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Keho ja mieli tarvitsevat huolenpitoa

Ihmisen keho ja mieli tarvitsevat huolenpitoa. Keho tarvitsee hengittävää
ilmaa, juotavaa vettä, syötävää ruokaa, suojavaatteita, suojattua suojaa,
fyysistä toimintaa. Mieli tarvitsee stimulaatiota, kommunikoi.
Maakunta ja alue tarjoavat suuntaviivoja ja toimia tämän tarjoamiseksi
yhteisöilleen. Tieto ja terveys ovat perusta. Osaava terve yhteisö on hyvin
varustettu käsittelemään ilmastonmuutoksen, katastrofien, saastumisen,
sairauksien ja muiden haasteiden haasteita.
Tietoa saadaan! Se saadaan oppimalla, opettamalla, elämänkokemuksilla.
Saatu tieto käytetään elämiseen ja selviytymiseen.

Lääninhallitus ja Shiren neuvosto tarjoavat ilmaista koulutusta ja terveyttä
syntymättömästä vanhukseen. Valtiosta riippumatonta koulutusta ja
terveyttä ei tueta ja suljeta. Oppisopimuskoulutus korvaa kollegion (Uni)
astetta.
SmeC ''Shiren lääketieteellinen koulutuskompleksi ”.

PHeC 'Provincial Hospital Hospital Complex ''.
PDEc 'Maakunnan puolustuksen hätäkeskus '.
CE ''Yhteisön hätäpalvelu ”.

Koulutus on vanhempien, opettajien ja lääkäreiden yhteistyötä. Se sisältää ilmaisen
koulutuksen, ilmaisen terveydenhuollon ja oppisopimuskoulutuksen. Ei valtiosta
riippumatonta koulutusta, ei yliopistoja, ei yksityistä terveydenhuoltoa.

UCG1 koulutus tukee 'Opi sitten Opeta'opintomenetelmä ja ilmainen
julkinen koulutus. Toimitetaan Shiressä (SmeC) ja maakunta (PHeC, PDEc
, CE) terveys- ja koulutuspalvelut syntymättömästä
polttohautaukseen. Opi ja opeta, 1st oppia (ymmärtää, ymmärtää),
sitten opettaa (muut mitä opit).
Syntymätön

Koulutus (oppia, opettaa) ja terveys alkaa syntymättömästä.
Syntymätön oppii äänen tunnistamiseksi. Vanhemmat
opettaa puhumalla, lukemalla, huutamalla, laulamalla,
tekemällä musiikkia, nauraen, esittelemällä lemmikkien
ääniä, altistumalla ulkoiselle melulle, muille ihmisille, ..
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Väkivalta alkaa syntymättömästä. Syntymätön altistunut äidille, isä verbaalisesti
hyväksikäyttäen toisiaan. Opi, että on hyvä käyttää suullisesti hyväksikäyttöä, ja se
tekee niin myöhemmin elämässä.Syntymätön, joka altistuu äidille, joka juo, tupakoi
mieliä muuttavilla aineilla. Tällä vastasyntyneellä on terveysongelmia ja hänestä
tulee todennäköisesti addikti.

7 viikkoa ennen suunniteltua synnytystä SHE osallistuu 6 päivänä viikossa
SmeC''. Syntymätön kuulee muiden aikuisten ja lasten käynnistävän
sosiaalisen kuuluvuuden ryhmävaistoon. Hän oppii ja seurustelee.
Huomautus ! 1 JUMALA suunnitellut ihmiset sosiaalisiksi olennoiksi. Jos haluat
seurustella, kuulu ryhmään.

Äidit osallistuvat,SmeC'Kuusi päivää viikossa, 1 wmw. Kolmen vuoden
kuluttua, suorittamalla vähintään 280 tuntia klo SmeC, oppiminen ja
opettaminen saavatTerveys- ja opintotodistus''(katso Shire SmeC).
Isät, jotka osallistuvat, PHeC '1 päivä viikossa saavat, 1/7 wmw (katso maakunnan PHeC).
Osallistumattomille vanhemmille ei makseta palkkaa.
Vastasyntynyt

'Vastasyntynyt' oppii hengittämään, tekemään ääniä (itkeä), rehu (rinta on paras

) , hymyile, tunnista kasvot. Hanki rokotukset (pakollinen)! Uusi äiti käy
jatkuvasti SmeC: ssä.

SmeC ''Shiren lääketieteellinen koulutuskompleksi '(katso Shire -suunnittelu)
Shire tarjoaa ilmaisen lääkärinhoidon hedelmöityksestä
kuolemaan kaikille ja ilmaisen koulutuksen lapsille ja eläkeläisille.

