1FAITH laggivare Uppenbart

1God 1FAITH 1CHURCH universum Depå Guardians

En person får 1GOD 's Privilegier eftersom de avslutat sin
1 GUD 's Åtaganden. 1GOD givna privilegier blivit intjänade samfundet rättigheter. Efter att ha avslutat
gemenskapens uppgifter. Efterfrågade dessa rättigheter! Det är en mänsklig rättighet!

hot mot 1 GUD givna privilegier: Själviskhet, spekulation, girighet, omoral förorenande,
ärftliga Tyrannier (Monarchies) politiskt Tyrannier. Eventuella hot alltid haft
acccountable, FRÖKEN / R1-7
Förneka någon person tjänade gemenskaps rättigheter är ett brott, FRÖKEN / R6

1GOD given privilegier
1

Andas ren luft

2 Drickbart, filtrerat vatten
3 Ätbar, hälsosam mat

4 Skyddande, prisvärda kläder
5 Hygienisk, prisvärda bostäder

6 Worship & Tro på 1GOD
7 Free Speech med moraliska håller fast

8 Mate, börjar familjen
9 Ha ett husdjur

10 Har våldsamma fritt samhälle
11 Gratis behandling när sjuk
12 Gratis utbildning

13 belönas arbete

14 Får respekt
15 Ta emot rättvisa
16 Avsluta med värdighet

17 Har fritt vald regering
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1GOD väntar på att höra från dig!

JJ

JJJJ

BEGÄRAN - Bön
Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Jag uppfyllt alla skyldigheter
och ödmjukt ber alla privilegier Privilegier blivit samhällsrättigheter
Jag ska kräva att samhället stöder dessa rättigheter Uppmuntra mitt
samhälle att genomdriva dessa rättigheter för härligheten av 1GOD & den
bra av mänskligheten
Denna bön reciteras hemma eller på en sammankomst!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilegium 1: Andas

ren luft

För att överleva den mänskliga kroppsbehov Andningsluft.

Luften vi andas är gjord av gaser (Kväve, syre, metan, bil- bon dioxid) , Vatten &
föroreningar (Damm, mikrober, sporer) . Luften vi andas behöver hög kvävehalt och
syrehalt. Det har också koldioxid med låga koldioxidutsläpp och metanhalt. Vatten
innehåll (fuktighet) behövs blir hög luftfuktighet obekväm och en hälsofråga. Föroreningar
behövs inte de hetsa lungor.
Hur länge kan du hålla andan? 4 minuter, sedan du klunk för luft. Ingen andas luft att
svälja, du dö! Människor dör snabbt i bränder, ingen andningsluft.
Undanhålla andningsluft används som tortyr och dödande av
människor och djur. Undanhålla andningsbar luft som tortyr (Vatten-boarding)
är vanligt med amerikanska administrationen, US statligt
anställda och regeringen leverantörer.

Tortyr är ett brott att åtalas FRÖKEN / R7
(människor) , FRÖKEN / R4 ( djur) .
Undanhållande andas luft för att döda är oavsiktlig eller används av egen (självmord

) regering, andra (brottslingar) . Tillfällig: giftiga-ångor i brand. Själv:
målmedvetet inandning koncentrerad koldioxid eller matlagning gas.
Regering: hängande, gas-kammaren. Kriminell: garroting, strypa,

2

1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians
14.12.1.1 www.universecustodianguardians.org

1FAITH laggivare Uppenbart

kvävande, hängande. Regeringen och kriminella mord får, FRÖKEN / R7

Människor bränna saker är det största hotet mot 'andningsluft.
Det börjar med den person som använder sin luftstrupen som en skorsten och deras lungor som sil för
giftiga-rök och luftföroreningar. Med hjälp av människa-kroppen som skorstenen är en allvarlig hälso risk
& en förolämpning mot 1GOD s design.

Rökning missbruk!
Addiction är repetitivt tvångsmässigt beteende glädjande en upplevda behovet. Missbrukare
lura sig själva genom att inte acceptera den skada deras beteende gör. Skada sig själva,
familj, vänner, arbetskamrater och gemenskap.

addicts (narkomaner) okunnig (korkad) godtrogen (dåraktig) & svag (patetisk) !
Missbrukare tror inte att de är beroende av så länge de roar sig och hålla sina liv
tillsammans. När beroende de blir ett hot mot I & samhälle. De blir vanföreställningar,
oärlig, asocialt, omoraliskt, bedrägliga, själviska och likgiltig. Detta tvingar Shire
(gemenskap) att kontrollera sin livsstil. Att begränsa fri- och rättigheter.

Rökare stinker från munnen. Deras kläder
stank. De stinker upp ett rum.
Deras aska finns överallt. Deras butts finns
överallt. De är smutsiga, motbjudande,
stinkande individer. Shun dem! Skam dem.
Rökare är en hälso risk för dem, jag. De bränner sina läppar,
tänder, tandkött, mun, svalg, luftstrupe och lungor blir sjuk, en
börda för samhället.
Rökare är lata att ta många rök-pauser och självförvållad
sickies. Hålla dem ansvariga!
Rökare är en hälso risk för andra. Gravida rökare skadar deras ofödda. Efter
födseln dessa nyfödda döms till ett liv av att ha hälsofrågor. De kan ha
missbildningar / funktionshinder .. Gravida rökare åtalas, skadar ofödda: FRÖKEN / R3
.
passiv rök (överfall) skadar människor. Rökare som skapar
passiv rök åtalas, FRÖKEN / R3 .
enheter (Underhållning, fritid, arbete ,.) Som tillåter
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rökning åtalas, FRÖKEN / R3 & betala ersättning. Regeringen som tillåter rökning
ersätts & FRÖKEN / R7 .
Rökare är försumlig. De börjar bränder, hem, gräs, skog. De svars, FRÖKEN
/ R4 & betala kompensation. De skadar människor och / eller djur, FRÖKEN
/ R5 .
De dödar människor och / eller djur, FRÖKEN / R6 .

i 1951 (Hedniska kalendern) konstaterades att rökning är ohälsosamt ett allvarligt hot. Regering
Myndigheter / avdelningar som inte 'Ban' rökning inte tjäna & skydda samhället.
Retrospektiv lagstiftning förs och dessa skyldiga get, FRÖKEN / R7

Varje individ eller grupp, företag eller annan enhet som främjar (Free-Bies, reklam,
marknadsföring) , tillåter (Föräldrar, lärare, arbete, klubbar, restauranger,
evenemangsarena, ...) , vinster (Leverantörer, tillverkare, transportörer, grossister,
detaljister) Gör tillgänglig 'röker' & / eller rökning tillbehör FRÖKEN / R7 Det spelar ingen
roll vad 'röker' innehåller. Handlingen att rökning är hälsorisken.

Nolltolerans för rökning!
Individer minska tillgången på andningsbar luft genom förbränning
av gas, dynga, trä, kol, olja för matlagning

(Inkluderar grill) , Värme, kraft. Detta slutar nu! Använd el
som produceras utan att bränna. Breach, resulterar i
beslag, förstörelse av utrustning & FRÖKEN / R2
Kraftverk att bränna (Kol, gas, uran, olja, ..) att skapa energi
stängs och avvecklas.
Förorenande Ägare är operatörerna åtalas, FRÖKEN

/ R7 . Kol & Uran gruvor stängs och förseglas. Mining ägare &
operatörer åtalas, FRÖKEN / R7 . Energi produceras genom
icke-brinnande metoder.
Brinnande att flytta Ends inhemska och utländska trans port! Gas &
Oil har icke-bränning användning.

Domestic & icke-inhemska transporter på Free-sätt ersätts
med 'Freeway-Trams'! Långväga landtransporter är med
endast Rail.
förorenande Underhållning Ends.

I luften: Luft Shower, privat ägda flygtransport (Surr, plant,
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jet, helikopter, rymdfärjan, ...) .

I / under vattnet: motorbåt racing, privatägt sjötransporter (Kabin-kryssare,
kryssningsfartyg, svävare, jet skidor, hastighets- båtar, yachter, ..) .
På land: alla 2,3 och 4 hjul motor: cykler, cyklar, barnvagnar, SUV, sportbilar,
limousiner, lyxbilar. Car-racing, bil-stunts. Turist tåg. Promotorer av förorenande
Entertainment & Leverantörer av fordon för förorenande Entertainment åtalas, FRÖKEN
/ R7

Nagelsalong skapa giftiga ångor. Anställda har andningsskydd. dumb kunder (klienter) gör
det inte. Nagelsalonger i shoppingcentra är vidöppna. Deras toxiska-ångor omfamna
förbipasserande. Utsätta dem för hälsan-risker. Speciellt gravida kvinnor, nyfödda och
äldre. Om du har utsatts för giftiga-rök stämma Salon & den shopping- Center for
ersättning.
Nagelsalongen är hälsorisken en luft förorenaren. De besöks av människor som är för lat för
att göra sina egna naglar och har för mycket pengar. Stänga dem och förbjuda dem. Åtala
ägare och chefer, FRÖKEN / R7
Skönhetssalong finns även hälsorisk en luft förorenaren. De besöks av människor som är för
lat för att göra sin make up & har för mycket pengar.

Stänga dem och förbjuda dem. Åtala ägare och chefer, FRÖKEN / R7
Frisör som skapar giftiga-rök stängs, åtalas, FRÖKEN / R7 Frisör som inte skapar
luftföroreningar fungera normalt.
Kapitalist (Girig predatory parasit) Regeringarna uppmuntrar hem med fåfänga trädgårdar. Hem-ägare
använder bensin motor trädgårdsverktyg
(Röjsågar, blåsmaskiner, motorsågar, gräsklippare, dokumentförstörare, ..) som förorenar

(Luft, buller, jord) . Villaägare, tillverkare, återförsäljare, få FRÖKEN / R7 .
Regeringen som tillåter denna förorening ersätts & FRÖKEN / R7 .
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Inne Insekts används, attackera de nervsystemet. De gör ofödda
& nyfödda hyperaktiva. Insekts irritera Human & Pet
andningssystem. Använd inte Insekts inuti.
Utanför Insekts används på grödor, fruktträdgårdar och mat Grödor, fruktträdgårdar och
mat som har förorenats är otjänliga som livsmedel eller djurfoder. Förorenat gröda,
maten bränns av samhället (Grevskap) . Kommersiell producent get s FRÖKEN / R7 . Regeringsom tillåter denna förorening ersätts & åtalas, FRÖKEN / R7 .

Militär förorenar luften med transport, sprängämnen, A / N

(Atomic / nukleär) B (biologisk) C (kemisk) vapen.
De är ett hot mot människor, djur och plantlife.
Forskare som skapar dessa vapen åtalas,
FRÖKEN / R7 . Produktionsanläggningar dessa vapen rivs &
brände av samhället (Grevskap) . Ägare, direktörer, chefer,
arbetsledare av dessa anläggningar får, FRÖKEN / R7 . Militär som
har använt eller använder denna typ av vapen åtalas, från
frodigt av NCO uppåt, FRÖKEN / R7 . Regeringen som gör det möjligt för produkt- ion & / eller
lagring av dessa vapen ersätts & åtalas, FRÖKEN / R7 .

Fyrverkerier är ett stort förorenaren. De blir allt
vanligare större mer förorenande. Beroende
på väder luftföroreningar kan dröja dagens. Partikelföroreningar
lägger sig på vatten förorenar det gör dem
olämpliga att dricka. Fyrverkerier End! Laserljus
ersätta dem.

Icke-andningsluft Du har 4 minuter kvar att leva!
Varje person, organisation eller regering som förnekar andas luft eller är orsak och
verkan av förorenad luft. Hålls ansvariga, åtalas, bur, FRÖKEN / R7 . Kräver andas Air
är en 1GOD ges rätt!

Nolltolerans för AIR POLLUTERS !!!!!!!

6

1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians
14.12.1.1 www.universecustodianguardians.org

1FAITH laggivare Uppenbart

Privilegium 2: Drickbart,

filtrerat vatten

För att överleva den mänskliga kroppsbehov dricksvatten
60 +% av vår kropp består av vatten. Varje cell i vår kropp behöver det.

