1FAITH хууль-Өгөгч Манифест

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

Үүрэг ёс суртахууны зан нь өртэй байна 1GOD , гэр бүл & харьцуулан munity. Ёс суртахууны үүрэг
хариуцлага, иргэний үүргээ хөрвүүлдэг. moral- Гүйцэтгэгчийн үүрэг хариуцлага бөглөх хүлээн авах
эрхтэй 1GOD өгсөн эрх . дуусгах

1GOD өгсөн эрх Олон нийтэд эрх хүлээн авах эрхтэй!
аюул занал 1GOD өгсөн үүрэг: эсрэг 1GOD, идэвхгүй байдал, нийгмийн эсрэг зан төлөв, залхуурал,
ёс бус, ёс суртахуунгүй, хувиа хичээсэн. аюул заналыг агуулж байдаг. үргэлж аюул хариуцлага
тооцох.

1GOD өгсөн үүрэг
1 мөргөл 1GOD , бусад бүх шүтээнүүдийг хаяна

2

үзэл баримтлал нь хамгаалах, хүний биеийг

3

Амьдрал урт, хайх, олж авах, мэдлэгээ хэрэглэх

4 нэмэгдэх ба өөрийн гэр бүл эхлэх болзохдоо

5 Honor, таны эцэг эх, өвөө эмээ хүндэтгэх
6 Орчин ба түүний бүх амьдрал хэлбэрийг хамгаалах
7

Ашиглах "хууль-Өгөгч Манифест", түүний мессеж тархсан

8 Зайлсхий & бохирдлыг цэвэрлэх

9

харгис хэрцгий & устах нь амьтан хамгаалах

10 шударга бусаар дайрч, эмзэг бүлгийн төлөө зогсож,
сул дорой, тусламж хэрэгтэй

11 өлсөж, байр орон гэргүй, тав тухыг өвчтэй Feed
12 Эсэргүүцлийн шударга бус байдал, amorality, & environmentalбүдүүлэг зан авир

13 шагнагдах ажил хийх ямар ч Loafing

14 Сайн Evil шийтгэх болно
15 шударга байх, амсах ёстой хүндэтгэл өгөх
16 Нас барсан хүнийг шатаах, ойр graveyards

17 бүх сонгуульд санал
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үүрэг - Залбирал

YY

YY

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) бүх үүргийг
биелүүлэхийн тулд бусдыг адил олон нийтийн үүрэг алдрын төлөө хэрэгжүүлж
болох олон нийтийн үүрэг нь урамшуулан дэмж гэж би үүрэг хамаарна хийх
дэмжих үү Эндевор-ийн 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал нь гэртээ, эсвэл цугларалт дээр уншдаг байна!

Үүрэг 1: мөргөл

1GOD, бусад бүх шүтээнүүдийг хаяна.

Шүтэн бишрэх хамгийн их хувийн idolization юм. idolization Энэ төрлийн хувьд хуулиар хамгаалагдсан байна 1GOD
Зөвхөн. Бусад аливаа idolization хуурамч & 'Дуусах юм. бусад шүтээнүүдийн бүх бие махбодийн болон оюун
санааны нотолгоо дахин боловсруулж байна.
юу ч мөргөж Хүмүүс ч 1GOD нийтийг төөрөгдүүлсэн байна. Даруухан хүчин чармайлт тэднийг хөрвүүлэх
хийсэн байна 1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид. 1GOD бусад бишрэл
хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөж хэн хэн нь амьдралдаа & оролддог хатуугаар шийдвэрлэх болно (Худал) шүтээнүүд.

шүтэн бишрэх 1GOD ойртуулан хувийн юм. Та энэ оршихуйг хөгжүүлэх байдлаар 1GOD.
Та нэг замыг мэдэрч хүмүүстэй нийгэмшин хүсэж байна. цугларалт рүү зочилно
уу! Үгүй ээ, цуглуулах, ойролцоо аас эхлэх 1. Хангалттай бус дэмжигчид цугларсан
эхлэх нь. эргэлзэж айсан, хөрвүүлэх, мунхаг, misuided, ичимхий, зөрүүд,
өрөвдмөөр, үл итгэгчид, ...

1GOD бүх хүн байх боломж өгсөн хүсдэг 1FAITH .
Хувиргах шоу хүчирхийллийн бус, төрийн бус хувиа хичээсэн, халамжтай, кастодиан асран хамгаалагч нь
орон нутгийн амьдралын хуваалцах. Хөрвөгч цугларалт танилцуулсан байна. кастодианы асран
хамгаалагч амьдралын нийгмийн төв. Хөрвөгчид хуурамч шүтээнүүдийг орхих нь тусалсан байна. Тэдний
буруу өнгөрсөн учиргүй зүйлсээс зайлсхийж дараа. Тэдний сүүлийн хэзээ ч дурдаж болно.

шүтэн бишрэх 1GOD бусад бүх учиргүй зүйлсээс зайлсхийж гэсэн үг (Худал) шүтээнүүд. Учиргүй зүйлсээс
зайлсхийж зөвхөн бие махбодийн зүйлийг гэсэн үг биш юм (Хөшөө, бүтээлүүд, дүрс, ...) гэхдээ бас худал
сэтгэл хөдлөл, санаа, зан үйл, бодол ... бодисыг устгах арга орхих төдийгүй хог хаягдлыг дахин боловсруулах.

Хуурамч шүтээн нь шашны, үгүй байж болох юм. Хуурамч Шашны шүтээнүүд: Будда,
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Ариун-хүн; Есүс түүний ээж нь шавь нар нь; Гэгээнтнүүд any- төрлийн шашны; ямар ч ургамал,
хүний, эсвэл мал, ямар нэгэн ариун газар, эсвэл ариун газар; Харь бурхад, Хинду, бурхад, ...

Хуурамч бус шашны шүтээнүүд: Удамшлын-Па, дайны язгууртнууд, Political- Па, улс төрчид,
Алдартнууд, хөтлөгч, тамирчин, эрдэмтэн, Харь гаригийнхан, эрх чөлөө, Sun, одод, гариг,
дагуул, ...
мөргөлийн Хуурамч шүтээн нь газар нураах байна. Бүх барилгын материал дахин ашиглах юм. Нь мужийн
төлөвлөлтийн хэрэглэнэ.

1GOD мөргөлийн зорилго, бүтээх барилга хүсэхгүй байна.
мөргөлийн цуцлагдах газар. Хуурамч шүтээн хүлээн зөвшөөрөх бүх шинж тэмдэг таних хийсэн
байна.

зөвхөн 1 шүтээн байдаг 1GOD!

Хуурамч шүтээн нь гаалийн устгасан байна. Шодой & үтрээ тахир дутуу дуусна.

Биеийн цоолохыг төгсгөлүүд, объект бие хасагдсан байна. Шивээс 'устгагдсан байна. цуцлагдах
гаалийн хууль бусаар практик яллах байна: MS / R4

Хуурамч шүтээн paraphernalia хаягдаж байна: загалмай, зураг, хөшөө, бүтээлүүд, ... Цуцлагдах
paraphernalia таних байх явдал юм.
Хуурамч шүтээн нь зан хаягдаж байна. хүн, мал, амьтны тахил ", тэр ч
байтугай бэлэгдлийн мөрдөн байна. 1GOD тахил хүсэхгүй байна. Тахилын
ширээ индэр солигдоно. 1GOD-ийн
ард түмэн баяртайгаар хүлээн авч, хамт амьдарч байна " Хууль Өгөгч Манифест "!

DO - ёстой:
мөргөл 1GOD Зөвхөн! шүтэн бишрэх 1GOD any- цаг хугацаа, хаана ч хэрэгжиж байгаа,
ганцаараа эсвэл бүлэг (2 эсвэл түүнээс дээш) . 1GOD ямар ч зорилго, бүтээхийг хүсэхгүй
байна (Сүм,, Сүм, чуулга, дуган, хийд, бунхан, синагогуудад, сүм хийд, ...) Мөргөлийн
газрууд. хаяна

(Нурааж, дахин) Мөргөлийн бүх зорилго, бүтээх газрууд.
ямар нэг зүйл мөргөх боловч хүмүүс 1GOD төөрөгдүүлсэн юм. Даруухан хүчин чармайлт
хөрвүүлэхийн тулд хийх ёстой (Challenge-Залбирал *) нь тэднийг
1GOD. 1GOD бусад бишрэл хүндэтгэлээ илэрхийлэн мөргөж байгаа хэнтэй ч хатуугаар шийдвэрлэх болно

* Challenge-Залбирал, Scroll1, Affirmation1

(Хуурамч шүтээнүүд) шүтээнүүд.

шүтэн бишрэх 1GOD Хүн төрөлхтөн өөрийн "Destiny амьдардаг гэсэн үг юм! физик
ертөнцийн Кастодиан! Space-хайгуулын & колони (SX & C) заавал байдаг. Space-колони
хүн амын өсөлт хэрэгтэй!
шүтэн бишрэх 1GOD нь авсанд & Тэнгэр элч нар итгэх гэсэн үг юм. Авсанд & эрүүл
мэндийн шалтгааны улмаас хүний бие crema- юм нэгдэх хүрэхийн тулд. cremating бус,
сүнс, сүнс болж хүргэж болох юм.
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мөргөл, ёс заншил, зан үйл, paraphernalia хуурамч шүтээн нь газар хаягдаж байна. Учиргүй зүйлсээс
зайлсхийж зөвхөн бие махбодийн зүйлийг гэсэн үг биш юм (Бүтээлүүд, хөшөө, дүрс, ..) гэхдээ бас
худал сэтгэл хөдлөл, санаа, бодол ... бодисыг устгах, хог хаягдлыг дахин боловсруулах арга орхих.

1GOD Хүн төрөлхтний төлөө физик ертөнцийг бүтээсэн! 1GOD , Хариуд нь хүсдэг ХҮНДЭТГЭХ! хуурамч
шүтээнүүдийг шүтэн бишрэх хүндэтгэлгүй харагдаж байгаа юм.

Зөвхөн байдаг 1Idol, 1G ОД !!!
Үүрэг 2: үзэл

баримтлал нь хамгаалах, хүний биеийг.

Аюул ( аюул) Цаг уур, генетикийн өөрчлөлт, өвчин эмгэг, чадвар
дутсан, хайхрамжгүй, бохирдол ба хүчирхийллээс ирсэн хүний биед. Аюул
оролцох нь хүний биеийн оршин тогтнох хэрэгтэй юм. Орон нутгийн
үүрэг.
Хүний бие хамгаалах баг, хүчин чармайлт юм. Энэ нь хувь хүн
хоорондын нягт хамтын ажиллагаа гэсэн үг юм.
Тэдний гэр бүл, найз нөхөд, хөршүүд, орон нутгийн иргэдийн болон Засгийн
газрын бүх төрлийн.

Хамгаалах агуулгад эхэлдэг (Охин өндөг нь HE эр бонд) & Чандарлах нь дуусгавар болно. Хамгаалах,
уур амьсгалын хамгаалалт дагуулж, хүчирхийлэл, эцсийн генетикийн шуугиан, бохирдол багасгах
агуулсан, урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг эмчлэхэд хайхрамжгүй шийтгэх & эрхгүй шүү дээ тэмцэх.

хүний биеийн хамгаалах нь хүн бүрийн үүрэг юм.
1GOD Та нараас сонсож хүлээж байна!

YY

YY

Survival - Залбирал
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) ачаар "Та нар хүн төрөлхтний
оршин тогтнох миний бие, зүйл, олон нийтэд туслах эрмэлзэнэ би эсэн мэнд
амьдрах миний № 1 эн тэргүүнд алдрын төлөө амьдрах нь миний хүчин
чармайлтыг дэмжихэд уу гаргана амьдрах 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал эсэн мэнд амьдрахуй, өдөр буюу зохих дээр уншдаг байна!
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шаардлагатай шийдвэр гаргах үед оршин тогтнох нэгэн зэрэг дүрэм доор ашиглаж хэрэглэнэ.

Survival дараалал: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, 7.Personal эд.
Нас гэхэд Survival:
1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,

5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. баяр хөөр: 11.1.7.хуульд. Survival өдөр CG Kalender Fun
өдрийн Сэдэв

хүний биеийн хэрэгцээг амьдрах Уур амьсгалын хамгаалах .
Уур амьсгалын-Аюул: Sun (Цацраг) , Температур (Дулаан, хяруу) , нойтон

(Сорилт, буурах) , Салхин (Шатах, сорилт, тоос) . Дарга, хамгаалах, хамгаалалтын-хувцас,
хамгаалалтын-хоргодох уур хамгаалах цаашид болон sists.

Хүний бие нүцгэн арьс аюул (Нүцгэн зураг) элемент нь ил.
H-PS 1 ( Дарга хамгаалах стандарт) бүх толгойгоо хамгаалах хэрэгтэй. Дарга хамгаалах
бүрдэнэ: "E-p1", "V-дуулга", "Balaclava", "K- алчууртны ''.
И-P1 ( Нүдний хамгаалах) 2-р хэсэгт хуваагдаж байна: практик: нэг линз
(Өвлийн) . Загвар: 2 линз (Нүдний шил) .
Нүдний шил Rim: бүх талын агаарт, мөхлөг нь байлгах хэрэгтэй (Дээд, доод, тал) . завсарлага
тэсвэртэй байх ёстой (Дээр сууж байхдаа эвдэж-биш) . ямар ч өнгө Гоёл чимэглэлийн байж болно
байж болно.
линз : хугарашгүй, өндөр тэсвэртэй зурж, блок нь хэт ягаан туяаны цацраг биш, харин дээш, хурц гэрэл
тохируулах ging fog- (Өөрчлөлт бараан / хөнгөн, хөнгөн / бараан) .

Нүдний хамгаалах үргэлж үед гадна зүүж байна.
V-дуулга тогшиж эсрэг дарга хамгаалах. Үс & дарга / хүйтэн, нойтон, туйлын туяа,
бохирдлоос Уур амьсгалын хамгаалах хэрэгтэй. , Inbuild GPS-Tracker, утас, видео
бичлэг бүхий V-дуулга ..: A дарга нь бас тогшиж хамгаалалт хэрэгтэй
гадна бүрхүүл металл буюу синтетик юм. Энэ нь чимэглэсэн болно дунд шугам эргийг байна:
plumage, .. А арьс М- микрофон барьж байна. өвлийн муруй хажуу & цэх, доош, хугарашгүй,
өндөр, блок хэт ягаан туяаны цацраг, тэсвэртэй зурж үгүй биш хурц гэрэл тохируулах хүртэл
манан юм
(Бараан / хөнгөн, хөнгөн / бараан) . дуулга буцаж хүзүү хамгаалагч гэх мэт арьс байдаг.
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The V- Дуулга арьс жийрэглэх дотор байна. жийрэглэх-д суулгагдсан earpieces
байна. A Balaclava ( Beanie) эсвэл K-алчууртны нь малгай дор зүүж болно. хөлс, хаг,
тос нь цэвэр, малгай дотоод доторлогооны байлгахын тулд. Гаднын дагалдах: тод
гэрэл / инфро улаан гэрэл, нь камер.
Balaclava ( Beanie) . Balaclava зөвхөн нүдийг нь илчлэх бүхэлд нь толгойг хамрах болно. ноос гарч
нэхмэл юм уу эсвэл хөвөн & ноос холимог (Ямар ч синтетик шилэн) . ямар нэг өнгө, хэв маяг байж болно
орой дээр нь гоёл чимэглэлийн POM-POM байж болно. ямар ч нүүрний & хүзүү хамгаалах
шаардлагатай үед Balaclava хуйлсан & нь "Beanie" болж болно.

K-алчууртны. K-алчууртны зөвхөн нүдийг нь илчлэх бүхэлд нь толгойгоо хамрах болно.
Энэ нь толгой бүрхэвч & нь хөшигний үүрэг гүйцэтгэдэг (Дээд тал нь хамгаалалт) . ноос гарч нэхмэл юм уу
эсвэл хөвөн & ноос холимог (Ямар ч синтетик шилэн) . ямар нэг өнгө, хэв маяг байж болно.

