1FAITH Legislador Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universo Custodian Guardians

Obrigações são comportamento moral devida a 1GOD , a família e a comuni- dade. obrigação
moral converte em Civil de impostos. Completando Obrigações morais e dá direito a receber 1GOD
dado privilégios . completando

1GOD privilégios dá direito a receber dos direitos da comunidade!
ameaças à 1GOD dadas Obrigações: Anti- 1GOD, apatia, comportamento anti-social, a preguiça, a
ilegalidade, a imoralidade, o egoísmo. Contém ameaças. Mantenha ameaças responsável,
sempre.

1GOD dado obrigações
1 Adoração 1GOD , descartar todos os outros ídolos

2

Proteger, corpo humano, desde a concepção

3

Ao longo da vida, buscar, obter e aplicar o conhecimento

4 Companheiro de multiplicar e começar a própria família

5 Honra, respeitar seus pais e avós
6 Proteger o ambiente e todas as suas formas de vida
7

Use 'Legislador Manifesto', espalhar a sua mensagem

8 Evite & limpar a poluição
9

Proteger os animais da crueldade e extinção

10 Levante-se para o injustamente atacado, em desvantagem,
fracos e necessitados

11 Alimentar os famintos, abrigo e conforto doente
12 Protesto injustiça, amoralidade, e environmentalvandalismo
13 Fazer trabalho recompensado, não loafing

14 Ser bom punir o mal
15 Seja apenas e dar o respeito merecido

16 Cremar, cemitérios perto
17 Votar em todas as eleições

1

1GOD 1FAITH 1Church Universo Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifest

OBRIGAÇÕES - Oração

YY

YY

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Endeavor de cumprir todas as obrigações
vai encorajar outros a fazer o mesmo que é aplicável obrigações como
deveres da comunidade Incentivar direitos comunitários ser executada
Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é recitada em casa ou em um encontro!
Obrigação 1: Adoração

1GOD, descartar todos os outros ídolos.

Adorar é a idolatria mais pessoal. Este tipo de idolatria é reservado para 1GOD só. Qualquer
outra idolatria é falsa e 'Fins. Toda a evidência física e espiritual de outros ídolos é
reciclado.
Pessoas adorando nada, mas 1GOD sejam induzidos em erro. Um humilde esforço é feito para
convertê-los para o 1GOD 1FAITH 1Church universo de Custódia Guardians. 1GOD vai lidar
duramente na vida & Afterlife com qualquer um que adora outro (falso) ídolos.
adorando 1GOD é close-up pessoal. Como você desenvolver essa proximidade com 1GOD.
Você quer socializar com pessoas que se sentem da mesma maneira. Visite um
Gathering! Não, Gathering, por perto, começando no 1. Não Supporters suficientes
para iniciar um recolhimento. Converter céticos, ignorante, misuided, Tímido,
obstinado, patético, os incrédulos, ...

1GOD quer cada ser humano a oportunidade de ter o 1FAITH .
não-violência do programa de conversão, não-egoísta, carinho, partilha de guardião guardião
vida da comunidade. A Converter é apresentado a uma Gathering. O hub social da vida guardião
custodiante. Convertidos são ajudados com descartando falsos ídolos. Após descartar seu
passado equivocada. Seu passado nunca devem ser mencionados.

adorando 1GOD significa descartar todos os outros (falso) ídolos. O descarte não significa apenas
coisas físicas (Estátuas, escritos, ícones, ...) mas também falsas emoções, idéias, rituais,
pensamentos ... Descartando signifique destruir a substância, mas também a reciclagem dos
resíduos.

ídolos falsos pode ser religioso ou não. ídolos religiosos falsos: Buda,
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Homem sagrado; Jesus, sua Mãe, os seus discípulos; Santos, Clero de tipo qualquer-; qualquer planta,
humano, ou animal, qualquer santo-chão, ou santo-lugar; deuses pagãos, hindus-deuses, ...

Falsos ídolos não-religiosas: Hereditários-Tyrants, War-Lords, Político Tyrants, os
políticos; Celebridades, artistas, atletas, Cientista; Aliens, liberdade, sol, estrelas,
planetas, luas, ...
são demolidas falsos ídolos locais de culto. Tudo edifício-material é reutilizado. Shire de
planejamento aplica.

1GOD não quer edifícios finalidade-construção de culto.
lugares descartados de culto. Todos os sinais de reconhecimento de falso ídolo são feitas
irreconhecível.

Há apenas 1 ídolo 1GOD!

ídolos costumes falsos são descartados. O pénis & Vagina mutilação termina.
fins-de perfuração do corpo, os objectos são removidos do corpo. Tatuagens, são removidos. prática
ilegal de costumes descartados é processado: SENHORA / R4

Falso ídolos parafernália é descartado: cruzes, imagens, estátuas, escritos, ... parafernália
descartado deve ser feita irreconhecível.
ídolos rituais falsos são descartados. Sacrifícios de seres humanos ou animais,
mesmo simbólica são processados. 1GOD não quer sacrifícios. Altar é
substituído por púlpito. 1GOD de

pessoas abraçam e vivem pela " Legislador Manifest '!

DEVE FAZER :
Adoração 1GOD só! adorando 1GOD é praticada em qualquer lugar, qualquer- tempo,
sozinhos ou em grupo (2 ou mais) . 1GOD não quer qualquer finalidade-build (Catedrais,
Igrejas, Convento, Mesquitas, Mosteiro, santuários, sinagogas, templos, ...) lugares de
adoração. Descartar
(Demolir & reciclar) todos os lugares finalidade-construção de Culto.

Pessoas que adoram qualquer coisa, mas 1GOD estão enganados. Um humilde esforço deve
ser feito para converter (Challenge-Prayer *) -los para o

1GOD. 1GOD vai lidar duramente com qualquer um que adora outro

* Desafio-Oração, Scroll1, Affirmation1

(falsas-ídolos) ídolos.

adorando 1GOD significa Humanidade vive seu destino! Custodian do universo físico! Space-Exploração
e Colonização (SX & C) são obrigatórios. Space-Colonização precisa população de
crescimento!
adorando 1GOD significa acreditar em vida após a morte e Anjos. Para alcançar
Afterlife e por razões de saúde a-corpo humano é crema- ted. Não cremar pode
resultar na Alma se tornar um Santo.
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são descartados falsos ídolos locais de culto, costumes, rituais e apetrechos. O descarte não
significa apenas coisas físicas (Escritos, estátuas, ícones, ..) mas também falsas emoções,
ideias, pensamentos ... Descartando signifique destruir a substância e reciclagem dos resíduos.

1GOD criou o Universo físico para a Humanidade! 1GOD quer em troca, RESPEITO ! Adorar
falsos ídolos está mostrando desrespeito.

Existe apenas 1Idol, 1G OD !!!
Obrigação 2: Proteger,

corpo humano, desde a concepção.

ameaças ( perigos) para o corpo humano vêm de Clima, modificação
genética, Doença, incompetência, negligência, poluição e violência. Atender
às ameaças é uma necessidade de sobrevivência-corpo humano. Um dever
comunidade.
Proteger o corpo humano é uma equipe de esforço. Isso significa uma
estreita cooperação entre um indivíduo.

