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skyldigheter 1 GOD givna obligatoriska moral!
Skyldigheter moraliskt beteende gentemot 1 GOD , familjen och samhället. Moralisk
skyldighet omvandlas till gemenskaps plikt. fullborda en GUD givna skyldigheter berättigar att
ta emot 1 GOD givna privilegier. Kompletterings 1 GOD givna privilegier berättigar att ta emot
gemenskaps rättigheter!

hot mot 1 GOD givna skyldigheter: anti- 1 GOD, apati, antisocialt beteende, lättja,
laglöshet, omoral, själviskhet. Innehålla hot. Håll hot ansvariga, alltid.

1 GOD given skyldigheter
1 Dyrkan 1 GOD , kassera alla andra idoler
2

Skydda, människokroppen från befruktningen

3

Livslångt, söka, förstärkning och tillämpa kunskap

4 Mate att föröka sig och starta egen familj

5 Honor, respektera dina föräldrar och farföräldrar
6 Vakta miljö och alla dess livsformer
7
Använd 'Law Giver Manifest', sprida sitt budskap
8 Undvik och städa upp Pollution
9
Skydda djur från grymhet och utrotning
10 Stå upp för orättvist attackerade, missgynnade,
svag och behövande

11 Mätta de hungriga, husrum hemlösa och komfort sjuk

12 Protest orättvisa, omoral, miljö vandalism
13 Gör belönas arbete, ingen DAGDRIVERI

14 Var snäll straffa det onda

15 Var rättvis och ge välförtjänt respekt

16 Kremera, nära kyrkogårdar
17 Rösta i alla val
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1 GOD väntar på att höra från dig!

skyldigheter Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Strävan att uppfylla alla skyldigheter kommer att uppmuntra andra att göra
samma sak jag skall gälla skyldigheter som samhälls arbetsuppgifter
Uppmuntra samhälls uppgifter verkställas för härligheten av 1 GOD och det
goda i mänskligheten

Denna bön reciteras hemma eller på en sammankomst!

Skyldighet 1:
dyrka ett GUD, kassera alla andra idoler!
Dyrkan är den mest personliga idolization. Denna typ av idolization är reserverad för 1
GOD endast. Någon annan idolization är falsk, 'det slutar'. Alla fysiska och andliga bevis
på andra idoler återvinns.
Människor dyrka något annat än 1 GOD vilseleds. En ödmjuk ansträngningar görs för att
omvandla dem till 1GOD 1FAITH 1Church universum Depå vårdnadshavare. 1 GOD kommer
att behandla hårt i livet och livet efter detta med någon som dyrkar andra (falsk) idoler.

dyrka 1 GOD är närbild personligt. När du utvecklar denna närhet med 1
GOD. Du vill att umgås med människor som känner på samma sätt. Besök
en insamling! Nej, Gathering, i närheten, startar en. Inte tillräckligt
anhängare att starta en insamling. Konvertera tvivlare, okunniga,
misuided, blygt, envisa, patetiska, de otrogna ..

1 GOD vill att varje människa ges möjlighet att få 1 TRO . Konvertering seriens
icke-våld, icke-självisk, omtänksam, dela med sig av depå väktare samhällslivet. En
Convert introduceras till en insamling. Den sociala navet i depå väktare liv. Konvertiter
får hjälp med att kassera falska idoler. Efter kasse sin missriktade förflutna. Deras
tidigare aldrig nämnas.

dyrka 1 GOD innebär att kassera alla andra (falsk) idoler. Discar-
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ding betyder inte bara fysiska saker (statyer, skrifter, ikoner ..)
men också falskt känslor, idéer ritualer, tankar ... Kasta sätt förstöra ämnet, men
också återvinna avfallet.
Falska idoler kan vara religiösa eller inte. Falska religiösa idoler: Buddha, Holy-man; Jesus, hans
mor, hans lärjungar; Saints, präster av anykind; alla växter, människa, eller ett djur, någon helig
mark, eller helig-ställe; hedniska gudar, hinduiska gudar ..

Falska Icke-religiösa idoler: Ärftliga tyranner krigsherrar, politiska tyranner Politiker;
Kändisar, underhållare, idrottare, forskare; Aliens, Liberty, Sun, stjärnor, planeter,
månar, ...
Falska idoler helgedomar rivs. Allt byggmaterial återanvänds. Shire planering gäller.

1GOD vill inte syftet bygga byggnader för dyrkan.
Kasserade helgedomar. Alla tecken på erkännande av falska idol görs oigenkännliga. all
digital (Audio, visuell) falska idoler raderas, raderas, strimlad ..

Det finns bara en idol 1GOD!
Falska idoler tullkasseras. Penis och Vagina stympning slutar.
Kropps ärrbildning ändar, kropps genomträngande ändar är föremål avlägsnas från
kroppen. Tatueringar, avlägsnas. Illegal praxis kasse tullen åtalas: FRÖKEN R4

Falska idoler grejor kastas: kors, bilder, statyer, skrifter .. Kasserad grejor ska
göras oigenkännlig.
Falska idoler ritualer kasseras. Uppoffringar av människor eller djur,
även symbol åtalas. 1 GOD vill inte offer. Altaret är ersatt med lectern. 1
GOD' s folk anamma och leva av " Law Giver Manifest "!

MÅSTE GÖRA :
Dyrkan 1 GOD endast! dyrka 1 GOD praktiseras var som helst, när som helst, ensam
eller i grupp (2 eller fler) . 1 GOD inte vill ha någon syfte build (Katedraler, kyrkor,
kloster, moskéer, kloster, helgedomar, Synagogor, tempel ..) platser för tillbedjan.
Kassera
(Riva och återvinning) alla ändamål bygga kyrkor.
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Människor som dyrkar allt annat än 1 GOD är vilseleda. En ödmjuk ansträngningar bör
göras för att omvandla (Challenge bön *) dem till 1 GOD. 1 GOD kommer att behandla
hårt med någon som dyrkar andra

(falska idoler) idoler.

* Challenge-bön, Scroll 1, Affirmation 1

dyrka 1 GOD innebär Mänskligheten lever sitt öde! Förvarings av den fysiska
universum! Space Exploration & Colonization (SX & C)
är obligatoriska. Space Colonization behöver befolkningstillväxt!
dyrka 1 GOD innebär att tro på ett liv efter detta och änglar. För att
uppnå Afterlife och hälsoskäl en mänsklig kropp kremeras. Inte
kremera kan resultera i själen blir ett spöke.

Falska idoler kyrkor, tull, ritualer och grejor kasseras. Kasse betyder inte bara fysiska
saker (skrifter, statyer, ikoner ..) men också falskt känslor, idéer, tankar .. Kasta sätt
förstör ämnet och återvinning av avfall.

1 GOD skapade det fysiska universum för mänskligheten! 1 GOD vill i gengäld RESPEKT!
Dyrka falska idoler visar respektlöshet.

Det finns bara En förebild, 1 GOD !!!
Skyldighet 2:
Skydda, människokroppen från befruktningen.

hot ( faror) till en mänsklig kropp kommer från klimat, genetisk
modifiering, sjukdom, oaktsamhet, inkompetens, föroreningar (Katastrof,
mänskligt handlande)

och våld. Delta hot är en mänsklig kropp överlevnad behov. En
community plikt.
Skydda den mänskliga kroppen är ett lagarbete. Det innebär
nära samverkan mellan en individ.
Deras familj, vänner, grannar, samhället och alla typer av
regeringen.

Skydd börjar vid befruktningen (HE spermiebindningar med SHE ägg) och slutar med
kremering. Skydda innebär klimatskydd, innehåller
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våld, avsluta genetisk störning, förorening minimering, förebygga och behandla sjukdomar,
straffa vårdslöshet och angripa inkompetenta s.

Skydd av människors kroppen är allas plikt.
1 GOD väntar på att höra från dig!

överlevnad Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Tack du för överlevnaden av mänskligheten jag försöka hjälpa min kropp,
specie & samhälle överleva jag ska göra överlevnad min nr.1 prioritet
Vänligen stödja mina ansträngningar att överleva härlighet 1 GOD & den bra
av mänskligheten
Denna bön reciteras på överlevnads dag eller när så är lämpligt!

När ett behov av att avgöra en order av Survival gäller bruk under regler.

Survival ordning: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, 7.Personal tillhörigheter.
Överlevnad efter Ålder:

1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,

5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. Fira:

11.1.7. överlevnad dag CG . kalender Fun-Day

teman

För att överleva den mänskliga kroppsbehov Klimatskydd .
Klimat hot: Sol (strålning) , Temperatur (varmt kallt) , Våt
(Chill, hypotermi) , Vind (Brännskada, kyla, damm) . Klimat skydd består av
Head-skydd, Skydds-kläder, Skydds-skydd.
Hot mot människors kroppen nakna hud (nakenhet) exponeras för elementen.

H-ps 1 ( Head-skydd standard) allt som behövs för att skydda huvudet. Head-skydd
består av: 'E-p1', 'V-Hjälm', 'Balaclava', 'K- halsduk''.

E-p1 ( Ögonskydd) är uppdelad i 2 delar: Praktisk: enda lins

5

1 TRO 15.07.4.1 NAtm
Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara!

1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

(visir) . Mode: 2 objektiv (glasögon) .
Glasögon Rim: måste hålla ut luftburna partiklar på alla sidor (Topp, botten, sidor) . Är
Brottåliga (Bryter inte när satt på) . Kan vara vilken färg som helst kan vara prydnads.

linser : okrossbar, mycket reptålig, blockera UV-strålar, inte imma upp, bländning justera (Förändringar
mörkare / lättare, ljusare / mörkare) .

Ögonskydd alltid användas vid utanför!
V-Hjälm head-skydd mot stötar. Hår och chef behöver Climate Protection från kall,
våt, extrem strålning och föroreningar.
Ett huvud behöver också skydd mot stötar: en V-hjälm med inbuild GPS-tracker,
telefon, video-recorder ..
Utsidan skalet är metall eller syntet. Den har en mittlinjen ås som kan dekoreras:
plumage .. En läder hakrem håller en mikrofon. Visiret är böjda i sidled och rakt upp
och ner, okrossbar, mycket reptålig, blockerar UV-strålar, inte imma, bländning justera (Mörkare
/ lättare, ljusare / mörkare) . Hjälmen har en läder tillbaka som nackskydd.

De V- Hjälm har inne läder stoppning. Inbäddad i stoppningen är öronsnäckor. en Balaclava
( Mössa) eller K-halsduk kan bäras under hjälm. För att hålla innerfoder av hjälmen
ren från svett, mjäll och fett. Utanför tillbehör: ljus-ljus, infrarött ljus lampa; en
videokamera.

Balaclava ( Mössa) . Balaclava täcker hela huvudet utsätta endast
ögonen. Stickas av ull eller en blandning av bomull och ull (Ingen
syntetisk fiber) . Kan vara vilken färg eller mönster kan ha en
dekorativ pompong ovanpå. När behövs inget ansikte och
nackskydd Balaclava kan rullas upp och bli en 'Beanie'.

K-halsduk. K-Scarf kan täcka hela huvudet utsätta endast ögonen. Det
fungerar som en head-omslag och en slöja (Maximalt skydd) . Stickas av
ull eller en blandning av bomull och ull (Ingen syntetisk fiber) . Kan vara
vilken färg eller mönster.
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Balaclava eller K-halsduk både skydda genom att täcka näsa och mun.