Balaclava эсвэл K-алчууртны аль аль нь хамар, амаа унтаж
cover- хамт хамгаалах хэрэгтэй. бохирдлыг амьсгалах, үхлийн
аюултай халдварт өвчин & stinging шавьж зайлсхийж байна. Түүнээс
гадна харшил, багтраа буурсан байна. хуурай, хүйтэн агаарын
нөлөөг бууруулдаг. халдварт өвчин тархаж байна.

Дарга хамгаалах үргэлж үед гадна зүүж байна.
Хамгаалалтын хувцас цаг уур, өвчин, бохирдлоос хүний биеийг хамгаалах шаардлагатай
байна. Дэмжсэн tective хувцас хамгаалагдсан гол биеийн хэсгүүд дарга, арьс, хөл нь юм. Хамгаалалтын-хувцас
үргэлж гадна зүүж байх хэрэгтэй.

Арьс хазуулснаар, хамгаалах олон хэрэгтэй (Амьтан, хүний) ,
гомдолтой (Шавьж, зүү) , халдвар (Нян, мөөгөнцөр, нян, вирус) ,
Цацраг (Дулаан, Нарны, Цөмийн) , Гэрэл өгөх (Хүчил, Гал, Frost, хурц
ирмэг, нойтон) .

Хазах хамгаалах: уурлаж / аюултай амьтан, хүн зайлсхий.
Sting хамгаалах : хамгаалах арьс (Хамгаалалтын хувцас) . бие өрөмдөх шивээс эсвэл үгүй юу (Биеийн-Pierce,
эсвэл шивээс өөр өөрийгөө зэрэмдэглэх хэвийн бус, өвчтэй, халдвар үүсгэж болох юм) . оёдлын үед
хурууг хамгаалах.

Халдвар хамгааллын: Цэвэр арьс, хамгаалалтын-хувцас нь
хамгаалах. Эрүүл хооллолт, дасгал, Herb & Халуун ногоо, нэмэлт
мэдээлэл, дархлаажуулалтын.
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Цацраг хамгаалах: хамгаалах арьс (Хамгаалалтын хувцас) дулаан, нарны байна. Цөмийн
тусгай нэхэмжлэлийн хувьд бие 100% хамарсан. Анхаар!
нүцгэн арьс илчлэх (Нүцгэн зураг) элементүүдэд (Цаг агаар) эрүүл бус байна.
Гэрэл өгөх хамгаалах: Хамгаалалтын-хувцас, Coverall (Холбодог хамт) Маалингын, хөвөн, ноос,
эсвэл хөвөн / ноос холимог хийсэн, эсвэл 2-р хэсэг (Ямар ч synthe- Tic утас) ямар ч өнгө нь ямар ч
хэв маяг. Аль (Coverall эсвэл 2 хэсэг) нь футболк хүзүү байх ёстой, хөөрч * гар ба хөл нь бугуй, шагай
үед хаалттай
(Төсөл баталгаа) . .. * Хөөрч зэвсгийн & хөл тохой, өвдөгний үе чөлөөтэй шилжих боломжийг олгодог
Мөн агаарын дотор арьс, бие нь уур амьсгалын хяналтыг бий болгож байна.

Хувцас амьтны арьс, торго, ургамлын эслэг, хөвөн, эсвэл ноос: хэрэгцээнд байгалийн нарийн
ширхэгт хийгдсэн байх ёстой. Хиймэл-утас хувцас, юу ч сэтгэл догдлом хүний арьсанд хэрэглэж
байна. хувцас төгсгөл нь хиймэл, утас үйлдвэрлэл, одоо байгаа хөрөнгийн бусад зориулалтаар дахин
боловсруулсан байна.
алхаа хамгаалах хэрэгтэй (Оймс, гутал) . Уур амьсгалын & тогшиж байна. Арьс,
хуруу болон шагай эрсдэлтэй байдаг.

Оймс Хөвөн, Ноос, эсвэл хөвөн / ноос холимог гарч хийсэн байна (Ямар ч synth- АСХА утас) ямар ч өнгө
нь ямар ч хэв маяг. Оймс цэвэр мөнгөн тоосонцор байна (Ямар ч хайлш) , Нэхмэл үнэр бууруулах,
бактерийн эсрэг, эсрэг микробын & эсрэг статик дэмжсэн perties өгөх. Оймс шагай Дээрх 7 см хүртэл
алхаа хамрах болно.

гутал дээд хамгаалалтын арьсан байна (Ямар ч нийлэг) Өвөр зөөлөн leath- ЭР (Ямар ч нийлэг) , Арьс
шир, эсвэл резин ултай (Дахин боловсруулж болно) . Гутал, шагай Дээрх 7 см хүртэл хөлийг
хамгаалах явдал юм. Тайлбар! хамгаалж чадахгүй хөл хамгаалах (Шаахайн, шаахай, Thongs) Алхаа
& шагай ямар ч хэрэггүй юм. Хөл хамгаалах үргэлж гадна зүүж байх хэрэгтэй. хөл нүцгэн гадуур
алхаж эрүүл бус юм.

гар Бээлий хэлбэрээр хамгаалах шаардлагатай үед зүүж байна! Бээлий, савхин, даавуу, ноос, эсвэл
хөвөн / ноос хослолын хийсэн байна (Ямар ч synthe- Tic утас) ямар ч өнгө нь ямар ч хэв маяг.

Хамгаалалтын-хувцас үргэлж үед гадна зүүж байна.
Хамгаалалтын-Shelter ( гэр, амьдрах, ажил) хүний хэрэгцээ, Гэмт хэргээс
хамгаалах (Аюулгүй байдал) , элемент (Цаг агаар) , Fire, Шавьж, бохирдол .
Боломжийн хамгаалалтын-Shelter нь 1GOD

зөв өгсөн! Кастодиан-Guardian Cluster-орон сууц илүүд үздэг
(Олон нийтийн амьжиргааны) .

өрөөний " с шал, хана, тааз, циклон, гал, өндөр чийгшил тэсвэртэй Угсармал бетоны
хавтан бүрдэнэ. шал нойтон шүүр, цэвэр байх ёстой

- чадвартай, nonslip, эсрэг статик, хөгц, хөгц дарангуйлж, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан.
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хаалга: Тэгш өнцөгт мод бус хүрээ. Гадаад , Хатуу, цоожлогддог дотор & гадна гол нээлтийн шавьж
дэлгэц хаалгатай, 1-р арга нь алсын хараа. Өвөр , Хатуу, цоожлогддог дотор.

Хэвтээ Sliding- Windows давхар бүрхүүлтэй үүлийг байна. Талбай бус мод хүрээ. ямар ч
хөшиг, эсвэл хөшиг байдаг (Эрүүл бус: тоос, Нянгууд, шавьж, ...) Оронд нь гадна
хаалтуудаа (Цоожлогддог) & Хэвтээ гүйдэг шавьж дэлгэц дотор.

Учир нь халаалтын * төвийн халаалт (Уур, халуун ус) ашиглаж байна. Хөргөлтийн байгалийн агаарын
солилцоо явдал юм. Өрөөний температур 19-21 ° C.

*

Эрчим хүчний Туранхай нь гэмт хэрэг юм

гэрэлтүүлэг * автоматаар / Off сольж байх ёстой.
*

Эрчим хүчний Туранхай нь гэмт хэрэг юм

Төрийн бус дотоодын Shelter Дээвэр нарны зай хураагуур бүрдэнэ. Хүмүүс нь байна 1GOD Амьд
Quar- албыг Secure зөв боломжийн өгсөн (Shelter) . Засгийн газар Боломжийн Аюулгүй Амьд
дөрөвний өөрийн хүн амыг хангах үүрэгтэй. Shelter (Түүврийн-орон сууц) гэхэд "худал supp- байна нь
мужийн " ( Орон нутгийн засаг захиргаа) . Бүх Боломжийн амьд дөрөвний Түрээсийн нэгж юм.

Survival, аюулгүй байдал, Тайтгарал хамгаалалтын-Shelter ...

нүцгэн арьс илчилж Нүцгэн зураг (юм HE & SHIE)
нүцгэн арьс илчлэх (Нүцгэн зураг) элементүүдэд (Цаг агаар) эрүүл бус байна:

Тоос, зулгарсан, Frost, дулаан, халдвар, цацраг, гомдолтой, салхи, нойтон. Хэзээ
гадна хамгаалах арьс, үс!
нүцгэн Арьс (Нүцгэн зураг) Тоосжилтоос Арьс өртдөг. Тоос Арьс ширгэж & амьсгалын арьсыг
зогсоох арьс нүх хүртэл сүвийг хааснас. Мөн дээр бөглөрөхөөс арьс нүх халдвар үржлийн
газар байна (Загатнах, хүнд хэцүү) . тоосыг угааж! чийгшүүлэгч хэрэглэ!

нүцгэн Арьс (Нүцгэн зураг) арьсыг гэмтээж зулгарсан байх өсөлт хэцүү & эмчлэхгүй халдвар
хүргэж болзошгүй юм. зөөлөн саван & усаар цэвэрлэх өөр зулгарсан эмчил. боолт нь элэгдлийг
Cover, наалттай соронзон хальс нь газар эзэмшиж байна. ариутгах буюу Creme-ийн бүү хэрэглэ!

нүцгэн Арьс (Нүцгэн зураг) Frost Арьс өртдөг. Хүйтэнд хохирол Арьс энэ
нь байнгын байж болно. хүйтэн нь хохирогч устгана. хангалттай ус
frostbitten биеийн хэсгийг нөхөх 37 С хүртэл халааж бүхий гүехэн савыг
дүүргэнэ.
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Хэзээ ч үрж, эсвэл frostbitten эд массаж.
нүцгэн Арьс (Нүцгэн зураг) Халаах Арьс өртдөг. Дулаан Арьс ширгэж, урт хугацааны
өвдөлт, зовлон тэргүүлэх түүнийг устгаж болно.
Хүнд & цэврүү түлэгдсэн түргэн эмнэлгийн тусламж шаардлагатай байдаг.

нүцгэн Арьс (Нүцгэн зураг) Цацраг Арьс өртдөг
(Нарны) . Өндөр нь хэт ягаан туяаны. Цацраг Арьс маш их өвчтэй байна.
Ихэнх тохиолдолд оройтсон хүлээн зөвшөөрөгдсөн! Эрүүл мэндийн зөвлөгөө эрэлхийл.
нүцгэн Арьс (Нүцгэн зураг) Нойтон арьс өртдөг. Нойтон удаан хугацаагаар өртөх биеийн температурыг
өөрчилдөг. Энэ нь биеийн температурыг бууруулж бол хэтэрхий их өвчин үүсдэг. яаралтай тусламж
эрэлхийл!

нүцгэн Арьс (Нүцгэн зураг) Гомдолтой Арьс өртдөг. Хамгийн нийтлэг Шавьж,
гомдолтой байна (Bee, Хорнетс, шумуул, соно,

... ) . Шавьж-гомдолтой & ихэвчлэн хүнд өвчин, хаван, хэцүү шалтгаан Арьс,
цочрол байна.
нүцгэн Арьс (Нүцгэн зураг) Салхины Арьс өртдөг. Салхины арьсыг хатааж & үүнийг
шарж болох юм. Цэвэр арьс, ашиглах чийгшүүлэгч!

Анхаар! нүцгэн арьс илчлэх (Нүцгэн зураг) элементүүдэд (Цаг агаар) эрүүл бус байна. Арьс
хамгаалах (Хамгаалалтын хувцас) үргэлж гадна зүүж байх хэрэгтэй.

нүцгэн Арьс (Нүцгэн зураг) олон нийтийн болон хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр ёс суртахууны асуудал юм. гэрээсээ
гадуур Нүцгэн зураг ёс суртахуунгүй юм энэ нь ичгүүр trashy байх нь хангалтгүй байгааг харуулж байна. илүү
их арьс нь тэрээр тэд илүү trashy харуулж байна. Trashy хүмүүс хогийн сав шиг харьцаж байх ёстой. Тэд ямар
ч хамтын нийгэмлэгийн дээр нэг том хар толбо байдаг.

Хүний усан байгалийн биш юм. Хүний бие буюу усан амьдрах зорилготой байна.
сэлж, эсвэл усан хиймэл юм, НҮБ-ын
- эрүүл & зайлсхийх хэрэгтэй. Байгалийн ус Далайнууд (Далай) & Дотоод ус (Нуур,
гол, горхи, ...) . Хиймэл ус усан сан, рашаан-ийн ...
Байгалийн ус усанд амьдарч байгаа бүх амьтад нь бие засах газар байна.
усан дээгүүр нисдэг шувууд тэдгээрийн ялгадас байна. Амьтад & Хүмүүс, далай тэнгис дотоодын усанд
дуусна ариутгах татуургын. наран шарлагын газар дээр Хүмүүс шээс ялгаруулж, биеийн юм ирэх хаях будаг,
... нь бие засах газар нь усан арьсанд эрүүл бус юм. ариун цэврийн ус Gulping их эрүүл мэндийн эрсдэл юм.
Үүнийг бүү хий!

Байгалийн ус гэх мэт бохирдол, хор, ... Агаарын бохирдлыг шингээх хөвөн:
хүчлийн бороо, үнс (Шатаах, дэлбэрэлт) , тоос шороо (Уул уурхай, шуурга) , Цөмийн цацрагийн (Цахилгаан
станц, цэргийн) . Агаарын бохирдол хүнсний гинжин ордог (Агаарын, хөрс, ус) эцэст нь хүртэл төгссөн
нэг хэсэг байх (Эрүүл мэндийг эрсдэл) хүний хоолны дэглэм!

9

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH хууль-Өгөгч Манифест

Усны бохирдол: Өрөмдлөгийн, демпингийн, урсац, усан замын тээврийн. Drill- чулуужсан-түлш polutes
агаар ба ус унтаж. химийн бодис хаях, эм, хог хаягдал, түүхий эд, бохир усны шугам, хор нь өдөр бүр болж
байна. урсац (Хорт бодис, химийн бодис, эм, хог хаягдал, түүхий эд, ариутгах татуургын) Салхинд ус, аж
ахуй, аж үйлдвэр-аас, бохирдуулж байна. Усан замын тээврийн задгай, тээвэрлэгч, далавчит-хөлөг онгоц,
супер цистерн, шумбагч, trawler, байлдааны том бохирдуулагч байна. Жижиг усан замын тээврийн ялангуяа
дотоод усыг бохирдуулж байна. агаар, хөрс, усыг бохирдуулах, "Байгаль орчны бүдүүлэг зан авир" нь гэмт
хэрэг юм: MS / R7 . Бүх цэнгэл завиар хөвж & үзүүрийг нислэгийн.

хиймэл ус хатаж, нүд, үс болон арьсыг цочроож
химийн бодисын хольц агуулсан байдаг. Усан
сан, рашаан-ийн зайлсхийж байна. Усан сан хомс
цэвэр усны elitist хог хаягдал юм.

T hiswasteends!
Баялгийн-апартейдийн уйтгартай зогссон үр дүнд хэтэрхий их inva- Ding байгалийн усыг &
lifeforms тоо томшгүй олон амьдрах орон зай байдаг. Байгалийн усны Энэ нь эрүүгийн хүний
довтолгоо гэхэд хамгаалалтын урвал хүргэж байна 1GOD далайн бүтээлүүд.

J ellyfish гомдоллох нь тэдний гарыг ашиглаж байна. Зарим нь зөвхөн арьсыг цочроож.
Бусад "зовлонтой цэврүү бий болгох, хүнд хэцүү байна. олон удаа зөгийнд хатгуулах ба
токсин нь бүтээх тэнд байх үед Jelly- загасны хор үхлийн аюултай юм. хор нь бүтээх
хүртэл байгаа бол мэдэх байх. Энэ нь маш хурдан эмнэлгийн тусламж хайх хамгийн
сайн арга юм.