Sua família, amigos, vizinhos, a comunidade e todos os
tipos de governo.
Proteção começa na concepção (obrigações de esperma HE com ELA ovo) E termina com
cremação. Proteger implica clima-proteção, conter a violência, a interferência genética final, a
poluição de minimização, prevenir e tratar a doença, punir a negligência e atacar de
incompetentes.

Proteção do corpo humano é dever de todos.
1GOD está à espera de ouvir de você!

YY

YY

SOBREVIVÊNCIA - Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Graças você para a sobrevivência da
humanidade eu me esforço para ajudar o meu corpo, specie & comunidade
sobreviver farei sobrevivência prioridade meu no.1 Por favor, apoiem os meus
esforços para sobreviver Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é recitada no Survival-Day ou quando apropriado!
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Quando uma necessidade para decidir uma ordem de Sobrevivência aplica-se usar a seguir regras.

fim Survival: 1.Specie, 2.Habitat,
3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Os animais destinados, pertences 7.Personal.

Survival por Idade:
1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Segurança,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. Comemoro:

11.1.7. Sobrevivência dia CG Kalender Temas-dia

de diversão
Para sobreviver às necessidades humanas de corpo Clima-Protection .

Clima de Ameaças: Dom (radiação) , Temperatura (Calor, geada) , Wet

(Frio, hipotermia) vento (Queimadura, frio, poeira) . De proteção do clima siste con- de
Head-proteção, protetor-roupas & Protective-abrigo.
Ameaça para o homem-corpo nu-pele (nudez) expostos aos elementos.
H-ps 1 ( padrão cabeça-proteção) tudo o necessário para proteger a cabeça. Cabeça-protecção
consiste em: 'E-P1', 'V-Capacete', 'Balaclava', 'K- Lenço''.

E-p1 ( Protetor ocular) é dividido em 2 partes: Prático: lente única
(viseira) . Moda: 2 lentes (óculos) .
Espetáculos Rim: precisa manter fora partículas no ar em todos os lados (Topo, fundo, os lados) . Deve ser
resistente a quebra (Fazer-não quebrar quando se sentou diante) . Pode ser de qualquer cor pode ser
ornamental.
Lentes : inquebrável, altamente resistente a riscos, os raios UV bloco, não fog- ging-se, ajustando o brilho (Alterações
mais escuro / mais leves, mais claro / mais escuro) .

Eye-proteção é sempre usado quando fora.
V-Capacete cabeça-protecção contra choques. Hair & Chefe precisa de Proteção Climática do
frio molhado, extrema radiação / & poluição. A cabeça também precisa de proteção contra
choques: a V-Capacete com inbuild GPS-tracker, telefone, vídeo-gravador, ..
A casca exterior é metal ou sintética. Ele tem uma dorsal meso-line que pode ser decorada:
plumagem, .. A barbicha couro prende um microfone. A viseira é lateralmente curvo & recta para
cima e para baixo, inquebrável, altamente resistente a riscos, raios UV blocos, não nebulização
acima, ajustando o brilho
(Mais escuro / mais leves, mais claro / mais escuro) . O capacete tem um couro de volta como protetor de
pescoço.

5

1GOD 1FAITH 1Church Universo Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifest

o V- Capacete tem dentro de estofamento de couro. Embutido no estofamento são auriculares. UMA Balaclava
( Gorro) ou K-Scarf pode ser usado sob um capacete. Para manter o revestimento interior do capacete
limpo a partir da transpiração, caspa e graxa. acessório Exterior: brilhante luz / lâmpada de luz
infravermelha; uma câmara de vídeo.

Balaclava ( Gorro) . Balaclava cobrir toda a cabeça expondo apenas os olhos. É de malha de lã ou
uma mistura de algodão e lã (Sem fibra sintética) . Pode ser de qualquer cor ou padrão pode ter um
pom-pom decorativo no topo. Quando nenhum rosto e pescoço proteção é necessária Balaclava
pode ser enrolado e se tornar um 'Beanie'.

K-Scarf. K-Scarf pode cobrir toda a cabeça expondo apenas os olhos.
Ele atua como uma cabeça-cover & um véu (Protecção máxima) . É de malha de lã ou uma mistura
de algodão e lã (Sem fibra sintética) . Pode ser de qualquer cor ou padrão.

Balaclava ou K-Scarf proteger tanto por tapá do nariz e
boca. Inalar poluição, doenças contagiosas mortais e
picadas de insetos são evitados. Além disso Alergias e
Asma são reduzidos. Reduz o efeito de ar seco e frio.
Contém propagação de doenças contagiosas.

Head-proteção é sempre usado quando fora.
Roupa de proteção é necessária para proteger o corpo humano a partir de clima, doenças e
poluição. As principais partes do corpo protegidos por Pro- roupas protetoras são cabeça,
pele e pés. Protective-roupa deve ser sempre usada fora.

Pele precisa de muita proteção, de picadas (Animais, humano) , picadas (Insectos,
agulhas) , infecções (Bactérias, fungos, germes, vírus) , Radiação (Heat,
Solar, Nuclear) , exposição (Ácido, Fogo, Gelo, Sharp-bordas, molhado) .
Mordida-protecção: evitar animais com raiva e seres humanos / perigosos.

Sting-proteção : pele da tampa (Roupa de proteção) . Não tatuagem ou body-Pierce (Auto-mutilação
por corpo-perfurante ou tatuagem é doente anormal, podem provocar infecção) . Proteger os
dedos quando costura.

Infecções-protecção: Limpe a pele, tampa com
protecção-roupa. Saudável dieta, exercício, Herb & Spices,
Suplementos e imunização.
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Proteção contra Radiação: pele da tampa (Roupa de proteção) para o calor e solar. Para
nuclear um terno especial que cobre 100% do corpo. Aviso!

Expor a pele nua (Nudez) para os elementos (Clima) é insalubre.
Exposição-protecção: Protective-roupas, Coverall (Com capa) ou 2 peças feitas de linho, algodão, lã,
ou um algodão / mistura de lã (sem fibras de tiques sintetizadas) qualquer cor qualquer padrão. Ou (Macaco
ou 2 peças) deve ter um pescoço t-shirt, inchado * braços e pernas fechadas em punhos e tornozelos
(Projecto de prova) . .. * Bufantes braços e pernas permitem cotovelo e joelho articulações para mover-se livremente
Também o ar dentro cria controle de temperatura para a pele e corpo.

Roupas precisa de ser feito de fibras naturais de origem animal:-couros, seda, fibra de planta,
algodão ou lã. Artificiais fibras não são usados para a roupa e qualquer coisa-pele humana
tocar. A produção de fibras artificiais-para fins de vestuário, material existente é reciclado para
outros fins.
pés precisam de proteção (Meias, botas) . de Clima e batidas. Pele, dedos
e tornozelos estão em risco.

Meias são feitas de algodão, lã, ou um algodão mix / lã (sem fibras de etic synth-) qualquer cor
qualquer padrão. Meias têm partículas de prata pura (Não ligado) tecida em, dando
anti-bacterianas, anti-microbianos e anti-estáticos perties pró, reduzir os odores. Meias cobrir pés
até 7 cm acima tornozelos.