Inandning föroreningar, är dödliga smittsamma sjukdomar och stickande insekter
undvikas. Minskar effekten av torr och kall luft. Allergier och astma minskar. Innehåller
sprida smittsamma sjukdomar.

Head-skydd alltid användas vid utanför!
Skyddskläder behövs för att skydda den mänskliga kroppen från klimat,
sjukdomar och föroreningar. De viktigaste kroppsdelar skyddas av Skyddskläder
är huvud, hud och fötter. Skydds-kläder ska alltid användas utomhus.

Huden behöver massor av skydd från Bites (Djur, människa) , Stings (Insekter,
nålar) , Infektioner (Bakterier, svampar, bakterier, virus) , Strålning (Heat,
Solar, Nuclear) , Exponerings (Acid, Eld, Frost, skarpa kanter, våt) .

Bite-skydd: undvika arg, farliga djur och människor.
Sting-skydd : täck~~POS=TRUNC (Skyddskläder) .
Inte tatuering eller kropps Pierce (Självstympning genom kropps- pierce eller
tatuering är onormal sjuk, kan orsaka infektion

) . Skydda fingrar när du syr.
Infektioner skydd: Ren hud, täck med skydds-kläder. Hälsosam
kost, motion, Herb & kryddor, Supplements & immunisering.

Strålningsskydd: täck~~POS=TRUNC (Skyddskläder) för värme
och sol. För kärn en speciell färg som täcker 100% av kroppen. Varning!
Exponera bar hud (Nakenhet) till elementen (Väder) är ohälsosamt.

Exponering-skydd: Skydds-kläder, Overall (Med huva) eller två-delat tillverkad av lin,
bomull, ull, eller en bomull, ull mix (inga synthe- tic fibrer) vilken färg som helst mönster. Antingen
(Overall eller två-delat) bör ha en t-shirt hals, uppblåst * armar, ben stängd vid handleder och
vrister
(Utkast säker) ... * puffade armar och ben tillåter armbåge och knäleder att röra sig fritt

även luften skapar inuti klimatkontroll för hud och kropp.

Kläder behöver vara gjorda av naturfibrer: djur-hudar, silke, växt-fiber, bomull eller ull. Artificiella-fibrer
används inte för kläder
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och allt rörande mänskliga huden. Produktionen av artificial- fibrer för kläder ändar, är
befintligt lager recirkuleras för andra ändamål.
Fötter behöver skydd (Strumpor, stövlar) från Klimat- och stötar. Hud, tår och vrister är
i riskzonen. Outsde bär alltid fotskydd.
Strumpor är gjorda av bomull, ull eller bomull, ull mix (inga synth- etic fibrer) vilken färg som
helst mönster. Strumpor har rent silver partiklar (Ingen legering) vävd i, vilket ger anti-bakteriella,
anti-mikrobiella och antistatiska egenskaper, minska lukter. Strumpor täcker fötterna till 7 cm
ovanför anklarna.

stövlar har övre skyddande läder (inga syntet) , Inre mjukt läder (inga
syntet) , Sula läder eller gummi
(Kan recirkuleras) . Stövlar är att skydda fötterna upp till 7 cm över
anklar. Notera! Fotskydd som inte skyddar (Sandal, Tofflor, badskor) fötter
och vrister är värdelösa. Fotskydd ska alltid användas utomhus. Gå
barfota utanför är ohälsosamt.

Hand- skydd i form av handskar är slitna efter behov! Handskar
är tillverkade av läder, bomull, ull eller bomull, ull mix (inga
syntetfibrer) vilken färg som helst mönster.

Skydds-kläder alltid användas vid utanför.
Skyddande-Reaktorn ( hem, levande, arbete) ett mänskligt behov.

Skydd mot brott (Säkerhet) , element (Väder) , brand, insekter och
föroreningar . Prisvärd Protective-Shelter är en 1 GOD ges rätt!
Depå-Guardian föredrar cluster- hölje (Community-levande) .

Rum' s golv, väggar, tak, består av cyklon, Brand och höga humi- dity resistenta
prefabricerade betongelement. golv behöver vara våt-mopp rengöringsbar, halkfria,
anti-statisk, mögel & mögel hämma, hygienisk.

dörrar: Rektangulära icke-träram. Yttre, fast, låsbar i och utanför nyckelöppningen
insektsnät-dörr, en-vägs vision. Inre, fast, låsbara inuti.

horisontell skjut- Windows är färgade tvåglasfönster. Kvadratisk icke- träram. Det finns inga
gardiner eller draperier (Ohälsosamma: damm, bakterier,
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insekter ..) istället utanför fönsterluckor (låsbar) och inuti horisontella glidande
insektsnät.
För Uppvärmning * Centralvärme (Ånga, varmvatten) är använd. Kylning är genom naturlig
luftcirkulation. Rums-temperatur 19-21 ° C. Fryser put n varmare trasa. Inte skruva upp
värme! * Energi wasting är ett brott

Belysning * bör automatiskt On, Off.
* Energi wasting är ett brott

Utom för hushåll Shelter Tak består av Solar-paneler. Människan har en 1 GOD ges
rätt till Affordable Secure Living kvartalen (Skydd) . Regeringen har en skyldighet att
förse sin befolkning med prisvärda Secure stallar. Skydd (Cluster-hölje) levereras av ' Grevskap'
( Kommunerna) . Alla prisvärda bostäder är hyreslägenheter.

Skydds-Shelter för överlevnad, säkerhet, komfort ..
Exponera bar hud är nakenhet ( HAN HON)
Exponera bar hud (nakenhet) till elementen (Väder) är ohälsosamt:
Damm, skrubbsår, frost, värme, infektioner, strålning, sticker, vind, våt.

När utanför täcka hud och hår!
Bar hud (nakenhet) utsätter huden för damm. Damm torkar upp huden, täpper upp
porerna stoppa huden från att andas. Igensatt hudens porer är en grogrund för
infektioner (Kliande, smärtsamma) . Tvätta stoft! Använd fuktkräm! Använd
skyddskläder wen utanför!
Bar hud (nakenhet) ökningar med skrubbsår som skadar huden är smärtsamma,
obehandlade kan leda till infektioner. Behandla skrubbsår genom rengöring med mild tvål
och vatten. Täck nötning med dressing, håll på plats med tejp. Använd inte antiseptiska s
eller kräm talet!

Bar hud (nakenhet) utsätter huden Frost. Frostskador på huden kan
permanent. Ta, offer från kylan.
Fyll en grund behållare med tillräckligt vatten upphettat till 37 C för att täcka den
frostbitten kroppsdelen.

Gnid eller massera frostbitna vävnad.
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Bar hud (nakenhet) utsätter huden för värme. Heat torkar upp huden kan förstöra den,
vilket leder till långvarig smärta och lidande. Svåra och blåsor på brännskador kräver
omedelbar läkarvård.

Bar hud (Nakenhet) exponerar huden för strålning (Sol) . Hög UV. strålning gör huden
mycket sjuk. Ofta erkända för sent! Kontakta läkare. sola (Liggande lat utsätta huden
för skadlig solstrålning) vilket resulterar i hudcancer är en självförvållad skada! Det är
inte omfattas av gratis allmän hälsa! NOTERA! Inte synd om dessa människor. De är
arrogant, fåfäng, dåliga människor. Shun och skam!

Bar hud (nakenhet) utsätter huden Wet. Långvarig exponering för våt förändrar
kroppstemperatur. Om det sänker kroppstemperaturen för mycket

(Hypotermi) sjukdom inträffar. Omedelbart söka hjälp!

Bar hud (nakenhet) utsätter huden svider. Vanligast är insektsstick (Bee,
Hornet, Mosquito, geting ..) . Insektsstick är smärtsamma orsaka hudirritation,
svullnad och ofta svår sjukdom.
Bar hud (nakenhet) utsätter huden för vinden. Wind torkar huden kan bränna
den. Ren hud, använd fuktighetskräm!

Varning! Exponera bar hud (nakenhet) till elementen (Väder) är
ohälsosamt. Hudskydd
(Skyddskläder) bör alltid bäras utanför.
Bar hud (nakenhet) offentligt eller media är en moralisk fråga. Nakenhet utanför hemmet är
omoraliskt det visar en brist på skam är trashy. Ju mer huden en han eller hon visar mer
trashy de är. Trashy människor ska behandlas som papperskorgen. De är en skamfläck på
ett samhälle.

Human simning är inte naturligt. En mänsklig kropp är inte
konstruerad för att leva i eller under vattnet. Bada i eller under
vattnet är onaturligt, ohälsosamt, det bör undvikas. Naturliga
vatten Oceans (hav) och inlandsvatten (Sjöar, floder ..) .
Onaturliga vatten pooler, spa ..

naturliga vatten är en toalett för alla varelser som lever i
vattnet. Fåglar som flyger över vattnet gör deras spillning.
Människor på stränder urinera, throw- upp, mens .. djur och
människor avlopp
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hamna i inlandsvatten, hav. Bad i en toalett är ohälsosamt för huden. Gulping toilette
är en stor hälsorisk. Gör det inte! Skydda barn. Notera! Många vita sandstränder är fisk
bajs. Människor går till en Ocean Beach. Ligg i fisk bajs och bada i kissa. usch!

naturliga vatten svamp som absorberar föroreningar, toxin .. Luftföroreningar:

sur nederbörd, aska (Brännande, utbrott) , damm (Gruvdrift, stormar) , Radioaktiv strålning (Kraftverk,
militära) . Luftföroreningar kommer in i livsmedelskedjan (Genom luft, jord, vatten) slutligen
hamna vara en del av en (hälsorisk) människans kost!

Vattenförorening: Borrning, dumpning, avrinning, transport vatten. Borr- ning för
fossila-bränslen polutes luft och vatten. Dumpning av kemikalier, raw- avlopp, droger,
sopor, är gifter som händer dagligen. avrinning (Toxiner, kemikalier, läkemedel, sopor,
rå-avlopp) från dagvatten, gårdar, industri, förorena. Vattentransport bulkbärare,
kryssningsfartyg, supertankers, ubåtar, trålare, krigsfartyg är stora förorenare. Mindre
vattentransport förorenar också särskilt inlandsvatten.
Förorenande luft, mark och vatten är
'Environmental Vandalism' ett brott: FRÖKEN
R7 . Alla nöjesbåtar och cruising ändar.

onaturliga vatten innehåller en blandning av
kemikalier som torkar upp hår, hud och irritera
ögonen. Simbassänger och spa undviks. Simbassänger
är elitistisk slöseri med knappa färskvatten.

T hiswasteends!
Wealth-apartheid har resulterat i uttråkad tomgång har för mycket inva- ding naturliga
vatten och livsrum för en mängd livsformer.
Denna kriminella mänskliga invasion av naturliga vatten har lett till en defensiv
reaktioner av 1GOD skapelser av havet.
J ellyfish använda sina tentakler till sting. Vissa bara irritera huden. Andra' är
smärtsamma, skapar smärtsamma blåsor. Jelly- fisk toxin är dödlig när stucken
många gånger och det finns en ansamling av toxin. Att inte veta om det finns en
ansamling av toxin. Det är bäst att söka medicinsk hjälp snabbt.

