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1 Guds privilegier modtages for at fuldføre 1 GUDs forpligtelser

En person modtager 1 GUD's Privilegier, fordi de afsluttede deres

1 GUD's Forpligtelser. 1 GUD givne privilegier bliver optjente
fællesskabsrettigheder. Efter at have afsluttet fællesskabsopgaver. Kræv
disse rettigheder! Det er en menneskeret!

Trusler mod 1 GUD givet privilegier: Selviskhed, fortjeneste, grådighed,
umoralitet, forurenende, arvelige tyrannier (Monarkier), Politiske
tyrannier. Eventuelle trusler holdes altid ansvarlige, FRK R1-7

1 GUD givet Privilegier
1

Åndbar, ren luft

2

Drikkeligt, filtreret vand

3

Spiselig, sund mad

4

Beskyttende, overkommelig tøj

5

Hygiejnisk, overkommelig husly

6

Tilbedelse og tro på 1 GUD

7

Ytringsfrihed med moralske

8

begrænsninger Mate, start familie

9

Har et kæledyr

10 Har voldeligt frit samfund
11 Gratis behandling, når syg syg
12 Uddannelse
13 Belønnet arbejde
14 Modtag respekt
15

Modtag retfærdighed

16

Afslut med værdighed

17 Har frit valgt regering
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At nægte enhver person, der har opnået fællesskabsrettigheder, er en forbrydelse, FRK R6

1 GUD venter på at høre fra dig!

Anmodning Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Jeg opfyldte alle forpligtelser og anmoder ydmygt om alle privilegier
Privilegier bliver fællesskabsrettigheder

Jeg vil kræve, at samfundet støtter disse rettigheder.
Tilskynd mit samfund til at håndhæve disse rettigheder
til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn reciteres derhjemme eller ved en samling!
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Privilege 1:
Åndbar, ren luft!
For at overleve har menneskekroppen brug for åndbar luft. Den luft, vi
indånder, er lavet af gasser(nitrogen, ilt, metan, kuldioxid), vand og
urenheder (støv, mikrober, sporer). Den luft, vi indånder, har brug for højt
kvælstof- og iltindhold. Det har også lavt kuldioxid og methanindhold.
Vandindhold(fugtighed) er nødvendigt, bliver høj luftfugtighed ubehagelig
og et sundhedsmæssigt problem. Urenheder er ikke nødvendige, de
betænder lungerne.

Hvor længe kan du holde vejret? 4 minutter, så sluger du luft.
Ingen åndbar luft at sluge, du dør! Folk dør hurtigt i brande, ingen
åndbar luft.
Tilbageholdelse af åndbar luft bruges som tortur og drab
på mennesker og dyr. Tilbageholdelse af åndbar luft som
tortur (vand-boarding) er almindeligt med den
amerikanske administration, medarbejdere i den
amerikanske regering og offentlige entreprenører.
Tortur er en forbrydelse, der skal retsforfølges FRK R7

(mennesker), FRK R4 (dyr).

At tilbageholde åndbar luft for at dræbe er utilsigtet og bruges af mig selv (selvmord),
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regering, andre (kriminelle). Tilfældig: giftige dampe i brand. Selv:
målrettet indånding af koncentreret kuldioxid eller kogegas.
Regering: hængende, gaskammer. Kriminel: skrubbe, kvæle,
kvæle, hænge. Regering, kriminelle drab får, FRK R7 Bemærk! At
dræbe som regeringens straf er anti-1 GUD, det slutter!
Mennesker, der brænder ting, er den største trussel mod 'Åndbar luft.
Det starter med den person, der bruger deres luftrør som en skorsten og deres
lunge som sigte mod giftige dampe og lufturenheder. Brug af menneskekroppen
som skorsten er en alvorlig sundhedsrisiko og en fornærmelse mod 1 GUD
design. Rygning afhængighed!

Afhængighed er gentagen kompulsiv adfærd, der tilfredsstiller et opfattet
behov. Afhængige misbruger sig selv ved ikke at acceptere den skade, deres
adfærd gør. Skader sig selv, familie, venner, arbejdskammerater og samfund.

Narkomaner(junkies) uvidende(Dum) godtroende(tåbelig) & svag(patetisk)!

Afhængige tror ikke på, at de er afhængige, så længe de hygger sig og
holder deres liv sammen. Når de er afhængige, bliver de en trussel mod
mig og samfundet. De bliver vildfarne, antisociale, uærlige, umoralske,
bedragende, egoistiske og uforsigtige. Dette tvinger Shire(fællesskab) for
at kontrollere deres livsstil. Begrænsning af friheder og rettigheder.

Rygere stinker fra munden. Deres
tøj stinker. De stinker et værelse op.
Deres aske er overalt. Deres skod er
overalt.De er beskidte, modbydelige,
stinkende individer. Undgå dem!
Skam dem.
Rygere er en sundhedsrisiko for sig selv. De brænder
deres læber, tænder, tandkød, mund, hals, luftrør og
lunger bliver syge, en byrde for samfundet.
Rygere er dovne og tager mange røgpauser og
selvpåførte sygdomme. Hold dem ansvarlige!

Rygere er en sundhedsrisiko for andre. Gravide rygere gør ondt
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deres ufødte. Efter fødslen dømmes disse nyfødte til et liv med
sundhedsproblemer. De kan have misdannelser, handicap, ..
Gravide rygere retsforfølges og sårer ufødte:FRK R3.

Passiv røg (angreb) gør ondt i folk. Rygere, der
skaber passiv røg, retsforfølges, FRK R3.
Enheder (underholdning, fritid, arbejde ,.) der
tillader rygning retsforfølges, FRK R3 og
lønkompensation. Regering, der tillader rygning,
udskiftes ogFRK R7.
Rygere er uagtsomme. De starter brande,
hjem, græs, skov. De holdes ansvarlige,FRK R4
og betale erstatning. De skader mennesker og /
eller dyr, FRK R5. De dræber mennesker og / eller
dyr, FRK R6.

I 1951(hedensk kalender) det blev fastslået, at rygning er usund, en
alvorlig trussel. Regerings- og regeringsorganer, afdelinger, der
ikke 'forbød' rygning, undlod at tjene og beskytte samfundet.
Retrospektiv lovgivning vedtages, og disse skyldige får, FRK R7

Enhver person eller gruppe, virksomhed eller anden enhed, der
promoverer (free-bies, reklame, marketing), tillader (forældre, lærere,
arbejde, klubber, spisesteder, underholdningssted ..), overskud
(leverandører, producenter, transportører, grossister, detailhandlere),
stiller til rådighed 'ryger' og eller rygeartikler får, FRK R7 Det betyder ikke
noget, hvad 'røgene' indeholder. Rygning er sundhedsrisikoen.

NUL TOLERANCE til RYGNING!
Enkeltpersoner reducerer tilgængeligheden af
åndbar luft ved forbrænding af gas, gødning, træ, kul,
olie til madlavning (inkluderer grill), varme, strøm.

Dette slutter nu! Brug elektricitet, der produceres
uden afbrænding. Brud resulterer i konfiskation,
ødelæggelse af udstyr ogFRK R2

Elværk den brænder (kul, gas, uran, olie) for at skabe energi
lukkes og demonteres. Forurenende ejere, operatører er
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retsforfulgt, FRK R7. Kul, uranminer lukkes
og forsegles. Minedriftsejere og -operatører
(minearbejdere) retsforfølges, FRK R7.
Energi produceres ved ikke-brændende metoder. Deres
er et behov for at skære ned på den personlige forbrug
af energi. Mere effektiv anvendelse af energi. I stedet
for at skrue op for klimaanlægget, skal du klæde dig
ordentligt!

Brændende at flytte indenlandsk, ikkeindenlandsk transport Slutter! Brug ikke gas
og olie. Indenrigs- og ikke-indenlandsk
transport på motorveje erstattes med
'Freeway-Trams'! Langdistance
landtransport er kun med jernbane.
Forurenende Underholdning slutter.

I luften: Air-Shows, privatejet lufttransport (drone, fly, jet,
helikopter, rumfærge ..).

I, under vandet: motoriseret bådløb, privatejet søtransport
(cabincruiser, krydstogtskibe, svævefly, jetski, speedbåde,
lystbåde ..).
På landet: alle 2,3 og 4 hjul motoriserede: cykler, cykler, buggies, SUV,
sportsbiler, limousiner, luksusbiler. Bil-racing, bil-stunts. Turisttog.
Arrangører af forurenende underholdning og udbydere af køretøjer til
forurenende underholdning retsforfølges, FRK R7
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Neglesalon skaber giftige dampe. Medarbejdere har
beskyttelse mod ting. Dumme kunder(klienter) gør det ikke.

Neglesaloner i indkøbscentre er vidt åbne. Deres
giftige dampe omfavner forbipasserende. At
udsætte dem for sundhedsrisici. Især gravide,
nyfødte og ældre. Hvis du er blevet udsat for
giftige dampe, sagsøg salonen og indkøbscentret
for erstatning.
Neglesalon er en sundhedsrisiko for en luftforurener. De besøges af mennesker,
der er for dovne til at gøre deres egne negle og har for mange penge.

Luk dem ned, forbud dem. Forfølg ejere, ledere,FRK R7

Skønhedssalon er en sundhedsrisiko for en luftforurener. De besøges af
mennesker, der er for dovne til at gøre op, har for mange penge.

Luk dem ned, forbud dem. Forfølg ejere, ledere,FRK R7

Frisør, der skaber giftige dampe, lukkes, retsforfølges, FRK
R7 Frisør, der ikke skaber luftforurening, fungerer normalt.
Kapitalist (grådig rovparasit) Regeringer
opmuntrer hjem med forfængelige haver.

Husejere bruger benzinmotor haveredskaber
(børsteskærere, blæsere, motorsave, slåmaskiner,
makuleringsmaskiner ..) den forurener (luft, støj, jord).

Husejere, producenter, detailhandlere, få
FRK R7. Regering, der tillader denne
forurening, udskiftes og FRK R7.
Inde i insekticider anvendes de, angriber
de nervesystemet. De gør ufødte og
nyfødte hyperaktive. Insekticider irriterer
luftvejene hos mennesker og kæledyr.
Brug ikke insekticider indeni.

Udenfor bruges insekticider i frugtplantager,
afgrøder, mad. Afgrøder, frugtplantager,
fødevarer, der er forurenet, er uegnede til
konsum til mennesker eller dyr. Forurenet frugt,
afgrøde, mad brændes. Herredet

(fællesskab). Kommerciel producent får FRK R7. Regering, der tillader
denne forurening, erstattes, retsforfølges, FRK R7.
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Militær forurener luften med transport, sprængstoffer,
A / N (Atomisk / nuklear) B (biologisk) C (kemisk)

våben. De er en trussel mod mennesker, dyr og
planter. Forskere, der skaber disse våben,
retsforfølges, FRK R7. Produktionsfaciliteterne
for disse våben ødelægges af samfundet (Shire).
Ejere, direktører, ledere, tilsynsførende for disse
faciliteter får,FRK R7. Militær, der har brugt eller
bruger denne type våben, retsforfølges, fra rang
af NCO op og op, FRK R7.
Regering, der tillader produktion eller opbevaring af
disse våben, erstattes, retsforfølges, FRK R7.

Fyrværkeri er en stor forurener. De bliver
mere almindelige, større mere
forurenende. Afhængigt af vejrforholdene
kan luftforurening dvæle dagtimerne.
Partikelforurening sætter sig ved vand,
der forurener det, hvilket gør det uegnet
til at drikke. Fyrværkeri slutter!

Laserlys erstatter dem.

Ikke-åndbar luft Du har 4 minutter til at leve!
Enhver person, organisation eller regering, der benægter åndbar luft eller
er årsag, virkning af forurenet luft. Bliver ansvarliggjort, retsforfulgt, bur,
FRK R7. Efterspørg åndbar luft, det er en 1 GUD givet ret!

NUL TOLERANCE TIL LUFTFORurenERE !!!!!!!
Privilege 2:
Drikkeligt, filtreret vand!
For at overleve menneskekroppens behov Drikkeligt

vand

60 +% af vores krop består af vand. Hver celle i vores krop har brug for det.

Vand smører vores led, regulerer vores kropstemperatur og
skyller vores affald ...
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Kondenseret atmosfærisk vanddamp danner dråber.
Jordens tyngdekraft trækker dråberne ned (faldende regn)

til overfladen. Regn er en vigtig kilde til ferskvand.
Dette regnvand bruges til at drikke, tilberede mad,
lave mad, vaske, personlig hygiejne ...