Chuteiras tem couro de proteção superior (não sintéticos) , Er leath- macio interna (não
sintéticos) , Solas de couro ou de borracha (Pode ser reciclado) . Botas são para proteger os pés
até 7 cm acima tornozelos. Nota! proteção dos pés que não protege (Sandália, deslizadores,
Correias) Pés e tornozelos é inútil. proteção dos pés deve sempre ser usado fora. Andar
descalço fora é insalubre.
Mão- proteção na forma de luvas são usadas, conforme necessário! Luvas são feitas de couro, algodão,
lã, ou um algodão / mistura de lã (sem fibras de tiques sintetizadas) qualquer cor qualquer padrão.

Protective-roupa é sempre usado quando fora.
Protective-Abrigo ( casa, vida, trabalho) uma necessidade humana, proteção
contra o Crime (Segurança) , Elements (Clima) , Fogo, Insects & Poluição .
Acessível Protective-Abrigo é um 1GOD

dado certo! Custodian-Guardião preferem Cluster-habitação

(Community-estar) .
Sala' s chão, paredes, tecto, consistem de ciclone, fogo & resistentes humidade elevada painéis
pré-moldados em betão. pisos precisa ser molhado-MOP limpo

- capaz, anti-derrapante, anti-estática, o molde e míldio inibir, higiénica.
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portas: Rectangular quadro não seja de madeira. Exterior , Sólido, com fechadura chave abertura inseto
tela-porta interior e exterior, uma maneira-visão. Interior , Sólido, dentro bloqueáveis.

horizontal Sliding- janelas são tingidas com vidros duplos. Quadrado quadro não de madeira. Não
há cortinas ou cortinas (Insalubre: poeira, germes, insetos, ...) persianas em vez de fora (Fechado)
& Interior horizontais deslizantes telas de insectos.

Para Aquecimento * aquecimento central (Vapor, água quente) é usado. O arrefecimento é por circulação
de ar natural. Sala de temperatura 19-21 ° C.

*

desperdício de energia é um Crime

Iluminação * deve ser alternar automaticamente On / Off.
* desperdício de energia é um Crime
Não doméstico Telhado Abrigo consiste Solar-painéis. Os seres humanos têm uma 1GOD dado
direito a Acessível seguros ters vivo Quar- (Abrigo) . Governo tem o dever de fornecer sua
população com alojamentos seguros a preços acessíveis. Abrigo (Cluster-habitação) é supp- mentiu
por ' Condado' ( Governo local) . Todos os alojamentos a preços acessíveis são unidades de aluguer.

Protective-Abrigo para a sobrevivência, segurança, Comfort ...

Expor a pele nua é Nudez ( HE & Shie)
Expor a pele nua (Nudez) para os elementos (Clima) é insalubre:
Poeira, abrasões, geada, calor, infecções, radiação, Picadas, Vento, Molhado. Quando fora
pele da tampa e cabelo!

pele nua (Nudez) expõe a pele a poeira. Poeira seca a pele e entope os poros da
pele-parando pele de respirar. Também obstruídos da pele-poros são o terreno fértil
para infecções (Prurido, doloroso) . Lave pó da! Use hidratante!
pele nua (Nudez) aumenta com abrasões que danificam a pele são dolorosas e não
tratada pode conduzir a infecções. Tratar abrasões por limpeza com sabão e água. Cubra
abrasão com molho, manter no lugar com fita adesiva. Não use do anti-sépticas ou creme
de!
pele nua (Nudez) expõe a pele a Frost. danos provocados pelo gelo da pele
pode ser permanente. Retirar a vítima do frio. Encher um recipiente raso
com bastante água aquecida a 37 ° C para cobrir a parte do corpo
congelado.
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Nunca esfregue ou massagem de tecido congelado.

pele nua (Nudez) expõe a pele ao calor. Calor seca Skin & podem destruí-la,
levando a dor de longo prazo e sofrimento.
queimaduras graves e empoladas requerem atenção médica imediata.

pele nua (Nudez) expõe a pele à radiação
(Solar) . Alta UV. Radiação torna a pele muito doente.
Muitas vezes reconhecido tarde demais! Procurar aconselhamento médico.

pele nua (Nudez) expõe a pele ao Wet. A exposição prolongada a Wet altera a temperatura do
corpo. Se ele reduz a temperatura do corpo muito doença ocorre. Procurar ajuda imediata!

pele nua (Nudez) expõe a pele para picadas. Os mais comuns são insetos
picadas (Abelha, Vespa, mosquito, Vespa,

... ) . Inseto-picadas são motivo dolorosa da Pele-irritação, inchaço e muitas vezes a
doença grave.

pele nua (Nudez) expõe a pele ao vento. Vento seca a pele e pode
queimá-lo. Limpe a pele, uso hidratante!

Aviso! Expor a pele nua (Nudez) para os elementos (Clima) é insalubre. protecção da
pele (Roupa de proteção) deve sempre ser usado fora.
pele nua (Nudez) em público ou a mídia é uma questão moral. Nudez fora de casa é imoral ele
mostra uma falta de vergonha de ser trashy. Quanto mais a pele de um ele ou ela mostrar o mais
inútil que são. pessoas trashy devem ser tratados como lixo. Eles são um defeito em qualquer
comunidade.
natação do ser humano não é natural. O corpo humano não foi projetado para viver dentro ou
debaixo d'água. Nadando em ou debaixo d'água é natural, un

- saudável e deve ser evitado. águas naturais Oceanos (mares) e águas interiores (Lagos,
rios, ...) . águas não naturais piscinas, spa de ...
águas naturais são um banheiro para todas as criaturas que vivem na água.
Pássaros que voam sobre a água fazer seus excrementos. Animais e seres humanos esgotos acabam em
águas interiores, oceanos. As pessoas nas praias urinar, menstruar, throw-up, ... Nadando em um banheiro
não é saudável para a pele. Engolindo água do banheiro é um grande risco para a saúde. Não faça isso!

águas naturais esponja como absorver a poluição, toxina, ... A poluição do ar:
ácido-chuva, cinzas (Queima, erupção) , poeira (Mineração, tempestades) , radiação nuclear (Estações
de energia, militar) . A poluição do ar entra na cadeia alimentar (Por ar, solo, água) finalmente,
terminando por ser parte de uma (risco de vida) dieta humana!
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Poluição da água: Perfuração, de dumping, runoffs, transporte de água. Drill-ing para combustíveis fósseis
polutes ar e água. O despejo de produtos químicos, drogas, lixo, matéria-esgoto, toxinas está acontecendo
diariamente. runoffs (Toxinas, produtos químicos, medicamentos, lixo, matéria-esgotos) a partir de águas
pluviais, quintas, indústria, polua. transporte de água a granel-portadores, navios de cruzeiro, navios-tanque
super-, submarinos, arrastão, navios de guerra são grandes poluidores. Menor water-transporte também
poluem águas especialmente interiores. Poluentes do ar, solo e água é, 'Vandalismo Ambiental' um crime: SENHORA
/ R7 . Todos prazer passeios de barco e cruzeiro extremidades.