11

1 TRO 15.07.4.1 NAtm
Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara!

1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

Skadlig algblomning orsakas av stads-, förorts- avrinning. Det orsakar
betydande skada för djur, människor, miljö, ekonomier. Olämpliga att
dricka det eller bada i den.

Stonefish är en av de giftigaste fisk i världen. När trampade på
av en människa, krafter gift i foten. Resultat (liv eller död) ofta
beror på hur mycket giftiga gift in i kroppen. Placeringen av
sting, hur snart personen fått behandling. Domningar eller
stickningar kan pågå i flera veckor efter sting.

Blå-ringade bläckfiskar är erkänd som en av världens
giftigaste marina djur. Deras gift orsakar allvarliga och ofta hela
kroppen förlamning. På grund av den förlamning som uppstår,
Bitten har ingen möjlighet att signalera om hjälp eller något sätt
att ange nöd. Ingen blåringade bläckfiskar motgift finns. Håll
personen andas.

Sjöborre skador på vävnad från dess taggar kan vara allvarliga. De
sväller, blir röd, inflammerad och kan bli mycket smärtsamt. De är
benägna att infektion. Om de tillåts att sprida sig i blodet genom hela
kroppen. Gör dig sjuk. Okontrollerade infektioner kan döda.

Cone snigel kan sticka igenom handskar. Geografin kon är den
dödligaste, med mer än 100 gifter i sin lilla kropp. Det finns ingen
anti-gift för kon sniglar.
Symtons är långsamma att visa. Kontakta läkare.
stingrays har en skarp, giftig smärtsam stinger som de syftar till en
inkräktare hjärta. När stucken i hjärtat endast omedelbar medicinsk
hjälp kommer att rädda en person. Inte simma över en singray.

När Sea löss handlar om, det första du märker när du hoppar i
havet är deras sting över hela huden. För något så små kan de
verkligen packa en punch; det är nästan tillräckligt för att skjuta du
gå i vattnet. När blödning kontakta läkare.
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Sharks rensa oceaner av sjuka svaga varelser.
När människor invadera the Seas. The Shark blir
beskyddare av haven. När deras är en hajattack.
Människorna är brottslingar.

Döda inte haj bur människorna, FRÖKEN R3 . Shun, skam!
1 GOD skapade haven för havsdjur och mat för varelser i luften och på land. Liksom för
människor. Han skapade inte haven för mänsklig thrillseeking. Simning, surfing,
vattenskidor, segling, cruising, snorkling är miljö Vandalism, slutar det.

Största hotet mot den mänskliga kroppen ' GM' ( Genetisk modifikation)

Genetisk modifikation (GM) är Anti- 1GOD , ett hot mot mänskligheten, alla andra varelser
och miljö. GM-gröda på grund av den flowon effekten förändrar hela livsmedelskedjan. Skapa
mutationer som skapar nya allergier, okända sjukdomar, livshotande global plågor i alla
medlemmar av livsmedelskedjan! Folk kommer att bli mer sjuka dör yngre, mer sjuka
barn, flera missfall, mutationer ...

Cure till detta hot mot mänskligheten och ekosystemen är förebyggande och
behandling. Sluta: GM-Research, GM Seed-tillverkning och GM-växtodling. Åtala: GM-Scientist,
tillverkning chefer, crop- odlare, direktörer, ägare för " Brott mot mänskligheten och mot
Eco-system ". FRÖKEN R7

Regeringen eliminerar hot genom brännhet GM-forskning och Seed
produktionsanläggningar. GM-grödor bränns. Förorenad jord var GM-grödor odlas är
brända 3 år i rad. Regering som inte genomför förebyggande och behandling, ersätts.

NOLLTOLERANS till GM !!!
Handikapp
Handikapp från födseln, olycka, sjukdom, våld. Funktionshinder kan vara emotionell (Ångest,
depression ..) , mental (Psykos, shizophrenia ..)

fysisk (Amputation, blindhet, dövhet, demens, tetraplegi ..)
sexuell (Homosexualitet, pedofili, transgenderism) . Funktionshinder är en gemenskap problem. Det
åsidosätter familj eller enskilda önskemål. Några
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handikapp som stör moraliska livskvalitet familj, syskon, gemenskap. Behandlas av
samhällsservice.
Varför en person har ett funktionshinder. Det är inte straff med en GUD.
Det är en utmaning för kroppen att hantera. En livsupplevelse en del av en själ uppdrag
(Se rulla 1, Afterlife) .

Det största hotet mot den enskilde är ' Våld'
Våld börjar med ofödda. Våldsamma omgivning ingjuta benägenheten för våld
under resten av livet. Benägenheten för våld behöver en trigger för att aktivera
våldsamma. triggers: Alkohol, ilska, kontakt sport, rädsla, kamp-sport, okunnighet,
förnedring, brist på empati, sinne förändra substans, peer-tryck, provokation,
våldsam video, våldsamma TV-spel ..

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

Våld kan komma från en annan individ (S) .
Det kan komma från vilda djur. Det kan komma från husdjur.

Det kan komma på grund av regeringens åtgärder eller passivitet.
Den levereras med utländsk invasion.

En community som lever med och inte hålla 'våld' ansvariga. Kommer
'Döda'! ( Abort, Lönnmord, dödsstraff, folkmord, Massacre)
Att döda en person är ett hot mot hela mänskligheten och en förolämpning mot 1 GOD!

Ingen person, organisation, har regeringen rätt att döda !!

DÖDANDE ÄR ALDRIG EN LÖSNING !!!

Sluta, 'Våld', börja hemma!
Varje commuity medlem har en människa överlevnads
skyldighet att innehålla våld. Ansluta sig (Start)

Grannsamverkan (Se Shire Sentinel) . Observera,
rapport, arrestera (civil) ..
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Gör din grupp ett brott frizon! Använd 'Inget våld koncept' som guide (Se 7 Stammar) .

Våld är inte svaret. Det är inte en lösning!
Skyldighet 3:
Livslångt, söka, förstärkning och tillämpa kunskap.

Hjärnan behöver träna för att hålla fungera. De bästa övningarna söker, vinner, tillämpa
kunskap och det är kontinuitet.
Söker kunskap börjar med gratis utbildning (Lär & Lär) .
Följt av läroavtalsutbildning. Såsom erfordras följt av ytterligare utbildning. All
utbildning är offentlig. Privat utbildning slutar!
Söker kunskap innebär att ställa frågor. Att få kunskap innebär att få svar. Tillämpa
kunskap betyder att man använder svar att ha idéer och sedan vidta åtgärder. Kontinuitet
innebär att förmedla all ackumulerad kunskap till nästa generation.

Hur ifrågasätta?
1 st frågan är formulerad (Viktigt för att motta en användbar
svar)
2 nd som att fråga " Söka' någon med rätt kvalifikationer (där
kan finnas ett behov att fråga mer än 1 person)

3 rd tacka den person som svarade (God social färdighet)

4 th " Få' ett acceptabelt svar (Ibland finns det inget godtagbart
svar)
5 th Skriv eller ljud, visuell rekord svar (S)
6 th " Tillämpa' vad du lära sig' ( svar)
7 th Använd dina nya kunskaper att " lära' andra (KunskapKontinuitet)

Vad ifrågasätta?
Allt (Intelligent, söker & få kunskap)

När ifrågasätta?
Nu (Intelligent, god social färdighet)
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Varför ifrågasätta?
Ett behov (Nyfikenhet, måste veta, vilket gör konversation) uppstår att ställa frågor.

idéer är början på framtiden.
Idéer gör det möjligt att hålla jämna steg med evolutionära förändringar.

Idéer är de mest kreativa, produktiva all intellektuell egendom aktivitet.
Idéer ska bevaras genom Kunskaps Kontinuitet.

Låt inte Idéer glömmas eller förloras. Skriv ner dem. Store,
sortera, fil och åter dem!
Varje dag massor av idéer tros av och snabbt glömt eller tappat. Orsaken är att de inte
bevaras, registreras eller skrivs ned. Det bästa är förlorade!

Minnet är opålitligt när det gäller att bevara och vårda nya idéer. Bär en
anteckningsbok (planerare) eller inspelare med dig. När en idé utvecklar, bevara den. Vecko
fil dina idéer!
Granska dina idéer. När du går igenom dina idéer (var 4 veckor) . Vissa kommer att ha
något värde. De är inte värt att hänga på. Kasta dem.
Några idéer verkar användbar nu eller vid ett senare tillfälle. Håll dessa arkivera dem: 'Aktiv' eller
'senare'. Efter att ha granskat, arkivering, ta den 'aktiva' fil.

Välj en idé! Nu gör denna idé växa. Tänk på det. Knyt idén till relaterade idéer. Forskning,
försöka hitta något besläktad eller kompatibla med denna idé. Undersök alla vinklar och
möjligheter.

Stöd dina idéer med Research. Research Internet, arkiv, bibliotek ... I vissa fall
använder frågeformulär.
När du tror att din idé är klar att användas. Göra det. Försök att få feedback så
tanken kan finjusteras.
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Framtidssäker idéer genom kunskap-kontinuitet.
Se till Kunskaps Kontinuitet genom att hålla dina idéer filer
uppdateras. Dessutom i 'kommer att' tala om var de kan
hittas.

Kunskap-Kontinuitet
Kunskaps kontinuitet gör en individs kunskaper (Immateriell egendom) odödlig. Varje
individ från 14 års ålder håller register över sina livs upplevelser (Både positiv och
oroande) . Familjens måste fånga, bevara och vårda sina immateriella-egendom.
Organisationer måste fånga, bevara och återanvända sina anställda, 'i.p.'.

Samfundets måste utnyttja sina medborgare intellektuella egenskapen för allas
bästa. Provinsiell regering håller arkiv.
Plagiera att bygga vidare på och främja nya idéer. Varför skriva något som är väl skriven.
Snarare använda den! Expandera på det. Evolution progres- ses genom att bygga på befintliga
och sedan skapa ett nytt. Utbildning är att göra samma sak. En idé kommer till ett slut. Rädda
allt som kan återvinnas för att främja nya idéer!

Skriva gör oss civiliserade det hjälper oss att kommunicera med andra. Skriva gör
det möjligt att kommentera, fantisera och rapport.

Att skriva är en del av kunskaps C ontinuity.

Notera ! Påstå upphovsrätten är att stjäla från samhället ett brott!

Kunskaps Kontinuitet del av vår Immortality
Skyldighet 4:
Mate att föröka sig och starta egen familj.

För specie överlevnad människor är att para sig och föröka sig. CG tron att parning och
multiplicerande är en del av ett fast förhållande av en HE och en SHE (Holy-Matrimony
Contract) . Parning, multiplicera utanför heliga äktenskapet är 'Trashy', omoraliskt
denegrading han och SHE. Det är ett dåligt exempel för barn. Det är en gemenskaps ser
omoraliskt, dåligt. Att vara 'Trashy' ändar. Trashy människor skydde och skam!