En person plejede at kunne drikke regnvand,
brug det til madlavning. Dette er ikke
tilrådeligt, regnvand er forurenet, usundt,
giftigt, surt, dårlig smag, ildelugtende. Vasketøj
bør ikke udelades i regnen for at blive
forurenet. Ikke alene ser det snavset ud og
lugter dårligt, men det kan irritere huden.
Kold regn falder som hagl eller sne. Sne akkumuleres på høje bjerge,
arktiske og antarktiske skaber ferskvandsreserver. Sneen er hvid,

forurenet sne er grå, selv sort. Sort sne findes i Himalaya,
gletsjere over hele kloden, Grønland og Antarktis.
Kommuner skaber ferskvandsreservoirer. Disse reservoirer er afhængige af
regnvand og smeltende sne for at fylde dem. På grund af forurening har disse
farvande brug for behandling inden konsum af mennesker eller dyr.

Reservoiret skal være dybt i stedet for lavt. Dybt vand er køligere,
hvilket reducerer fordampning, algevækst, især den giftige type og
insektangreb. Vandsport er forbudt at stoppe vandladning,
menstruation og pooing i vand. Vandfartøj(motorbåde, jetski,
. . ) forurene (olie, benzin, batterisyre ..) de er forbudt! Undtagelse:
Park Ranger-transport.
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En person kan ikke stole på, at samfundet gør det rigtigt. Ingen behandling,
delvis behandling, forkert behandling, omkostningsreduktion, korruption,
kriminel adfærd .. Hjemmebehandling af vand bliver obligatorisk.

Hjemmebehandling af vand kræver filtrering. Dette er
for at reducere: arsen, asbest, klor, chloroform,
karbonathårdhed, kobber, snavs, herbicider,
tungmetaller, bly, pesticider, rust ... Også i varmere
klimaer skal kogt filtreret vand for at beskytte mod
dødbringende (mikroorganisme) sygdom.

Trusler mod ferskvand
Snart vil efterspørgslen efter ferskvand overstige tilgængeligheden af
ferskvand.
Forurenet regn kan få maling til at skrælle, korrosion af
stålkonstruktioner (broer), erosion af sten, visning af
blade, vegetation, hudirritation ... Tjek 'Åndbar luft' og
'Grønt koncept' for at få råd om, hvordan du forurener.
Vanding! Brug af grundvand til kunstvanding udtømmer underjordisk
vandreservoir hurtigere, end det kan genopfyldes. Dette resulterer i tørring af
et helt økosystem, hvilket skaber en mangel på ferskvand.
Grundvandingsvanding slutter. Enhver ulovlig, der bruger grundvand til
kunstvanding, retsforfølges,FRK R7. Regering, der tillader
grundvandingsvanding, udskiftes, retsforfølges, FRK R7.
Vanding ved hjælp af ferskvand fra floder, søer,
åer ... bremser vandstrømmen. Dette tilskynder
fordampning. Resulterer i tørke!Denne type
kunstvanding resulterede i, at civilisationer
sluttede. Afslut kunstvanding.

Forurenede vandveje (bæk, dam, strøm,
søflod ..) skabe mangel på ferskvand. Stormvand
fyldt med lægemidler, gift, toksiner .. Ulovlig
dumpning af industriaffald, toksiner, gift, ..
Forurenende vandveje ender, forurenere
retsforfølges, enkeltpersoner FRK R3
alle andre, FRK R7.
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Suppler ferskvand
Afsaltning bruger meget energi, dyrt. Indtag af vand har ugunstig
miljøpåvirkning og trækker et stort antal fisk, skaldyr, deres æg, ...
ind i systemet. Større havdyr er fanget mod skærme foran på en
indtagningsstruktur. Kemisk behandling, korrosion, skaber en
varm saltlage, der frigives tilbage i havet.

Afsaltning har et højt borindhold, hvilket giver dårligere vandkvalitet. Dette
vand, der anvendes til landbrug, gård og fødevareproduktion, resulterer i
en diæt med højt borindhold. Langvarig indtagelse af høje borniveauer er
usundt.
Genanvendt spildevand, spildevand passerer gennem
primærbehandling for at fjerne faste stoffer, næringsstoffer
fjernes, filtre fjerner de fleste bakterier og vira.
Vand tvinges derefter gennem en membran for at fjerne
molekyler. Toilet at trykke er en mulighed for sidste udvej.
Test afslører ikke alle sundhedsrisici.

Flaskevand (kostbar) er velegnet til rejser. Plastflasker frigiver
kemikalier, som bliver farlige, når de opvarmes (sol,
varmelegeme). Glas (ingen bly) flasker anbefales.

Aromatiseret drikkevand
For sort kan drikkevand være aromatiseret. Noget smagsstof er usundt
og skal undgås. Aromatiseret vand kan serveres koldt eller varmt.
Egnet aromatiserede drikkevarer: Oksekødekstrakt, kyllingekstrakt, kakao, te,
kaffe, frugt, urter, krydderier, grøntsager.

Usund aromatiserede drikkevarer og add-ons: Alkohol, kunstig farve,
kunstig aroma, kunstig og naturlig sødestof, kulsyreholdig, cola
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, Hjertelig, energidrik, limonade, koffeinfri kaffe, frugtsaft,
konserveringsmidler, natrium, ..

Drikkevand er bedst
Daglig rutine: Stå op, tag et 0,2 l glas let kølet, filtreret vand. Før
hvert måltid(Morgenmad, snack på en tidlig dag, frokost,
aftensmad, aftensmad) har et 0,2 l glas let kølet, filtreret vand.
Har drikkeglas (ingen plastik) fyldt med 0,2 liter filtreret vand på hvert
sengebord. Drik om natten hver gang, efter du har besøgt et toilet,
og når du har en tør hals, drik hvile, når du står op om morgenen.

Intet væskeindtag. Du har 4 dage til at leve!
Enhver person, organisation, regering, der benægter drikkevand eller er
årsag og virkning af forurenet vand. Holdes ansvarlig, FRK R7

Kaffe en himmelsk stimulerende drink
Kaffe en brygget drink tilberedt af ristede frø af kaffeplanten.
Kaffe fremstilles af de tørrede, ristede frø af kaffetræet, der dyrkes i
varme, våde klimaer langs ækvator. Der er 2 sorter: Robusta bønner
har en stærk smag og fuld krop. Arabica bønner dyrket i højere højde,
har en glattere smag og mere aromatiske kvaliteter.
Når de er plukket og tørret, ristes kaffebønner ved ca. 200 ° C.
Dette gør det muligt for sukkerarterne i bønnen at karamellisere og
kaffens smag udvikles. Jo længere bønner ristes, eller jo højere
temperatur, jo mørkere bliver stegen, og jo fyldigere er smagen.
Generelt har lyse stege en skarpere, surere smag, mens de er mørkere
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stege har en dybere, rigere smag. En mørk stege er ikke
nødvendigvis 'stærkere'. Styrken af en kop kaffe afhænger af,
hvor meget vand der tilsættes, mens kaffen brygges.

Hvordan man kan købe kaffe op?
Sådan får du mest ud af din yndlings kop kaffe.
1) God smagende kaffe starter med god smagsvand. Hvis filtreret vand ikke er
tilgængeligt, skal du bruge koldt vand fra hanen. Lad det køre i et par sekunder
for at lufte, før du tilføjer det til kedlen.
2) Lad vandet komme ud af kogningen, inden du hælder det på kaffe (instanteller drypfilter) granulater. Kogende vand brænder granulater, der påvirker
smagen.

3) Når du bruger mælk (ikke anbefalet),Føj det til koppen efter vandet. Hvis
der tilsættes mælk 1., blandes kaffen muligvis ikke så godt. Det varme
vand kan skolde mælken og ændre smagen.
Bemærk! Sødestoffer (sukker eller kunstig) ødelægge kaffe!

Koffeinfri er ikke kaffe, men en sundhedsrisiko.
Brug kun ikke-mejeriprodukter.

Forberedelser:
Brygning, Øjeblikkelig, drypfilterkaffe; Espresso (maskine).

Koffeinfri kaffe -en Sundhedsrisiko!
Koffeinfri bruger opløsningsmiddel. Opløsningsmiddelrester forstyrrer ofte maven.

Logik! Kaffe uden koffein besejrer formålet med at drikke kaffe.
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Kaffe bælg -en Miljørisiko!
Kaffebøtter alle 1Billioner er en miljøkatastrofe. De er ikke biologisk
nedbrydelige. De genbruges ikke.HOLD OP! Produktion!
Rejse tiltale, FRK R7. HOLD OP!Brug af dem!

Hvordan drikker man en kop kaffe?
For at få den bedste smag skal du smage den afkøle lidt end at tage store snegle i
stedet for at nippe. Store opslæmninger af kaffe frigiver mere aroma. Lugt og
smag det, himmelsk.Der er wicket kaffe med mælk:

Espresso er en koncentreret drik brygget ved at tvinge varmt vand
under tryk gennem finmalet kaffe. Sammenlignet med andre
kaffebrygningsmetoder har espresso en tykkere konsistens, en højere
koncentration af opløste faste stoffer og skum. Espresso er basen for
andre drinks: Cappuccino, Latte, Macchiato, Mocha, Americano, Gringo,
Duo-shot, Lava, Mote. Serveres med et smil.
Cappuccino: forberedelse af tekstur,
mælketemperatur er det vigtigste trin. Mælken
dampes og tilføjer meget små luftbobler, der giver
den en fløjlsagtig tekstur (skum). Et skud af espresso
sættes i koppen, der tilsættes varm skummet mælk,
toppet med 2 cm tykt skum, færdig med et drys kanel.

Latte: opvarm mælk
uden skum. Et skud
espresso sættes i en kop.
Der tilsættes varm mælk,
toppet med et drys rå
kakao.
Lava: 1St. et skud af
espresso. Tilsæt et
nip med koncentrated mandarin
Juice. Tilføj et skud

13

Macchiato: varm op

Mokka: lav rå varm
mælk uden skum. Fyld
kakao. Fyld kop 1/2 med
kop 2/3 med mælk. Tilføj
varm kakao. Tilføj et skud
et skud af espresso.Top
af espresso.Fyld op med
med pebermynteblade. mælk og mælkeskum. Tilføj en

drys af rå kakao.

Mote: Fyld kop
1/2 med varm
peppermint te. Tilføje
et skud af espresså. Top med varmt
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af varm rå kakao. Top med varm
skummet mælk. Tilsæt et drys

stødt kanel.

skummet mælk. Afslut med et
drys kanel.

Americano: Et skud af
espresso sættes i

Gringo: Fyld kop 1/2
med varmt vand. Tilføj 2
kop. Der tilsættes varmt vand. skud af espresso.På

Duo-shot: Tilsæt 2 skud
espresso. Så varmt vand.

top drys muskatnød.

Kakao en himmelsk stimulerende drink
Kakaotræer vokser i varme, regnfulde tropiske områder. Det er frugt er
bælg. Inde i en bælg er der frø(bønner). Kakaobønner omdannes til
kakaosmør og pulver.

Forberedelse af varm kakao:

1 spsk kakaopulver,

1 kop: sojamælk, gedemælk eller anden mælk, der ikke er
mejeriprodukter. 1 tsk vanilleekstrakt,

Dash kanel,
Muskatnød.

Kombiner ingredienser i en medium gryde og varm på medium-lav
varme, visp indtil skummende og varme.

Te en himmelsk stimulerende drink
Camellia en stedsegrøn plante. Det er blade plukket og behandlet give os te.
Grundlæggende teer er sorte eller grønne.De kan være aromatiseret eller sendt.
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Depot Guardian te tilberedning, placer løst forarbejdede teblade i en teinfusionsvæske. Sæt infusionsvæske i en glasskål. Kog vand, stop kogningen,
når boblen stopper, hældes i glaskop. god fornøjelse!
(en) Ligesom de boblende stop hældes over sort te.
Efter 1 minut omrøres infusionsenheden 3 gange. Fjern
efter endnu et minut.Drik, eller tilføj enhver citrusjuice
til smag, eller lad den køle af, køle af og drikke. Advarsel
forurener ikke med sødestoffer, hvidere (kunstig eller
naturlig).

(b) 10 sekunder efter de boblende stop hældes
grøn te. Rør infusionsenheden 3 gange. Fjern efter
1 minut.Drik, eller tilføj enhver stenfrugtsaft til
smag, eller lad den køle af, køle af, drikke.

