provokasi, kekerasan video, video game kekerasan ..

Sebuah terkena belum lahir untuk ibu dan ayah verbal menyalahgunakan sama lain.
Belajar bahwa tidak apa-apa secara lisan penyalahgunaan dan akan melakukannya di kemudian hari. Sebuah belum
lahir terkena bungkam secara fisik terluka oleh ayah. SHE baru lahir akan di kemudian hari bertahan kekerasan fisik
oleh HE. HE yang baru lahir akan berpikir itu baik-baik saja menyakiti SHE.

Kekerasan dapat berasal dari individu lain (S) .
Ini mungkin berasal dari satwa liar. Hal ini dapat berasal dari Hewan.

Ini mungkin datang karena tindakan Pemerintah atau tidak
bertindak. Muncul dengan invasi asing.
Sebuah komunitas yang hidup dengan dan tidak memegang bertanggung jawab 'Kekerasan'. Akan

'Membunuh'! ( Aborsi, pembunuhan, hukuman mati, Genosida, Massacre)
Membunuh seseorang ancaman bagi semua Manusia dan penghinaan terhadap 1 ALLAH!

NO Orang, Organisasi, Pemerintah memiliki hak untuk MEMBUNUH !!

PEMBUNUHAN TIDAK PERNAH SOLUSI !!!

Berhenti, 'Kekerasan', mulai dari rumah!
Setiap anggota commuity memiliki manusia sur- Vival tugas
mengandung Kekerasan. Ikut (mulai)

Neighborhood Watch (Lihat Shire Sentinel) . Amati,
laporan, menangkap (sipil) ..
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Membuat komunitas Anda zona bebas kejahatan! Gunakan 'Tidak ada kekerasan konsep' sebagai panduan (Lihat
7 Suku) .

Kekerasan bukanlah jawaban. Ini bukan solusi!
Kewajiban 3:
Seumur hidup, mencari, memperoleh dan menerapkan pengetahuan.

Otak perlu berolahraga untuk tetap berfungsi. Latihan terbaik mencari, memperoleh,
menerapkan pengetahuan dan itu kontinuitas.
Mencari pengetahuan dimulai dengan pendidikan gratis (Pelajari & Mengajar) .

Diikuti dengan pelatihan magang. Sebagaimana diwajibkan diikuti oleh pendidikan lebih lanjut. Semua
pendidikan publik. pendidikan swasta berakhir!
Mencari pengetahuan berarti mengajukan pertanyaan. Mendapatkan pengetahuan berarti mendapatkan
Answers. Menerapkan pengetahuan berarti menggunakan jawaban memiliki ide-ide dan kemudian mengambil
tindakan. Kontinuitas berarti menyampaikan semua akumulasi pengetahuan untuk Generasi berikutnya.

Bagaimana mempertanyakan?
1 st pertanyaannya dirumuskan (Penting sehingga untuk menerima berguna
menjawab)

2 nd yang bertanya ' Mencari' seseorang dengan kualifikasi yang tepat (sana

mungkin perlu meminta lebih dari 1 orang)
3 rd terima orang yang menjawab (Keterampilan sosial yang baik)
4 th ' Mendapatkan' jawaban yang bisa diterima (Kadang-kadang tidak ada diterima
menjawab)
5 th Menulis atau audio, rekaman jawaban visual yang (S)
6 th ' Menerapkan' apa yang Anda belajar' ( menjawab)

7 th Gunakan pengetahuan baru Anda untuk ' mengajar' lain (Pengetahuan-

Kontinuitas)
Apa yang mempertanyakan?
Segala sesuatu (Cerdas, mencari & mendapatkan pengetahuan)

Ketika mempertanyakan?
Sekarang (Cerdas, keterampilan sosial yang baik)
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Mengapa pertanyaan?
Sebuah kebutuhan (Rasa ingin tahu, harus tahu, membuat percakapan) muncul untuk mengajukan
pertanyaan.

Ide ide adalah awal dari Masa Depan.
Ide memungkinkan untuk mengikuti perubahan evolusioner.
Ide adalah yang paling kreatif, produktif dari semua aktivitas kekayaan
intelektual. Ide-ide yang harus dipertahankan melalui Knowledge-Continuity.

Jangan biarkan Situs dilupakan atau hilang. Tulislah. Store,
semacam, berkas dan kembali mereka!

Setiap hari banyak ide diperkirakan off dan cepat dilupakan atau hilang. Alasannya
adalah mereka tidak diawetkan, direkam atau ditulis. Yang terbaik hilang!

Memori tidak dapat diandalkan ketika datang untuk melestarikan dan memelihara ide-ide baru. Membawa
notebook (perencana) atau perekam dengan Anda. Ketika ide mengembangkan model, melestarikannya. File
Weekly ide-ide Anda!

Tinjau ide-ide Anda. Ketika Anda meninjau ide-ide Anda (Setiap 4 minggu) . Beberapa akan memiliki
nilai. Mereka tidak layak dipertahankan. Membuang mereka.
Beberapa ide muncul berguna sekarang atau di kemudian hari. Jauhkan ini, file mereka: 'Aktif', atau
'Nanti'. Setelah meninjau, pengajuan, mengambil 'Aktif' file.
Memilih ide! Sekarang membuat ide ini tumbuh. Pikirkan tentang itu. Mengikat ide untuk ide-ide terkait. Penelitian,
mencoba untuk menemukan sesuatu yang mirip atau yang kompatibel dengan ide ini. Menyelidiki semua sudut
dan kemungkinan.

Dukungan Ide Anda dengan Research. Penelitian Internet, Arsip, perpustakaan ... Dalam beberapa
kasus menggunakan kuesioner.
Ketika Anda berpikir ide Anda siap untuk diterapkan. Melakukannya. Cobalah untuk mendapatkan umpan balik
sehingga ide bisa fine-tuned.

16

1 IMAN 15.07.4.1 NATM
Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus!

1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali
www.universecustodianguardians.org

bukti ide-ide masa depan melalui Knowledge-Continuity.
Pastikan Pengetahuan-Continuity dengan menjaga file ide-ide Anda
diperbarui. Selanjutnya di Anda 'akan' menyebutkan di mana mereka
dapat ditemukan.

Pengetahuan-Continuity
Pengetahuan-Continuity membuat pengetahuan individu (hak milik intelektual) abadi. Setiap
individu dari usia 14 menyimpan catatan hidup-pengalaman mereka (Baik positif dan
mengganggu) . Keluarga harus menangkap, melestarikan dan memelihara mereka
intelektual-properti.
Organisasi harus menangkap, melestarikan dan menggunakan kembali karyawan mereka, 'I.P'.

Masyarakat harus memanfaatkan warganya intelektual-properti untuk kebaikan
semua. Provinsi-Pemerintah terus Arsip.
Menjiplak untuk membangun dan memajukan ide-ide baru. Mengapa menulis ulang sesuatu yang ditulis dengan
baik. Sebaliknya menggunakannya! Memperluas di atasnya. ses evolusi progres- dengan membangun yang ada dan
kemudian menciptakan baru. Pendidikan adalah untuk melakukan hal yang sama. Sebuah gagasan berakhir.
Menyelamatkan apa saja yang dapat didaur ulang untuk memajukan ide-ide baru!

Menulis membuat kita beradab itu membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Menulis
memungkinkan untuk berkomentar, berfantasi dan laporan.

Menulis adalah bagian dari knowledge C ontinuity.

Catatan ! Mengklaim hak cipta adalah mencuri dari komunitas kejahatan!

Pengetahuan-Continuity bagian dari Keabadian kami
Kewajiban 4:
Mate untuk memperbanyak dan mulai keluarga sendiri.

Untuk specie manusia bertahan hidup untuk kawin dan berkembang biak. CG keyakinan bahwa
kawin dan mengalikan merupakan bagian dari hubungan yang stabil dari HE dan SHE (Holy-Matrimony
Kontrak) . Kawin, mengalikan luar Matrimony Kudus adalah, 'Trashy', denegrading bermoral, HE dan
SHE. Ini adalah contoh yang buruk untuk anak-anak. Itu membuat Komunitas terlihat bermoral,
buruk. Menjadi ujung 'Trashy'. sampah orang yang dijauhi dan malu!

Anak-Selingkuh (Pedofilia) , Sama-jender (Homoseksual) dan bingung gender (Trans-gender)
tidak memasukkan ' Pemberkatan nikah
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Kontrak'. Karena cacat seksual mereka dan kawin alami mereka. kawin Oral (Kebejatan
homoseksual) . kawin anal
(Perkosaan homoseksual!) . Ini unnaturals seksual (disabilitas) dikarantina untuk melindungi para
korban dan anak-anak. Sebuah biasa HE akan merasa marah, jijik dan kadang-kadang
kekerasan terhadap ini unnaturals cacat seksual. Anak-Selingkuh, yang sama-gender dan anak
penanganan jenis kelamin confused- adalah anak-menganiaya, kejahatan: NONA R7

Setiap HE ingin Oral-mate dengan SHE orang aneh menjijikkan kotor.
SHE kesedihan HE. Sebuah menikah SHE mendapat perceraian. Paksa Oral-kawin adalah Pemerkosaan,
kejahatan: NONA R4 . Paksa vagina-kawin adalah Pemerkosaan, kejahatan:

NONA R5 . Setiap HE ingin Anal-mate dengan SHE adalah ing disgust- kotor penyiksa. Penyiksaan adalah
kejahatan: NONA R6 . Sebuah menikah SHE mendapat perceraian datory manusia-.