Barn Molester (pedofili) , Med samma kön (Homosexuella) och förvirrad-kön (Trans-kön)
inte att ange en " Heliga äktenskapet
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Kontrakt'. På grund av deras sexuella funktionshinder och deras onaturliga parning.
oral parning (Homosexuell fördärv) . Anal parning

(Homosexuell Våldtäkt!) . Dessa sexuella unnaturals (handikapp) är i karantän för att
skydda de drabbade och barn. En normal Han kommer att känna ilska, avsky och
ibland våld mot dessa sexuella funktionshinder unnaturals. Barn Molester, samma kön
och confused- hantering köns barn är barn antasta, ett brott: FRÖKEN R7

Alla HE vill Oral-mate med hon är en smutsig äckligt pervers.
HON dumpar han. En gift hon får en skilsmässa. Tvångs Oral-parning är Rapsolja, ett brott: FRÖKEN
R4 . Tvångs Vaginal-parning är Rapsolja, ett brott:

FRÖKEN R5 . Alla HE vill Anal-mate med hon är en smutsig disgust- ing torterare. Tortyr är
ett brott: FRÖKEN R6 . En gift hon får en man- datory skilsmässa.

Att hitta en partner. Pagans (Kristendom..) leta efter kärlek. Mate för lust att vara trashy.
Många hittar aldrig en partner att föröka sig med. Kapitalistens mate att vara trashy och
ibland för att öka rikedom och eller inflytande. Många kulturer har föräldrar att avgöra. Ingen
av dessa är i bästa intresse för ett samhälle.

Depå-väktare har Provincial-regeringen beslutar under " CE' ( Community Emergency
tjänst) som går in i en " Heliga äktenskapet ' Kontrakt (H-MC) . Varje 17 år hon och varje
18 år som han delta CE. Under CE alla bedöms på hur de kan vara mest användbar
för stammen. Parning, är multiplicerande bäst när han hon är ung.

Under CE varje ung hon och HE utvärderas (Känslomässigt, mentalt, fysiskt) på deras
förmåga att para sig. CE beslutar om vissa variabler som är lämplig för att ange en
'Holy-Matrimony' Contract.
variabler: Känslomässigt, mentalt, vältränad; Provinsiell mångfald; Ras-integritet.

Huvudsyftet för att leva (Specie överlevnad) är att para sig, föröka sig och
bilda familj. Om du inte gör så lever en misslyckad liv. Oacceptabelt för en GUD
och samhället.
Specie överlevnad, bilda familj är en HE och hon måste.

Hon och den som fysiskt inte kan föröka sig bli "foster föräldrar. De anger en
'Holy-Matrimony' Contract. 'CE' levererar 'Barn'.
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Depå väktare familjer uppfostra sina barn med användarhjälp. A
'CG mamma deltar " SMEC
(Shire medicinsk utbildning Complex) '. Hon går 'SMEC' 6 dagar i
veckan tills yngsta barnet lämnar
' SMEC' (Se Shire) .
Fira

2. 1. 7 .
B förlust about dag
C. G. Ka le nd er

Skyldighet 5:
Honor, respektera dina föräldrar och farföräldrar.

Depå väktare stöd ömsesidig respekt av familjemedlemmar. Grunden för att leva i
harmoni. Hedra din fader, din mor och farföräldrar i livet och livet efter detta.

Föräldrar hedras för att bli gravid, utfodring, kläder och tillhandahålla utbildning,
säker skydd (Hem) , En omtänksam kärleksfull miljö. Morföräldrar är hedrade för
att ge tullen, arv, kunskaps kontinuitet och traditioner. Hedra dina föräldrar, farföräldrar i livet och livet efter detta ..

Honor är skänkt! Respekt tjänas!
Föräldrar som gör sin omsorgsplikt till sina barn. Tjäna respekt för sina barn och
gemenskap respekt. Barn som ser efter deras ledande föräldrar. Tjäna respekt för sina
föräldrar och samhälle
. Föräldrar och barnbarn vården, respektera sina storslagna föräldrar och absorbera
sina kunskaper kontinuitet ... välsignas med en GUD!

En community har en förståelse för ömsesidig beteende mellan föräldrar och deras
avkomma. Föräldrar höja avkomma till gemenskap standard (LGM) . Barn ta hand om
sina äldre föräldrar.
Notera! Ska föräldrar, morföräldrar utveckla ett behov av professionell hjälp. Samhället
tar över med input från familjen.

Föräldrarnas aktsamhets
Föräldrar lever efter En GUDs design. HAN är fadern, Provider, Protector.
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HON är Mor, Carer, Homemaker. Detta är också gemenskaps standard.

Föräldrar ger, näring, kläder, husrum och en kärleksfull harmoniskt hem. Föräldrarna
deltar med gemenskapen utan hälso- och gratis utbildning. Föräldrar lär sina barn att
hedra sina morföräldrar.

Visa respekt
Barn till föräldrar, morföräldrar, lärare, medicinsk och polis.
Juniorer till seniorer. Alla Valda människor.

Uttag Respect
Honor kan inte dras tillbaka. Respekt kan. Någon visade respekt återgälda med
respekt lös respekt.

Fira Fun-Day teman ( CG Kalender)
5_3_7 mödrar dag Barn hedra sin mor.
10_1_7 fäder dag Barn hedra sin far.
7_1_7 Farföräldrar dag barn och
Barnbarn ära morföräldrar.

Honor, Respekt, Grunden för: Familj, Harmony,
gemenskapen, Province.
Skyldighet 6:
Vakta miljö och alla dess livsformer.
Varje förvarings Guardian har en skyldighet att skydda miljön och alla dess
livsformer. Det är en del av mänskligheten öde. Being förvarings av det fysiska
universum och En GUDs skapelser däri.
Produkter från idéstadiet är att vara frisk, säker, icke-förorenande biologiskt nedbrytbara och eller på
annat återvinningsbara. Allt som produceras är biologiskt nedbrytbart och eller på annat
återvinningsbara. Produktion, TILLVERKNING ring ohälsosamma, osäkra, förorenande gods är ett
brott, FRÖKEN R7

20

1 TRO 15.07.4.1 NAtm
Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara!

1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

MONSTERSEEDS
genetisk modifierad (Engineered) Grödor bygger på frön förändrade av människor av En
GUDs original design, i syfte att spekulation, girighet och förolämpande 1 GOD . 1 GOD vill
inte Genetisk reenginee- ring. Människor är att kopiera Evolution (Trial, fel) det är att
förändra och mutera.

Maten varelser äter påverkar deras matsmältning. Att smälta modifierade
växter en varelser matsmältningssystemet modifierar (Genetisk
Förändring av) själv via Evolution.

denna onaturliga (Anti-1GOD) typ Evolution skapar onaturliga nya
typer av mutationer (Freaks, monster) .

Genetisk modifikation (GM) är Anti- 1GOD , ett hot mot mänskligheten, alla andra
varelser och miljön. GM-gröda på grund av flödes- effekt förändrar hela
livsmedelskedjan. Skapa mutationer som skapar nya sjukdomar och livshotande global
plågorna i alla medlemmar av livsmedelskedjan! Folk kommer att bli mer sjuka dör
yngre, mer sjuka barn, fler missfall, mer djur, husdjur attacker ...

GM-mat ( Ohälsosam mat) : Alfalfa, Baby-mat, bacon, Frukost-spannmål, bröd, Canola,
cikoria, majs, Bomullsfröolja olja, ägg, skinka, margarin, kött, papaya, ärtor, potatis,
Poultry, korv, sojabönor, Sockerbetor, sockerrör , Sweet-Paprika, tomater, vete,
zucchini, ...

MÅSTE GÖRA !!!
Regeringen eliminerar hot genom brännhet GM-forskning och Seed
tillverkningsanläggningar. GM-grödor bränns. Förorenad jord var GM-grödor odlas
är brända 3 år i rad.
Regering som inte genomför denna 'Behandling' ersättas och till svars.

Regeringen åtalar: GM-forskare, chefer, styrelseledamöter tillverknings ägare & grödor
Growers för " brott mot
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Mänskligheten och mot Eco-system ". FRÖKEN R7

NOLLTOLERANS till GM !!!
energi Föroreningar ( Klimatförändring)
För mycket fritid, alltför stora hem för stora inkomster för många onödiga prylar,
skapade en spik i allt större energibehov.
För närvarande Energi förorenande, har hög upprättande av kostnader, hög kör- ning och
underhållskostnader. Förorenande Energy bygger på förbränning, kol, gas, olja och uran. Allt

detta brinnande Slutar !!!

Fossilt bränsle Kol producerar

smutsiga Energi
Förbränning av kol producerar stora mängder luft förorenande Koldioxid och rök. Koldioxid
havslivet upp. 50% tvättas ned av regn resten ackumuleras i atmosfären. Den Koldioxid
släpper igenom solljus för att värma jorden men förhindrar en del av värmen från att
strålas tillbaka ut i rymden. Resultat: värmande luft, mark och vatten. Global
uppvärmning.

Resultatet är att jordens yta långsamt värmas upp. Denna uppvärmning av
yttemperaturen har ökat dramatiskt sedan år 'O' *
( 2004) . Denna uppvärmning minskar storleken på glaciärer och polarisar (Se rulla 6
Profeteren) . Resulterar i uppvärmning och stigande havsnivåer, klimatförändringar. Klimatförändring:
längre torrare torka, svårare blixtnedslag, tyngre regn, starkare snabbare vindar,
oförutsägbart snabbt växlande väder.
* CG New-Age time-management

En minskning av kol-bränning till 'O' (noll) Nu behövs. Men personer som
ansvarar för förbränning av kol är korrupta, oärliga, självisk och kan inte åberopas
för att stoppa förbränning av kol. Därför källan (kol) för förbränning måste nekas
förorenarna.

Kolgruvor är stängda. Koleldade utrustning demonteras. Kolgruvearbetare, kol
transportörer coalburners är ansvariga, FRÖKEN R7
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SLUTA lastbilarna, stänger gruvor:
ÖVERLEVA !!!
Kol som energileverantör är inte bara ersättas av en annan energileverantör. Men
energianvändningen per person skall minskas med verk Night- utegångsförbud. Natt
Utegångsförbud minskar energianvändningen, väg-kill, brott ...

Ökar parning.
Inhemska och icke-inhemska förbränning av dynga, trä, kol, gas, olja för matlagning,
värme och kraft, avslutar! Kraftverk som bränner (Kol, gas, olja, uran, ..) att skapa
energi är avstängning, demonteras.
Förorenande Ägare och operatörer åtalas, FRÖKEN R7 . Kol och uran gruvor stängs
och förseglas. Gruv Ägare och operatörer åtalas, FRÖKEN R7

Icke-andningsluft. Du har 4 minuter kvar att leva!
Energi produceras genom icke-bränning.
Energi produceras genom icke-bränning. Burning flytta Ends inhemska och utländska
transport! Gas och olja har icke-brinnande användning.

Inhemska och nondomestic transport på motorvägar ersätts med 'Freeway-Trams' (Se
Shire planering) ! Långväga land trans- port är med endast Rail. Individuell förorenande
transporter fasas ut.
Avbryta ny Freeway. Spretande förorter är ersatta med klusterhöljet.