Vatten smörjer våra leder, reglerar vår kroppstemperatur och tömmer vårt avfall ...
Kondenserad vattenånga i atmosfären bildar droppar.
Jordens gravitation drar dropparna ner (fallande regn)
till ytan. Rain är en stor källa till färskvatten. Detta regn vatten
används för att dricka, laga mat, matlagning, tvätt, personlig
hygien, ...
En person som används för att kunna dricka regnvatten,
använda den för matlagning. Detta är inte advis- kunna är
regnvatten förorenat, ohälsosamma, giftiga, sura, dålig
smak, illaluktande. Tvätt bör inte lämnas ut i regnet för att
bli förorenat. Inte bara det ser smutsig och är
dåliga-luktande men det kan irritera huden.

Kallt regn faller som hagel eller snö. Snö ackumuleras på höga berg, Arktisk
Antarcticregioner skapar sötvatten reserver. Snö är vit, föroreningar

Ted snö är grå med svart. Svart snö finns i Himalaya, glaciärer runt om i världen,
Grönland och Antarktis.
Samhällen skapar sötvattensreservoarer. Dessa reservoarer är beroende av regnvatten och
smältande snö för att fylla dem. På grund av föroreningar dessa vatten behöver behandling
innan livsmedel eller djurfoder.
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Reservoir bör vara djupt snarare än ytlig. Djupt vatten är kallare, vilket minskar
förångning, alger tillväxt i synnerhet den giftiga typ & insektsangrepp. Vattensporter är
förbjudna att sluta urinera, mens & pooing i vatten. vatten~~POS=TRUNC hantverk (Jet-ski,
motorbåtar, ..)
förorena (Olja, bensin, batterisyra, ..) de är förbjudna! Undantag:
Park-Ranger transport.

En person kan inte förlita sig på samhället gör det rätt. Ingen behandling, delvis
behandling, felaktig behandling, kostnadsbesparingar, korruption, kriminalitet, .. Hem
vattenrening blir obligatorisk.
Hem behandling av vatten kräver filtrering. Filtrering är att minska:
arsenik, asbest, klor, kloroform, karbonathårdhet, koppar, smuts, herbicider,
tungmetaller, bly, bekämpningsmedel, rost, ... Även i varmare klimat filtrerat vatten
måste kokas för att skydda mot dödlig
(mikroorganism) sjukdom.

Hot mot sötvatten
Snart efterfrågan på sötvatten kommer att överstiga tillgången på sötvatten.
Förorenad regn kan orsaka färg att skala, korrosion av stålkonstruktioner
(broar) Erosion av sten, vissnande blad och vegetation, hudirritation, ... Kontrollera
'andningsluft' & 'Grön Concept' på råd hur man innehålla föroreningar.

Bevattning! Använda grundvatten för bevattning utarmar jordisk reservoar av vatten
snabbare än den kan fylla. Resulterar i att torka upp en hel ekosystem och skapar en
brist på sötvatten. Grundvatten bevattning avslutas. Någon illegal användning av
grundvatten för bevattning åtalas, FRÖKEN / R7 . Regeringen låta grundvatten bevattning,
ersätts, åtalas, FRÖKEN / R7 .
Bevattning, med hjälp av sötvatten från floder, sjöar, bäck ... bromsar vattenflödet. Detta
uppmuntrar avdunstning. Resulterar i torka! Denna typ av bevattning medfört slutar
civilisationer. End bevattning.
Förorenad vattenvägar är (Vik, strömma, flod, damm, sjö,
..) skapa en brist på sötvatten.
Storm-vatten fylld med toxiner, gifter,
läkemedelsindustrierna, .. Illegal dumpning av industriavfall,
toxiner, gifter, .. Förorenande av vatten- sätt ändar är
förorenare åtalas, individer FRÖKEN / R3 alla andra, FRÖKEN
/ R7 .
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Komplettera sötvatten
Avsaltning använder mycket energi, kostsamt. Intag av vatten har negativ
miljöpåverkan, dra ett stort antal fisk, skaldjur, ägg, ... in i systemet. Större
havsvarelser är fångade mot skärmar på framsidan av en intagsstrukturen. Kemisk
behandling, korrosion, skapa en varm saltlösning som släpps tillbaka i havet.

Avsaltning har hög borhalt vilket leder till sämre vattenkvalitet. Detta vatten som används i
jordbruket, boskapsskötsel och livsmedelsproduktionen resulterar i en hög bor nivå diet. Långvarig
krävande höga bor nivåer är ohälsosamt.
Återvunnet avloppsvatten passerar avloppsvatten genom primär behandling för att ta ut fasta,
näringsämnen bort filter tar bort de flesta bakterier och virus. Vatten tvingas därefter genom ett
membran för att avlägsna molec- EGLER. Toaletten för att kranen är en sista utväg. Tester
visar inte alla hälso-risker.

Flaskvatten (kostsam) är lämplig för resor. Plast vattenflaskor utsläpp kemikalier som
blir farligt när uppvärmning (Sol, värmare) . Glas (Inget bly) flaskor rekommenderas.

Smaksatt dricksvatten
För variation dricksvatten kan smaksättas. Några smakämnen är unheal- thy & bör
undvikas. Smaksatt vatten kan serveras kall eller varm.

Lämplig smaksatta drycker: Köttextrakt, kyckling extrakt, kakao, te, kaffe, frukt, örter,
kryddor, grönsaker.

Ohälsosam smaksatta drycker och tillägg: Alkohol, konstgjorda färg, konstgjorda smakämnen,
konstgjorda och naturliga sötningsmedel, kolsyrade cola, Cordial, energi dryck, Lemonade,
koffeinfritt kaffe, frukt-juice, konserveringsmedel, natrium, ..

9

1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians
14.12.1.1 www.universecustodianguardians.org

1FAITH laggivare Uppenbart

Dricksvatten är bäst
Daglig rutin: Få upp, har en 0.2l glas lätt kylt, filtrerat vatten. Före varje måltid (Frukost,
Early Day-snack, lunch, sen dag-mellanmål, middag) har en 0.2l glas lätt kylt, filtrerat
vatten. Har dricksglas (Ingen plast) fylld med 0.2l av filtrerat vatten på varje Unter
tabell. Dricka under natten varje gång efter att du besökte en toalett & när man har en
torr hals, dricka vila när man reser sig upp på morgonen.

No-vätskeintag. Du har 4 dagar kvar att leva!
Varje person, organisation / regeringen att förnekar drickbart vatten eller är orsak och
verkan av förorenat vatten. Hålls ansvariga, bur,
FRÖKEN / R7

Kaffe en himmelsk stimulerande drink
Kaffe en bryggd dryck framställd av rostade frön av coffeeplant.
Kaffe är tillverkad av de torkade, rostade, frön av kaffeträd, som odlas i varma, fuktiga
klimat längs ekvatorn. Det finns 2 sorter: Robusta-bönor har en stark smak och hela
kroppen. Arabicabönor växa i en högre höjd och har en mjukare smak och mer
aromatiska egenskaper.
Gång plockas & torkas, är kaffebönor rostas vid omkring 200 ° C. Detta gör att socker i
böna till caramelize & smak av kaffe att utvecklas. Ju längre bönorna rostas eller högre
tempe- rature, desto mörkare steken, kommer att vara och fylligare smak, i allmänhet
ljus stekar har en skarpare, mer sura smak, medan mörkare stekar har en djupare,
rikare smak. En mörkrost är inte nödvändigtvis 'starkare'. Styrkan i en kopp kaffe beror
på hur mycket vatten tillsätts medan kaffet är bryggt.
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Hur ma keac upp ofcoffee?
Hur man får ut det mesta av din favorit kopp kaffe.
1) Välsmakande kaffe börjar med välsmakande vatten. Om filtrerat vatten inte är tillgänglig,
använda kallt vatten från kranen. Låt det gå några sekunder för att lufta innan den läggs till
grytan.

2) Låt vatten lossna koka innan du häller det på kaffe (Instant eller dropp-filter) granulat. Kokande
vatten bränner granulat och påverkan är på smaken.

3) Vid användning av mjölk (rekommenderas inte) , lägga till koppen efter att vattnet. Om
mjölk tillsätts 1, får kaffet inte blanda liksom. Det varma vattnet kan skålla mjölk, ändra
smaken.
Notera! sötningsmedel (Socker eller konstgjorda) ruin kaffe!

Koffeinfritt inte kaffe men en hälsorisken.
Använd endast icke-mejerimjölk.

förberedelser :
Brewing,
Omedelbar,

Drip-bryggkaffe; Espresso (maskin) .

Koffeinfritt kaffe en Hälsorisk!
koffein använder Lösningsmedel. Lösningsmedelsrester upprörd ofta en mage.

Logik! Kaffe utan koffein motverkar syftet med att dricka kaffe.

Kaffe Pods en Miljö risk!
Kaffe Pods alla 1 miljard är en miljökatastrof. De är inte biologiskt nedbrytbara. De
är inte återvinns. SLUTA! Produktion!
Åtala, FRÖKEN / R7 . SLUTA! Att använda dem!
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Hur man dricka en kopp kaffe?
För att få den bästa smaken / smaka låt den svalna lite än att ta stora Slurps snarare än
smuttar. Stora Slurps kaffe frigöra mer arom. Lukta och smaka, himmelska. Det finns gång
kaffe med mjölk:

Espresso är en koncentrerad dryck som bryggs genom att tvinga hett vatten under tryck
genom finmalet kaffe. Jämfört med andra kaffebryggmetoder, har espresso en tjockare
konsistens, en högre koncentration av lösta fasta ämnen, & skum. Espresso är grunden
för andra drycker: Cappuccino, latte, macchiato, mocka, Americano, Gringo, Duo-shot,
Lava & Mote. Serveras med ett leende.
Cappuccino: förbereder strukturen och temperaturen av mjölk är
det viktigaste steget. Mjölk är kokt lägga mycket små luftbubblor
ger det en sammetslen textiler ture (skum) . Ett skott av espresso
sätts in i koppen, är varm skummad mjölk tillsättes, toppad med 2
cm tjockt skum, slutade med ett stänk av mald kanel.

Latte: värma upp mjölk ingen

macchiato: värma upp mjölk ingen Mocka: göra rå varm kakao. Fyll

skum. Ett skott av espresso sätts skum. Fyll cup 2/3 med mjölk. Lägg cup 1/2 med varm choklad. Lägg
till ett skott av espresso. Toppa med till ett skott av espresso. Fyll på
i en kopp. Varm mjölk tillsätts,
toppad med ett stänk av rå

pepparmynta blad.

mjölk och mjölkskum. Lägg till ett
stänk av rå kakao.

kakao.

Lava: 1:e ett skott av

Smolk: Fyll cup 1/2

espresso. Lägg till en nyp

med varmt

av kon - koncentrerat

pepparmintste.

mandarin juice. Lägg till

Lägg till ett skott av

ett skott av varm rå kakao

espresso. Top med varm
skummad

Toppa med varm skummad mjölk. Lägg
till ett stänk av kanel.
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americano: Ett skott av
Gringo: Fyll cup 1/2 med
espresso läggs ned i koppen. Hettvarmt vatten. Tillsätt 2 skott
vatten tillsätts.
av espresso. Ovanpå strö
muskot.

Duo-shot: Tillsätt 2 skott av
espresso. Då varmvatten.

Kakao en himmelsk stimulerande drink
Kakaoträd växer i varma, regniga tropiska områden. Det är frukten är Pods. Inne i en
pod finns frön (bönor) . Kakaobönor förvandlas till kakaosmör och pulver.

Förberedelser Hot Cocoa:

1 matsked kakaopulver,
1 kopp: sojamjölk, getmjölk eller annan icke-mejerimjölk. 1
tesked vaniljextrakt, Dash av kanel, Dash muskot.

