1FAITH laggivare Uppenbart

1God 1FAITH 1CHURCH universum Depå Guardians

dygder är positiva. Att dygder är bra för själen och gör dig till en bättre människa. 1 GUD
tittar.
Gör förtjänst ett sätt att leva. Leva i
harmoni med familj, grannar, gemenskap,
livsmiljö och miljö. Att leva ett dygdigt liv är
det bästa sättet att dyrka 1GOD.

Att förtjänst räknas på renheten-skalor.
Den dygder personen kommer återuppleva bra de gjorde. 1GOD
älskar dem.

mänsklighetens Framgång: dygder
bara dyrka 1GOD & alltid straffa det onda. 1. Lär, sedan lära och
kunskaps kontinuitet. Skydda miljön och harmonisera med
Habitat. Kärleksfull, trogen och pålitlig. Mod, medkänsla, Just,
Sharing. Uthållighet Clean & Tidy
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1GOD väntar på att höra från dig! • • • •••
dygder -Bön
Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka trogna
vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) lovar att leva och agera dygder

Lovar att uppmuntra andra att leva och agera dygder Begäran
straffa icke dygder beteende Låt förtjänst frodas och
icke-dygder darra för härligheten av 1GOD & den bra av
mänskligheten
Denna bön reciteras hemma eller på en sammankomst!
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Förtjänst 1: bara dyrka 1GOD & alltid straffa det onda.
Dyrkan 1GOD endast. Kasta alla andra Idols': deras kyrkor,
deras rituella s, deras skrifter, ...
Vägledning om hur att dyrka kommer från " Laggivare
Manifest '.
1GOD vill inte sacrefices. Altare ersätts med talarstolar. Depå
Guardian lär (Söka, få kunskap) & lär (Tillämpa och förmedla
kunskap) , Från vaggan till kremering.

1GOD vill inte syftet bygga kyrkor.
Depå Guardian dyrka var som helst, när som helst. På Funday s vid en
sammankomst (I en utbildning anläggning) med familj, vänner, grannar ...

dyrka 1GOD innebär hold Onda ansvariga. Varhelst
Evil visas. Account kommer genom att hitta 'sanning' (Genom
samverkan inte adversarial) upprättande skuld eller
ingen skuld. Finns det skuld, obligatorisk mening (ackumulativ)
är som följs av rehabilitering. Vid behov kompensation
ges.
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1000-tals år av Evil kommer till ett slut!

VAR SNÄLL straffa det onda !!!!!!!
Förtjänst 2: 1 st Lär, sedan lära och kunskaps kontinuitet.
Human användning av immateriella rättigheter (IP) medför, en st Lär
sedan lära, söka, få och tillämpa kunskap. IP kommer genom fri
regering utbildning, livsupplevelser, arbets upplevelser, laggivare
manifest.
Slutligen passerar på vunnit intellektuell-egendom, (Kun- skap
kontinuitet) till familj, arbetsplats, samhälle (Det finns ingen Copyright,
patent, tillhör IP till gemenskap) , Shire.
Provincial regeringen ger " Gratis utbildning 'Från ofödda till inklusive seniorer. Non
Government utbildning stöds inte och stängd. Utbildning (Fri, offentlig) tillhandahålls
av provinsen och Shire.
SMEC ' Shire medicinsk och utbildning Complex'.

PHEC " Provincial Hospital & utbildning Complex'.
pDEC " Provincial Defence nöd- center'.
CE " Community Emergency tjänst'
1 st Lär när förstå, börja undervisa. I gratis utbildning snabba elever lär långsamma
elever. På jobbet den erfarne arbetaren utbildar nykomlingar. Hemma farföräldrar,
föräldrar, släktingar, vänner, undervisa.
Kunskaps kontinuitet gör en individs kun- avsats (Immateriell
egendom) odödlig. Varje Indivi- dual från 14 års ålder håller
register över deras liv experien- ces (Både positiv & oroande) . Familjens
måste Cap- ture, 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.
På Judgmentday din själ kommer att bli ombedd vad det har lärt sig och vad som var denna
kunskap användas till.