Advarsel forurener ikke med sødestoffer,
hvidere (kunstig eller naturlig).
Forberedelse af urtefrøte, læg løspressede frø i en
infusionsvæske. Sæt infusionsvæske i en glasskål. Kog
vand, stop kogningen. Ligesom det boblende stop hældes
over frøene.Efter 1 minut omrøres infusionsenheden 3
gange. Fjern efter yderligere 7 minutter.Drik, eller lad det
køle af, køle drikke. Advarsel forurener ikke med
sødestoffer, hvidere (kunstig naturlig).

Urteblade
te tilberedning.

Urte rod te

forberedelse,
chopp rødder.Det

Det samme som

grøn te.

det samme som sort

te.

Brug af mikrobølgeovn, når du brygger en tepose, bringer smagene frem.
Fjern mærkaten fra teposen, og sørg for, at hæfteklammer er fjernet. De fleste
papirmærker bruger billigt blæk, misfarver vand og forstyrrer smagen.

Sæt varmt vand i en tekop> tilføj dit valg af tepose > opvarm i
mikrobølgeovn i 30 sekunder på halv effekt (400-500 watt) > Lad det
brygge i mikrobølgeovn i et minut > tag det ud > god fornøjelse!

Drikkevand er bedst (kan være aromatiseret)
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Privilege 3:
Spiselig, sund mad!
En del af en daglig rutine er at spise. Hvor sund vi er, hvor længe vi lever.
Har meget at gøre med vores spisevane.
Foder 5 gange om dagen:

'Morgenmad,inkluderer vand, urter, krydderier, honning, kaffe, ..

Tidlig dag-snack, inkluderer vand, frugt, urter, te, ..
Frokost, inkluderer vand, salat, æg, kaffe, ..

Sent på dagen-snack, inkluderer vand, nødder, bær, krydderier, kakao, ..

Aftensmad'. inkluderer vand, middagstema, te eller kaffe .. Grøntsager.

7 madvarer, der skal spises dagligt: Svampe (champignon), Korn
(rug, byg, linser, majs, havre, hirse, quinoa, ris, sorghum, hvede),
Hot Chilies, løg (brun, grøn, rød, forår, purløg, hvidløg, purre),
Persille, sød paprika, grøntsager (asparges, bønner, broccoli,
blomkål, gulerødder, ærter, spirer ..)

Hver ugedag skal have et middagstema: f.eks Dag 1: Grøntsager;
Dag2: Fjerkræ; Dag3: Pattedyr; Midt i ugen: Krybdyr; Dag5: Fisk og skaldyr;

Weekend: Nødder & frø; Sjov dag: Insekter.

Kost-nej-nej 's: Kunstige søde stoffer, fremstillet mad, genetisk
modificeret mad, tilsat fruktose.
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Fruktose hovedårsagen til diabetes og fedme (Blubber-People).
Fruktose er dårlig, uanset om det kommer i sukker eller frugt. Tilsætning af
fruktose under behandling af drikkevarer eller madvarer er en sundhedsfare.
Behandling, distribution, salg af denne type drikke eller mad er kriminel adfærd
og skal retsforfølges.FRK R6

Undtagelse: Ubehandlet Bær, Frugt, Honning, Grøntsager.
Sig nej til: Alt, hvad der indeholder:Fruktose, glukose, sukker; Kiks,
kager, morgenmadsprodukter, chokolade, frugtsaft, is, syltetøj, ketchup,
pommes frites, limonader(Cola, Energi, ...)Marmelade, myslibarer,
saucer, vin ...

Fremstillet mad er for salt har for mange konserveringsmidler, er ofte
for fedtet og har tilsat sukker, hvilket gør det uegnet til forbrug af
mennesker, kæledyr og husdyr. Fremstillet mad er en årsag til højt
blodtryk, tilstopning af arterier og fedme (Blubber-People). Behandling,
distribution, salg af fremstillet mad er kriminel adfærd, der skal
retsforfølges.FRK/R6

Sig nej til: Mejeri-mælk, Mejeri-ost, Fastfood,
skinke, hamburgere, alami, ...

Produceret: Brød, Kød; Pizza, Pølser,
Behandlet: Frugt, Supper, Grøntsager ...

GM-mad er, hvad folk faktisk spiser. Det hele starter som genetisk
modificeret (konstrueret) Frø (GM-Crop). GM-Crop på grund af strømmen
- ændrer i virkeligheden hele fødevarekæden. Oprettelse af mutationer,
der skaber nye sygdomme, livstruende globale plager i alle medlemmer
af fødekæden! INKLUDERENDE Mennesker! Folk bliver mere syge, dør
yngre, flere misdannelser, flere syge babyer, flere aborter ... Vil ændre
menneskeligt DNA.
GM-Food Survival Threat: Alfalfa, babymad, bacon, brød, majs,
morgenmadsprodukter, raps, æg, skinke, margarine, kød, kartoffel,
papaya, ærter, fjerkræ, ris, pølser, sojabønner, tomater, hvede, courgette, ...
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Efterspørgsel fra samfundet uforfalsket mad. INGEN: Alkohol,
genetisk modifikation, herbicider, insektisider, fremstillet mad,
ikke tilføjet: Salt, sødestoffer (kunstig eller naturlig), ...

Fejre: Næringsdag 7.3.7
Sundhedsdag 12.1.7
CG Kalender (New Age tidsstyring)

Privilege 4:
Beskyttende overkommelig tøj!
Beskyttende tøj er nødvendigt for at beskytte menneskekroppen mod klima,
sygdom og forurening. Beskyttelsesbeklædning skal være behageligt og nyttigt.
Beskyttelsesbeklædning skal være overkommelig. Beskyttelsesbeklædning består
af hovedbeklædning, tøj, sokker og fodbeskyttelse.
Hoved beskyttelsen består af balaclava, beanie, K-tørklæde,
øjenbeskyttelse og hjelm. Balaclava (Beanie), K-tørklæde jegs
strikket af uld eller en blanding af bomuld og uld (ingen syntetisk
fiber). Kan være i enhver farve eller mønster. Øjenbeskyttelse og
hjelm giver UV-beskyttelse. Visiret er buet sidelæns

& lige op og ned, ubrydeligt, meget ridsefast, blokerer UVstråler, ikke tåger op, blændjustering (mørkere / lysere, lysere /
mørkere). Hjelmen har læderrygg som nakkebeskytter.
Beskyttende tøj er nødvendigt for at beskytte menneskekroppen mod
klima, sygdom og forurening. De vigtigste kropsdele beskyttet af
beskyttelsesbeklædning er hud og fødder. Beskyttelsesdragt skal altid
bæres udenfor.
Beskyttende tøj, Overall (med hætte) eller 2-delt lavet af hør, bomuld, uld
eller en blanding af bomuld / uld (ingen syntetiske fibre) enhver farve /
mønster. Enten skal have en t-shirt hals, pustet* arme og ben lukket
ved håndled og ankler (udkast til bevis). * Pustede arme og ben gør det muligt for albue /
kneleddene at bevæge sig frit også luften indeni skaber klimakontrol for hud og krop.

Beklædning er lavet af naturlige fibre: dyrehud, plantefibre, silke,
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bomuld eller uld. Kunstige fibre bruges ikke til tøj, der berører
menneskehud. Produktionen af tøj til kunstige fibre slutter.

Beskyttelsesbeklædning er behagelig, langvarig, praktisk
overkommelig. På mode (designer mærke) beskyttelsesbeklædning
er for dyrt, dyrt, upraktisk og kortsigtet. Ikke acceptabelt!
Fødder har brug for beskyttelse mod klima og slag. Hud, tæer og
ankler er i fare. Fodbeskyttelse består af sokker og støvler. Bær altid
fodbeskyttelse, når du begiver dig ude.
Sokker er lavet af bomuld, uld, en blanding af bomuld og uld (ingen syntetiske
stoffer) enhver farve ethvert mønster. Sokker skal dække fødder op til 7 cm over
anklerne.
Støvlerne har øvre beskyttende læder, indvendigt blødt læder
(ingen syntetiske stoffer) såler læder eller gummi. Støvler beskytter
fødder op til 7 cm over anklerne. Syntetisk fodtøj opvarmer
fødderne, der koger dem. Du kan ikke gå.

Håndbeskyttelse i form af handsker (ingen
syntetiske stoffer) bæres efter behov!

SKYN:
Designeretiket er elitistisk del af velstand-apartheid. Designeretiketten er for
dyrt. Produceret af slave-arbejde. Lavet til arrogante, godt stillet med at
snubbe de kæmpende trængende & fattige. Undgå folk, der bærer disse.

Designer mærke! Folk der var Designer-mærke!
Forhandler, der sælger Designer label!For dyrt
beskyttelsesbeklædning! Impraktisk moderigtigt
beskyttelsesbeklædning! Beskyttelsesbeklædning
lavet af kunstige fibre!SKAM & SKYN folk spotter
hjemløse. De betaler for at få det kaskede udseende
vasket ud, har målrettet revet og lavet huller i dem.

Uacceptabel trashy dress code:
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Lad trashy folk vide, at de er trashy.
Undgå syntetisk tøjfodtøj. Slutproduktion
af syntetisk tøj, fodtøj.
Ulovlig syntetisk producent får, FRK R6.

Beskyt din krop ved hjælp af beskyttelsesbeklædning udenfor!

Privilege 5:
Hygiejnisk, overkommelig husly!

Mennesker har en 1 GUD givet ret til: 'Affordable Secure Living
Quarters (Ly)'. Regeringen har en pligt til at forsyne sin befolkning
med overkommelige sikre boliger. Shelter leveres af ''Shire '
(Lokal regering). En del af Shire-planlægning.HJEM !!

For Shire at levere overkommelige boligkvarterer til alle husstande
og husly (privatejet) overføres til det. Tom overført ejendom er fyldt
med hjemløse og familier på ventelister. Huse med flere
soveværelser med kun 1 beboer er nødt til at tage andre beboere
ind.Det er uacceptabel antisocial adfærd for 1 person, der har mere
end 1 soveværelse.

Alle Overkommelige boliger er lejebolig. Til sidst erstattes
forfængelighed prydhave, fritstående hjem med klyngehus i
samfundet. Klyngeudlejning leveres af 'Shire'.
Al klyngebolig har 3 niveauer af lejere + 1 niveau drivhus

Jordniveau, niveau 1, niveau 2, drivhus have (lejere kan dyrke planter).
Klyngeindkvartering består af enkelt enheder (1 værelse), Par-enheder (2
værelser), Familie-enheder (3 værelser ...). Obligatoriske retningslinjer
(familiestatus, alder) ansøge.

Alle overkommelige Secure Living Quarter er lejebolig.
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Ugentlig husleje er 14% af lejers ugentlige bruttoindkomst. Leje af flere lejere
er 14% af lejers fælles ugentlige bruttoindkomst.F.eks. $ 100 brutto ugentlig
indkomst, leje $ 14. $ 1000 brutto ugentlig indkomst, leje $ 140.

Shire leverer elektricitet (ingen gas) og vand med dagligt minimum
(Gratis)/(betal derefter) maksimal afskåret brug. Shire leverer også tøj til
samfund, vedligeholdelse, rekreation, affald og fjernelse af kloakering.

Enlig lejer har ret til 1 værelses ophold i samfundet. I en alder af 63
overføres til pension (obligatorisk). Enkeltværelse 1 værelse lejer bruger
på samme niveau samfund toiletter, brusebad facilitet og på nederste
niveau vaskeri, bad.

Par (1 HE & 1 HUN) lejere har 2 værelser: stue, soveværelse, køkken
og toilet, brusebad. Del tøjvask, bad i nederste niveau.Bevæge sig
(obligatorisk) til 'familieenheder' når børn ankommer.

Familielejere har 2 værelser (stue, soveværelse, tekøkken og toilet,
brusebad. Del vaskebad i nederste niveau) + 1 plads til hver 2 børn.
Efter sidste barn flytter ud (efter 18 år obligatorisk). Paroverførsel
(obligatorisk) at leve par. Et par bliver single, overførsler(obligatorisk)
til enkelt-enhed.
Ly er overkommelig, behagelig, hygiejnisk,
beskyttende ... Shire kommunale klyngeboliger
opfylder alle menneskelige behov! Et sted at starte
og vokse en familie.