Menemukan pasangan. orang-orang kafir (Kekristenan..) mencari cinta. Mate untuk nafsu menjadi sampah. Banyak
tidak pernah menemukan pasangan untuk berkembang biak dengan. pasangan kapitalis menjadi sampah dan
kadang-kadang untuk meningkatkan kekayaan dan atau pengaruh. Banyak kebudayaan yang memiliki orang tua
memutuskan. Non ini adalah demi kepentingan terbaik dari sebuah komunitas.

Kustodian-wali memiliki Provinsi-Pemerintah memutuskan selama ' CE' ( Darurat masyarakat
layanan) yang memasuki ' Pemberkatan nikah 'kontrak (H-MC) . Setiap 17 tahun SHE dan setiap
18 tahun HE hadir, CE. Selama CE semua orang dinilai pada bagaimana mereka dapat paling
berguna untuk Suku. Kawin, mengalikan yang terbaik adalah ketika HE, SHE masih muda.

Selama CE setiap muda SHE dan HE dievaluasi (Emosional, mental, fisik) pada kemampuan
mereka untuk kawin. 'CE' memutuskan pada variabel-variabel tertentu yang cocok untuk
memasukkan 'Kudus-Matrimony' Kontrak.

variabel: Secara emosional, mental, sehat secara fisik; Provinsi-keragaman; Ras-integritas.

Tujuan utama untuk hidup (Specie survival) adalah untuk kawin, berkembang biak dan memulai
sebuah keluarga. Kegagalan untuk melakukannya adalah hidup gagal. Tidak dapat diterima
untuk 1 ALLAH dan untuk masyarakat.
kelangsungan hidup specie, memulai sebuah keluarga adalah HE dan SHE harus.

SHE dan HE yang secara fisik tidak dapat berkembang biak menjadi 'Foster orang tua'. Mereka
memasukkan 'Kudus-Matrimony' Kontrak. 'CE' memasok 'Anak'.
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keluarga wali kustodian membesarkan anak-anak mereka dengan bantuan
masyarakat. Seorang ibu 'CG' hadir ' SMEC

(Shire Kompleks pendidikan kedokteran) '. SHE menghadiri 'SMEC' 6
hari seminggu sampai daun anak bungsu
' SMEC' (Lihat Shire) .

C elebrate

2. 1. 7 .
loss B om hari
C. G. Ka le nd er

Kewajiban 5:
Honor, menghormati orang tua dan kakek-nenek.

dukungan wali kustodian saling menghormati oleh anggota keluarga. Landasan hidup
dalam harmoni. Hormatilah ayahmu, ibumu dan kakek-nenek dalam hidup dan akhirat.

Orang tua merasa terhormat untuk hamil, menyusui, pakaian, menyediakan: pendidikan, tempat
tinggal aman (rumah) , Yang peduli cinta lingkungan. Kakek-nenek merasa terhormat untuk
menyediakan bea cukai, warisan, pengetahuan-kontinuitas dan tradisi. Menghormati orang tua
Anda, orang tua cucu dalam hidup dan akhirat ..

Honor dianugerahkan! Menghormati diperoleh!
Orang tua yang melakukan tugas mereka perawatan untuk anak-anak mereka. Mendapatkan rasa hormat dari
anak-anak mereka dan menghormati masyarakat. Anak-anak yang terlihat setelah orang tua senior mereka.
Mendapatkan rasa hormat dari orang tua dan komunitas mereka

. Orang tua dan cucu-hati bahwa, menghormati orang tua mereka grand dan menyerap
kelangsungan pengetahuan mereka ... diberkati oleh 1 ALLAH!
Sebuah komunitas memiliki pemahaman tentang perilaku timbal balik antara orang tua dan anak-anak
mereka. Orang tua memelihara keturunan dengan standar masyarakat (LGM) . Anak-anak terlihat setelah
orang tua senior mereka.
Catatan! Harus orang tua, kakek-nenek mengembangkan kebutuhan untuk bantuan profesional. masyarakat
mengambil alih dengan masukan dari keluarga.

'Tugas perawatan orang tua
Orang tua hidup dengan 1 ALLAH Desain. DIA adalah Bapa, Provider, Protector.

19

1 IMAN 15.07.4.1 NATM
Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus!

1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali
www.universecustodianguardians.org

DIA adalah Ibu, Pengasuh, rumahan. Ini juga merupakan standar Community.

Orang tua memberikan, makanan, pakaian, tempat tinggal dan rumah yang harmonis penuh kasih. Orang tua
berpartisipasi dengan masyarakat kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Orang tua mengajarkan anak-anak
mereka untuk menghormati kakek-nenek mereka.

Menunjukan rasa menghargai

Anak-anak kepada orang tua, kakek-nenek, pendidik, medico dan polisi.

Junior ke senior. Semua orang Terpilih orang.
Penarikan Menghormati
Honor tidak dapat ditarik. Menghormati bisa. Seseorang menunjukkan rasa hormat membalas dengan tidak
hormat menghormati longgar.

Merayakan Tema Fun-Day ( CG Kalender)
5_3_7 ibu hari Anak-anak menghormati ibu mereka.
10_1_7 ayah hari Anak-anak menghormati ayah mereka.

7_1_7 kakek-nenek hari anak-anak dan

Cucu menghormati kakek-nenek.

Honor, Respect, dasar: Keluarga, Harmony,
Komunitas, Province.
Kewajiban 6:
Jagalah Lingkungan dan semua mahluk hidup nya.

Setiap wali Kustodian memiliki kewajiban untuk menjaga ment environ- dan semua mahluk
hidup nya. Ini adalah bagian dari Umat Manusia Destiny. Menjadi Kustodian Alam Semesta
Fisik dan 1 ALLAH kreasi di dalamnya.

Produk dari tahap konsep yang sehat, aman, non-polusi biodegradable dan atau didaur
ulang. Semuanya diproduksi adalah biodegradable dan atau didaur ulang. Memproduksi,
cincin Manufactu tidak sehat, tidak aman, barang polusi adalah kejahatan, NONA R7
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MONSTERSEEDS
genetik dimodifikasi (Direkayasa) Tanaman didasarkan pada biji diubah oleh manusia dari 1
ALLAH desain asli, untuk tujuan keuntungan, keserakahan dan menghina 1 ALLAH . 1 ALLAH tidak
ingin cincin reenginee- genetik. Manusia adalah untuk menyalin Evolution (Trial, error) yaitu untuk
mengubah dan bermutasi.

Makanan makhluk makan mempengaruhi pencernaan mereka. Untuk mencerna
tanaman dimodifikasi makhluk pencernaan memodifikasi sistem (Merekayasa ulang
genetik) sendiri melalui Evolution.

ini tidak wajar (Anti-1GOD) ketik Evolution menciptakan jenis baru
yang tidak wajar mutasi (Aneh, rakasa) .
Modifikasi genetis (GM) adalah Anti 1GOD . ancaman bagi umat manusia, semua makhluk lain dan
lingkungan. GM-Crop karena flow- pada efek mengubah seluruh Makanan-rantai. Menciptakan
mutasi yang membuat penyakit baru dan mengancam kehidupan global-Plagues di semua
anggota Food-rantai! Orang akan menjadi lebih sakit, mati muda, lebih banyak bayi yang sakit,
lebih keguguran, lebih hewan, serangan hewan peliharaan ...

Makanan GM ( Makanan tidak sehat) : Alfalfa, Baby-makanan, Bacon, Breakfast- Sereal,
roti, Canola, Chicory, jagung, minyak Cotton-biji, telur, Ham, Margarin, Daging, Pepaya,
Peas, kentang, Unggas, Sosis, Kedelai, Gula-bit, Tebu , Sweet-Peppers, Tomat, Gandum,
Zucchini, ...

HARUS DILAKUKAN !!!

Pemerintah menghilangkan ancaman oleh terik GM-penelitian dan manufaktur Benih
fasilitas. Tanaman GM dibakar. Terkontaminasi Tanah yang GM-Tanaman ditanam
adalah hangus 3 tahun berjalan.

Pemerintah yang tidak melaksanakan ini 'Pengobatan' diganti dan bertanggung jawab.

Pemerintah menuntut: GM-Scientist, Eksekutif, Kepemilikan manufaktur Direksi, &
Petani-Tanaman untuk: " kejahatan terhadap
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Manusia dan terhadap Eco-system ". NONA R7

ZERO TOLERANSI ke GM !!!
Polusi energi ( Perubahan iklim)
Terlalu banyak waktu luang, rumah terlalu besar, pendapatan terlalu besar, terlalu banyak gadget yang tidak
dibutuhkan, menciptakan lonjakan semakin meningkat kebutuhan energi.

Saat Energi polusi, memiliki biaya Membentuk tinggi, run tinggi ning dan biaya pemeliharaan. Polusi
Energi bergantung pada pembakaran, Batubara, Gas, Minyak dan Uranium. Semua

pembakaran ini Berakhir !!!

Bahan bakar fosil Batu bara menghasilkan

Energi kotor
Pembakaran batu bara menghasilkan jumlah besar udara polusi karbon dioksida dan asap. Karbon
dioksida melayang ke atas. 50% diguyur hujan sisanya terakumulasi di atmosfer. Karbon dioksida
memungkinkan melalui sinar matahari untuk memanaskan bumi tetapi mencegah sebagian panas
dari yang dipancarkan kembali ke angkasa. Hasil: pemanasan udara, tanah dan air. Pemanasan
global.

