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Bertuteak positiboak dira. Bertuteak izatea ona da Arimarentzat. Pertsona hobea egiten zaitu. 1 JAINKOA
ikusten ari da.

Egin Virtues bizimodu bat. Bizitzea familiarekin,
bizilagunekin, komunitatearekin, habitatarekin
eta ingurumenarekin. Bizitza bertutetsua bizitzea
da gurtzeko modurik onena 1 JAINKOA.

Bertutea izateak Purutasun-Eskaletan balio du.
Pertsona bertuteak egindako ona berreskuratuko du. 1
JAINKOA maite ditu.

Gizateriarena arrakasta: BERTUTASUNAK
Gurtza soilik 1 JAINKOA eta beti gaitza zigortu. 1 st Ikasi, ondoren
Irakatsi eta Ezagutza-jarraitasuna. Ingurumena babestu.
Habitatarekin harmonizatu. Izan zaitez maitekorra, leiala eta
fidagarria.

Ausardia, errukia, justua, partekatzea.
Iraunkortasuna
Garbia eta txukuna
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1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Bertuteak Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Bertuteak bizitzeko eta jokatzeko
promesak
Bertuteak bertuteak bizitzera eta jokatzera bultzatzeko promesak Bertute ez
diren portaerak zigortzeko eskatzen du

Utzi bertuteak aurrera egiten eta bertute ez direnak dardaratzen 1
JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau etxean edo Elkarretaratze batean egiten da!

1. bertutea : Gurtza soilik 1 JAINKOA eta beti zigortu gaitza!
Gurtza 1 JAINKOA bakarrik. Baztertu gainerako idolo guztiak: haien gurtza lekuak,
erritualak, idazkiak, ... Gurtzeko modua " Legea ematen duen manifestua '.

1 JAINKOA ez ditu sakrifizioak nahi. Aldareak atrilekin ordezkatzen
dira. Custodian Guardian ikasten (bilatu, ezagutza lortu) eta irakatsi (aplikatu,
ezagutzak transmititu) , sehaskatik errausketara.

1 JAINKOA ez du helburua gurtza lekuak eraikitzea nahi. Custodian Guardian gurtza
edozein lekutan eta noiznahi. Funday-en topaketa batean
(hezkuntza instalazio batean) familiarekin, lagunekin, bizilagunekin ...

1 JAINKOA ez du globalizaziorik nahi. Globalizazioaren aurka egitea merkantzia da 1 JAINKOA. 1
JAINKOA sinesteak 7 tribu modu independentean eta bereizita garatuz. Gizakiak huts egin beharko
luke ' GELDITU ' globalizazioa orduan
1 JAINKOA jardungo du. Ez haserretu 1 JAINKOA kasu 1 JAINKOAREN abisua:

New Yorkeko World Trade Center-en pulverización, AEBetako kreditu krisia,
Londreseko Brexit hiria.
Aberastasunaren Apartheidaren aurka gurtzea da 1 JAINKOA. Aberastasunaren apartamentua
komunitatearen aberastasunaren banaketa desorekatua da! 1 JAINKOAK aberastasunaren berdintasuna nahi
du! Jabego pribatua amaitu, zerga: saihestea, ihes egitea, minimizatzea, .. irabazi gabeko errenta
(dibidenduak, interesak, aseguruak,
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alokairua, ..), amaierako ondarea posizioa, boterea, aberastasuna pasatuz.

Freehold amaitzea gurtzea da 1 JAINKOA. Doako jabetza lurra jabetza pribatuko lurra da. Lurrak
komunitatearen erabilerari uko egitea guztion onurarako. Doako jabetza (Pasabiderik gabe) hondartza
guztiak, laku eta ibaien aurrealdeak erabiltzea ukatzen du, golf zelaian piknik egitea ukatzen du. 1
JAINKOA Lur planeta sortu zuen, Pertsona guztiek berdin erabiltzeko eta gozatzeko. Doako lurrak eta
jabetza pribatuko etxebizitzak iraintzen ari dira 1 JAINKOA. Doako jabetza amaitzen da!