Kombinera ingredienserna i ett medium kruka och varm på medium-låg värme, vispa
tills frothy och varmt.

Te en himmelsk stimulerande drink
Camellia en vintergrön växt. Det är bladen plockas och bearbetas ge oss te. Grundläggande
Teas är svart eller grönt. De kan smaksättas eller rädda.

Depå-Guardian te förberedelse, lämnar plats löst bearbetat te i en te infusions. Sätt
infusions i glas kopp. Koka vatten, stoppa koka när bubblande stannar häll glas kopp.
Njut av !
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(en) Precis som bubblande stannar häll över svart te. Efter 1 minut
stir infusionsanordningen 3 gånger. Efter ytterligare en minut bort. Drick,
eller lägga till citrusjuice för smak, eller låt den svalna, chill & dryck.
Varning inte förorenar med sötningsmedel, vitmedel (Artificiell & /
eller naturliga) .

(B) 10 sekunder efter att bubblande stannar häll över grönt te. Rör
om infusions 3 gånger. Efter en minut ta bort. Drick, eller lägga
till stenfruktsaft för smak, eller låt den svalna, chill & dryck.

Varning inte förorenar med sötningsmedel, vitmedel (Artificiell
& / eller naturliga) .

Herbal-frö te förberedelse, placera löst pressade frön i en infusions.
Sätt infusions i glas kopp. Koka vatten, stoppa koka. Precis som
bubb- Ling stopp häll över frön. Efter 1 minut stir
infusionsanordningen 3 gånger. Efter ytterligare 7 minuter bort. Drick,
eller låt den svalna, chill & dryck. Varning inte förorenar med
sötningsmedel, vitmedel (Artificiell & / eller naturliga) .

Herbal-lämnar te beredning. Samma som grönt-te.

Herbal-root te förberedelser, Chopp rötter.
Förbered samma som svart te.

Med hjälp av en mikrovågsugn när brygga en tea-bag tar fram smakerna.

Ta tag från tepåse se till att metallstapelvara tas bort. De flesta pappersetiketter
använda billiga bläck, missfärgning vatten, störa smak.

Sätt varmvatten i en tekopp> lägga ditt val av Tea-bag > värme i mikrovågsugn i 30
sekunder på halv effekt (400-500 watt) > Låt det brygga i mikrovågsugn i en minut > ta
ut det > njut av!

Dricksvatten är bäst ( kan vara smaksatt)
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Privilegium 3: Ätbar,

hälsosam mat

En del av en daglig rutin att äta. Hur friska vi är och hur länge vi lever. Har mycket att
göra med vår äta vana.
Feed 5 gånger om dagen:

'Frukost, inkluderar vatten, örter, kryddor, honung, kaffe, ..
Tidig Day-snack, inkluderar vatten, frukt, örter, te, ..
Lunch, inkluderar vatten, sallad, ägg, kaffe, ..

Sen Day-snack, inkluderar vatten, nötter, bär, kryddor, kakao, ..
Middag'. inkluderar vatten, middag tema, te eller kaffe .. grönsaker.

7 Livsmedel som bör ätas dagligen: svampar (svamp) , korn
(Korn, linser, majs, havre, hirs, quinoa, ris, råg, durra, vete) , Hot Chilies, lök (Brun,
grön, röd, fjäder, gräslök, vitlök, purjolök) , Persilja, Sweet-Capsicum, grönsaker (Sparris,
bönor, broccoli, blomkål, morötter, ärtor, groddar, ..)

Varje veckodag måste ha en middag tema: t.ex. Dag 1: Grönsaker;
Dag 2: Fjäderfän; dag3: Däggdjur; Mitt i veckan: Reptil; Day5: Skaldjur;

Helgen: Nuts & Seeds; Rolig dag: Insekter.
Diet-No-No' s: Konstgjorda sötningsmedel, tillverkade livsmedel, genetiska modifierade
livsmedel, tillsatt fruktos.

Fruktos den främsta orsaken till diabetes och fetma (Blubber - Människor) .

Fruktos är dåligt om det kommer i Sugar eller frukt. Lägga Fruktos under bearbetning av
dryck eller mat är en hälsofara. Bearbetning, distribution, försäljning av denna typ av
dryck eller mat är kriminellt beteende
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& Behov åtala. FRÖKEN / R6
Undantag: obearbetade bär , Frukt , Honung , Grönsaker .
Säg nej till : Allt som innehåller: Fruktos, glukos, socker; Kex, kakor, frukost-spannmål,
choklad, fruktjuice, glass, sylt, ketchup, Lollies, läskedrycker (Cola, Energi, ...) Marmelad,
Muesli- barer, såser, vin ...

Tillverkad livsmedel är alltför salt har alltför många konserveringsmedel, ofta är alltför fet och
har tillsatt socker gör dem olämpliga för konsumtion av människor, husdjur och boskap. Tillverkad
livsmedel är en causeof högt blodtryck, tilltäppning av artärer och fetma (Blubber - Människor) .
Bearbetning, distribution, försäljning av tillverkade livsmedel är kriminellt beteende behöver
åtal. FRÖKEN / R6

Säg nej till: Mejeri-mjölk, mejeri-ost, snabbmat,
skinka, hamburgare, Alami, ...

Tillverkad: Bröd, kött; Pizza, korv,
Bearbetade Frukt, skaldjur, grönsaker ...

GM-mat är vad folk faktiskt konsumerar. Allt börjar som genetiskt modifierade (Engineered)
Utsäde (GM-Crop) . GM-Crop grund av flödet
- effekt förändrar hela livsmedelskedjan. Skapa mutationer som skapar nya sjukdomar,
livshotande global plågorna i alla medlemmar av livsmedelskedjan! Inklusive
människor! Folk kommer att bli mer sjuka dör yngre, mer missbildningar, mer sjuka
barn, fler missfall ... Kommer att förändra människans DNA.

GM-mat Survival hot: Alfalfa, baby-mat, bacon, bröd, majs, frukostflingor, raps, ägg,
skinka, margarin, kött, potatis, papaya, ärtor, fjäderfä, ris, korv, sojabönor, tomater,
vete, zucchini, ...
Efterfrågan från samhället oförfalskad mat. NEJ: Alkohol, Genetic-modifiering,
Herbicider, Insectisides, Tillverkad mat, Salt, Sötningsmedel (Konstgjord eller
naturlig) ...
Fira: 12.1.7.

16

God hälsa dag CG Kalender

1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians
14.12.1.1 www.universecustodianguardians.org

1FAITH laggivare Uppenbart

Privilegium 4: Skyddande, prisvärda kläder
Skyddskläder behövs för att skydda den mänskliga kroppen från klimat, sjukdom och
föroreningar. Skydds-kläder måste vara comfor- bord och användbart. Skydds-kläder
måste vara överkomliga. Protective- kläder består av huvud-cover, kläder, strumpor
och fotskydd.

Huvud skydd består av Balaklava, mössa, K-scarf, skydd och hjälm Eye. Balaclava (
Mössa) , K-scarf jag s stickad av ull eller en blandning av bomull och ull (Ingen
synthe- tic fiber) . Kan vara vilken färg eller mönster. Ögonskydd och hjälm ger
UV-skydd. Visiret är böjda i sidled och rakt upp och ner, okrossbar, mycket reptålig,
blockerar UV-strålar, inte imma, bländning justera (Mörkare / lättare, ljusare /
mörkare) . Hjälmen har en läder tillbaka som nackskydd.

Skyddskläder behövs för att skydda den mänskliga kroppen från klimat, sjukdom och
föroreningar. De viktigaste kroppsdelar skyddas av skydds-kläder är huden och fötter. Skydds-kläder
ska alltid användas utomhus.
Skyddskläder, overall (Med huva) eller två-delat gjord av lin, bomull, ull, eller en blandning av
bomull / ull (inga syntetfibrer) någon färg / mönster. Antingen bör ha en t-shirt hals, uppblåst * armar
och ben stängd vid handleder och anklar (Utkast säker) . * Puffade armar och ben tillåter armbåge
/ knäleder att röra sig fritt även luften skapar inuti klimatkontroll för hud och kropp.

Kläder är gjord av naturfibrer: djur-hudar, växt-fiber, silke, bomull eller ull. Artificiella
fibrer används inte för kläder röra mänsklig hud. Produktion av artificiella-fibrer kläder
ändar.

Skyddskläder är bekväm, långvariga, praktiskt, affordab- le. Modern (märkesvara) skyddande-kläder
är dyrt, dyrt, opraktiskt och kort sikt. Inte acceptabelt!

Fötter behöver skydd mot Climate & stötar. Hud, tår och anklar är i riskzonen. Fotskydd
består av Strumpor & Boots. Bär alltid fotskydd när bege sig utanför.
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Strumpor är gjorda av bomull, ull, en blandning av bomull och ull (inga syntet) vilken färg som helst
mönster. Strumpor bör omfatta Feet upp till 7 cm ovanför anklarna.

Boots har övre skyddande skinn, inner mjukt läder (inga
syntet) sulor läder eller gummi.
Stövlar skydda fötterna till 7 cm ovanför anklarna.

Syntetisk skor värmer upp fötterna koka dem. Du kan inte
gå.
Handskydd i form av handskar (inga syntet) bärs som
behövs!

SHUN:
Designer Label är elitistisk del av rikedom-apartheid. Designer etiketten dyra. Producerad av
slavarbetet. Gjord för arrogant välbeställda snubbing den kämpande behövande och fattiga.
Shun människor som bär dessa.

Märkesvara! Människor som där Designer etikett! Återförsäljare
som säljer Designer etikett! Dyr protec tive-kläder! Opraktiskt
mode protective- kläder! Skyddskläder gjorda av artificial- fibrer! SKAM
& SHUN folk hånade hem- mindre. De betalar för att ha cothing
look urtvättat, målmedvetet har slet och hål som gjorts i dem.

Oacceptabelt trashy klädsel:

Låt trashy människor vet att de är trashy.
Shun syntetiska kläder skor. Avsluta produktion av
syntetiska kläder, skor.
Olagliga syntet producent får, FRÖKEN / R6 .

Skydda din kropp Använd skydds-kläder utanför!
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P rivilege 5: Hy

gienic, affordableshelter

Människan har en 1GOD ges rätt till Affordable Secure Living kvartalen (Skydd) . Regeringen
har en skyldighet att förse sin befolkning med prisvärda Secure stallar. Shelter
levereras av ' Grevskap'
(Kommunerna) . En del av Shire-planering. HEM !!
För Grevskap att leverera prisvärda stallar alla Freehold Land & inhemska skydd (Privat
ägda) överförs till den. tom trans
- låtit fastigheten är fylld med hemlösa och familjer på väntelistor. Multi-sovrum hus med
endast en ockupant måste ta i andra ockupanterna. Det är oacceptabelt asocialt
beteende för en person som mer än ett sovrum.

Allt Prisvärda bostäder är hyresbostäder. Så småningom, fåfänga dekorativ trädgård,
fristående bostäder måste ersättas av gemenskapskluster bostäder. Cluster hyra
boende tillhandahålls av 'Shire'.

Alla kluster boende har 3 nivåer av hyresgäster + 1-nivå växthus
Marknivå, Nivå 1, Nivå 2, Glasshouse trädgård (Hyresgäster kan odla växter) . Cluster
Boendet består av enkelheter (1 rum) , Par-enheter (2 rum) , Familje-enheter (3 rum ...) .
Obligatoriska riktlinjer (Familjestatus, ålder) tillämpa.

All Affordable Secure Living Quarter är hyresbostäder.
Weekly hyran är 14% av bruttoveckoinkomst hyresgäst. Flera hyresgäster hyran är 14% av
gemensamma bruttoveckoinkomst hyresgäster. T.ex. $ 100 brutto per vecka inkomst, hyra $ 14. $
1000 bruttoveckoinkomst, hyra $ 140.