Cluster-Homes tillader små: Akvarium, terrarium,
små hunde. Tillad ikke katte, vilde dyr, husdyr,
noget der er større end en lille hund, uden avl.
Skabninger, der er en trussel mod lejere og
levesteder.
Bemærk! Lejere med psykisk, fysisk, seksuel handicap bor i specielle
krisecentre leveret af provinsregeringen.

Støt kommunale klyngeboliger. Dit
hjem!
Dit samfund!
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Privilege 6:
Tilbe og tro på 1 GUD!
Værge tilbedelse dagligt 1 GUD. 1 GUD

ønsker respekt, ønsker at blive afgudet. 1 GUD som
begge er HAN, HUN. Den originale sjæl, der skabte det
fysiske univers(Menneskelig skæbne) og det åndelige
univers (Himmel). Forgude 1 GUD vise respekt,
tilbedelse.
1 GUD ønsker menneskeheden at være depotmand for det
fysiske univers (Menneskelig skæbne). Efterhånden som
menneskeheden udvikler sig, 1 GUD sender meddelelser, der
skal bruges som vejledning. Den seneste besked er 'Law Giver
Manifest ' det gør alle tidligere beskeder forældede.

1 GUD gav en del af den oprindelige sjæl til alle livsformer i det fysiske
univers. Tilbedelse holder en sjæl i kontakt med det åndelige univers.
Individuel, samfundsdyrkelse holder mennesker i kontakt med 1 GUD.

Tilbedelse 1 GUD indebærer at bede, pleje, bruge,
nyde 1 GUD 's kreationer. Tilbedelse inkluderer alt,
hvad der er behageligt 1 GUD, om de beskæftiger sig
med trosspørgsmål eller en troendes gerninger.
Dette inkluderer ritualer, overbevisninger, arbejde, sociale
aktiviteter, personlig adfærd

1 GUD ønsker ikke specialbyggede tilbedelsessteder.
Derfor nedbrydes specialbyggede tilbedelsessteder.
Byggemateriale er genbrugsforbindelser med 'Free
Education' -forbindelser. Værgeudøver tilbeder overalt,
når som helst eller på sjov-dagen ved en samling i en skole.

1 GUD ønsker ikke ofre. Men at søge, vinde, anvende
viden hele livet. At viderebringe livserfaringer,
videnkontinuitet.Derfor erstattes alterene med
talerstol.
1 GUD kun ønsker 1 TROmed mange samlinger (Bøn grupper).
1 TRO har 1 guide (Law Giver Manifest) det behøver kun 1 kirke
(Universets værge) med 7 uafhængige administrationer
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repræsenterer 7 stammer.
1 TRO er den eneste religion, der skaber alle andre
religiøse grupper, kulter. Kult skal konvertere til

1 TRO. En værgemåls værge skal forsøge
ydmygt at konvertere vantro til 1 TRO.

Der er kun 1 Idol, 1 GUD! Alt andet er falske afguder. Undgå falske
afguder og alt, hvad der er forbundet med dem.

Depotmand har en 1 GUD givet ret til at praktisere deres religion.
Enhver eller organisation, der benægter eller blander sig i denne
ret, er 'Undgået. Desuden beder vi om det 1 GUD holder dem
ansvarlige i livet og Efterlivet.
Tilbedelse 1 GUD indebærer bøn. Det er den bedste metode til at holde
kontakten med 1 GUD. Når ingen 1 lytter! Når der ikke er noget håb!
Bede!1 GUD lytter.

1 GUD venter på at høre fra dig!

1 GUD Bøn
Kære 1 GUD, Skaber af det smukkeste universets
mor og far til universet

1 og kun idol for mig at tilbede Jeg
lover ikke at have andre afguder
Jeg skal undgå alle falske afguder og genbruge deres
symboler. Jeg bestræber mig på at rehabilitere alle vildledte
sjæle til ære for 1 GUD og menneskehedens gode

Vis din tilbedelse for Skaberen!

Privilege 7:
Ytringsfrihed med moralske begrænsninger!

Depotmandens værge støtter ytringsfrihed med moralske
begrænsninger. I et gratis samfund har enhver person,
undtagen rehabilitatorer, ret til at sige deres mening.
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Deres er et behov for at have en ytringsfri etikette: intet dårligt sprog
(mobber, højlydt, uhøflig, sværger).

Ytringsfrihed giver et samfund mulighed for at maksimere offentlighedens
bevidsthed og deltagelse. Ytringsfrihed overført til samfundskomiteer giver
mere ærlighed og gennemsigtighed. Intet er bedre end et frit samfund, der
diskuterer frit.

Ytringsfrihed er større end bare at chatte, diskutere, diskutere, tale.
Det omfatter hele kommunikationsområdet (lyd, digital, Intel
- sproglig ejendom, trykt, verbal, visuel) der er tilgængelig. Ophavsret over
grådighedens tyranni, fortjeneste er en krænkelse af ytringsfrihed.
At hævde copyright er en forbrydelse, FRK R6
Ytringsfriheden har brug for tvangsmæssige moralske begrænsninger. Brug af
ytringsfrihed til at ophæve, had, hærværk eller vold er kriminelt, FRK R3. F.eks.
Amerikansk kriminaldrama, der beskriver en FBI-agent, der dræber en person som en
god drab. Deres er ikke noget godt drab. Det enciterer retshåndhævelse for at dræbe.
Killer-Cops er feje kriminelle, der er bur.

At bruge ytringsfrihed til at se børnepornografi er kriminelt, FRK R3.

At sørge for (stille, stille til rådighed) barn, voksenpornografi er
kriminel, FRK R6.
Brug af ytringsfrihed til at bedrage, profit er kriminelt, FRK R3.

Brug af ytringsfrihed til at vildlede, f.eks. Homoseksuelle, der hævder at være lige
og normale. Ikke sandt, homoseksuelle har en seksuel handicap, der er en trussel
mod specieoverlevelse. Deres afskyelige parring(anal, oral parring)

adfærd er en trussel mod børn. At hævde, at homoseksuelle er normale,
er vildledende af den værste art, FRK R4. Dette gælder for alle medier, der
vildleder om seksuel handicap.
Medier, der bruger ytringsfrihed for at vise homoseksuelle, der forældrer børn som
normalt. Dette medie støtter børnemishandling for en meget afskyelig forbrydelse,
FRK R7. Skuespillere, produktionsbesætning, distributører retsforfølges,

FRK R7.

NUL TOLERANCE TIL SEKSUEL HANDLEDELSE FORældRE
Ytringsfrihed skal værdsættes, bruges og beskyttes. Misbrug af
ytringsfrihed skal afsluttes. Ofte bruger regeringen ytringsfrihed til hjerne-
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vaske, encite, for propaganda, vildlede, lyve. Medlemmer af
regeringen, der opfører sig sådan, fjernes fra regeringen. De kan
ikke stille op til genvalg. De skal ikke vælges igen. De er undgået.
Frihed (Utopisk, fantasi) er uansvarligt misbrug af ytringsfrihed.

Denne frihed, at gøre som du vil, fri vilje, frihed fra regeringens
tvang, frihed fra trældom af synd. Denne type frihed er egoistisk
og undergraver et samfunds sikkerhed og overlevelse.
Mennesker kan ikke håndtere for meget frihed. For meget frihed fører til
anarki, kedsomhed, umoralitet, ... Mennesker har brug for håndhævede regler
og forskrifter (baseret på moral), brug LGM som guide!

Ytringsfrihed, der er ansvarlig med moralsk tilbageholdenhed, er
den lim, der holder et samfund sammen. Denne type samfund har
1 GUDsupport. Dette er en værge samfund.
Ytringsfrihed med moralske begrænsninger a 1 GUD givet privilegium!

Privilege 8:
Mate, start familie!
1 GUD 's Design ønsker mennesker (1 HE, 1 HUN) at parre
sig og formere sig for specieoverlevelse. Community
Design for best survival, HE og SHE indgår Holy-Matrimony
Contract og stifter en familie. Den nye familie opdrager
deres børn med samfundsstøtte.
1 GUD 's Design for at sikre overlevelse af arter har indbyggede opfordringer til at parre sig.

For primitiv art er det parring med ethvert modsat køn, der har bestået
visse høflige ritualer. Mennesker mere avancerede, snyder! De omgår
frieri med, Lust!
At finde en kammerat. Hedninger (Kristendom,...) kig efter kærlighed. Mate for lyst til
at blive trashy og mange finder aldrig en kammerat at formere sig med.

Kapitalistens kompis for at være trashy og undertiden for at øge rigdom og /
eller indflydelse. Mange kulturer får forældre til at beslutte.Ikke af disse er i
samfundets bedste interesse.

Depotforælder har provinsregeringen til at beslutte under 'CE ' (
Community Emergency service) der går ind i en 'Holy-Matrimony'
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Kontrakt (H-MC). Hvert 17. år deltager hun og hvert 18. år.

I løbet af CE vurderes alle, hvordan de kan være mest nyttige for
stammen. CE hjælper også med valg af partner.

HUN og HAN, som fysisk ikke er i stand til at
formere sig, bliver 'plejeforældre'. De indgår en
'Holy-Matrimony' kontrakt. 'CE' leverer 'børnene'.

HOLY - MATR IMONY begynder ingofaf ami ly.
At tilfredsstille 1 GUD, for specieoverlevelse, for at opfylde 1s skæbne,
menneskelige udødelighed: Par, multiplicer og start en familie! Børn har brug
for at vokse op i et moralsk, kærligt og omsorgsfuldt miljø med HAN HUN
rullemodeller. A 'Hellig-Ægteskab'' Kontrakten dækker disse moralske og
juridiske spørgsmål. Samme køn, forvirret køn eller barnemishandler kan ikke
indgå denne kontrakt.

Seksuel handicap (Samme køn, forvirret køn eller barnemishandler), kan
du ikke indgå denne kontrakt. Enhver, der indtastede et 'HMC', har det
annulleret. Selv dem, der blev legaliseret af umoralsk anti-1 GUD
Regering. Seksuel handicap, du er aldrig lige. Dette er mennesker, der har
brug for karantæne. For at beskytte børn.
Det 'Hellig ægteskab Kontrakt 'har en begyndelse og en slutning. Det
begynder på bryllupsdag ved at underskrive. Det slutter, når det yngste barn
gennemfører 17 år for hun, 18 år for HE.

P re -We dd ing - Da yre qu ir emne nts
'CE' håndterer alle større krav før bryllupsdagen. Der kan være
tilfælde, hvor 'CE' ikke håndterer kravene før bryllupsdagen.
En HE og hun annoncerer deres 'engagement' ved en 'Indsamling'. De går til ''
Shire'' kontor tilmelde sig et 'Start en familie'-kursus. I løbet af kurset får de
læge, der viser, at de er i stand til at blive gravid. Der er også brug for en profil,
der viser mental og følelsesmæssig kompetence til at opdrage børn.Mislykkes
det enten, resulterer det i annullering af engagement og
"Ingen" HM-kontrakt.

Et par har brug for en opdateret, 'AvL & E. (Aktiver versus passiver & Enti
- tlement) erklæring'. Eventuelle aktiver, modtagne rettigheder, forpligtelser
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afholdt på bryllupsdag føjes til 'AvL & E'-erklæringen.
Bemærk! Enlige forældre, ugifte forældre, personer med seksuel
handicap (samme køn, forvirret køn, misbrug af børn) kan ikke
opdrage børn.

Vi ville - Da yre qu ir eme nts.
Brylluppet afholdes på dag 6 af Celebrant fra
Sheriff's Shire-office. Bruden og brudgommen
leverer fingerringe (*) 'Medicin, profiler og AvL & E'er.

De bringer forældre brødre og søstre. Ingen
andre har lov til at deltage(ingen børn).

BEMÆRK ! Hun beholder sit efternavn. *HUN fingerring, 9 karat
almindelig rose-guld, indgraveret: dato, brud og brudgom 1St. navne.
HE fingerring, 9 karat almindelig gul-guld, indgraveret: dato, brudgom
og brud 1St. navne.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Multiplikation Bøn Fejre multiplikationsdag 3.1.7
Kære 1GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Tak 'Dig for nydelsen af parring Beder om
fertilitet og sunde fødsler Løfter om at parre
og formere sig

Så mennesket kan kolonisere det Fysiske Univers
til Ære 1GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på bryllupsdag og multiplikationsdag
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Storslået stort bryllup
ceremonier og
ekstravagante receptioner
er antisociale, arrogante. De
undgås af Fællesskabet.
Undgå og skam!
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Titel: CG ''Hellig ægteskab ' Kontrakt
Formål: Par, multiplicer & start familie!
Tidsperiode: Begynder bryllupsdag. Ender, når det yngste barn
fuldfører 17 år for hun, 18 år for HE.
Børn: 3 er obligatoriske, flere er ønskelige.
Parring: Ener parringsrettigheder! Daglig parring ønskeligt at blive gravid 1.-

tid.