Hasilnya adalah bahwa permukaan bumi secara perlahan memanas. pemanasan ini sampai suhu
permukaan telah meningkat secara dramatis sejak tahun 'O' *

( 2004) . pemanasan ini mengurangi ukuran gletser dan es di kutub (Lihat gulir 6
Bernubuatlah) . Mengakibatkan pemanasan dan naiknya permukaan laut, perubahan iklim. Perubahan
iklim: lagi kekeringan kering, petir lebih parah, hujan lebih berat, angin lebih cepat lebih kuat,
tak terduga yang cepat berubah cuaca.

* CG New-Age manajemen waktu
Penurunan pembakaran batu bara untuk 'O' (nol) dibutuhkan sekarang. Namun orang yang
bertanggung jawab untuk pembakaran batu bara yang korup, tidak jujur, egois dan tidak dapat diandalkan
untuk menghentikan pembakaran batu bara. Oleh karena itu sumber (batu bara) untuk pembakaran harus
membantah polusi.

Coalmines yang SHUT. peralatan pembakaran batu bara yang dibongkar. Coalminers,
transporter batubara, coalburners bertanggung jawab, NONA R7
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BERHENTI truk, tutup Mines:
SURVIVE !!!
Batubara sebagai penyedia energi tidak hanya diganti oleh penyedia energi lain. Tapi penggunaan energi per
orang adalah untuk dikurangi dengan ditegakkan Night- Jam malam. Malam-Jam malam mengurangi
penggunaan energi, jalan-kill, kejahatan ...

Meningkatkan kawin.
pembakaran domestik dan non-domestik kotoran, kayu, batu bara, gas, minyak untuk memasak, pemanas
dan listrik, ENDS! Power-Stasiun yang membakar (Batubara, gas, minyak, uranium, ..) untuk menciptakan
energi yang SHUT-Down, dibongkar.

Polusi Pemilik dan operator dituntut, NONA R7 . Batubara dan uranium tambang ditutup
dan disegel. Pemilik pertambangan dan operator dituntut, NONA R7

Non-bernapas Air. Anda memiliki 4 menit untuk hidup!
Energi yang dihasilkan oleh non-pembakaran.
Energi yang dihasilkan oleh non-pembakaran. Pembakaran bergerak Ends transportasi domestik dan
non-domestik! Gas dan Minyak memiliki penggunaan non-pembakaran.

transportasi domestik dan nondomestik di jalan bebas hambatan yang diganti dengan
'Freeway-Trem' (Lihat Shire perencanaan) ! Jarak jauh darat pelabuhan trans adalah dengan Rail
saja. Individu transportasi polusi adalah dihapus.

Batal Freeway baru. Luas pinggiran kota diganti dengan perumahan cluster.

fracking
Fracking adalah ancaman besar bagi lingkungan, masyarakat, manusia, ...
Fracking adalah proses pengeboran dan cairan suntik pada tekanan tinggi ke batuan serpih
patahan itu melepaskan gas. Tekanan tinggi memicu Gempa Bumi. Jika hal ini terjadi
sepanjang faultlines dapat memicu besar 1
Setiap proses membutuhkan jutaan liter air. Air memiliki bahan kimia beracun dan pasir
menambahkan. Selama proses gas metana dan bahan kimia beracun mencemari dekatnya air
tanah. Minum air ini memiliki resul- ted dalam kasus-kasus kerusakan saraf, sensorik dan
pernapasan. Kedua untuk manusia dan hewan. Vegetasi juga sangat terpengaruh. Tidak layak
untuk dimakan oleh manusia atau hewan.
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Cairan limbah yang tersisa di genangan air di atas tanah menguap. Releas- ing senyawa organik
yang mudah menguap ke atmosfer, mencemari udara, menciptakan ozon permukaan tanah dan
hujan asam. Hasilnya adalah ternak sehat dan mengerut padang rumput termakan, tanaman, buah
... Warga mengeluh kelelahan, mual, sakit kepala dan lebih buruk. Gas juga dapat mengakibatkan
'Wildfire ini.

Penggunaan bahan peledak memicu gempa. Penggunaan dekat faultlines dapat memicu
gempa besar anywere bersama Faultline yang (Kali kadang jauh) . Ledakan ini juga merusak
waduk air bawah tanah. Mereka juga melepaskan gas yang membuat manusia, hewan dan
tumbuh-tumbuhan yang sakit. Gas-gas ini dapat menjadi penyebab Wildfire (S) !

Fracking Berakhir! Pemilik, operator dituntut, NONA R7 .
Pemerintah yang memungkinkan Fracking diganti dan anggotanya bertanggung jawab, NONA
R7 .

Segera permintaan untuk air tawar akan melebihi ketersediaan air tawar. jalur air
tercemar ini (Sungai, aliran, sungai, kolam, danau ...) membuat kekurangan air tawar. Air
hujan yang penuh dengan racun, racun, Farmasi, .. Ilegal pembuangan limbah industri,
racun, racun,
... Mencemari saluran air ujungnya, pencemar dituntut, individu
NONA R3 semua orang lain, NONA R7 .

polusi Hiburan Berakhir. Di udara: Air-Shows, swasta dimiliki: pesawat, jet, helikopter,
pesawat tak berawak, ruang-jemput ...
Dalam, di bawah air: bermotor balap perahu, lainnya: cabin-cruiser,
cruise-kapal, jet ski, speed-boat, kapal pesiar, hovercraft
...

Di darat: semua 2,3 dan 4 roda bermotor,
siklus, sepeda, kereta, SUV, olahraga-mobil,
limusin, balap mobil-mobil-stunts, mobil
mewah. .

Tidak ada-cair asupan. Anda memiliki 4 hari untuk hidup!
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Penciptaan Sampah berkurang!
Membuat produk sekali pakai * ENDS! Dicetak Sampah-mail * ENDS! Pembuatan JUNK yang
tidak perlu (Koleksi, gadget, peralatan designer-, ...) * ENDS! kemasan biodegradable atau
dapat digunakan kembali digunakan.

* penyedia dituntut, NONA R7

hama
Insektisida luar (bahan kimia) digunakan pada tanaman, kebun ... Tanaman,
kebun dan makanan yang telah terkontaminasi yang tidak layak untuk manusia
atau hewan consump- tion. Mereka dibakar oleh masyarakat (Shire) . Pembakaran
karena alasan kesehatan adalah satu-satunya alasan untuk pembakaran

insektisida (bahan kimia) meresap ke dalam sistem air berakhir di Laut, Samudra. Mencemari
air tanah, polusi waduk Drinkwater. Mencemari Samudera Eco-system, polusi laut. Produsen
Insektisida (Bahan kimia, poisenous, beracun) dituntut, NONA R7 .
Pemerintah yang memungkinkan pencemaran ini diganti, dapatkan, NONA R7.

Gunakan Insektisida alami.

Herbisida adalah sebagai berbahaya, polusi tanah dan saluran air. Produsen Herbisida
dituntut, NONA R7 . Pemerintah yang memungkinkan pencemaran ini diganti dan dituntut, NONA
R7.
1 TUHAN sedang menunggu untuk mendengar dari Anda!

defoliant Doa

MALU-hari 6.2.7.

sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta yang paling indah Anda paling
rendah hati yang setia kustodian-wali (1 st nama)
Akan melindungi tanaman, tanah & air dari racun Menentang & berhenti
modifikasi genetik dari setiap makhluk hidup akan memastikan Shire hangus
meracuni tanah akan menghukum Herbisida, GM-Tanaman pencemar Untuk
Kemuliaan 1 ALLAH dan Baik of Humankind

Doa ini digunakan pada defoliant Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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kekejaman terhadap hewan
kekejaman terhadap hewan Berakhir. Bersalah dituntut, NONA R4 .

perumahan baterai dibongkar dan diganti dengan 'Free-range'.
operator perumahan baterai dituntut, NONA R4 untuk masing-masing hewan.

transportasi kehidupan Hewan lebih dari 30 km ujungnya. Pelanggaran oleh Agen produser primer, operator
transportasi mendapatkan, NONA R4 untuk masing-masing hewan.

Sirkus hewan Act
End.

Tema- Taman
hiburan hewan

pelatih binatang, operator Berakhir. pelatih
Circus mendapatkan, NONAbinatang, operator
R4 untuk setiap tindakan. taman, dapatkan,
NONA R4 untuk
setiap tindakan.

Kebun Binatang ditutup dan digantikan oleh Suaka
Margasatwa yang rumah hanya specie lokal.
Zoo ilegal ditutup, operator mendapatkan, NONA R4
untuk masing-masing hewan.

Itu greyhound- industri balap merangsang rasa takut dan rasa sakit
pada hewan dengan menggunakan mereka sebagai umpan hidup. Kelinci,
babi, possum, anak kucing atau ayam yang dianiaya, terkoyak,
melemparkan sekitar dan diseret. Umpan hidup adalah ketakutan,
kesakitan. Ini berakhir! Untuk setiap umpan hidup: NONA R4

bulldog yang loosers dipukuli, diracun atau ditembak
mati dan dibuang. Tukang daging industri
greyhound-balap Australia 17000+ bulldog setahun.
Hal ini tidak diketahui berapa banyak livebait disiksa,
dibunuh? Semua orang di industri balap greyhound.
Orang bertaruh, menonton adalah
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bersalah oleh asosiasi. Aib untuk setiap komunitas, Shun mereka! Promotor, Pemilik, Bandar
judi: NONA R4 untuk masing-masing hewan.
Thrill-pembunuhan ( perburuan: Safari, Royal, lain ..)
dari mals Ani- Ends. Hanya Rangers dapat menyisihkan hewan. Promotor
dan Hunters mendapatkan, NONA R4
untuk masing-masing hewan.