Grevskap levererar el och vatten med daglig minimum (Fri) / (Sedan betala) maximal
avskurna användning. Shire levererar också gemenskap tvätt, underhåll, rekreation, avfall
och avlopp-borttagning.
Single hyresgäst har rätt till ett rum gemenskap levande. På ålder 63 trans FER-talet till pension
boende (obligatorisk) . Single 1 rum hyresgästen använder på samma nivå gemenskap toaletter /
dusch anläggning & på botten
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nivå tvätt / bad.
Par (1 HAN & 1 HON) hyresgäster har 2 rum: vardagsrum / sovrum / pentry och
toalett / dusch. Dela tvätt / bad på bottennivå.
Flytta (obligatorisk) till "Familje enheternas när barnen kommer. Ett par blir singel,
överföringar (obligatorisk) till singel-enhet.
Familje hyresgäster har 2 rum (Vardagsrum / sovrum / pentry och toalett / dusch. Share
tvätt / bad på bottennivå) + 1 rum för varje 2 barn. Efter förra barnet flyttar ut (Genom 18
års ålder obligatoriska) . par överföra (obligatorisk) att koppla levande.

Skydd är prisvärd, bekväm, hygienisk, skyddande ... Shire
kommunal-cluster- bostäder uppfyller alla mänskliga
behov! En plats att starta & växa en familj.

Cluster-Homes tillåter små: akvarium, terrarium, små hundar. Låt
inte katter, djurliv, husdjur, någon- ting som är större än en
liten hund, ingen avel. Varelser som är ett hot mot hyresgäster
och livsmiljö.

Notera! Hyresgäster med psykiska, fysiska, sexuella funktionshinder lever i speciella skyddsrum
tillhandahålls av länsstyrelsen.

Stöd Kommunala-Cluster-Housing. Ditt hem!
Din gemenskapen!
P rivilege 6: Wo

rship & Be lievein 1GOD

Depå Guardian dyrka dagligen 1GOD . 1GOD vill respekt, vill bli idoliserade. 1GOD som
är både han och SHE. The Original själ som skapade det fysiska universum (Människoöde)
& Den andliga universum (Himmel) . Avguda 1GOD visa respekt, tillbedjan.

1GOD vill att mänskligheten att vara förvarings av det fysiska universum (Människoöde)
. Som mänskligheten utvecklas, 1GOD sänder meddelanden som skall
användas som guide.

Den senaste meddelandet är " Laggivare Manifest' det gör alla
tidigare meddelanden föråldrade.
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1GOD gav del av den ursprungliga själ till alla livsformer i det fysiska universum. Worship
håller en själ i kontakt med den andliga universum.
Individuell och gemenskap dyrkan håller människor i kontakt med 1GOD.

dyrka 1GOD innebär be, omtänksam, med & åtnjuter 1GOD' s
skapelser. Dyrkan är inklusive allt som är tilltalande för
1GOD, om de behandlar frågor om tro, eller gärningar en troende.
Detta inkluderar ritualer, tro, arbete, sociala aktiviteter och personliga beteende ....

1GOD vill inte specialbyggda kyrkor. PUR pose därför byggt helgedomar rivs. Byggnadsmaterialet
återvinns byggnad 'Fri-Education' föreningar. Depå-Guardian dyrkan som helst, när
som helst eller Fun-dag på en sammankomst i en skola .

1GOD vill inte offer. Men söker, vinner och tillämpa kunskap hela livet
passerar på livs erfarenheter, kunskaper Kontinuitet. Därför Altare
behöver bytas med Talarstol.

1GOD vill bara 1FAITH med många Sammankomster (Bön grupper) .
1FAITH har en guide (Lag-Giver Uppenbart) det behöver bara 1Church

(Universum Depå Guardians) med 7 fristående administrationer representerar 7Tribes .
1FAITH är den enda religion att göra alla andra religiösa grupper, kulter.
Kulter behöver konvertera till 1FAITH . Varje förvaltar väktare är att sträva efter
ödmjukt att konvertera otrogna till 1FAITH .
Det finns bara en Idol, 1GOD ! Allt annat är falska idoler. Shun falska idoler och något
som är anslutna till dem.

Depå Guardian har en 1GOD ges rätt att utöva sin religion. Någon eller organisation
som förnekar eller stör denna rätt är " Skydde'. Dessutom ber vi att 1GOD håller dem
ansvariga i livet & Liv efter detta.

dyrka 1GOD involverar Be. Det är den bästa metoden för att hålla kontakten
med 1GOD. När inga 1 lyssnar! När det inte finns något hopp! Be! 1GOD lyssnar.

1GOD är wa iti ng till hea rf rom DIG!
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1 GOD -Bön
Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste universum mor & far av
universum 1 & bara Idol för mig att dyrka Jag lovar att ha några
andra idoler
Jag skyr alla falska Idols och återvinna sina symboler jag försöka
rehabilitera alla missriktade själar för härligheten av 1GOD & den
bra av mänskligheten

Visa din tillbedjan för Skaparen!

P rivilege 7: F ree Sp eechwith Mo ralrestrains
Depå Guardian stödjer yttrandefriheten med moraliska håller fast. I
ett fritt gemenskapen varje person, utom rehabilitators, har rätt att
säga sitt. Deras finns ett behov av att ha en fri tal etikett: inga
dåliga språk
(Översittare, högt, oförskämd, svära) .

Yttrandefriheten ger en gemenskap för att maximera allmänhetens medvetenhet,
delaktighet. Yttrandefriheten överförts till gemenskapens kommittéer ger mer ärlighet
och öppenhet. Ingenting är bättre än en fri gemenskap, debattera fritt.

Yttrandefriheten är större än bara chatta, debattera, diskutera, speak- ing. Det omfattar
hela skalan av kommunikation (Audio, digital, intel
- lektuell egendom, tryckt, verbal, visuell) som är tillgänglig. Copyright tyranni Girighet
är spekulation ett intrång i Free Speech .
Påstå Copyright är ett brott, FRÖKEN / R6

Yttrandefriheten måste verkställ moraliska håller fast. Använda Free tal encite är hat,
vandalism eller våld brottsling, FRÖKEN / R3 . T.ex. US brott drama, som beskriver en
FBI-agent döda en person som en bra kill. Deras är ingen bra kill. Det encites
brottsbekämpning att döda. Killer-Cops är fega kriminella som bur.

Använda Free tal för att se barnpornografi är brottsligt, FRÖKEN / R3 .
tillhandahålla (Framställning, tillgängliggörande) barn / vuxenpornografi är brottsligt, FRÖKEN / R6 .
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Använda Free tal att bedra, att dra är brottsligt, FRÖKEN / R3 .
Använda Free tal att vilseleda, t.ex. homosexuella påstår sig vara lika och normal. Inte sant,
homosexuella har en sexuell funktionshinder som är ett hot mot specie överlevnad. Deras
discusting parning (Anal & oral parning)

beteende är ett hot mot barn. Påstå homosexuella är normala är missvisande av värsta slag, FRÖKEN
/ R4 . Detta gäller för alla media som vilseleder om sexuell funktionsnedsättning.

Media med gratis tal för att visa homosexuella föräldraskap barn som vanligt. Detta media
godkänna barn antasta en mest avskyvärda brott, FRÖKEN / R7 . Skådespelare, produktion
besättning, är distributörer åtalas,

FRÖKEN / R7 . Nolltolerans för sexuellt DISABILITY föräldraskap
Yttrandefriheten är att vara omhuldade, användas och skyddas. Missbruk av
Yttrandefriheten ska avslutas. Ofta Regeringen använder Free tal hjärn- tvätta, encite för
propaganda, vilseleda, lögn. Medlemmar av regeringen som beter sig som det tas bort
från regeringen. De kan inte stå till förfogande för omval. De ska inte bli omvald. De
skydde.

Frihet (Utopian / fantasy) är oansvarigt att missbruka Free Speech. Denna frihet att
göra som du vill, fri vilja, frihet från statlig tvång, frihet från slaveri Sin. Denna typ av
frihet är självisk och undergräver säkerheten och överlevnaden av en gemenskap.
Människor kan inte hantera alltför mycket frihet. För mycket frihet leder till anarki,
Boredom, omoral ... Människan behöver verkställas Regler & föreskrifter (Baserat på
moral) .
Yttrandefriheten används ansvarig med moralisk återhållsamhet är det kitt som håller en
gemenskap tillsammans. Denna typ av gemenskap har 1GOD Support. Detta är en
vårdnadshavare väktare gemenskap.

P rivilege 8: Ma

te, startf ami ly

1GOD' s Design vill människor (1HE & 1SHE) att para sig och föröka sig för specie
överlevnad. Gemenskapsformgivning bästa överlevnad, HE & HON anger Holy-Matrimony
kontrakt och bilda familj. Den nya familjen höjer sina barn med samhällsstöd.

1GOD' s Design för att säkerställa specie överlevnad har inbuild drifter att para sig.

För primitiva specie det parning någon oposite kön som passerade certifierar Tain uppvakta
ritualer. Människor mer avancerade, fuska! de omständig-
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ventilera uppvakta med Lust!

Att hitta en partner. Pagans (Kristendom,...) leta efter kärlek. Mate för lust blir trashy och
många aldrig hitta en partner att föröka sig med.

Kapitalistens mate att vara trashy & ibland för att öka välstånd och / eller inflytande.
Många kulturer har föräldrar att avgöra. Ingen av dessa är i bästa intresse för ett
samhälle.

Depå-väktare har Provincial-regeringen beslutar under " CE' ( Community Emergency
tjänst) som går in i en 'Holy-Matrimony' Contract (H-MC) . Varje 17 år She & varje 18 år
som han delta.
Under CE alla bedöms på hur de kan vara mest användbar för stammen. CE hjälper
också till med partner val.
She & HE som fysiskt inte kan föröka sig bli "foster föräldrar. De anger en
'Holy-Matrimony' Contract. 'CE' levererar 'Barn'.
HELIGA ÄKTENSKAPET Begi nn ingofaf ami ly.
Att behaga 1GOD , för specie överlevnad, för att uppfylla en öde & human- slag odödlighet:
Mate, Multiplicera och bilda familj! Barn behöver för att växa upp i en moralisk, kärleksfull,
omtänksam miljö med HAN HON rollmodeller. A ' Helig - Äktenskap ' Kontraktet omfattar dessa
moraliska och juridiska frågor. Samma kön, könsöverskridande eller Child-molester kan inte
träda i detta avtal.

Secual Disability (Samma kön, Tran eller Child-molester) Du kan inte gå in i detta
avtal. Alla som trädde en 'HMC' har det avbröts. Även de som legaliseras av
omoralisk Anti- 1GOD
Regering. Sexuell Funktionshinder, du aldrig lika. Detta är människor som behöver
karantän. För att skydda barn.
den " Heliga äktenskapet Kontrakt' har en början och ett slut. Det börjar på Bröllop-Day av
signering. Det slutar när det yngsta barnet kompletterar tes ålder 16 till SHE, ålder 17 för HE.

P re -Vi dd ing - Da yre qu ir eme nt
CE hanterar alla viktiga krav pre-wedding-dag. Det kan finnas fall där CE inte
hanterar, pre-wedding dagens krav.
A HE & HON tillkännage sin 'Engagemang' i en " Sammankomst '. De går
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till ' Grevskap ' Kontor & skriva in sig i en 'bilda familj' kurs. Under de få en medicinsk,
som visar att de är kapabla att tänkbar ING. Också en profil behövs visar mental och
emotionell kompetens att uppfostra barn. Misslyckas antingen resulterar i att avbryta
Engagement &
" Nej" HM kontrakt.
Ett par behöver en aktuell " AvL & E ( Tillgångar kontra skulder och Enti
- tlement) påstående'. Alla tillgångar och ersättningar fått & skulder som uppkommit på
bröllopsdagen läggs till 'AvL & E'statement.
Notera! Ensamstående förälder, un-gifta föräldrar, personer med funktionshinder sexual- (Samma
kön, förvirrad kön, barnmisshandlare) kan inte uppfostra barn.

