1FAITH Prawodawcy Oczywisty

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Powiernik Guardians

Osoba otrzymuje 1GOD „s Przywileje, ponieważ ich zakończona
1 PAN BÓG „s Zobowiązań. 1GOD Podane Przywileje stać zarobione Rights prze- nity. Po
ukończeniu opłat wspólnotowych. Żądać tych praw! To jest prawem człowieka!
zagrożenia 1 PAN BÓG Podane Przywileje: Egoizm, chciwość, spekulacji niemoralność,
zanieczyszczających, dziedziczny tyranie (Monarchie) i tyranie polityczne. Wszelkie zagrożenia są
zawsze utrzymywane acccountable, MS / R1-7
Zaprzeczając każdą osobę zarobione wspólnotowe prawa jest przestępstwem, MS / R6

1GOD dany przywileje
1

Oddychająca, czyste powietrze

2 Picia, filtrowana woda
3 Zjadliwe, zdrowa żywność

4 Ochronny, niedrogie ubrania
5 Higieniczne, niedrogie schronienie

6 Uwielbienie i wierzyć w 1GOD
7 Wolności słowa z powstrzymuje moralnych

8 Mate, uruchom rodzinę
9 Mieć zwierzaka

10 Mieć gwałtowny-społeczności wolnego

11 Bezpłatne leczenie gdy chory
12 Darmowa edukacja

13 nagradzane prace
14 otrzymuj szacunek
15 otrzymuj sprawiedliwości
16 Zakończyć z godnością

17 Dobrowolnie wybrany rząd
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1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

ŻĄDANIE - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st nazwa) I Spełnione wszystkie obowiązki i pokornie
proszę wszystkich przywilejów Przywileje stać prawa społeczności

Będę domagać się, że społeczność poprzeć te prawa Zachęcaj moją
społeczność do egzekwowania tych praw dla chwały 1GOD & Dobro
Ludzkości
Ta modlitwa jest recytowane w domu lub na spotkanie!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 1: Oddychająca,

czyste powietrze

Aby przetrwać potrzebom ludzkim ciałem Powietrza

do oddychania.

My powietrze oddech jest wykonana z gazy (Azot, tlen, metan, dwutlenek sercowo bon) , Wody i
zanieczyszczeń (Kurz, bakterie, zarodniki) , Że powietrze oddech wymaga wysokiej zawartości azotu i
zawartości tlenu. ma również niską zawartość dwutlenku węgla i metanu. Zawartość wody (wilgotność) jest
potrzebna, wysoka wilgotność powietrza staje się niewygodne i problemem zdrowotnym. Zanieczyszczenia
nie są potrzebne one rozpalać płuca.

Na jak długo można wstrzymać oddech? 4 minuty, potem łykać powietrze. Nie oddychające powietrzem
łykać, Umrzesz! Ludzie umierają szybko w pożarach, nie powietrze do oddychania.

Wstrzymanie oddychająca powietrze jest używane jako tortur i
zabijania ludzi i zwierząt. Wstrzymanie powietrze do
oddychania jako tortury (Bezwodny pokład) ma wspólnego z
administracją USA, pracowników rządu USA i rząd
wykonawców.

Tortury to przestępstwo ścigane MS / R7
(ludzi) , MS / R4 ( Zwierząt) ,
Wstrzymanie powietrze do oddychania do zabicia jest przypadkowe lub wykorzystywane przez siebie (samobójstwo

) rządowe, inni (przestępcy) , Przypadkowy: toksyczne opary pożaru. Samego siebie:
Celowo inhalacji zatężono dwutlenku węgla lub gazu do gotowania.
Rząd: wiszące gazowe komory. Kryminalista: garroting, duszenie,
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duszące, schowek. Rząd i zabójstwa karne dostać, MS / R7
Ludzi spalanie rzeczy jest głównym zagrożeniem dla „powietrza do oddychania.

Zaczyna się od osoby, która wykorzystać ich tchawicę jak komin i ich płuca jak sito o toksycznych
dymów i zanieczyszczeń powietrza. Korzystanie z ciała jako człowiek-komin jest ciężką ryzyka
zdrowotnego i obrazą 1GOD użytkownika projekt.

Papierosy z nałogiem!
Uzależnienie jest powtarzalne kompulsywne zachowanie satysfakcjonujące postrzegane potrzeby.
Uzależnionych łudzić, nie akceptując zaszkodzić ich zachowanie robi. Szkody dla siebie, rodziny,
przyjaciół, kolegów z pracy i społeczności.

uzależnionych (narkomani) nieświadomy (głupi) łatwowierny (głupi) i słaby (żałosne) !
Narkomani nie wierzą, że są uzależnieni tak długo, jak są one zabawie i trzyma swoje
życie razem. Po uzależniony stają się zagrożeniem dla I & społeczności. Stają się urojenia,
nieuczciwy, anty-społeczne, niemoralne, podstępny, samolubny i nieczuły. Zmusza to
Shire
(społeczność) kontrolować ich stylu życia. Ograniczenie wolności i praw.

Palacze śmierdzi z ust. Ich ubrania śmierdzą.
Śmierdzą się pokój.
Ich prochy są wszędzie. Kolbami są wszędzie. Są
brudne, obrzydliwe, śmierdzące osoby.
Unikają ich! Wstyd im.
Palacze są ryzyka zdrowotnego dla nich Jaźni. Palą ich wargi,
zęby, dziąsła, usta, gardło, tchawica i płuca stają się chorzy,
ciężarem dla społeczeństwa.
Palacze są leniwi biorąc wiele dymu-brejki i samo- zadane sickies.
Pociągnięcie ich do odpowiedzialności!

Palacze są ryzyka zdrowotnego dla innych. palacze ciąży bolą ich nienarodzonych. Po
urodzeniu noworodek te są skazani na życie w problemy zdrowotne. Mogą mieć
deformacje / niepełnosprawności .. palacze ciąży są ścigane, raniąc nienarodzonych: MS
/ R3 ,

dym pasywny (atak) boli ludzi. Palacze, które tworzą pasywny
dym są ścigane, MS / R3 ,
podmioty (Rozrywka, wypoczynek, praca ,.) które pozwalają

3

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

palenia są ścigane, MS / R3 & wypłaty odszkodowania. Rząd, który pozwoli palenie
zastępuje & MS / R7 ,
Palacze są zaniedbania. Zaczynają pożarów domów, trawa, las. Są
rozliczani, MS / R4 & zapłacić kom- pensaty. One zranić ludzi i / lub
zwierząt, MS / R5 ,
Zabijają ludzi i / lub zwierząt, MS / R6 ,
w 1951 roku (Kalendarz pogański) ustalono, że palenie jest niezdrowe poważne
zagrożenie. agencje rządowe i rządowe / działy, które nie „Ban” palenie nie służyć i
chronić społeczność.
Ustawodawstwo retrospektywne przepuszcza te winny & get, MS / R7

Każda osoba lub grupa, biznes lub inny podmiot, który promuje (Free-Bies, reklama,
marketing) pozwala (Rodziców, nauczycieli, praca, kluby, restauracje, centrum
rozrywki, ...) , zyski (Dostawcy, producenci, transportery, hurtownicy, detaliści) Sprawia,
że dostępne „Pali” akcesoria i / lub niepalących MS / R7 To nie ma znaczenia, co
zawierają „Pali”. Akt palenie jest zdrowie ryzyka.

Zero tolerancji dla niepalących!
Osoby zmniejszenia dostępności do oddychania powietrza przez spalanie
gazu, gnoju, drewno, węgiel, olej do gotowania

(Zawiera grilla) , moc grzewcza. To kończy teraz! Korzystania z
energii elektrycznej, który jest produkowany bez spalania.
Naruszenia przepisów skutkuje konfiskaty, zniszczenie sprzętu i MS /
R2

Elektrownie że oparzenie (Węgiel, gaz, uran, olej, ..) do
wytwarzania energii są zamknięte i rozebrane.
Zanieczyszczających właścicieli, operatorów są ścigane, MS

/ R7 , kopalnie uranu i są zamknięte i zapieczętowane. Właściciele i
operatorzy górnictwo są ścigane, MS / R7 , Energia jest wytwarzana
metodami zakaz spalania.
Palenie przenieść krajowych i zagranicznych elementów trans Kończące portów! Gas
& Oil mieć non-palenie wykorzystanie.

Krajowy i non-krajowego transportu na Free-sposoby są
zastępowane „Freeway-Tramwaje”! Dalekobieżnym lądową
transport jest jedynie Rail.
zanieczyszczających Rozrywka końcach.

W powietrzu: Air-show, prywatna własność transport lotniczy (Dron, samolot,
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jet, helikopter, space-Transfer, ...) ,

W / pod wodą: zmotoryzowany wyścigi łodzi, prywatna własność transport morski (Kąt-cruiser,
wycieczkowe statki, poduszkowiec, narty wodne, Speed-łodzie, jachty, ..) ,
Na lądzie: 2,3 i 4, wszystkie koła trakcyjne: rowery, rowery, wózki, samochód, sportowe samochody,
limuzyny, luksusowe samochody. Car-racing, car-akrobacje. pociągów turystycznych. Promotorzy
zanieczyszczających Rozrywka i dostawców pojazdów zanieczyszczających Entertainment są
ścigane, MS / R7

salon paznokci tworzyć toksyczne opary. Pracownicy ochrony dróg oddechowych. dumb klienci (klienci)
nie robić. Salony gwoździem Centrów Handlowych są szeroko otwarte. Ich toksyczne opary
obejmować przechodniów. Wystawiając je na zdrowiem ryzyka. zwłaszcza kobiety w ciąży,
noworodków i starszych. Jeśli były narażone na toksyczne opary pozwać Salon & Centrum
Shopping- o odszkodowanie.

salon paznokci są zdrowotnej ryzykować zanieczyszczający powietrze. Są one odwiedzane przez ludzi, którzy
są zbyt leniwi, aby zrobić swoje własne paznokcie i mają zbyt dużo pieniędzy. Zamknął je w dół i zakazać im.
Ścigać właścicieli i menedżerów, MS / R7
salon piękności są zdrowotnej ryzykować zanieczyszczający powietrze. Są one odwiedzane przez ludzi, którzy są
zbyt leniwi, aby wykonywać swoją makijaż i mają zbyt dużo pieniędzy.

Zamknął je w dół i zakazać im. Ścigać właścicieli i menedżerów, MS / R7
Fryzjer, którzy tworzą toksyczne opary są zamknięte, ścigana, MS / R7 Fryzjer, którzy nie
tworzą zanieczyszczenia powietrza działa normalnie.
Kapitalista (Chciwy drapieżnych pasożyta) Rządy zachęcają domów z ogrodami próżności. Właścicieli
domów używać silnika benzyna ogród-tools
(Brush-krajarki, dmuchawy, piły łańcuchowe, kosiarki, rozdrabniacze, ..) że zanieczyszczenie

(Powietrza, hałas, gleba) , Właściciele domów, producentów, detalistów, dostać MS / R7 ,

Rząd, który pozwoli to zanieczyszczenia zostają zastąpione & MS / R7 ,
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Wewnątrz owadobójcze stosowane są atakują układ nerwowy. Robią
nienarodzonych i noworodka nadpobudliwe. Insektycydy Human
podrażnić układ oddechowy i PET. Nie stosować wewnątrz
owadobójcze.
Zewnętrzny owadobójcze są stosowane w uprawach, sadach i jedzenie Rośliny, sadów i żywności, które
zostały zanieczyszczone nie nadają się do spożycia przez ludzi lub zwierzęta. Zanieczyszczona upraw,
jedzenie jest spalany przez społeczność (Hrabstwo) , Komercyjny producent get MS / R7 , Rządoweisamorządowe, które pozwalają na to zanieczyszczenie otrzymują i są ścigane, MS / R7 ,

Wojskowych zanieczyszczają powietrze transportu, materiałów wybuchowych, A / N

(Atomic / jądrowy) b (biologiczny) do (chemiczny) Bronie.
Stanowią one zagrożenie dla ludzi, zwierząt i plantlife.

Naukowcy, które tworzą te bronie są ścigane,
MS / R7 , zakłady produkcyjne tych broni są zniszczone, i spalone
przez społeczność (Hrabstwo) , Właściciele, dyrektorzy,
menedżerowie, nadzorcy tych obiektów dostać, MS / R7 , Wojsko,
które wykorzystywane lub używasz tego typu broni są ścigane, od
Ranking NCO w górę, MS / R7 , Rząd, który pozwoli na produkcie jonów i / lub
przechowywania tej broni otrzymuje & ścigana, MS / R7 ,
Fajerwerki są głównym zanieczyszczający. Stają się bardziej
powszechne większy bardziej zanieczyszczają środowisko. W
zależności od zanieczyszczenia powietrza stan pogody mogą
pozostawać na dzień jest. Zanieczyszczenie cząstek osiada
na wodzie zanieczyszczających go czyni ją niezdatną do
picia. Fajerwerki końca! Laserowe światła należy je wymienić.

Non-oddychające Air Masz 4 minuty żyć!
Każda osoba, organizacja lub Rząd zaprzecza, że powietrze do oddychania lub jest przyczyną i efektem
zanieczyszczonego powietrza. Są rozliczani, ścigana, klatkach, MS / R7 , Żądać powietrza do oddychania
jest to 1GOD podane w porządku!

ZERO TOLERANCJI DLA AIR trucicieli !!!!!!!
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Privilege 2: Picia,

filtrowana woda

Aby przetrwać potrzebom ludzkim ciałem Woda

pitna

60 +% naszego ciała składa się z wody. Każda komórka naszego ciała potrzebuje.

Woda smaruje nasze stawy, reguluje temperaturę naszego ciała-i opróżnia nasze odpady ...