Racing hewan Berakhir . Racing kuda,
(Menara, rintangan, lintas negara, datar ..) , Bermain Polo,
balap kereta (Berlari, Mondar-mandir ..) . show-jumping berakhir.
Racing tempat yang dibongkar. Racing pemilik hewan,
pelatih dan Operator venue balap mendapatkan, NONA R4 .

mulesing, pemotongan kulit wol-bearing dari ekor, daerah sungsang domba. Hasil
dalam banyak rasa sakit untuk animal.and disiksa juga dapat menginfeksi itu. Mulesing,
Berakhir. Hal ini dituntut, NONA R4 untuk masing-masing hewan.

perkelahian hewan Akhir. Promotor, pemilik hewan, pelatih, bandar: NONA
R4 untuk masing-masing hewan.

Banteng-melawan ini akhir! Adu banteng Arena yang
dibongkar. Promotor, Matador dan gengnya mendapatkan, NONA
R4 . malu penonton pada mereka. Shun, Malu mereka!

The silang anjing tidak sehat untuk memudar fashion kejam. Keturunan chycephalic bra- (Pugs,
Inggris, Bulldogs Perancis ..) dibesarkan dengan lamanya wajah datar. Ini memiliki efek samping,
masalah pernapasan memiliki anjing ambruk saat cuaca panas dan penyakit jantung karena
pernapasan yang buruk, yang membuat anjing menderita seumur hidup mereka. Jenis ding breeberakhir! Peternak, pemilik, dapatkan NONA R4 untuk masing-masing hewan.
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keturunan Brachyce-phalic: American Staffordshire Terrier, Affenpin- cher, Bichon
Frise, Boston Terrier, Boxer, Brussels Grifton, Bulldog, Bullmastif, Cane Corso, Cavalier
King Charles Spaniel, Chihuahua, Chow Chow, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux,
Mastiff Inggris, Bulldog Perancis, Jepang Chin, Raja Charles Spaniel, Lhasa Apso,
Maltese, Neapolitan Mastiff, Newfoundland, Peking, Pug, Presa- Canario, Shar-Pei,
Shih Tzu, Silky Terrier, Tibet Spaniel, Yorkshire Terrier.

Militer
mencemari militer dengan transportasi dan bahan peledak, A / N (Atom
/ nuklir) B (biologis) C (bahan kimia)
senjata. Mereka adalah ancaman bagi manusia, hewan dan plantlife. fasilitas
produksi, stok senjata ini dibongkar, didaur ulang oleh SHIRE
tersebut. Para ilmuwan yang menciptakan senjata-senjata ini
mendapatkan

NONA R7 . Pemerintah yang memungkinkan produksi dan atau
penyimpanan senjata ini digantikan dan . NONA R7 .

Jagalah Lingkungan!
Sebuah Kewajiban moral dan Civic Duty!
1 TUHAN sedang menunggu untuk mendengar dari Anda!

Habitat Doa

Perayaan Habitat-hari 9.1.7.

sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta yang paling indah Anda paling
rendah hati yang setia kustodian-wali (1 st nama)
Meminta bantuan dalam melindungi Habitat
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Janji untuk menahan polusi Janji jawab kepada Mengharmoniskan
dengan Habitat Minta polusi dihukum sekarang & di Alam Baka
Untuk Kemuliaan 1 ALLAH dan Baik of Humankind
Doa ini digunakan pada Hari Habitat!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Kewajiban 7:
Gunakan Hukum Pemberi Manifest menyebarkan pesannya.

Ganti semua publikasi agama lain dengan Hukum Pemberi Manifest
Buang publikasi usang friedly lingkungan. Rusak publikasi usang, rendam dalam air,
ketika umpan lembek untuk wormfarm.

Skim melalui manifes, ketika Anda melihat judul yang menarik dibaca.
Berikutnya melakukan beberapa bacaan dalam. Bacalah kembali, memahami, menerapkan dan hidup itu !!!

Semangat dan pemahaman pesan adalah apa yang penting. Tidak arti dari kata
individu atau kalimat-struktur. Mengerti- ing semangat dan tujuan dari pikiran akan
membantu dalam melaksanakan pesan.

1 ALLAH keinginan setiap manusia diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari ' LGM '. Mereka
yang tidak bisa membaca harus memilikinya membaca kepada mereka. NO PENGECUALIAN. Setiap
Kustodian-Wali memiliki tugas di sini. 1 ALLAH

melihat.
Kustodian Wali menggunakan Hukum Pemberi Manifest sebagai
panduan untuk ibadah, hidup dan kerja. Mereka berdoa setiap hari
dan mengatakan dengan keyakinan Doa harian .

pendukung bergabung dengan organisasi (Commercial, Leisure, Komunitas, Pendidikan, Politik,
profesional, Trade ...) sehingga mereka dapat mempengaruhi operasi mereka, membawa mereka
sejalan dengan Hukum Pemberi Manifest .
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pendukung mendorong orang lain untuk mengkonversi. Mereka membantu dengan ding understan- yang 'Hukum
Pemberi Manifest. Mereka menggunakan 'Tantangan Doa' untuk dukungan moral.

1 TUHAN sedang menunggu untuk mendengar dari Anda!

Tantangan Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta yang paling indah Anda paling rendah
hati yang setia kustodian-wali (1 st nama)
Permintaan membantu dengan mengubah Bantuan percaya bodoh orang yang tidak
percaya mendapatkan 1 IMAN

Terima kasih atas pengalaman ini terlibat dalam tantangan saya berusaha untuk
membuat lebih banyak tantangan Untuk Kemuliaan 1 ALLAH dan Baik of Humankind

Doa ini digunakan ketika berhadapan dengan orang yang tidak beriman bodoh!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
pendukung mengunjungi Gathering. Mereka mendorong orang lain untuk mengunjungi Gathering. Mereka
Mulai Gathering baru dengan menemukan setidaknya 7 orang kemudian berkumpul yang Temu sebuah (Lihat
1 IMAN, mulai Temu a) .

Seperti ada tertulis IT AKAN !!
Kewajiban 8:
Hindari Dan membersihkan Polusi ..

Umat manusia terbesar Tantangan kelangsungan hidup Pencemaran. Kami

gaya hidup dan aktivitas adalah pencemar terbesar. Hal ini mempengaruhi iklim,
ecochain, lingkungan, rantai makanan, kualitas hidup, cuaca, satwa liar .. Kita harus
berubah! Atau biarkan polusi membuat kita sakit, sakit dan akhirnya ...

Penyebab utama dari polusi adalah orang membakar sesuatu. Dimulai dengan merokok.
Terus dengan membakar (Kotoran, kayu, batu bara, gas,
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minyak..) untuk memasak (BBQ, rumah, komersial) . Membakar (Batubara, gas, minyak, uranium) untuk
menghasilkan 'Dirty Energy'. Membakar (Minyak, gas, batu bara, uranium) untuk transportasi barang
dan orang (Induvidual, massa) . Menghindari pembakaran! Dekat (Pembakaran fasilitas dan tambang)

semua sumber bahan bakar. Hancurkan stok yang tersedia ramah lingkungan.
Pelanggaran oleh individu, NONA R3 .
Pelanggaran oleh entitas, NONA R7 .

lihat Green
Concept!
PERINGATAN !!! keluarga wali kustodian tidak hidup lebih dekat dari 70 km ke
batubara, gas, minyak, uranium terbakar ies facilit-. Sehingga untuk menghindari risiko
yang lebih besar dari kanker, keguguran, prematur-penuaan, penyakit pernapasan,
lahir mati, ...

Penyebab utama pencemaran adalah racun dan toksin memasuki rantai air (Kolam,
danau, sungai, sungai, waduk bawah tanah, air tanah, laut, lautan) .
Pertanian (Pupuk, Herbisida, Pestisida ..) , Bangunan
(Limbah racun meresap ke dalam tanah ..) , Manufaktur (limbah beracun..) , cleaning (Fosfat
..) , Kosmetik (Arsenik Cadmium, Lead, Mercury ..) , Pertambangan (Sianida, natrium
hidroksida, fracking, asam sulfat) , Farmasi (Hewan, obat-obatan manusia, limbah) . Hindari
menggunakan racun dan toksin. Tutup semua sumber racun dan toksin. Hancurkan
stok yang tersedia ramah lingkungan. Pelanggaran oleh individu, NONA R3 .

Pelanggaran oleh entitas, NONA R7 .

Di utara Pasifik AS dan dalam operasi bersama dengan Jepang menciptakan sebuah
pulau buatan 'Plastik Pencemaran 1'. Pulau memperluas (Ukuran saat ini: Greenland) terutama
terdiri dari plastik. Diserap oleh sealife dan burung itu telah memasuki rantai makanan (laut)
. Makan makanan laut dari daerah tercemar ini memasuki pencernaan manusia
kemudian memasuki aliran darah tubuh mencemari seluruh tubuh yang menyebabkan
kesengsaraan dan penderitaan. AS dan Jepang untuk membersihkan kekacauan,
SEKARANG !!! wali kustodian tidak makan makanan laut (Salmon, Sushi ..) dari utara
Pasifik.
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Hindari memproduksi kemasan degradable non dan produk. Makanan
dan minuman dalam wadah plastik berakhir. sepatu plastik
plastik
(Serat buatan manusia) pakaian buruk bagi kulit Anda. Mengakhiri
produksi produk plastik dan serat.