Vi dd ing - Da yre qu ir eme nt.
Bröllop hålls på dag sex av Celebrant från Sheriff Shire-office.
Bride & Groom försörjnings Finger-ringar (*) 'Medicals, Profiler & AvL & E: s.

De tar Föräldrar bröder och systrar. Ingen annan får delta (inga barn) .

NOTERA ! Hon håller sin familj namn. * SHE finger-ring, 9 karat plain rose-guld, inristat,
datum brud och brudgum 1 st namn. HE finger-ring, 9 karat plain gult guld, graverad
datum brudgummen & brud 1 st namn.

1GOD är wa iti ng till hea rf rom DIG!

JJ

JJJJ

MULTIPLIKATION - Pr aye r
Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka trogna
vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack Du för att njuta av parnings ber
för fertilitet och hälsosamma födslar förbinder sig att para sig och föröka

Så mänskligheten kan kolonisera det fysiska universum för
härligheten av 1GOD & den bra av mänskligheten

Denna bön används på bröllopsdag & multiplikation Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Titel: CG ' Heliga äktenskapet' Kontrakt
Ändamål: Mate, Multiplicera och starta familj!
Tidsrymd: Börjar bröllopsdagen. Upphör när det yngsta barnet
bordar ålder 16 för SHE, ålder 17 för HE.

Barn: 3 är obligatoriska, fler är önskvärda.
Parning: Sole parning rättigheter! Daily parning önskvärt att tänka 1sttid.

gravid: Ingen graviditet efter 10 veckor, är medicinskt stöd en
måste. Ingen graviditet efter 50 veckor, kontrakt avbryts.
Måste gravid årligen tills kvoten på 3 barn har uppnåtts.

Föräldraskap: HE & hon måste ta Föräldraskap Course. HAN HON
måste närvara Shire-SMEC & provinsen PHEC behov.

Skilja: En part måste befunnits skyldig. * Guilty förlorar varje
rätt från "AvL & E uttalande + eventuella vinster som gjorts under kontrakt. Det finns
också finnas någon mer kontakt med barnen.
* Både skyldig, barnen går i fosterhem.

Grunder för skilsmässa: Missbruk, otrohet, Caged Rehabilitation, 7 veckor på livsuppehållande, Mental- inkompetens, 50%
eller mer fysisk-funktionshinder.
Undertecknad av: Brud................................................. ...............................
Brudgum................................................. ............................

Bevittnades av Celebrant: .................................................. ...........
Datum: .................................................. .................................................

Deltagare: .................................................. ......................................
.......................................................................................
.......................................................................................

En forcedby: Sh ire Sh eriff

Religiösa äktenskap ritualer ska utföras på vardagar 7. Efter

26

1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians
14.12.1.1 www.universecustodianguardians.org

1FAITH laggivare Uppenbart

paret återvänder från sin smekmånad. De kan sköta sina religiösa plikter. T.ex.
delta Gathering.
Pompösa stora bröllop och
extravaganta mottagningar är
Anti-Social, arrogant. De skys av
gemenskapen.

Efter ingående av Holy-Matrimony kontrakt (H-MC) paret har 2 val. Ange ett
Companion kontrakt (CC) , Eller separat.

Följeslagare Kontrakt
Titel: ' Följeslagare' Kontrakt
Ändamål: Sällskap, dela livet!
Tidsrymd: Fram till att separera eller dödsfall. Separering har att ge

3month varsel på Shire-office.
Utgående "AvL & E uttalande från 'HM' kontrakt eller nya" AvL & E uttalande blir en del av
kontraktet. Om separera varje får hälften av tillgångar som ägs. Vid död 1 den andra blir allt.
Eventuella testamenten ignoreras.

Undertecknad av: HON................................................. ...................................

HAN................................................. ......................................

Bevittnades av Shire Officer: ... ................................................. ..........
Datum: .................................................. ...................................

Följeslagare kan byta ringar efter att ha skrivit en 'Companion Kontakt'. SHE
finger-ring, 9 karat vanligt vitt guld, graverad Hans & Hennes 1 st namn. HE finger-ring,
9 karat vanligt vitt guld, inristat hennes & hans 1 st namn.
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1GOD är wa iti ng till hea rf rom DIG!

JJ

JJJJ

KAMRATSKAP - Pr aye r
Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack Du för att njuta av
kamratskap ber för långvarig dela sällskap lovar att harmonisera och
dela
Umgås med andra kamratskap par för härlighet 1GOD & den
bra av mänskligheten
Th isprayerisused wh enenteringcontract!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
OTROHET bryter ett löfte att förbli trogna ...
Otrohet bryter ett löfte mellan en HE & SHE att förbli trogna mot varandra. Det löftet kan
vara en muntlig överenskommelse mellan älskande, som nämns i ett kärleksbrev, eller
en del av äktenskapet löften.
Breaking det löftet är en trolöshet mot huvudman en illojal handling en otrogen överträdelse.

Otrohet är ett brott mot löfte. En moralisk fel genom att antingen han eller hon eller
båda. Denna överträdelse innebär fly från familj, vänner, grannar, gemenskap, ...

OTROHET
Under löptiden för en 'Holy-Matrimony Contract' någon sexuell trans gression är en
moralisk fel som också är en gemenskap brott. sexuell överträdelse (Anal, oral eller
vaginal) av man med en annan SHE han eller djur. sexuell överträdelse (Anal, oral eller
vaginal) genom fru med en annan HE, SHE eller djur. Dessa överträdelser är
'Äktenskapsbrott'. Äktenskapsbrott resulterar i obligatorisk makulering av " Holy-Matrimony
Contract ' ( skilja) .

Om fru är inte gravid och det finns inga barn. äktenskapsbrytaren (Han eller hon) åtalas,
FRÖKEN / R4 ! Allt som ägs av äktenskapsbrytare går till offer för denna svek som
kompensation. Make och hustru är äktenskapsbrytare båda åtalas, FRÖKEN / R4 & allt
de äger
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går till statskassan.

Om fru är gravid & / eller det finns barn. äktenskapsbrytaren (Han eller hon) åtalas, FRÖKEN
/ R5 ! äktenskapsbrytaren (Make eller maka) Det är inte tillåtet att se eller vara nära barnen
någonsin. Allt som ägs av äktenskapsbrytare går till offer för denna svek som
kompensation.
Make och hustru är äktenskapsbrytare båda åtalas FRÖKEN / R5 & allting de äger går
till statskassan. Barn går in Foster-vård och aldrig att se sina föräldrar igen.

Skilja
Skilsmässa blir obligatorisk när en eller båda parter i en " Holy- Matrimony
Contract ' bryta det eller inte klarar av att uppfylla sina åtaganden.

Återfallsförbrytare av missbruk (Se Scroll 4) . Otrohet (Se Infidelity) .
Om en eller båda parter, H-MC anger Caged-rehabilitering. Om en eller båda parter, H-MC
är 7 veckor på livsuppehållande. Certifierad Mental inkompetens. Certified 50% eller mer
fysiskt-funktionshinder.

Skild en part måste befunnits skyldig. Guilty förlorar varje berätt ment från "AvL & E
uttalande plus eventuella vinster som gjorts under kontrakt. Det finns också finnas någon
mer kontakt med barnen. Både skyldig, barnen går i fosterhem. Tillgångar går till
statskassan.

Separat
Separation efter avslutad H-MC . Värdet av "AvL & E uttalande delas lika. Båda parter
är att hålla kontakten med barn (barnbarn) .

Separation av följeslagarna efter att 3month varsel på Shire- kontor. Värdet av "AvL
& E uttalande delas lika. Båda parter är att hålla kontakten med barn (Barnbarn) .

Föräldraskap

För närvarande en majoritet av föräldrarna inte är kapabla att ge sina barn möjlighet att
producera sitt bästa. Detta beror på rikedom-apartheid många barn nekas möjlighet att
producera sitt bästa. Depå-Guardian har svaret: End rikedom-apartheid förvaltning av
tillgångar och band & bur ( FRÖKEN / R6 ) de brottslingar som är orsak och verkan wealth-
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apartheid.
Depå-Guardian använda gemenskaps föräldraskap, Free-utbildning, lära och lära,
Shire-SMEC & provinsen PHEC! Gemenskapen föräldraskap en maskopi forskare, lärare,
medicinska s och föräldrar. Följ med på ett gott föräldraskap.

Child namngivning

Depå-Guardian ge sina nyfödda 3 namn. 1 st namn (upp till 10 bokstäver) , 2 nd namn (upp
till 10 bokstäver) , Efternamn (upp till 10 bokstäver) . Ingen av namnen har mer än 10
bokstäver. CG plocka nyfödda namn innan födseln. En nyfödd namn representerar en
fortsättning på en mödrars och fäders familj arv.

den 1 st namnet på en SHE nyfödda har en kvinnlig 1 st eller 2 nd namn från mödrar familjen (Levande
eller deseased) . den 1 st namnet på en HE nyfödd har en manlig 1 st eller 2 nd namn från fäder
familjen (Levande eller deseased) .

Vid födseln föräldrarna är osäkra på ett namn. Den nyfödda ges standard 1 st namn. En
SHE nyfödd får mödrar 1 st namn. En HE nyfödd får fäder 1 st namn. Namn gång givna
kan inte ändras.

den 2 nd namnet på en SHE nyfödda har en kvinnlig 1 st eller 2 nd namn från fäder familjen (Levande
eller deseased) . den 2 nd namnet på en HE nyfödd har en manlig 1 st eller 2 nd namn från
mödrar familjen (Levande eller deseased) . Vid födseln föräldrarna är osäkra på ett namn. Den
nyfödda ges standard 2nd namn. En SHE nyfödd får fathers'mothers' 1 st

namn. En HE nyfödd får mödrar fädernas 1 st namn. Namn gång givna kan inte ändras.

När du anger ett " Holy-Matrimony Contract ' Hon håller hennes familjenamn gör han.
Familjen-namnet på en SHE nyfödd är mödrarna familjenamn (obligatorisk) .
Familjen-namnet på en HE nyfödda är fädernas familjenamn (obligatorisk) .

P rivilege 9:

ha ve en sällskapsdjur

En del av en förvarings-Guardian uppgift är att leva i harmoni med djur. A
'Depå-Guardian familjens kommer att innehålla djur i deras familj. Dessa djur kallas
husdjur. De ska utbildas, vårdas och älskade.
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Husdjur ska vara någon fara för samhället, Habitat & det är vilda djur.
Husdjur är icke-giftiga. Husdjur är inte rovdjur. Husdjur är inte vilda djur.
Husdjur är inte större sedan en liten hund. Husdjur kan inte flyga.

Däggdjur husdjur desexed. Endast licensierade uppfödare kan föröka sig.
Unlicenced avel, FRÖKEN / R3 för varje djur.

Däggdjur får inte bara hållas inne men få utanför exponering.

Dogs & deras vårdare måste slutföra lydnadsträning. Om du inte gör det, FRÖKEN
/ R1 . Stora hundar används inte som husdjur. Brott är stora hundar tas från
ägaren, FRÖKEN / R1 . Endast små hundar lever i kluster Homes.

Katter är rovdjur och gillar att ströva göra dem unsuitab- le som husdjur, brott, FRÖKEN
/ R3. Flygande fåglar måste vara fri att flyga. Vilket gör dem olämpliga som husdjur,
brott, FRÖKEN / R2 .

Cluster-Homes tillåter små: akvarium, terrarium, små hundar. Låt inte
katter, djurliv, husdjur, någon- ting som är större än en liten hund,
ingen avel.
Varelser som är ett hot mot hyresgäster och livsmiljö.

Akvarium
Aquarium är en del av förvarings-Guardian Educati- på systemet.
Varje SMEC & PHEC har Aquarium. Barn- ren lärs Aquarium
underhåll. Kallt vatten & Tropical fisk är mest lämpad för kluster-hem.

Terrarium
Terrarium är en del av CG utbildningssystemet. Varje SMEC
& PHEC har terrarium. Barnen får lära sig Terrarium
underhåll. Small Terrarium är mest lämpade för kluster-hem.