Kunskaps Kontinuitet del av vår Immortality
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Förtjänst 3: Skydda miljön och harmonisera med Habitat.
1GOD s Destiny för mänskligheten är att bli förvarings av 'PU' (Physical
universum) . En gemenskaps börjar med att harmonisera med
den lokala Habitat. Det än utvecklas för att vara väktare av
miljön och alla dess livsformer på jorden.

För människans överlevnad Humamkind måste leva upp till sitt öde. Bli förvarings
Förmyndare av det fysiska universum. Detta innebär att leva i harmoni med den lokala
livsmiljön, desto större miljö och resten av det fysiska universum.

T

För att harmonisera med habitat depå

vårdnadshavare måste förstå Evolution (Anpassa,
början / slut och återvinna, orsakar & effekt,
livsmedelskedjan / ekosystem, försök och
misstag, utvecklas.) . Harmo- zing innebär att
skydda (Luft, vatten, jord) genom att inte skapa
föroreningar

(Brännande, sopor, gift, toxin ..
) . Depå väktare harmo- zing är att
säkerställa specie överlevnad
(Djur, insekt, vegetation ..) .
Mänsklighetens måste utforska och kolonisera det fysiska universum. Därför
befolkningstillväxten är viktigt. Växling tid och resurser från fritidshem
aktiviteter utforskning av rymden och koloniserande. Humankinds
Destiny!

Förtjänst 4: Kärleksfull, trogen och pålitlig.
Att vara kärleksfull, trogen och pålitlig börjar med barn fortsätter med man och
hustru, släkt. Barn älskar sina syskon, deras föräldrar och farföräldrar, den utökade
familjen.

Make & hustru har en kärleksfull, trogen och pålitlig relation med varandra vilket
resulterar i barn (Eget, främja eller antas) . Vem de lär sina moraliska värderingar,
traditioner och sociala färdigheter. Familjen är en kärleksfull, trogen och pålitlig del av en
utökad familj.
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Den utökade familjen symboliserar omfamna alla dygder. det älskar
1GOD, Det är trogen sin 1FAITH. Det är pålitlig i sin tillämp- ning av laggivare
Manifest.
kärleksfull 1GOD inkluderar alla skapelser. Mänskligheten måste vara trogna deras
öde är Custodian Guardian. 1GOD beror på oss, dig!
Att vara trogen är en underbar dygd, Soul-mat. En trogen personen har nått den
högsta av mänsklig godhet. 1GOD älskar dig!

Att vara pålitlig är en dygd som gör pålitliga vänner. Att vara pålitlig gör en bra
arbetare. Att vara pålitlig är bra för samhället levande.

Virtue 5: Mod, Compasssion, Just, Sharing.
Virtue 5 är ett medley av essentual mänskliga beteenden. När välja en kandidat för en
kommitté, plocka den kandidat som verkar ha denna medley av essentual mänskliga
beteenden. På ett personligt plan strävan att leva dessa essentual mänskliga beteenden.

Vårdnadshavare-Guardian strävar efter att vara muntrar whithout vara tyrannisk. En CG
visar medkänsla utan att vara godtrogna. Att bara & delning tillämpas av individer och
sträcker sig till samhället.
Mod är att vara ansvarig, utmanande orättvisa, stoppa mobbare, avlägsna tyranni, handtag
mis-förmögenhet, skydda 1GOD 's senaste meddelandet,

... Mod är att kunna oense, kunna säga, NEJ! Mod är att veta sina
begränsningar och brister.

Medkänsla är en favorit med själen, det känns varmt och otydlig. Rand- OM vänliga
handlingar är en del av en CG Daily-rutin. Att medkänsla sionate känner empati, att
vara förståelse, ge stöd, lyssna,
.. Förlåtelse, porlande, synd, tillrätta, anklagar inte kom- passion.