Kabar buruk! Plastik sekarang umum dalam darah manusia! Akan plastik berarti
menyiksa sakit lambat ..
Bisnis (Parasit, predator) melihat kesempatan dari mengambil keuntungan dari orang lain,
pencatutan. Pencatut ingin lebih Leisuretime begitu pula ion un-. kegiatan Leisuretime
menyebabkan banyak sampah, polusi, cedera, risiko kesehatan, membahayakan spesies lain.
Sebagian besar kegiatan Leisuretime adalah vandalisme lingkungan. kegiatan Leisuretime
Useless diganti dengan relawan di kegiatan masyarakat yang bermanfaat memajukan azasi
takdir mankinds!

Perjalanan, Pariwisata, telah berkembang menjadi sebuah ancaman. kapal pesiar membongkar turis
yang berkerumun seperti serangga (Kecoa) lebih port dan habitat lokal. Mereka mengganggu gaya hidup
lokal, menaikkan biaya hidup bagi penduduk setempat. Buat pegunungan limbah. Ini hiburan idle kaya
Berakhir! Ini juga berlaku untuk udara, pelatih, pariwisata kereta api.

hiburan kerumunan berakhir!
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hiburan kerumunan menciptakan banyak, 'Sampah'! Dewan kehabisan
daerah TPA. Akhir gunung dari, 'SAMPAH!

hiburan kerumunan membutuhkan tempat! Dewan menempatkan daerah yang luas samping dan masuk
ke tempat-tempat besar bangunan utang yang tinggi. biaya yang besar menumpuk untuk operasi dan
pemeliharaan. Tempat-tempat tidak digunakan 90% dari waktu. tempat tidak lebih baru! Yang ada
dihancurkan!

hiburan kerumunan membutuhkan investasi besar di depan umum, transportasi domestik dan
parkir! Tidak ada tempat, biaya infrastruktur yang turun.

Menghilangkan jalan dan parkir 'Chaos'!

hiburan kerumunan membawa hiburan global yang:
Olimpiade (Para, musim panas, musim dingin) , Wisata Dunia

(Band, ...) , Football (Piala Dunia) , Gran Prix, F1
(Sepeda motor, motor mobil) .
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hiburan kerumunan menciptakan kerumunan besar. Sebuah kerumunan besar adalah volatile, perkelahian sering
pecah, histeria adalah mungkin, injak ... A kerumunan besar merupakan ancaman bagi diri mereka sendiri dan
commuity tersebut. kerumunan besar adalah magnet untuk semua jenis pecandu dan pemasok mereka. kerumunan
besar membutuhkan banyak

keamanan mahal. hiburan kerumunan besar berakhir!

menghentikan polusi MENGHUKUM polusi

SURVIVE !!!
Kewajiban 9:
Melindungi binatang dari kekejaman dan kepunahan!
1 ALLAH ingin kita menikmati dan hewan hormat. Menghormati hewan harus ditampilkan. Untuk sukacita
mereka membawa ke dalam hidup kita sebagai hewan peliharaan atau di alam liar. Sebagai pendamping kerja (Anjing
penuntun, paket hewan, domba anjing ...) . Sebagai pemasok selimut, pakaian, alas kaki, penutup lantai ...
sebagai penyedia makanan (Minuman, makanan) .
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1 TUHAN sedang menunggu untuk mendengar dari Anda!

hewan Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta yang paling indah Anda paling rendah
hati yang setia kustodian-wali (1 st nama)

Terima kasih Anda untuk berkat hewan
Siapa yang memberi kita kesenangan, persahabatan dan rezeki! Saya akan
menghormati mereka dan melindungi mereka dari kekejaman Aku akan menghukum
semua orang yang kejam untuk hewan Untuk Kemuliaan 1 ALLAH dan Baik of
Humankind

Doa ini digunakan bila diperlukan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1 ALLAH mengharapkan Manusia menjadi kustodian 0f semua hewan. diberi kecerdasan
superior manusia (Terima kasih 1 ALLAH) untuk hewan menjadi kustodian dari dunia hewan. KEKEJAMAN
untuk Hewan adalah kejahatan yang dituntut! Setiap kali specie menjadi manusia punah
telah gagal.

Kekejaman terhadap binatang adalah menghina 1 ALLAH kejahatan dituntut.

baterai perumahan, kelalaian, Safari-berburu, balap hewan, pementasan perkelahian hewan,
pengujian produk, prosedur pada hewan, menyiksa ...
Setiap orang, klub atau organisasi yang mensponsori atau memfasilitasi Kekejaman terhadap binatang (Bull-melawan
Arena, Circus, Greyhound-Racing Oval, Race track, tentu saja Steeple-mengejar, berlari-track, Kebun
Binatang ...) dituntut NONA

R4 untuk setiap hewan dan ditutup. Sanctuary yang didukung!
perkelahian hewan (Bear, Bull, Ayam, Anjing, ...) Akhir. pemilik hewan, pelatih dan promotor
yang dikurung, NONA R4 . Venues dibongkar .

perumahan baterai dibongkar. Diganti dengan 'Free-range'.

Circus hiburan hewan Berakhir. Hewan diganti dengan manusia.

transportasi kehidupan hewan lebih dari 30 km ujungnya. rumah potong hewan portabel digunakan.

Balap hewan Berakhir. Racing tempat ditutup, dihancurkan. Racing pemilik hewan,
pelatih, balap venue Operator get, NONA R4 .

35

1 IMAN 15.07.4.1 NATM
Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus!

1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali
www.universecustodianguardians.org

Thrill-pembunuhan (Safari berburu, Royal-berburu, berburu lainnya) Hewan Berakhir. Promotor,
Hunters dituntut, NONA R4 untuk setiap hewan .
Hanya Rangers dapat menyisihkan hewan.

Tema-taman hiburan hewan Berakhir. Diganti dengan permainan, wahana, ...
Kebun Binatang ditutup. Digantikan oleh Suaka Margasatwa bahwa rumah hanya specie lokal. Setiap
Shire memiliki Wildlife Sanctuarie (S) .

Suaka
Shire Sanctuary melindungi lokal 'Habitat'. Ini Eco-System,
Rock and Sand formasi, vegetasi, Wildlife. Menjadi Shire
Suaka Ranger Relawan. 1 ALLAH melihat.

Setiap Shire-Oasis memiliki Sanctuary. Beberapa Shire-Oasis dapat membuat koridor
Sanctuary. Pemerintah Provinsi membantu dengan koridor Sanctuary.

Angling
Angling menyajikan 1 kebutuhan, makanan-pertemuan. Dan kebutuhan
yang dirasakan untuk memiliki sensasi (olahraga) .

Angling untuk makanan didukung oleh Kustodian Guardian.
Memancing untuk thrills (olahraga) tidak.

1 TUHAN sedang menunggu untuk mendengar dari Anda!

Angling Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta yang paling indah Anda paling
rendah hati yang setia kustodian-wali (1 st nama)
Terima kasih Anda untuk berkat memancing Ini baik untuk Jiwa dan baik
untuk perut! Aku tidak akan over-ikan atau memungkinkan over-fishing Aku
akan menghukum pemancing pencari sensasi dan promotor nya Untuk
Kemuliaan 1 ALLAH dan Baik of Humankind

Doa ini digunakan bila diperlukan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

36

1 IMAN 15.07.4.1 NATM
Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus!

1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali
www.universecustodianguardians.org

Angling diawasi oleh pemerintah untuk menghindari over fishing. batas ukuran berlaku untuk
spesies tertentu. Ikan di bawah ukuran tertentu, dirilis (hukum) .

Penangkapan dan pengangkutan ikan umpan dapat menyebar organisme merusak
antara ekosistem, membahayakan mereka. Bergerak dari ikan dari satu lokasi ke lokasi
lain dapat menyebabkan pengenalan alien ikan untuk ekosistem. Periksa Peraturan lokal.

Menggunakan umpan hidup adalah kejam. Jangan lakukan itu!

petani serakah, peternak terlalu banyak menimbun tanah. Hasil penggembalaan. hasil
penggurunan (Cuaca buruk kecepatan segalanya) . Hasil kekejaman terhadap lifestock. Ini berakhir!
petani serakah, peternak kehilangan tanah mereka tanpa kompensasi. Mereka dituntut, NONA R4 untuk
setiap hewan .

Akhir kekejaman terhadap semua 1 ciptaan ALLAH ini.

Kewajiban 10:
Berdiri untuk tidak adil diserang, kurang beruntung, lemah dan miskin!
Individu dan masyarakat memiliki kewajiban moral, kewajiban sipil untuk berdiri untuk
tidak adil diserang, kurang beruntung, lemah dan miskin.
Secara moral yang kuat (HE, SHE) memiliki kewajiban untuk membantu emosional, mental dan fisik
yang kurang beruntung. Kustodian Wali menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Masyarakat yang
gagal untuk hidup sampai Kewajiban moral mereka dan tugas sipil. Tidak pantas untuk Survive!
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Tidak adil serangan mungkin hasil dari: arogansi, kebohongan, elitisme, keserakahan, kecemburuan,
kebodohan, ketidakadilan, kesalahpahaman, rekan-tekanan, sumpah palsu, balas dendam, kebanggaan,
sosial-status, kekayaan-apartheid, ... Ini bukan pembelaan untuk ketidakadilan. Ketidakadilan diperbaiki.
Iniator (S) dari ketidakadilan adalah (adalah) diadakan akuntabel (Kompensasi, rehabilitasi) .

Orang-orang yang kurang beruntung karena mereka sikap, perilaku, penampilan, mudah tertipu,
status sosial, ... ini individu dan masyarakat memiliki kewajiban untuk membantu malang ini. Ini
tidak berarti tangan-out. tapi memperbaiki

- ing kondisi yang sebab dan akibat dari menjadi dan tinggal kurang beruntung. Yang
kurang beruntung memiliki kepentingan untuk mengatasi situasi mereka.