Husdjur får bete sig naturligt. Innan få ett nytt
husdjur ägare måste utbilda sig om hur deras
husdjur beter sig naturligt. Okunniga husdjursägare
kan tvinga husdjur att bete sig onaturligt. Detta blir
grymhet mot djur.
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Grymhet husdjur
lemlästa: urklipps öron, svans ... FRÖKEN / R2

Mode päls trimning. Målning päls, skinn, ... Dressing upp dem
... Behandla dem som människor, förneka dem att vara sig
själva. FRÖKEN / R2 .

hurting: stryk, sparkar, ... FRÖKEN / R2

tortera: bete, labb djur, ... FRÖKEN / R3

Thrill-dödande: jakt, tjuvjakt, roadkill, safari, ... FRÖKEN / R4

raser: Mops, engelska, franska bulldoggar föds med
evermore plana ytor. Pet ägare lockas till den plana ytan
för sin barns resem
- Blance. De inavelsresulterar i biverkningar
andningsproblem har hundar kollapsar under varmt väder och hjärtsjukdom på
grund av dålig andning, som gör hundarna lider hela sitt liv. Pet ägare tror
andningssvårigheter är charmiga personlighetsfunktioner. Denna typ av avelsändar, FRÖKEN
/ R4
Hålla ett husdjur utan att umgås med sin egen sort är grym. Djur är också en del
av 'CG Free-utbildning' och 'Teach & Lär'.
Vissa är tamdjur, andra är husdjur. Inte vilda djur.
SMEC : New födda klubb, Basic-skola, flicka enda skola, familje- College alla har husdjur. Omhändertagen
av lärare, mödrar och forskare.
SMEC har också domesticerade djur och djurstudier.

PHEC : Boy enda skola, Apprentice-College, Fack College, Ledarskap
-College, Ledarskap-Camp alla har husdjur. Omhändertagen av
forskare, lärare och fäder. PHEC har också domesticerade djur och
djurstudier.

1GOD är wa iti ng till hea rf rom DIG!
SÄLLSKAPSDJUR - bön

JJ

JJJJ
Fira 11.3.7. Sällskapsdjur dag

Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka trogna
vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn)
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Tack du, till glädje för husdjur Jag ska träna, ta hand om och vårda alla
husdjur jag sträva efter att vara en ansvarsfull omsorg Pet keeper jag
skall skydda husdjur från grymhet och misshandel för härligheten av 1GOD
& den bra av mänskligheten

Denna bön används på Pet dag eller när det behövs.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Husdjur är ett ansvar. Att försumma husdjur ilska 1GOD
P rivilege 1 0: Ha veviolent - freec ommun ity
Människor har rätt att känna spara i sitt hem. De har rätt att känna spara vid studiens &
arbete. Det är därför som "Depå-Guardian Shun Viol- ENCE koncept görs tillgänglig (Se
CH4, 7Tribes) för genomförande i varje Shire .

Grevskap tillhandahålla Sentinel tjänster. Sentinel hantera låga till medelrisk vakt och patrull uppgifter. På
eller ledig en Sentinel kommer att rapportera asocialt beteende (Vandalism, brott, föroreningar) &
Rapportera eventuella hälso- och säkerhetsfrågor gemenskap. Sentinel kommer att gripas och
upplevda trasiga överträdelser och begått brott. Sedan kalla sin station för en patrull för att plocka upp
de gripna.

Grevskap tillhandahålla en obligatorisk 7hour Natt Utegångsförbud
från 14-21 timmar (CG Klock) . För god hälsa, minskad
energiförbrukning, mindre föroreningar och skydd av vilda djur. Minskning
av brott, kosta att regeringen och uppmuntrande multiplikation.

Emergency service arbetstagare att hjälpa brottsbekämpande. Genom att vara vaksamma
överträdelser av regler och förordningar om eller från arbetet. De kan ha att göra civil arrest
talet. CE reser kan kallas att hjälpa till.

Folk hjälpa sina grannar när under attack.
Arbetare hjälpa arbetskamrater. Lärare och
forskare hjälper varandra.
Varje Shire mål är att vara våldsam gratis.
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Att ha en våldsam fritt samhälle är en Right & Duty. Varje människa har rätt att känna spara.
Varje person har en skyldighet att hjälpa människor som har våld inflickted på dem. Inte gör
det, FRÖKEN / R2
Folk som tillåter våld, titta våld, FRÖKEN / R2 Människor som uppmuntrar (Heja på, hjälp) ,
Hetsa, våld, skydda våldsamma människor från gripandet, FRÖKEN / R3

1GOD är wa iti ng till hea rf rom DIG!

JJ

JJJJ

Offer av C r ime P rayer Minnesdag 2. 4. 7. Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste
universum dina mest ödmjuka trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) begär att
lindra ångest och smärta av brottsoffer Hjälp Brottsoffer får Rättvisa och ersättning
Jag lovar att hjälpa straffa brott oändlig Fråga det onda straffas i Life & Afterlife för
härligheten av 1GOD & den bra av mänskligheten

Denna bön används på brottsoffer Day (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Våld börjar med ofödda. Våldsamma omgivningar in-fortfarande pro- pensity för våld
under resten av livet. Benägenheten för våld behöver en trigger för att aktivera
våldsamma. triggers: Alkohol, ilska, rädsla, peer tryck, kontakt sport, slåss-sport,
okunnighet, förnedring, sinne förändra ämne, brist på empati, provokation, våldsam
video, våldsamma TV-spel, ...

Ett ofött utsatta för mamma & pappa verbalt missbruka varandra. Lära
sig att det är okej att verbalt missbruk och kommer att göra det senare i
livet. Ett ofött utsätts för mamma att fysiskt skadad av pappa. SHE
nyfödda kommer senare i livet utstå misshandel av HE. HE nyfödda
kommer att tycka att det är okej att skada SHE.

Aggressivt missbruka, hotfull, dominerar andra är mobbning.
Mobbning börjar med intimitation & kan utvecklas till misshandel. Bully är oftast
omge sig med olyckliga fega individiduals.

34

1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians
14.12.1.1 www.universecustodianguardians.org

1FAITH laggivare Uppenbart

Bully & gang blir skyldig genom association. Indimidation, FRÖKEN / R1 .

hot, FRÖKEN / R2 . Hurt eller döda: individuella, barn, Juvenile, Vuxen, Senior eller
Gang regler.

V iolence isthethreat
STOP VI OLENCE
startat hem
P rivilege en 1: F

reetrea tme nt wh ensick

Gratis behandling när sjuk är en 1GOD ges rätt till goda människor. Free behandling är inte
tillgänglig för rehabilitators. Personer med självförvållade hälsa-frågor (Missbruk,
kannibalism, elektiv kirurgi, stympningar, självmord, ...) inte få gratis behandling.

1GOD är wa iti ng till hea rf rom DIG!

JJ

JJJJ

God hälsa P rayer C elebration - dag 1 2. 1. 7 Kära 1GOD , Skaparen av de
vackraste universum dina mest ödmjuka trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn)
ber om ursäkt för min ohälsosam livsstil jag sträva efter att gottgöra

Vänligen stödja mina ansträngningar att gottgöra Jag stöder 'Fri
behandling när sjuka' för härligheten av 1GOD & den bra av
mänskligheten

Denna bön används på Good-Hälsodagen

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privat, betald (Girighet, spekulation, avfall) för sjukvården slutar. Privat sjukförsäkring
är föråldrad dess tillgångar konfiskerade utan kompensation. Privata kliniker
absorberas utan ersättning från " SMEC ( Shire medicinska och utbildnings Complex) '.
Privata sjukhus absorberas utan ersättning från " PHEC ( Provincial Hospital &
utbildning Complex) '.
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Privat, giriga spekulation sjukvård i korrupta Wealth Apartheid länder har självreglerande
organ. De skyddar försumliga kriminella sjukvårds praktiker från åtal. Detta organ
lobbygrupper för injust lagar. Det hjälper också sina medlemmar att rip off patienter. Varje
selfregula- ting kroppen (Inte bara hälsa) stängs och dess administratörer bur, FRÖKEN / R6
.
University utbildade 'GP (Allmänläkare) "Är inte riktiga sjukvårdare. De är piller
dispenser för Pharmaceuticals. Läkemedels belöna dessa falska sjukvårdare med
kontanter, gåvor, resor, ...
Depå-Guardian medicinsk utbildning för 'GP' är via " SMEC '. SMEC erbjuder fri sjukvård (Förebyggande,
kontinuerlig och eftervård) .

Depå-Guardian medicinsk utbildning för 'Specialist' är via " PHEC '.
PHEC erbjuder fri sjukhusvård.
Depå-Guardian ambulans / akut utbildning via " pDEC
(Provincial Defence nöd- centrum) '. PDEC erbjuder gratis ambulan- CE &
räddningstjänsten.
Många Pharmaceuticals' är giftiga och inte bota.
de lätta (kanske ) obehag och behöver tas på lång sikt. De 'alla'
har biverkningar kräver mer Pharmaceuticals' (förgifta) fler
biverkningar. En parasit predatory spekulation marknadsföring
system. Skapa efterfrågan> Upprepa (Dependancy) > Införa ny (bieffekter)
Produkter. Belönings säljare
(Läkare) . Detta korrupt system är därför hälso-och sjukvård är så slutförandegarantier
och slösaktig.

Pharmaceuticals' är primitiva dyr behandling. Pharmaceuticals' är en sista utväg
behandling. Shun sjukvårds utövare som bara föreskriver Pharmaceuticals'. De är
inkompetenta korrupta ”Quacks”. Kräver de att diskvalificeras. Notera! Håll dig till
vårdnadshavaren-väktare kostråd och följande övningar minskar sjukdomar med 80%
+.
Rehabilitators som får begränsad hälso-och sjukvård faktureras. Rehabilitators
kan inte gå på livsuppehållande.

Rehabilitators inte får kosmetisk kirurgi.
Personer med självförvållade hälsa-frågor betala för hälso- och sjukvård: Alkoholister,
vågar-djävlar knarkare, fasters', Mutilators' (Body-piercing, omskärelse,
kosmetika-
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kirurgi, tatueringar, transfusioner, transplantationer) , rökare, Thrillse, ...
Människor som inte bryr sig om sin hälsa ställs till svars.

De gemenskapen är skyldig BRA människor, fri medicinsk
P rivilege en 2: Gratis

utbildning

Gratis Utbildning är en 1GOD ges rätt till goda människor.

Gratis utbildning är en st steg att uppfylla Scroll en Belief4, ”Människan är
att söka och få kunskap sedan tillämpa den”.

Depå-Guardian gratis utbildning är tillgänglig från vaggan till
kremering. Barn, unga med psykiska, fysiska, sexuella funktionshinder
inte delta gratis utbildning. De såg efter och bor i specialiserade
regionala föreningar.

SMEC ( Shire medicinska och utbildnings Complex) I början och slutet av gratis
utbildning. HE från ålder '0-9', HON från ålder '0-16' & Seniors från ålder '63 och framåt till
slutet. SMEC är också en karriär väg för bara hon

(mödrar) ! Varje SMEC har en 'Gathering'.

Ålder 0-2: en nyfödda Attends med sin mamma en ' SMEC: New födda klubb ' 6 dagar
i veckan. Nyfödd på att slutföra år 2 får ' Nyfödda club Diploma' Mödrar slutföra 280
timmar club lärande och undervisning får: ' År 1 Lärlings 'SMEC' Certificate '
Ålder 3-9: killar tjejer (Lärda) delta 6 dagar i veckan blandade klasser
(Co-ed) SMEC: Basic-skolan ' Forskare på att fylla år 9 får
' Basic-School Diploma' . Mödrar slutföra 140 timmar Basic School lärande och
undervisning får: ' År 2 lärlings 'SMEC' Certificate '

Ålder 10-14: flickor (Lärda) delta 6 dagar i veckan flickor bara klasser på " SMEC: Girl
enda School '. Forskare om hur man fyller år 14 får
' Flicka School Diploma' Mödrar slutföra 140 timmar flicka skolan lära och
undervisning får: " Medical & Utbildning Varu- Certificate' .
Ålder 15-16: flickor (Lärda) delta i 6 dagar i veckan betalade (1x wmw)

klasser på ' SMEC: Familje College '. Forskare om hur man fyller år 16 mottar " Familje
College Diploma'

ålder 63 eller över senior (Co-ed) utbildning finns på ' SMEC: Senior Activity
Club ' .
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PHEC ( Provincial Hospital & utbildning Complex)
ger kontinuerlig gratis utbildning. HE från ålder '10 - 18' 'Bara Boy
skola', och 'Apprentice-College'. HE & HON vidareutbildning: Technical-College,
Ledarskap-College, Ledarskap-Camp.