Undfangelse: Ingen graviditet efter 10 uger, lægehjælp er en
skal. Ingen graviditet efter 50 uger, kontrakten annulleres.

Skal blive gravid årligt, indtil kvoten på 3 børn er nået.

Forældre: HE & SHE skal tage forældrekursus. HAN HUN

skal deltage i Shire-SmeC & Province-PHeC efter behov.

Skilsmisse: 1 part skal findes skyldig. *Skyldig mister hver

ret fra "AvL & E" -opgørelsen + eventuelle gevinster opnået under
kontrakten. Der skal heller ikke være mere kontakt med børnene.

*Både skyldige og børn går i plejehjem.

Årsager til skilsmisse: Afhængighed, utroskab, rehab-rehabilitation, mental inkompetence, 7 uger på livsstøtte,
50% eller mere fysisk handicap.
Underskrevet af: Brud................................................. ...............................
Brudgom................................................. ............................

Vidnet af Celebrant: .................................................. ...........
Dato: .................................................. .................................................

Deltagere: .................................................. ......................................
.......................................................................................
.......................................................................................

En tvunget af: Sh ire Sh eriff
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Religiøse ægteskabsritualer skal udføres på ugedag 7. Efter parret
vender tilbage fra deres bryllupsrejse. De kan overholde deres
religiøse forpligtelser. F.eks. Deltage i samling.

Efter indgåelse af Holy-Matrimony-kontrakten (H-MC) parret har
2 valg. Indtast en ledsagerkontrakt (CC)eller adskilt.

Ledsager Kontrakt
Titel: ''Ledsager' Kontrakt
Formål: Ledsagerskab, deling af livet!
Tidsperiode: Indtil adskillelse eller død. At adskille er at give
3 måneders varsel på Shire-office.

Afslutning af 'AvL & E' erklæring fra 'HM' kontrakt eller ny 'AvL & E' erklæring
bliver en del af kontrakten. Hvis de adskilles, får hver halvdelen af aktiverne.
Ved død 1 får den anden alt. Eventuelle testamenter ignoreres.

Underskrevet af: HUN................................................. ...................................
HAN................................................. ......................................

Vidnet af Shire Officer: ... ................................................. ..........
Dato: .................................................. ...................................
Ledsagere 'kan udveksle ringe efter underskrivelse af en'
Companion Contact '. Hendes fingerring, 9 karat almindeligt
hvidguld, indgraveret hans og hendes 1St. navne.

HE fingerring, 9 karat almindeligt hvidguld, indgraveret
hendes og hans 1St. navne.
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1 GUD venter på at høre fra dig!

Ledsagerskab Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Tak 'Dig for nydelsen af kammeratskab Beder
om langvarig deling af kammeratskab Løfter om
at harmonisere og dele
Socialiser med andre kammeratpar til ære for 1
GUD og menneskehedens gode
Det er bønnen, der bruges til at komme ind på tarmkanalen!
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UTROSKAB bryder et løfte om at forblive trofast ...
Utroskab bryder et løfte mellem HE og SHE om at forblive trofaste mod
hinanden. Dette løfte kan være en mundtlig aftale mellem elskere,
nævnt i et kærlighedsbrev eller en del af ægteskabsløfter. At bryde
dette løfte er et brud på tilliden, en illoyal handling og en utro
overtrædelse. Enhver overtrædelse er ansvarlig!
Utroskab er et brud på løftet. En moralsk forkert af enten en HE eller HEN
eller begge dele. Denne overtrædelse indebærer undgåelse af familie, venner,
naboer, samfund, ...

ÆGTESKABSBRUD
I løbet af en 'Holy-Matrimony Contract' er enhver seksuel overtrædelse
en moralsk forkert, som også er en samfundsforbrydelse. Seksuel
overtrædelse (anal, oral eller vaginal) af mand med en anden SHE, HE
eller Animal. Seksuel overtrædelse(anal, oral eller vaginal) af kone med
en anden HE, SHE eller Animal. Disse overtrædelser er ægteskabsbrud '.
Utro resulterer i obligatorisk aflysning af en, 'Holy-Matrimony Contract''
(skilsmisse).

Hvis hustruen ikke er gravid, og der ikke er børn. Forfalskeren
(HE eller SHE) retsforfølges, FRK R4! Alt, der ejes af forfalskeren,
går til offeret for dette forræderi som kompensation. Mand og
kone er utroskab, begge retsforfølges, FRK R4 og det hele

30

1 TRO 15.08.1.1 NAtm
Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være!

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

de ejer går til statskassen.
Hvis hustruen er gravid, eller hvis der er børn. Forfalskeren (HE eller SHE)
retsforfølges, FRK R5! Forfalskeren (mand eller kone) har ikke lov til at se
eller være i nærheden af børnene nogensinde. Alt, der ejes af
Forfalskeren, går til offeret for denne forræderi som kompensation.

Mand og kone er utroskab, begge retsforfølges FRK R5 og alt,
hvad de ejer, går til statskassen. Børn går i plejehjem og skal
aldrig se deres forældre igen.
Skilsmisse

Skilsmisse bliver obligatorisk, når en eller begge parter i en 'Holy-Matrimony
Contract'' overtræder det eller bliver ude af stand til at opfylde deres
forpligtelser.

Gentag lovovertrædere af afhængighed (se rulle 4). Utroskab.
Hvis 1 eller begge parter i H-MC går ind i Caged-Rehabilitation. Hvis en
eller begge parter i, H-MC er 7 uger på livsstøtte.Certificeret mental
inkompetence. Certificeret 50% eller mere fysisk handicap.

Skilsmisse 1-part skal findes skyldig. Skyldig mister enhver ret fra 'AvL &
E' -opgørelsen plus eventuelle gevinster opnået under kontrakten. Der
skal heller ikke være mere kontakt med børnene. Både skyldige og børn
går i plejehjem. Aktiver går til statskassen.

Adskille
Adskillelse efter afslutning H-MC. Værdien af 'AvL & E' udsagn er
delt lig. Begge parter skal holde kontakten med børn (børnebørn).
Adskillelse af ledsagere efter 3 måneders varsel på Shire-office
. Værdien af 'AvL & E' udsagn er delt lig. Begge parter skal
holde kontakten med børn (børnebørn).

Forældre
I øjeblikket er et flertal af forældrene ikke i stand til
at give deres børn mulighed for at producere deres
bedste. Dette skyldes rigdom-apartheid, at mange
børn nægtes muligheden for at producere deres
bedste. Depotmanden har svaret:
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Afslut formue-apartheid aktiv-strip og bur (FRK R6) de kriminelle, der
er årsag og virkning af rigdom-apartheid.
Depotforælder bruger fællesskabsforældre, gratis uddannelse, lær og
undervis, Shire SmeC og Province PHeC! Fællesskab, der mødes med et
samarbejde mellem lærde, undervisere, medico og forældre. Deltag i os for
god forældre.

SmeC ''Shire Medical & Education Complex '.
PHeC 'Provinshospital og uddannelseskompleks '.
PDEc 'Provincial Defense & Emergency center '.
CE 'Community Emergency service '
Navngivning af børn

Guardian Guardian giver deres nyfødte 3 navne. 1St. navn (op til 10
bogstaver), 2nd navn (op til 10 bogstaver), familie navn (op til 10
bogstaver). Ingen af navnene har mere end 10 bogstaver.CG vælger det
nyfødte navn inden fødslen. Et nyfødt navn repræsenterer fortsættelsen
af en mødres og fædres familiearv.

Den 1St. navnet på en nyfødt hun har en kvinde 1St. navn fra mødres
familie (levende eller død). Den 1St. navnet på en HE nyfødt har en
mandlig 1St. navn fra fædres familie (levende eller død). Ved fødslen
er forældrene ubeslutsomme om et navn. Den nyfødte får standard 1
St. navn. En nyfødt får mødrenes 1St. navn. En HE nyfødt får fædrenes 1
St. navn. Navne, der en gang er givet, kan ikke ændres.
Den 2nd navnet på en nyfødt hun har et kvindeligt navn fra fædrenes
familie (levende eller død). Den 2nd navnet på en nyfødt HE har et
mandligt navn fra mødrenes familie (levende eller død). Ved fødslen er
forældrene ubeslutsomme om et navn. Den nyfødte får standard 2.
navn. EN HEN nyfødt får fædrenes mødre 1St. navn. En HE nyfødt får
mødrenes fædres '1St. navn. Navne, der en gang er givet, kan ikke
ændres.

Når du går ind i en 'Holy-Matrimony Contract'' Hun beholder
sit efternavn som han også gør. Familienavnet på en HEN nyfødt
er mødrenes efternavn(obligatorisk). Familienavnet på en
nyfødt HE er fædrenes efternavn(obligatorisk).
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Privilege 9:
Har et kæledyr!

En del af en vogteres pligt er at leve i harmoni med dyr. En
'Guardian Guardian-familie' vil indarbejde dyr i deres familie. Disse
dyr er kendt som kæledyr. De er trænet, passet og elsket.
Kæledyr skal ikke være nogen fare for samfundet, habitatet og det vilde liv.
Kæledyr er ikke giftige. Kæledyr er ikke rovdyr. Kæledyr er ikke dyreliv.
Kæledyr er ikke større end en lille hund. Kæledyr kan ikke flyve.

Pattedyr er afkølet. Kun godkendte opdrættere kan
opdrætte. Ulicenseret avl,FRK R3 for hvert dyr.
Pattedyr skal ikke bare holdes inde, men også udsættes for eksponering
udenfor.

Hunde og deres plejere skal gennemføre lydighedstræning.
Undlader det,FRK R1. Store hunde bruges ikke som
kæledyr. Brud, store hunde er taget fra ejeren,

FRK R1. Kun små hunde bor i Cluster Homes.

Katte er rovdyr og kan lide at roaming dem uegnede som
kæledyr, brud, FRK R3. Flyvende fugle skal være fri til at
flyve. Gør dem uegnede som kæledyr, brud,
FRK R2.

Cluster Homes tillader små: Akvarium, terrarium,
små hunde. Tillad ikke: Katte, vilde dyr, husdyr,
noget der er større end en lille hund, ingen avl.
Skabninger, der er en trussel mod lejere
og / eller habitat.

Akvarium
Akvarium del af Custodian
Guardian Education system.
Alle SmeC, PHeC har
Akvarium. Børn undervises i
akvariumvedligeholdelse. Koldt
vand og tropiske fisk er bedst
egnede til klyngehuse.
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Terrarium
Terrarium er en del af CG Educationsystemet. Hver SmeC og PHeC har
Terrarium.Børn undervises i
terrariumvedligeholdelse.

Lille terrarium er bedst egnet
til klyngehuse.

Kæledyr må opføre sig naturlige. Inden de får nye
kæledyrsejere, skal de uddanne sig om, hvordan
deres kæledyr opfører sig naturligt. Uvidende
kæledyrsejere kan tvinge kæledyr til at opføre sig
unaturlige.Dette bliver grusomhed over for
kæledyr.
Grusomhed over for kæledyr

Lemlæstende: klipning af ører, hale, ... FRK R2

Mode pels trimning. Maling af
pels, hud, ... Påklædning af dem, ...
Behandler dem som mennesker,
nægter dem at være dem selv. FRK R2

Sårende: slå, sparke, ... FRK R2 for hvert dyr!
Tortering: agn, forsøgsdyr, ...

FRK R3 for hvert dyr!

Spændingsdrab: jagt, krybskytteri, roadkill, safari, ... FRK R4 for
hvert dyr!
Racer: Pugs, engelske, franske
bulldogs opdrættes med stadig flade
ansigter. Kæledyrsejer er tiltrukket
af det flade ansigt på grund af sin
barnlige lighed. Indavl resulterer i
bivirkninger. Vejrtrækning
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problemer har hunde, der kollapser: i varmt vejr, hjertesygdomme på grund af
dårlig vejrtrækning. Uheldigt, at hundene lider hele deres liv på grund af
menneskelig grusomhed.Kæledyrsejer synes vejrtrækningsbesværet er
charmerende personlighedstræk. Denne form for avl slutter,FRK

R4 for hvert dyr! Shun and Shame ejere!