Gurtzea 1 JAINKOA gaiztoaren erantzule da.
Gaitza nonahi agertzen da. Kontuak "Egia" aurkitzean datza. (kolusioz
ez kontrakoa) errua ezabatzea edo erruduntasunik ez izatea. Ba al
dago erruduntasunik, derrigorrezko esaldirik (metagarria) errehabilitazioa
eta ondoren aplikatzen da. Beharrezko konpentsazioa ematen den
tokian.

Gaizkiaren 1000 urte amaitzear daude!

IZAN ONA gaitza zigortu !!!!!!!
2. bertutea : 1 st Ikasi, gero irakatsi eta ezagutzaren jarraitasuna.
Jabetza intelektualaren gizakien erabilera (IP) dakar, 1 st Ikasi gero Irakasten,
ezagutzak bilatzen, lortzen eta aplikatzen. IP gobernuaren doako hezkuntza,
bizitza-esperientziak, lan-esperientziak, Law-Giver manifestaren bidez dator.

Azkenean jabetza intelektual irabazia gaindituz, (Ezagutza-jarraitasuna) familiari,
lantokiari, komunitateari (ez dago copyrightik, patenterik, IP
komunitateari dagokio) , Shire.

Foru Gobernuak 'eskaintzen du Doako hezkuntza 'jaiotzetik hasi eta zaharrak barne. Gobernuz
kanpoko hezkuntza ez da onartzen eta itxia. Hezkuntza (doakoa, publikoa) da
Probintzia eta Shire.
SmeC ' Shire mediku hezkuntza konplexua '.
PHeC ' Probintziako Ospitalea eta Hezkuntza Konplexua '.

PDEc ' Defentsa eta Larrialdietako Probintzia Zentroa '.

CE ' Komunitateko larrialdi zerbitzua '
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1 st Ikasi, ulertzen duzunean, hasi irakasten. Doako hezkuntzan ikasle azkarrak ikasle geldoak irakasten
dituzte. Lanean esperientziadun langileak etorri berriak trebatzen ditu. Etxean aiton-amonek, gurasoek,
senideek, lagunek, irakasten dute.

Ezagutza-Jarraitutasunak gizabanakoaren ezagutza bihurtzen du (jabetza
intelektuala) hilezkorra. 14 urtetik aurrerako pertsona orok bere
bizitzako esperientziak gordetzen ditu (positiboak eta kezkagarriak) . Familiak
jabetza intelektuala bereganatu, zaindu eta elikatu behar du.

Erakundeek langileak harrapatu, gorde eta berrerabili behar dituzte, 'I-P'.

Komunitateek herritarrek jabetza intelektuala erabili behar dute guztion onerako. Foru-Gobernuak
Artxiboak gordetzen ditu.
Judgmentday egunean zure arimari galdetu egingo zaio zer ikasi duen eta zertarako erabili zuen
ezagutza hori.

Ezagutza-Jarraitutasuna gure Hilezkortasunaren zati bat
3. bertutea: Ingurumena babestu eta Habitatekin harmonizatu.
1JAINKOAK Gizateriaren patua "PU" -ren zaintzailea izatea
da (Unibertso Fisikoa) . Komunitate bat bertako Habitatarekin
harmonizatzen hasten da. Ingurumena eta Lurrean dituen
bizi-forma guztiak zaintzen ahalegintzen da.

Gizakien biziraupenerako Humamkindek bere patua bete behar du. Bihurtu unibertso
fisikoaren zaindari. Horrek tokian tokiko habitatarekin, ingurune handiagoarekin eta
Unibertso fisikoaren gainerakoarekin harmonian bizitzea dakar.

Habitat cusarekin harmonizatzeko
- tutoreen tutoreek eboluzioa ulertu behar dute (egokitu,
hasi / amaitu eta birziklatu, kausa eta efektuak,
elikadura-katea / ekosistema, probak eta

akatsa, eboluzionatu.) . Harmonizatzea

babestea esan nahi du (airea, ura, lurra)

kutsadura ez sortuz (erretzen
, zaborra, pozoia, toxina ..) . Tutorearen
zaindariaren harmonizazioa lortzen da
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T

eraztun espezie biziraupena (animalia, intsektuak, landaredia ..) .