Stonefish Дэлхийн хамгийн хорт загасны нэг юм. хөл -д хүний хүчин хор
аас дээр орлоо хэрэгтэй. Үр дүн (Амь нас, нас барсан) нь ихэвчлэн их
хортой хор биеийг хэрхэн орж хамаарна. гашуун нь хүн treat- томилгоо
хэрхэн удахгүй хүлээн авсан lo- катионы. Мэдээ алдалт эсвэл хорссон
гомдоллох хойш хэдэн долоо хоногийн турш үргэлжлэх болно.

Цэнхэр бөгж мэлхий Дэлхийн хамгийн хорт далайн амьтдын нэг гэж хүлээн
зөвшөөрнө. Тэдний хор ноцтой & ихэвчлэн нийт бие саажилт үүсгэдэг. Учир
нь хазуулсан тохиолддог саа, тусламжтайгаар, эсвэл зовлон шаналалыг
илэрхийлсэн ямар нэгэн арга замыг signal- ING ямар ч арга зам байдаг. Ямар
ч цэнхэр бөгж наймалж antivenom боломжтой. хүн амьсгал байлга.
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далайн тэнүүлч хүүхэд Энэ нь хамгийн өргөстэй нь эд гэмтэл хүнд
байж болох юм. Тэд улаан & үрэвсэл болж, өсөж. Тэд маш хэцүү болж,
халдварт өртөмтгий байдаг болно. биеийн эргэн тойрон цусанд тархсан
зөвшөөрсөн бол та өвчтэй болно. Хяналтгүй халдвар алж болно.

конус эмгэн хумсны бээлий дамжуулан Sting болно. газарзүй конус
deadliest, түүний жижиг body.There 100 гаруй хорт бодис бүхий конус
дун нь ямар ч эсрэг хор юм.
Symtons харуулах удаан байдаг. Эрүүл мэндийн зөвлөгөө эрэлхийл.

акул тэд халдагчид зүрх зорилготой хурц, хорт гашуун stinger
байна. зүрхэнд зөгийнд хатгуулах үед зөвхөн яаралтай эмнэлгийн
тусламж хүнийг аварч болно. нь singray дээрх сэлж болохгүй.
Хортой замаг цэцэглэж Хот / захын урсацын улмаас байна. Энэ нь амьтан, хүн,
байгаль орчин, эдийн засагт чухал ач холбогдолтой хор хөнөөл учруулж байна.
Та үүнийг ууж эсвэл сэлж чадахгүй.

үед далайн олонтой Та далайд үсэрч үед та анзаардаг хамгийн эхний
зүйл, талаар гашуун таны бүх арьсанд дээр юм байна. маш жижиг зүйл
нь, тэд мэдээж цоолтуурын боох болно; Энэ нь усанд явж танд тайлж
бараг хангалттай юм. цус үед эрүүл мэндийн зөвлөгөө ав.

Акулууд өвчтэй сул дорой амьтад нь далайгаар цэвэрлэх.

Хүн төрөлхтөн далайг довтлох үед. Shark далайн
хамгаалагч болдог.
1GOD далайн амьтад, агаар, газар дээр амьтдын хоол нь далайгаар бий болгосон байна.
Түүнчлэн хүний хувьд. Тэр хүний thrillseeking хувьд далайд бий болгох юм. Сэлэх, аялах, усны
цанаар явах, усан завь, нислэгийн, шумбах Байгаль орчны бүдүүлэг зан авир байдаг, энэ нь
дуусна.

хүний биед хамгийн их аюул занал "

GM-ийн ' ( Генетикийн өөрчлөлт)

генетикийн өөрчлөлт (GM) эсрэг юм 1GOD , хүн төрөлхтөнд аюул, бусад бүх амьтад,
орчин. Учир нь урсгал дээр нь нөлөө бүхэлд нь хүнсний гинжин өөрчилдөг нь
GM-газар тариалан. Хоол хүнс гинжин бүх гишүүдийн шинэ харшил үүсгэх мутаци,
үл мэдэгдэх өвчин, амь насанд аюултай Global-гамшиг үүсгэх! Хүмүүс илүү өвчтэй
болох залуу, илүү өвчтэй хүүхэд, илүү зулбах Die ...
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Энэ аюул хүн төрөлхтөнд & эко-систем тулд эмчлэх урьдчилан сэргийлэх ба эмчилгээ юм. Зогс: GM-судалгаа,
GM үрийн үйлдвэрлэл, GM-газар тариалан нэмэгдэж байна. яллах: GM-эрдэмтэн, үйлдвэрлэл
удирдлагууд, захирлууд, эзэд, газар тариалан хосолсон загвар тариалагчид нь " Хүн төрөлхтөнд эсрэг
ба эко-системийн эсрэг гэмт хэрэг ". MS / R7

Засгийн газар нь GM-Research & Үр үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж шатааж өөр аюул занал
арилгадаг. GM-ийн Газар тариалан шатсан байна. Бохирдсон хөрс GM-үр тариа тариалж байсан 3 жил
ажиллаж байгаа шатсан юм байна. Урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээний багаж биш юм Засгийн газар,
сольж байна.

GM нь үл тэвчих !!!
Тахир дутуу
төрөлт, осол, өвчин, хүчирхийлэл Тахир дутуу. Тахир дутуу сэтгэл санааны байж болно (Айдас
түгшүүр, сэтгэл гутрал, ...) , сэтгэцийн (Психоз, shizophrenia ,.)
бие махбодын (Тайруулах, харалган, дүлий, оюун ухааны хомсдол, саажилттай, ...)

бэлгийн (Ижил хүйстэн, садар transgenderism) . Тахир дутуу олон нийтийн асуудал юм. Энэ нь гэр бүл
болон хувь хүсдэг хэрэгсэхгүй болгож. Аливаа disa- бололцоотой гэр бүл, ах дүү, олон нийтийн
амьдралын ёс суртахууны чанар нь халддаг. олон нийтийн үйлчилгээний хамт шийдвэрлэх юм.

хувь хүний хамгийн их аюул учруулж байна " хүчирхийлэл "
Хүчирхийллийн төрөөгүй эхэлнэ. Ноцтой орчин дахь ч амьдралынхаа туршид хүчирхийллийг дэмжсэн
pensity. хүчирхийлэл хандлага хүчтэй эргэж нэг гох хэрэгтэй. идэвхжүүлэх: Архи, уур хилэн, холбоо барих
спортын айдас, тэмцэх, спорт, хэнэггүй байдал, доромжлол, бусдын зовлонг ойлгодог чанар дутагдаж,
оюун ухаан нь өөрчилж бодис, үе тэнгийн-дарамт, өдөөн хатгалга, хүчирхийлэл видео, хүчирхийлэл видео
тоглоом, ...

Тэгвэл эхийн хэвлийд өртөж ээж нь & аав амаар бие биенээ хүчирхийлж. Энэ нь амаар урвуулан тулд & тул
хожим нь амьдралд хийх болно зүгээр байна гэж мэдэж аваарай. Тэгвэл эхийн хэвлийд Ээж ил бие
махбодийн аав хохироож байна. Түүний шинэ төрсөн хожим нь амьдралд тэр хамт бие махбодын
хүчирхийлэл тэвчих болно. HE шинэ төрсөн энэ тэр хохироож зүгээр гэж бодож байна.

Хүчирхийллийн өөр хувь хүнээс ирж болно (Ууд) .
Энэ нь зэрлэг ан амьтан ирж болно. Энэ нь гэрийн тэжээмэл амьтан ирж болно.

Учир нь Засгийн газрын үйлдэл, эс үйлдэхүй нь ирж болно. Энэ
нь гадаадын цөмрөн хамт ирдэг.
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& "Хүчирхийлэл" хариуцлага барьж биш харин амьдарч байгаа нийгэм. хүсэл
"Kill '! ( Үр хөндөлт, Амь насанд халдах, Цаазаар авах ял, Аймаглан устгах, аллага)
хүнийг хөнөөсөн бүх хүн төрөлхтөн & нь доромжлох нь аюул учруулж байна 1GOD !!!

Аливаа этгээд, байгууллага, Засгийн газар нь алах эрхтэй!

амь Хэзээ ч шийдэл юм !!!

Зогс, "Хүчирхийлэл" гэртээ эхлэх!
commuity гишүүн бүр хүчирхийлэлтэй агуулж хүний эсэн мэнд амьдрах үүрэгтэй. Нэгдэх
(Эхлэх) Хөрш Watch. Ажигла, тайлан, баривчлах (Иргэний) ...
Танай орон нутагт гэмт хэрэг чөлөөт бүсийн шалгана уу!

Хүчирхийллийн хариулт биш юм гэдгийг санаарай. Энэ нь нэг шийдэл болж байгаа юм!

Үүрэг 3: Амьдрал

урт, хайх, олж авах, мэдлэгээ хэрэглэх

тархины үйл ажиллагааг байлгах дасгал шаардлагатай байна. хамгийн сайн дасгал, олж, хайж байгаа
мэдлэгийг хуримтлуулан хэрэглэх ба энэ нь тасралтгүй байна. Хайж Мэдлэг Чөлөөт Боловсрол эхэлдэг (Суралц
& заа) .
Дадлагажигчийн-хөлөг онгоц сургалт, дараа нь. шаардлагын дагуу цаашид боловсрол, дараа нь. Бүх
боловсрол нийтэд нээлттэй байна. Хувийн боловсрол өндөрлөлөө!

Мэдлэг, хайж байгаа асуулт асуух гэсэн үг юм. Мэдлэг олж хариулт авах гэсэн үг юм.
Мэдлэгийг хэрэглэх санаа, дараа нь авах арга хэмжээ байх хариулт ашиглан гэсэн үг юм. Тасралтгүй
дараагийн үеийн бүх хуримтлагдсан мэдлэг дээр өнгөрөх гэсэн үг юм.

Хэрхэн асуулт вэ?

1-р асуулт боловсруулж байна ашигтай (чухал хүлээн тулд
хариулт)

2-р асуух хүн " эрэлхийл " зөв ур чадвар бүхий хэн нэгэн (Тэнд
1-ээс дээш хүн асуух шаардлагагүй байж болно)
3-р хариулсан хүн бүхэнд баярлалаа (Сайн нийгмийн ур чадвар)
4-р " олж авах " хүлээн зөвшөөрөгдсөн хариулт (Заримдаа ямар ч хүлээн зөвшөөрч байна

хариулт)
5-р бичих болон аудио / харааны бичлэг хариулт (Ууд)

6-р " түрхэнэ " юу " суралцах " ( хариулт)
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7-р өөрийн шинэ мэдлэг нь "ашиглах заадаг " бусад (мэдлэгийг

тасралтгүй)

Ямар асуулт вэ?
Бүх зүйл (Ухаалаг, хайж байгаа & олж мэдлэг)
Хэзээ асуулт вэ?
Одоо (Ухаалаг, сайн нийгмийн ур чадвар)

Яагаад асуулт вэ?

A шаардлага (Сониуч зан, мэдэх ёстой яриа хийх) асуулт асуух үүсдэг.

САНААНУУД

санаанууд Ирээдүйн эхлэл юм.
Санаа боломжтой хувьслын өөрчлөлтийн хамт байлгах хэрэгтэй. Санаа хамгийн бүтээлч, бүх
оюуны өмчийн үйл ажиллагааны үр бүтээлтэй байна.
Санаа мэдлэг, тасралтгүй дамжуулан хадгалагдан үлдсэн байх ёстой.

Санаа мартсан эсвэл алга болох бүү олго. тэднийг бич. Худалдаа, ангилах, гомдол,
тэднийг дахин!
санаа нь өдөр бүр олон хурдан & унтраах гэж бодсон мартсан эсвэл алдсан байна. Учир нь
тэд хадгалагдаж байгаа юм үгүй биш бичигдсэн буюу доош бичсэн. хамгийн сайн алдсан
байна!
Энэ нь хадгалах ба шинэ санаа өсгөн хүмүүжүүлж ирэх үед санах ой найдваргүй юм. тэмдэглэлийн
дэвтэр хийх (Төлөвлөгч) эсвэл та нартай хамт бичигч & санаа developes үед үүнийг хадгалж. Долоо
хоногийн файл нь таны санаа!
Таны санааг нэгтгэн дүгнэ. Хэрэв та өөрийн санааг хянаж байдлаар (Бүр 4 долоо хоног) . Зарим нь ямар ч
үнэ цэнэтэй байх ба дээр өлгөөтэй үнэ цэнэтэй биш юм байна. тэднийг хаяна.
Зарим нь үзэл санаа нь одоо, эсвэл зарим нь хожим ашигтай харагдаж байна. Эдгээр байлга & тэднийг
гаргаж: "Идэвхтэй", эсвэл "Дараа нь". хянан & гаргасан дараа "Идэвхтэй" файлыг авна.

санааг сонгоно уу! Одоо энэ санаа нь өсч байна. Үүний тухай бодож үз. холбогдох санааг
санааг уя. Судалгаа, нэгэн адил эсвэл энэ санаа нийцтэй юу ч олж үзээрэй. бүх өнцөг &
боломжийг судлах.
Та юу гэж бодож байхад таны санаа хэрэглэх бэлэн болсон байна. тийм үү. авч үзээрэй
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санал болохоор санаа нь нарийн тааруулж байж болно.

Мэдлэг, тасралтгүй дамжуулан ирээдүйн баталгаа санаа. шинэчилсэн таны санаанууд
файлуудыг хадгалснаар мэдлэг, тасралтгүй хангах.

Үүнээс гадна таны дурсах "болно" тэд олж хаана болно.
Судалгаа нь таны шинэ санааг дэмжих. Судалгааны Интернэт, архив, номын сан ... Зарим
тохиолдолд "асуулгыг ашиглаж байна.

МЭДЛЭГ - залгамж
Мэдлэг, тасралтгүй хувь хүний мэдлэг болгодог (оюуны өмч) үхэшгүй. 14 нас Хувь хүн
бүр өөрийн амьдралын туршлага тэмдэглэл хөтөлнө (Эерэг ба бидний зовлон
бэрхшээлтэй аль аль нь) . Гэр бүл байгаа, барьж хадгалж, тэдний оюуны өмч
хүмүүжүүлэх ёстой.
Байгууллага, авах ёстой хадгалж, тэдгээрийн ажилтнууд, "Би-P" дахин ашигладаг.

Орон нутгийн бүх сайн сайхны төлөө өөрсдийн иргэд оюуны өмчийг ашиглах ёстой. Орон
нутгийн, Засгийн газрын архив байлгах.
шинэ санаа дээр тулгуурлан & боловсронгуй болгох Plagiarize. Яагаад сайн бичигдсэн ямар нэгэн юм
дахин бичих. Харин үүнийг ашиглаж & үүн дээр өргөжүүлэх. дээр барьж байгаа ба дараа нь шинэ бий
болгох замаар хувьсал аажмаар SES. Боловсрол, мөн хийх ёстой. Санаа төгсгөл ирдэг. шинэ санаа
урагшлуулах дахин боловсруулж болно ямар ч эд хогшлийн!

Бичих бидэнд энэ нь бидэнд бусадтай харилцах тусалдаг соёлтой болгодог. Бичих,
санал өгөх fantasize & тайланг боломжийг олгодог.

Бичих мэдлэгийг нэг хэсэг юм C ontinuity.

Бидний үхэшгүй байдлын мэдлэг, тасралтгүй хэсэг
4-нд Обь Ли GA ТИ: Ма teto Му ltiply & AMI LY е өөрийн эхэлнэ
зүйл нь эсэн мэнд амьдрах хүмүүс бэлгийн дур хүслээ & нэмэгдэх юм. маллах & үржүүлж тогтвортой
харилцааны нэг хэсэг юм гэж CG итгэл үнэмшил (Holy- Matrimony Гэрээний) Тэрбээр & нь тэр байна. Ороо
& Ариун Matrimony гадна үржүүлж, "Trashy", ёс суртахуунгүй denegrading, HE & Охин юм. Энэ нь
хүүхдэд муу жишээ юм. Энэ нь олон нийтийн ёс суртахуунгүй, муу харагдуулдаг. "Trashy" үзүүрийг
байх. Trashy хүмүүс гадуурхах & ичгүүр байна!