Skrócone atmosfery pary wodnej tworzy kropelki.
grawitacja Ziemi ciągnie kropelki dół (Padający deszcz)
na powierzchnię. Deszcz jest głównym źródłem świeżej wody. Ten deszcz
woda jest używana do picia, przygotowywania potraw, gotowanie, mycie,
higieny osobistej, ...

Osoba stosowane, aby móc pić deszczu wody, używać do
przygotowywania posiłków. Nie jest to jednak lepiej, deszcz-woda
jest zanieczyszczona, niezdrowe, toksyczne, kwaśne, zły smak,
źle pachnące. Pranie nie powinno być pozostawione na deszczu
stać zanieczyszczone. Nie tylko wygląd jest złe-brudne i
pachnące, ale może podrażniać skórę.

Zimny deszcz spada jak grad lub śnieg. Śnieg gromadzi się na wysokich górach, arktycznych i
antarktycznych tworzenia rezerw słodkiej wody. Śnieg jest biały, pollu-

ted śnieg jest szary nawet czarne. Czarny śnieg znajduje się w Himalajach, lodowce na
całym świecie, Grenlandii i Antarktydy.
Społeczności tworzyć zbiorniki ze słodką wodą. Te zbiorniki polegać na deszczu wody i
topniejący śnieg, aby wypełnić je. Z powodu zanieczyszczenia wody te wymagają leczenia przed
spożyciem przez ludzi lub zwierzęta.
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Zbiornik powinien być głęboki niż płytkie. Głębokie woda chłodniejsza, ograniczenie parowania,
wzrostowi glonów, a zwłaszcza owadów i trujący rodzaju porażenia. Sportów wodnych są zakazane,
aby zatrzymać oddawanie moczu, menstruacji i pooing do wody. rzemieślniczy woda (Skutery, łodzie
motorowe, ..)
zanieczyszczać (Ropa naftowa, benzyna, akumulator kwasowo-, ..) są zakazane! Wyjątek:

Park-Ranger transportu.
Osoba nie może polegać na społeczności robi to dobrze. Bez zabezpieczenia, częściowe
leczenie, złe traktowanie, cięcia kosztów, korupcja, zachowania przestępcze, .. Leczenie
domu wody staje się obowiązkowe.

Home leczenie wymaga filtracji wody. Filtracja jest zmniejszenie:
arsen, azbest, chlor, chloroform, twardość, węglan miedzi, brud, środki chwastobójcze, metali
ciężkich, ołowiu, pestycydy, rdza, ... Również w cieplejszym klimacie musi być przefiltrowana woda
gotuje się w celu ochrony przed śmiertelną

(mikroorganizm) choroba.
Zagrożenia dla świeżej wody

Wkrótce popyt na świeżej wody przekroczy dostępność świeżej wody.
Zanieczyszczona deszcz może spowodować farby do skórki, korozja konstrukcji
stalowych (mostki) Erozja kamienia, więdnięcie liści i roślinności, podrażnienie skóry,
... Sprawdź „powietrze do oddychania” & „Green Concept” na doradzić, jak zawierać
zanieczyszczeń.

Nawadnianie! Korzystanie gruntowych do nawadniania wyczerpywania podziemny zbiornik
wody szybciej niż można to uzupełnić. W wyniku suszenia całego ekosystemu i tworzenia
niedobór świeżej wody. nawadnianie woda gruntowa się kończy. Każdy nielegalny użyciu
gruntowych do nawadniania jest ścigany, MS / R7 , Rząd dzięki czemu nawadnianie gruntowe,
otrzymuje, ścigana, MS / R7 ,

Nawadnianie, używając Freshwater z rzek, jezior, potok ... spowalnia przepływ wody. Zachęca
to parowanie. W wyniku suszy! Ten typ nawadniania spowodowało zakończenie cywilizacje.
nawadnianie koniec.
Zanieczyszczona śródlądowej na (Strumień, strumień, rzeka, staw,
jezioro, ..) spowodować brak świeżej wody.

Storm-woda wypełnione toksyn, trucizn, Pharmacia maceuticals ..
Nielegalne składowanie odpadów przemysłowych, toksyn, trucizn,
.. Zanieczyszczających wodo- sposoby końcach, sprawcy są
ścigane, osoby MS / R3 wszyscy inni, MS / R7 ,
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Uzupełnienie świeżej wody
Odsalania zużywa dużo energii, kosztowne. Spożycie wody ma negatywny wpływ na
środowisko, ciągnąc duże ilości ryb, mięczaków, ich jaj ... do systemu. Większe
stworzenia morskie są uwięzione na ekranach w przedniej strukturze dolotowego.
Obróbka chemiczna, korozją tworzą ciepłą solankę, który jest uwalniany z powrotem do
morza.

Odsalania ma wysoką zawartość boru czyni dla gorszej jakości wody. Wodę tę stosuje się w
rolnictwie, hodowlanych i produkcyjnych żywność daje poziom dietę wysokotłuszczową boru. Przedłużone
zużywającego wysokiej zawartości boru niezdrowe.

Regenerowana ścieków, ścieki przechodzą przez leczenie pierwotnego wyjąć substancji stałych,
składniki odżywcze są usuwane, filtry usunąć większość bakterii i wirusów. Woda jest wtedy zmuszony
przez membranę do usunięcia molec- asady. WC do kranu jest rozwiązaniem ostatecznym. Badania nie
wykazują wszystkie zdrowiem ryzyka.

Woda butelkowana (kosztowny) nadaje się do podróży. Plastikowe butelki uwolnienia substancji
chemicznych, które stają się niebezpieczne podczas rozgrzewania (Słońce, grzałka) , Szkło (Ołowiu) Zalecane
są butelki.

Smakowe wodę pitną
Dla odmiany wody pitnej może być aromatyzowany. Niektóre smak jest unheal- thy i należy unikać. Smakowe
woda może być podawane na zimno lub na gorąco.
Odpowiedni aromatyzowane napoje: ekstrakt z wołowiny, ekstrakt z kurczaka, kakao, kawa, herbata, owoce,
zioła, przyprawy, warzywa.

Niezdrowy aromatyzowane napoje i dodatki: Alkohol, sztuczny kolor, sztuczny aromat,
sztuczny słodzik naturalny i gazowane Cola, Cordial, Energy drink, Lemonade,
bezkofeinowa kawa, soki owocowe, środki konserwujące, Sodium ..
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Woda pitna jest najlepszy
Codzienna rutyna: Wstać, mają 0.2l szklankę lekko schłodzone, przefiltrowanej wody. Przed
każdym posiłkiem (Śniadanie, Early Day-przekąski, lunch, Late Day-przekąska, kolacja) mają
0.2l szkła lekko schłodzone, filtrowanej wody. Mają picia szklankę (Bez tworzyw sztucznych) wypełniony
0.2l filtrowanej wody dla każdej przyłóżkowy stołem. Pić w nocy za każdym razem po odwiedził
toaletę i kiedy ma suche gardło, wypić resztę podczas wstawania rano.

Wlot nie-ciecz. Masz 4 dni życia!
Każda osoba, organizacja / Rząd zaprzecza, że wody pitnej lub jest przyczyną i
skutkiem zanieczyszczonej wody. Są rozliczani, klatkach,
MS / R7

Kawa niebiański napój stymulujący
Kawy parzonej napój przygotowany z palonych nasion coffeeplant.
Kawa jest wykonana z suszonych, palona, nasion kawowca, uprawianych w gorących,
wilgotnych klimatach wzdłuż równika. Są 2 odmiany: Robusta mają silny smak i całego
ciała. Ziarna arabica rosnąć na większej wysokości i ma gładszą smak i bardziej
aromatyczne cechy.
Po zbierane i suszone, ziarna kawy palone w temperaturze około 200 ° C. Pozwala to
cukry w Bean karmelizacji i smak kawy, aby rozwijać. Im dłużej ziarna są palone lub
wyższa tempe- ratura, tym ciemniejszy pieczeń będzie pełniejsze i smak, w ogóle lekkie
pieczenie mieć ostrzejszy, bardziej kwaśny smak, podczas gdy ciemniejsze pieczenie
mieć głębsze, bogatsze smak. Ciemny pieczeń niekoniecznie jest „silniejszy”. Siła
filiżance kawy zależy od tego, ile wody jest dodawany podczas gdy kawa jest parzona.

10

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

Jak MA keac się ofcoffee?
Jak uzyskać jak najwięcej ze swojego ulubionego kubka kawy.
1) Wielka degustacja kawy zaczyna się znakomity smak wody. Jeśli przefiltrowana woda jest niedostępna,
stosowanie zimnej wody z kranu. Niech go uruchomić na kilka sekund do napowietrzania przed dodaniem go do
czajnika.

2) Niech woda odstać gotować przed wlaniem do kawy (Natychmiastowa lub kroplówki
filtr) granulki. Wrzątkiem wypala granulki i wpływ na ten smak.
3) Podczas korzystania z mlekiem (Niepolecane) , dodać je do kubka po wodzie. Jeśli mleko
dodaje 1st, kawa nie może łączyć, jak również. Gorąca woda może parzyć mleko,
zmieniając smaku.

Uwaga! słodziki (Cukier lub sztuczny) ruiny kawa!
Bezkofeinowa nie jest kawa, ale zdrowie ryzyka.
Używaj tylko bezmlecznej mleko.

Przygotowania :
Browarnictwo,

Natychmiastowy,

Kawa Drip-Filter; Espresso (maszyna) ,

Kawa bezkofeinowa za Ryzyko dla zdrowia!
Dekofeinizacja wykorzystuje rozpuszczalników. Pozostałość z rozpuszczalnika często zakłócić żołądka.

Logika! Kawa bez kofeiny pokonuje cel picia kawy.

saszetek z kawą za Ryzyko dla środowiska!
Pods kawy 1 mld wszyscy są katastrofy ekologicznej. Oni nie są biodegradowalne. Nie są
one poddane recyklingowi. ZATRZYMAĆ! Produkcja!
Zaskarżyć, MS / R7 , ZATRZYMAĆ! Używając ich!
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Jak pić kawę?
Aby uzyskać najlepszy smak / smak ostudzić trochę niż brać duże slurps zamiast
popijając. Wielkie slurps kawy zwolnić więcej aromatu. Zapach i smak, rajskie. Istnieje
furtka kawa z mlekiem:
Espresso Jest to koncentrat napoju parzonej zmuszając gorącą wodę pod ciśnieniem przez
drobno zmielonej kawy. W porównaniu z innymi sposobami parzenia kawy espresso zawiera
grubszą konsystencję, wyższego stężenia rozpuszczonych ciał stałych, i pianę. Espresso jest
bazą dla innych napojów: Cappuccino, latte, macchiato, mocha, Americano, Gringo,
Duo-shot, Lawa i Mote. Serwowane z uśmiechem.
Cappuccino: przygotowanie teksturę i temperatura mleka jest
najważniejszym etapem. Mleko parze dodając bardzo drobne pęcherzyki
powietrza, nadając jej aksamitną tex- ture (piana) , A strzał z espresso
jest umieścić w filiżance, gorące spienione mleko dodaje, zwieńczona
2cm grubej pianki, wykończone posypać mielonego cynamonu.

latte: podgrzać mleko bez piany. A

macchiato: podgrzać mleko bez Mokka: uczynić surowego gorące

strzał z espresso należy umieścić w

piany. Napełnić kubek 2/3 z

filiżance. Gorące mleko dodaje,

mlekiem. Dodaj do espresso. Top kakao 1/2. Dodaj do espresso. Doładować

zwieńczona posypać surowego

z liści mięty pieprzowej.

kakao. Napełnij kubek z gorącym
z mleka i mlecznej piany. Dodaj
szczyptę surowego kakao.

kakao.

Lawa: 1-ta strzał

Pyłek: Napełnić kubek

espresso. Dodaj NIP

1/2 gorącą herbaty

koncen - trated soku z

miętowej.

mandarynki. Dodaj

Dodaj do espresso. Top

strzał gorącej surowego

z gorącego

kakao

spienionego

Top z gorącego spienionego mleka. Dodaj

mleko. Wykończenie z szczyptą

szczyptę mielonego cynamonu.

mielonego cynamonu.
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Americano: A strzał z espresso

gringo: Napełnić kubek 1/2 z ciepłą

Duo-shot: Dodać 2 strzałów

jest umieścić w filiżance. dodaje

wodą. Dodać 2 strzałów espresso.

espresso. Potem gorąca woda.

ciepłej wody.

Na wierzchu posypać gałką
muszkatołową.

Kakao niebiański napój stymulujący
Drzewa kakaowca rosną w gorące, deszczowe obszarach tropikalnych. To są owoce strąki. Wewnątrz
kapsuły są nasiona (fasolki) , Ziarna kakaowe są włączone do masła kakaowego i proszku.

Przygotowanie gorące kakao:

1 łyżka proszek kakao
1 kubek: mleko sojowe, mleka koziego lub innych nie-mlecznych mleka. 1 łyżeczki
ekstraktu z wanilii, myślnik cynamon, gałka muszkatołowa domieszką.

Łączenie składników w średnim garnka i ciepło na średnim ogniu, mieszając aż
pienisty i gorące.

Herbata niebiański napój stymulujący
Camellia wiecznie zielona roślina. To Liście zbierane i przetwarzane dać nam herbatę. Podstawowe
Herbaty czarne lub zielone. Mogą być aromatyzowany lub ciele.
Kustosz-opiekun przygotowania herbaty, miejsce luźne przetworzonych liści herbaty zaparzaczem herbaty w. Umieścić
dystrybutor w filiżance szkła. Zagotowania wody, stop wrzenia, podczas propagacji zatrzymuje wlać szklane.
Cieszyć się !
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(za) Podobnie jak bulgotanie przystanków polać czarnej herbaty. Po
1 minucie mieszać zaparzający 3 razy. Po kolejnej minucie Usuń. Pić,
albo dodać dowolny sok cytrusowy dla smaku lub ostudzić, chłód i
picie. Ostrzeżenie nie zanieczyszczają słodzikami, wybielacze (Sztuczne
i / lub naturalne) ,

(b) Po 10 sekundach od propagacji zatrzymuje zalać zielonej
herbaty. Mieszać infuzera 3 razy. Po 1 minucie Usuń. Pić, albo
dodać dowolny sok z owoców pestkowych dla smaku lub ostudzić,
chłód i picie.