Gizakiak Unibertso fisikoa arakatu eta kolonizatu behar du. Beraz,
biztanleriaren hazkundea ezinbestekoa da. Denbora aldatzea, aisialdiko
ekintzetatik espazio esploraziora bitarteko baliabideak, kolonizatzaileak. Gizakien
patua!

4. bertutea: Maitagarria, leiala eta fidagarria.
Haurrekin hasten da maitea, leiala eta fidagarria izateak senar-emazteekin eta familia
zabalarekin jarraitzen du. Haurrek anai-arrebak, gurasoak eta aiton-amonak, familia
zabala maite dituzte.

Senarrak eta emazteak harreman maitekorra, fidela eta fidagarria dute elkarren artean,
haurren ondorioz (propioa, harrera edo adopzioa) . Nori irakasten diete beren balio moralak,
tradizioak eta trebetasun sozialak. Familia hedatutako familiako kide maitekorra, fidela eta
fidagarria da.

Familia hedatuak bertute guztien besarkada sinbolizatzen du. Maite du
1 JAINKOA, beraien 1 Fedeari leiala da. Lege-emailearen Manifestua aplikatzean
fidagarria da.
maitagarria 1 JAINKOA sorkuntza guztiak biltzen ditu. Gizakiak bere patuarekiko leiala izan behar du
Custodian Guardian izanik. 1 JAINKOA gure mende dago, zu!

Leiala izatea bertute zoragarria da, Arima janaria. Pertsona leiala gizakiaren ontasun
gorenera iritsi da. 1 JAINKOAK maite zaitu!
Fidagarria izatea lagun fidagarriak egiten dituen bertutea da. Depen izatea

- dable-k langile ona egiten du. Fidagarria izatea ona da komunitatean bizitzeko.

5. bertutea: Ausardia, errukia, justua, partekatzea.
5. bertutea funtsezko gizakien portaeren nahasketa da. Batzorde baterako hautagaia
aukeratzerakoan, aukeratu funtsezko giza jokabideen nahasketa hori ematen duen
hautagaia. Maila pertsonalean ahalegindu funtsezko giza portaera horiek bizitzen.

Custodian Guardian tiranoa izan gabe adoreak izaten ahalegintzen da. CG batek
errukia erakusten du gezurrezkoa izan gabe. Izatea
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zuzena eta partekatzea norbanakoek aplikatzen dute eta komunitate osora hedatzen da.

Ausardia kontuak izaten ari da, injustizia desafiatzen du, jazarleak gelditzen ditu, tirania kentzen du,
zorigaitza kudeatzen du, babesten du 1 JAINKOA 's azken mezua,

Ausardia ados ez egotea da, EZ! Ausardia norberaren mugak eta akatsak
ezagutzea da.
...

Errukia gogokoena da Arimarekin, lauso epela sentitzen da. Ausazko adeitasun ekintzak
CG Daily-Routine baten parte dira. Errukia izatea enpatia sentitzea da, ulermena izatea,
laguntza ematea, entzutea, ..
Barkamena, zurrumurrua, errukia, errieta eta salaketa ez dira konpasio.

Justua izatea bertutea da justizia jasotzea gizakiaren beharra da. Beste batzuekin bakarrik
izatea Justiziaren oinarria da komunitate justu batean .

Justiziak komunitate morala behar du legeak, legea betearaztea eta
erantzukizun judiziala elkarrekin jartzeko

, derrigorrezko sententzia metagarria, birgaitzea eta
konpentsazioa.
Partekatzeak inplikazio emozionala eta fisikoa inplikatzen du. Partekatzea familia unitate baten barruan aplikatzen
da. Partekatzea lagunekin izan daiteke. Partekatzea Shire harmoniei aplikatzen zaie.

Elkarbanatzea elkarrekin bizitzea da. Besteekin bizi-esperientziak izatea da.

Gurtzea, partekatzea 1 JAINKOA.
Partekatzea boluntariotza da, zure denbora jabetza intelektuala besteen onurarako eskaintzea. Partekatzeak
irabazi gaiztoak eta aberastasunaren apartheidaren berekoikeria garaitzen ditu. Partekatzea Custodian
Guardian era da.