Хүүхэд-Molester, Ижил хүйсийн (Ижил хүйстэнтэй бэлгийн) & Андуурч хүйстэндээ

(Транс-жендерийн) A 'орох биш юм Ариун-Matrimony Гэрээний ".
Тэдний бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй & өөрсдийн хиймэл орооны нь учраас. Аман
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маллах зэрэг (Гомосекс завхрал) . Шулуун гэдсээр-маллах зэрэг (Гомосекс Хүчингийн хэрэг!) . Эдгээр
нь бэлгийн unnaturals (Тахир дутуу) Зовж зүдэрсэн & хүүхдийг хамгаалах тусгаарлах байна. Ердийн
тэрээр эдгээр бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй unnaturals хандах уур, жигшил & some- дахин
хүчирхийлэл мэдрэх болно. Заалтууд Molester, ижил хүйсийн & андуурч-жендерийн харьцах
хүүхдүүд хүүхэд molesting, гэмт хэрэг нь: MS / R7

Тэр бузар жигшүүрт гаж явдал аливаа HE Амны хөндийн анд хүсэлдээ.
Тэрбээр овоолго. Гэрлэсэн Тэр салах авдаг. Албадан Аман маллах Хүчингийн хэрэг нь гэмт хэрэг юм: MS / R4
. Албадан Үтрээний-маллах Хүчингийн хэрэг нь гэмт хэрэг юм:

MS / R5 . Тэр нь шулуун гэдсээр анд хүсэлдээ аливаа нь бузар disgus- түүндээ хүрэх torturer юм. Эрүүдэн
шүүх нь гэмт хэрэг нь: MS / R6 . Гэрлэсэн тэр хүн- datory салах авдаг.

нь ханиа олох нь. Pagans (Христитгэл, ...) хайр хайдаг. хүсэл тачаал trashy байсныхаа төлөө
болзохдоо. Олон хэзээ ч хамт нэмэгдэх нь ханиа олж болно. Капиталист-ын анд баялгийг & /
эсвэл нөлөөг нэмэгдүүлэх trashy & заримдаа байх. Олон соёл эцэг эх нь шийдэх хэрэгтэй. Эдгээр
бус олон нийтийн ашиг сонирхолд байна.

Кастодиан-асран хамгаалагч мужийн-Засгийн газрын үед шийдэж байна " CE " ( Орон нутгийн
Онцгой байдлын үйлчилгээ) хэн нь "ордог Ариун-Matrimony "Гэрээний (H-МК) . Бүр 17 жил
Түүний & 18 жил бүр HE оролцож, CE.
МЭ үед хүн бүр тэд овгийн хамгийн ашигтай хэрхэн байж болох тухай үнэлж байна. HE &
Түүний залуу байх үед Ороо & үржүүлж шилдэг арга юм.

МЭ бүр залуу Түүний & үеэр HE үнэлж байна (Сэтгэл санааны, бие махбодийн гоол &
тусгаагуй) анд чадвар байна. "CE" зарим хувьсагчуудыг Ариун-Matrimony "гэрээ" нь орох нь
тохиромжтой юм "дээр шийднэ.
хувьсагчид: Сэтгэл санаа, оюун ухаан, бие бялдрын; Орон нутгийн, олон янз байдал, Арьс үндсээр-бүрэн
бүтэн байдал.
амьдралын гол зорилго нь (Зүйл оршин тогтнох) , Анд үржүүлэх, гэр бүлийг эхлүүлэх
явдал юм. ингэж чадахгүй нь амжилтгүй болсон амьдралаар амьдарч байна. Хүлээн авах
боломжгүй 1 БУРХАН & орон нутгийн байна. Зүйл эсэн мэнд амьдрах, гэр бүл эхлэх HE &
Охин ёстой юм.

Охин & HE бие махбодийн "Foster- эцэг, эх" болж нэмэгдэх боломжгүй байна. Тэд
"Ариун-Matrimony" гэрээ оруулна уу. "CE '' хүүхдийн нийлүүлдэг.
Кастодиан-асран хамгаалагч гэр бүл олон нийтийн тусламжтайгаар
хүүхдүүдээ өсгөх. A 'CG "ээж оролцлоо" SMEC
(Нь мужийн эмнэлгийн & боловсрол цогцолбор) ". Түүний "SMEC 'оролцлоо долоо
хоног, 6 өдөр отгон хүүхэд навч хүртэл
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" SMEC " (Нь мужийн үзнэ үү) .

C elebrate

2. 1. 7 .
B алдагдал Ум өдөр

C - G Ka ле-р ЭР

5 дээр Обь Ли GA ТИ: Honor, таны эцэг эх, өвөө эмээ хүндэтгэнэ үү.

гэр бүлийн гишүүдийн хамт Кастодиан-асран хамгаалагч нь дэмжлэг харилцан хүндэтгэх. амьдардаг
үндэс суурь. Таны эцэг, эхээ & амьдралдаа & оролддог эмээ өвөө хүндэл.

Эцэг эхчүүд жирэмслэх нь нэр төрийн хэрэг юм. Өвөө эмээ заншил, өв,
мэдлэг, залгамж & уламжлал хангах баяртай байна.
Амьдралын & оролддог таны эцэг эх, өвөө эмээ хүндэл ..

Хүндэт хүртээсэн байна! Хүндэтгэх олсон байна!
Эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ тусламж үүргээ хийж байна. тэдний хүүхдүүд, орон нутгийн
хүндэтгэх хүндэтгэлийг олдог. Тэдний ахлах эцэг эх нь харж хүүхдүүд. тэдний эцэг эх, олон
нийтийн хүндэтгэлийг олдог.
Орон нутгийн эцэг, эх, тэдний үр удам хоорондын харилцан зан үйлийн талаар ойлголттой
байна. Эцэг эхчүүд олон нийтийн стандартад үр удмаа өсгөх (L-GM) . Хүүхдүүд ахлах эцэг эх
нь дараа харж байна. Тайлбар!

Байх ёстой эцэг эх / өвөө, эмээ мэргэжлийн тусламж шаардлагатай хөгжүүлэхийн. орон
нутгийн гэр оролцоотойгоор авна.

Эцэг эхийн тусламж хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь "
Эцэг, эх нь амьдардаг 1GOD-ийн загвар. HE Эцэг, үзүүлэгч / Хамгаалагч юм.

Охин Ээж ээ, асаргаа сувилал / гэрийн эзэгтэй юм. Энэ нь орон нутгийн стандарт юм.

Эцэг, эх, тэжээл, хувцас, орон байраар хангадаг. Эцэг эхчүүд олон нийтийн Чөлөөт
Боловсрол & Чөлөөт эрүүл мэнд нь оролцож байна. Эцэг эхчүүд өвөө эмээ хүндлэх
хүүхдүүдээ заадаг.
харуулах хүндэтгэх
эцэг, эх, эмээ өвөө, сурган хүмүүжүүлэгч, мал эмнэлэг, цагдаагийн хүүхдүүд.
Ахмад настандаа багачууд. Хүн бүр л сонгогдсон хүмүүс.

хүндэтгэх татаж авах
Хүндэт буцааж болохгүй. Хүндэтгэх болно. Хэн нэгэн үзүүлсэн хүндлэх
хүндэтгэлгүй сул хувьд хариулах.
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баяр хөөр Fun өдрийн сэдэв ( CG Kalender)
5_3_7 Эхчүүд өдөр Хүүхдүүд эхээ хүндэл.
10_1_7 Эцгүүд өдөр Хүүхдүүд Эцэг минь хүндэлнэ.
7_1_7 Өвөө эмээ өдөр Хүүхдүүд ба ач, зээ нар нэр төрийн хэрэг

Өвөө эмээ.

Honor, хүндэтгэх, Гэр бүлийн Хармонид, хамт
олон, аймаг: суурь.
6-нд Обь Ли GA ТИ: Орчин ба түүний бүх амьдрал хэлбэр хамгаална.
Бүр Кастодиан Guardian байгаль орчны томилгоо & бүгд түүний амьдралын хэлбэр хамгаалах
үүрэгтэй. Энэ нь хүн төрөлхтний хувь тавилан нэг хэсэг юм. Физик ертөнцийн сайхан
Кастодиан & 1GOD-ийн тэнд бүтээлүүд.
үзэл баримтлал-шатанд нь бүтээгдэхүүн, эрүүл, аюулгүй, төрийн бус бохирдуулах задрах & / эсвэл
дахин боловсруулж байх ёстой. ашиглаж үйлдвэрлэсэн бүх зүйл задрах & / эсвэл дахин боловсруулах
юм. / Manufactu- бөгж эрүүл бус, аюултай, бохирдуулах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь гэмт хэрэг юм MS /
R7

MONSTERSEEDS
генетик өөрчилсөн (Инженерийн) Үр тарианы хүний хамт өөрчлөгдөх үрийг дээр үндэслэсэн
байдаг 1GOD-ийн Анхны загвар, шунал зорилгоор Profi- teering & доромжлолын 1GOD . 1GOD Генетик
reenginee- бөгж хүсэхгүй байна. Хүмүүс хуулах явдал юм & Evolution өөрчлөх & мутаци үүсэх
явдал юм.
хүнсний амьтад идэх нь тэдний боловсруулалт нөлөөлдөг. Хувиргасан ургамал
шингээж тулд амьтад систем еерчлех нь хоол боловсруулах (Генетикийн дахин
инженер) Evolution дамжуулан өөрөө юм.

энэ нь хиймэл (Anti-1GOD) Evolution мутаци хиймэл шинэ
төрлийн бий болгож бичнэ.
генетикийн өөрчлөлт (GM) эсрэг юм 1GOD , хүн төрөлхтөнд аюул, бусад бүх амьтад,
орчин. Учир нь урсгал дээр нь нөлөө бүхэлд нь хүнсний гинжин өөрчилдөг нь GM-газар
тариалан. Хоол хүнс гинжин бүх гишүүдийн шинэ өвчин & Амь насанд аюултай
Global-гамшиг бий мутаци үүсгэх! Хүмүүс илүү өвчтэй болох залуу, илүү өвчтэй
хүүхдүүдийг илүү нь зулбах, илүү амьтан / амьтны халдлагад Die ...
GM-Хүнсний ( Эрүүл бус хүнс) : Царгасны, хүүхэд, хүнс, гахайн утсан мах, Breakfast-
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Үр тариа, талх, Рапс, идрээ, эрдэнэ шиш, хөвөн үрийн тос, өндөг, Хам, маргарин, мах, Papaya, вандуй,
төмс, шувууны аж ахуй, Зайдас, шар буурцгийн, элсэн чихэр, манжин, чихрийн нишингийн, Sweet-Peppers,
улаан лооль, улаан буудай, хулуу ...

MUSTDO !!!
Засгийн газар нь GM-судалгааны & Үр үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж шатааж
өөр аюул занал арилгадаг. GM-ийн Газар тариалан шатсан байна. Бохирдсон хөрс
GM-үр тариа тариалж байсан 3 жил ажиллаж байгаа шатсан юм байна. Энэ "эмчилгээ"
хэрэгжүүлэх биш юм Засгийн газар солигдож, хариуцлага юм.

Засгийн газар prosecutes: "Учир нь GM-эрдэмтэн, удирдлагууд, захирлууд үйлдвэрлэл эзэд,
& газар тариалан хосолсон загвар тариалагчид Хүн төрөлхтөнд эсрэг ба эко-системийн эсрэг
гэмт хэрэг ". MS / R7

GM нь үл тэвчих !!!
Эрчим хүчний бохирдол ( Цаг агаарын өөрчлөлт)
Хэт их чөлөөт цаг, хэтэрхий том гэр орон, хэтэрхий том орлого, маш олон хэрэггүй тогоо, хэзээ ч эрчим
хүчний хэрэгцээг нэмэгдүүлэх нь баяжуулалт бий болгосон байна.
Одоогийн байдлаар эрчим хүчний бохирдуулж байна, өндөр явцыг бий болгохоос зардал, өндөр урсацын
Ning / засвар үйлчилгээний зардлыг байна. Энержи бохирдуулах шатаах, нүүрс, хий, газрын тос, уран
дээр тулгуурладаг. Бүх шатаж Дуусах !!!

Чулуужсан түлш нүүрсний үйлдвэрлэдэг

Dirty Эрчим хүчний
Шатаж буй нүүрсний нүүрстөрөгчийн давхар исэл, утаа бохирдуулагч нь агаарт маш их хэмжээний гаргадаг Нүүрстөрөгчийн
давхар исэл хүртэл орчмийн. 50% нь үлдсэн хэсэг нь агаар мандалд хуримтлагдсан бороо доош угааж
байна. Нүүрстөрөгчийн давхар исэл дэлхийг халаах нарны гэрэлд дамжуулан олгодог боловч буцаж сансарт
цацарч байгаа нь дулааны зарим сэргийлдэг. Үр дүн: агаар, хөрс, усыг дулаарал. Дэлхийн дулаарал.
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үр дүн нь дэлхийн гадаргуу аажмаар хүртэл халаах явдал юм. гадаргуугийн температур Энэ
халаалтын хүртэл жилийн "O 'оноос хойш эрс нэмэгдсэн байна *

(2004) . Энэ нь цаг уурын дулаарал мөсөн & туйлын icecaps хэмжээг буурч байна

. дулаарлын үр дүнд, далайн түвшин ба уур амьсгалын өөрчлөлт нэмэгдэж. Цаг агаарын өөрчлөлт: урт
хуурай ган гачиг, илүү хүнд аянга, хүнд бороо, хүчтэй хурдан салхи, урьдчилан таамаглах аргагүй
хурдан цаг агаар өөрчлөгдөж.

* CG Нью-Нас цагийн удирдлагын
"О" нь А бууруулах нүүрс шатаж (Тэг) одоо хэрэгтэй байна. нүүрс шатаах үүрэгтэй хүмүүс,
авилга салгаж шударга хувиа хичээсэн юм & нүүрс шатаж зогсоох талаар найдаж чадахгүй
байгаа хэдий ч. Тиймээс эх үүсвэр (Нүүрс) шатаах нь бохирдуулагч татгалзаж байх ёстой. Нүүрсний
уурхайнууд

Хаагаад байна. Нүүрс-шатаж тоног төхөөрөмж задалж байна. Coalminers & шарагчид
нь, хариуцлага яллах байна MS / R7

ЗОГС

ачааны машин, Майнз хаах:

Оршин тогтнох !!!
эрчим хүчний үзүүлэгч гэж Нүүрсний өөр нэг эрчим хүчний үйлчилгээ үзүүлэгч сольж байна. Харин нэг хүнд
ногдох эрчим хүчний хэрэглээ нь хүчээр Night- Curfew багасгах явдал юм. Шөнийн-Curfew эрчим хүчний
хэрэглээг, зам алах гэмт хэрэг бууруулдаг ...
Орооны нэмэгдүүлдэг.

хоол хийх, халаах, эрх мэдлийн төлөө аргал, мод, нүүрс, байгалийн хий, газрын тосны дотоодын & бус
дотоодын шатаах, өндөрлөлөө! шатааж цахилгаан станц (Нүүрс, хий, газрын тос, уран, ..) эрчим хүч бий
болгох хаах Урьдчилгаа & задалж байна.

Бохирдуулагч эзэд & операторууд яллах байна MS / R7 . Coal & ураны уурхайнууд хаагдсан &
битүүмжилсэн байна. Уул уурхайн эзэд, операторууд яллах байна MS / R7

Төрийн бус Breathable Агаарын. Та амьдрах 4 минут байна!
Эрчим хүчний бус шатаах гаргасан байна.
Эрчим хүчний бус шатаах гаргасан байна. Дотоодын & бус дотоодын тээврийн дуусдаг шилжих
шатаж! Хийн ба газрын тосны бус шатаж ашиглах хэрэгтэй.