Ostrzeżenie nie zanieczyszczają słodzikami, wybielacze (Sztuczne
i / lub naturalne) ,
Ziołowy preparat z nasion herbaty, miejsce luźne wciśnięty nasion do
zaparzaczem. Umieścić dystrybutor w filiżance szkła. Zagotować wodę,
zatrzymaj zagotować. Podobnie jak bubb- ling przystanki polać nasion. Po 1
minucie mieszać zaparzający 3 razy. Po kolejnych 7 minut usunąć. Pić, albo
ostudzić, chłód i picie. Ostrzeżenie nie zanieczyszczają słodzikami,
wybielacze (Sztuczne i / lub naturalne) ,

Ziołowy preparat-liści herbaty. Tak samo jak zielona-herbata.

Ziołowy root przygotowanie herbaty, chopp korzenie.
Przygotować tak samo jak czarnej herbaty.

Korzystanie z kuchenki mikrofalowej podczas parzenia herbaty-bag wydobywa smaki.

Usuń znacznik z torebka upewnić metalowych zszywek zostanie usunięty. Większość tagów
papieru używać tani tusz, odbarwieniu wody zakłóca smaku.
Gorącą wodę umieścić w filiżance herbaty> dodaj swój wybór Tea-bag > ciepło w kuchence mikrofalowej
przez 30 sekund w połowie mocy (400-500 watów) > Niech zaparzyć w kuchence mikrofalowej przez
minutę > wyjąć > cieszyć się!

Woda pitna jest najlepszy ( może być aromatyzowany)
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Privilege 3: Zjadliwe,

zdrowa żywność

Częścią codziennej rutyny jest jedzenie. Jak zdrowe jesteśmy i jak długo żyjemy. Ma wiele
wspólnego z naszym nawyk jedzenia.

Feed 5 razy dziennie:

'Śniadanie, obejmują wodę, zioła, przyprawy, miód, kawa, ..
Early Day-snack, to woda, owoce, zioła, herbaty, ..
Obiad, obejmują wodę, sałatki, jajka, kawa, ..
Późno Day-snack, obejmują wodę, orzechy, jagody, przyprawy, kakao, ..

Obiad'. obejmują wodę, Dinner motywu, kawa lub herbata .. warzywa.
7 Pokarmy, które powinny być spożywane codziennie: Grzyby (Grzyb) , Ziarna

(Jęczmień, soczewica, kukurydza, owies, proso, Quinoa, ryż, żyto, sorgo, pszenica) , Hot chili,
cebula (Brązowy, zielony, czerwony, wiosna, szczypiorek, czosnek, por) , Pietruszka,
Sweet-papryka, warzywa (Szparagi, fasola, brokuły, kalafior, marchew, groch, kapusta, ..)

Co tydzień-dzień musi mieć motyw kolacja: np Dzień 1: Warzywa;
Dzień 2: Drób; Dzień 3: Ssak; Środowy: Gad; Day5: Owoce morza;
Weekend: Nasiona orzechów; Dzień zabawy: Owadów.

Dieta-No-No” s: Sztuczne środki słodzące, produkowany żywności, genetycznych modyfikacji
żywności, dodano fruktozy.

Fruktoza główną przyczyną cukrzycy i otyłości (Beczeć - Ludzie) ,
Fruktoza jest zły, czy chodzi w cukier lub owoce. Dodając fruktozę podczas przetwarzania napoju
lub żywności jest zagrożenie zdrowia. Przetwarzania, dystrybucji sprzedaży tego rodzaju napoju lub
jedzenia jest zachowanie przestępca
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& Potrzeby ścigania. MS / R6
Wyjątek: nieprzetworzone Jagody , Owoc , kochanie , warzywa ,

Powiedz nie dla : Wszystko, co zawiera: Fruktoza, glukoza, cukier; Herbatniki, ciastka,
śniadanie, zbóż, czekolady, soki owocowe, lody, dżem, ketchup, Lollies, lemoniady (Cola,
Energia, ...) Marmolada, bary Muesli-, Sosy, wino ...

Wyprodukowano-food jest zbyt słony ma zbyt wiele środków konserwujących, często jest zbyt tłusty i
ma dodatku cukru czyni go niezdatnym do spożycia przez ludzi, zwierząt domowych i zwierząt
gospodarskich. Wyprodukowano żywności jest ciśnienie causeof wysokiej krwi zatykanie arterii i otyłości
(Beczeć - Ludzie) , Tworzenie, dystrybucję, sprzedaż wyrobów spożywczych są zachowania przestępcze
konieczności ścigania. MS / R6

Powiedz nie dla: Mleczarnia mleko, nabiał, ser, fast food,

szynka, hamburgery, Alami, ...
Zrobiony fabrycznie: Chleb, mięso; Pizza, kiełbaski,

Obrobiony : Owoce, zupy, warzywa ...
Żywność modyfikowana genetycznie jest to, co ludzie faktycznie zużywają. Wszystko zaczyna się jak
zmodyfikowane genetycznie (Zaprojektowane) Nasionko (GM-Crop) , GM-Crop dzięki przepływowi

- na skutek zmienia cały łańcuch pokarmowy. Tworzenie mutacje, które tworzą nowe
chorób zagrażających życiu Global-plag wszystkich członków łańcucha pokarmowego! W
tym ludzi! Ludzie staną się bardziej chory, die młodsze, bardziej deformacje, bardziej
chore dzieci, poronienia więcej ... Zmieni ludzkie DNA.
GM-Food Survival Zagrożenie: Lucerna, baby-food, boczek, chleb, kukurydza,
śniadanie-zbóż, rzepaku, jajka, szynka, margaryna, mięso, ziemniaki, papaja, groch, drób,
ryż, kiełbasy, soja, pomidory, pszenica, cukinia, ...
Żądanie ze Wspólnoty nieskażonej żywności. NIE: Alkohol genetycznej modyfikacji,
herbicydy, Insectisides z prefabrykatów żywności, sól, substancje słodzące (Sztuczna lub
naturalna) , ...

Świętować: 12.1.7.
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Privilege 4: Ochronny, niedrogie ubrania
Odzież ochronna jest potrzebne, aby chronić ciało człowieka od klimatu, choroby i
zanieczyszczenia. Ubrania ochronnego musi być comfor- stół użyteczne. Ubrania
ochronnego musi być przystępne. Protective- odzież składa się z głowicy pokrywy, ubrania,
skarpetki i obuwie ochronne.
Głowa Zabezpieczenie składa się z balaclava, czapka, szalik K, ochrona oczu i kask. Kominiarka ( Czapka
bez daszka) K-szalik ja y dzianiny z wełny albo z mieszanki bawełny i wełny (Bez synthe- włókien TIC) ,
Może być dowolny kolor lub wzór. Ochrona oczu i kask zapewnić ochronę przed promieniowaniem
UV. Osłona jest wygięta w bok i pionowo do góry i w dół, do złamania, bardzo odporne na
zarysowania, promienie UV blokuje nie zaparowaniu, olśnienie regulacji (Ciemniej / lżejsze jaśniej /
ciemniej) , Kask posiada skóry z powrotem jako protektor szyi.

Odzież ochronna jest potrzebne, aby chronić ciało człowieka od klimatu, choroby i
zanieczyszczenia. Główne części ciała chronione są ubrania ochronnego skóry i stóp. Odzież
ochronna, należy zawsze nosić na zewnątrz.
Odzież ochronna, Kombinezon (Z kapturem) lub 2-częściowe wykonane z lnu, bawełny, wełny lub mieszanki
bawełna / wełny (bez włókien syntetycznych) dowolny kolor / wzór. Albo powinien mieć szyjkę, T-Shirt,
dmuchany * Ramiona i nogi zamknięte na nadgarstkach i kostkach (Projekt proof) , * Dmuchane ramiona i nogi
pozwalają stawy łokci / kolan swobodnie poruszać się także powietrze wewnątrz tworzy kontroli klimatu dla skóry i ciała.

Odzież wykonana jest z włókien naturalnych: skór zwierzęcych, roślinnych włókna, jedwab, bawełna lub
wełna. Sztuczne włókna nie są wykorzystywane do odzieży dotykania ludzkiej skórze. Produkcja Sztuczne
włókna końcach odzieżowych.

Odzież ochronna jest wygodne, trwałe, praktycznie affordab- le. Modny (Etykieta
projektant) ubrania ochronnego, jest drogie, drogie niepraktycznie i krótkoterminowe. Nie
do przyjęcia!
Stopy potrzebują ochrony przed uderzeniami i klimat. Skórne, palce i kostek są zagrożone. Ochrona
stóp składa się z Socks & Boots. kiedy wyruszą na zewnątrz zawsze nosić obuwie ochronne.
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Skarpetki są wykonane z bawełny, wełny, mieszanki bawełny i wełny (nie syntetyczne) dowolny kolor
dowolny wzór. Skarpety powinny obejmować nóżkami do 7 cm powyżej kostki.

Buty mają górną skóry ochronnej wewnętrznej miękkiej skóry (nie
syntetyczne) Podeszwy skórzane lub gumowe.

Buty chronią stopy aż do 7 cm powyżej kostki.
obuwie syntetyczne rozgrzewa stopy ich wrzenia. Nie może
chodzić.
Ręcznie zabezpieczenie w postaci rękawic (nie syntetyczne) noszone
są jako potrzebne!

SHUN:
Etykieta projektant są elitarną część bogactwa apartheidu. Etykieta projektant są zbyt drogie. Wyprodukowany
przez niewolniczej siły roboczej. Made for arogancki zamożni przytrzymywania walczy potrzebujących i
ubogich. Unikają ludzi, którzy noszą te.

Etykieta projektant! Ludzie, którzy gdzie etykieta Designer!
Detalista, którzy sprzedają Label Designer! Drogie Protec-tive
odzież! Niepraktycznie modne protective- odzież! Odzież
ochronna wykonana z włókien artificial-! Szkoda & SHUN ludzie
drwiący domu-mniej. Płacą mieć cothing wygląd wyprane, które
celowo zgrane i otwory wykonane w nich.
Niedopuszczalne kiczowaty strój:

Niech trashy ludzie wiedzą, że są tandetne.
Shun syntetyczną odzież obuwie. Zakończyć produkcję
odzieży syntetycznej, obuwie.
Nielegalne syntetyki producent GET, MS / R6 ,

Chronić organizm używać ubrania ochronnego na zewnątrz!
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P rivilege 5: Hy

gienic, affordableshelter

Ludzie mają 1GOD biorąc pod uwagę prawo do niedrogich Bezpieczne TERS Living Quar- (Schronienie) , Rząd
ma obowiązek dostarczenia jej ludności w przystępnych bezpiecznych pomieszczeń mieszkalnych. Schronisko
jest dostarczany przez ' Hrabstwo'

(Samorząd) , Część Shire planowania. DOM !!
Dla Hrabstwo dostarczyć Living Quarters przystępne wszystko Grunty i schronienie w rodzinie (Własność
prywatnych) są przenoszone do niego. Puste trans

- zywane nieruchomość jest wypełnione osób bezdomnych i rodzin na listach oczekujących. domy
Wielu sypialnia z tylko 1 okupanta trzeba podjąć w innych okupantów. To niedopuszczalne
zachowanie antyspołeczne dla 1 osoby mającej więcej niż 1 sypialnia.

Wszystko czwarte istoty są przystępne Wynajem Mieszkanie. Ostatecznie, marność ogród
ozdobny, wolnostojące domy muszą być zastąpione przez społeczność klastra obudowy. Klaster
zakwaterowania wynajem jest świadczone przez „Shire”.

Wszystkie kwatery klastra mają 3 poziomy najemcy + 1 poziom szklarni
Ground Level, Level 1, Level 2, Szklarnia ogród (Najemcy mogą rosnąć rośliny) , noclegi klaster
składa się z pojedynczych jednostkach (1 pokojowa) , para-units (2 pokoje) rodzinny jednostki (3
pokoje ...) , Obowiązkowe Guide linie (Status rodzinny, wiek) zastosować.

Wszystkie Affordable Bezpieczna Dzielnica mieszkalna jest wypożyczalnia atmosfery.
tygodniowy czynsz wynosi 14% tygodniowego dochodu brutto najemcy. Stwardnienie czynsz lokatorów wynosi 14%
wspólnych tygodniowych dochodów brutto lokatorów. Np $ 100 tygodniowy dochód brutto, wynajem $. 14 $ 1.000
tygodniowy dochód brutto, wynajem 140 $.

Hrabstwo dostarcza energię elektryczną i wodę z codziennym minimum (Darmowy) / (Wtedy płacić) Maksymalna
odciąć użytkowania. Shire również dostarczyć społeczności pranie, konserwację, rekreacji, odpady i
kanalizacja-removal.

Pojedynczy lokator jest uprawniony do 1 świetlica życia. W wieku 63 trans fer do zakwaterowania
emerytalnego (obowiązkowy) , Single 1 pokój najemca korzysta z tych samych toalet na poziom
wspólnotowy / obiekt prysznic i na dole
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Poziom prania / kąpieli.