Att bara är en dygd emot rättvisa är ett mänskligt behov. Att bara för dig själv & andra
är grunden för rättvisa på ett rättvist samhälle .
Justice behöver en moralisk gemenskap med lagar,
brottsbekämpning, ansvars via maskopi väsendet,
obligatorisk ackumulerade straff rehabilitering och
kompensation.
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Dela envolves emotionella och fysiska engagemang. Delning gäller inom en familj. Delning
kan vara med vänner. Delning gäller för harmonier Shire.

Delning lever tillsammans. Är att ha livs erfarenheter med andra.
Tillbe, att dela med 1GOD.
Delning är volontär, som ger din tid och intellektuella egenskapen till förmån för
andra. Delning besegrar onda spekulation, wealth- apartheid och själviskhet. Delning
är förvarings Guardian vägen.

Förtjänst 6: Uthållighet.
Uthållighet gör något trots svårigheter, missmod, förseningar eller bakslag i att nå
framgång. Ett barn att lära sig att gå faller, reser sig upp, faller, reser sig upp ... det
framhärdar tills det går. Många vuxna glömma den här lektionen.

En person som framhärdar inte erkänna nederlag. Denna person håller på att försöka tills en
uppsättning mål har uppnåtts. Denna person kommer att framhärda tills de tar sitt sista
andetag. Utan uthållighet ingen stor bedrift är möjlig. Saknar uthållighet är en begränsning.
Att övervinna denna begränsning är dygder.

Säger! Jag visste att jag borde, jag trodde att jag kunde och jag visste att jag skulle.

1GOD belönar uthållighet. 1GOD vill att alla ska omfamna denna dygd! Inte svika 1GOD!

Förtjänst 7: Clean & Tity.
God hälsa kräver god hygien god hygien börjar med att vara rent och snyggt. Rent och
snyggt börjar med personlig inställelse, gäller hemmet och arbetet. Rent och snyggt gäller
även att tänka och resonera.
A 'Daily-rutin' omfattar renlighet. Tvätta händerna efter varje toalettbesök
och före varje foder. Tvätta ansiktet innan varje foder. Borsta tänderna och
tvätta hela kroppen innan du går till sängs. HAN är raka minst två gånger
varje vecka. Custod- ian Guardian delta Sammankomster ren (Borstade
tänderna, duschat, tvättas) & rakat (HAN) , Klädd rent, snyggt redskap (topp
till tå) .
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Efter att ha fått upp på morgonen varje familjemedlem fysiska- ly kapabla att göra sin
säng. Föräldrar lär barn hur man. Kompletteringsmorgonhygien. Det är dags att klä,
sätter på la ut beredd (Kvällen före) redskap personen planerade att bära. Varje
breakfeast lagring-behållaren är märkt (Innehåll, fyllning-datum) . Efter breakfeast ren
matplats. Återgå containrar till lagring. Smutsiga containrar, är redskap sätta i diskhon.
En person är nu redo att starta Dailly sysslor (Hem, skola, volontärarbete, arbete) .

Alla behållare har ett innehåll etikett. Matbehållare har också en påfyllningsdatum. Förvara
behållare ordentligt. Farlig (Gift, toxin) containrar lagras säkert (Barn och inkompetent
bevis) .
Lämna inte oanvända objekt (Verktyg, leksaker,
redskap) röran upp möbler, golv eller arbetsområdet. Efter
användning plocka upp föremål sätta dem i prydliga
lager. Förvara saker alway är på samma plats. De är
då lätt att hitta.

Innan läggdags. Förbered och lay-out växeln du planerar att bära nästa dag. Packa
några påsar med föremål som planeras att tas med när man lämnar på morgonen.

Med hjälp av en blekmedel eller starkt desinfektionsmedel ökar din chans att få kronisk
obstruktiv lungsjukdom. Använd en naturlig yta renare:
Blanda, En kopp bikarbonat, 1/2 en kopp vit vinäger, tillsätt några droppar eterisk
olja. Behöver det starkare tillsätt en matsked salt.

Var inte en smutsig stökigt dålig ursäkt för en civiliserad människa.

Nu är dygder. Det är dags att titta på vårt arv.

1GOD senaste meddelande, laggivare Manifest
Slutet
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