Ålder 10-14: pojkens (Lärda) delta 6 dagar i veckan pojkar bara klasser på " PHEC Boy
enda skola '. I grupper om 14, lär de genom klocka, lyssna, försöka, förstå och lära (Wltut)
. Efter att ha avslutat år 14 får en " Boy School Diploma '. Fäder på en dag i veckan
roster- plikt är utbildade och arbetar som lärare stöd.

Ålder 15-18: pojkens starta en tre år belönas (1 wmw) lärlings vid ' PHEC Apprentice
College '. I grupper om 14, lär de genom klocka, lyssna, försöka, förstå och lära (Wltut) . år
1 de går College 3 dagar och arbete på cron 3 dagar. år 2 de går College 2 dagar och
arbete på cron 4 dagar. År 3 de går College en dag och arbete på cron 5 dagar. Efter
avslutad tjänade: " Handels Certificate '.

Vidareutbildning finns på ' Teknisk högskola' . De håller en månad heldagsSuperVisor
kurser. Detta är en 1 timme efter soluppgång till en timme före solnedgången 6 dagar i
veckan 4 veckors kurs. Daglig rutin: pray- ers, övningar, psykologi, kommunikation,
delegering, ledership, com
- kommittéer, ... Efter avslutad tjänade " Handledare-certifikat '

' Ledarskap-College ' ger 2, 1 månad heldagskurser 'Leader Diploma' & 'Chef-Diploma' . Ledarskapsutb
dagligen rutin liknar Visor kurs + skyldigheter akut-tjänster. Efter avslutad får " Leader-Diploma
'. Manager kurs innebär start- ing inrätta en " cron '. Slutförande tjäna s " Manager-Diploma
'. ' Ledarskap-Camp' 2 månad heldags administration kurs. Kurs sätter upp en " Cluster-CRON
'& behandlar en nödsituation (PDEC utbildning) . Slutförande tjäna s " Administratör-graders
'.

pDEC ( Provincial Defence nöd- centrum) driver 'CE
(Community Emergency tjänst) '. CE driver ett år tvångsgemenskaps Emergency
"tjänst' utbildning med 17 år gammal hon och 18 år gammal han. Det retrains reser.

PHEC & pDEC aktie 'Ledarskap-Camp utbildning. alla som
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fick CE utbildning blir en reserv. Varje Den som avslutat 'CE' blir en reser på standbye,
till ålder 49. SHE efter komplement ting 'H-MC (Holly Matrimony Contract) "Blir en reser
på standbye, tills 49 år.

Provincial regeringen ger 'Free-utbildning' från ofödda att inkludera seniorer. Non
Government utbildning stöds inte och stängd. Utbildning (Fri, offentlig) tillhandahålls
av provinsen och Shire.
SMEC ' Shire medicinsk och utbildning Complex'.

PHEC " Provincial Hospital & utbildning Complex'.
pDEC " Provincial Defence nöd- center'.
CE " Community Emergency tjänst'
Utbildning är ett samarbete mellan föräldrar, lärare och sjukvårdspersonal.

Det handlar om Free-utbildning, Free-hälsa och lärlingsplatser.

Inga hemläxor! Nej, icke statliga utbildning! Nej, universitet!
1 st Lär när förstå, börja undervisa. I gratis utbildning snabba elever lär långsamma
elever. På jobbet den erfarne arbetaren utbildar nykomlingar.

1GOD är wa iti ng till hea rf rom DIG!

JJ

UTBILDNING - bön

JJJJ
Celebra dag 6.1.7.

Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) lovar att söka, få och tillämpa
kunskap hela livet att lära sig och lära från Free utbildning för att stödja
offentlig Free-utbildning Pass på Livserfarenheter till nästa generation för
härligheten av 1GOD & den bra av mänskligheten

Denna bön används i klassen och på utbildning Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Plagiera att bygga vidare på och avancera nya idéer. Varför skriva något som är väl
skriven. En bra bit av skrift bör omhuldas inte
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förvanskas genom omskrivning. Plagiera en bra bit att skriva och sedan expandera på den .
Evolution fortskrider genom att bygga på befintlig och sedan skapa ett nytt.

Läsa en bra bit att skriva uppmuntrar sinnet att lyfta ett intellekt till den höga
standarden på originalet. Stoppa detta tänkande att koncentrera sig på omskrivning
är mediokra tidsödande utbildning. Var smart, 'plagiera'.

Plagiat gäller inte bara att skriva. Plagiat gäller för alla 'IP' (Intellektuell Property) . Gemen- skaps ger människor medel och möjlighet
att utveckla Intellectual-egendom. Därför alla 'IP' är gemensam
egendom som ska användas av alla! Profiterar från 'IP' plundrar
gemenskapen ett brott: ' FRÖKEN / R6 '
All 'Intellectual Property' hör till samhället till gagn för alla. I korrupta, girighet,
vinstdriven Anti-1 GUD länder kan plagiariz- ing intrång i upphovsrätten. Påstå
Copyright stjäl från samhället, kriminellt beteende: ' FRÖKEN / R6 '

Läxa är det mest oärliga och värdelös form av lärande eller undervisning. En
Scholar är under tryck från distraktioner, vänner, okunnighet, föräldrar tidslinje ... De
flesta läxor inte görs av forskare som bedöms och betygsätts. Läxor på grund av sin
oärliga naturen är meningslöst och missvisande för bedömning. Föräldrar och
lärare som stöder läxor, stödjer fusk.
Lärare har moraliska problem när märkning. De misstänker att forskare inte gjorde
uppdraget. På grund av denna osäkerhet några märken ges är värdelös. Läxor som
verktyg för bedöm- ning av förståelse är missvisande. därför Home
- Arbetet är ett slöseri med tid och resurser. INGA HEMLÄXOR
bedömning : Behövs för att göra Teach & Lär användbar och effektiv.
Notera ! Det finns: 'inga läxor' !!!

Forskare bedöms för förståelse uppdrag fullgjorts i klassen. När en studie-modul är
klar Forskare får Uppdragen att bedöma förståelse. Förståelsen uppdragen färdigställs
i klassen. Notera ! Det finns: ' Inga hemläxor '!!!

Det finns två bedömning: Passera eller Misslyckas. Pass-rate är 70% omfat-
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70%

sionen. A misslyckas & forskaren måste upprepa studien-modulen tills ett
pass. Notera ! Endast modulen behöver inte upprepa hela året.

Det finns ingen sista året Assessment & / eller slutprov (Värdelös aktivitet) . Bedömning är
endast för varje modul, inte för ackumulerade moduler. När en forskare har klarat alla
inställda moduler en kurs certifiera ficate utfärdas.

Lärare bedöms för arbets kompetens, engagemang för 'Lär & Lär' & elev
förståelse. En lärare måste kunna 'självdeklarera' undervisningen
prestanda. En klass

90%

pupill förståelse-hastighet av 90% plus är acceptabel. Något mindre och utbildare (Lärare)
avlägsnas & omskolade.

Före varje undervisning sikt alla studiemodul förståelse Uppdragen för termen måste
vara 'framgångsrikt' kompletteras med relevant pedagog. Den Utbildare behöver en
Pass-hastighet av minst 90%. Fel, inte läraren inte lär detta ämne den termen. En
bedömning måste göras om personen är lämplig att vara med Education.
Notera: CG stöder inte multi-skilling. Att veta lite allting och ingenting bra. Gör en
person mediochre, inte lämpar sig för utbildning. Lärare ska vara kunniga specialister.

80%

En skola elev förståelse-hastighet av 80% plus är accep- tabell. Mindre &
Principal-Utbildare tas bort. Återgår till undervisning.

En skola år är indelat i 3 termer. Termen 1, den 1 st, 5 månader. Termin
2, de följande 4 månaderna. Term 3, de senaste 5 månaderna av förvarings Guardian
Kalender. Det finns inga skol semester. Lärare är forskare rätt till 2, 1 vecka semester.
Taken separat, en vecka i taget. Minst 3 månaders mellanrum. Måste gälla minst 4
veckor i förväg. Föräldrar söker forskare.

Övning
Forskare & lärare dagligen (obligatorisk) delta i inomhus exerci- ces (Använd L-GM
som guide) . Gym s, ovala s stängda (obligatorisk) . Kon- takt sport, slåss-sport &
elit-sport (En vinnare, många loosers) är ban- ned. Varje rektor / utbildare avviker tas
bort från Education.
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Sexuell-Disability
Forskare som visar tecken på 'Sexual-Disability' (Child-antasta, samma kön, förvirrad
kön). Utvärderas av en kommitté (Lärare, sjukvårdare, föräldrar) . Om de befinns
drabbade överförs till 'SDQC' (Sexual- Disability karantän Compound) . För deras egen
säkerhet och skydda de andra barnen.

Mentalt handikapp
Forskare som visar tecken på 'Mental-Disability' . Utvärderas av en kommitté (Lärare,
sjukvårdare, föräldrar) . Om de befinns drabbade är överföras till 'MDQC' (Mental-Disability
karantän Compound) . För deras egen säkerhet och skydda de andra barnen.

Fysiskt handikapp
Forskare som visar tecken på 'Physical-funktionshinder' . Utvärderas av en kommitté (Lärare,
sjukvårdare, föräldrar) . Om de befinns drabbade är överföras till 'PDQC' (Physical-Disability
karantän Compound) . För deras egen säkerhet och skydda de andra barnen.

Seek> vinst> tillämpa kunskaper via
Gratis utbildning <Lär & Lär
P rivilege en 3: Rewa

rded wo rk

Varje person har en 1GOD ges rätt att vara användbar och har belönat arbete. Arbetslösheten
är inte acceptabelt. En börda för samhället. En värdelös liv.

Belönas arbete är uppdelat i löntagare och volontär. Löntagare sköter behoven av den
fysiska sidan av livet emot monetär belöning. Volontärarbete är bra för själen. 1GOD älskar
volontärer!
1GOD tittar!
Av ekonomiska förvaltning, löner och villkor (WMW) fastställs av länsstyrelsen. ' WMW ' fastställs
årligen. WMW kan förbli densamma, eller gå upp eller gå ner som de ekonomiska
villkoren kräver.
För att ställa löner och villkor som de är standardiserade. För bästa ekonomiska
management allas löntagare. Privat och statligt ägande är
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avskaffas & ersättas med cron . Fackföreningarna avregistreras. Regeringen sätter lönerna och
villkoren. Det finns 7 lönegrader.

Pay bygger på en 'vecko minimilön' (WMW) & En multiplikator.
Löneskalan börjar med en WMW x1 (minimum) till WMW x7
(maximal) :
wmw x 1
wmw x 2
wmw x 3
wmw x 4

oerfaren, lärling
skicklig, Trady
master-Trady
Visor

wmw x 5
wmw x 6
wmw x 7

Leader Chef
Administratör
(maximal)

WMW 6 dagar, 7 * timmar per dag, 42 timmars arbetsvecka, inget arbete på dag 7

(Rolig dag) . Det dagliga arbetet timmars span (Time-triangeln) : 1 timme efter soluppgång till en
timme före solnedgången. Utanför denna tid endast räddningstjänsten arbete (Natt-Utegångsförbud)
. Weekly inte mer än 18 timmar (3 timmar per dag) av deltidsarbete. Ingen tillfälligt arbete.