águas não naturais contêm uma mistura de produtos
químicos que secam e irritam os olhos, o cabelo e
pele. Piscinas e do spa são evitados. Piscinas são
resíduos elitista de água doce escasso.

hiswasteends T!
Riqueza-Apartheid resultou na ocioso entediado têm muito ding inva- águas naturais e o
espaço de vida de uma multiplicidade de formas de vida. Esta invasão humana penal das
águas naturais levou a um reações defensivas por 1GOD criações do mar.
J ellyfish usar seus tentáculos a arder. Alguns só irritar a pele. Outro' são
dolorosas, criando bolhas dolorosas. toxina peixe Jelly- é mortal quando
picado muitas vezes & há uma acumulação de toxinas. Sem saber se há uma
acumulação de toxinas. É melhor procurar ajuda médica rapidamente.

Stonefish são um dos peixes mais venenosas do mundo. Quando pisado
por um veneno forças humanas in- para o pé. Resultado (vida ou morte) muitas
vezes depende da quantidade de veneno venenoso entrou no corpo. O
cação lo- da picada, em quanto tempo a pessoa recebeu trata- mento.
Dormência ou formigueiro pode durar várias semanas após a picada.

polvos de anéis azuis são reconhecidos como um dos animais marinhos mais
venenosas do mundo. Seu veneno provoca paralisia corporal grave e muitas
vezes total. Por causa da paralisia que ocorre, mordido temos nenhuma
maneira de ing relação sinal para obter ajuda ou qualquer forma de indicar
perigo. No azul-rodeado antiveneno polvo está disponível. Manter a pessoa
respirar.
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Ouriço-do-mar lesões de tecido a partir dele de espinhos podem ser graves. Eles
incham, tornam-se vermelho e inflamado. Eles podem se tornar extremamente
dolorosa e são propensos à infecção. Se for permitido a se espalhar no sangue ao
redor do corpo vai deixá-lo doente. infecções descontroladas podem matar.

cone caracol podem picar através de luvas. A geografia cone é o
mais mortal, com mais de 100 toxinas em seu pequeno body.There
há anti-veneno para caracóis.
Symtons são lentos para mostrar. Procurar aconselhamento médico.

arraias tem um ferrão dolorosa afiada, venenosa que visam o
coração intrusos. Quando picado no coração única ajuda médica
imediata irá salvar uma pessoa. Não nadar acima de um singray.
desenvolvimento explosivo de algas nocivos é causada pelo escoamento urbano /
suburbano. Ela provoca danos significativos para os animais, os seres humanos, meio
ambiente e economia. Você não pode beber ou nadar nele.

Quando piolhos do mar está prestes, a primeira coisa que você percebe quando
você pular no oceano é sua picada toda a sua pele. Para algo tão pequeno, eles
certamente podem embalar um perfurador; é quase o suficiente para colocá-lo fora
de ir na água. Quando o sangramento procurar aconselhamento médico.

Sharks limpar os oceanos de criaturas fracas doentes.

Quando os humanos invadem the Seas. O tubarão se torna o protetor
dos mares.
1GOD criou os mares para criaturas do mar e comida para as criaturas no ar e em terra. Bem
como para os seres humanos. Ele não criou os mares para thrillseeking humana. Natação, surf,
esqui aquático, passeios de barco, cruzeiro, mergulho estão Ambiental Vandalismo, ela termina.

Maior ameaça para o corpo humano '

GM' ( Modificação genética)

Modificação genética (GM) é Anti- 1GOD , uma ameaça para a humanidade, todas as outras
criaturas e o meio ambiente. GM-Crop por causa do fluxo-on efeito altera toda a cadeia alimentar. Criação
de mutações que criam novas alergias, doenças desconhecidas, com risco de vida Global-pragas
em todos os membros da cadeia alimentar! As pessoas vão se tornar mais doentes, morrem mais
jovens, bebês mais doentes, mais abortos ...
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Cure a esta ameaça para a humanidade & Eco-System é Prevenção e Tratamento. Pare: GM-Research,
GM Semente-fabricação e GM-CULTURA. Processar: GM-Scientist, executivos de
manufatura, diretores, proprietários e Colheita-Growers para " Crime contra a Humanidade e
contra o Eco-system ". SENHORA/ R7
Governo elimina ameaças por escaldante GM-Pesquisa e produção de sementes instalações. Lavouras
GM são queimados. Solo contaminado foram GM-Crops foram cultivadas é queimada 3 anos
consecutivos. Governo que não implementa Prevenção e Tratamento, é substituído.

TOLERÂNCIA ZERO para GM !!!
Incapacidade
Deficiência de nascença, acidente, doença, violência. Deficiência pode ser emocional (ansiedade
depressão,...) , mental (Psicose, shizophrenia ,.)

fisica (Amputação, cegueira, surdez, demência, quadriplegia, ...)
sexual (Homossexualidade, pedofilia, transgenerismo) . A deficiência é uma questão
comunitária. Ela substitui família ou desejos individuais. Qualquer dade disa- que interfere com
a qualidade moral da vida de família, irmãos, comunidade. É tratado por serviços
comunitários.

A maior ameaça para o indivíduo é ' Violência'
A violência começa com o nascer. ambientes violentos em ainda o pensity pro- à violência para
o resto da vida. A propensão à violência precisa de um gatilho para se tornar violenta. Gatilhos: Álcool,
raiva, medo de contacto de esporte, luta-esporte, ignorância, humilhação, falta de empatia, que
alteram a mente substância, peer-pressão, provocação, vídeo violento, video-games violentos, ...

Uma exposição por nascer a mãe e pai abusar verbalmente uns aos outros. Saiba que é bom abusar
verbalmente e vai fazê-lo mais tarde na vida. Um nascituro expostos ao mum a ser fisicamente ferido
pelo pai. SHE recém-nascido irá mais tarde na vida suportar o abuso físico por HE. HE recém-nascido vai
pensar que está tudo bem para ferir SHE.

Violência pode vir de outro indivíduo (S) .
Ela pode vir de vida selvagem. Ela pode vir de animais.

Pode vir por causa da ação do governo ou omissão. Ele
vem com a invasão estrangeira.
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A comunidade que vive com e não responsabilizar 'violência'. Vai
'Mate'! ( Aborto, assassinato, pena de morte, genocídio, Massacre)
Matar uma pessoa é uma ameaça para toda a Humanidade e um insulto à 1GOD !!!

NO Pessoa, Organização, Governo tem o direito de matar!

MATANDO NUNCA É UMA SOLUÇÃO !!!

Pare, 'Violência', começar em casa!
Cada membro commuity tem o dever sobrevivência humana para conter a violência. Junte-se
(começar) Neighborhood Watch. Observe, relatório, prisão (civil) , ...
Faça sua comunidade uma zona livre de crime!

Lembre-violência não é a resposta. Não é uma solução!
Obrigação 3: Ao

longo da vida, buscar, obter e aplicar o conhecimento

O cérebro precisa de exercício para manter seu funcionamento. Os melhores exercícios estão buscando,
ganhando, aplicar o conhecimento e é a continuidade. Buscando Conhecimento começa com a educação grátis (Aprender
e Ensinar) .

Seguido de treinamento do aprendiz-navio. Conforme requerido seguido por mais educação. Toda a
educação é pública. educação privada termina!

Buscando Conhecimento significa fazer perguntas. Ganhar conhecimento significa obter respostas.
Aplicando Conhecimento significa usar Respostas para ter ideias e, em seguida, tomar medidas. Continuidade
significa passar todo o conhecimento acumulado para a próxima geração.