Para (1 ON & 1 ONA) lokatorzy mają 2 pokoje: salon / sypialnia / Aneks kuchenny i łazienka /
prysznic. Podziel pralnia / kąpiel na poziomie dolnym.
Ruszaj się (obowiązkowy) do „rodziny jednostkach”, kiedy dzieci przybywają. Kilka staje pojedyncze
transfery (obowiązkowy) do pojedynczej jednostki.

Lokatorzy mają 2 pokoje rodzinne (Dzienny / sypialnia / Aneks kuchenny i łazienka / prysznic.
Pranie Share / kąpiel na poziomie dolnej) + 1 pokój dla każdego 2 dzieci. Po ostatnim dziecko
porusza się (Przez 18 lat obowiązkowo) , Transfer para (obowiązkowy) do pary życia.

Schronienie jest niedrogie, wygodne, higieniczne, ochronne, ... Shire
komunalny-cluster- obudowa spełnia wszystkie potrzeby ludzkie! To
miejsce, aby rozpocząć i rozwijać rodzinę.

Cluster-Homes pozwalają mały: akwarium, terrarium, małe psy. Nie
dopuścić Koty, przyrody, zwierząt domowych, any- rzecz, która jest
większa niż małego psa, bez hodowli. Istoty, które stanowią
zagrożenie dla lokatorów i siedliska.

Uwaga! Lokatorzy z psychicznej, fizycznej, seksualnej niepełnosprawności, żyją w specjalnych schronów
przewidzianych przez rząd kraju.

Wspierać Gminy klastrami mieszkaniowe. Twój
dom!
Twoja społeczność!
P rivilege 6: Wo

rship & Be lievein 1GOD

Kustosz Strażnik czcić codziennie 1GOD , 1GOD chce szacunku, chce być przeceniać. 1GOD który
jest zarówno HE & SHE. The Original dusza, która stworzyła wszechświat (Ludzki
przeznaczenie) & The Spiritual Universe (Niebo) , Ubóstwiać 1GOD okazywać szacunek,
cześć.
1GOD Ludzkość chce być Kustosz fizycznego wszechświata (Ludzki
przeznaczenie) , Jako Humankind ewoluuje 1GOD wysyła komunikaty mają
być używane jako przewodnika.
Najnowszy komunikat jest " Prawodawcy Manifest” to sprawia, że wszystkie
poprzednie komunikaty nieaktualne.
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1GOD dał częścią oryginalnego Duszy do wszystkich form życia we Wszechświecie Fizycznego. Uwielbienie
utrzymuje duszę w kontakcie z duchowym wszechświecie.

Indywidualne i społeczność uwielbienie utrzymuje ludzi w kontakcie z 1GOD.
czczenia 1GOD wiąże się modlić, opiekuńczy, używając & korzystających 1GOD” s

kreacje. Uwielbienie jest włącznie z wszystkiego, co jest miłe
1GOD, czy mają do czynienia z kwestiami wiary lub czyny wierzącego.
Obejmuje to rytuały, wierzenia, praca, działalność społeczna i zachowanie osobistej ....

1GOD nie chce specjalnie zaprojektowanych miejsc kultu. Dlatego PUR stanowią
wbudowane miejsca kultu są rozebrane. Materiał budowlany jest zawracany związki
budynku „free-edukacja”. Kustosz-opiekun uwielbienie dowolnym miejscu i czasie lub na
Fun-Day na spotkaniu w szkole ,
1GOD nie chce wyrzeczeń. Ale poszukiwania, zdobywania wiedzy i
stosowania na całe życie przechodząc życiowych doświadczeń, wiedzy
ciągłość. Dlatego Ołtarze wymagają wymiany z Pulpit.

1GOD chce tylko 1FAITH z wielu Gatherings (grupy nasz) ,
1FAITH ma 1 podręcznik (Prawodawcę Oczywista) potrzebuje tylko 1Church

(Wszechświat Powiernik Guardians) z 7 niezależnych administracji reprezentujący 7Tribes
,
1FAITH to jedyna religia czyni wszystkie inne grupy religijne kulty.
Kulty wymagają konwersji do 1FAITH , Każdy kustosz-opiekun ma dążyć pokornie
przekonwertować do niewiernych 1FAITH ,
Jest tylko 1 Idol 1GOD ! Wszystko inne to fałszywe bożki. Shun fałszywych idoli i
wszystko podłączone do nich.
Kustosz Strażnik mieć 1GOD biorąc pod uwagę prawo do praktykowania swojej religii. Ktoś lub
organizacja, która zaprzecza lub zakłóca tego prawa są " Unikał”. Ponadto modlimy się, 1GOD trzyma
ich do odpowiedzialności w życiu i Życie pozagrobowe.

czczenia 1GOD wiąże się modlić. To Jest to najlepszy sposób pozostania w
kontakcie z 1GOD. Kiedy nie ma 1 Słuchacze! Kiedy nie ma nadziei! Módl się! 1GOD
słucha.

1GOD jest wa iti ng do hea rf ROM CIEBIE!
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1 GOD -Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe Matki i Ojca
Universe 1 & jedynym idolem dla mnie wielbić Ślubuję mieć
żadnych innych idoli
Będę unikać wszystkich fałszywych Idols i recyklingu swoich symboli
Postaram się zrehabilitować wszystkich błędnych Souls na chwałę 1GOD
& Dobro Ludzkości

Pokaż swoje uwielbienie dla Stwórcy!

P rivilege 7: F ree Sp eechwith Mo ralrestrains
Kustosz Strażnik wspierać wolność słowa z powstrzymuje moralnych. W
wolnym Wspólnoty każda osoba, z wyjątkiem Rehabilitators, ma prawo
do własnego zdania. Ich potrzeba mieć wolne etykiety mowy: brak
wulgaryzmy
(Tyranem, głośny, niegrzeczny, zaprzysiężenie) ,

Wolność słowa pozwala społeczność do maksymalizacji świadomości społecznej, uczestnictwa. Wolność
słowa przeniesiona do komitetów społecznych przynosi więcej uczciwości i przejrzystości. Nic
nie jest lepsze niż społeczności wolnego, debaty swobodnie.

Wolność słowa jest większa niż tylko rozmowy, debaty, dyskusji, speak- ing. Obejmuje
pełny zakres komunikacji (Audio, cyfrowe, intel
- Nieruchomość lectual, drukowane, werbalne, wizualne) który jest dostępny. Copyright tyranii
chciwość, spekulacja jest naruszenie wolności słowa ,
Twierdząc prawa jest przestępstwem, MS / R6

Wolność słowa musi wyegzekwowania powstrzymuje moralnych. Korzystanie z wolności słowa do
encite, nienawiść, przemoc lub wandalizm jest przestępcą, MS / R3 , Np US dramat kryminalny,
opisując agenta FBI zabijając osobę jako dobry zabić. Ich ma dobry zabić. To encites ścigania do
zabicia. Killer-Gliny są tchórzliwe przestępcy są w klatkach.

Korzystanie z wolności słowa, aby zobaczyć pornografii jest przestępstwem, MS / R3 ,

Że (Co, co jest dostępny) pornografii / dorosły jest przestępcą, MS / R6 ,
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Korzystanie z wolności słowa oszukać, aby zysk jest przestępcą, MS / R3 ,
Korzystanie z wolności słowa wprowadzić w błąd, np Homoseksualiści twierdzą, że są równe i normalne. Nieprawda,
Homoseksualiści mają niepełnosprawności seksualnej, która jest zagrożeniem dla przetrwania gatunkowej. Ich
obrzydliwy gody (Anal krycia i jamy ustnej)
zachowanie stanowi zagrożenie dla dzieci. Twierdząc, homoseksualiści są normalne jest mylące najgorszego
rodzaju, MS / R4 , Odnosi się to do wszystkich mediów, które wprowadzają w błąd o niepełnosprawności seksualnej.

Mediów posługujących się wolności słowa, aby pokazać homoseksualistów Rodzicielstwo dzieci jako
normalne. Ten nośnik jest popierając dzieci molestowanie najbardziej haniebne przestępstwa, MS / R7 , Aktorzy,
ekipa produkcyjna, rozdzielacze są ścigane,

MS / R7 , Zero tolerancji dla SEKSUALNE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI rodzicielstwo

Wolność słowa ma być pielęgnowane, wykorzystywane i chronione. Nadużywanie wolności słowa
ma być zakończony. Rząd często używa wolności słowa na pranie mózgów, encite, dla
propagandy, błąd, kłamstwo. Członkowie rządu, które zachowują się w ten sposób są usuwane z
rządu. Nie mogą stać na reelekcję. Oni nie mogą być wybierani ponownie. Są one odrzucane.

Wolność (Utopijny / Fantasy) jest nieodpowiedzialne nadużywanie wolności słowa. Ta
wolność, aby zrobić jak chcesz, wolna wola, wolność od przymusu rządu, wolność od
niewoli grzechu. Ten rodzaj wolności jest samolubny i podważa bezpieczeństwo i
przetrwanie społeczności.
Ludzie nie mogą obsługiwać zbyt dużo swobody. Zbyt dużo wolności prowadzi do anarchii, nuda,
niemoralności ... Ludzie potrzebują egzekwowane Zasady i regulamin (W przeliczeniu na moralności) ,

Wolność słowa używane odpowiedzialny z przymusu moralnego jest klej, który
trzyma wspólnotę. Ten rodzaj społeczności ma 1GOD „S wsparcie. Jest to
społeczność opiekun opiekun.

P rivilege 8: Ma

te, startf ami ly

1GOD” s Projekt chce ludzi (1HE i 1SHE) mate i pomnożyć przez specie przetrwanie. Społeczność
Projektowanie dla najlepszego przetrwania, HE & SHE wprowadzić święty związek małżeński kontrakt
i założyć rodzinę. Nowa rodzina podnosi swoje dzieci ze wsparciem społeczności.

1GOD” s Projektowanie w celu zapewnienia specie przeżycia inbuild pragnienia do kopulacji.

Dla prymitywnego gatunku jest to parzeniem żadnego oposite płeć, która przeszła ceru Tain zaloty
rytuały. Ludzie bardziej zaawansowane, oszukać! oni okolicz-
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vent z zaloty, pożądanie!
Znalezienie partnera. poganie (Chrześcijaństwo,...) szukać miłości. Mate dla pożądanie staje się
tandetny i wielu nigdy znaleźć partnera do namnażania się.

Mate kapitalisty być tandetny i czasami zwiększyć bogactwo i / lub wpływ. Wiele
kultur mają rodzice decydującym. Non z nich są w najlepszym interesie
społeczności.
Kustosz-opiekun mają Wojewódzki Terytorialnego zdecydować podczas ' CE” ( Społeczność
Pogotowie) który wchodzi zawrzeć małżeństwo „święty” (H-MC) , Każdego 17 lat ONA &
Co 18 roku uczestniczyć.
Podczas CE każdy ocenia się, w jaki sposób mogą one być najbardziej przydatne do plemienia. CE pomaga
również przy wyborze partnera.

She & He, że fizycznie nie są w stanie pomnożyć stać 'Foster- rodziców. Wchodzą
do „Holy-małżeństwa” umowa. „CE” zasila „dzieci”.
ŚWIĘTEGO MAŁŻEŃSTWA Begi nn ingofaf ami ly.
aby zadowolić 1GOD , dla specie przetrwania, aby spełnić 1-ki przeznaczenie i nieśmiertelność
człowiek-rodzaje: Mate, mnożenie i założyć rodzinę! Dzieci muszą rozwijać się w sposób moralny,
kochający, opiekuńczy ze środowiska ON ONA Modele roll. A ' Święty - Małżeństwo ' Kontrakt obejmuje
te kwestie moralne i prawne. Tej samej płci, Transgender lub molestowanie dzieci nie może wejść do
niniejszej umowy.

Secual niepełnosprawności (Tej samej płci, Transgender lub molestowanie dzieci) Nie można wejść do
tej umowy. Wszelkie który zamieścił „HMC” mają to anulowane. Nawet te, które zostały zalegalizowane
przez Urząd ds niemoralnej 1GOD

Rząd. Seksualnej Niepełnosprawności, nigdy nie są równe. Są to ludzie, którzy muszą
kwarantannę. Aby chronić dzieci.
The ' Świętego małżeństwa Umowa”ma swój początek i koniec. Zaczyna się na Wedding-Day
przez podpisania. To kończy się, gdy najmłodsze dziecko tes uzupeł- wieku 16 do 17 lat ona bo.

P Re -Nie dd ing - Da yre qu IR eme NTS
'CE' obsługuje wszystkie główne wymagania pre-wedding-day. Mogą wystąpić przypadki, w których
„CE” nie jest manipulacja, wymagania dziennie pre-weselne.

He & SHE ogłosić ich 'zaangażowanie' w A ' Zebranie ”. Idą
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do ' Hrabstwo ' Biuro i zapisać się na założenie rodziny „” oczywiście. W trakcie dostają medycznej,
pokazując, że są one zdolne do conceiv- inż. Również potrzebna jest profil pokazując kompetencje
umysłowe i emocjonalne do wychowywania dzieci. W przypadku braku albo powoduje anulowanie
Engagement &

" Nie" HM kontraktu.
Kilka potrzebować aż do tej pory " AVL & E ( Aktywów i pasywów zamyka i Enti

- zawarcie ugody) komunikat'. Wszelkie aktywa i Świadczenia otrzymane ze zobowiązań zaciągniętych
na Wedding-Day są dodawane do „AVL & E'statement.
Uwaga! Samotnym rodzicem, un-żonaty rodzice, osoby z niepełnosprawnością sexual- (Tego samego
rodzaju, zmieszany płci dzieci molestująca) nie mogą wychowywać dzieci.

Mamy dd ing - Da yre qu ir eme NTS.
Ślub odbywa się w dniu 6 przez celebransa z Shire-biura szeryfa.
zaopatrzenia Bride & Groom Finger-ringi (*), „Medicals, Profile & AVL & E.