Freeways Дотоодын & nondomestic тээврийн "хурдны зам, трамвай" солигдсон байна! Холын
зайн газар дээрх тээврийн зөвхөн төмөр замаар юм. Хувь хүний бохирдуулах тээврийн гарч үе
шаттай байна. шинэ хурдны зам Cancel.

20

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH хууль-Өгөгч Манифест

Fracking
Fracking байгаль орчинд асар их аюул учруулж байна, олон нийт, хүн, ...
Fracking өрөмдлөг & энэ нь хий гаргаж ан цав занарын чулуулаг руу өндөр даралттай
шингэн тарьж үйл явц юм. Өндөр даралтын "газар хөдлөлт" идэвхжүүлэх. Энэ faultlines
дагуу ингэсэн бол энэ нь том хүргэж болно

1

үйл явц бүр ус литр сая сая хэрэгтэй. Усны химийн хорт бодис, элс нэмж байна. явцад
метан хийн, химийн хорт бодис ойр орчмын газрын доорх усыг бохирдуулж байна. Энэ ус
уух, мэдрэлийн мэдрэхүйн ба амьсгалын замын хохирлын тохиолдолд нэгдэх resulбайна. хүн ба малын аль аль нь. Ургамлын бас муу нөлөөлж байна.

хог хаягдал шингэн ууршиж дээрх газар шавхай үлдсэн байна. , Агаарт дэгдэмхий органик
нэгдлүүд унтаж агаарыг бохирдуулж, газрын түвшний озоны & хүчлийн бороо бий Releas-. Энэ
нь эрүүл бус мал аж ахуй & shriveling хүнсний бус бэлчээр, үр тариа, жимс үр дүнд, ... ядрах,
дотор муухайрах, толгой өвдөх, муу оршин суугчид унтаж comp-. Хий мөн "Wildfire-ын хүргэж
болох юм.

тэсрэх бодис хэрэглэх нь газар хөдлөлт идэвхжүүлэх. томоохон газар хөдлөлт хүргэж
болно faultlines ойролцоо ашиглах faultline дагуу anywere (Some- дахин хол) . Эдгээр
дэлбэрэлт мөн газар доорхи усан сан гэмтээж. Тэд ч бас хүн, мал, амьтан, ургамлын
өвчтөнүүдийг болгох хий гаргадаг. Эдгээр хий нь түймрийн шалтгаан байж болно (Ууд) !

Fracking Дуусах! Өмчлөгч нь & операторууд яллах байна MS / R7 .
Fracking сольж, түүний гишүүд нь хариуцлага хүлээх юм боломжийг Засгийн газар, MS
/ R7 .

Удалгүй цэвэр усны эрэлт fresh- ус бэлэн хэтрэхгүй байна. Бохирдсон усан ийн (Creek,
гол, гол, цөөрөм, нуур, ...) цэнгэг усны хомсдол бий болгож байна. аж үйлдвэрийн
хог хаягдал хор, хорт дүүрэн Storm-ус, Pharmaceuticals, .. хууль бусаар хаях, хор,
хор,
... Усны төгсгөл нь бохирдуулах, бохирдуулагч яллах, хувь хүн байна
MS / R3 бусад бүх, MS / R7 .
бохирдуулах Үзвэр үйлчилгээ Дуусна. Агаарт: Агаарын шоу, ба хувийн хэвшлийн эзэмшлийн: онгоц,
тийрэлтэт, нисдэг тэрэг, нисгэгчгүй сансрын-явагч, ... усан дор / нь: моторт завь уралдааны, бусад: бүхээгийн-Cruiser,
далавчит-хөлөг онгоц,
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онгоц, тийрэлтэт цана, хурд завь, дарвуулт завь, .. Газрын тухай: Бүх 2,3 ба 4 дугуйт мотоцикл, мөчлөг,
унадаг дугуй, тэрэг, SUV, спорт машин, limousines, тансаг зэрэглэлийн автомашин. Машин, уралдааны,
машины stunts.

Ямар ч шингэн хэрэглээ. Та амьдрах 4 хоног байна!
Хогон бий болгох буурсан байна!
Нэг удаагийн бүтээгдэхүүн болгох * Төгсгөлүүд! Хэвлэсэн хог-мэйл * Төгсгөлүүд! шаардлагагүй хог нь
гаргах (Цуглуулдаг, тогоо, designer- тоног төхөөрөмж, ...) * Төгсгөлүүд! Байгаль орчинд халтай буюу
дахин ашиглаж болох сав баглаа боодол нь ашиглаж байна.

* Эдгээр байгууллагууд, мөрдөн байна MS / R7
хортон шавьж
Гаднын Инсектицид (Бүтээгдэхүүний) үр тариа, жимсний & хоол хүнс хэрэглэж
байна. Ургац, цэцэрлэгийг & хүнсний бохирдсон байгаа хүн, амьтны
хэрэглээнээс чимэглэлийг нь эвдэх юм. Тэд хамтын нийгэмлэгийн шатсан
байна (Нь мужийн) .
хортон шавьж устгах (Бүтээгдэхүүний) Тэнгисийн, далайн онд дуусах усны системд нэвтрэн гарч. , Далайн
эко системийг бохирдуулж далайн бохирдуулах. Хорхой шавьж устгах үйлдвэрлэгчийн turers яллах байна MS
/ R7 . Энэ бохирдлыг боломжийг Засгийн газар солигдож, яллах байна MS / R7. Байгалийн хортон шавьж
устгах ашиглаж болно.

Гербицид хөрс, ус руу бохирдуулах зэрэг аюултай байдаг. Бордоо үйлдвэрлэгч яллах
байна MS / R7 . Энэ бохирдлыг боломжийг Засгийн газар солигдож, яллах байна MS /
R7.

1GOD Та нараас сонсож хүлээж байна!

YY YYY

DEFOLIANT - Залбирал

Ичгүүр өдөр 6.2.7.

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) токсин нь ургамал, хөрс, ус
хамгаалах болно эсэргүүцэх & нь мужийн хөрсний бордоо шийтгэх болно хордсон
scorches зөвшөөрөх үү ямар ч зүйл нь амьжиргааны генетикийн өөрчлөлтийг
зогсоох, алдрын төлөө GM-Ургац бохирдуулагч 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн
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Энэ залбирал Defoliant өдөр ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
мал хэрцгий
Мал хэрцгий дуусна. Гэм буруутай, мөрдөн байна MS / R4 .

зай орон сууц нураах ба "чөлөөт хүрээ" солигдсон байна.
Зай орон сууцны операторууд яллах байна MS / R4 .

Амьдрал Мал тээврийн 30 км-ийн төгсгөл ч илүү. prima- Үүнээс үйлдвэрлэгчийн
зөрчсөн, Agent & тээврийн оператор яллах байна MS / R4 амьтан бүрт.
циркийн амьтны тухай хуулин

Theme- парк амьтны зугаа

дахь Төгсгөл. Мал сургагч багш

цэнгэлийн дуусна.

& циркийн оператор, мөрдөн

Мал сургагч багш & парк

байна

оператор, мөрдөн байна MS

MS / R4 үйлдэл бүрийн хувьд.

/ R4 .

Зоос хаалттай & Зэрлэг амьтан ариун газруудаа ямар байшин зөвхөн орон нутгийн зүйл
солигдож байна. Хууль бусаар зоо оператор яллах байна, хаалттай байна MS / R4 амьтан
бүрт.

The greyhound- уралдааны салбар тэднийг амьд өгөөш болгон ашиглаж амьтан
айдас & өвдөлт явдлыг өөгшүүлж байна. Туулай, piglets, possums, зулзага, эсвэл
тахиа, mauled зайтай, эргэн тойрон шидэж & чирэгдэн Авсан байна. амьд уур
хилэн юм
айж, тарчлан байна. Энэ нь төгсгөлүүд! амьд уур хилэн бүрийн хувьд: MS / R4

Greyhounds гэж loosers clubbed буюу хордсон, эсвэл нас барсан буудаж & хаядаг байна. Австралийн
уралдааны уралдааны салбар Мах жил 17000+ greyhounds. Энэ нь хэдэн амьд өгөөш
эрүүдэн шүүж, амь насаа алдсан байна тодорхойгүй байна? Greyhound уралдааны салбарт
хүн бүр. мөрий & харж Хүмүүс эвлэлдэн гэм буруутай байна. ямар ч орон нутгийн А
гутамшиг, тэднийг Шун! Дэмжигч, эзэд, Bookies: MS / R4 амьтан бүрт.

Thrill-аллага ( агнасан: Safari, Хааны, бусад ...) Ani- mals нь дуусна. Зөвхөн
байгаль хамгаалагч амьтан cull болно. Дэмжигч & Анчид яллах байна MS
/ R4 амьтан бүрт.
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амьтан уралдааны төгсгөлүүд . Уралдааны адуу, (Хорогдуулах, steeple, улс
хоорондын, хавтгай, ...) , Тоглож Поло, алдаатай уралдааны (Trotting, хэм
үүсгэгч, ...) , шоу-үсрэх дуусна.
Уралдааны зохион байгуулагч нураах байна. Уралдааны малын эзэн, багш,
уралдааны зохион байгуулагч оператор авах MS / R4 .

Mulesing, хонины сүүл & breech газраас ноос агуулсан арьсыг огтлох. эрүүдэн
шүүж мал, амьтны зориулалттай өвдөх нь маш их үр дүн. & бас халдвар
болох юм. Mulesing, өндөрлөлөө. Энэ нь мөрдөн байна MS / R4 амьтан
бүрт.

мал тулаан
Төгсгөл. Дэмжигч малын эзэн, багш, bookie: MS / R4 амьтан бүрт.
Bull-тэмцэх ийн Төгсгөл! Бухын ноцолдоон Arena-ийн
нураах байна. Дэмжигч, Matador & түүний тоног яллах
байна MS / R4 .
тэдний дээр тоглолтын үзэгчийн үүднээс-ийн харамсалтай. Тэднийг Шун!

загварын fades хувьд эрүүл бус нохой цус ойртож харгис юм. bra- chycephalic нутаглана (БАХ-үүд,
англи, франц бульдог) мөнхөд хавтгай нүүр царай нь үржүүлж байна. Энэ ноход нь тэдний
бүх амьдралыг зовлон хийх улмаас муу амьсгал, халуун цаг агаарын & зүрхний өвчин үеэр
нурж нохой, бүхий асуудлыг амьсгалын, гаж нөлөө байдаг. Энэ төрлийн үзүүрийг үржлийн!
Малчид, эзэд нь нөхөн сэргээж байна MS / R4 амьтан бүрт.

Brachyce-phalic үүлдрийн: АНУ-ын стаффорд терьер, Affenpin- Cher, Bichon Frize, Бостон
терьер, Боксчин, Брюссель Grifton, Bulldog, Bullmastif, нишингэ Corso, Cavalier Чарльз
хааны спаниель нохой, Чихуахуа, Chow Chow, Dogo Argentino, Dogue де Бордо, англи
гарзын, Францын Bulldog, Япон Чин хаан Чарльз спаниель нохой, Лхас Apso, Maltese,
Neapolitan гарзын, Ньюфаундленд, Pekingese, БАХ-ийн, Presa- Canario, Шар-Пей, Shih Tzu,
торгомсог терьер, Төвдийн спаниель нохой, Yorkshire терьер.
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Цэргийн
тээвэр & тэсэрч дэлбэрэх, A / N нь цэргийн бохирлох

(Атомын / цөмийн) B (Биологийн) C (химийн) зэвсэг.
Тэд хүний, амьтны болон ургамлын амьдралд аюул учруулж байна. Production байгууламж ба эдгээр зэвсэг овоолго demo- бий болгосон байна, & нь
мужийн гэхэд дахин боловсруулж. Эдгээр зэвсэг бий Эрдэмтэд авах MS / R7 . Эдгээр
зэвсэг үйлдвэрлэл, / эсвэл хадгалах сольж & яллах байгаа боломжийг
Засгийн газар, MS / R7 .

Орчныг хамгаалах!
A ёс суртахууны үүрэг ба Иргэний хүлээсэн үүргээ биелүүлэх!

1GOD Та нараас сонсож хүлээж байна!

YY YYY

ХАБИТАТ - Залбирал

Баяр Амьдрах орчны өдөр 9.1.7.

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Амьдрах орчин
бохирдуулагч Амьдрах нь уялдуулах хариуцлага амлалтуудыг барих
амласан бохирдуулагч алдрын төлөө авсанд одоо & шийтгэл асуудаг
хамгаалахад туслахыг гуйдаг 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Амьдрах орчны өдөр ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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7-нд Обь Ли GA ТИ: АНУ-ын и- Хууль-Gi р Man ifest зураастай SPR EAD түүний

мессеж
нэг нь бусад бүх шашны нийтлэлүүдийг солих Хууль, Өгөгч Манифест

байгаль орчинд ээлтэй, хуучирсан нийтлэлүүдийг хаяна.
Жижиглэж хуучирсан нийтлэл (Ууд) , Өт үед махтай тэжээл усанд нэвт норгох.
нэг нь бусад бүх шашны нийтлэлүүдийг солих Хууль, Өгөгч
Манифест . хуучирсан нийтлэл сэтгэцийн ээлтэй байгаль орчны
хаяна. Жижиглэж хуучирсан нийтлэл (Ууд) , Өт үед махтай тэжээл
усанд нэвт норгох.
Та унших сонирхолтой толгой гарчгийг үз үед жагсаалтыг дамжуулан Тосыг нь шvvж авсан.

Дараа нь зарим нь гүн уншиж байна. Дахин уншиж, ойлгож хэрэглэнэ & амьдарч
байна !!! мэдээний сүнс & ойлголт чухал юм. хувь хүний үг эсвэл өгүүлбэр, бүтэц
биш, утга. Understan- Ding бодол сүнс & зорилго Зурвас хэрэгжүүлэхэд нь туслах
болно.
1GOD Хүний бүр уншиж, судлах боломж өгсөн хүсдэг " L-GM ". уншиж чадахгүй байгаа
хүмүүс энэ нь тэдэнд уншиж байх хэрэгтэй.

NO чөлөөлөлт. Бүр Кастодиан-Guardian энд үүрэгтэй.
1GOD үзэж байна.
Кастодиан-Guardian ашиглах Хууль, Өгөгч Манифест мөргөлийн гарын авлага, амьдарч, ажиллаж
байна. Тэд өдөр бүр залбирч, итгэл үнэмшилтэйгээр хэлэх
Өдөр тутмын-Залбирал .

дэмжигчид байгууллагад эвлэлдэн нэгдэх (Арилжааны, Чөлөөт цаг, Бусад хүрээлэл, боловсрол,
улс төр, мэргэжлийн, худалдаа ...) Тэд өөрсдийн үйл ажиллагааг нөлөөлөх & дагуу тэднийг
авчрах болно Хууль, Өгөгч Манифест .
дэмжигчид бусдыг хөрвүүлэхийн тулд дэмжиж байна. Тэд understan- Ding 'хууль-Өгөгч Манифест нь
тусалдаг. Тэд ёс суртахууны дэмжлэг "Challenge Залбирал" ашиглаж байна.

1GOD Та нараас сонсож хүлээж байна!

YY YYY

CHALLENGE - Залбирал
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) авч итгэгч
хөрвүүлэх мэдэхгүй итгэгч тусламжтайгаар тусламж хүсэлт 1FAITH
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Би алдрын төлөө илүү их бэрхшээл болгохын тулд хүчин чармайлт татгалзан
оролцож байгаа нь энэ туршлага та бүхэнд баярлалаа 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

мунхаг итгэгч тулгарсан үед энэ залбирал нь ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
дэмжигчид цугларалт авна уу. Тэд бусдыг цугларалт очиж дэмжиж байна. Тэд наад зах
нь 7 хүн дараа нь цуглуулах гэж хамтад нь авч олох замаар шинэ Цугларалт эхлүүлнэ.