Como a questionar?

1º a questão é formulada (Importante, de modo a receber um útil
responda)

2ª a quem perguntar ' Procurar' alguém com as qualificações adequadas (lá
Pode haver a necessidade de pedir mais de 1 pessoa)

3ª Obrigado a pessoa que respondeu (Boa habilidade social)

4 ' Ganho' uma resposta aceitável (Às vezes não há aceitável
responda)

5 Write ou áudio resposta de gravação / visuais (S)
6ª ' Aplique' o que você ' aprender' ( responda)
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7ª Use o seu novo conhecimento para ' Ensinar' outras (ConhecimentoContinuidade)

O que questionar?
Tudo (, Buscando e ganhando conhecimento inteligente)
Quando a questionar?
Agora (, Boa habilidade social inteligente)

Por que questionar?
Uma necessidade (Curiosidade, deve saber, fazer conversa) surge para fazer perguntas.

IDEIAS
idéias São o início do Futuro.
Idéias tornam possível acompanhar as mudanças evolutivas. As idéias são o mais criativo e
produtivo de toda a atividade de propriedade intelectual.
Ideias devem ser preservados através Conhecimento-Continuidade.

Não deixe Idéias ser esquecido ou perdido. Escreva-os. Store, classificar, arquivar e
revisitá-los!

Todos os lotes dia de ideias são pensados off & rapidamente esquecido ou perdido. A
razão é que eles não foram preservadas, gravado ou escrito. O melhor está perdido!
Memória não é confiável quando se trata de preservar e fomentar novas ideias. Levar um
notebook (Planejador) ou gravador com você e quando uma idéia desenvolve, preservá-lo. arquivo
Weekly suas ideias!

Reveja suas idéias. Como você rever suas ideias (a cada 4 semanas) . Alguns terão nenhum
valor e não vale a pena pendurado em. Descartá-las.
Algumas idéias parecem úteis agora ou em algum momento posterior. Manter estes e arquivá-las: 'Active', ou
'mais tarde'. Depois de analisar e arquivamento levar o arquivo 'Active'.

Escolha uma ideia! Agora faça essa idéia crescer. Pense nisso. Amarre a idéia de idéias relacionadas. Research,
tentar encontrar algo semelhante ou compatível com esta idéia. Investigar todos os ângulos e
possibilidades.
Quando você acha que sua ideia está pronta para ser aplicada. Faça isso. Tente pegar
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feedback para a idéia pode ser afinado.
Idéias prova de futuro através do conhecimento-continuidade. Certifique-Conhecimento-Continuidade,
mantendo seus arquivos ideias atualizado.
Além disso, em sua 'vontade' mencionar onde eles podem ser encontrados.

Apoiar as suas ideias com Research. Pesquisa na Internet, arquivos, bibliotecas ... Em
alguns casos, usar questionários.

CONHECIMENTO - CONTINUIDADE
Conhecimento-Continuidade torna o conhecimento de um indivíduo (propriedade intelectual) imortal.
Cada indivíduo de 14 anos, mantém registro de suas experiências de vida (Tanto positivo &
inquietante) . A família de deve capturar, preservar e nutrir seu de propriedade intelectual.
As organizações devem capturar, preservar e reutilização seus empregados, 'I-P'.

Comunidade deve utilizar os seus cidadãos de propriedade intelectual para o bem de todos. Provincial-Governo
manter Arquivos.
Plagiar para construir e avançar ideias novas. Por reescrever algo que é bem escrito. Em vez
usá-lo e expandi-la. Evolução progressão ses com base nos já existentes e, em seguida, criar
um novo. A educação deve fazer o mesmo. Uma idéia chega ao fim. Salvar qualquer coisa que
possa ser reciclado para avançar novas idéias!

Escrita nos faz civilizado ela nos ajuda a comunicar com os outros. A escrita
permite a comentar, fantasiar e relatório.
A escrita é parte do conhecimento C ontinuity.

parte conhecimento continuidade da nossa imortalidade
Ob ti li ga em 4: Ma teto mu ltiply & começar a própria f ami ly
Para specie seres humanos de sobrevivência são para acasalar e se multiplicar. crença CG que o
acasalamento e multiplicação é parte de um relacionamento estável (Matrimônio contrato Holy-) de um
HE & a ELA. Acasalamento e multiplicando fora Santo Matrimônio é, 'inútil', denegrading imoral, ele &
ela. É um mau exemplo para as crianças. Faz uma Comunidade olhar imoral, mau. Sendo
extremidades 'inútil'. pessoas trashy são evitados e envergonhado!

Child-Molester, do mesmo sexo (Homossexual) & Confundido-sexo
(Trans-gender) não são para introduzir um ' Sagrado matrimônio Contrato'.

Por causa de sua deficiência sexual e seu acasalamento natural. Oral-
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acasalamento (Depravação homossexual) . Anal-acasalamento (Estupro homossexual!) . Estes
Desnaturados sexuais (incapacidade) são colocados em quarentena para proteger os aflitos e crianças. Uma
normal, ele vai sentir raiva, desgosto e, algumas vezes, a violência contra estas Desnaturados
deficiência sexuais. Child Molester, mesmo sexo e confuso ao género crianças de manipulação são
molestador de crianças, um crime: SENHORA / R7

Qualquer HE querendo Oral-companheiro com ela é um pervertido nojento imundo.
SHE despeja HE. A casado ela recebe um divórcio. Forçado Oral-acasalamento é colza, um crime: SENHORA
/ R4 . Forçado Vaginal-acasalamento é Rape, um crime:
SENHORA / R5 . Qualquer HE querendo Anal-mate com ela é uma disgus- ting torturador imundo. A tortura é
um crime: SENHORA / R6 . A casado ela recebe um divórcio imperiosa homem-.

Encontrar um companheiro. pagãos (Cristandade,...) procure amor. Companheiro para a luxúria sendo
trashy. Muitos nunca encontrar um companheiro para multiplicar com. A companheira de capitalista para
ser trashy e, por vezes, para aumentar a riqueza e / ou influência. Muitas culturas têm pais decidir. Non
destes são no melhor interesse de uma comunidade.

Custodian-guardião têm o Provincial-Governo decidir durante ' CE' ( serviço de emergência
comunitária) que entra em uma ' Sagrado matrimônio 'Contrato (H-MC) . Cada 17 ano, ela e
todos os 18 ano ele comparecer, CE.
Durante CE todos é avaliado sobre como eles podem ser mais úteis para a tribo. Acasalamento
& multiplicador é melhor quando ele & ela é jovem.
Durante CE todos os jovens SHE & HE são avaliados (Emocionalmente, homens- registro e
fisicamente) na sua capacidade para acasalar. 'CE' decide sobre certas variáveis que é adequado para
introduzir um 'contrato Holy-Matrimônio'.
variáveis: Emocionalmente, mentalmente e fisicamente apto; Provincial-diversidade; Racial-integridade.

O principal propósito para viver (Espécie de sobrevivência) é acasalar, multiplicar e
começar uma família. Não fazer isso é viver uma vida falhou. Inaceitável para uma DEUS,
& para a comunidade. Specie sobrevivência e começar uma família são uma HE & Ela
deve.