Przynoszą Rodzice Brothers & Sisters. Nikt inny nie może uczestniczyć (bez
dzieci) ,
UWAGA ! Ona trzyma jej rodziny-name. * ONA palec pierścień gładka 9 karatowego różowe złoto, grawerowane,
data bride & groom 1 st nazwy. HE palec pierścień gładka 9 karatowego żółte złoto, daty wyryte pan
młody i panna młoda 1 st nazwy.

1GOD jest wa iti ng do hea rf ROM CIEBIE!

rw
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MNOŻENIE - PR Tak R
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st Dzięki nazwa) You do korzystania z kryciem
zwraca na płodność i zdrowych urodzeń zastawów do kopulacji i pomnożyć

Więc ludzkość może kolonizować fizyczny wszechświat na
chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana na Wedding Day & Day mnożenia

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Tytuł: CG ' Świętego małżeństwa' Kontrakt
Cel, powód: Mate, Pomnóż & start rodzina!
Okres czasu: Zaczyna Wedding-Day. Kończy się, gdy najmłodsze dziecko

ukończy wiek 16 do 17 lat ona bo.

Dzieci: 3 są obowiązkowe, więcej są pożądane.
Gody: Wyłączne prawa godowe! Codziennie krycia pożądane wyobrazić 1st-

czas.

poczęciu: Nie ciąża po 10 tygodniach, pomoc medyczna jest
musi. Nie ciąża po 50 tygodniach, zamówienie jest anulowane.

Musi pojąć rocznie aż do osiągnięcia kwoty z 3 dzieci.

Parenting: HE & SHE musi podjąć Parenting Course. ON ONA
musi uczestniczyć Shire SMEC & Province-PHeC wymagane.

Rozwód: 1 partia musi zostać uznany za winnego. * Winny traci każdego

Uprawnienia z „AVL & E” + zyski oświadczenie złożone w umowie. Również nie
ma być nie więcej kontakt z dziećmi.
* Zarówno winni, dzieci chodzą do opieki zastępczej.

Przyczyny rozwodu: Uzależnienia, cudzołóstwa Caged Rehabilitation, 7 tygodni życia na poparcie, Mental- niekompetencji, 50% lub
więcej fizycznych-niepełnosprawności.
Podpisane przez: Panna młoda................................................. ...............................

Pan młody................................................. ............................

Świadkiem przez celebransa: .................................................. ...........

Data: .................................................. .................................................

Uczestnicy: .................................................. ......................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Pl forcedby: Sh sh eriff IRE

Rytuały religijne małżeństwo mają być wykonane na dzień powszedni 7. Po
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powrót para z ich miesiąc miodowy. Mogą uczestniczyć do swoich obowiązków
religijnych. Np uczestniczyć Gathering.

Pompatyczny duże ceremonie ślubne i
ekstrawaganckich przyjęć są
antyspołeczne, arogancki. Są one
odrzucane przez Wspólnoty.

Po zawarciu umowy Holy-Małżeństwa (H-MC) Para ma 2 opcje. Zawrzeć umowę
Companion (CC) Lub oddzielnie.

Towarzysz Kontrakt
Tytuł: ' Towarzysz' Kontrakt
Cel, powód: Koleżeństwo, dzieląc życie!
Okres czasu: Aż do oddzielania lub śmierci. Oddzielająca musi dać
Wskazówka 3month pod adresem Shire-office.

Zamknięcie „AVL & E” oświadczenie od umowy „HM” lub nowych „AVL & E” oświadczenie staje się częścią
umowy. Jeśli oddzielając każdy dostaje połowę posiadanych aktywów. W chwili śmierci 1 drugi dostaje
wszystko. Wszelkie testamenty są ignorowane.

Podpisane przez: ONA................................................. ...................................

ON................................................. ......................................

Świadkiem Shire urzędnika: ... ................................................. ..........
Data: .................................................. ...................................
Towarzyszy nas Companion «po podpisaniu mogą wymieniać pierścieni». ONA palec pierścień, 9
karatowego białego złota gładkie, grawerowane niej i dla niego 1 st nazwy. HE palec pierścień, 9
karatowego białego złota gładkie, grawerowane jej i jego 1 st nazwy.
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1GOD jest wa iti ng do hea rf ROM CIEBIE!
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KOLEŻEŃSTWO - PR Tak R
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st Dzięki nazwa) Państwo do korzystania
z towarzystwa domaga się długotrwały podział towarzystwo zobowiązuje się
do zharmonizowania i akcji

Towarzysko z innymi parami towarzyskich dla chwały 1GOD & Dobro
Ludzkości
Th isprayerisused wh enenteringcontract!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
NIEWIERNOŚĆ łamie obietnicę wierności ...
Niewierność jest złamanie obietnicy między HE & SHE pozostać wierny do siebie. Ta obietnica
może być werbalne porozumienie między kochankami, o których mowa w miłosnego listu, lub
części przysięgi małżeńskiej.

Złamanie tej obietnicy jest naruszeniem zaufania nielojalny akt niewiernej wykroczenie.
Niewierność jest złamaniem obietnicy. Moralna źle, albo on albo ona albo oba. To
przekroczenie pociąga za sobą stroni od rodziny, przyjaciół, sąsiadów, społeczności, ...

CUDZOŁÓSTWO
Podczas trwania w „Holy-Matrimony umowy” każdy seksualne trans- gression jest źle
moralne, które również jest przestępstwem społeczność. przestępstwo seksualne (Anal
doustne lub dopochwowe) przez męża z inną SHE, on lub zwierzęcia. przestępstwo
seksualne (Anal doustne lub dopochwowe) przez żonę z innym on, ona lub zwierzęcego. Te
przestępstwa są „Zdrada”. Wyniki cudzołóstwo obowiązkowego unieważnienia a, ' Holy-Matrimony
kontraktu ' ( rozwód) ,

Jeśli żona nie jest w ciąży i nie ma dzieci. cudzołożnik (On lub ona) jest ścigany, MS / R4
! Wszystko własnością cudzołożnikiem idzie do ofiary tej zdrady jako rekompensatę. Mąż
i żona są cudzołożnicy oba są ścigane, MS / R4 & wszystko oni właścicielem
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idzie do Skarbu Państwa.

Jeśli żona jest w ciąży i / lub są dzieci. cudzołożnik (On lub ona) jest ścigany, MS / R5 ! cudzołożnik
(mąż czy żona) Nie dopuszcza się zobaczyć lub być blisko dzieci kiedykolwiek.
Wszystko własnością cudzołożnikiem idzie do ofiary tej zdrady jako rekompensatę.
Mąż i żona są cudzołożnicy zarówno ścigany MS / R5 & every- rzeczą, której właścicielem idzie do
Skarbu Państwa. Dzieci chodzą do adopcji i nigdy nie są ponownie zobaczyć swoich rodziców.

Rozwód
Rozwód staje się obowiązkowe, gdy 1 lub obie strony o " Holy- Matrimony kontraktu ' narusza
to albo stanie się niezdolna do wypełnienia swoich zobowiązań.

Recydywistów uzależnień (Patrz przewijania 4) , Cudzołóstwo (Patrz nieścisłości) ,
Jeśli 1 lub obie partie, H-MC wprowadzić KOSZYCZKOWA-rehabilitacyjnych. Jeśli 1 lub obie partie, H-MC są
na 7 tygodni życia wsparcia. Certyfikowany niekompetencja psychiczne. Certyfikowany 50% lub więcej
niepełnosprawności fizycznej.

Rozwód 1 partia musi zostać uznany za winnego. Winny traci wszelkie entitle- MENT z „AVL &
E” oświadczenie plus wszelkie zyski dokonane w trakcie umowy. Również nie ma być nie więcej
kontakt z dziećmi. Zarówno winni, dzieci chodzą do opieki zastępczej. Aktywa iść do skarbca.

Oddzielny
Rozdzielenie po ukończeniu H-MC , Wartość „AVL & E” oświadczenie podzielony jest równe.
Obie strony mają pozostać w kontakcie z dziećmi (wnuków) ,

Rozdzielenie Towarzyszy po wezwaniu 3month pod adresem biura Shire-. Wartość „AVL
& E” oświadczenie podzielony jest równe. Obie strony mają pozostać w kontakcie z
dziećmi (wnuki) ,
Rodzicielstwo

Obecnie większość rodzice nie są w stanie dać swoim dzieciom możliwość produkowania
ich najlepiej. Wynika to z bogactwa apartheidu wiele dzieci są pozbawione możliwości
produkowania ich najlepiej. Kustosz-opiekun mają odpowiedź: Koniec bogactwo-apartheid
asset- taśmy i klatki ( MS / R6 ) przestępcy, którzy są przyczyną i skutkiem wealth-
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apartheid.
Kustosz-opiekun rodzicielstwo użycie Społeczność, Free-edukacja, nauka i Teach, Shire SMEC
& Province-PHeC! Społeczność rodziców zmowie naukowców, pedagogów, rodziców i
medyczno-tych. Dołącz do nas za dobrego rodzicielstwa.

Nazywanie dziecka

Kustosz-opiekun dać ich nowonarodzonego 3 nazwisk. 1 st imię (do 10 liter) , 2 nd imię (do
10 liter) , Nazwisko rodowe (do 10 liter) , Żadna z nazw ma więcej niż 10 liter. CG
odebrać nowo narodzone Nazwa przed urodzeniem. Noworodków na imię stanowią
kontynuację matek i ojców dziedzictwa rodzinnego.

W 1 st nazwa ONA noworodków ma samicę 1 st lub 2 nd nazwa pochodzi od rodziny matki (Żywe
lub deseased) , W 1 st nazwa HE noworodków ma Mężczyzna 1 st lub 2 nd nazwa pochodzi od
rodziny ojca (Żywe lub deseased) ,

Przy urodzeniu rodzice są niezdecydowani na nazwę. Noworodek otrzymuje domyślną 1 st imię.
ONA noworodek dostaje matki 1 st imię. He noworodek dostaje ojcowie 1 st imię. Nazwy raz
podane nie mogą być zmieniane.

2 nd nazwa ONA noworodków ma samicę 1 st lub 2 nd nazwa pochodzi od rodziny ojca (Żywe lub
deseased) , 2 nd nazwa HE noworodków ma Mężczyzna 1 st lub 2 nd nazwa pochodzi od rodziny
matki (Żywe lub deseased) , Przy urodzeniu rodzice są niezdecydowani na nazwę. Noworodek
otrzymuje domyślną 2nd nazwę. ONA noworodek dostaje fathers'mothers' 1 st

imię. He noworodek dostaje ojcowie matek 1 st imię. Nazwy raz podane nie mogą być
zmieniane.

Po wpisaniu ' Holy-Matrimony kontraktu ' Ona trzyma jej nazwę rodzinnego-jak on.
Rodzinnie nazwa ONA noworodków jest rodzina-name matek (obowiązkowy) ,
Rodzinnie nazwa HE New- urodzony jest rodzina-name ojców (obowiązkowy) ,

P rivilege 9:

ha ve za zwierzę domowe

Część obowiązku powiernika-Guardian jest żyć w harmonii ze zwierzętami. A „rodzina
Kustosz-opiekun” obejmie zwierząt do ich rodziny. Zwierzęta te są znane jako zwierzęta
domowe. Mają zostać przeszkoleni, zadbane i kochane.
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Zwierzęta mają być zagrożeniem dla społeczności, Habitat i to dzika przyroda.
Zwierzęta nie trujące. Zwierzęta nie są drapieżnikami. Zwierzęta nie są dzikich zwierząt.
Zwierzęta nie są większe od małego psa. Zwierzęta nie mogą latać.

Ssak zwierzęta są desexed. Tylko licencjonowani hodowcy mogą hodować.
Unlicenced hodowla, MS / R3 dla każdego zwierzęcia.
Ssaki nie musi tak być przechowywane wewnątrz, ale uzyskać ekspozycję na zewnątrz.

Psy i ich opiekunowie muszą ukończyć szkolenie posłuszeństwa. Niezastosowanie się do
tego, MS / R1 , Duże psy nie są wykorzystywane jako zwierzęta domowe. Naruszenie duże psy
pochodzą od właściciela, MS / R1 , Tylko małe psy mieszkają w cluster-Homes.

Koty są drapieżnikami i lubią wędrować czyniąc je unsuitab- le jako zwierzęta domowe,
naruszenie, MS / R3. ptaki latające muszą być swobodnie latać. Dzięki czemu nadają się jako
zwierzęta domowe, naruszenie, MS / R2 ,

Cluster-Homes pozwalają mały: akwarium, terrarium, małe psy. Nie
dopuścić Koty, przyrody, zwierząt domowych, any- rzecz, która jest większa
niż małego psa, bez hodowli.
Istoty, które stanowią zagrożenie dla lokatorów i siedliska.

Akwarium
Akwarium są częścią Kustosz-Stróża Educati- w systemie. Każdy SMEC
& PHeC mieć akwarium. Idealny dla całych ren uczy utrzymanie akwarium.
Zimna woda i tropikalne ryby są najbardziej odpowiednie dla klastra
domów.

Terrarium
Terrarium są częścią systemu CG Edukacji. Każdy SMEC &
PHeC mieć terrarium. Dzieci uczą się utrzymanie terrarium. Małe
Terrarium są najbardziej odpowiednie dla klastra domów.