6. bertutea: Iraunkortasuna.

Iraupena zerbait egiten ari da arrakasta lortzeko zailtasunak, etsipena, atzerapena edo
atzerakadak izan arren. Ibiltzen ikasten duen haurrak erori, jaiki, erori, altxatu, ... iraun
egiten du ibili arte. Heldu askok ikasgai hau ahazten dute.

Irauten duen pertsona batek ez du porrota onartzen. Pertsona honek saiatzen jarraitzen du
finkatutako helburua lortu arte. Pertsona horrek iraungo du azken arnasa hartu arte. Iraunkortasunik
gabe ez dago lorpen handirik
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posible. Iraunkortasunik eza muga da. Muga hori gainditzea bertuteak izatea
da.
Esaten! Banekien behar nuela, ahal nuela uste nuen, banekiela egingo nuela.

1 JAINKOA irmotasuna saritzen du. 1 JAINKOA nahi du denek bertute hau besarkatzea! Ez
hutsik egin 1 JAINKOA!

7. bertutea: Clean & Tity.
Osasun Onak higiene ona behar du higiene ona garbi eta txukun egotearekin hasten da. Garbiketa eta
txukuntasuna itxura pertsonalarekin hasten da, etxerako eta lanerako balio du. Garbiketa eta txukuntasuna
pentsatzeko eta arrazoitzeko ere balio du.

Egunerokoak garbitasuna barne hartzen du. Garbitu eskuak komuneko bisita bakoitzaren
ondoren jario bakoitzaren aurretik. Garbitu aurpegia jario bakoitzaren aurretik. Hortzak
garbitu gorputz osoa garbitu ohera joan aurretik. Astean gutxienez bi aldiz bizarra moztu
behar du. Custodian Guardian Gatherings garbira joaten da (hortzak garbitu, erakutsi,
garbitu) eta bizarra (BERA) , ekipamendu garbi eta txukunak jantzita (burutik oinetara) .

Goizean jaiki ondoren familiako kide guztiek fisikoki gai diren oheak egiten dituzte ohea.
Gurasoek haurrei nola irakatsi. Goizeko higienea osatzea. Janzteko unea da,
prestatutako maketazioa jantzita (aurretik arratsaldean) jantzi nahi zuen pertsona jantzi. Breakfeast
biltegiratze-ontzi guztiak etiketatuta daude (edukia, betetze-data) . Atsedenaldiaren
ondoren jateko gune garbia. Itzuli edukiontziak biltegira. Ontzi zikinak, tresnak harraskan
sartzen dira. Pertsona bat prest dago bere lan txarrak hasteko (etxea, eskola,
boluntariotza, lana) .

Edukiontzi guztiek eduki etiketa dute. Janari ontziek ere betetzeko data dute. Ontziak ondo
gorde. Arriskutsua (pozoia, toxina) ontziak segurtasunez gordetzen dira (haurraren gaitasunik
gabeko froga) .
Ez utzi erabili gabeko elementuak (tresnak,
jostailuak, lanabesak) altzariak, zorua edo lanerako
eremua nahastu. Erabili ondoren jaso elementuak
biltegiratze txukunean. Biltegiratu beti leku berean.
Orduan erraz aurkitzen dira.

7

1 FEDE 16.02.3.1 NAtm
Legea ematen duen manifestua Idatzita dagoen bezala izango da!

1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren zaintzaileen zaindariak

www.universecustodianguardians.org

Ohera joan aurretik. Prestatu hurrengo egunean jantzi nahi duzun tresneria. Bota
ezazu poltsa goizean ateratzerakoan eramateko asmoarekin.

Lixiba edo desinfektatzaile indartsua erabiltzeak biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa
izateko aukera handitzen du. Erabili azalera garbigarri naturala:
Nahastu, Kopako 1 soda bikarbonato, 1/2 kopa ozpin zuri, gehitu olio esentzial tanta batzuk.
Behar duzu indartsuagoa gehitu koilarakada bat gatz.

Ez izan gizaki zibilizatuarentzako aitzakia txar desordenatu zikin bat.

Orain bertuteak izanik. Gure ondarea aztertzeko garaia da.
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