SHE & HE que fisicamente não são capazes de se multiplicar se tornar pais adoptivos '. Eles
entram em um contrato 'Holy-Matrimônio'. 'CE' fornece o 'crianças'.

famílias de custódia-guardião criar seus filhos com a ajuda da
comunidade. Uma mãe 'CG' atende ' SMEC
(Médica e educação Complexo Shire) '. Ela freqüenta 'SMEC' 6 dias por
semana até que as folhas mais jovens criança
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' SMEC' (Ver Shire) .

Comemoro

2. 1. 7 .
Flor dia
C - L Ka Le nd er

Ob ti li ga em 5: Honra, respeitar seus pais e avós.
apoio mútuo respeito Custodian-guarda por membros da família. A fundação de viver
em harmonia. Honra a teu pai, sua mãe e avós na vida e vida após a morte.
Os pais são homenageados por conceber. Avós são honrados por fornecer costumes,
herança, conhecimento continuidade e tradições.
Honrem seus pais e avós na vida e vida após a morte ..

Honra é concedido! Respeito é ganho!
Os pais que fazem o seu dever de cuidado para seus filhos. Ganhar o respeito de seus filhos e
respeito da comunidade. As crianças que cuidam de seus pais seniores. Ganhar o respeito de
seus pais e comunidade.

A comunidade tem uma compreensão do comportamento recíproco entre pais e seus
descendentes. Os pais criam seus filhotes a norma comunitária (L-GM) . Crianças
cuidar de seus pais idosos. Nota!
Devem os pais / avós desenvolver uma necessidade de ajuda profissional. A comunidade
assume com a entrada de família.

"dever de cuidar dos pais
Os pais vivem por 1GOD de desenhar. ELE é Pai, Provider / Protector.

ELA é Mãe, Cuidador / dona de casa. Esta é também a norma comunitária.

Os pais fornecem, alimentação, vestuário e abrigo. Os pais participam com
Comunidade Livre-Education & livre-Health. Os pais ensinam seus filhos a honrar os
seus avós.

Mostrar respeito
Filhos aos pais, avós, educadores, medico e polícia.
Juniors para idosos. Todos eleitos pessoas.

retirar Respeito
Honra não pode ser retirado. Respeito pode. Alguém mostrado respeito retribuir com
desrespeito respeito solto.
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Comemoro temas-dia de diversão ( CG Kalender)
5_3_7 mães dia Crianças honrar a sua mãe.
10_1_7 Padres dia Crianças honrar seu pai.
7_1_7 Avós dia Crianças e Netos honra
Avós.

Honra, respeito, fundação: Família, Harmonia,
Comunidade, Província.
Ob ti li ga em 6: Proteger o ambiente e todas as suas formas de vida.

Cada Custodian Guardião tem a obrigação de proteger o Meio Ambiente e todas as suas
formas de vida. Faz parte do destino da humanidade. Ser Custodian do Universo Físico & 1GOD
de criações no seu interior.

Produtos a partir do conceito de estágio são para ser saudável, seguro biodegradável,
não-poluentes e / ou não reciclável. Tudo produzido utilizado é biodegradável e / ou não
reciclável. Produzir anel / Manufactu- insalubres, inseguras, bens de poluentes é um crime, SENHORA
/ R7

MONSTERSEEDS
modificada genética (Engenharia) As culturas são baseado em sementes alterados por seres humanos
de 1GOD de design original, com a finalidade de Greed, profi- teering & insultuoso 1GOD . 1GOD não
quer anel reenginee- genética. Os seres humanos são para copiar & Evolução é alterar e sofrer
mutações.

A comida criaturas comer influencia a sua digestão. Para digerir plantas
modificou um criaturas digestivo modifica sistema (Genético
re-engenheiro) -se através Evolution.

esta não natural (Anti-1GOD) digite Evolução cria não naturais
novos tipos de mutações.
Modificação genética (GM) é Anti- 1GOD , uma ameaça para a humanidade, todas as outras criaturas e
o meio ambiente. GM-Crop por causa do fluxo-on efeito altera toda a cadeia alimentar. Criação de
mutações que criam novas doenças e com risco de vida Global-pragas em todos os membros da
cadeia alimentar! As pessoas vão se tornar mais doentes, morrem mais jovens, bebês mais doentes,
mais abortos, mais animal / animal de estimação ataques ...

Comida GM ( Alimentos não saudáveis) : Alfafa, Baby-food, Bacon, Breakfast-
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Cereais, pão, de canola, de chicória, de milho, óleo de algodão, ovos, presunto, margarina, carne,
papaia, ervilhas, batata, aves domésticas, salsichas, soja, beterraba sacarina, cana de açúcar,
doces-pimentas, tomates, trigo, Zucchini , ...

DEVE FAZER !!!
Governo elimina ameaças por escaldante GM-pesquisa e sementes instalações
de fabricação. Lavouras GM são queimados. Solo contaminado foram
GM-Crops foram cultivadas é queimada 3 anos consecutivos. Governo que não
implementar este 'tratamento' é substituído e responsabilizados.

Governo processa: GM-cientista, executivos, proprietários de Administração de
fabricação, e Colheita-Growers para: " Crime contra a Humanidade e contra o
Eco-system ". SENHORA/ R7

TOLERÂNCIA ZERO para GM !!!
Poluição energia ( Das Alterações Climáticas)
Demasiada de lazer, também grandes casas, grandes demais rendimentos, muitos aparelhos
desnecessários, criou um pico na crescente necessidade de energia.
Atualmente energia é poluente, tem custos elevados, que estabelece, alta Executar- custos ning /
manutenção. Poluente de energia depende de queima, carvão, gás, petróleo e urânio. Todas as

extremidades queima !!!

Combustível fóssil Carvão produz

Energia suja
A queima de carvão produz grandes quantidades de poluentes do ar e dióxido de carbono fumo O
dióxido de carbono deriva-se. 50% é lavada para baixo pela chuva o resto acumula na atmosfera. O
dióxido de carbono deixa passar a luz solar para aquecer a terra, mas impede que parte do calor de
ser irradiados de volta para o espaço. Resultado: o aquecimento do ar, solo e água. Aquecimento
global.
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O resultado é que a superfície da Terra está lentamente a aquecer. Este aquecimento da temperatura
da superfície aumentou dramaticamente desde o ano 'O' *
(2004) . Este aquecimento está diminuindo o tamanho das geleiras e calotas polares

. Resultando em aquecimento e elevação do nível do mar e mudanças climáticas. Das Alterações
Climáticas: mais secas mais secas, raios mais grave, as chuvas mais pesadas, ventos mais rápidos fortes,
imprevisível rápida mudança do tempo.