Yang lemah adalah tantangan besar yang dengan mudah diabaikan dan dilupakan. Yang
lemah mungkin muncul menyedihkan. Frustra- ting untuk membantu. Tidak pernah kurang
mereka membutuhkan bantuan.

1 TUHAN sedang menunggu untuk mendengar dari Anda!

Harian Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta yang paling indah Bantu aku menjadi
bersih, penuh kasih dan rendah hati Menggunakan 7 Gulungan sebagai panduan:
Aku akan melindungi kreasi Anda dan Menghukum Jahat.

Berdiri untuk tidak adil diserang, kurang beruntung, lemah dan miskin Feed lapar,
penampungan tunawisma dan kenyamanan sakit Warta:

1 ALLAH, 1 IMAN, 1 Gereja, Universe Wali Kustodian Terima kasih untuk
hari ini
paling rendah hati yang setia kustodian-wali Anda (1 st nama)

Untuk Kemuliaan 1 ALLAH dan Baik of Humankind
Doa ini digunakan sehari-hari, sendiri atau dalam kelompok di setiap tempat yang Anda suka,
menghadapi mata matahari terbit ditutup. Dibacakan di Gathering.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Semakin korup, tak bermoral, egois masyarakat yang menjadi. Yang
lebih membutuhkan komunitas ini memiliki. Mereka membutuhkan
karena masyarakat kekayaan tidak dibagi sama. Untuk mengatasi hal
ini, semua peserta

38

1 IMAN 15.07.4.1 NATM
Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus!

1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali
www.universecustodianguardians.org

yang 'Rantai of Evil' yang bertanggung jawab, aset-dilucuti, NONA R6 .

Menjadi kaya kaya adalah Malu kejahatan NONA R6 .
1 ALLAH tidak suka: arogansi, di-keadilan, kemegahan, kaya, sia-sia,
kekerasan, limbah, kekayaan, ini bukan untuk Surga.

1 ALLAH tidak bisa disuap atau dibeli !!!
Kewajiban 11:
Makan yang lapar, homeles penampungan dan kenyamanan sakit!

Sebuah komunitas baik dari lokal memiliki tunawisma (Tidur di dumpsters sampah)
kurang makan (Makan sampah) berjuang

(Dilecehkan, diintimidasi dan berjalan oleh penagih utang) orang-orang. Banyak orang yang
pergi tanpa kebutuhan sehari-hari hidup (Eatab- le makanan, air bersih, pakaian yang layak,
nyaman-shelter) . Ini
orang yang membutuhkan hidup dalam kesengsaraan, yang sering mengarah ke
sub- melanggar sikap (Merokok, alkohol, prostitusi dan pikiran-mengubah zat) . Mereka
membutuhkan bantuan, Anda masyarakat, ..

Ini adalah komunitas egois hidup yang 'Rantai of Evil' dan gagal tugasnya kesusilaan
manusia. Apakah ini komunitas Anda? Jika demikian itu adalah tugas Anda untuk
mengubah keadaan. Kegagalan untuk melakukannya adalah tidak bermoral adalah
Kejahatan Anti-1 ALLAH.

Jahat aset dilucuti, dikurung, NONA R6
Sebuah Komunitas yang memungkinkan orang tua (Bad, tidak layak) di 2 buidings
cerita, 2 pekerjaan 2 mobil mengirim anak-anak mereka ke sekolah dengan sarapan
dan sandwich. Adalah komunitas yang tidak layak untuk bertahan hidup. Apakah
komunitas Anda memiliki orang-orang lapar, malu dan memberi mereka makan. 1
ALLAH melihat!

Apakah fasilitas Komunitas Healthcare mengubah orang sakit pergi karena mereka tidak memiliki asuransi
kesehatan. Semua orang (Tidak rehabilitators) mempunyai sebuah 1 ALLAH diberikan hak untuk Bebaskan
kesehatan tanpa syarat. Menyangkal kesehatan gratis adalah kejahatan, NONA R6 + akreditasi profesional
longgar.
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Shun dan malu setiap parasit pencatutan praktisioner medis.

Gratis Kesehatan a 1 ALLAH Mengingat Tepat!
1 TUHAN sedang menunggu untuk mendengar dari Anda!

Terima kasih Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta yang paling indah Terima kasih untuk
memasok saya dengan minuman harian dan Living pangan dengan pesan terbaru
Anda

Saya berusaha untuk menjadi makanan layak setiap hari Semoga aku
terhindar menyiksa Thirst & mati rasa Hunger sakit paling rendah hati wali
kustodian setia Anda (1 st nama)

Untuk Kemuliaan 1 ALLAH dan Baik of Humankind
Gunakan doa ini sebelum setiap umpan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Sebuah Komunitas yang memiliki rumah emty. Seharusnya tidak tunawisma. Memiliki rumah
kosong komunitas Anda dan tunawisma. Pindahkan tunawisma ke rumah kosong. Akhir investasi
Real-Estate. End parasit tuan tanah pencatutan predator. Tahan mereka bertanggung jawab, NONA
R6

Sebuah Kustodian Wali Shire tidak memiliki tunawisma. Setiap tunawisma adalah trans- ferred
untuk perumahan Shire Cluster. Itu ' shire ' segera menempatkan tunawisma di WMW x1 . Layanan
darurat Komunitas provinsi
(CE) mengirimkan evaluator yang memutuskan jika tunawisma dapat diintegrasikan ke dalam
masyarakat. Beberapa tunawisma mungkin tidak abble menjadi terintegrasi. The Shire terlihat
setelah mereka. Tidak ada yang tersisa tergeletak di selokan, dehidrasi, pembekuan, kelaparan,
dianiaya, diserang, marah oleh anjing, ... Provinsi dan Pemerintah Shire yang gagal dalam tugas
mereka perawatan untuk itu warga. Diganti, dituntut, NONA R7 Melbourne>

Custodianm wali percaya bahwa setiap (Tidak rehabilitators) anggota masyarakat memiliki 1
ALLAH diberikan hak untuk: makanan dimakan, air bersih-, pakaian yang layak dan tempat
tinggal yang nyaman aman.

Ganti masyarakat egois dengan kesetaraan dan harmoni
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Kewajiban 12:
Protes ketidakadilan, amoralitas dan vadalism lingkungan!
The mendapatkan keuntungan lebih dari orang lain terakumulasi dalam jumlah besar hal-hal materi,
pengaruh dan kekuasaan. Hal ini menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak merata (Wealth-Apartheid) . Kekayaan
menciptakan dorongan untuk memiliki lebih banyak dan melindungi apa yang Anda miliki. Untuk melakukan
hal ini Keadilan korup kaya. Mereka memiliki undang-undang perubahan d (Corrupt-Undang) untuk
meningkatkan dan melindungi 'Keegoisan' mereka. Hal ini menyebabkan ketidakadilan. Orang-orang ini (Rantai
anggota Evil) juga merupakan penyebab utama 'Amoralitas' & 'Lingkungan-Vandalisme'.

Rusak Hukum Ketidakadilan: Diplomatik Imunitas, Double Jeopardy, Plea-tawar,
Imunitas, Statuta Keterbatasan, Privilege, ...
Hukum korup dicabut (Re-hukuman) ! Pencabutan adalah dihitung sejak

0.1.1.1 (2004/01/01) . Bersalah dituntut.
Ketidakadilan anak: pemukulan, mengemis, menganiaya, tenaga
kerja, pedofilia, prostitusi, keprajuritan, suicide- bomber .. Anak
ketidakadilan bentuk terburuk dari ko

- nity ketidakadilan, kegagalan! End ketidakadilan anak. CAGE
BERSALAH !!!
Perempuan Ketidakadilan: kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan gaji,
pemerkosaan, agama, pelecehan seksual, prostitusi, perbudakan .. Wanita
Ketidakadilan, kegagalan masyarakat yang harus ditangani! End Perempuan
Ketidakadilan.

Ketidakadilan masyarakat: Bullying, Elitisme, Greed, Pencatutan,
Wealth Apartheid, herediter Tirani ..
Komunitas Ketidakadilan yang ditangani!
Bad Hukum Ketidakadilan: Freehold, Privatisasi utilitas, Hak Cipta dan
Paten (hak milik intelektual) , Hedging, Pajak dikurangkan Donasi, Kredit,
Judi ... Hukum buruk dicabut (Re-hukuman) ! Pencabutan adalah dihitung
sejak 0.1.1.1
(2004/01/01) . Bersalah dituntut.

Ketidakadilan agama: Pengampunan, sunat (HE, SHE mutilasi tion) , Selibat,
penganiayaan, Privilege, pedofilia, sacrefice, wanita
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diskriminasi.. Mencela dan Shun ketidakadilan agama. Menjadi Guardian Kustodian!
Tahan ulama akuntabel. Ada saja:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Keadilan adalah kebutuhan manusia yang 'BASIC'. Keadilan sangat penting bagi masyarakat
untuk berfungsi, bertahan hidup (Lihat 7 Provinsi) .

Keadilan menetapkan Kebenaran dan memperbaiki In-keadilan. Keadilan tidak
memiliki juri. Memiliki hukuman wajib, ion rehabilitat-, kompensasi.