At holde 1 kæledyr uden at det omgås sin egen slags er grusomt.

Dyr er også en del af 'CG Free-Education' og 'Teach & Learn'.
Nogle er husdyr, andre er kæledyr. Ikke dyreliv.
SmeC: Nyfødt klub, Basic-School, pigens eneste
skole, Family-College alle har kæledyr. Pas på af
undervisere, mødre, lærde. Smec har også
husdyr og dyrelivsundersøgelser.

PHeC: Drengens eneste skole, ApprenticeCollege, Technical College, LeadershipCollege, Leadership-Camp alle har kæledyr.
Pas på af lærde, undervisere og fædre. PHeC
har også husdyrsundersøgelser.

1 GUD venter på at høre fra dig!
Kæledyr Bøn

Fejr kæledyrs dag 11.3.7.

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge, trofaste vogter (1St. navn)
Tak, for glæden ved kæledyr
Jeg skal træne, passe på og værne om alle kæledyr
Jeg bestræber mig på at være en ansvarlig, omsorgsfuld husdyrholder

Jeg skal beskytte kæledyr mod grusomhed og
mishandling 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på Pet Day eller når det er nødvendigt.
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ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
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ÿ
Kæledyr er et ansvar
Forsømmelse af kæledyrs vrede 1 GUD
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Privilege 10:
Har voldeligt gratis samfund!
Folk har ret til at føle sig gemte i deres hjem. De har ret til at føle sig
gemte ved studier og arbejde. Derfor stilles konceptet 'Custodian
Guardian Shun Violence' til rådighed (se CG ikke-vold koncept)
til implementering i hver Shire.
Shire levere Sentinel-tjenester. Sentinel håndterer beskyttelses- og patruljetjeneste med lav
til middel risiko.På eller uden tjeneste vil en Sentinel rapportere om asocial adfærd
(hærværk, forbrydelser, forurening) og rapportere eventuelle samfundsmæssige sundhedsog sikkerhedsproblemer. Sentinel arresterer for opfattede brudte overtrædelser og
begåede forbrydelser. Ring så til hans station for en patrulje for at afhente de arresterede.

Shire give et obligatorisk 7-timers natforbud fra 14-21
timer (CG Klock). For et godt helbred, reduktion i
energiforbrug, mindre forurening og beskyttelse af
dyrelivet. Reduktion af kriminalitet, omkostninger for
regeringen, hvilket tilskynder til multiplikation.
Beredskabsmedarbejdere hjælper lovhåndhævelse. Ved at være opmærksom på
overtrædelser af regler, regler om eller uden for arbejde. De bliver muligvis nødt
til at foretage civile anholdelser. CE-reservist kan kaldes til at hjælpe.

Folk hjælper deres naboer, når de er under angreb.
Arbejdstagere hjælper kolleger.
Undervisere og lærde hjælper hinanden.

Hver Shires mål er at være voldelig fri.

At have et voldeligt frit samfund er en ret og
pligt. Enhver har ret til at føle sig reddet. Enhver
person har pligt til at hjælpe mennesker, der er
udsat for vold.Ikke gør det, FRK R2
Mennesker, der tillader vold, ser
vold, FRK R2 Folk der opmuntrer (hej
på, hjælp)tilskynde til vold, beskytte
voldelige mennesker mod
anholdelse, FRK R3
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1 GUD venter på at høre fra dig!

Ofre for kriminalitet Bøn

Memo rial - dag 2. 4. 7.

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Bed om at lindre smerterne fra ofre for kriminalitet Hjælp ofre
for kriminalitet få retfærdighed og erstatning Jeg lover at
hjælpe med at straffe forbrydelse uendelig

Bed om, at ondskab bliver straffet i livet og efterlivet til
ære for 1 GUD og menneskehedens gode

Bøn bruges på ofrene for kriminalitetsdagen (Sjov-dags tema)!

ÿ ÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿ
Vold starter med det ufødte. Voldelige omgivelser i stadig
tilbøjeligheden til vold resten af livet. Tilbøjeligheden til vold har brug
for en udløser for at blive voldelig.Udløsere: Alkohol, vrede, frygt,
gruppepres, kontaktsport, kampsport, uvidenhed, ydmygelse,
sindændrende stof, manglende empati, provokation, voldelig video,
voldelige videospil, ...
En ufødt udsat for mor og far, der mishandler
hinanden mundtligt. Lær, at det er okay at verbalt
misbruge og vil gøre det senere i livet.En ufødt udsat
for mor bliver fysisk såret af far. HEN nyfødte vil
senere i livet udholde fysisk misbrug af HE. HAN
nyfødte vil synes, det er okay at skade HUN.
Aggressivt misbrug, skræmmende, dominere andre er mobning.
Mobning begynder med intimitation og kan udvikle sig til overfald. Bully's
omgiver sig normalt med ulykkelige feje individuelle personer.
Mobber og bande bliver skyldige ved forening. Indimidation,FRK R1.
Trusler, FRK R2. Såret eller drab: regler for individuelle, barn, unge, voksne,
seniorer eller bander gælder.

V vold isthreatment

STOP VI OLENCE startath ome
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Privilege 11:
Gratis behandling når du er syg!

Gratis behandling, når syg er en 1 GUD givet ret til gode mennesker. Gratis
behandling er ikke tilgængelig for rehabilitatorer. Mennesker med selvpåførte
sundhedsmæssige problemer (Afhængighed, kannibalisme, valgfri kirurgi,
lemlæstelser, selvmord, ...) ikke få gratis behandling.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Godt helbred Bøn

Fejre Sundhedsdag 12.1.7

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Undskyld for min usunde livsstil, jeg
bestræber mig på at gøre det godt
Støt venligst mine bestræbelser på at rette op på, at jeg
støtter 'Gratis behandling ved sygdom' Til ære for 1 GUD og
menneskehedens gode

Denne bøn bruges på dagen for god sundhed

ÿ ÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿ
Privat, betalt (grådighed, profit, spild) for sundhedsvæsenet ender.
Privat sygeforsikring er forældet, dens aktiver konfiskeres uden
kompensation. Privat praksis absorberes uden kompensation af '
SmeC (Shire Medical & Education Complex)'. Private hospitaler
absorberes uden kompensation af 'PHeC (Provincial Hospital
Education Complex)'.
Privat, grådig profitabel sundhedspleje i korrupte velstands-apartheid-lande har
selvregulerende organer. De beskytter uagtsomme kriminelle sundhedsudøvere
mod retsforfølgning. Denne krop lobbyerer for uretfærdige love. Det hjælper også
deres medlemmer med at rive patienter af.Enhver selvregulerende krop (ikke kun
sundhed) er lukket, dets administratorer er bur, FRK R6

Universitetsuddannet læge (General Practioner)'er ikke rigtige
læger. De er pilledispenser til lægemidler. Farmaceutiske
produkter belønner disse falske læger med kontanter, gaver,
ture, ...
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Depotformandens medicinske træning for 'GP' foregår via 'SmeC'. SmeC tilbyder gratis
medicinsk behandling (forebyggende, kontinuerlig og efterbehandling).

Depot-værge medicinsk træning for 'Specialist' er via 'PHeC'.
PHeC tilbyder gratis hospitalsbehandling.

Depotformandens ambulance, akut træning
er via 'PDEc (Provincial Defense & Emergency
center)'. PDEc tilbyder gratis ambulance- og
nødtjenester.
Mange lægemidler er giftige og helbreder ikke.
De letter (måske) ubehag og skal tages på lang
sigt. De 'ALLE' har bivirkninger, der kræver flere
lægemidler ' (gift) flere bivirkninger.
Et parasitisk rovdrivende marketingsystem.

Opret efterspørgsel> gentag (afhængighed)> introducer nyt
(bivirkninger) Produkter (mange ofre ender med at tage 14
piller med bivirkninger om dagen). Beløn sælgere
(Læger). Dette korrupte system er grunden til, at
sundhedspleje er så stor og spild.

Lægemidler er primitiv dyr behandling. Lægemidler er en sidste
udvejsbehandling. Shun sundhedspleje praktikere, der kun ordinerer
lægemidler '. De er inkompetente korrupte "Quacks". Kræv, at de
diskvalificeres.Bemærk! Overholdelse af forældremyndighedens
kostrådgivning og efter øvelser reducerer lidelser med 80% +.
Rehabilitatorer, der modtager begrænset sundhedsydelser,
faktureres. Rehabilitatorer kan ikke fortsætte med livsstøtte.

Rehabilitatorer modtager ikke kosmetisk kirurgi.
Mennesker med selvpåførte sundhedsmæssige problemer
betaler for sundhedsvæsenet: Alkoholikere, Dare-Devils ',
Thrillseekers', Druggies ', Fasters', Mutilators ' (body piercing,
omskæring, kosmetisk kirurgi, tatoveringer, transfusioner,
transplantationer), Rygere, ... Folk, der ikke bryr sig om deres
helbred, holdes ansvarlige.

Det Fællesskabet skylder GODT
mennesker, FREEMEDICAL
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Privilege 12:
Gratis uddannelse!

Gratis uddannelse er en 1 GUD givet ret til gode mennesker.

Gratis uddannelse er 1St. trin til at opfylde Scroll 1 Tro 4,
“Mennesket er at søge, få viden og derefter anvende det”.
Custodian Guardian Free Education er tilgængelig fra
vugge til kremering. Børn, unge med mentale, fysiske,
seksuelle handicap, deltager ikke i gratis uddannelse.

De passes og bor i specialiserede provinsforbindelser.

SmeC (Shire Medical & Education Complex) begyndelsen og slutningen af
Gratis uddannelse. HAN fra alderen '0-9', hun fra alderen
'0-16' og seniorer fra alderen '63 og frem til slutningen.

SmeC er en karrierevej for kun HUN (mødre) !
Hver SmeC har en 'Gathering'.

Gratis uddannelse på SmeC: Børn deltager 6 dage om ugen fra 1
time efter solopgang til 1 time før solnedgang. Børn får alt omslag,
fodtøj, undervisningsmateriale, mad og drikke. De hviler, har et
bad (Nyfødt klub), resten har et brusebad.
Mødre deltager 6 dage om ugen fra 1 time efter solopgang til 1
time før solnedgang (de får 3 timers pause). Mødre får alt dækket,
fodtøj, mad, drikke og får betaling (1x wmw). Kan brusebad.
Bemærk! Når de forlader, skifter mødre og børn. Alt leveret
forbliver. Der er ikke noget hjemmearbejde.
Alder 0–2: en nyfødt deltager sammen med sin mor a ''SmeC: Nyfødt
klub'' 6 dage om ugen. Nyfødt ved afslutning af år 2 modtager ''Nyfødt
klubdiplom ' Mødre, der gennemfører 280 timers klubindlæring og
undervisning, modtager: ''År 1 Lærling 'SmeC' certifikat''
Alder 3–9: drenge og piger (Lærde) deltage 6 dage om ugen blandede klasser

(co-ed) SmeC: Grundskole'' Lærere ved afslutning af år 9 modtager
''Grundskoleeksamen. Mødre, der gennemfører 140 timer grundlæggende skolelæring
og undervisning, modtager: ''År 2 lærlingeuddannelse 'SmeC' certifikat''

Alder 10–14: piger (Lærde) deltage 6 dage om ugen kun piger klasser på '
SmeC: Pigers eneste skole'. Lærere ved afslutning af år 14 modtager
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''Skoleeksamen kun til piger ' Mødre, der gennemfører 140 timer Kun pige
Skolelæring og undervisning modtager: 'Medicinsk & Uddannelse
Handelscertifikat '.

Alder 15–16: piger (Lærde) deltage 6 dage om ugen betalt (1x wmw)
klasser på 'SmeC: Family-College'. Lærere ved afslutning af år 16
modtager 'Family-College Diploma '
62 år gamle HUN underviser: HEN videregiver livserfaringer til næste
generation (betalt 3x wmw) på Family College.
Alder 63 eller over senior (co-ed) uddannelse er tilgængelig på ''SmeC:
Senior Activity Club''.

PHeC (Provinshospital og uddannelseskompleks)

giver kontinuerlig gratis uddannelse. HE fra alder '10 - 18 '
'Drengens eneste skole' og 'Apprentice-College'.

HE & SHE videreuddannelse: Technical-College,
Leadership-College, Leadership-Camp.