Se tarjoaa näitä yhteisöpalveluja SmeC: n kautta.
SmeC on myös urapolku vain hänelle!

Ilmainen lääkintä- ja hammashoito (paitsi sairaalan toimenpiteet) kaikille (ei häkissä
olevia kuntouttajia). Vuosittaiset tarkastukset kaikille! Ilmainen koulutus pojille

(9 -vuotiaille), tytöt (17 -vuotiaille), eläkeläiset. Äidit* ja lapset osallistuvat
6 päivänä viikossa 1 tunti auringonnousun jälkeen 1 tunti ennen
auringonlaskua. Niissä on kaikki kannet, jalkineet, ruoka, juoma,
opetusmateriaali. Voi suihkuttaa.Lähdettäessä äidit ja lapset muuttuvat.
Kaikki tarjottu pysyy. Kotitehtäviä ei ole**.

* (saat 3 tunnin tauon ja maksat 1 x wmw) ** (tämä opettaa erillisen tutkimuksen
, työ vapaa -ajalta, kotoa)
Lapsi, jonka isä loukkasi fyysisesti äiti.
Hän kärsii myöhemmin elämässään fyysisestä väkivallasta. Hän
luulee, että on oikein satuttaa häntä.Vanhemmat ihailevat ilkeitä
(kontaktiurheilu, TV-ohjelmat) julkkiksia, jotka esittävät heidät
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rullamallina. Tämä rohkaisee lapsia kiusaajaksi.
Joka SmeC on a Kokoontuminen !
Pojat ja tytöt, jotka ovat alle 9-vuotiaita, osallistuvat SmeC-yhteistyökumppaniksi. Tytöt 10-17
majoittuvat SmeC: ssä. Jätä a, 'Family College -tutkinto''. Pojat 10 osallistuvat, "PHeC".

Maakunta tarjoaa ilmaisia sairaala- ja hätäpalveluja. Luomisesta
polttamiseen kaikille. Ilmainen koulutus aikuisille ja kaupoille.Se tarjoaa
näitä yhteisöpalveluja PHeC: n, PDEc: n ja CE: n kautta.

PHeC ''Maakuntasairaalan koulutuskompleksi '
Poikien (tutkijat) 10-14-vuotiaat osallistuvat 6 päivänä viikossa
PHeC, "Poikakoulu". 14 hengen ryhmissä he oppivat katsomalla,
kuuntelemalla, yrittämällä, ymmärtämällä, opettamalla (wltut). Kun
vastaanotat, 'Poikakoulun tutkintotodistus'!
Isät, jotka toimivat 1 päivänä viikossa, ovat koulutettuja ja toimivat opettajien apuna.
Vastaanotto, 1/7 wmw. Isät, jotka eivät ole läsnä, menevät 7 päivän kuntoutukseen!
Nuoret 15-18 -vuotiaat aloittavat 3 vuoden palkinnon (1 x wmw) oppisopimuskoulutus
PHeC: ssä, Apprentice College. Ryhmissä 14 oppipoikaa, oppia läpi, wltut. Vuosi 1 he
osallistuvat korkeakouluun 3 päivää, työskentelevät CROnissa 3 päivää. Vuosi 2 opiskele
korkeakoulussa 2 päivää, työskentele 4 päivää. Vuosi 3 käy yliopistossa 1 päivä,
työskentele 5 päivää.Kun olet valmis, saat PHeC -kauppatodistuksen.

Senior HE 62 -vuotias opettaa: Hän välittää elämänkokemuksia Apprentice
Collegessa seuraavalle sukupolvelle (palkitaan 3 x wmw).
Lisäkoulutusta löytyy osoitteesta 'Tekninen korkeakoulu''. 1
kuukauden kokopäiväinen esimieskurssi.Tämä on 1 tunti
auringonnousun jälkeen 1 tunti ennen auringonlaskua 6 päivän
viikossa 4 viikon kurssi. Päivittäinen rutiini: rukoukset, harjoitukset,
psykologia, viestintä, valtuuskunta, johtajuus, komiteat, .. Onnistunut
suoritus, vastaanota 'Valvojan sertifikaatti ”.