Fracking
Fracking är ett stort hot mot miljön, samhället, människor, ...
Fracking är processen för borrning och att injicera vätska vid högt tryck in skifferblock
sprickbildning det frigör gaser. Högt tryck utlöser jordbävningar. Om detta händer längs
gränslinjer kan utlösa en stor 1
Varje process behöver miljontals liter vatten. Vattnet har giftiga kemikalier och sand till. Under
processen metangas och giftiga kemikalier förorena närliggande grundvatten. Dricka detta
vatten har ålägganden till följd ted i fall av neurologiska, sensorisk och andnings skador.
Både för människor och djur. Vegetation också hårt drabbade. Olämpligt att ätas av
människor eller djur.
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Avfallsvätska som är kvar i ovan jord pölar att förånga. Releas- ing flyktiga organiska
föreningar i atmosfären, kontaminerande luft, skapar marknära ozon och surt regn. Resultatet
är ohälsosamt boskap och shriveling oätliga betesmark, grödor, frukt ... Invånarna
klagar över trötthet, illamående, huvudvärk och värre. Gaser kan också resultera i
'Wildfire talet.

Användning av sprängämnen utlöser en jordbävning. Användningen nära gränslinjer kan
utlösa en stor jordbävning anywere längs Faultline (ibland långt bort) . Dessa explosioner
skada även underjordiska vattenreservoarer. De släpper också gaser som gör människor,
djur och växtlighet sjuka. Dessa gaser kan vara orsaken till Wildfire (S) !

Fracking slutar! Ägare är operatörerna åtalas, FRÖKEN R7 .
Regeringen som tillåter Fracking ersätts och dess medlemmar till svars, FRÖKEN R7
.

Snart efterfrågan på sötvatten kommer att överstiga tillgången på söt- vatten.
Förorenad vattenvägar är (Bäck, strömma, flod, damm, sjö ...) skapa en brist på
sötvatten. Storm-vatten fylld med toxin, gifter, läkemedel, .. Illegal dumpning av
industriavfall, toxin, gifter,
... Förorenande av vattendrag ändar är förorenare åtalas, individer
FRÖKEN R3 alla andra, FRÖKEN R7 .

förorenande Entertainment Slutar. I luften: Luft-shows, privatägda: plant, spruta
ut, helikopter, drone, rymd shuttle ...

I under vatten: motorbåt racing, andra: hytt-kryssare,
kryssningsfartyg, vattenskoter, Träskbåtar, yachter,
svävare ...
På land: alla 2,3 och 4 hjul motor, cyklar,
cyklar, barnvagnar, SUV, sportbilar,
limousiner, mattor racing, bil-jippon,
lyxbilar. .

No-vätskeintag. Du har 4 dagar kvar att leva!
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Skapandet av Garbage reduceras!
Göra engångsprodukter * SLUT! Tryckt Junk-post * SLUT! Tillverkningen av onödiga
SKRÄP (Samlarobjekt, prylar, designer- redskap, ...) * SLUT! Biologiskt nedbrytbara eller
återanvändbara förpackningar används.

* Dessa leverantörer åtalas, FRÖKEN R7
skadedjur

utanför Insekts (kemikalier) används på grödor, fruktträdgårdar ... Grödor,
fruktträdgårdar och mat som har förorenats är olämpliga för
människors eller djurs konsumtion. De bränns av samhället (Grevskap)
. Burning av hälsoskäl är den enda orsaken till förbränning

insekticider (kemikalier) sippra in i vattensystemet hamna i haven, hav. Förorenande
grundvatten, förorenande Drinkwater reservoarer. Förorenar Ocean Eco-system,
förorenande skaldjur. Tillverkare av Insekticider (Kemikalier, poisenous, toxisk) åtalas, FRÖKEN
R7 .
Regeringen att tillåta denna förorening ersätts, få, FRÖKEN R7.
Använd naturliga insekticider.

Herbicider är lika farligt, förorenande jord och vattendrag. Producenter av herbicider
åtalas, FRÖKEN R7 . Regeringen som tillåter detta föroreningar ut och åtalas, FRÖKEN R7.

1 GOD väntar på att höra från dig!
avlövningsmedel Bön

SKAM dag 6.2.7.

Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Kommer att skydda växter, jord och vatten från toxin Motarbeta och stoppa
genetisk modifiering av någon sak levande kommer att säkerställa Shire bränner
förgiftad jord kommer att straffa Herbicider, GM Kulturer förorenare för härligheten
av 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på avlövningsmedel dag!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Djurplågeri
Djurplågeri upphör. Guilty åtalas, FRÖKEN R4 .
batterihölje rivs och ersätts med 'Free-range'.
Batterihöljes operatörer åtalas, FRÖKEN R4 för varje djur.

Life Djurtransporter längre än 30 km ändar. Brott av Agent primärproducent,
trafikutövare får, FRÖKEN R4 för varje djur.
Cirkus djur lagens Tema- park djur
End.
underhållning
Animal tränare, Circus ändar. Animal
operatör får, FRÖKEN R4
tränare, park
för varje akt.
operatör, får,
FRÖKEN R4 för
varje akt.

zoo stängs och ersätts av djurlivfristäder som hus
lokalt specie.
Illegal Zoo är stängd, operatör får, FRÖKEN R4

för varje djur.
De vinthund- racing industrin framkalla rädsla och smärta hos
djur genom att använda dem som levande bete. Kaniner,
smågrisar, pungråttor, kattungar eller kycklingar illa tilltygade, slet
isär, kastade omkring och släpade. Levande bete är livrädd, i
plågor. Det slutar! För varje levande bete: FRÖKEN R4

vinthundar som är loosers är klubbades, förgiftad
eller skjuten till döds och dumpas. De australiska
greyhound-racing industrin slaktare 17000+
vinthundar per år. Det är inte känt hur många Livebait
torteras, dödas? Alla i greyhound racing industrin.
Människor vadslagning, titta är
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skyldig genom association. En skam för ett samhälle, Shun dem! Promotor,
ägare, Bookies: FRÖKEN R4 för varje djur.
Thrill-dödande ( jakter: Safari, Royal, andra ..)
av Ani- mals Slutar. Endast Rangers kan slakta djur. Promotor
och jägare får, FRÖKEN R4

för varje djur.
Racing djur Slutar . Racing hästar,
(Kyrktorn, hinder, längdåkning, platt ..) , Spela Polo,
buggy racing (Trav, Pacing ..) , hoppning slutar. Racing
plats rivs. Racing djurägaren, tränare och racing
plats operatör får, FRÖKEN R4 .

mulesing, skärning av ull bärande hud från svans, slutstycksområdet
av får. Resulterar i en hel del smärta för torterade animal.and kan
också infektera den. Mulesing Slutar. Det är åtalad, FRÖKEN R4 för
varje djur.

djur~~POS=TRUNC slagsmål Slutet. Promoter, djurägaren, tränare, bookie: FRÖKEN

R4 för varje djur.
Bull-kamp s slutet! Tjurfäktning Arenas rivs.
Promoter, Matador och hans gäng får, FRÖKEN R4 .
Spectator skam på dem. Shun, skam dem!

Den inavel av ohälsosamma hundar för mode bleknar är grym. De bra- chycephalic
raser (mops, engelska, franska bulldoggar ..) avlas med evermore plana ytor. Detta har
biverkningar, andningsproblem har hundar kollapsar under varmt väder och
hjärtsjukdomar på grund av dålig andning, som gör hundar lider hela sitt liv. Denna typ
av bree- ding slutar! Breeders, ägare, får FRÖKEN R4 för varje djur.
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Brachyce-phalic raser: American Staffordshire Terrier, Affenpin- cher, Bichon Frisé,
Boston Terrier, Boxer, Bryssel Grifton, Bulldog, bullmastif, Cane Corso, Cavalier King
Charles Spaniel, Chihuahua, Chow Chow, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux,
engelska Mastiff, fransk bulldogg, Japanska Chin, king Charles Spaniel, Lhasa apso,
maltesiska, napolitanska Mastiff, Newfoundland, pekingese, mops, Presa- Canario,
Shar-Pei, Shih Tzu, Silky Terrier, tibetansk spaniel, Yorkshire terrier.

Militär
Militär förorena med transport och sprängämnen, A / N (Atomic /
nukleär) B (biologisk) C (kemisk)
vapen. De är ett hot mot människors, djurs och plantlife. Produktionsanläggningar,
är lager av dessa vapen rivas, återvinns av Shire. Forskare
som skapar dessa vapen får

FRÖKEN R7 . Regeringen som tillåter produktion och eller
lagring av dessa vapen ersätts och få , FRÖKEN R7 .

Vakta miljön!
En moralisk skyldighet och Civic Duty!
1 GOD väntar på att höra från dig!

Livsmiljö Bön

Celebra Habitat-dag 9.1.7.

Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Ber om hjälp att skydda Habitat
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Lovar att hålla Förorenarna ansvariga löften om att harmonisera
med Habitat ber förorenare straffas nu och i livet efter detta för
härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten
Denna bön används på Habitat Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Skyldighet 7:
Användning Law Giver Manifest sprida sitt budskap.

Byt ut alla andra religiösa publikationer med Law Giver Manifest
Kasta föråldrade publikationer miljö friedly. Strimla föråldrade publikationer, blöt i
vatten, när sörjig foder för att wormfarm.
Skumma igenom manifest, när du ser en intressant rubrik läsa.
Nästa göra några djupa läsning. Läsa, förstå, tillämpa och leva det !!!
Den anda och förståelse för budskapet är det viktiga. Inte innebörden av den enskilda
ord eller mening-struktur. Förståelsen av syftet med tanken kommer att bidra till
genomförandet av meddelandet.

1 GOD vill att varje människa ges möjlighet att läsa och studera " LGM '. De som inte
kan läsa ska ha den att läsa dem. Inga undantag. Varje Depå-Guardian har en
skyldighet här. 1 GOD
tittar.
Depå Guardian Använd Law Giver Manifest som
vägledning för tillbedjan, levnads- och arbetsvillkor. De ber
dagligen och säga med övertygelse att daglig bön .

anhängare ansluta organisationer (Commercial, fritid, gemenskapen, Lärorikt,
politisk, professionell, handel ...) så att de kan påverka sin verksamhet, föra dem i
linje med Law Giver Manifest .
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anhängare uppmuntra andra att konvertera. De hjälper till med understan- ding den 'Law Giver
manifesteras. De använder 'Challenge Prayer' för moraliskt stöd.

1 GOD väntar på att höra från dig!

Utmaning Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Begäran hjälpa till med att omvandla de okunniga troende Hjälp
troende få 1 TRO
Tack för denna erfarenhet för att vara inblandade i en utmaning jag sträva efter att
göra fler utmaningar för härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används när de konfronteras med en okunnig otrogen!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
anhängare besöka en sammankomst. De uppmuntra andra att besöka en sammankomst. De
börjar en ny insamling genom att hitta minst 7 personer sedan träffas som är en samlings (Se
en TRO, starta en Gathering) .

Som det står skrivet skall det vara !!
Skyldighet 8:
Undvik och städa upp Föroreningar ..

Humankinds största överlevnad utmaning är föroreningar. Vår
livsstil och aktivitet är den största förorenaren. Det påverkar klimatet, ecochain, miljö,
näringskedjan, livskvalitet, väder, vilda djur .. Vi måste ändra! Eller låt föroreningar gör
oss sjuka, sjuk och så småningom ...