Zwierzęta są akceptowane zachowywać się naturalnie. Przed
wejściem nowego zwierzaka właściciele muszą kształcić się o tym, jak
ich zwierzę zachowuje się naturalnie. Nieświadomi właściciele
zwierząt mogą zmusić zwierzęta zachowują się nienaturalnie. Staje się
to okrucieństwo wobec zwierząt.
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Okrucieństwo wobec zwierząt

mutilating: obcinania uszy, ogon, ... MS / R2

Moda futro przycinania. Malowanie futro, skóra, ...
Bandaż je ... Traktując je jako człowieka, odmawiając im
być sobą. MS / R2 ,
ranienia: bicie, kopanie, ... MS / R2
torturowanie: przynęta, laboratorium dla zwierząt ... MS / R3

Thrill-zabijania: polowania, kłusownictwo, Roadkill, safari, ... MS / R4
rasy: Mopsy, angielski, francuski Bulldogs są hodowane z coraz bardziej
płaskich powierzchniach. Właściciel zwierzęcia są przyciągane do
powierzchni płaskiej za dziecięcą resem

- blance. Wyniki inbredu w skutkami ubocznymi
problemy z oddychaniem posiadających psy zawaleniem podczas upałów i choroby serca z
powodu złej oddychania, które sprawiają, że psy cierpią całe swoje życie. Właściciel zwierzęcia
zdaniem trudności w oddychaniu są urocze cechy osobowości. Ten typ końcach hodowlanych, MS
/ R4
Prowadzenie 1 zwierzaka bez niego towarzyskich z własnym rodzaju jest okrutne. Zwierzęta są
również częścią, 'Free-CG Edukacji' & 'Teach & Learn'.
Niektóre z nich są zwierzęta domowe, inne są zwierzęta domowe. Nie dzikiej przyrody.

SMEC : Nowonarodzone klub, Basic-Szkoła, dziewczyny tylko szkoła, Kolegium do rodziny wszyscy
mają zwierzęta. Opieką wychowawców, matek i uczonych.

SMEC również zwierząt domowych i nauki przyrody.
PHeC : tylko szkoła chłopca, Uczeń-College, fachowa College,
Przywództwo -szkoła Leadership-Camp wszyscy mają zwierzęta. Opieką
przez naukowców, pedagogów i ojców. PHeC również zwierząt domowych
i nauki przyrody.

1GOD jest wa iti ng do hea rf ROM CIEBIE!

rw

ZWIERZĘ DOMOWE - Modlitwa

TTT
Świętować 11.3.7. Zwierzę domowe dzień

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st imię)

32

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

Dzięki Ci za radość Zwierzęta będę trenować, dbać i pielęgnować
wszystkie zwierzęta Postaram się być odpowiedzialny opiekuńczy Pet
opiekun chronić zwierzęta przed okrucieństwem i złym traktowaniem dla
chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana dla zwierząt na dzień lub jeśli zajdzie taka potrzeba.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Zwierzęta są obowiązkiem. Zaniedbując zwierzaki złość 1GOD
P rivilege 1 0: Ha veviolent - freec ommun ity
Ludzie mają prawo czuć się Zapisz w ich domu. Mają prawo czuć oszczędzania na
badaniach i pracy. Dlatego „Powiernik-opiekun Shun Viol- ence” Koncepcja jest
udostępniana (Patrz CH4 7Tribes) do realizacji w każdym Shire ,

Hrabstwo Świadczymy usługi Sentinel. Sentinel uchwyt środkowy ryzyka niskiej do straży i patrolowania
obowiązków. Na lub po służbie strażnik zgłosi zachowań antyspołecznych (Wandalizm, zbrodnie,
zanieczyszczenie) I zgłaszać wszelkie problemy BHP społeczności. Sentinel będzie aresztować za
postrzeganych połamanymi naruszeń i popełnionych przestępstw. Następnie nazwać swoją stację na patrol
odebrać aresztowanych.

Hrabstwo zapewnienie obowiązkowego 7hour Night-Curfew od
14-21 godzin (CG Klock) , Dla dobrego zdrowia, zmniejszenie
zużycia energii, mniej zanieczyszczeń i ochrony przyrody. Zmniejszenie
przestępczości, koszt rządu i zachęcanie do mnożenia.

ratowników-serwisowe są pomagając ścigania. Poprzez bycie czujnym naruszeń
REGULAMIN ON lub OFF pracy. Mogą mieć do cywila aresztowanie jest. CE rezerwista
może zostać wezwany do pomocy.
Ludzie pomóc swoim sąsiadom, gdy atakowany.
Pracownicy pomocy współpracowników. Wychowawcy &
Scholars pomagać sobie nawzajem.

Celem każdego Shire ma być gwałtowna darmo.
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Uwzględniając gwałtowny-społeczności wolnego jest Prawo i obowiązek. Każdy człowiek ma prawo czuć
się Zapisz. Każda osoba ma obowiązek, aby pomóc ludziom, którzy mają przemocy inflickted na nich. Nie
robi tak, MS / R2
Ludzie, którzy pozwalają przemocy, oglądanie przemocy MS / R2 Ludzie, którzy zachęcają (Kibicować,
pomoc) , Podburzać, przemocy, chronić ludzi przed gwałtownym zatrzymaniem, MS / R3

1GOD jest wa iti ng do hea rf ROM CIEBIE!

rw

TTT

IMS V ICT z C r ime P rayer Dzień Pamięci 2. 4. 7. Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej
Universe najczęściej skromnym wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st nazwisko) zwraca
się do złagodzenia bólu i ból ofiar przestępstw Pomocy Ofiarom Przestępstw uzyskać
sprawiedliwość i odszkodowanie obiecuję pomóc ukarać zbrodnię niekończąca Zapytaj że
zło jest karane w Life & Afterlife dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana na Dzień Ofiar Przestępstw (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Przemoc zaczyna nienarodzonych. Gwałtowne otoczenie w-nadal pro- pensity przemocy
przez resztę życia. Skłonność do przemocy potrzebuje spust, aby włączyć gwałtowne. Wyzwalacze:
Alkohol, złość, strach, peer ciśnienie, kontakt-sport, walki, sport, ignorancję, upokorzenie,
umysł zmieniając substancję, brak empatii, prowokacji, brutalnego filmu, brutalne gier
wideo, ...

Nienarodzone narażone na Mum & tata ustnie nadużywa siebie. Dowiedzieć
się, że jest w porządku, aby ustnie nadużywanie i zrobi to w późniejszym
życiu. Nienarodzone narażony mamie fizycznie boli przez tatę. ONA
noworodków będzie później w życiu znosić przemocy fizycznej przez HE. HE
New- ur będą myśleć, że to w porządku zranić ona.

Agresywnie nadużywa, zastraszenia, dominuje innym jest zastraszanie.

Znęcanie rozpoczyna intimitation i może przekształcić się w ataku. Bully jest zwykle
otaczają się nieszczęsnych tchórzliwych individiduals.
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Bully & gang stać się winny przez stowarzyszenia. Indimidation, MS / R1 ,
zagrożenia, MS / R2 , Ranić lub zabijać: zastosować indywidualne, Dziecko, Dzieci, Dorosły, Senior lub
Gang zasady.

V iolence isthethreat
STOP VI OLENCE
startat domu
P rivilege 1 do 1: F

reetrea TME nt WH ensick

Bezpłatne leczenie, gdy chory jest 1GOD biorąc pod uwagę prawo do dobrych ludzi. Bezpłatne leczenie
nie jest dostępna do Rehabilitators. Ludzie z samookaleczenia zdrowiem kwestii (Uzależnienia,
kanibalizm, elekcyjny-chirurgia, okaleczenia, samobójstwo, ...) nie dostać bezpłatne leczenie.

1GOD jest wa iti ng do hea rf ROM CIEBIE!

rw

TTT

Dobre zdrowie P rayer C elebration - dzień 1 2. 1. 7 Drogi 1GOD , Twórca
najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st
nazwa) przeprosić za moje niezdrowego stylu życia I starać się zadośćuczynić

Należy wspierać moje wysiłki, aby zadośćuczynić Popieram
„bezpłatnego leczenia, gdy chory” dla chwały 1GOD & Dobro
Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana w Dzień Dobry-zdrowia

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Prywatny, płatny (Zachłanność, spekulacji, odpadowych) dla opieki zdrowotnej kończy. Prywatne
ubezpieczenie zdrowotne jest przestarzała jej aktywa są konfiskowane bez kom- odszkodowaniem.
praktyki prywatne są wchłaniane bez odszkodowania przez " SMEC ( Shire Complex medycznej i
edukacji) ”. Prywatne szpitale są wchłaniane bez odszkodowania przez " PHeC ( Wojewódzki Szpital
i edukacja Complex) ”.
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Prywatny, chciwy spekulacji opieki zdrowotnej w krajach Wealth apartheidu skorumpowanych
mają samoregulujący ciał. Chronią one zaniedbania karnych zdrowotne practioners od
ścigania. To ciało lobbuje za injust U.. Pomaga także swoich członków do zdzierać pacjentów. Każdy
selfregula- ting ciało (Nie tylko zdrowie) jest zamknięty i jego administratorzy klatkach, MS / R6 ,

Uniwersytet wykształcony „GP (Lekarz rodzinny) "Nie są prawdziwymi medycy. Są dozownik
pigułka dla Pharmaceuticals. Farmaceutyki nagradzać tych fałszywych medyków z gotówką,
prezenty, wycieczki, ...
Kustosz-opiekun szkolenie medyczne dla „GP” jest przez " SMEC ”. SMEC oferują opiekę
medyczną wolny (Profilaktyka, ciągła i opieki po leczeniu) ,
Kustosz-opiekun szkolenie medyczne dla „specjalista” odbywa się za pomocą " PHeC ”.
PHeC oferują opiekę wolnego szpitalnego.

Kustosz-opiekuna szkolenia pogotowie / awaryjny jest poprzez " PDEc
(Wojewódzki obrony i centrum alarmowego) ”. PDEc oferują darmowe ambulan- CE i służb
ratowniczych.

Wiele Pharmaceuticals' są trujące i nie leczy.
Są one odciążyć (może ) Dyskomfort i należy podjąć długoterminowo. Oni
„ALL” mają skutki uboczne bardziej wymagających Pharmaceuticals' (zatruć)
więcej skutków ubocznych. Pasożytniczej drapieżny system obrotu
spekulacji. Tworzenie popytu> repeat (Zależność) > Wprowadzić nowy (skutki
uboczne) produktów. sprzedawców nagród
(lekarze) , Ten system jest skorumpowany dlaczego opieki zdrowotnej jest tak
expences i marnotrawstwo.

Farmaceutyki są prymitywne kosztowne leczenie. Pharmaceuticals' to ostatni zabieg ośrodek. Shun
Zdrowie opieki practioners że tylko przepisują Pharmaceuticals'. Są niekompetentni
skorumpowani „szarlatanów”. Żądają być zdyskwalifikowany. Uwaga! Przylegającą do
depozytariusza-strażnik diety poradę & następujących ćwiczeń, zmniejsza dolegliwości o 80%
+.
Rehabilitators które otrzymują ograniczoną opieki zdrowotnej są rozliczane. Rehabilitators
nie może iść na podtrzymującej życie.

Rehabilitators nie otrzymują chirurgii kosmetycznej.
Ludzie z samookaleczenia zdrowiem kwestii płacenia za szkodliwy dla zdrowia,
opieki: Alkoholików śmiałków, druggies', fasters', Mutilators' (Przekłuwania
ciała, obrzezka, cosmetic-
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chirurgia, tatuaże, transfuzje, przeszczepy) , Palacze, Thrillseekers', ...
Osoby, które nie dbają o swoje zdrowie są rozliczani.

The Społeczność zawdzięcza DOBRY ludzie, FREE MEDICAL
P rivilege 1 2: Darmowa

edukacja

Edukacja jest wolny 1GOD biorąc pod uwagę prawo do dobrych ludzi.

Edukacja jest wolny 1 st krok od spełnienia przewijania 1 Belief4 „Ludzkość jest
poszukiwanie i zdobywanie wiedzy następnie zastosować go”.

Kustosz-opiekun Edukacja Free jest dostępne od kołyski do kremacji.
Dzieci, młodociani z psychicznej, fizycznej, seksualnej niepełnosprawności nie
uczestniczyć bezpłatnej edukacji. Są opieką i żyją w wyspecjalizowanych
związków prowincji.

SMEC ( Shire Complex medycznej i edukacji) początek i koniec szkoły są bezpłatne.

HE z

wiekiem „0-9”, ona z wiekiem „0-16” i osób starszych w wieku od '63 roku aż do końca. SMEC
jest także ścieżka kariery dla tylko ona

(matki) ! Każdy SMEC ma „Gathering”.
Wiek 0-2: noworodków Uczęszcza z jego matka ' SMEC: Nowonarodzone klub ' 6 dni w
tygodniu. Nowonarodzone na ukończenie lat 2 otrzymują ' Nowy- ur klub Dyplom” Matki
kompletowanie 280 godzin nauki i nauczania klub otrzyma: ' Rok 1 Praktyka „SMEC”
Świadectwo '
Wiek 3-9: Chłopcy dziewczyny (Badacze) uczestniczyć 6 dni w tygodniu mieszane zajęcia

(koedukacyjny) SMEC: Basic-Szkoła ' Uczeni na ukończenie lat 9 otrzymują

' Dyplom Basic-Szkoła” , Matki kompletowanie 140 godzin Podstawowa Szkoła nauki i
nauczania otrzymują: ' Rok 2 staż „SMEC” Świadectwo '
Wiek 10-14: dziewczyny (Badacze) uczestniczyć 6 dni w tygodniu dziewczęta tylko zajęcia na ' SMEC: Szkoła
tylko dziewczynki ”. Uczeni na ukończenie 14 lat otrzymują

' Jedyna dziewczyna Dyplom szkoły” Matki kompletowanie 140 godzin Dziewczyna tylko Szkoła
nauki i nauczania otrzymują: ' Medycyna & Education Handel- Certyfikat” ,

Wiek 15-16: dziewczyny (Badacze) uczestniczyć 6 dni w tygodniu zapłacone (1x wmw)

Klasy w ' SMEC: Rodzina-Szkoła ”. Uczeni na ukończenie 16 lat otrzymują " Rodzina-College
Dyplom”
Wiek 63 lub na starszy (koedukacyjny) edukacja jest dostępny w ' SMEC: Klub Senior
aktywny ' ,
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PHeC ( Wojewódzki Szpital i edukacja Complex)
zapewnia ciągła edukacja bezpłatny. HE wieku od '10 - 18' „Tylko
szkoła chłopięca” & „Uczeń-College”. HE & SHE dalszej edukacji: Techniczno-College,
Przywództwo-College, Przywództwo-Camp.