Lisäkoulutusta on saatavilla osoitteesta:
PHeC: Tekninen korkeakoulu

> Valvojan todistus, 4 x wmw

PDEc: Johtajakoulu

> Johtajatodistus, 5 x wmw

Johtajakoulu
CE: Johtajan koulutusleiri
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PDEc (Maakunnan puolustuksen hätäkeskus)
PDEc ''Johtajakoulu'' tarjoaa 1 kuukauden 2 koko
päivän kursseja, 'Leader Diploma', 'Manager Diploma'.
Johtajuuskurssin päivittäinen rutiini on samanlainen
kuin esimieskurssi + hätäpalveluvelvoitteet. Kun
vastaanotat, 'Johtajatodistus''. Esimieskurssi sisältää
perustamisen,CROn''. Tämän jälkeen ansaitset,
Johtajan tutkinto''.

PDEc ''Johtajaleiri'' tarjoaa 2 kuukauden koko
päivän hallintokurssin. Kurssi on asetettu,Ryhmä
CROn''. Käsittää hätätilanteen. Valmistuminen
ansaitsee,Hallinnon tutkinto''.
'Maakunnan puolustuksen hätäkeskus' (PDEc) jota ohjaavat marsalkat,
antaa apua, opastusta ja suojaa hätätilanteessa maakunnalle ja sen
Shires (Yhteisöt). PDEc, CE aloittaa pyhän avioliiton sopimuksen”,
tarjoaa johtajien leirin koulutusta järjestelmänvalvojille. Yhden vuoden
pakonomainen 'yhteisön hätätilanne' (CE)'' 17 -vuotiaan SHE: n ja 18
-vuotiaan HE: n palvelu.
PDEc antaa apua hätätilanteessa. Pelastuspalvelut tiedottavat, varoittavat yleisöä,
pelastavat, kohtelevat yleisöä, tekevät hätäkorjauksia rakennuksille, palveluille, rautateille,
maantiekuljetuksille, junahenkilöstölle ja reserviläisille. Kaikki hätäpalvelut yhdistetään
jokaiseen PDEc -järjestelmään. Kutsuu tarvittaessa reserviläisiä.

PDEc antaa suojaa. He toimivat puolisotilaallisena järjestönä. Käytä
puolisotilaallista kurinalaisuutta ilman väkivaltaa.He eivät kouluta kiusaajaa,
pidättele eivät tapa, kysele ei kidutuksesta, ovat kohteliaita eivätkä ylimielisiä.

PDEc suojaa yhteisöä sairauksilta: rokotus, hoito ja karanteeni.
Karanteeni, PDEc käyttää yhdisteitä suojellakseen yhteisöä uhilta:
tartunta, henkinen vamma, seksuaalinen vamma (lasten
hyväksikäyttäjä, sekava sukupuoli, sama sukupuoli). Suojele
valppauden, ennaltaehkäisyn ja puuttumisen kautta.
CE 17 vuotta täyttäneen SHE: n ja 18 -vuotiaan korkeakoulun 1 vuoden
pakollinen 'yhteisön hätäpalvelu'. CE hoitaa rajaturvallisuuden,
levottomuudet ja katastrofit (ihminen ja luonnollinen), urapolkuopastus,
kumppanin valinta.

Joka (sisältää vammaiset) 17-vuotias SHE ja 18-vuotias HE arvioidaan,
miten ne voivat olla hyödyllisiä yhteisölle ja itselleen. Urapolku
valitaan henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella
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ja yhteisön tarve. Lisäksi valitaan aviopuoliso, joka tekee "Pyhän
avioliiton" sopimuksen.

CE: n aikana jokainen nuori SHE ja HE arvioidaan
(henkisesti, henkisesti, fyysisesti) niiden kyvystä
paritella. "CE" päättää tietyistä muuttujista ", joka sopii"
Pyhän avioliiton "sopimuksen solmimiseen (HMC).
Muuttujat: Emotionaalisesti, henkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa;
Maakuntien monimuotoisuus; Rotujen koskemattomuus.

HÄN, Hän, joka fyysisesti ei kykene lisääntymään, tulee sijaisvanhemmiksi.
He solmivat "Pyhän avioliiton" sopimuksen. CE toimittaa lapsille.
Jokaisesta korkeakoulututkinnon suorittaneesta korkeakoulusta tulee varajäsen 49
-vuotiaana. HMC: n suorittamisen jälkeen hänestä tulee reserviläinen valmiustilassa 49
-vuotiaaksi asti.
Koulutuksen uskontunnustus

Valtion ulkopuolinen koulutus (Ei mene) on elitistinen, sosiaalinen,
yhteisöllistä. Hallitus, joka antaa julkista rahaa No Go'sille, varastaa julkisen
koulutuksen. Hallitus, joka varastaa julkisia varoja, on rikollista,
korruptoitunut korvataan, syytetään NEITI R6.
Yliopistot ovat elitistinen oikotie ylimpiin paikkoihin.
Työkokemuksen puute tekee heistä sopimattomia
huipputöihin. Tämä päättyy! Palkkatyö on ansaittava
Custodian Guardian Apprentice -aluksen kautta:

Oppisopimuskoulutus> työkokemus> jatko -opinnot> ylennykset>
työkokemus> jatko -opinnot> ylennys ...
Kotiopetus häiritsee arviointia, julkisen koulutuksen tavoitteita.
Julkinen koulutus on pakollista. Vanhemmat ovat vastuussa poissaolosta.