Гэж бичигдсэн байдаг юм гэж байх ёстой !!
8-нд Обь Ли GA ТИ: Avo ID & CL дээр По lluti хүртэл EAN
Humankinds хамгийн их оршин тогтнох асуудал бохирдол юм.
Хүний амьдралын хэв маяг, үйл ажиллагаа нь хамгийн том бохирдуулагч байна. Энэ нь уур амьсгал,
ecochain, байгаль орчин, foodchain, амь нас, цаг агаар, амьтан чанарт нөлөөлж байна ...

бохирдлын гол шалтгаан зүйлийг шатаж буй хүн юм. Энэ нь тамхи татах нь эхэлнэ. шатаах
үргэлжилж байна (Аргал, мод, нүүрс, байгалийн хий, газрын тос) хоол хийх (BBQ) .
Түлэнхийн (Нүүрс, байгалийн хий, газрын тос, ураны) duce бохир Энержи дэмжсэн байна.
Түлэнхийн (Нүүрс, хий, газрын тос, ураны) бараа ба ард түмний Транс портын (Induvidual &
масс) . шатаж зайлсхий! Хаах (Шатаах байгууламж & уурхай) шатаж материалыг бүх эх
үүсвэр. байгаа нөөц байгаль орчинд ээлтэй устгах болно. хувь хүмүүсийн зөрчсөн, MS / R3 . аж
ахуйн нэгж зөрчсөн, MS / R7 .

Ногоон үзэл
баримтлал үзнэ үү!

АНХААРУУЛГА !!! Кастодиан-асран хамгаалагч гэр бүл нүүрс, байгалийн хий, газрын тос,
ураны facilit- аад шатаж 70km илүү ойр амьдарч байна. Тиймээс хорт хавдар, зулбалт,
дутуу насжилт, амьсгалын замын өвчин, амьгуй терелт, нэг их эрсдэл зайлсхийхийн тулд
...

бохирдлын бас нэг гол шалтгаан нь хор & хорыг ус гинжин унтаж enter- байна (Цөөрөм,
гол горхи, газрын доорх усны, газар доорх усан сан, нуур, гол мөрөн, тэнгис,
далай) . Хөдөө аж ахуй
(Бордоо, бордоо, пестицид ,.) байр (Хаягдал хор хөрсөнд нэвтрэн гарч) , цэвэрлэгээ (Фосфат
..) , Гоо сайхны бүтээгдэхүүн (Хүнцэл
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Кадми, хар тугалга, мөнгөн ус ...) , Үйлдвэрлэл (хортой хог хаягдал) Уул уурхайн (Цианид,
fracking, натрийн гидроксид, хүхрийн хүчил) , эмийн сангийн (Амьтан, хүний эмийн
хаягдал) . хор & хорт бодис ашиглан зайлсхий. хорт болон токсины бүх эх үүсвэрийг
хаах хэрэгтэй. Des- трой байгаа нөөц, байгаль орчинд ээлтэй. хувь хүмүүсийн
зөрчсөн, MS / R3 . аж ахуйн нэгж зөрчсөн, MS / R7 .
хойд Номхон далайн бүс нутаг АНУ-д & Япон улстай хамтран үйл ажиллагаа явуулж
байгаа хиймэл арлыг "Хуванцар бохирдлыг 1" бий болгох юм. өргөжүүлэх арал (Одоогийн
хэмжээ: Гренландын) ихэвчлэн хуванцар бүрдэнэ. sealife & шувуу шингээж байгаа нь
хүнсний гинжин орж байна (Далайн) . Энэ бохирдсон газар нь далайн хоол идэж
дараа нь хүний боловсруулалт орж зовлонд & зовлон тэргүүлэх бүх биеэ
бохирдуулах нь биеийн цусанд ордог. АНУ-ын & Япон ОДОО, тарьсан хогийг
цэвэрлэж байна !!! Кастодиан-асран хамгаалагч далайн идэж болохгүй байна

(Салмон, суши, ..) умардаас. Номхон далайн.
төрийн бус задардаг сав баглаа боодол, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
зайлсхий. Хүнс, хуванцар цаашид болон tainers төгсгөл уух. Хуванцар
гутал хуванцар (Хүн нарийн ширхэгтэй хийсэн) хувцас таны арьсанд
муу байна.

хуванцар бүтээгдэхүүн, утас Төгсгөл psoduction.

STOP бохирдуулах бохирдуулагч шийтгэх

Оршин тогтнох !!!
9-нд Обь Ли GA ТИ: Pro ЕХН т т нь ima lsf ROM в Rue lty &
Экс ТИ Сүлжээний Холболт ТИ дээр

1GOD АНУ-ын эдлэх & амьтдыг хүндэтгэх хүсдэг. амьтан хүндэтгэх харуулсан байх ёстой. баяр
баясгалан Учир нь тэд тэжээвэр эсвэл зэрлэг бидний амьдралд авчирдаг. ажил хамтрагч байдлаар (Гарын
авлага, нохой, боох мал, хонь, нохой, ...) . тэжээлийн үзүүлэгчийн хувьд хөнжил нийлүүлэгч, хувцас,
гутал, шалны-хучилт ... гэх мэт (Хоол хүнс) .
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1GOD Та нараас сонсож хүлээж байна!

YY YYY

Амьтад -Prayer
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) малын адислалын төлөө танд
баярлалаа

Хэн бидэнд таашаал, нөхөрлөлийг & бол хоол хүнс өгөх! Би тэднийг
хүндэтгэж, би амьтанд харгис юм алдрын төлөө хүн бүрийг шийтгэх
болно харгис хэрцгий нь тэднийг хамгаалах болно 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн
Энэ залбирал хэрэгтэй үед ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

1GOD Хүн төрөлхтний бүхий л амьтан 0f кастодианы байна гэж тооцдог. Хүний хамгийн өгсөн нь дээд
зэргийн ухаан (Баярлалаа 1 БУРХАН) амьтанд малын дэлхийн кастодианы байх ёстой. харгис
хэрцгий Амьтан нь яллах байдаг бөгөөд энэ нь гэмт хэрэг юм!

амьтанд хэрцгий доромжилж байна 1GOD гэмт хэрэг яллах болно.

Зай орон сууц, үл хайхрах, Safari-ан, амьтан уралдааны мал тулаан тавьдаг, амьтан
дээр бүтээгдэхүүн, журам турших, тарчлааж ...
ивээн тэтгэдэг, эсвэл амьтанд харгис хэрцгий хөнгөвчилж аливаа хүн, клуб, байгууллага (Bull-тэмцэх
Arena, Цирк, Greyhound уралдааны зууван, Race- зам, Steeple-хөөх Мэдээж хэрэг, Trotting
зам, зоо ...) яллах байна

MS / R4 мал тус бүрээр & хаасан. Sanctuary дэмжигдсэн байна!
мал тулаан (Баавгай, Bull, тахиа, нохой, ...) Төгсгөл. Мал эзэн, багш, дэмжигч торонд
хоригдсон байна MS / R4 . Байраа нураах байна .

Зай орон сууцны буулгахад. "Чөлөөт хүрээ" нь сольсон.
Циркийн мал зугаа цэнгэлийн дуусна. Амьтад хүн солигдсон байна.
Амьдрал Мал нь 30 км-ийн төгсгөл ч илүү тээврийн. Зөөврийн мал нядалгааны газрын ашиглаж байна.
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амьтан уралдааны дуусна. Уралдааны зохион байгуулагч хаалттай & нураах байна. малын эзэн, сургагч
багш, уралдааны зохион байгуулагч оператор Эхлэх уралдааны, MS / R4 .

Thrill-аллага (Safari агнасан, Royal-агнуулна, бусад агнуулна) Амьтад дуусдаг байна. Дэмжигч
& Анчид яллах байна MS / R4 амьтны тус бүр .
Зөвхөн байгаль хамгаалагч амьтан cull болно.

Сэдэв-парк мал зугаа цэнгэлийн дуусна. тоглоом сольж, аялдаг, ...
Зоос хаалттай байна. байшин зөвхөн орон нутгийн зүйл гэж Зэрлэг амьтдыг ариун газруудаа сольсон. Нь
мужийн бүр зэрлэг ан амьтны Sanctuarie байна (Ууд) .

Sanctuary
Нь мужийн Sanctuary, орон нутгийн "Амьдрах орчны 'хамгаалдаг. Энэ нь эко-систем, рок & Элс тогтоц,
ургамал, ан амьтны юм. нэг нь мужийн ариун газруудаа байгаль хамгаалагч сайн дурын ажилтнаар болж
байна. 1GOD үзэж байна.

Бүр нь мужийн-Oasis дуган байна. Олон нь мужийн-Oasis нь Sanctuary коридор бий болох юм. Орон
нутгийн Засгийн газрын Sanctuary хонгилд нь тусалдаг.

загас агнуурын
Загас агнуурын 1 хэрэгцээ, хоол хүнс цуглуулах үйлчилдэг. Мөн үзэх хэрэгтэй мэдэрч
байсан байх (Спорт) . хоол хүнс загас агнуурын Кастодиан Guardians дэмжигдсэн байдаг.
мэдэрч байсан нь загас агнуурын (Спорт) биш.

1GOD Та нараас сонсож хүлээж байна!

YY YYY

загас агнуурын - Залбирал
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Орчлонгийн Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1-р -р нэр)

It загас агнуурын адислалын төлөө баярлалаа та ходоод нь сунс нь
& сайн сайн байна! Миний хүслээр бус, хэт загас, эсвэл хэт загас Би
алдрын төлөө дөг-хайгч загасчид & өөрийн дэмжигч шийтгэх болно
боломж 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал хэрэгтэй үед ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Загас агнуурын хэт загас сэргийлэхийн тулд Засгийн газар хяналт тавьж байна. Хэмжээ хязгаар тодорхой
зүйл нэгэн адил хамаарна. тодорхой хэмжээнээс доогуур Загас, гаргасан байна (Хууль) .

барих, уур хилэн загас тээврийн тэднийг аюул, экосистемийн хооронд хор
хөнөөлтэй organ- МАБУТ тархах болно. өөр нэг байрлалаас загас тээврийн
экосистемд загас харь нэвтрүүлэх хүргэж болох юм. Орон нутгийн журмыг
шалгана уу.

амьд уур хилэн ашиглах харгис юм. Үүнийг бүү хий!

Харамч фермерүүд / ranchers газар overstock. бэлчээрийн даац хэтрэх үр дүн юм. үр дүн
цөлжилт (Муу цаг агаар зүйлийг хурдасгадаг) . lifestock хүргэж хэрцгий. Энэ өндөрлөлөө! Харамч
фермерүүд / ranchers нөхөн олговрын ч тэдний газар нутгийг сул. Тэд мөрдөн байна MS / R4 амьтны
тус бүр .

1GOD-ийн бүтээл-ын бүх Төгсгөл хэрцгий.
10-нд Обь Ли GA ТИ: Тэр unf airlyatt acked S т хүртэл е буюу т,
ди насны сул дорой, тусламж хэрэгтэй sadvant

Хувь хүмүүс, ард иргэд нь ёс суртахууны үүрэг хариуцлага, иргэний үүрэг шударга бусаар дайрч,
эмзэг, сул дорой, тусламж хэрэгтэй төлөө зогсох хэрэгтэй.

ёс суртахууны хувьд хүчтэй (ТЭР ТЭР) , Сэтгэл оюун, бие махбодийн эмзэг туслах үүрэгтэй. Кастодиан
Guardian хүчтэй манлайлал харуулж байна. Тэдний ёс суртахууны үүрэг, иргэний үүргээ хүртэл
амьдарч чадахгүй орон нутгийн иргэд. Амьдрах хүртэх ёстой байхгүй юу!

Шударга бус халдлага-ын үр дүн байж болох юм: их зан, заль мэх, elitism, шунал,
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атаархал, мунхаг, шударга бус, үл ойлголцол, үе тэнгийн-даралт, худал мэдүүлэг, өшөө, бахархал,
нийгмийн байдал, хөрөнгө чинээ, апартейдийн, ... Эдгээр нь шударга бус нь батлан хамгаалах биш
юм. Шударга бус арилгаж байна. Iniator (Ууд) шударга бус юм (Юм) хариуцлага.

Хүмүүс Учир нь эмзэг байдаг тэдний хандлага, зан төлөв, төрх, gullibility, нийгмийн
байдал, ... Хувь хүний болон орон нутгийн эдгээр unfortunates нь туслах үүрэгтэй. Энэ
нь гар авлага гэсэн үг биш. Гэхдээ шалтгаан нь & болж, disadvan байрлаж нөлөө байдаг
rectify- унтаж нөхцөл

- taged. Эмзэг тэдний нөхцөл байдлыг даван туулах нь өөрөө сонирхож байгаа.
сул дорой агуу сорилт амархан анзаарахгүй & мартсан байна. сул дорой
өрөвдмөөр харагдах болно. туслах төвөгтэй. бага тэдэнд тусламж хэрэгтэй
байна хэзээ ч.

1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!

YY

YYY

Өдрийн - Залбирал
эрхэм хүндэт 1GOD , Хамгийн сайхан ертөнцийн Бүтээгч намайг цэвэр,
энэрэнгүй, ашиглах даруухан байх нь тусал 7 гарын авлага болгон Номууд:

Би таны бүтээлээ хамгаалж & Evil шийтгэх болно.

шударга бусаар дайрч, эмзэг, сул дорой, тусламж хэрэгтэй тэжээлийн өлсөж, байр
орон гэргүй, ая тухтай өвчтэй зарлах хүртэл Stand:

1GOD, 1FAITH, 1Church, Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид
Өнөөдөр та бүхэнд баярлалаа

Таны хамгийн даруу, итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч (1 -р нэр) алдрын
төлөө 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн
Энэ залбирал өдөр бүр ганцаараа, эсвэл бүлэгт та хүсэж байгаа ямар ч газар дээр нь, өсч нарны нүд
нь хаалттай тулгарч ашиглаж байна. Цуглуулалт-д уншдаг.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
илүү их авлигад автсан, ёс суртахуунгүй, хувиа хичээсэн олон нийтэд болж байна. илүү
их тусламж хэрэгтэй энэ орон нутгийн байна. Тэд орон нутгийн Учир нь тусламж
хэрэгтэй байна баялаг тэгш хуваалцсан байна. Энэ ирэх хэт тулд "муу гинжин
хэлхээний" -ийн бүх оролцогчид хариуцлага байна, хөрөнгө хуулагдах, MS / R6 .
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баян чинээлэг нь харамсалтай нь гэмт хэрэг юм байх MS / R6 .
1GOD дургүй: их зан, дахь шударга ёс, сүр жавхлан, баян, хоосон,
хүчирхийлэл, хог хаягдал, эд баялаг, эдгээр нь Тэнгэрийн байна.

1GOD хахууль болохгүй эсвэл худалдан авч болно !!!
1 1-нд Обь Ли GA ТИ: Тэжээл т тэрээр хилийн өлгөж, тэр гэртээ бага lter
& Comf эсвэл TSI лаан

Орон нутгийн болон бартаат нийтийн орон гэргүй байна (Хог хаяхгүй
унтаж) underfed (Идэж хогийн) тэмцэж
(Дээрэлхэж, дарамталж, өр цуглуулагч өөр stalked) ард түмэн. ард түмний ихэнх нь өдөр
тутмын амьд хэрэгцээ ямар явах (Eatab- ле хоол хүнс, цэвэр ус, сайн хувцас, тав тухтай,
байр) . Эдгээр нь
тусламж хэрэгтэй хүмүүс зовлонд амьдарч ихэвчлэн байр суурь хүчирхийлэл
дэд хүргэдэг гэж (Тамхи татах, архи, биеэ үнэлэх, оюун ухаан гайхшруулсан
бодисууд) . Тэд туслах, чинийх олон нийтэд хэрэгтэй ..