* CG Nova Era tempo de gerenciamento
Uma redução no carvão de queima para 'O' (zero) é necessário agora. No entanto as pessoas
responsáveis pela queima de carvão são corruptos, dis- honesto, egoísta e não pode ser invocado
para parar queima de carvão. Portanto, a fonte (carvão) para queima deve ser negado os poluidores.
Minas de carvão
estão fechadas. equipamentos de queima de carvão é desmontado. Mineiros e queimadores são
responsabilizados, processados, SENHORA/ R7

PARE

os camiões, fechar as minas:

SOBREVIVER !!!
Carvão como fornecedor de energia não é apenas substituído por outro fornecedor de energia. Mas o uso de
energia por pessoa é de ser reduzidas em imposta Toque de recolher Night-. Night-Toque de recolher reduz o
uso de energia, atropelamentos, crime ...
Aumenta acasalamento.

queima doméstica e não doméstico de esterco, madeira, carvão, gás e óleo para cozinhar, aquecer
e poder, acaba! Centrais eléctricas que queimam (Carvão, gás, óleo, urânio, ..) para criar energia
são shut-down e desmantelado.
Poluente Owners & operadores sejam processados, SENHORA / R7 . Carvão e urânio minas estão
fechadas e seladas. Mining Owners & operadores sejam processados, SENHORA / R7

Impeçam a respiração do ar. Você tem 4 minutos para viver!

A energia é produzida por não-queima.
A energia é produzida por não-queima. Ardente de movimento termina de transporte
domésticos e não domésticos! Gas & Oil tem uso não-queima.
transporte interno e não-domésticas em rodovias é substituído com 'Freeway-Bondes'!
transporte de longa distância por terra é de apenas Rail. transporte poluente individual é
progressivamente eliminada. Anular nova Freeway.
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fracking
Fracking é uma grande ameaça para o meio ambiente, comunidade, seres humanos, ...

Fracking é o processo de perfuração e injectando fluido a alta pressão em xisto
fracturando-o libertando gases. Alta pressão provoca 'Terremotos'. Se isso acontecer ao
longo faultlines pode desencadear uma grande

1

Cada processo precisa de milhões de litros de água. A água tem de produtos químicos tóxicos e areia
adicionados. Durante o processo de metano gás e produtos químicos tóxicos poluir as águas subterrâneas
nas proximidades. Beber água esta tem resul- ted nos casos de dano neurológico, sensorial e respiratória.
Tanto para os seres humanos e animais. Vegetação também é gravemente afectada.

O fluido resíduos é deixado nas poças de água acima do solo evaporar. Releas- ing compostos
orgânicos voláteis para a atmosfera, a contaminação do ar, a criação de ozono ao nível do solo e
chuva ácida. Isso resulta em gado insalubre e murchamento pasto não comestíveis, culturas, frutas,
... Moradores comp- deitado de fadiga, náuseas, dores de cabeça e pior. Gases também pode resultar
em 'Wildfire de.

O uso de explosivos provoca um terremoto. O uso perto faultlines pode desencadear um grande
terremoto anywere ao longo da falha geológica (Por vezes longe) . Estas explosões também
danificar reservatórios de água subterrâneos. Eles também liberam gases que fazem seres
humanos, animais e doentes vegetação. Estes gases podem ser a causa de incêndio violento (S) !

Fracking acaba! Proprietários e operadores são processados, SENHORA / R7 .

Governo que permitem Fracking é substituído e seus membros responsabilizados, SENHORA
/ R7 .

Em breve a demanda por água doce excederá a disponibilidade de água água doce. da
hidrovia poluída (Riacho, córrego, rio, lagoa, lago, ...) criar uma escassez de água doce. Storm-água
cheio de toxinas, venenos, produtos farmacêuticos, .. ilegal de resíduos industriais, toxina,
venenos,

...

Poluente dos cursos de água extremidades, os poluidores sejam processados, indivíduos

SENHORA / R3 todos os outros, SENHORA / R7 .

poluente Entretenimento Termina. No ar: Ar-Shows, privado de propriedade: plano, jato,
helicóptero, zangão, space-shuttle, ... Em / sob a água: corridas de barco motorizado, outra: cabine
cruzador, navios de cruzeiro,
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hovercraft, jet-skis, velocidade-barcos, iates, .. Na terra: todos os 2,3 e 4 rodas motorizadas, bicicletas,
motos, buggies, SUV, esporte-carros, limusines, carros de luxo. Carro de corridas, carro-acrobacias.

ingestão não-líquido. Você tem 4 dias para viver!
A criação do lixo é reduzido!
Fazendo produtos descartáveis * TERMINA! Impresso Junk-mail * TERMINA! A tomada de
lixo desnecessário (Colecionáveis, gadgets, engrenagem designer-, ...) * TERMINA!
embalagem biodegradável ou reutilizável.

* Estes fornecedores são processados, SENHORA / R7

pragas
Inseticidas fora (produtos quimicos) são utilizados nas culturas, pomares e alimentos. Culturas,
pomares e alimentos que tenham sido contaminados são impróprios para consumo
humano ou animal consumo ção. Eles são queimados pela comunidade (Condado) .

inseticidas (produtos quimicos) infiltrar-se no sistema de água terminando em mares, oceanos. Poluindo o
Eco-sistema de Oceano, frutos do mar poluindo. fabri- cantes de inseticidas sejam processados, SENHORA
/ R7 . Governo que permitem este tipo de poluição são substituídos e processados, SENHORA / R7. Use
inseticidas naturais.

Herbicidas são tão perigosos, solo e cursos de água poluente. Produtores de herbicidas sejam
processados, SENHORA / R7 . Governo que permitem este tipo de poluição são substituídos e processados, SENHORA
/ R7.

1GOD está à espera de ouvir de você!

SS SSS

desfolhante - Oração

VERGONHA dias 6.2.7.

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) vai proteger planta, solo e água da
toxina Opor & parar modificação genética de qualquer ser vivo vai
garantir Shire queima envenenado solo punirá Herbicidas, Culturas GM
poluidores para a glória de 1GOD & o bem da humanidade
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Esta oração é usado no dia desfolhante!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Crueldade animal
crueldade animal Termina. Culpados sejam processados, SENHORA / R4 .

compartimento da bateria é demolida e substituída por '-range livre'.
operadores compartimento da bateria sejam processados, SENHORA / R4 .

transporte animal Vida mais de 30 extremidades km. Violação pelo produtor ry prima-, agente e
operador de transporte sejam processados, SENHORA / R4 para cada animal.

Circo Fim do animal Act. treinador
Tema- parque de animais
de animais operador & Circus

entretenimento termina.

sejam processados,

treinador de animais e operador de
parque são processados, SENHORA

SENHORA / R4 para cada acto.

/ R4 .

Zoológicos estão fechadas e substituídas por santuários vida selvagem que casa única
espécie local. Ilegal Zoo está fechada, o operador é processado, SENHORA / R4 para cada
animal.

o greyhound- indústria de corridas está induzindo medo e dor em
animais, utilizando-os como isco vivo. Coelhos, porquinhos, gambás,
gatos ou galinhas são atacados, rasgado, atirou ao redor e arrastado. O
isco vivo é
aterrorizado, em agonia. Isso acaba! Para cada isco vivo: SENHORA / R4

galgos que são loosers são batidos ou envenenado ou morto e despejado. Os açougueiros
australianos indústria greyhound corridas de galgos 17000+ um ano. Não se sabe quantos com
isco vivo são torturados, mortos? Todo mundo na indústria de corridas de galgos. Pessoas de
apostas e assistindo são culpados por associação. Uma vergonha para qualquer comunidade,
Shun-los! Promotores, proprietários, Bookies: SENHORA / R4 para cada animal.