Tekijänoikeus on itsekäs ahne hyödyntäminen, henkinen omaisuus (IP). Kaikki teollisja tekijänoikeudet kuuluvat yhteisölle, jotta kaikki voivat käyttää niitä vapaasti.
Tekijänoikeus päättyy! Tekijänoikeudet varastavat yhteisöltä, NEITI R6.

Plagioida rakentaa ja edistää uusia ideoita. Miksi kirjoittaa uudelleen jotain
hyvin kirjoitettua. Käytä sitä pikemminkin ja laajenna sitä. Plagiointi on
hyvä koulutus, hyvä kirjoitustaito !!!
Kotitehtävät on epärehellisin ja hyödytön oppimisen tai opettamisen muoto.
Tutkijaa painostavat häiriötekijät, ystävät, vanhemmat, tietämättömyys ja
aikataulu. Suurinta osaa kotitehtävistä ei tee tutkija, jota arvioidaan ja
arvioidaan.Kotitehtävät sen epärehellisen luonteen vuoksi
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on hyödytön ja harhaanjohtava arvioinnin kannalta. Vanhemmat ja kasvattajat, jotka
tekevät kotitehtäviä, tukevat huijaamista.

Opettajilla on moraalisia ongelmia merkitsemisen
yhteydessä. He epäilevät, että tutkija ei suorittanut tehtävää.
Tämän epävarmuuden vuoksi kaikki annetut merkit ovat
Vähemmän. Kotitehtävät ymmärtämisen arvioinnin välineenä ovat harhaanjohtavia.
Kotitehtävät ovat ajan, resurssien tuhlausta. SanoaEI kohteeseen KOTITEHTÄVÄT !

Luokkatyö jakautuu tasaisesti, opiskelu ja tehtävät. Luennon
kesto on 90 minuuttia. 45 minuuttia opintojakso 45 minuuttia
tehtävien suorittaminen.Tehtävän aikana opettaja auttaa
tarvittaessa antamalla esimerkkejä. Nopeat tutkijat auttavat
opettajaa hitaampien oppijoiden kanssa.Keskeneräiset tehtävät
luokan aikana suoritetaan koulussa vapaa -ajalla.
Tutkijat, joilla on jatkuvasti keskeneräisiä tehtäviä, siirretään hitaiden tutkijoiden
luokkaan. 'Slow Scholar' -luokkaa opettavat opettaja + vanhempien apuvälineet.Kukaan
tutkija ei voi edetä seuraavaan aihemoduuliin ilman 70%: n läpäisyä nykyisestä
aihemoduulista. 70% hyväksytyistä tarkoittaa, että ymmärrät ja ymmärrät, osaat
soveltaa ja opettaa muita.Vähemmän on epäonnistuminen! Epäonnistuminen tarkoittaa
toistoa(s) aihemoduulista (ei koko vuosi) kunnes 70% läpäisyaste.

Arviointi
Tutkija: Hyväksytty tai epäonnistunut. Läpäisyaste on 70% ymmärryksestä.

Kouluttaja: Luokkapääsy vähintään 90%. Harvemmin opettajaa koulutetaan uudelleen.

Rehtori: Koululaisten ymmärtämisaste 80%. Vähemmän, rehtori
lehdet.

1 JUMALA odottaa kuulevani sinusta!

Koulutus Rukous

Hauskan päivän juhla 6.1.7. NAtm
Rakas 1 JUMALA Kauneimman maailmankaikkeuden luoja
Sinun nöyrin uskollinen huoltajasi (1. nimi) Lupaa etsiä,
hankkia ja soveltaa tietoa koko elämän ajan oppia ja opettaa
ilmaisen koulutuksen kautta
Tukea julkista ilmaista koulutusta
Siirrä elämänkokemuksia seuraavalle sukupolvelle For the
Glory of 1 JUMALA ja ihmiskunnan hyväksi
Tätä rukousta käytetään luokassa ja koulutuspäivänä.
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