Энэ нь "муу Зочид буудлуудын" амьдарч, хүний ес журам нь өөрийн үүргийг олж
чадахгүй нь хувиа бодсон олон нийтийн юм. Энэ нь таны олон нийтийн юу?
Хэрвээ тийм бол энэ зүйлийг tochange таны үүрэг юм. Үүнийг хийхээс татгалзах
нь ёс суртахуунгүй юм Evil Anti-1 байна БУРХАН тунхаглаж байна.

Evil хэрэгцээ хөрөнгө, хөрс хуулалт, caging, MS / R6

Олон нийтийн эцэг эх олгодог (Bad, эвдэх) 2 давхар buidings, 2 ажлын
байр 2 машин гарч өглөөний & хачиртай талх нь сургуульд хүүхдүүдээ
илгээх. амьдрах хүртэх ёстой биш юм, олон нийтэд юм. Таны орон
нутгийн олон хүн байна уу, ичих байх ба тэднийг тэжээх. 1GOD харж
байна!
Тэд ямар ч эрүүл мэндийн тагийг байна, учир нь олон нийтийн эрүүл мэндийн байгууламж хол өвчтэй
хүмүүсийг эргэж байна уу. Бүр бие (Rehabilitators биш) тай

1GOD нөхцөлт бус эрүүл мэндийн Чөлөөтэй эрхийг өгсөн. үнэгүй эрүүл мэндийн үгүйсгэх нь
гэмт хэрэг, MS / R6 + сул мэргэжлийн магадлан итгэмжлэлийн. Шун & ичгүүр ямар нэгэн
паразит ашгийн эмнэлгийн practioner.

Чөлөөт Эрүүл мэндийн нэг 1GOD Харгалзан Баруун!
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1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!

Y Y YYYY

Талархлын захидал - Залбирал
эрхэм хүндэт 1GOD , Хамгийн сайхан ертөнцийн Бүтээгч таны хамгийн сүүлийн
үеийн мэдээнд гэхэд өдөр тутмын ундаа & хүнсний Амьдрах намайг хангах
баярлалаа

Би хүлээдэг тэжээл өдөр бүр би хэлтрүүлэгдсэн болтугай agonizing Тачаангуй &
чилсэн Hunger шаналал Таны хамгийн даруу, итгэлтэй кастодианы-асран
хамгаалагч байх эрмэлзэнэ (1 -р нэр) алдрын төлөө 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

бүр тэжээлийн өмнө энэ залбирлыг ашиглана уу!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Олон нийтийн emty орон сууц байна. Орон гэргүй байх ёсгүй. Таны олон нийтийн хоосон орон сууц,
орон гэргүй байна. emp- TY гэрт орж, орон гэргүй хөдөлгөнө. Төгсгөл хөрөнгө оруулалтын бодит
хөдлөх хөрөнгө. шимэгчит махчин ашгийн түрээс дуусгах. Тэднийг хариуцлага тооцох, MS / R6

A Кастодиан-Guardian нь мужийн ямар ч орон гэргүй байна. Аливаа орон гэргүй нэг нь мужийн Cluster
орон сууцны Транс ferred юм. The " нь мужийн " нэн даруй дээр орон гэргүй хийдэг wmw x1 . Орон нутгийн
олон нийтийн Яаралтай үйлчилгээ

(CE) орон гэргүй иргэдийн руу нэгдэх integra- боломжтой бол шийдвэр нь үнэлгээчид илгээдэг.
Зарим орон гэргүй нэгдсэн болох abble байж болох юм. Нь мужийн тэдний араас харагдаж байна.
Хэн ч, ус зайлуулах хэвтэж усгүйжүүлсний, хөлдөөх, өлсөж, mauled, хүчирхийлэх, нохойн дээр
pissed үлдсэн байна, ... аймгийн & нь мужийн Засгийн газар түүнд тусламж өмнө хүлээсэн үүргээ
биелүүлэх нь амжилтгүй иргэн юм. , Сольж байна яллах, MS / R7 Мельбурн>

Кастодиан-асран хамгаалагч болгон гэдэгт би итгэдэг (Rehabilitators биш) хамтын
нийгэмлэгийн гишүүн бүхий 1GOD эрх өгсөн: иддэг хоол хүнс, цэвэр ус, сайн хувцас, тав
тухтай, байр.

эрх тэгш байдал ба эв хамт хувиа хичээсэн олон нийтийн солих!
12-ны өдөр Обь Ли GA ТИ: Pro бидний testinj хэмээн Тайс ярьж, amora lity &
Нэгдсэн Ли SM - Байгаль орчны би Тал ronmen

бусдаас дээгүүр гартаа оруулж давуу тал нь материаллаг зүйл, нөлөөлөл, эрчим хүчний асар их
хэмжээний хуримтлагдана. Энэ нь жигд бус баялгийг хүргэдэг
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хуваарилалт (Wealth-апартейдийн) . Баялгийн илүү байх ба та юу хамгаалахын
тулд хүсэл бий болгож байна. Энэ чинээлэг авлигад Хууль зүйн хийхийн тулд.
Тэд хууль өөрчлөлт байна г (Авилгын-хууль) сайжруулах, тэдний "Амин хувиа
хичээх үзэл" хамгаалах. Энэ нь шударга бус хүргэдэг. Энэ хүмүүс

(Evil гишүүдийн Chain) Мөн "Amorality '&' Байгаль орчин, бүдүүлэг
зан авир" гол шалтгаан болдог.

Авлигад идэгдсэн, хууль шударга бус: Улсын дипломат дархан эрх, давхар аюул,
гуйлт, хэлэлцээр, дархлаа, хөөн хэлэлцэх, ломж, ...
Авлигад идэгдсэн, хууль хүчингүй байна (Дахин ял шийтгэл оноох) ! Цуцлах нь backdated байна

0.1.1.1 (01.01.2004) . Гэм буруутай яллах байна.
Хүүхэд шударга бус: зодох, гуйж, molesting, хөдөлмөр, садар биеэ үнэлэх
явдал, soldiering, амиа-бөмбөгдөгч онгоц, ...
Хүүхдийн олон нийтийн шударга бус нь бүтэлгүйтлийн хамгийн муу хэлбэр шударга
бус! Хүүхэд шударга бус дуусгах. CAGE гэмт !!!

Эмэгтэйчүүд шударга бус: гэр бүлийн хүчирхийлэл, цалингийн зөрүү,
хүчингийн, боолчлол, биеэ үнэлэх явдал, шашин, бэлгийн дарамт, ... Эмэгтэйчүүд
шударга бус, олон нийтийн гэмтэл авч үзэх байна! Эмэгтэйчүүд шударга бус
дуусгах.

Олон нийтийн шударга бус: Дээрэлхэх, Elitism, шунал, ашгийн, эд баялаг
апартейдийн, Удамшлын-харгислал, ...
Олон нийтийн шударга бус хандаж байх ёстой!
Муу хууль шударга бус: Freehold, хэрэгслүүд, Зохиогчийн эрх болон патент
хувьчлал (Оюуны өмч) , Татварын нуугдмал хандив, зээл, хеджийн, бооцоот
тоглоом deducti- ... Муу хууль хүчингүй байна (Дахин ял шийтгэл оноох) ! Цуцлах
0.1.1.1 нь backdated байна

(01.01.2004) . Гэм буруутай яллах байна.

Шашны шударга бус: Уучлал, хөвч (Тэр & Охин вакчуудын muti-) , Гэрлээгүй, дарамтлах,
ломж, садар sacrefice, эмэгтэйчүүд ялгаварлан гадуурхалт, ... Цуцалж & шашны шударга бус
Шун. Кастодиан-Guardian болох! оюун санааны хариуцлагатай зохион байгуулах. Зөвхөн
байдаг:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Хууль зүйн нь "үндсэн" нь хүний хэрэгцээ юм. нь олон нийтийн үйл ажиллагаа, оршин
тогтнохын тулд Хууль зүйн чухал ач холбогдолтой юм. Хууль зүйн Үнэн ба шулуутгах
In-Хууль зүйн тогтооно. Хууль зүйн ямар ч тангарагтан нарт байна. Энэ нь заавал
шийтгэх, нөхөн сэргээх, нөхөн олговор байна.
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Засаглал шударга бус: Амь насанд халдах, авлига, гүйцэтгэлийн, -д vade, Elitism,
Wealth-апартейдийн, бохирдуулж, байгаль орчныг-бүдүүлэг зан авир Эрүүдэн шүүх, харгислал, ..
харгислал солих (Удамшлын, улс төрийн) дараах чөлөөтэй сонгогдсон хороо засаглалын сүүлийн
mul- tiple сонголт сарын 1-ний байна.

Харгислал яллах: MS / R7 шударга бус үүсгэдэг Засаглал Evil сольж & яллах юм: MS
/ R7 .
хүн бүр ёс суртахууны & иргэний өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь эцсийн шударга бус байна. , Шударга
бус шалтгаан, үр нөлөө нь байдаг хүмүүс хариуцлага тооцох MS / R6-R7

ZEROTOLERANCE нь ШУДАРГА БУС ЯВДАЛ!
олон нийтийн endorce олон Ammorality. Энэ нь дуусна. Шашны гүн ухаан-ийн баримтлах, хэрэглээний болон
чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа хаягдаж байна. Ёс суртахуун өөрөө таашаал ханамжийн нь явуулах нь сольж
байна (Ажилтангууд хэн нэгний хар муу тал маягийг хүлээн зөвшөөрөхийг) . Энэ нь тохиромжтой биш юм!
Эдгээр хүмүүс нь хариуцлага хүлээх болно.

Humankinds хэтэрхий их leisuretime уналт. Энэ нь дуусна. Хэт их
чөлөөт цаг хугацаа, шалтгаан, хэтэрхий их хэрэггүй хог нөлөө юм.
Хэт их хог. Хэт их бохирдол. Хэт их аялал жуулчлал. Хэт их
уйтгар. Хэт их донтолт. Хэт их тоглож, эсвэл тоглоом харж.
хангалттай биш ажил ёс, орон нутгийн сүнс.
Хэт их чөлөөт цаг, сольж байна (Wmw, сайн дурын) . 1GOD Өдөрт 6-нд 5 хоногийн Таны амжилтын,
харьцуулан ажлыг гүйцэтгэхийн ямар ч дуусаагүй ажил, төлөвлөгөө нь ирэх долоо хоногийн ажилд үнэлэх
жишээ ажлыг тогтоосон. ажил Зугаа цэнгэл дараа

- цаг сайн дурын ашиглаж байна. Өдөр 7 нь Fun, өдөр, баяр хөөр байсан амьдралыг эдэлж амрах, цугларалт
оролцоно. Ямар ч цуглуулах ойролцоо 1 эхлэх

The өөрөө амжилт олно чөлөөт цаг үеийн баримтлах. хангалттай биш байна
гэж хэтэрхий их, тэр байна гэж тэд болгон олон нийтэд хуваадаг ( Баялгийн
апартейдийн) . Ammorality, чөлөөт цаг, хэрэглээний, хог хаягдал, хүлээн авах
хайчилж:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Байгаль орчны, бүдүүлэг зан авир ( Эко терроризмын) individiduals & байгууллагад үл
хүндэтгэвэл харагдаж байгаа юм 1GOD-ийн бүтээлүүд. Эсрэг зүг disres- pect харуулах 1GOD Эко
террорист & хөтлөх, MS / R7.

Байгаль орчны, бүдүүлэг зан авир (EV) "Эко-систем" нь ургамал, түүний бүтээл бидний
хүнсний гинжин аюул байна. -ийн EV гол шалтгаан Дэлхийн дулаарал. Шинэ шалтгаан Дэлхийн-өвчин.
амьдралын чанарт аюул.
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EV, нүүрсний уурхайн & нүүрсний тээврийн. Нээлттэй coal- тээврийн агаарыг бохирдуулж байна. Нарийн
нүүрсний тоос тэднийг өвчтэй хийх хүн ба амьтад Амьсгалын байна. Laun- хуурай арьсны эмгэг үр
дүнд бохирдсон байна. Хөрсний, үр тариа, ургамал хүн, мал, амьтны хэрэгцээнд, бохирдсон эвдэх
юм. Нээлттэй ус (Урсацтай б г, далан, нуур, цөөрөм, гол горхи, бороо, нөөцлөгч, гол, горхи, цас) Энэ
нь хүн ба амьтдын уух эвдэх гаргах бохирдож байна. Нээлттэй Нүүрс тээврийн Дуусах. Операторууд,
туслан гүйцэтгэгч, жолооч нар яллах байна MS / R7 + Эрүүл мэндийн МБС-ын-төлбөрөө төлөх &
цэвэрлэж. Энэ солигдоно & өөрийн бүх гишүүд торонд хоригдсон болох боломж авилгын гэмт
хэргийн Засгийн газар, MS / R7.

Байгаль орчны, бүдүүлэг зан авир хэт хэмжээний гэрт амьдарч байгаа
хүмүүс юм. ашиггүй хоосон цэцэрлэг, усан бассейн, tenis-шүүх, ... ан
кабин бүхий хүмүүс, наран шарлагын газар кабин, бүхий хүмүүс ... Энэ
CG нь мужийн төлөвлөлтийн солигдоно.

Нь мужийн-төлөвлөлтийн зорилго нь ихэнх орон нутгийн иргэдийн & Амьдрах орчны тусын тулд газрыг
ашиглах явдал юм. Энэ нь олон нийтийн болон амьдрах орчин нь уялдуулах нь чухал юм. Бүх үржил шимтэй
газар уугуул ургамалжуулах, уугуул амьтад заасан зарим ариун газруудаа хангах, өсөн нэмэгдэж буй хоол
хүнс ба / эсвэл фермерийн зарцуулна. Төрийн бус үржил шимтэй газар дотоодын & бус дотоодын buil- Ding
хэрэглэгддэг. үржил шимтэй-газар дээр байгаа барилга байгууламж нураах, төрийн бус үржил шимтэй, газар
дээр нь дахин боловсруулсан байна. Энэхүү хоосон цэцэрлэг, орон сууц, дүүргийнхээ орон сууц, penthouses,
баярын-орон сууц, тэтгэвэр, тосгон нь Mansions бус үржил шимтэй газар дээр нь мужийн Кластер-орон сууц
сольж байна.

Байгаль орчны, бүдүүлэг зан авир ( Эко терроризмын) гэмт хэрэг, MS / R7

13-нд Обь Ли GA ТИ: RK халаг R Ewa rded байна уу, ямар ч л О.А Fi нг
1 Бурхан Та ажиллахыг хүсэж байна! Олон нийтийн Та ажиллахыг хүсэж байна! Таны эцэг эх та нар
ажиллахыг хүсэж! Та хүсч байна (Байх) ажиллах. 1GOD "S дизайн хүн идэвхтэй, ашигтай байх юм. урмыг
хугалахгүй байхгүй юу 1GOD.
Хүмүүс ашигтай мэдэрч байна. Энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд хамгийн сайн арга ажиллах явдал юм.

ажилд шагнал нь хүлээлт байна.
шагнал нь 3 арга зам юм. Pay, сэтгэл хангалуун, soulfood. Кастодиан-асран хамгаалагч цалингийн A 'дээр
суурилсан долоо хоног бүр хөдөлмөрийн хөлсний доод (Wmw) & нь үржүүлэгч.

Pay хэмжээний нэг нь эхэлнэ wmw x1 ( хамгийн бага) нь wmw X7 ( дээд тал нь) :
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wmw x1 мэргэжилгүй , дагалдан wmw X5 Лидер
wmw x2 ур чадвартай , Tradesman

wmw X6 менежер

wmw x3 Ахлах-Tradesman

wmw X7 засаг захиргааны

trator

wmw x4 ахлагч

" wmw " Засгийн газраас жил бүр тогтоодог. wmw ижил байх болно, эсвэл явж, эдийн засгийн
нөхцөл байдал шаардах зэрэг доош явж байна.
цалин, нөхцөл нь стандартын шаардлага хангахгүй байна тохируулахын тулд. хамгийн сайн эдийн
засгийн удирдлагын хүн бүр цалин олдог юм. Тайлбар! Хувийн эзэмшлийн, Төрийн өмчийн халж, сольж
байна Крон ( Орон нутгийн Run эзэмшлийн биш ашгийн төлөө бус) . Холбоод deregistered байна. Засгийн
газар цалин, нөхцөл байдлыг тогтоожээ.