Ketidakadilan Governance: Pembunuhan, Korupsi, Eksekusi, In- vade, Elitisme, Wealth
Apartheid, mencemari, Lingkungan-vandalisme Penyiksaan, Tirani, .. Ganti Tyranny (Herediter,
Politik) dengan multitafsir, pilihan 1 tiple melewati pos yang dipilih secara bebas
Governance Komite.
Mengadili Tirani: NONA / R7 Pemerintahan yang menciptakan ketidakadilan yang jahat diganti &
dituntut: NONA / R7 .
Setiap orang memiliki moral, Saudara-Duty untuk mengakhiri Ketidakadilan. Tahan Akuntabel orang yang
merupakan sebab dan akibat dari Ketidakadilan, NONA R6-R7

TANPA TOLERANSI untuk Ketidakadilan!
Banyak di endorce masyarakat Ammorality. Ini berakhir. Agama filsafat yang dibuang untuk
mengejar, kegiatan konsumerisme dan waktu luang. Moral diganti dengan mengejar
kepuasan diri sendiri (Em-menguatkan sisi jahat gelap seseorang) . Ini tidak bisa di terima!
Orang-orang ini harus bertanggung jawab.

Umat manusia kejatuhan terlalu banyak Leisuretime. Ini berakhir. Terlalu banyak
Leisuretime, adalah sebab dan akibat dari terlalu banyak sampah yang tidak dibutuhkan.
Terlalu banyak sampah. Terlalu banyak Pencemaran. Terlalu banyak pariwisata. Terlalu
banyak kebosanan. Terlalu banyak kecanduan. Terlalu banyak bermain atau menonton
pertandingan. Tidak cukup etos kerja dan semangat Community.

Terlalu banyak Leisuretime, diganti (WMW, relawan) . 1 ALLAH menetapkan contoh kerja 5 hari pada hari 6
mengevaluasi prestasi Anda, comp- lete pekerjaan dan rencana yang belum selesai selanjutnya kerja minggu.
Setelah Leisuretime kerja digunakan untuk menjadi sukarelawan. Pada hari 7 beristirahat menikmati hidup
memiliki menyenangkan-
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Hari, Rayakan, menghadiri Gathering. Tidak Temu dekat, mulai 1.
The mengejar kepuasan diri sendiri Leisuretime. Membagi masyarakat menjadi
orang-orang yang memiliki terlalu banyak dan mereka yang belum cukup (Wealth
Apartheid) . Potong Ammorality, Leisuretime, konsumerisme, limbah dan pelukan:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Lingkungan-Vandalisme ( Eco-terorisme) adalah individiduals dan organisasi menunjukkan rasa
tidak hormat kepada 1 ALLAH kreasi. Tampilkan pect disres-, SHUN, Malu untuk Anti 1 ALLAH pengacau
lingkungan: NONA R7.
Lingkungan-Vandalisme (EV) adalah membahayakan 'Eco-system' vegetasi, makhluk yang,
kami rantai makanan. Penyebab utama EV Pemanasan global. Penyebab baru penyakit
global. Ancaman terhadap kualitas hidup.
EV, pertambangan batubara, transportasi batubara. transportasi batubara terbuka mencemari udara. Halus
batubara-debu yang dihirup oleh manusia dan hewan membuat mereka sakit. Laundry terkontaminasi
menyebabkan penyakit kulit. Tanah, Tanaman, vegetasi yang tercemar, tidak layak untuk konsumsi
manusia atau hewan. terbuka perairan (Sungai, bendungan, danau, kolam, sungai, hujan, waduk, sungai,
salju) tercemar sehingga tidak layak untuk minum bagi manusia dan hewan. Terbuka transportasi Coal
Berakhir. Operator, Subkontraktor dan driver dituntut, NONA R7 + membayar medis, dokter hewan-tagihan
dan membersihkan. Pemerintah pidana korupsi yang memungkinkan hal ini terjadi diganti semua
anggotanya sangkar, NONA R7.

Lingkungan-Vandalisme adalah orang yang tinggal di rumah-rumah berukuran
berlebihan. Orang yang memiliki kebun kesombongan tidak berguna, kolam
renang, tenis-pengadilan .. orang yang memiliki kabin berburu, pantai kabin ... Ini
diganti dengan

CG Shire Perencanaan.
Tujuan dari Shire Perencanaan adalah dengan memanfaatkan lahan untuk paling menguntungkan
Komunitas lokal dan Habitat. Adalah penting bahwa Komunitas dan Habitat menyelaraskan. Semua
tanah yang subur digunakan untuk tumbuh makanan dan atau peternakan, memastikan beberapa
tempat suci yang disediakan untuk ion vegetat- asli dan makhluk asli. lahan non subur digunakan untuk
membangun domestik dan non domestik. Ada bangunan di atas tanah subur demoli-
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gudang dan daur ulang di lahan non subur. Rumah besar dengan taman-taman
kesombongan, apartemen, townhouse, penthouse, rumah liburan, desa pensiun diganti
dengan rumah klaster Shire di tanah non subur.

Lingkungan-Vandalisme kejahatan, NONA R7
Kewajiban 13:
Melakukan pekerjaan dihargai, tidak ada kemalasan!

1 ALLAH ingin Anda untuk bekerja! Komunitas ingin Anda untuk bekerja! orang tua Anda ingin Anda
bekerja! Kamu ingin (memiliki) bekerja. 1 ALLAH 'S desain bagi manusia untuk menjadi aktif, berguna.
Tidak mengecewakan 1 ALLAH.
Orang ingin merasa berguna. Cara terbaik untuk mencapai ini adalah untuk bekerja.

Untuk pekerjaan ada harapan dari hadiah.
reward adalah 3 cara. Membayar, kepuasan, soulfood. membayar wali kustodian didasarkan
pada ' upah minimum mingguan ' (WMW) dan pengganda.
Pay skala dimulai dengan WMW x1 ( minimum) untuk WMW x7 ( maksimum) :

WMW x1 tdk mahir , magang WMW x5 Pemimpin
WMW x2 terampil , Tradesman

WMW x6 Manajer

WMW x3 Senior-Tradesman

WMW x7 Administrator

WMW x4 Pengawas

' WMW ' ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah. WMW mungkin tetap sama, atau naik, atau turun
sebagai kondisi ekonomi membutuhkan.

Untuk mengatur upah dan kondisi mereka dibakukan. Untuk terbaik manajemen ekonomi semua
orang pencari nafkah. Catatan ! kepemilikan pribadi, kepemilikan Negara yang dihapuskan dan
diganti dengan cron ( Komunitas Run Dimiliki bukan untuk keuntungan) . Serikat dideregestrasi.
Pemerintah menetapkan upah dan kondisi setiap tahunnya.

Kondisi kerja: Sebuah tempat kerja adalah untuk menjadi sehat dan aman dengan alat
pelindung dan alas kaki dipakai sesuai kebutuhan. Push ing orang untuk melakukan lebih
banyak pekerjaan dalam waktu kurang tidak aman, Mu unheal- dan menurunkan kualitas. Ada
istirahat setiap 3 jam Jumlah jam bekerja sehari tidak boleh melebihi 10 jam.
CG 21h waktu Klock berlaku.
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Kepuasan kerja (Js) adalah keadaan pikiran. Jika seseorang bekerja, karena mereka harus.
Mereka perlu untuk menciptakan kepuasan kerja mereka sendiri. Jika Anda mencoba cukup
keras Anda dapat menemukan 'Js' di membosankan, duniawi, pekerjaan berulang-ulang.

Pekerja yang tidak dapat menemukan penuh atau paruh waktu kerja. Yang berguna dipekerjakan
oleh ' shire ' di WMW x1 . Menghilangkan menganggur!
Kemalasan menjadi malas. Tidak diinginkan, egois. Tidak
melakukan share Anda di rumah, sekolah atau bekerja buruk.
Rumah, Pendidikan dan Pekerjaan tidak membiarkan kemalasan
menjadi norma.

Loafers harus bertanggung jawab. Ulangi
pelanggar memiliki manfaat, hak istimewa
ditarik dan malu.

Kerja> Volunteer> Fun-Day

Kewajiban 14:
Be Good! Menghukum Kejahatan!

Menjadi baik bukan berarti menjadi orang suci atau sempurna. Catatan! Tidak ada kesempurnaan
di alam semesta fisik. Itu berlaku juga untuk manusia.

Ada 6 tahapan Baik dan Jahat.
Terbaik> Mencoba> Bertobatlah> Cacat> Bad> Jahat.

Setiap upaya wali Kustodian untuk hidup dalam tahap 1-3.
Terbaik! Seseorang mencoba untuk menjadi yang terbaik yang mereka bisa. Seorang wali Kustodian!

Mencoba! Seseorang sedikit cacat mencoba untuk meningkatkan. Orang baik!
Bertobat! Seseorang cacat, bertobat dan mencoba untuk meningkatkan. Sebuah rata-rata orang! Seseorang
membuat kesalahan. Mereka kecewa saya, Keluarga dan Masyarakat. Mereka bertobat dan memperbaiki
hal-hal sebaik yang mereka bisa. Aku, Keluarga dan Masyarakat yang memberi mereka kesempatan kedua.

Cacat! Seseorang cacat, tidak berubah. Sebuah keprihatinan Komunitas!
Seseorang membuat kesalahan. Mereka kecewa saya, Keluarga, Masyarakat. Mereka tidak peduli.
Keluarga, Komunitas memegang orang ini untuk menjelaskan.

Orang ini cenderung menjadi tanpa hukum, yang dikenakan, NONA R1 . R2 .
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Buruk! Seseorang Bad, tanpa hukum, kriminal, ... Ancaman Komunitas! Seseorang dengan sikap
tanpa hukum melakukan kejahatan. Sebuah ancaman bagi keluarga dan masyarakat. orang jahat ini
bertanggung jawab: NONA R2-R4 .
Jahat! orang ini melihat pelanggaran hukum seperti biasa dan kejahatan sebagai
sebuah panggilan. Sebuah Kejahatan keji Ancaman Komunitas! Kejahatan ini
dibebankan: NONA R4-R7 .