Alder 10 - 14: drengens (Lærde) deltage 6 dage om ugen kun drenge
klasser på, 'PHeC Boy's eneste skole'. I grupper på 14 lærer de
gennem ur, lytte, prøve, forstå og undervise (wltut). Efter år 14
modtager du en 'Boy School Diploma'. Fædre, der udfører vagttjeneste
1 dag om ugen, trænes og fungerer som lærerhjælp.
Alder 15 - 18: drengens start en 3-årig belønning (1 wmw) læreplads hos '
PHeC Apprentice College'. I grupper på 14 lærer de gennem ur, lytte,
prøve, forstå og undervise (wltut).
År 1 de går på college 3 dage og arbejder på en Kron Tre dage.
År 2 de går på college 2 dage og arbejder på en Kron 4 dage.
År 3 de går på college 1 dag og arbejder på en Kron 5 dage.

Efter færdig optjent: 'Handelscertifikat'.

62 år gamle HE underviser: HAN videregiver livserfaringer til næste
generation (betalt 3x wmw) på Apprentice College.
Alder 63 eller over senior (co-ed) uddannelse er tilgængelig på ''SmeC:
Senior Activity Club''.
Yderligere uddannelse er tilgængelig for HE, SHE på ''Teknisk universitet'.

De holder 1 måned fulldags supervisor kurser. Dette er 1 time efter
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Solopgang til 1 time før solnedgang 6 dage om ugen 4 ugers kursus.
Daglig rutine: bønner, øvelser, psykologi, kommunikation, delegation,
lederskab, komitéer .. Efter en vellykket afslutning optjent 'Vejledercertifikat''

''Leadership-College'' giver kurser i HE, SHE 2, 1 måned 'LeaderDiploma' & 'Manager-diplom'. Ledelseskursus daglige rutine
svarer til supervisor kursus + nødforpligtelser. Efter afslutning
modtage 'Leder-diplom'.
Manager kursus indebærer start af opsætning af en 'Kron'+
forpligtelser til nødtjenester. Afslutning tjener ''Manager-diplom'.
''Lederskab-lejr ' 2 måneders hel dags administrationskursus
for HE, SHE. Kurset opretter en 'Cluster-CROn''
og beskæftiger sig med en nødsituation (PDEc træning).

Afslutning tjener ''Administrator-grad'.

PDEc (Provincial Defense & Emergency center) driver 'CE'

(Nødhjælpstjeneste)'. CE driver 1 år tvangsuddannelse i
'Community Emergency' service 'af 17 år gammel SHE & 18 år
gammel HE. Det omskolerer reservist.
PHeC & PDEc deler 'Leadership-Camp training. Alle, der modtog
'CE' -uddannelse, bliver reservist. Hver HE, der afsluttede 'CE',
bliver reservist i beredskab indtil 49 år. HUN efter at have afsluttet
'H-MC (Holly-Matrimony-kontrakt)bliver reservist i beredskab indtil
49 år.
Provinsstyrelsen leverer 'Gratis uddannelse' fra ufødte til at
inkludere seniorer. Ikke-statslig uddannelse understøttes og lukkes
ikke. Uddannelse (gratis, offentlig) leveres af Province & Shire.
SmeC ''Shire Medical & Education Complex '.
PHeC 'Provinshospital og uddannelseskompleks '.
PDEc 'Provincial Defense & Emergency center '.
CE 'Community Emergency service '
Uddannelse er et samarbejde mellem forældre, undervisere og læger.
Det involverer gratis uddannelse, gratis sundhed og lærlingeuddannelser.

Nej, lektier! Nej, ikke-statslig uddannelse! Nej, universiteter!
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1St. Lær, når du forstår, start undervisningen. I gratis uddannelse lærer hurtige
elever langsomme elever. På arbejdspladsen træner den erfarne medarbejder
nye. Derhjemme underviser bedsteforældre børn, børnebørn. Forældre
underviser børn.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Uddannelse Bøn

Fejre Uddannelsesdag 6.1.7.

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Løfter om at søge, vinde, anvende viden hele livet At
lære og undervise via gratis uddannelse

At støtte offentlig friuddannelse
Videregiv livsoplevelser til næste generation For
Glory of 1 GUD og menneskehedens gode

Denne bøn bruges i klassen og på uddannelsesdagen

ÿ ÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿ
Plagier at bygge videre på og fremme nye ideer. Hvorfor omskrive
noget der er godt skrevet. Et godt stykke skrift bør værdsættes, ikke
lemlæstes ved omskrivning.Plagier et godt stykke skrift, og udvid det
derefter.
Udvikling (god nok til 1 GUD) skrider frem ved at bygge videre på
eksisterende og derefter skabe nyt. At læse et godt stykke skrift tilskynder
sindet til at løfte ens intellekt til originalens høje standard. At stoppe
denne tænkning for at koncentrere sig om omskrivning er middelmådig
tidskrævende uddannelse. Vær smart, 'Plagiarize'.
Plagiering gælder ikke kun for skrivning. Plagarisme gælder
for alle 'IP' (Intellektuel ejendom). Fællesskabet giver
mennesker midlerne og muligheden for at udvikle intellektuel
ejendomsret.Derfor er al 'IP' fællesskabsejendom, der skal
bruges af alle! Fortjeneste fra 'IP' plyndrer Fællesskabet som
en forbrydelse:''FRK R6''

Al 'intellektuel ejendom' tilhører samfundet til gavn for alle. I
korrupt, grådighed, profitstyret Anti-1GUD lande, kan plagiering
krænke ophavsretten. Påstand om ophavsret stjæler fra
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samfund, kriminel adfærd: ''FRK R6''
Lektier er den mest uærlige og ubrugelige form for læring eller
undervisning. En lærd er under pres fra distraktioner, uvidenhed,
venner, forældre, tidslinje ...De fleste lektier udføres ikke af den
lærde, der vurderes og klassificeres. Hjemmearbejde på grund af sin
uærlige natur er ubrugelig og vildledende til vurdering. Forældre og
undervisere, der støtter lektier, støtter snyd, uærlighed.
Undervisere har moralske problemer, når de
markerer. De formoder, at lærde ikke udførte opgaven.
På grund af denne usikkerhed er de givne karakterer
ubrugelige. Hjemmearbejde som værktøj til

vurdering af forståelse er vildledende. Derfor er lektier falske,
spild af tid og ressourcer.Intet husarbejde
Vurdering: Er nødvendig for at gøre Teach & Learn nyttigt og effektivt.
Bemærk ! Der er: 'INGEN hjemmearbejde' !!!

Forskere vurderes for forståelsesopgaver, der er gennemført i
klassen. Hver gang et studiemodul er afsluttet, får lærde opgaver
til at vurdere forståelsen. Forståelsesopgaverne gennemføres i
klassen. Bemærk ! Der er: 'INGEN hjemmearbejde'!!!
Der er to vurderinger: Passere eller Svigte.

70
%

Bestået er 70% forståelse. Mislykkes, og lærde skal
gentage studiemodulet, indtil det er bestået. Bemærk !
Kun modulet skal gentages, ikke hele året.

Der er ingen sidste års vurdering eller afsluttende eksamen (ubrugelig aktivitet).
Vurdering er kun for hvert modul, ikke for akkumulerede moduler. Når en lærd
har bestået alle indstillede moduler, er det en kursuscertificering

ficate udstedes.

Undervisere vurderes for arbejdskompetence, dedikation til
'Lær & Undervis' og elevforståelse. En lærer skal være i stand
til at 'selv vurdere' deres undervisningspræstationer. En
klasseforståelsesrate på 90% plus er acceptabel.
Noget mindre, pædagog (Lærer) fjernes, omskoleres.

90
%

Før hver undervisningsperiode skal alle forståelsesopgaver til
studiemodulet til termen 'udføres' med succes af den relevante

44

1 TRO 15.08.1.1 NAtm
Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være!

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

underviser. Uddanneren har brug for en bestået sats på mindst 90%. Mislykket,
underviseren underviser ikke i dette emne det udtryk. En vurdering foretages,
hvis personen er egnet til at blive involveret i uddannelse.Bemærk:

CG understøtter ikke multifærdighed. At kende lidt af alt og intet
godt. Gør en person til middelmådig, ikke egnet til uddannelse.
Undervisere skal være kyndige specialister.

80
%

En skolelevers forståelsesgrad på 80% plus er acceptabel.
Mindre fjernes rektor-underviser. Vender tilbage til
undervisning.

Et skoleår er opdelt i 3 perioder. Term 1, 1st, 5 måneder. Semester
2, de næste 4 måneder. Term 3, de sidste 5 måneder af depotværgen
Kalender.Der er ingen skoleferier. Undervisere, lærde har ret til 2, 1
ugers ferie. Tages separat, 1 uge ad gangen. Mindst 3 måneders
mellemrum. Skal ansøge mindst 4 uger i forvejen. Forældre ansøger
om lærde.
Bemærk: Gratis uddannelsesudbydere har ekskursioner (dag eller længere) i
hver periode. Ekskursioner er gratis, obligatorisk. Undervisere, lærde og
nogle forældre(efter behov) deltage.
Dyrke motion

Lærde, undervisere dagligt (obligatorisk) deltage i indendørs træning
(brug LGM som guide). Motionsrum, ovale er lukket (obligatorisk).
Kontaktsport, kampsport, elitesport(1 vinder, mange løsere) er forbudt
Enhver rektor, underviser, der afviger, fjernes fra uddannelse.

Seksuel handicap
Forskere, der viser tegn på 'seksuel handicap'(børnemisbrug,
samme køn, forvirret køn). Evalueres af et udvalg (undervisere,
læger, forældre). Hvis fundet plaget overføres til, 'SDQC'(Seksuel
handicap-karantæneforbindelse). For deres egen beskyttelse og
beskytte de andre børn.

Mental handicap
Forskere, der viser tegn på 'Mental handicap'. Evalueres af et
udvalg (undervisere, læger, forældre). Hvis fundet plaget
overføres til 'MDQC'(Mental handicap karantæneforbindelse). For
deres egen beskyttelse og beskytte de andre børn.
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Fysisk handicap
Forskere, der viser tegn på 'Fysisk handicap'. Evalueres af et
udvalg (undervisere, læger, forældre). Hvis fundet plaget
overføres til 'PDQC'(Karantæneforbindelse med fysisk handicap).
For deres egen beskyttelse og beskytte de andre børn.

Søg> vind> anvend viden via

Gratis uddannelse <Lær & undervis

Privilege 13:
Belønnet arbejde!
Hver person har en 1 GUD givet ret til at være nyttigt og have belønnet
arbejde. Arbejdsløshed er ikke acceptabelt. En byrde for samfundet. Et
ubrugeligt liv.

Belønnet arbejde er opdelt i lønmodtager og frivillig. Lønmodtager
tager sig af behovene for den fysiske side af livet og modtager
monetær belønning. Frivilligt arbejde er godt for sjælen. 1 GUD elsker
frivillige! 1 GUD holder øje med!
For økonomisk styring, lønninger og betingelser (wmw) er fastsat af
provinsregeringen. ''wmw'' indstilles årligt. wmwkan forblive den samme,
eller gå op eller gå ned som de økonomiske forhold kræver.
For at fastsætte lønninger og betingelser er de standardiserede. For den
bedste økonomiske forvaltning er alle lønmodtagere. Privat, statligt ejerskab
afskaffes og erstattes af Kron. Fagforeninger er afregistreret. Regeringen
fastsætter lønninger og betingelser. Der er 7 lønklasser.

Løn er baseret på en 'ugentlig mindsteløn'(wmw) og en multiplikator.