* CG Klock, New-Age time-management används

Villkor för alla 7 löne kvaliteter:
Väntar HON' s får 7 veckor pappaledighet,
WMW 1 sedan SMEC regler ~
HAN' s ta emot en vecka mammaledighetar, WMW 1 ~

Sjuklön för alla betal-grader, WMW 1 ~
Det finns tre dagars klagomål ledighet, WMW 1 ~

Det finns 2 veckor (14 dagar)

årlig-ledighet betal-klass, WMW 1
~ Det finns ingen årlig-ledighet lastning
eller lång ledighet ~
Arbets redskap, mat, dryck och hygien
tillhandahålls.
Arbetsförhållanden: En arbetsplats är att vara frisk och säker med
skyddsutrustning och skor bäras som behövs. Pushing människor att göra mer
arbete på kortare tid är osäkra, ohälsosamma och minskar kvalitet. Det finns
pauser var 3 timmar. Totalt arbetade timmar en dag får inte överstiga 10 timmar .

Karriärsbana! När det finns en öppning, som stöds av arbetserfarenhet, tjänsteår. Ytterligare
studier efter kvalet ( HAN HON) .
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Beskatta för att få inkomst upp till wmw7: 0% ~ Skatt för inkomster över wmw7 :

100% ~ Skatten för förmåner: 100%!
Arbetare som inte kan hitta hel- eller deltidsarbete.

Användes lämpligen (Bra-doers') vid ' Grevskap ' på
WMW x1 . Att ha goda doers eliminerar arbetslös!

1GOD väntar på att höra från dig!

JJ

JJJJ

Workers- Bön 5.1.7. arbetare dag ' Grevskap ' fester
Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka trogna
vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) ber om hjälp så att jag kan vara en
användbar arbetstagare kan mina ansträngningar att uppskattas och belönas
rättvist jag försöka göra mitt bästa hela tiden jag kommer att göra mitt samhälle
stolt över mig för härligheten av 1GOD & den bra av mänskligheten

Denna bön används på Workers Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege en 4: re

ceiverespect

Depå-Guardian ger 'Respect' de i gengäld vill vara respekterad. Mottagande respekt är en
del av en harmonier familj, arbetsplats och kom- gemenskapen. Ta emot avseende är en
privlege. CG visa respekt för andra förvarings-Guardian till Elders och medlemmar av
1Church ( UCG1) .
De visar också hänsyn till andra behjärtansvärda människor.

Mottagande Respekt visar beundran för dygd och / eller prestation
. Det kan ta tid och ansträngning för att bli medvetna om goda egenskaper. När medveten &
förekommande fall, ära dessa kvaliteter med respekt.

Föräldrar får respekt från sina barn. I gengäld föräldrar respekterar sina barns växtvärk. Äldre
emot respekt från yngre visa respekt via kunskaps kontinuitet. Människor visa respekt
för elect- ed ledare. Arbetare visa respekt för cron kommittémedlemmar.

Respekt är inte en Freebie. Respekt tjänas! Människor som inte har
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tjänade respekt. Ta inte emot respekt. De måste förbättras.
Får du respekt, 'Ja, bra'! Tar inte emot respekt, 'Why Not'! Själv utvärdera, be andra. Du
kan behöva förändras. Andra kan behöva tillrättavisning.

Respekt ! Ett gott syfte!
P rivilege en 5: re

ceivejustice

Ta emot Rättvisa är en 1GOD given mänsklig rättighet! De största
hoten mot Justice är ärftliga-tyranner politiska-Tyrants & Wealth
Apart- Heid. förneka detta
1GOD given privilegium är kränkande 1GOD & en kom- skaps brott FRÖKEN
/ R6-7

Ett hot mot rättvisa är In-rättvisa, Elitism, korruption, ..
(Chain of Evil) . Orättvisor är resultatet av arrogant, självisk och
makt beroende Heredi- tära politiskt Tyrants. Ärftlig-Tyrant s
abdikera eller bur,
FRÖKEN / R7 . Politiskt-Tyrant s är bur, FRÖKEN / R7 .

Wealth-Apartheid slutar. Korrupta, Parasitisk, underprissättning, profit s är
tillgångs avskalade, bur, FRÖKEN / R6 .

Ersatt av cron & WMW.
Depå-Guardian stöder ett rättvist och demokratiskt samhälle.

Som bygger på / eller beter sig till vad som är moraly rätt, rättvisa och
skriven i, Laggivare Manifest .
För att få rättvisa. Det verkställs lagar. Upprätthålls av en
icke-bekämpning domarkåren (Sheriff Lawyer Pool, Marshall barrister
pool) . Som samarbetar för att hitta, 'sanning'. Förkunna 'Guilty' eller
'icke skyldig'. Dela ut ackumulerade 'Obligatorisk meningen',
rehabilitering' &

ersättning som motiverat. Notera! Det finns inga juryer. Det finns ingen tvistemål.

1GOD s
Justice
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JUST jag CE en människa - RI GHT

P rivilege en 6: end

withdignity

Depå-Guardian tror 1GOD har rätt att bestämma vem som bor eller dör. Människor har
en 1GOD ges rätt att avsluta sitt liv med så mycket värdighet som händelser tillåter. Det
innebär slutar en unlivable liv genom att sätta liv och död beslut 1GOD s händer.

En person på livsuppehållande har det vänt för (Genom medicinsk personal) efter
tre dag (obligatorisk) . 1GOD då avgör om personen lever eller dör. Lämnar en
person längre på livsuppehållande är tortyr, ett brott, FRÖKEN / R7 .

En person berättade att de har en livshotande sjukdom. 1 st deras kropp slaktat (kirurgi) .
Fortfarande lever personen bränns (Skriker i plågor) med strålning. Fortfarande lever
personen nu Poisened (läkemedels-) . Fortfarande lever du kan botas nu. Eller du inte
botas, efter tortyren du lämnas att dö en långsam och plågsam död. Det är grymt
omänskligt. Inte ett mål med värdighet.

Depå-Guardian stöder förebyggande hälsovård består av diet, exe- rcise &
immunisering. Kirurgi är en sista utväg medicinsk åtgärd. Strålbehandling är tortyr inte
ska administreras. Läkemedels- CAL ska undvikas, de är en osund ripp-off. De
rmaceuticals' biverkningar är en stor hälsorisk som bör undvikas.

En person som inte kan göra en smörgås och äta det nu eller inom överskådlig
framtid. Kanske vill envoke den 1GOD beslutsprocess
(Lev eller dö) . Varje människa har rätt att neka behandling, mat & dryck. Förneka en
person denna rätt är tortyr, ett brott, FRÖKEN / R7 .

1GOD s designen är att allt i det fysiska universum har en början och slut,
inklusive den mänskliga kroppen. Medmänsklighet kräver att sätta stopp för
lidande. Inte "artificiellt förlänga liv. Artificiellt förlänga livet stör 1GOD 'S design.

46

1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians
14.12.1.1 www.universecustodianguardians.org

1FAITH laggivare Uppenbart

För att undvika att bli levande begravd, är kremering ett måste. Kremering
frigör också själen. Notera!

Kyrkogårdar är en hälso risk & slöseri med mark.
SJÄLVFÖRVÅLLAD dödande (Dödshjälp, självmord) är ett tecken på ett svagt sinne och en svag
anda. Det är en livsupplevelse för själen. Andra människor bör inte blanda sig om det inte finns en
fara för andra. 1 GUD kommer att hantera detta på domens dag. Att hjälpa en person till en
Självförvållad dödande är acceptabelt så länge som behörig domstol godkänner att det finns en
döds önskan. Svår lidande är tortyr. Avsluta det!

Notera! Människor sätter lidande djur ut ur deras lidande. Men de saknar medkänsla
för sin egen sort.

Avsluta liv med värdighet är en mänsklig rättighet.

1GOD väntar på att höra från dig!

JJ

JJJJ

Själ- Bön
Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste universum Vänligen välkomna
en medlem av vårt samhälle En ödmjuk väktare väktare som
kämpade för att vara bra en mycket älskad person som fullgjort sitt
uppdrag Fire frigör denna själ för domens dag En unik Soul missa för
härlighet 1GOD & den bra av mänskligheten

Denna bön används efter en person dött eller när som helst. Används i en slut Portal
ceromony av ett krematorium.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege en 7: Ha vefreelyelectedgover NME nt
Människor är sociala varelser. De gillar att tillhöra. Fritt valda kommittéer uppfylla detta
behov. Ledarskap med 1 är Tyranny. Ledarskap av kommitté är rättvis.

Ärftlig politiskt-Tyranny ersätts med flera val fritt valda styre. Styrning representerar
HE & HON med lika representation. Förtroendevalda använda " Laggivare Manifest' som
guide.
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Människor stöder fritt valda regeringen genom att rösta i elect- joner. Inte rösta kan
resultera i radikaler tar över regeringen och inrättande av en Tyranny (Ärftlig eller
politiska) . Tyranner avlägsnas caged, FRÖKEN / R7 . ' Universe Depå Guardians' stöd
bara två typer av regeringen, 'provinsen' (provinsiell) & 'Shire' (lokal) . Efter att ha
utarbetat en provinsen den är uppdelad i 35 politikerna cal distrikt. Varje distrikt väljer
en HE & 1 hon riksdag för en period av 4years (Quattro år) . Kandidaten (HAN HON) med
flest röster väljs. 70 valdes kallas linjaler. Depå-Guardian SUP- port oberoende är inte
parter.

De 7Provinces styrs av centralkommittén (Parlament) .
Parlamentet består av 70 linjaler. 36 linjaler bilda en regering-. Regerings linjaler
kallas lagstiftare & icke-statliga linjaler kallas Dam. Checkers leverera ett Rulerdomare som är ordförande Parlamentet.
Linjaler väljer genom sluten omröstning en kommitté av 7 Lagstiftare och en RulerDomare. De linjaler 1 st elect en HE & 1 SHE. Betwen dem ett med högre röst blir
'Chief'Legislator & andra 'Checker Ruler- domare' (T.ex. SHE är Chief & HE är
Ruler-domare) . Samma mängd röster desto högre blir Chief.
Nästa de styrande väljer 3 HE & 3 SHE lagstiftare. Samma mängd röster desto högre
blir lagstiftare. Chefen betalar ut 5 Commander (Miljö, Exteriör, Interiör, Kunskap,
Shire) & 1 revisor portföljer. Provinsen styrs nu.
Notera! Parlamentets Ruler-domare också granska revisor. Parlamentet
Account är avgörande!
Provinsen skapar en 'Shire'. Provinsen erbjuder 3 'rådgivare' till 'Shire'. Den 'Shire'
Rådets består av 3 'rådgivare' & 2 'Kalifs' (1 HE & 1 SHE) 'Kalifs' väljs vart 4 år på 1: a
dagen i Passover- månad, Quattro-Year * av den 1: a förbi stolpen systemet.
* New-Age time-management, CG Kalender
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Hur man röstar
Kandidaten att rösta:
En han eller hon inte yngre än 28 eller äldre än 70. är eller har varit
en förälder.

Är anställd eller volontär eller pension. Är mentalt
och vältränad. Har ingen universitetsutbildning.

Har inte slutfört någon bur rehabilitering. Har ingen sexuell funktionsnedsättning (Samma
kön, förvirrad kön, barn ofredande) . Använder 'laggivare Manifest' som deras guide. Är en

förvarings Guardian

NOTERA !

Depå-Guardian Supporters & Klan Elders kan nominera, SUP- port, stödja och Shun
kandidater i valet. Depå-Guardian Medlemmar (Zenturion, Praytorian, förkunnare) kan
inte stödja, nominera eller godkänna kandidater utanför 1Church administration.

Röstning är en civil-plikt.
Fritt valda regeringen är en mänsklig höger.
Efter att ha fått intjänade privilegier ". Det är dags att lära sig om 'Brister'.

1GOD senaste meddelande, laggivare Manifest

14.04.04.07 www.universecustodianguardians.org

Slutet
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