Ada tahap 7: ' Murni '! Ini hanya berlaku untuk Soul. Ketika Jiwa menjadi abadi malaikat.
Jiwa ini kemudian 'Pure'!
Manusia telah kehilangan cara itu. Anti- 1 ALLAH, ammorality, kriminalitas, amoralitas,
pelanggaran hukum, pencatutan, polusi, kekerasan yang normal baru. Accontability
diterapkan ke fase normal baru untuk Manusia. Berada di 'Harmony dengan dirinya sendiri,
itu lingkungan, alam semesta fisik dan 1 ALLAH '!!!

1 ALLAH menguji Manusia menyangkut memegang Jahat akuntabel, mengurung itu. Harus
Manusia gagal dalam menerapkan 'Akuntabilitas', 'Mand- atory Hukuman' dan 'Rehabilitasi'. sebuah
marah 1 ALLAH akan mengadakan Kejahatan Manusia bertanggung jawab. Anda tidak ingin
marah 1 ALLAH!

1000 dari tahun jahat datang ke Akhir. Dengan atau tanpa keterlibatan manusia. Kustodian
Wali percaya Manusia harus diimple- ment 'Akuntabilitas', 'Wajib Hukuman' dan
'Rehabilitasi', kandang Jahat!

Kustodian-Wali Akuntabilitas: Zero Tolerance, tidak ada Bad-Hukum, tidak ada undang-undang
diskon korup, tidak ada Juri, wajib-kalimat, Rehabilitasi

(Mendidik, kandang, kompensasi) . Implemeting, 'LGM'.

BE bAIK MENGHUKUM EVIL !!!!!
Kewajiban 15:
Hanya dan memberikan penghormatan layak!

Kustodian-Wali mendukung masyarakat yang adil dan demokratis. Yang didasarkan pada, atau
berperilaku dengan apa yang moraly benar, adil dan tertulis dalam 'pemberi hukum Manifest'.
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Seseorang hanya memberikan kepada setiap individu dan makhluk apa yang mereka jatuh tempo.
Jika hormat dibenarkan seseorang hanya akan memberikan hormat. Seseorang hanya menuntut
pertanggungjawaban dalam kasus-kasus perbuatan yang salah.

Keadilan dimulai dengan individu "ANDA"! Anda harus 'Hanya'. Menjadi Hanya adalah
dasar dari yang 'Keadilan' bangkit.
Menjadi Hanya dan menerima Keadilan ideal. Realitas adalah bahwa ada orang-orang yang tidak adil yang
membuat In-Keadilan. Setiap individu memiliki moral dan sipil (publik) -duty untuk menghapus In-Keadilan.

Kelompok Hanya up dan membangun 'Governance'. Tata Kelola terdiri

(Wajib) multi-pilihan dan jenis kelamin yang sama 'Komite'. 1 orang dan atau
keturunan (Kerajaan) Tata Kelola adalah Tirani. Tiran dihapus, dituntut, NONA R7 .

Menghormati dapat layak. Oleh individu, kelompok, organisasi, ...
Layak adalah kekuatan moral dan menjadi hanya: kemampuan, prestasi, tindakan, sopan
santun, penghargaan, perhatian, kesopanan, kesantunan, perhatian, tindakan acak
kualitas kebaikan ..
Menghormati menunjukkan kekaguman kebajikan dan atau prestasi. Ini mungkin memerlukan waktu dan
usaha untuk menjadi sadar kualitas yang baik. Ketika menyadari mana yang tepat untuk menghormati
kualitas mereka oleh Menghormati layak.

Menghormati juga dapat ditampilkan untuk perasaan, keinginan, hak ... Jenis Menghormati tidak
diberikan automaticcally. Menampilkan pertimbangan, membuat tunjangan, menjadi sadar ... harus
bertahan dalam ujian kekuatan moral dan menjadi hanya. Hanya kemudian dapat menjadi Menghormati
layak.

Kewajiban 16:
Mengkremasi, kuburan dekat!

Tubuh manusia memiliki awal dan akhir. Pada akhirnya Jiwa perlu akan dirilis.
Untuk memastikan bahwa Jiwa dilepaskan dan Afterlife adalah mungkin.
Tubuh manusia dikremasi. Jika Soul tidak dirilis itu ada dalam limbo sebagai
Ghost.
Kremasi tidak hanya dibutuhkan untuk membebaskan Jiwa tetapi juga untuk alasan
kesehatan. Kremasi api membersihkan. Menghancurkan bakteri berbahaya, virus,
larva serangga dan jamur yang mungkin menghuni tubuh.
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Sebuah Krematorium adalah fasilitas layanan umum Provinsi: Administrasi

(Koroner, Morgue) , End Portal dan Taman. Berikut orang mati memiliki otopsi, yang
melepas dan didaur ulang.

Semua almarhum diangkut ke kamar mayat untuk diotopsi. autopsi adalah untuk
membangun penyebab kematian dan identitas almarhum. Ini termasuk toksikologi untuk
menentukan apakah tubuh itu menular di tetap dan bisa terinfeksi manusia lain.

Mengorbankan tubuh manusia sebelum selama atau setelah otopsi tidak bermoral adalah kriminal. Mengorbankan
adalah menghapus bodyparts, cairan tubuh-, telur, sperma. Tubuh mengorbankan adalah kejahatan:
NONA R7

Sebuah kremasi mempersiapkan tubuh dan real-distribusi informasi untuk melihat. Setiap tubuh disiapkan
dengan cara yang sama tidak ada pengecualian. Tubuh telanjang (Manusia memulai hidup telanjang
mereka mengakhiri hidup telanjang) ditempatkan dalam kardus peti mati polos ditutupi oleh Zaitun linen
sheet warna dengan hanya kepala terlihat.

Pemirsa dapat berdoa diam-diam menggunakan Jiwa-Doa . Duka-Doa . atau
Menghidupkan kembali-baik Doa atau Menghidupkan kembali-Bad Doa . The kremasi menetapkan tanggal
dan waktu untuk Kremasi itu. Kekacauan Afterlife diadakan oleh Elder dari Klan terdekat. Tubuh yang
dikremasi. Pelayat menerima plakat masing-masing untuk dibawa pulang.

Keesokan paginya abu dispursed atas taman Crematorium.
Rehabilitators abu dibuang pada kompos Garden.

Makam pemakaman ritual pagan
pemakaman kuburan tidak bisa diterima karena
pertumbuhan populasi perlu untuk menggunakan tanah
lebih berguna. pemakaman kuburan dapat membuat
Ghosts dengan tidak melepaskan jiwa. pemakaman
kuburan disukai oleh jahat elitis pamer: peti mati mahal,
Nisan mahal, sombong makam taman.
Pengawet dalam makanan menghentikan tubuh dari membusuk menghentikan penggunaan kembali kuburan. Graves
mendorong kejahatan, merampok dan merusak. Neglec- ted kuburan menarik kutu ... Graves adalah buang-buang
tanah, tidak dapat diterima. Pertumbuhan penduduk memerlukan menggunakan lahan yang lebih efisien.
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Tidak ada kuburan yang lebih baru. Kuburan yang ada ditutup dan digali. Sisa-sisa
yang dikremasi dan tersebar di taman Crematorium.
Tanah tersebut digunakan untuk tujuan lain.

Kremasi adalah satu-satunya jenis diterima pemakaman!

Kewajiban 17:
Suara dalam semua pemilihan!

Voting adalah kewajiban moral dan sipil. Kelangsungan hidup masyarakat bergantung pada
dukungan maksimal dan partisipasi dari anggotanya. Seorang anggota Komunitas dan setiap
Wali Kustodian wajib memilih dalam semua Pemilu (Politik atau non politik) . Non kepatuhan, NONA
R1
Orang tidak memilih sebenarnya mendukung orang-orang yang membangun nies Tyran-. Mereka memungkinkan
kelompok-kelompok lobi untuk Tata Kelola korup. Anda Harus Vote!

CARA untuk VOTE
Kustodian Wali suara dalam semua pemilihan bahwa mereka memenuhi syarat untuk.

Siapakah calon yang dapat didukung?
Sebuah HE atau SHE tidak ada yang lebih muda maka 28 atau lebih tua kemudian
70. Apakah atau telah tua.
Adalah seorang karyawan atau relawan atau pensiun. Apakah
mental dan sehat secara fisik. Tidak memiliki pendidikan
University.

Belum menyelesaikan setiap Rehabilitasi sangkar. Tidak memiliki cacat seksual (Jenis kelamin yang sama,
bingung jenis kelamin, menganiaya anak) . Menggunakan 'Hukum-Pemberi Manifest' sebagai panduan mereka.

Adalah Wali Kustodian

CATATAN !

Pendukung kustodian Guardian dan Klan Sesepuh mungkin mencalonkan, pelabuhan
dukungan-, mendukung dan SHUN kandidat dalam pemilu. Anggota Wali Kustodian (Zenturion,
Praytorian, Proklamator) tidak dapat mendukung, mencalonkan atau mendukung calon di luar
pemerintahan 1 Gereja.
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Setelah menyelesaikan 1 ALLAH diberikan Kewajiban! Anda sekarang siap untuk mengklaim dan
menerima 1GOD diberikan Keistimewaan!

Untuk Kemuliaan dari 1 ALLAH dan Baik of Humankind!

Akhir
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