En främsta orsaken till föroreningen är människor brinnande saker. Det börjar med att
röka. Fortsätter genom att bränna (Dynga, trä, kol, gas,
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olja..) att laga (BBQ, hem, kommersiella) . Bränna (Kol, gas, olja, uran) att producera
smutsar ner Energi ". Bränna (Olja, gas, kol, uran) för transport av varor och människor (Induvidual,
massa) . Undvik att bränna! Stänga (brinnande faciliteter och minor)
alla källor av brinnande material. Förstöra tillgängliga lager miljövänlig. Brott av
individer, FRÖKEN R3 .
Brott av enheter, FRÖKEN R7 .
se Grön
Concept!
VARNING !!! Depå väktare familjer inte leva närmare än 70km till kol, gas, olja, uran
brinnande facilit- talet. För att undvika en ökad risk för cancer, missfall, för tidig-aging,
respiratorisk sjukdom, dödfödsel, ...

En annan viktig orsak till förorening är gifter och toxiner kommer in i
vattenkedjan (Dammar, sjöar, strömmar, floder, underjordiska reservoarer,
grundvatten, hav, hav) .
Lantbruk (Gödselmedel, herbicider, pesticider ..) , Byggnad
(Avfall toxin sippra in jord ..) , Produktion (giftigt avfall..) , Rengöring (fosfater ..) ,
Kosmetika (Arsenik Kadmium, bly, kvicksilver ..) , Mining (Cyanid, natriumhydroxid,
fracking, svavelsyra) , läkemedel (Djur, humana läkemedel, avfall) . Undvik att använda
gifter och toxiner. Stäng alla källor av gifter och gifter. Förstöra tillgängliga lager
miljövänligt. Brott av individer, FRÖKEN R3 .

Brott av enheter, FRÖKEN R7 .

I norr Pacific USA och i samarbete med Japan skapar en konstgjord ö 'Plastic Pollution
1'. Den expanderande ö (Nuvarande storlek: Grönlands) består huvudsakligen av plast. Absorberas
av sealife och fåglar har det kommit in i livsmedelskedjan (hav) . Att äta fisk och skaldjur
från denna förorenade området går mänsklig matsmältning sedan går in i en kroppens
blodomlopp förorenar hela kroppen som leder till elände och lidande. USA och Japan
är att städa upp röran, NU !!! Förvarings väktare inte att äta fisk och skaldjur (lax, Sushi
..) från norr Pacific.
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Undvik att producera icke nedbrytbara förpackningar och
produkter. Mat och dryck i plastbehållare slutar. Plast skor
plast
(Man fibrer) kläder är dåligt för din hud. Avsluta produktion av
produkter och fibrer plast.

Dåliga nyheter! Plast är nu vanligt i blod! Kommer plast innebära en långsam sjuk
plågsamma ..
Företag (Parasitisk, predatory) såg en möjlighet att dra nytta av andras, spekulation.
Profitörer ville ha mer fritidshemmet så gjorde o- joner. Fritidshemmet aktiviteter orsaka
en hel del skräp, föroreningar, skador, hälsorisker, hota andra arter. De flesta fritidshem
verksamhet är miljö vandalism. Värdelös fritidshem verksamhet ersätts med
volontärarbete i värdefulla samhällsaktiviteter främja Hu- mankinds öde!

Resor, turism har utvecklats till ett hot. Kryssningsfartyg lasta turister som svärm som
insekter (kackerlackor) över hamnar och lokala livsmiljö. De stör lokala livsstilen, kör upp
levande kostnader för lokalbefolkningen. Skapa berg av avfall. Detta underhållning av
tomgångs välbeställda Ends! Detta gäller även för luft, coach, järnväg turism.

Crowd underhållning slutar!
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Crowd underhållning skapar en hel del, 'Garbage'! Rådets kör av
deponiområden. End bergets av 'skräp!

Crowd underhållning behov arenor! Råden lägger stora områden åt sidan och komma
in i hög skuldsättning bygga stora arenor. Stora kostnader ackumuleras för drift och
underhåll. Lokalerna används inte 90% av tiden. Inga fler nya platser! Befintliga rivs!

Crowd underhållning behöver stora investeringar i offentlig, inrikes transporter och
parkering! Inga arenor, infrastrukturkostnader är nere.
Eliminerar road och parkering 'Chaos'!

Crowd underhållning ger global underhållning:
OS (Para, sommar, vinter) , världsturnéer
(Band, ...) , Fotboll (världscupen) , Gran Prix, F1
(Motorcyklar, bilar) .
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Crowd underhållning skapar stora folkmassor. En stor folkmassa är flyktig, slagsmål bryter ofta ut,
hysteri är möjligt stampede ... En stor folkmassa är ett hot mot sig själva och commuity. Stora
folkmassor är en magnet för alla typer av missbrukare och deras leverantörer. Stora folkmassor
behöver en hel del

dyr säkerhet. Stor publik underhållning slutar!

STOP FÖRORENANDE BESTRAFFA POLLUTERS

ÖVERLEVA !!!
Skyldighet 9:
Skydda djur från grymhet och utrotning!
1 GOD vill att vi ska njuta av och respektera djur. Respekt för djur ska visas. För glädje
de sätta i våra liv som husdjur eller i naturen. Som arbetskamrat (Ledarhund, pack djur,
får hund ...) . Som leverantör av filtar, kläder, skor, golvbeläggning ... Som leverantör
av näring (Dryck, mat) .

34

1 TRO 15.07.4.1 NAtm
Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara!

1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

1 GOD väntar på att höra från dig!

djurets Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Tack för att du har välsignelse av djur
Som ger oss glädje, kamratskap och näring! Jag kommer att
respektera dem och skydda dem från grymhet jag kommer att straffa
alla som är grym till djur för härligheten av 1 GOD och det goda i
mänskligheten
Denna bön används när det behövs!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1 GOD förväntar mänskligheten att vara vårdnadshavare 0f alla djur. Human har gett
en överlägsen intellekt (Tack en GUD) till djur ska vara vårdnadshavare för djurvärlden. GRYMHET
mot djur är ett brott som åtalas! Varje gång en specie utrotas mänskligheten har
misslyckats.

Djurplågeri är förolämpande 1 GOD ett brott som ska beivras.
Batteri bostäder, vanvård, Safari-jakt, racing djur, iscensätta djur slagsmål, testa
produkter, förfaranden på djur, tortera ...
Varje person, klubb eller organisation som sponsrar eller underlättar Djurplågeri (Bull-kamp
Arena, Cirkus, Greyhound-Racing Oval, Race- spår, torn chase naturligtvis
Trotting-track, Zoo ...) åtalas FRÖKEN
R4 för varje djur och stängas. Sanctuary s stöds!
djur~~POS=TRUNC slagsmål (Bear, Bull, Kuk, hund, ...) Slutet. Animal ägare, tränare och
promotorn bur, FRÖKEN R4 . Venues rivs .

Batterihöljet rivs. Ersätts med 'Free-range'.
Cirkusdjur underhållning ändar. Djuren ersätts med människor.

Life Animal transport längre än 30 km ändar. Portable slakteri används.

Racing djur upphör. Racing plats är stängda, rivs. Racing djurägaren, tränare, racing
plats operatör get, FRÖKEN R4 .
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Thrill-dödande (Safari jagar, kungliga-jakter, andra jakter) av Animals Ends. Promoter
är Hunters åtalas, FRÖKEN R4 för varje djur .
Endast Rangers kan slakta djur.

Nöjespark djur underhållning ändar. Ersatt med spel, rider, ...
Djurparker är stängda. Ersatt av djurlivfristäder det huset lokalt specie. Varje Shire
har Wildlife Sanctuarie (S) .

Fristad
Shire Sanctuary skydda lokala 'Habitat'. Det är Eco-System,
sten och sand formationer, Vegetation, Wildlife. Bli Shire
Sanctuaries Ranger volontär. 1 GOD tittar.

Varje Shire-Oasis har en fristad. Flera Shire-Oasis kan skapa en fristad korridor. Provincial
regeringen hjälper till med Sanctuary korridor.

Mete
Mete tjänar ett behov livsmedels sammankomst. Och en upplevd
behov av att ha spänning (sport) .

Mete för mat stöds av Custodian Guardian. Mete efter
spänning (sport) är inte.

1 GOD väntar på att höra från dig!

Mete Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Tack för att du har välsignelse av mete Det är bra för själen och bra för
magen! Jag kommer inte över fisk eller tillåta överfiske jag kommer att
straffa spänningen-sökande sportfiskare och dess initiativtagare för
härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används när det behövs!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Mete övervakas av regeringen för att undvika överfiske. Storleksbegränsningar gäller för
vissa arter. Fisk under en viss storlek, släpptes (lag) .

Infångandet och transport av betesfisk kan sprida skadliga organismer mellan
ekosystem, hotar dem. Flyttning av fisk från en plats till en annan kan leda till
införandet av fisk främmande för ekosystemet. Kontrollera vilka lokala föreskrifter.

Att använda levande agn är grym. Gör det inte!

Giriga bönder, ranchägare overstock landet. Resultat betning. resultat ökenspridning (Dåligt
väder snabbar upp saker) . Resultat grymhet mot life. Detta avslutar! Giriga bönder,
ranchägare förlorar sin mark utan ersättning. De åtalas, FRÖKEN R4 för varje djur .

End grymhet till alla en Guds skapelse talet.
Skyldighet 10:
Stå upp för orättvist attackerade, missgynnade, svaga och behövande!

Individer och samhällen har en moralisk skyldighet, en civil plikt att stå upp för orättvist
attackerade, missgynnade, svaga och behövande.
moraliskt stark (HAN HON) har en skyldighet att hjälpa den känslomässiga, mentalt och
fysiskt missgynnade. Depå Guardian visar starkt ledarskap. Gemenskaper som inte lever
upp till sina moraliska skyldigheter och civila uppgifter. Förtjänar inte att överleva!
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Orättvis attack kan vara ett resultat av: arrogans, svek, elitism, girighet, svartsjuka,
okunnighet, orättvisa, missförstånd, peer-tryck, mened, hämnd, stolthet, social status,
rikedom-apartheid, ... Dessa är inte ett försvar för orättvisa. Orättvisa rättas. Iniator (S) av
orättvisa är (Är) hållen ansvarig (Ersättning, rehabilitering) .

Människor är missgynnade på grund av deras attityd, beteende, utseende, godtrogenhet,
social status, ... Individens och samhället har en skyldighet att hjälpa dessa olyckliga.
Detta betyder inte hand-outs. men rätta
- ing villkor som är orsak och verkan att bli och vistas missgynnade. Missgynnade
har ett egenintresse att övervinna sin situation.

Den svaga är en stor utmaning som lätt förbises och glöms bort. Den
svaga kan visas patetiskt. Frustration ting att hjälpa till. Icke desto
mindre de behöver hjälp.

1 GOD väntar på att höra från dig!

Dagligen Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum Hjälp mig vara
ren, medkännande och ödmjuka Använda 7 Rullar som guide:
Jag kommer att skydda dina skapelser och straffa det onda.

Stå upp för orättvist attackerade, missgynnade, svaga och behövande mätta de
hungriga, husrum hemlösa och komfort sjuk Förkunna:

1 GUD, en TRO, en kyrka, universum Depå Guardians Tack för idag
Din mest ödmjuka trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)

För härlighet 1 GOD och det goda i mänskligheten
Denna bön används varje dag, ensam eller i en grupp på någon plats du vill, vänd mot
soluppgången slutna ögon. Reciterade på Gathering.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Ju mer korrupt, omoralisk, självisk en gemenskap blir. Ju mer
behövande denna gemenskap har. De är behövande eftersom
gemenskap rikedom delas inte lika. För att övervinna detta alla
deltagare
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den 'Chain of Evil' hålls ansvariga, tillgångar avskalade, FRÖKEN R6 .