Wiek 10 - 14: chłopca (Badacze) uczestniczyć 6 dni w tygodniu na zajęcia chłopców tylko " tylko szkoła
PHeC Chłopięcy ”. W grupach po 14, uczą się przez zegarek, słuchać, próbować, zrozumieć i nauczyć (Wltut)
, Po ukończeniu 14 lat otrzymują " Szkoła chłopiec Dyplom ”. Ojcowie przez 1 dzień w tygodniu rostercła są przeszkoleni i pracować jako pomoc nauczycieli.

Wiek 15 - 18: chłopca rozpocząć 3 lata nagrodzony (1 wmw) staż w " PHeC Uczeń College ”.
W grupach po 14, uczą się przez zegarek, słuchać, próbować, zrozumieć i nauczyć (Wltut) , 1
rok one uczestniczyć w kolegium 3 dni i pracować w cron 3 dni. Rok 2 one uczestniczyć w
kolegium 2 dni i pracować w cron 4 days. Year 3 they attend College 1 day & work at a cron
5 dni. Po zakończeniu zdobył: " Certyfikat handlowy ”.

Dalsza edukacja jest dostępny w ' Technikum' , Posiadają 1 miesiąc całodniowe kursy
przełożonego. Jest to 1 godziny po wschodzie słońca do 1 godziny przed zachodem słońca
6-dniowy tydzień 4 tygodnie kursu. Codzienna rutyna: pray- ers, ćwiczenia, psychologia,
komunikacja, delegacja, ledership, com

- komitetami, ... Po ukończenie zarobione " Opiekun-Certificate '
' Przywództwo-College ' zapewnia 2, 1 miesiąc kursów całodniowe „Leader w Dyplom” & „Menedżer-dyplom”
, Oczywiście przywództwo codziennie rutynowe jest podobny do przebiegu Supervisor +
obowiązków awaryjnego usług. Po zakończeniu otrzymują " Dyplom Leader ”. Oczywiście kierownik
polega Start- ing utworzenia " cron ”. Zakończenie zarobić na ' Menedżer do dyplomu ”. ' Przywództwo-Camp”
2 miesiące całodniowa Oczywiście administracja. Oczywiście ustawia się na ' Cluster-Cron '& dotyczy
sytuacji awaryjnej (PDEc szkolenia) , Zakończenie zarobić na ' Administrator-Degree ”.

PDEc ( Prowincjonalny obrony i centrum alarmowego) działa CE
(Wspólnota Pogotowie) ”. CE pracuje 1 rok kompulsywne „Wspólnota alarmowego”
usługa”szkolenie przez 17-letniego She & 18 lat ma lat. To szkolenia praktyczne
rezerwista.

PHeC & PDEc akcji „szkolenie Leadership-Camp. Każdy kto
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otrzymał „CE” trening staje się rezerwa. Każdy kto ukończył „CE” staje się rezerwista na
standbye, aż do wieku 49. SHE po uzupeł- Ting „H-MC (Holly Matrimony Umowa) 'Staje
się rezerwista na standbye, aż do wieku 49 lat.

Rząd prowincjonalny zapewnia „wolne-edukacja” z nienarodzonego na tym seniorów. edukacja
dla rządu nie jest obsługiwany i zamknięte. Edukacja (Wolny, publiczny) jest dostarczana
przez prowincji & Shire.

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

CE " Społeczność Pogotowie”
Edukacja jest współpraca rodziców, nauczycieli i lekarzy.
Polega ona Free-edukacji, wolno zdrowie i staży.
Brak pracy domowej! Nie, edukacja nie rząd! Nie, uniwersytety!
1 st Dowiedz się, kiedy zrozumienia, zacząć uczyć. W wolnej edukacji szybko uczący się uczyć
powolne uczniów. W pracy doświadczony pracownik szkoli nowych chętnych.

1GOD jest wa iti ng do hea rf ROM CIEBIE!

rw

EDUKACJA - Modlitwa

TTT
Obchody dzień 6.1.7.

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st name) Promises do poszukiwania, zdobyć i
zastosować wiedzę całe życie długo Ucz się i uczyć poprzez Edukacji
swobodnie obsługiwać Free-edukacji publicznej przekazać doświadczenia
życiowe do następnej generacji dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana w klasie i w Dniu Edukacji

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Plagiat budować na postęp i nowe pomysły. Dlaczego przepisać coś, co jest dobrze
napisany. Dobry kawałek piśmie nie powinny być pielęgnowane
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zostać zniszczone przez przepisywanie. Plagiat dobry kawałek piśmie i następnie rozszerzyć na nim ,

Ewolucja postępuje poprzez wykorzystanie istniejących i następnie tworzenie nowych.

Czytając dobrą kawałek piśmie zachęca umysł podnieść własnego intelektu do wysokiego
standardu oryginału. Zatrzymanie tego myślenia skoncentrować się na przepisywanie jest mierne
wykształcenie marnowania czasu. Bądź mądry, „popełnić plagiat”.

Plagiat ma zastosowanie nie tylko do pisania. Plagiat dotyczy wszystkich
„OD” (Własność intelektualna) , Prze- nity daje ludziom środki i możliwość
rozwoju intelektualno-obiekt. Dlatego wszyscy „IP” jest własnością
wspólnoty mają być używane przez wszystkich! Spekulacji z „IP” jest
plądrowanie Wspólnocie przestępstwem: ' MS / R6 '
Wszystko „własność intelektualna” należący do gminy z korzyścią dla wszystkich. W
skorumpowanego, chciwości, zysk napędzane Anti-1 PAN BÓG kraje, plagiariz- ing może naruszać
prawa autorskie. Twierdząc prawa jest okradanie społeczeństwa, zachowania przestępcze: ' MS / R6 '

Zadanie domowe jest najbardziej nieuczciwy i bezużyteczny formą uczenia się lub nauczania.
Uczony jest pod ciśnieniem od zakłóceń, przyjaciół, rodziców niewiedzy czas-line ... Większość
prac domowych nie jest wykonywana przez uczonego, który jest oceniany i klasyfikacją. Praca
domowa z powodu jego nieuczciwego charakteru jest bezużyteczne i mylące dla oceny. Rodzice i
Nauczyciele wspierające pracę domową, wsparcia oszustwo.

Wychowawcy mają problemy moralne, gdy oznakowanie. Podejrzewają, że uczony nie
wykonać zadanie. Z powodu tej niepewności wszelkie oznaczenia podane są bezużyteczne. Homework
jako narzędzie wymiaru podatku zrozumienia jest mylące. Dlatego strona

- praca to strata czasu i zasobów. BRAK PRACY DOMOWEJ
Oszacowanie : Jest potrzebne do Teach & Learn użyteczne i skuteczne.

Uwaga ! Jest: 'NO Homework' !!!
Uczeni są oceniane pod kątem zadań zrealizowanych ze zrozumieniem w klasie. Ilekroć
badania moduł zakończeniu Uczeni dostać ASSIGN WIEDNIE do oceny ze zrozumieniem. Zadania
sprawdzające rozumienie są zakończone w klasie. Uwaga ! Jest: ' Brak pracy domowej '!!!

Istnieją 2 oceny: Przechodzić lub Zawieść. Pass-stopa 70% kompletny program
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70%

Sion. Fail & uczony musi powtórzyć badania moduł aż do przełęczy. Uwaga
! Tylko moduł nie musi powtarzać cały rok.

Nie ma ostatni rok Ocena i / lub dyplomem (Bezużyteczne aktywności) , Ocena jest tylko dla
każdego modułu, a nie dla nagromadzonych modułami. Kiedy uczony zdał wszystkie zestawy
modułów ficate Kurs dyplomowa- jest wydawane.

Wychowawcy są oceniane na ćwiczeniach kompetencji, zaangażowania w „Learn
& Teach” & źrenicy zrozumieniem. Nauczyciel musi być w stanie „samooceny”

90%

swoich wyników nauczania. Klasa

Źrenica zrozumienie, stopa 90% oraz jest dopuszczalne. Nic mniej i pedagog (Nauczyciel) usuwa
się ze przeszkoleni.
Przed każdym nauczania perspektywie wszystkie badania moduł zrozumieniem ASSIGN mentów
dla terminu musi być „z powodzeniem” zakończone odpowiednim wychowawcy. Wychowawcy
wymaga przekazowym ilości co najmniej 90%. Awaria, wychowawca nie uczy ten temat tego
terminu. Ocena musi być wykonane, jeśli dana osoba nadaje się do zaangażowania się w
Edukacji.

Uwaga: CG nie obsługują wielozawodowość. Znając trochę every- rzeczy i nic dobrze.
Tworzy mediochre osoby, nie nadaje się do edukacji. Wychowawcy mają być
doświadczeni specjaliści.

80%

Uczeń szkoły zrozumienie stawki w wysokości 80% plus to Acceptance stół. Mniej-Principal-Pedagog
jest usuwany. Zwraca się do nauczania.

Szkoła rok jest podzielony na 3 kategoriach. Termin 1, przy 1 st, 5 miesięcy. Semestr

2, kolejne 4 miesiące. Termin 3, ostatnie 5 miesięcy Depozytariusza Stróża Kalender. Brak
szkolne-Holidays. Wychowawcy, uczeni są uprawnieni do 2, 1 tydzień wakacji. Zrobione oddzielne, 1
tydzień w tym samym czasie. Co najmniej 3 miesięcy od siebie. Należy zastosować co najmniej 4
tygodnie wcześniej. Rodzice mają zastosowanie dla uczonych.

Ćwiczenie
Uczeni i Wychowawcy codziennie (obowiązkowy) udziału w wewnętrznych exerci- CES (Zastosowanie
L-GM w podręczniku) , Siłownia'S, owalne są zamknięte (obowiązkowy) , Kon- takt sport, walki, sport i
elita-sport (1 zwycięzca wielu przegranych) są ban- Ned. Wszelkie odchylonym kierownik / wychowawca
jest usuwany z Wyższego.
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Seksualnej Niepełnosprawności
Uczeni, które wykazują oznaki, „Sexual-upośledzenie” (Dzieci molestowanie, tej samej płci,
zmieszany płci). Są oceniane przez komisję (Nauczyciele, lekarze, rodzice) , W przypadku
stwierdzenia dotknięte są przekazywane, „SDQC” (Związek Sexual- niepełnosprawności
kwarantanny) , Dla własnego bezpieczeństwa i chronić inne dzieci.

Mental-Niepełnosprawności
Uczeni, które wykazują oznaki, „Mental-upośledzenie” , Są oceniane przez komisję (Nauczyciele,
lekarze, rodzice) , W przypadku stwierdzenia dotknięte są trans- zywane „MDQC” (Związek
psychicznego niepełnosprawności kwarantanny) , Dla własnego bezpieczeństwa i chronić inne
dzieci.

Kalectwo fizyczne
Uczeni, które wykazują oznaki, „Physical-upośledzenie” , Są oceniane przez komisję (Nauczyciele,
lekarze, rodzice) , W przypadku stwierdzenia dotknięte są trans- zywane „PDQC” (Physical-niepełnosprawności
Związek kwarantanny) , Dla własnego bezpieczeństwa i chronić inne dzieci.

Szukajcie> zysk> zastosowania wiedzy poprzez

Wykształcenie darmo <Learn & Teach
P rivilege 1 do 3: Rewa

RDED wo rk

Każda osoba ma 1GOD biorąc pod uwagę prawo być użyteczne i zostały nagrodzone prace. Bezrobocie
nie jest dopuszczalne. Ciężarem dla społeczeństwa. Bezużyteczny życie.

Nagrodzony praca jest podzielona na żywiciela i wolontariusza. Płaca najemny wygląda po
potrzebach fizycznej strony życia otrzymującego nagrodę pieniężną. Wolontariat jest dobre dla
duszy. 1GOD kocha wolontariuszy!

1GOD ogląda!
Dla ekonomicznych zarządzania, wynagrodzeń i warunki (Wmw) są ustalane przez rząd kraju. ' WMW ' są
ustalane corocznie. WMW mogą pozostać takie same, albo iść w górę lub w dół, jak wymagają tego
warunki ekonomiczne.
Aby ustawić płace i warunki są standaryzowane. Aby uzyskać najlepszą każdego zarządzania
gospodarczego to żywiciela rodziny. Prywatna własność państwa i są
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zniesione i zastąpione przez cron , Związki są wyrejestrowane. Rząd ustala płace i
warunki. Istnieje 7 płac klas.
Płatna jest oparta na „” tygodniowej płacy minimalnej (Wmw) I mnożnik.

Pay-skala zaczyna się od WMW x1 (minimum) do WMW x7
(maksymalny) :

wmw x 1
wmw wmw x
2x3x4
wmw

niewykwalifikowany, uczeń

wykwalifikowany, Trady
Master-Trady

wmw x 5
wmw x 6 x 7
wmw

Administrator lider
menedżer
(maksymalny)

Supervisor

WMW 6 dni, 7 * godzin dziennie, 42 godziny tydzień pracy, brak pracy w dniu 7
(Dzień zabawy) , Dzienny okres pracy-godziny (Czas trójkąt) : 1 godzina po wschodzie słońca do 1 godziny
przed zachodem słońca. Poza tym czasie tylko służby ratownicze pracy (Night-policyjna) , Raz w tygodniu nie
więcej niż 18 godziny (3 godziny dziennie) pracy w niepełnym wymiarze godzin. Nie na co dzień do pracy.