Payscale starter wmw x1 (minimum) til wmw
wmw x 1
wmw x 2
wmw x 3
wmw x 4

ufaglærte, lærling
dygtig, Trady
Master-Trady
Tilsynsførende

wmw x 5
wmw x 6
wmw x 7

x7 (maksimum) :
Leder

Manager
Administrator
(maksimum)

wmw 6 dage, 7* timer om dagen, 42 timers arbejdsuge, intet arbejde på dag 7

(Sjov dag). Daglig arbejdstid (Time-Triangle): 1 time efter
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Solopgang til 1 time før solnedgang. Uden for denne tid fungerer kun
beredskabstjenester (Natforbud). Ugentlig ikke mere end 18 timer(3 timer
om dagen) deltidsarbejde. Intet afslappet arbejde.
*CG Klock, New-Age tidsstyring bruges

Betingelser for alle 7 lønklasser:
Forventer HUN's modtager 7 ugers fædreorlov,
wmw 1 derefter SmeC regler gælder ~

HAN'får 1 ugers barselsorlov, wmw 1 ~
Sygeløn for alle lønklasser, wmw 1 ~
Der er 3 dages klagepenge, wmw 1 ~

Der er 2, 1 uge (14 dage)
årlig orlov wmw 1
~ Der er ingen årlig orlæsning
eller langvarig orlov ~
Arbejdsudstyr, mad, drikke,
hygiejne leveres.
Arbejdsbetingelser: En arbejdsplads skal være sund, sikker med
beskyttelsesudstyr og fodtøj båret efter behov. At skubbe folk til at
udføre mere arbejde på kortere tid er usikkert, uhelbredeligt og
nedsætter kvaliteten.Der er pauser hver 3. time. Samlede arbejdede
timer(inkluderer overarbejde, 10% belastning) en dag må ikke
overstige 10 timer.

Karrierevej! Lærling, når der er en åbning, fremmet af erhvervserfaring,
anciennitet. Yderligere undersøgelse efter kvalifikation (HAN HUN). Når
der er en åbning, fremmet af erhvervserfaring, anciennitet. Yderligere
undersøgelse efter kvalifikation. Når der er en åbning, fremmet af
erhvervserfaring, anciennitet....
Skat til indkomst op til wmw7 : 0% ~ Skat for indkomst ovenfor wmw7 :

100% ~ Skat for frynsegoder: 100%!

Arbejdstagere, der ikke kan finde fuld eller deltidsarbejde.

Er nyttigt ansat (Gode gør ') ved ''Shire'' på
wmw x1. At have gode gør eliminerer arbejdsløse!

1 GUD venter på at høre fra dig!
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Arbejdere Bøn

Fejre Arbejderdag 5.1.7.

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Beder om hjælp, så jeg kan være en nyttig medarbejder

Må min indsats værdsættes og belønnes retfærdigt. Jeg
bestræber mig på at gøre mit bedste til enhver tid

Jeg vil gøre mit samfund stolt af mig til ære for 1
GUD & menneskehedens gode
Denne bøn bruges på Arbejdernes Dag

ÿ ÿÿ
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Privilege 14:
Modtag respekt!
Depotmandens værge giver 'respekt', de til gengæld ønsker at blive respekteret

Modtagelse af respekt er en del af en harmonifamilie, arbejdsplads,
samfund. At modtage respekt er en privileg. CG viser respekt for andre CG,
over for ældste og medlemmer af 1 kirken(UCG1). De viser også respekt for
andre fortjente mennesker.

At modtage respekt viser beundring for dyd eller præstation.
Det kan tage tid og kræfter at blive opmærksom på gode egenskaber. Når du er
opmærksom, og hvor det er relevant, skal du ære disse kvaliteter med respekt.

Forældre får respekt fra deres børn. Til gengæld respekterer forældre
deres børns vækstsmerter.Ældre, der får respekt fra yngre, viser
respekt via viden-kontinuitet. Folk viser respekt for valgte ledere.
Arbejdstagerne viser respekt forKron udvalgets medlemmer.
Respekt er ikke en freebie. Respekt er optjent! Mennesker, der ikke
har optjent respekt. Modtag ikke respekt. De skal forbedre sig.

Får du respekt, 'Ja, godt'! Ikke modtager respekt, 'hvorfor ikke'!
Selvvurdering, spørg andre.Du skal muligvis ændre. Andre kan få
brug for irettesættelse.

Respekt! Et værdifuldt mål!
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Privilege 15:
Modtag retfærdighed!

Modtagelse af retfærdighed er en 1 GUD givet
menneskerettighed! De største trusler mod retfærdighed er
arvelige-tyranner, politisk-tyranner og rigdom apartheid.
Benægter dette 1 GUD givet privilegium er fornærmende 1 GUD
og en samfundsforbrydelseFRK R6-7
En trussel mod retfærdighed er In-Justice, Elitism, Corruption, ..

(Chain of Evil). Uretfærdigheder er resultatet af
ejendom og arrogante, egoistiske og magtafhængige
arvelige og politiske tyranner. Arvelig-Tyrans abdikat
eller er bur,FRK R7. Politisk-tyranners er bur, FRK R7.
Rigdom-apartheid, ejendom, slutter. Korrupt, Parasitic,
Predatory, Profiteers er aktiv strippet, bur,FRK

R6. Erstattet af Kron og wmw.

Depotforælder støtter et retfærdigt, demokratisk samfund.
Det er baseret på eller opfører sig efter, hvad der er moralsk rigtigt,
retfærdigt og skrevet i, Law-Giver Manifest.
At modtage retfærdighed. Der er håndhævede love.
Fremhævet af et ikke-bekæmpende retsvæsen (Sheriff Lawyer
Pool, Marshall Barrister Pool). Hvem samarbejder om at finde
'Sandhed'. Proklamer, 'skyldig' eller 'ikke skyldig'. Uddel,
akkumuleret 'obligatorisk sætning', rehabilitering '

og kompensation som berettiget. Bemærk! Der er ingen juryer. Der er
ingen civilretlige sager.

1 GUD
Retfærdighed

Dommedag> Renhed-skalaer
(Rul 7) Genoplev bønner

LIGE JEG ER CEHUMAN – RI GHT
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Privilege 16:
Afslut med værdighed!

Vogterens værge tror 1 GUD har ret til at beslutte, hvem der bor eller dør. Folk har
en 1 GUD givet ret til at afslutte deres liv med så meget værdighed som
begivenhederne tillader. Det indebærer at afslutte et liv, der ikke kan leves, ved at
sætte beslutningen om liv og død ind 1 GUD hænder.
En person på livsstøtte har det slået til (af medicinsk personale)
efter 3 dages (obligatorisk). 1 GUD beslutter derefter, om
vedkommende bor eller dør. At lade en person længere have
livsstøtte er tortur, en forbrydelse, FRK R7.

En person får at vide, at de har en livstruende sygdom. 1St. deres krop er slagter
(kirurgi). Stadig i live er personen brændt(skriger i smerte) med stråling. Stadig
i live er personen nu klar(Lægemiddelapparater). Stadig i live kan du blive
helbredt for nu.Eller du bliver ikke helbredt, efter torturen overlades du til at
dø en langsom og kvalmende død. Det er grusomt umenneskeligt. Ikke en
ende med værdighed.

Depot-værge understøtter forebyggende sundhed bestående af diæt,
træning og immunisering. Kirurgi er en sidste udvej medicinsk
procedure. Strålingsbehandling er tortur, der ikke skal administreres.
Farmaceutiske stoffer skal undgås, de er en usund ripp-off. De har alle
bivirkninger og er en stor sundhedsrisiko, der skal undgås.
En person, der ikke er i stand til at lave en sandwich og spise den nu eller i en
overskuelig fremtid. Måske ønsker at hentyde til 1 GUD beslutningstagningsproces

(leve eller dø). Enhver har ret til at benægte: behandling, mad og drikke
(intet væskeindtag din døde i 2 dage). At nægte en person denne ret er
tortur, en forbrydelse, FRK R7.

1 GUD design er, at alt i det fysiske univers har en begyndelse og
slutning, inklusive menneskekroppen. Menneskelig medfølelse
kræver at bringe lidelsen til ophør. Ikke 'kunstigt forlænge'
levetid. Kunstigt forlænger livet forstyrrer1 GUD's design (Sjælens
mission).
Forbrænding er et must for at undgå at blive begravet
levende. Kremering frigør også sjælen. Bemærk!

Kirkegårde er en sundhedsrisiko, spild af jord.
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Selv påført drab (eutanasi, selvmord) er et tegn på et svagt sind, en svag
ånd. Det er en livsoplevelse for sjælen. Andre mennesker bør ikke blande
sig, medmindre der er fare for andre. 1GUD vil håndtere dette på
dommedag. At hjælpe en person til et selvforskyldt drab er acceptabelt, så
længe den relevante domstol accepterer, at der er et dødsønske. Alvorlig
lidelse er tortur. Afslut det !!Bemærk! Mennesker slutter med det
(medfølelse) for lidende dyr. Men de mangler den samme medfølelse for
deres egen slags.

At afslutte livet med værdighed er en menneskeret.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Sjæl Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers
Velkommen et medlem af vores samfund
En ydmyg vogter, der kæmpede for at være god En
meget elsket person, der udførte deres mission Fire
frigør denne sjæl til dommedag
En unik sjæl savnet til glorie af 1 GUD og
menneskehedens gode
Denne bøn bruges efter en person døde eller når som helst.
Anvendes ved et slutportalkeromoni af et krematorium.
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Privilege 17:
Har frit valgt regering!
Mennesker er sociale skabninger. De kan godt lide at høre hjemme.

Frit valgte udvalg opfylder dette behov. Ledelse af 1
er tyranni. Ledelse efter udvalg er retfærdig.
Arveligt og politisk-tyranni erstattes med flere
valg frit valgt (1St. forbi posten)
styring. Styring repræsenterer HE, hun er lige
repræsenteret. Valgte embedsmænd bruger 'LovGiver Manifest ' som guide.
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Folk støtter frit valgt regering ved at stemme på valg. Ikke at
stemme kan resultere i, at radikaler overtager regeringen og
etablerer et tyranni (arvelig eller politisk). Tyranner fjernes bur,
FRK R7. ''Univers Custodian Guardians 'støtter kun 2 typer
regeringer,' Province ' (provins) og 'Shire' (lokal).
Efter oprettelsen af en provins er den opdelt i 35
politiske distrikter. Hvert distrikt vælger 1 HE, 1 SHE til
Parlamentet for en periode på 4 år (Quattro år).
Kandidaten (HAN HUN) vælges med flest stemmer. De
70 valgte er kendt som linealer. Depotmandens værge
støtter uafhængige ikke parter.

Det 7 provinser styres af centralkomiteen (Parlament).
Dette parlament består af 70 herskere. 36 Herskere udgør en
regering.Regeringens herskere er kendt som Lovgivere og ikkestatslige herskere kaldes Brikker. Brikker leverer en linjal-dommer,
der er formand for parlamentet.
Herskere vælger ved hemmelig afstemning et udvalg bestående af 7 lovgivere
og 1 hersker-dommer. Herskerne 1St. vælg 1 HE, 1 SHE. Betwen dem som den 1
med højere stemme bliver 'Chief'-lovgiver. Den anden 'Checker Ruler- Umpire'
(F.eks. Er hun chef, han er hersker-dommer). Samme antal stemmer, jo mere
senior bliver chef.

Derefter vælger linealerne 3 HE, 3 SHE lovgivere. Samme antal
stemmer, jo mere senior bliver lovgivere.Høvdingen udbetaler de
fem kommandører (Miljø, Udvendigt, Interiør, Viden, Shires) og 1
revisorporteføljer. Provinsen er nu styret.
Bemærk! Parlamentets linjal-dommer reviderer også revisor.
Parlamentets ansvarlighed er altafgørende!

Provinsen opretter et 'Shire'. Provinsen tilbyder 3 'rådgivere' til
'Shire'. 'Shire' -rådet består af 3 'rådgivere' og 2 'kalifs' (1 HE, 1
HUN) 'Kalifs' vælges hvert 4. år på 1. dag i påskemåneden, Quattroåret* ved 1. forbi postsystemet.
*New-Age tidsstyring, CG Kalender
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Depotmandens værge stemmer ved alle valg, som de er berettigede til.

SÅDAN STEMMER du
Kandidaten til at stemme på:

En HE eller HUN ikke yngre end 28 eller ældre end 70. Er
eller har været forælder.

Er medarbejder eller frivillig eller
pensioneret. Er mentalt og fysisk fit.
Har ingen universitetsuddannelse.

Har ikke gennemført nogen rehabilitering i bur.

Har ingen seksuel handicap (samme køn, forvirret køn, misbrug af børn).

Bruger 'Law-Giver Manifest' som deres
guide. Er depotmand
BEMÆRK !

Guardian Guardian Supporters og Klan Elders kan nominere, støtte,
godkende og SHUN kandidater ved valg. Depotforældremedlemmer
(Zenturion, Praytorian, Proclaimer) kan ikke støtte, nominere eller
godkende kandidater uden for 1Kirkens administration.

Afstemning er en civil pligt.
Frit valgt regering er en menneskerettighed.
Efter at have modtaget optjente 'Privilegier'. Det er tid til at lære om 'Mangler'.

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode!
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