Att vara rik rika är synd ett brott FRÖKEN R6 .
1 GOD ogillar: arrogans, in-rättvisa, pompa, rik, förgäves, våld,
avfall, rikedom, dessa är inte för himlen.

1 GOD kan inte mutas eller köpas !!!
Skyldighet 11:
Mätta de hungriga, husrum homeles och komfort sjuk!

En lokal välbeställda samfundet har hemlösa (Sover i skräp soptunnor) underfed
(Äta sopor) kämpar
(Trakasserad, mobbad och förföljd av inkasserare) människor. Många av dess folk gå
utan nödvändigheter dagliga levande (Eatab- le mat, rent vatten, anständigt kläder,
bekväm-skydd) . Dessa
behövande människor lever i misär, som ofta leder till under hållning
missbruk (Rökning, alkohol, prostitution och sinnesförändrande
ämnen) . De behöver hjälp, din samhället, ..

Detta är en självisk gemenskap lever 'Chain of Evil' och inte sin skyldighet att
mänsklig anständighet. Är detta ditt samhälle? Om så är fallet är det din plikt att
förändra saker och ting. Underlåtenhet att göra det är omoraliskt är onda är
Anti-1 GUD.
Ondskan tillgång avskalade, bur, FRÖKEN R6

En gemenskap som ger föräldrar (Bad, olämpliga) i 2 berättelse
buidings, 2 jobb 2 bilar skicka sina barn till skolan med ut frukost och
smörgåsar. Är en gemenskap som inte förtjänar att överleva. Har ditt
samhälle har hungriga människor, skämmas och mata dem. 1 GOD tittar!

Har en gemenskapssjukvårdsinrättning vända sjuka människor bort eftersom de inte
har någon sjukvårds lock. Alla (Inte rehabilitators) har en 1 GOD ges rätt till fri ovillkorlig
sjukvård. Förneka fri sjukvård är ett brott, FRÖKEN R6 + lös professionell ackreditering.
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Shun och skam någon parasit spekulation legitimerad läkare.

Gratis Healthcare A 1 GOD Med tanke på rätt!
1 GOD väntar på att höra från dig!

Tack Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum Tack för att förse
mig med Daily dryck och mat Living av din senaste meddelandet
Jag strävar efter att vara förtjänta näring varje dag får jag slippa
plågsamma Törst & bedövande hunger smärtor dina mest ödmjuka
trogna depå väktare (1 st namn)
För härlighet 1 GOD och det goda i mänskligheten
Använd denna bön före varje flöde!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
En gemenskap som har emty hem. Bör inte ha hemlösa. Har din gemenskap tomma
bostäder och hemlösa. Flytta hemlösa i tomma hem. End investeringar fastigheter.
Avsluta parasit underprissättning spekulation hyresvärdar. Håll dem ansvariga, FRÖKEN
R6

En Depå Guardian Shire har ingen hemlösa. Alla hemlösa är överföras till en Shire
Cluster bostäder. De ' Grevskap ' omedelbart sätter hemlösa på WMW x1 . Provincial
Community Emergency tjänst
(CE) sänder en utvärderare som avgör om de hemlösa kan integreras i samhället.
Några hemlösa får inte vara abble att bli integrerade. The Shire ser efter dem. Ingen
lämnas liggande i rännstenen, indunstning, frysa, svälta, tilltygat, överfallen, förbannad
på av hundar ... Provincial och Shire regeringen att misslyckas i sin omsorgsplikt till sin
medborgare. Ersätts, åtalas, FRÖKEN R7 Melbourne>

Custodianm väktare tror att varje (Inte rehabilitators) medlem av samhället har en 1
GOD ges rätt att: ätbar mat, ren-vatten, anständigt kläder och säker bekväm skydd.

Byt självisk gemenskap med jämlikhet och harmoni
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Skyldighet 12:
Protest orättvisa, omoral och miljö vadalism!
Den få en fördel gentemot andra ackumuleras stora mängder material saker,
inflytande och makt. Detta leder till en ojämn fördelning av välståndet (Rikedom-Apartheid)
. Rikedom skapar lust att ha mer och skydda vad ni har. För att göra detta de rika
korrupta Justice. De har lagar förändring d (Corrupt-lag) att stärka och skydda sina
'Själviskhet'. Detta leder till orättvisa. Dessa människor (Chain of Onda medlemmar) är
också den främsta orsaken till 'omoral' & 'miljö Vandalism'.

Korrupta Law Orättvisor: Diplomatisk immunitet, Double Jeopardy,
Grund-förhandlingar, Immunity, preskription, Privilege, ...
Korrupta lag återkallas (Re-straff) ! Återkallande är retroaktivt till
0.1.1.1 (01.01.2004) . Guilty åtalas.
Barn Orättvisor: stryk, tiggeri, ofredande, arbete, pedofili,
prostitution, tjäna som soldat, suicide- bombplan .. Barn
orättvisorna den värsta formen av kommu

- skapsorättvisa, ett misslyckande! Avsluta Child orättvisor. CAGE
SKYLDIG !!!

Kvinnor Orättvisor: våld i hemmet, löneskillnader, våldtäkt,
religiösa, sexuella trakasserier, prostitution, slaveri .. Kvinnor
orättvisor, är en gemenskap fel åtgärdas! End kvinnors orättvisor.

Gemenskaps Orättvisor: Mobbning, Elitism, girighet, spekulation,
rikedom Apartheid, ärftliga Tyranny ..
Community Orättvisor ska åtgärdas!

Bad Law Orättvisor: Freehold, Privatisering av verktyg, upphovsrätt
och patent (Immateriell egendom) , Säkring, avdragsgilla donation,
Credit, spel ... Bad lag återkallas (Re-straff) ! Återkallande är retroaktivt
till 0.1.1.1
(01.01.2004) . Guilty åtalas.
Religiösa Orättvisor: Förlåtelse, omskärelse (HE, mutila- SHE tion) , celibat,
ofredande, Privilege, pedofili, sacrefice, kvinnor
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diskriminering.. Fördöma och Shun religiösa orättvisor. Bli en förvarings Guardian!
Håll präster ansvariga. Det finns bara:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Rättvisa är en 'BASIC' mänskligt behov. Rättvisa är en förutsättning för ett
samhälle ska fungera, överleva (Se 7 Provinser) .

Justice etablerar sanning och rätta In-Justice. Justice har ingen jury.
Det har obligatoriskt straff, rehabilitat- jon ersättning.

Governance Orättvisor: Mordet, korruption, Execution, In- Vade, Elitism, rikedom
Apartheid, förorena, miljö vandalism Tortyr, Tyranny .. Ersätt Tyranny (Ärftlig, politisk) med
mul- tiple val 1st förbi stolpen fritt valda kommittén Governance.
Åtala Tyranny: FRÖKEN / R7 Styrning som skapar orättvisor är ond ersätts & åtalas: FRÖKEN
/ R7 .
Varje person har en moralisk, Civil-Skyldighet att avsluta orättvisa. Håll människor ansvariga
som är orsak och verkan av orättvisa, FRÖKEN R6-R7

NOLLTOLERANS till Orättvisa!
Många i samhället endorce Ammorality. Detta avslutar. Religiös filosofi är kasseras för
att fullfölja, konsumism och fritidsaktiviteter. Moral ersätts med en driva av
självtillfredsställelse (Syssel- bracing sin mörka onda sida) . Detta är inte acceptabelt!
Dessa människor till svars.

Humankinds undergång för mycket fritidshemmet. Detta avslutar. För
mycket fritidshemmet är orsak och verkan av för mycket onödiga skräp.
För mycket skräp. För mycket föroreningar. För mycket turism. För
mycket tristess. För mycket missbruk. För mycket spela eller titta på spel.
Inte tillräckligt arbetsmoral och gemenskapsandan.

För mycket fritidshemmet, ersätts (Wmw, volontär) . 1 GOD föregå med gott exempel arbetet 5
dagar på dag sex utvärdera din prestation, comp- lete något oavslutat arbete och planera
nästa vecka arbete. After work fritidshemmet används för att volontär. På dag 7 vila njuta av
livet har en Fun-
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Dag, fira, delta i en Gathering. Ingen Gathe nära, start 1.
Den fullfölja av självtillfredsställelse fritidshemmet. Delar samhället i
dem som har för mycket och de som inte har tillräckligt (Rikedom
Apartheid) . Klipp Ammorality, fritidshemmet, konsumism, avfall och
omfamna:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Miljö Vandalism ( Ekoterrorism) är individiduals och organisationer visar bristande
respekt för En GUDs skapelser. Visa disres- brös, SHUN, synd att anti- 1 GOD Miljö
vandaler: FRÖKEN R7.
Miljö Vandalism (EV) äventyrar den 'Eco-system' sin vegetation, dess varelser, våra
livsmedelskedjan. EV främsta orsaken till Global uppvärmning. Orsak till nya globala
sjukdomar. Hot mot livskvaliteten.
EV, kolbrytning, kol transport. Open kol transport förorenar luften. Fine kol damm inandas
av människor och djur gör dem sjuka. Tvätt är kontaminerat vilket resulterar i
hudsjukdomar. Jord, grödor, vegetation är förorenade, otjänliga som livsmedel eller
djurfoder. öppet vatten (Bäckar, dammar, sjöar, dammar, strömmar, regn, reservoarer,
floder, snö) är förorenat gör dem olämpliga att dricka för människor och djur. Open Kol
transport ändar. Operatörer, underleverantörer och drivrutiner åtalas, FRÖKEN R7 + betala
medicinska, veterinär växlar och städa upp. Korrupta brotts regeringen att låta detta hända
ersätts alla dess medlemmar bur, FRÖKEN R7.

Miljö Vandalism är människor som lever i över- stora hem. Människor
som har värdelösa fåfänga trädgårdar, pooler, tenis-domstolar ..
människor som har jaktstugor, strandstugor ... Detta ersätts med

CG Shire Planning.
Syftet med Shire Planering är att utnyttja mark till störst nytta det lokala samhället och
Habitat. Det är viktigt att gemenskapen och Habitat harmonisera. Alla bördig jord utnyttjas för
att odla mat och eller boskapsuppfödning, vilket garanterar vissa helgedomar är anordnade
för nativt vegetat- jon och nativa varelser. Icke bördig mark används för inhemska och icke
inhemska byggnad. Befintliga byggnader på bördig mark är demoli-
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skjul och återvinns på icke bördig mark. Herrgårdar med fåfänga trädgårdar,
lägenheter, radhus, takvåningar, fritidshus, är pensionering byar ersätts med Shire
kluster hem på icke bördig jord.

Miljö Vandalism ett brott, FRÖKEN R7
Skyldighet 13:
Gör belönas arbete, ingen DAGDRIVERI!

1 GOD vill du arbeta! Gemenskapen vill att du ska fungera! Dina föräldrar vill att du ska
arbeta! Du vill (ha) att jobba. 1 GOD 'S design är för människor att vara aktiv, användbar.
Inte svika 1 GOD.
Människor vill känna sig behövda. Det bästa sättet att uppnå detta är att arbeta.