* CG Klock, New-Age zarządzanie czasem jest używany
Warunki dla wszystkich 7 płatnymi stopnie:
Przy nadziei ONA' s otrzymać 7 tygodni urlopu ojcowskiego,
WMW 1 następnie SMEC zasady stosuje ~

ON' s otrzymać 1 tydzień urlopu macierzyńskiego, WMW 1 ~
Chory-pay dla wszystkich płatnych klasach, WMW 1 ~

Jest 3 dni urlopu zażalenie, WMW 1 ~
Istnieją 2 tygodnie (14 dni)
Roczna-leave pay-grade, WMW 1
~ Nie ma ładowania-roczny urlop, ani
urlopu długo usługa ~
bieg praca, jedzenie, napoje i higiena są
świadczone.
Warunki pracy: Miejsce pracy ma być zdrowe i bezpieczne z odzieży ochronnej i obuwia
noszonego w miarę potrzeb. Popychanie ludzi do robienia więcej pracy w krótszym czasie
jest niebezpieczne, niezdrowe i obniża jakość. Istnieje przerwami co 3 godziny. Wszystkich
przepracowanych godzin dziennie nie może przekraczać 10 godzin ,

Ścieżka kariery! Kiedy znajduje się otwór, promowana przez doświadczenie zawodowe,
staż. Dalsze badania po kwalifikacjach ( ON ONA) ,
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Podatek dla dochodów do wmw7: 0% ~ Podatku dla dochodów powyżej wmw7 :
100% ~ Podatku dla świadczeń dodatkowych: 100%!
Pracownicy, którzy nie mogą znaleźć pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Są użytecznie zatrudnieni (Good-czyn) przez ' Hrabstwo ' na
WMW x1 , Posiadanie dobrej czyniących eliminuje bezrobotnych!

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!
Pracownicy- Modlitwa

rw

TTTT

5.1.7. Pracownicy dzień ' Hrabstwo ' uroczystości

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st name) prosi o pomoc, abym mógł być przydatny
pracownik może moje wysiłki są doceniane i nagradzane dość Postaram się
dać z siebie wszystko w każdym czasie zrobię moja społeczność ze mnie
dumna dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest używana w sprawie pracowników Dnia

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 4: Re

ceiverespect

Kustosz-opiekun dać „Respect” oni w zamian ma być ed respect-. Odbieranie szacunek
jest częścią rodziny, pracy i harmonie środo- wiska. Odbieranie szacunek jest privlege.
CG okazywać szacunek innym Powierniczego-Guardian do Starszych i członkom
1Church ( UCG1) ,
Pokazują one również w odniesieniu do innych zasłużonych ludzi.

Odbieranie Szacunek pokazuje podziw dla mocy i / lub osiągnięcia
, Może to trochę czasu i wysiłku, aby uświadomić sobie dobrych cech. Kiedy świadomość i
gdzie to stosowne, honorować te cechy z szacunkiem.
Rodzice otrzymują szacunku od swoich dzieci. W zamian rodzice respektować bóle rozwoju ich
dzieci. Osoby w podeszłym wieku młodszym od otrzymania szacunek okazać szacunek poprzez
wiedzy ciągłości. Ludzie okazywać szacunek elect- liderów ed. Pracownicy okazywać szacunek cron członkowie
Komitetu.

Szacunek nie jest freebie. Zarobiony szacunek! Ludzie, którzy nie mają
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zdobył szacunek. Nie odbieraj szacunek. Muszą poprawić.
Czy jesteś otrzymaniu szacunek „Tak, dobry”! Nieotrzymania szacunek, „Dlaczego nie”! Własna
ocena, zapytać innych. Być może trzeba zmienić. Inni mogą potrzebować upominanie.

Poszanowanie ! A warto bramka!
P rivilege 1 5: Re

ceivejustice

Odbieranie Sprawiedliwość jest 1GOD biorąc pod uwagę prawo człowieka! Największe
zagrożenia dla sprawiedliwości są dziedziczne-tyranów, polityczno-tyrantów & Wealth
Apart- Heid. zaprzeczając tym

1GOD dany przywilej jest obraźliwe 1GOD & Com przestępstwo
munity MS / R6-7
Zagrożenie Sprawiedliwości jest In-sprawiedliwości, Elitaryzm, korupcja, ..

(Chain of Evil) , Niesprawiedliwości są wynikiem arogancki, samolubny i
moc uzależniony Heredi- tary i Tyrani polityczne. Abdykuj
dziedziczny-Tyrana lub są w klatkach,

MS / R7 , Polityczno-tyrana są w klatkach, MS / R7 ,
Wealth-Apartheid kończy. Uszkodzony, pasożytnicze, Predatory, spekulować na
atutem są usuwane, klatkach, MS / R6 ,

Zastąpione przez cron & WMW.
Kustosz-opiekun wspierania sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa.

Który opiera się na / lub zachowuje się do tego, co jest moraly prawy, sprawiedliwy i
napisane w, Prawodawcy Oczywisty ,

Aby otrzymać sprawiedliwości. Tam są wymuszane przepisami. Uwzględnienie
przez non-przeciwdziałają Sądownictwa (Sheriff Prawnik basen, Marshall
barrister Pool) , Którzy współpracują, aby znaleźć, „prawda”. Głosić, 'Guilty' lub
'nie jest winny'. Rozdać, zgromadzone „Obowiązkowe Zdanie” Rehabilitacja”&

odszkodowanie za nieuzasadnione. Uwaga! Brak jury. Nie ma sporów cywilnych.

1GOD za
sprawiedliwość
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TYLKO I CE ludzkiej - RI GHT

P rivilege 1 6: koniec

withdignity

Kustosz-opiekun uwierzyć 1GOD ma prawo do decydowania, kto żyje lub umiera. Ludzie mają 1GOD biorąc pod
uwagę prawo zakończyć swoje życie z taką samą godnością, jak wydarzenia pozwalają. Które pociąga za
sobą kończąc unlivable życia poprzez wprowadzenie decyzji w życie i śmierć 1GOD użytkownika ręce.

Osoba na podtrzymującej życie nie okazało od (Personel medyczny) Po 3 dniach (obowiązkowy)
, 1GOD następnie decyduje, czy dana osoba żyje lub umiera. Pozostawienie
osoby już na podtrzymującej życie jest torturą, zbrodnia, MS / R7 ,

Osoba dowiaduje się, że mają zagrażające życiu choroby. 1 st ich ciało jest zmasakrowany (Chirurgia)
, Wciąż żywa osoba jest spalony (Krzyczy bólu) z promieniowaniem. Wciąż żywa osoba jest
teraz Poisened (farmaceutyków) , Wciąż żywy może być wyleczona teraz. Lub nie są
utwardzane po tortury pozostaje ci umrzeć powolną i bolesną śmierć. Jest okrutny
nieludzkie. Nie koniec z godnością.

Kustosz-opiekun wspierania zdrowia prewencyjny składający się z dietą, wykonywalnych rcise
& immunizacji. Operacja jest ostatecznością procedura medyczna. radioterapia jest torturą nie
należy podawać. Pharmaceuti- CAL należy unikać, są niezdrowe ripp-off. Oni rmaceuticals'
skutki uboczne są wielkim zagrożeniem dla zdrowia należy unikać.

Osoba w stanie zrobić kanapkę i zjeść to teraz lub w przewidywalnej przyszłości. Może
chcieć envoke 1GOD proces podejmowania decyzji
(Żyj lub umieraj) , Każda osoba ma prawo do odmowy leczenia, jedzenie i napoje. Odmawianie
osobie prawo to jest tortura, zbrodnia, MS / R7 ,

1GOD użytkownika konstrukcja jest taka, że wszystko we Wszechświecie Fizycznego
ma swój początek i koniec, w tym człowieka-ciała. współczucie ludzka domaga kładąc
kres cierpienia. Nie „sztucznie przedłużyć” życie. Sztucznie przedłuża życie zakłóca 1GOD
Designerską.
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Aby uniknąć pochowany żywcem, kremacja jest koniecznością. Kremacja
uwalnia również duszy. Uwaga!
Cmentarze są ryzyka zdrowotnego i marnotrawstwo ziemi.

Samookaleczenia zabicie (Eutanazja, samobójstwo) jest oznaką słabego umysłu i słabego
ducha. Jest to życie-przeżycie dla duszy. Inni ludzie nie powinni ingerować, chyba że istnieje
zagrożenie dla innych. 1 PAN BÓG zajmie to na Judgment-Day. Pomagając osobę do
zabijania samookaleczenia jest dopuszczalne, o ile właściwy sąd uznaje, że istnieje śmierć
życzenie. Dotkliwe cierpienie jest torturą. Skończ to!

Uwaga! Ludzie umieścić cierpienia zwierząt z ich cierpienia. Jednak brakuje im współczucie
dla ich własnego gatunku.

Kończąc życie z godnością jest prawem człowieka.

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

Dusza- Modlitwa

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata Powitajmy się
członkiem naszej społeczności skromnym depozytariusza opiekuna,
który starał się być dobrym uwielbiany osoba, która spełniła swoją
misję ogień uwalnia tę duszę Wyrok-Day Wyjątkowy duszy
brakowało na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana po osoba zmarła lub w dowolnym momencie. Stosuje się w
końcowych Portal ceromony z krematorium.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 do 7: Ha vefreelyelectedgover NMe nt
Ludzie są stworzeniami społecznymi. Lubią należeć. Dowolnie wybieranych komitety spełnić tę
potrzebę. Przywództwo jest o 1 tyranii. Przywództwo przez komisję jest fair.

Dziedziczny i Polityczno-Tyranny zastępowane są multi-choice dowolnie wybieranych
rządów. Zarządzanie oznacza he & ONA z równą reprezentację. Urzędniczki użyć ' Prawodawcy
Manifest” jako przewodnika.
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Ludzie popierają rząd dowolnie wybrany w drodze głosowania jonów elect-. Nie głosując
rodników może skutkować przejęciem rządu i ustanowienie tyranii (Dziedziczne lub
polityczne) , Tyrani usuwa się w klatce, MS / R7 , ' Obsługuje tylko 2 rodzaje rządu «Universe
kustosz opiekunów Prowincja» (prowincjonalny) & 'Shire' (lokalny) , Po ustanowieniu
Prowincja Jest on podzielony na 35 okręgów cal politycznie. Każda dzielnica wybiera 1 & 1
HE jej się skiego MENT na okres 4 lata (Quattro rok) , Kandydat (ON ONA) z największą
liczbą głosów zostaje wybrany. 70 wybierani są znane jako władców. Port
kustosz-opiekuna nie wadzono wsparcie niezależne partie.

The 7Provinces regulowane są przez Komitet Środkowej (Parlament) ,
Parlament składa się z 70 władców. 36 Linijki tworzą MENT rządowego. Rządzący
rządowe są znane jako ustawodawcy & Instytucje rządowe są nazywane Linijki Warcaby.
Warcaby dostarczyć Ruler- sędzia który przewodniczy Parlament.
Władcy wybiera w tajnym głosowaniu komitet 7 Ustawodawcy & 1 Ruler- sędzia. Władców 1 st elekt
1 ON 1 i ONA. W ciągu dnia między nimi 1 z wyższą głosowanie staje się „Chief'Legislator i
innych«Checker Ruler- Arbiter» (Np ona jest Chief & HE jest Ruler-Umpire) , Taką samą ilość
głosów starszy tym bardziej staje się szefem.

Następnie wybiera Miarki 3 On & 3 SHE ustawodawcy. Taką samą ilość głosów, tym bardziej
staje się starszy Prawodawcy. Główny wypłaca się 5 dowódcy (Środowisko, Na zewnątrz,
Wewnątrz, Wiedza, Shire) & 1 Dalsze audytorskie. Prowincja jest obecnie uregulowane.
Uwaga! Parlamentu Ruler-Umpire jest również badanie biegłego rewidenta. Parlament
odpowiedzialność jest najważniejsza!

Prowincja tworzy „Shire”. Prowincja oferuje 3 'doradców do „Shire”. Rada „Shire”
składa się z 3 „doradcy” i 2 „Kalifs” (1 HE-1 ona) „Kalifs” wybierani są co 4 lata na 1.
Dnia Pascha- miesiąc, Quattro-Rok * przez 1 minionym systemie pocztowym.
* New-Age zarządzanie czasem, CG Kalender
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Jak głosować
Kandydat do głosowania:
On lub ona nie młodszy lub starszy niż 28 70. jest lub był
rodzicem.
Jest pracownikiem lub wolontariuszem lub emeryturze.
Jest psychicznie i fizycznie. Ma wykształcenie wyższe.

Nie ukończył żadnej klatce rehabilitacji. Ma niepełnosprawność seksualne (Ta sama płeć,
mylić płci, molestowanie dzieci) , Używa „Prawodawcy oczywisty” jako swojego przewodnika.

Depozytariusz jest opiekun

UWAGA !

Kustosz-stróże Zwolennicy & Klan Starsi mogą nominować, fitoflawony, poprzeć i Shun
kandydatów w wyborach. Powierniczych-stróże Członkowie (Zenturion, Praytorian,
zwiastunem) Nie można wspierać, Powołany Nate lub poprzeć kandydatów spoza
administracji 1Church.

Głosowanie jest cywilnego obowiązek.

Rząd dowolnie wybrany jest człowiekiem prawym.
Po otrzymaniu zarobione „Uprawnienia”. To jest czas, aby dowiedzieć się o „słabości”.

Ostatnie wiadomości 1GOD, w Prawodawcy Oczywisty

14.04.04.07 www.universecustodianguardians.org

Koniec
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