Ажлын нөхцөл: Ажлын байрны хамгаалалтын тоног төхөөрөмж, гутал
шаардлагатай зүүж эрүүл & аюулгүй байх явдал юм. бага хугацаанд илүү ажил
хийх хүмүүсийг шахаж, аюултай эрүүл бус байна, чанарыг бууруулдаг. 3 цаг
тутамд завсарлага байдаг. Нийт цаг нь өдөрт 10 цаг хэтрэхгүй байх ёстой байсан.
CG 21h Klock цаг хамаарна.

Ажлын сэтгэл ханамж (JS) сэтгэлийн орон юм. хүн ажилладаг бол тэд хэрэгтэй юм. Тэд
өөрсдийн ажлын байрны сэтгэл ханамжийг бий болгох хэрэгтэй байна. Хэрэв та хатуу
оролдвол хангалттай та уйтгартай, материаллаг давтагдсан ажилд "JS" олж болно.

бүрэн болон хагас цагийн ажил олж чадахгүй байгаа ажилчид. ашигтайгаар өөр сон ажлын байраар байна " нь
мужийн " дээр wmw x1 . ажилгүй арилгадаг!

Loafing залхуу байна. хувиа хичээсэн, хүсээгүй юм. гэр, сургууль, ажил
дээрээ өөрийн хувийг хийж ч муу биш юм. Нүүр хуудас, Боловсрол,
ажлын хэм хэмжээ болж Loafing нь бүү байна. Loafers хариуцлага байна.
давтан

Гэмт хэрэгтэн ашиг, давуу эрх буцаан & ичгүүр байдаг байна.

14-нд Обь Ли GA ТИ: Be

Сайн Пун би Ш Эв Ир

сайн байх нь гэгээнтэн буюу төгс байх гэсэн үг биш. Тайлбар! физик ертөнцийн ямар ч төгс
төгөлдөр байдаггүй. Энэ нь хүнд ч бас хамаатай.
Сайн & Evil 6 үе шат байдаг. Шилдэг> оролдох> Наманчлагтун> гажигтай> Муу> Evil. Бүр
Кастодиан-асран хамгаалагч нь хичээл зүтгэл 1-3 үе дотор амьдарч байна.
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Шилдэг! Хүн хамгийн шилдэг нь байх болно гэж оролддог. А Кастодиан асран хамгаалагч!

Турших! А бага зэрэг гажигтай хүн сайжруулах оролддог. Сайн хүн!
Наманчлагтун! А нь гажигтай хүн наманчилж & сайжруулах оролддог. Дундаж хүн! Хүн алдаа
гаргасан. Тэд намайг, гэр бүл, хамтын нийгэмлэгийг сэтгэл дундуур. Тэд наманчилж, тэд чадах хамгийн
сайн гэх мэт зүйлийг залруулж. Би гэр бүл, олон нийтийн тэдэнд хоёр дахь боломж өгөх юм.

Гажигтай! А нь гажигтай хүн өөрчилж чадахгүй. Олон нийтийн асуудал! Хүн алдаа гаргасан. Тэд
намайг, гэр бүл, хамтын нийгэмлэгийг сэтгэл дундуур. Тэд санаа зовохгүй байна. Гэр бүл & Орон
нутгийн энэ хүн хариуцлага барина уу.

Энэ хүн, хууль бус & цэнэглэгдсэн байх болох магадлалтай байна MS / R1 , R2 .

Муу! Муу хүн, хууль бус, гэмт ... Олон нийтийн аюул! гэмт хэрэг үйлдсэн нь хууль бус
хандлагаар хүн. гэр бүл, олон нийтэд аюул занал. Энэ нь муу хүн хариуцлага хүлээх
болно: MS / R2 - R4 .
Evil! Энэ хүн нь ажил мэргэжилийнхээ хэвийн & гэмт хэрэг гэж ёс бусыг үзэж байна. А Evil аймшигт
Олон нийтийн аюул! Энэ Evil цэнэглэгдсэн бол: MS / R4-R7 .

үе шат 7 байдаг: " Цэвэр "! Энэ нь зөвхөн бодгальд хамаатай. Сэтгэл нь тэнгэр элч үхэшгүй
болсон үед. Soul дараа нь "Цэвэр" юм!

Хүн төрөлхтөн энэ арга алга байна. эсрэг 1GOD, Ammorality, гэмт хэрэг, ёс суртахуунгүй
байдал, ёс бус, ашгийн, бохирдуулах, хүчирхийлэл шинэ хэвийн байна. Accontability хүн
төрөлхтөнд зориулсан шинэ хэвийн дахь үе шатанд хэрэглэж байна. өөрөө хамт "Хармони
байх нь, энэ хүрээлэл юм, физик ертөнц & 1GOD "!!!

1GOD Evil хариуцлага барьж, үүнийг caging тухай хүн төрөлхтний туршиж байна. Хүн
төрөлхтөнд "хариуцлага", "Mand- atory шийтгэх '&' нөхөн сэргээх" хэрэглэх нь амжилтгүй
болох болно. нь уурлуулсан 1GOD Evil хүн төрөлхтөнд хариуцлага тооцох болно. Та уур
хүсэхгүй байна 1GOD!

Чөтгөр жил 1000-ийн төгсгөл ирж байна. Нь хүний оролцоогүйгээр. Кастодиан-Guardian
хүн төрөлхтний томилгоо "Хариуцлага", "заавал шийтгэх '&' нөхөн сэргээх ', муу
дуусах imple- ёстой итгэдэг!
Кастодиан-Guardian Хариуцлага: Үл тэвчих, ямар ч муу, хууль, ямар ч ялзарсан хөнгөлөлт хууль
тогтоомж, ямар ч шүүх комиссын заавал-өгүүлбэр, нөхөн сэргээх
(Боловсрол, caging, нөхөн олговор олгох) .

сайн байх Evil шийтгэх !!!!!
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1-ээс 5-нд Обь Ли GA ТИ: и АНУ-ын т & дүрэмт хувцас SPE CT дахин де Сэр VED зураастай байх

Кастодиан-Guardian шударга, ардчилсан нийгмийг дэмждэг. Энэ нь / буюу
"хууль-Өгөгч илчлэгдсэн" шударга & бичсэн moraly зөв ямар зан дээр суурилсан.
А зүгээр л хүн хүний & бүтээлд нь тэд улмаас ямар бүрт өгдөг. хүндэтгэх баталгаатай байгаа
бол шударга хүн болж хүндэтгэл өгөх болно. А зүгээр л хүн Буруу хийсэн тохиолдолд
хариуцлагыг шаарддаг.
Шударга ёс нь хувь хүн "та" эхэлдэг! Та "Зүгээр л" байх хэрэгтэй. Зүгээр л байх нь аль нь
"Шударга ёс" хүртэл нэмэгдэх үндэс суурь юм.
Зүгээр л & байх нь шүүгч хүлээн авах хамгийн тохиромжтой юм. Бодит байдал In-Хууль зүйн бий болгох
шударга бус хүмүүс байдаг юм. хувь хүн бүр ёс суртахууны & иргэний байна

(Нийтийн) In-Хууль зүйн устгах -duty байна.

Зүгээр л бүлэг дээр, "засаглал" бий болгох. засаглал бүрдэнэ
(Заавал шаардлагатай) олон сонголт & тэнцүү жендерийн хорооны "гэсэн. 1 хүн ба / эсвэл
удамшлын (Хаант засаглал) Засаглал харгислал юм. Па арилгаж, яллах байна MS / R7 .

Хүндэтгэх хүртэх болно. хувь хүн, бүлэг, байгууллага, ...
Зүй ёсны ёс суртахууны хүч чадал, зүгээр л байх юм: чадвар, амжилт, үйл
ажиллагаа, эелдэг, чангаралт, дуртгахуйг, эелдэг, эелдэг, буурь, чанар, ...
Хүндэтгэх ариун & / эсвэл амжилтыг биширч байгаа юм. Энэ нь цаг хугацаа, сайн чанарыг нь
мэдэж болохын тулд хүчин чармайлт авч болно. Үед мэдэж, зохих гавьяатай хүндэтгэх
тэдгээр зан чанарыг хүндэлж байна.
Хүндэтгэх бас тодорхой мэдрэмж нь харуулсан байж болно, хүсэл, эрх, ... Хүндэтгэх Энэ төрлийн
automaticcally өгсөн байна. Байгаа, тэтгэмж болгох анхаарал халамж тавьдаг байх, хэлэлцэх, ... ёс
суртахууны хүч чадал, зүгээр л байх шалгуурыг зогсох ёстой. Зөвхөн дараа нь энэ нь амсах ёстой хүндэтгэх
болж чадна.

Үүрэг 16: Нас

барсан хүнийг шатаах, ойр Graveyards

Хүний бие эхлэл ба төгсгөл байдаг. түүний эцэст нь Soul гаргасан байх
шаардлагатай. Сэтгэл гаргасан байна & авсанд боломжтой явдлыг хангах. Хүний бие
чандарласан байна. нь Soul гаргасан чадахгүй бол энэ нь Сүнс шиг хоёр ертөнцийн
заагт үлдэх байдаг.
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чандарлах Зөвхөн Soul ч эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас чөлөөлөх
шаардлагатай байна. чандарлах гал цэвэрлэдэг. аюултай нян, вирус, шавьж
авгалдай & мөөг бие амьдардаг болно устгасан.

А чандарлах нь мужийн олон нийтийн үйлчилгээний байгууламжийн байна: захиргаа
(Задлан шинжилгээгээр, цогцос хадгалах газар) , Төгсгөл портал & Garden. Энд нас барсан нь задлан
шинжилгээ, farewelled & дахин боловсруулж ашигласан байна.
Мэдээлэл нь задлан шинжилгээ хийх цогцос хадгалах газар руу тээвэрлэж байна нас барсан. задлан
шинжилгээ нас барсан нас барсан & баримжаа шалтгааныг тогтоох явдал юм. Энэ байгууллага нь ямар ч
байсан онд халдварт байсан ба өөр хүний халдвар авсан байж болох эсэхийг тогтоох нь toxicology багтана.

явцад болон задлан шинжилгээ ёс суртахуунгүй дараа өмнө нь хүний биеийг Cannibalizing эрүүгийн
байна. Cannibalizing биеийн эд анги, body- шингэн, өндөг, бэлгийн эстэй устгаж байна. Биеийн-хэсэг
cannibalizing гэмт хэрэг нь: MS / R7
A Cremator үзэж биеийн & хөдлөх хөрөнгө, түгээлтийн мэдээлэл бэлтгэдэг. байгууллага бүр нэг арга зам
нь ямар нэг жич зөвшөөрөл бэлтгэсэн байна. нүцгэн бие (Хүн төрөлхтөн амьдрал эхлэх нүцгэн тэд эцсээ
амьдрал нүцгэн) нь хамрагдсан нь энгийн картон авсанд байрлуулсан байна чидун харагдах нь зөвхөн
толгой нь өнгө цагаан хэрэглэл хуудас.

Үзүүлэгчид нь ашиглан чимээгүй залбирч болно Soul-Залбирал , Уй гашууд Залбирал , эсвэл

Багадаа-Сайн Залбирал эсвэл Багадаа-Муу Залбирал . Cremator чандарлах нь он сар өдөр, цаг хугацаа
өгдөг. Нэг авсанд зовлонтой хамгийн ойр клан The байгууллагаас ахлагч эзэмшиж байгаа чандарласан
байна. Гашуудлын бүр гэртээ авч өргөмжлөлийг хүлээн авах болно.

Маргааш өглөө нь үнс чандарлах цэцэрлэгт гаруй dispursed байна.
Rehabilitators үнс Garden бордооны дээр хаядаг байна.

Оршуулгын газар оршуулгын нь бөө мөргөлийн зан үйлийн
өсөн нэмэгдэж буй хүн амын газар илүү ашигтай ашиглах
хэрэгтэй, учир нь оршуулгын газар оршуулга хүлээн зөвшөөрөх
боломжгүй байна. Оршуулгын газар оршуулга Soul гаргах биш,
сүнс бий болно. Оршуулгын газар оршуулга тааламжтай байна муу
elitist унтраах харагдаж байгаа Улс: Үнэтэй авс, үнэтэй хөшөөг,
pompous тохижилт бунхан.
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Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хадгалах булш нь зогсоох дахин ашиглах задалдаг нь биеийн-ийн зогсооно. Грэйвс
дээрэмдэж & сүйтгэн, гэмт хэрэг дэмжиж байна. Орхигдсон булшнууд, орохоос татах ... Грэйвс хүлээн
зөвшөөрөх боломжгүй газар нь хог хаягдал юм. Хүн амын өсөлт илүү үр ашигтай газар ашиглаж байгаа
орно.

Ямар ч илүү шинэ Graveyards. Одоо байгаа Graveyards хаалттай & хүртэл ухаж байна. Үлдэгдэл
чандарлаж & чандарлах цэцэрлэгт тархсан байна. газар бусад зориулалтаар ашиглаж байна.

чандарлах оршуулах цорын ганц тохиромжтой төрөл юм!
1-р 7-нд Обь Ли GA ТИ: VO

teinall E lecti нэмэгдлүүд

Санал өгөх ёс суртахууны & иргэний үүрэг юм. нь орон нутгийн оршин тогтнох нь гишүүдийн max- imum
дэмжлэг, оролцоотойгоор дээр тулгуурладаг. Олон нийтийн Гишүүн & бүр Кастодиан-Guardian бүх
сонгуульд санал өгөх үүрэгтэй (Улс төрийн болон төрийн бус улс төрийн) . Төрийн бус дагаж мөрдөх, MS / R1

санал өгөх эрхгүй Хүмүүс Tyran- nies байгуулж ард түмнийг дэмжих Үнэндээ байна. Тэд авилга
засаглалтай лобби бүлгийг олгодог. Та санал өгөх ёстой!

Санал өгөх вэ
Тэд боломжтой бүх сонгуульд Кастодиан-Guardian саналаа өгнө.

дэмжиж болох нэр дэвшигч хэн бэ?
А тэр 70 бол 28 Тэгээд ямар ч залуу, эсвэл хуучин юм, эсвэл эцэг,
эх болсон.
ажилтан буюу сайн дурын, эсвэл тэтгэвэрт гарсан юм. оюун
ухаан, бие бялдрын юм. ямар ч их сургууль боловсрол
байна.
ямар нэг торонд хоригдсон нехен сэргээлтийн дууссан байна. ямар ч бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй
байна (Ижил хүйс, андуурч хүйс, хүүхэд molesting) . "Хууль Өгөгч илэрхийлэгддэг" тэдний гарын авлага болгон
хэрэглэдэг. нь Кастодиан-Guardian байна

ТАЙЛБАР!

Кастодиан-Guardian дэмжигчид & клан Ахлагчид, нэр дэвшүүлэх болно олонтаа порт, батлах,
сонгуульд зуршлаас зайлсхийх нэр дэвшигч. Кастодиан-Guardian
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гишүүд (Zenturion, Praytorian, Proclaimer) , Дэмжих дэвшүүлэх, эсвэл 1Church
захиргааны гадна нэр дэвшигчид өгөх боломжгүй.

дууссан дараа 1GOD өгсөн үүрэг! Та одоо нэхэмжлэх & хүлээн авахад
бэлэн байна 1GOD өгсөн эрх!
1GOD хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ, хууль-Өгөгч Манифест

14.04.04.07 N-At-м www.universecustodianguardians.org

Төгсгөл
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