För arbete finns en förväntan om en belöning.
Belöningen är tre sätt. Betala, tillfredsställelse, soulfood. Depå väktare lön är baserad på
en " veckovis minimilön ' (WMW) och en multiplikator.
Löneskalan börjar med en WMW x1 ( minimum) till WMW x7 ( maximal) :

WMW x1 oerfaren , lärling WMW x5 Ledare
WMW x2 skicklig , Tradesman

WMW x6 Chef

WMW x3 Senior-Tradesman

WMW x7 administra-

WMW x4 Handledare

trator

' WMW ' fastställs årligen av regeringen. WMW kan förbli densamma, eller gå upp eller gå ner
som de ekonomiska villkoren kräver.

För att ställa löner och villkor som de är standardiserade. För bästa ekonomiska
management allas löntagare. Notera ! Privat ägande, statligt ägande avskaffas och
ersätts med cron ( Community Kör Ägs inte för vinst) . Fackföreningarna avregistreras.
Regeringen sätter löner och villkor årligen.

Arbetsförhållanden: En arbetsplats är att vara frisk och säker med
skyddsutrustning och skor bäras som behövs. Push ing folk att göra mer
arbete på kortare tid är osäkra, unheal- thy och minskar kvalitet. Det finns
pauser var 3 timmar totala antalet arbetade timmar per dag får inte överstiga
10 timmar.
CG 21h Klock tid gäller.
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Arbetstillfredsställelse (Js) är ett sinnestillstånd. Om en person arbetar, eftersom
de måste. De måste skapa sin egen arbetstillfredsställelse. Om du försöker
tillräckligt hårt kan du hitta 'Js' i tråkiga, vardagliga, repetitivt arbete.

Arbetare som inte kan hitta hel- eller deltidsarbete. Användes lämpligen av ' Grevskap
' på WMW x1 . Eliminerar arbetslös!
Loafing är lata. Är inte önskvärt, självisk. Inte gör din
del hemma, i skolan eller arbetet är dåligt. Home,
utbildning och arbete är att inte låta DAGDRIVERI bli
normen.
Loafers ställs till svars. Återfallsförbrytare har
fördelar, privilegier dras och skam.

Arbete> Volunteer> Fun-Day

Skyldighet 14:
Var snäll! Straffa det onda!

Att vara bra betyder inte att vara ett helgon eller perfekt. Notera! Det finns ingen perfektion i
det fysiska universum. Det gäller även för människor.

Det finns 6 steg på gott och ont.
Best> Försöker> Omvänd> Flawed> Bad> Evil.
Varje Depå väktare strävar efter att leva inom stegen 1-3.
Bäst! En person försöker vara det bästa de kan vara. En Depå förmyndare!
Påfrestande! En något bristfällig person försöker att förbättra. En bra person!

Ångra! En bristfällig person, omvänder sig och försöker förbättra. En genomsnittlig
person! En person gjorde misstag. De besviken jag, familj och gemenskapen. De
omvända sig och rätta till saker som bäst de kan. I, familj och gemenskapen att ge dem
en andra chans.

Bristfällig! En bristfällig person, ändras inte. Ett gemenskaps oro!
En person gjorde misstag. De besviken jag, familjen, samhället. De bryr sig inte.
Familjen, samhället håller denna person till svars.
Denna person kommer sannolikt att bli laglösa, laddas, FRÖKEN R1 , R2 .
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Dålig! En dålig människa, laglöst, brottsling, ... Ett gemenskaps hot! En person med
en laglös attityd begå brott. Ett hot mot familjen och samhället. Denna dåliga person
till svars: FRÖKEN R2-R4 .
Ondska! Denna person ser laglösheten som vanligt och kriminalitet som
ett kall. En Evil avskyvärda gemenskaps hot! Denna onda debiteras: FRÖKEN
R4-R7 .

Det finns en scen 7: " Ren '! Det gäller bara för själen. När själen blir odödlig en ängel.
Själen är då 'ren'!
Mänskligheten har förlorat sitt sätt. anti- 1 GOD, ammorality, kriminalitet, omoral,
laglöshet, spekulation, förorenande, våld är det nya normala. Accontability appliceras
på fas i den nya normala för mänskligheten. Att vara i 'Harmony med sig själv, det är
omgivningen, det fysiska universum och 1 GOD '!!!

1 GOD testar Mänskligheten om innehav Evil ansvariga, placering i kassar det. Skulle
Mänskligheten misslyckas att tillämpa 'Ansvar', 'Mand- Atory Domen' och
'rehabilitering'. en retade 1 GOD kommer att hålla onda Humankind ansvariga. Du vill
inte ilska 1 GOD!
1000-tals år av Evil kommer till ett slut. Med eller utan mänsklig inblandning. Depå
Guardian tror mänskligheten bör genom- ment 'Ansvar', 'Obligatorisk döma' och
'rehabilitering', kasse Evil!

Depå-Guardian Ansvar: Zero Tolerance, inga dåliga arbetsordningen, inga korrupta rabatt
lagar, ingen jury, obligatoriska-meningar, rehabilitering
(Utbilda, placering i bur, ersättning) . Implemeting 'LGM'.

VAR SNÄLL straffa det onda !!!!!
Skyldighet 15:
Var rättvis och ge välförtjänt respekt!

Depå-Guardian stödjer ett rättvist och demokratiskt samhälle. Som bygger på, eller beter
sig till vad som är moraly rätt, rättvist och skrivet i 'lagstiftare Manifest'.
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En rättvis människa ger till varje individ och varelse vad de förfaller.
Om det gäller garanteras en rättvis person kommer att ge respekt. En rättvis
människa kräver ansvarsskyldighet i fall av fel gör.

Justice börjar med en individuell "YOU"! Du måste vara 'bara'. Att bara är grunden som
'rättvisa' stiger upp.
Att bara och ta emot rättvisa är perfekt. Verkligheten är att det finns orättfärdiga människor som
skapar In-Justice. Varje individ har en moralisk och civil (offentlig) -duty att avlägsna In-Justice.

Just gruppen upp och etablera 'Governance'. styrning består
(obligatorisk) flervalsfrågor och lika kön 'kommittén'. En människa och eller ärftlig (Monarki)
Styrning är Tyranny. Tyranner avlägsnas, åtalas, FRÖKEN R7 .

Respekt kan förtjänade. Av individer, grupp, organisation, ...
Förtjänar är moralisk styrka och är bara: förmågor, prestationer, handlingar, artighet,
uppskattning, uppmärksamhet, hövlighet, artighet, eftertänksamhet, slumpmässigt agerar av
vänlighet kvaliteter ..

Respekt visar beundran för dygd och eller prestation. Det kan ta tid och ansträngning för att
bli medvetna om goda egenskaper. När medveten när så är lämpligt att hedra dessa
kvaliteter genom förtjänade respekt.

Respekt kan också visas för känslor, önskningar, rättigheter ... Denna typ av Respect
ges inte automaticcally. Visa hänsyn, göra tillägg, vara uppmärksam ... måste stå
testet av moralisk styrka och att bara. Först då kan det bli välförtjänt respekt.

Skyldighet 16:
Kremera, nära kyrkogårdar!
En mänsklig kropp har en början och slut. Vid sin ände behöver en själ att
släppas. För att säkerställa att själen frigörs och Afterlife är möjligt.
Människokroppen är kremeras. Om en själ inte släpps den finns i limbo
som Ghost.

Kremering behövs inte bara för att frigöra själen, men också av hälsoskäl.
Kremering brand renar. Förstöra farliga bakterier, virus, insektslarver och
svampar som kan bebor kroppen.
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Ett krematorium är en Provincial offentliga serviceverkstad: Administrering

(Coroner, Morgue) , Avsluta Portal och Garden. Här de döda har en obduktion är
farewelled och återvinns.

All avlidne transporteras till bårhuset för obduktion. Obduktionen är att etablera
dödsorsak och identitet avliden. Den innehåller en toxikologi att fastställa om kroppen
var smittsam i alla fall och kunde ha infekterat en annan människa.

Cannibalizing människokroppen före under eller efter obduktion är omoraliskt är
kriminell. Cannibalizing tar bort kroppsdelar, kropp- vätskor, ägg, spermier. Body
cannibalizing är ett brott: FRÖKEN R7

En Krematörens förbereder kroppen och Stat distributioner informationen för visning. Varje
kropp är beredd på samma sätt inga undantag. Den nakna kroppen (Människor börjar livet
naken de slutar livet naken) placeras i en vanlig kartong kista täckt av ett oliv färg
linnelakan med endast huvudet syns.

Tittare kanske ber tyst med hjälp av en Själ-bön , Sorg-bön , eller
Återupplev-Good bön eller Återupplev-Bad bön . Den Krematörens sätter ett datum och
tid för kremering. Ett liv efter mess innehas av en äldre från närmaste Klan. Kroppen är
kremeras. Sörjande får en plakett vardera för att ta hem.

Nästa morgon askan dispursed över Krematorium trädgården.
Rehabilitators aska dumpas på Garden kompost.

Graveyard begravning en hednisk ritual
Graveyard begravningar är oacceptabelt eftersom en
växande befolkning behöver använda marken mer
användbar. Graveyard begravningar kan skapa Ghosts
genom att inte släppa själen. Graveyard begravningar
gynnas av onda elitistisk skryta: Dyra kista, dyra
gravsten, pompösa anlagd mausoleum.
Konserveringsmedel i livsmedel stoppa kroppens från ruttnande stoppa återanvändning av
gravar. Graves uppmuntrar brott, råna och vandaliserar. Neglec- ted gravar attrahera ohyra ... Gravar
är ett slöseri med mark, oacceptabelt. Befolkningstillväxten innebär att använda mark effektivare.
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Inga fler nya begravningsplatser. Befintliga kyrkogårdar är stängda och grävde upp. Rester
kremeras och spridas över Krematorium trädgården.

Marken används för andra ändamål.

Kremering är den enda acceptabla typ av begravning!
Skyldighet 17:
Rösta i alla val!
Röstning är en moralisk och civil plikt. Överlevnad av ett samhälle bygger på maximalt stöd
och deltagande från sina medlemmar. En medlem gemenskapen och varje förvarings
Guardian är skyldiga att rösta i alla val (Politiska eller icke politiska) . Bristande efterlevnad, FRÖKEN
R1

Människor inte röstar är i själva verket stödja personer som etablerar Tyran- Nies. De
tillåter lobbygrupper till korrupta styre. Du måste rösta!

Hur man röstar
Depå Guardian rösta i alla val som de är berättigade till.
Vem är en kandidat som kan stödjas?
En han eller hon inte yngre än 28 eller äldre än 70. är eller har varit
en förälder.

Är anställd eller volontär eller pension. Är
mentalt och vältränad. Har ingen
universitetsutbildning.
Har inte slutfört någon bur rehabilitering. Har ingen sexuell funktionsnedsättning (Samma
kön, förvirrad kön, barn ofredande) . Använder 'laggivare Manifest' som deras guide. Är en

förvarings Guardian

NOTERA !

Depå Guardian supportrar och Klan Elders kan nominera, SUP- port, stödja och Shun
kandidater i val. Depå Guardian Medlemmar (Zenturion, Praytorian, förkunnare) kan
inte stödja, utse eller godkänna kandidater utanför en kyrka administration.
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Efter avslutad 1 GOD givna skyldigheter! Du är nu redo krav och ta emot 1GOD givna
privilegier!

För härlighet en GOD och det goda i mänskligheten!

Slutet
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