Emoção-matança ( caça: Safari, Real, outro, ...) de mals ani- termina. Somente
Rangers pode abater os animais. Promotor & Hunters são processados, SENHORA
/ R4 para cada animal.
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Corrida animais Termina . cavalos de corrida, (Obstáculo, steeple,
cross-country, plana, ...) , Jogando Polo, corridas de buggy (Trotar,
passeio, ...) , show-salto termina.
Corrida local são demolidas. Corrida proprietário animal, instrutor e corridas
operador local obter, SENHORA / R4 .
Mulesing, corte de pele lã de rolamento da cauda & culatra área de ovelhas. Resulta
em um monte de dor para o animal torturado. & Também podem infectá-lo. Mulesing,
termina. Ele é processado, SENHORA / R4 para cada animal.

lutas de animais
Fim. proprietário dos animais promotor, treinador, agente de apostas: SENHORA / R4 para cada animal.

lutar-touro fim! Praça de Touros de são demolidas.
Promotor, Matador e sua gangue são processados, SENHORA
/ R4 .
vergonha do espectador sobre eles. Evitá-los!
A endogamia de cães saudáveis para fades moda é cruel. As raças chycephalic Bra- (Pugs, Inglês
e buldogues franceses) são criados com Evermore faces planas. Isto tem efeitos colaterais,
problemas que têm cães em colapso durante o tempo e as doenças cardíacas quente devido à má
respiração, que fazem os cães sofrem a vida inteira respirando. Este tipo de reprodução
extremidades! Breeders & proprietários são reabilitados, SENHORA / R4 para cada animal.

raças Brachyce-fálica: American Staffordshire Terrier, cher Affenpin-, Bichon Frise,
Boston Terrier, Boxer, Bruxelas Grifton, Bulldog, Bullmastif, Cane Corso, Cavalier King
Charles Spaniel, Chihuahua, Chow Chow, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux,
Mastiff Inglês, Bulldog Francês, Japonês Chin, king Charles Spaniel, Lhasa Apso,
maltês, Mastim napolitano, Terra Nova, pequinês, Pug, Presa- Canario, Shar-Pei, Shih
Tzu, Terrier de seda, Spaniel tibetano, Yorkshire Terrier.
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Militares
poluir militar com transporte e explosivos, A / N
(Atomic / nuclear) B (biológico) C (químico) armas.
Eles são uma ameaça para a saúde humana, animal e planta-vida. Produinstalações ction e estoques dessas armas são cido demo-, e reciclado pela
SHIRE. Os cientistas que criam essas armas chegar SENHORA / R7 . Governo
que permitem a produção e / ou armazenamento destas armas são substituídos
e processados, SENHORA / R7 .

Proteger o ambiente!
A moral Obrigação & Civic dever!
1GOD está à espera de ouvir de você!

SS SSS
Celebration Habitat-dia 9.1.7.

HABITAT - Oração

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) pede ajuda na proteção do Habitat
Promessas de manter Poluidores Promises responsáveis para
harmonizar com a Habitat Solicita poluidores ser punido agora e na vida
após a morte Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia Habitat!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Ob ti li ga em 7: Usar Lei-Gi ve r Ifest Man spr ead sua
mensagem
Substitua todas as outras publicações religiosas com um Legislador Manifest

Descarte publicações obsoletas ambientalmente amigável.
publicação obsoleto Fragmento (S) , Imersão em água, quando a alimentação mole vermes.

Substitua todas as outras publicações religiosas com um Legislador Manifest . Descarte
publicações obsoletas ambiente mentalmente amigável. publicação obsoleto
Fragmento (S) , Imersão em água, quando a alimentação mole vermes.

Folhear o manifesto, quando você vê um título interessante ler.
Em seguida fazer algumas leituras de profundidade. Re-ler, compreender, aplicar e viver It !!! O
espírito e compreensão da mensagem é o que importa. Não é o significado da palavra
indivíduo ou frase-estrutura. ding Understan- o espírito e propósito do pensamento vai ajudar
na implementação da mensagem.

1GOD quer cada ser humano a oportunidade de ler e estudar o ' L-GM '. Aqueles que
não podem ler deve tê-lo lido para eles.
Não há isenções. Cada Custodian-Guardião tem um dever aqui.
1GOD está vendo.
Custodian-Guardião use o Legislador Manifest como guia para o culto, vivendo e
trabalhando. Eles oram diariamente e dizer com convicção o
Diariamente-Prayer .

supporters participar de organizações (Comercial, Lazer, Comunidade, Educação, política,
profissional, Trade ...) para que eles possam influenciar o seu funcionamento e trazê-los em
linha com o Legislador Manifest .

supporters encorajar outros a converter. Eles ajudam com ding understan- o 'Legislador
manifesto. Eles usam a 'Oração Challenge' para dar apoio moral.

1GOD está à espera de ouvir de você!

SS SSS

DESAFIO - Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) pedidos de ajuda com a conversão da
Ajuda descrente ignorante o incrédulo obter o 1FAITH

26

1GOD 1FAITH 1Church Universo Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifest

Obrigado por esta experiência de estar envolvido em um desafio que se esforçar
para fazer mais desafios Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado quando confrontado com um descrente ignorante!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
supporters visitar um Gathering. Eles incentivar outras pessoas a visitar um Gathering. Eles
começam uma nova Gathering por encontrar pelo menos 7 pessoas, então se reúnem que é um
encontro.

COMO ESTÁ ESCRITO SERÁ !!
Ob ti li ga em 8: Avo id & cl ean-se Po lluti em
Humanidades maior desafio de sobrevivência é a poluição.
estilo de vida e atividade humana são o maior poluidor. Ele está afetando o clima,
ecochain, meio ambiente, foodchain, qualidade de vida, tempo, vida selvagem ...
A principal causa de poluição é pessoas queimando coisas. Ela começa com o tabagismo.
Continua queimando (Esterco, madeira, carvão, gás e petróleo) cozinhar (BBQ) . Queimar (Carvão,
gás, petróleo e urânio) para pro- duzir sujo Energia. Queimar (Carvão, gás, óleo, urânio) para
trans- porto de bens e pessoas (Induvidual & massa) . Evitar queimar! Perto (queima de
instalações e minas) todas as fontes de material de queima. Destruir estoque disponível do
meio ambiente. Violação por indivíduos, SENHORA / R3 . Violação por entidades, SENHORA
/ R7 .
consulte
Conceito verde!

AVISO !!! famílias de custódia-guardião não estão a viver mais perto do que 70 km
ao carvão, gás, petróleo, urânio queima s facilit-. De modo a evitar um maior risco de
câncer, aborto, prematuro-envelhecimento, doença respiratória, morte fetal, ...
Outra causa importante de poluição é venenos e toxinas em- ing a cadeia de água (Lagoas,
córregos, águas subterrâneas, reservatórios terrestres sub-, lagos, rios, mares,
oceanos) . Agricultura
(Fertilizantes, herbicidas, pesticidas ,.) , Construção (Toxina resíduos infiltrar-se no
solo) , Limpeza (fosfatos) .. , Cosméticos (Arsênico
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Cádmio, chumbo, mercúrio ...) , Manufacturing (lixo tóxico) , Mineração (Cianeto, fracking,
hidróxido de sódio, ácido sulfúrico) , Pharmaceuticals (Animal e resíduos de drogas
humano) . Evitar o uso de venenos e toxinas. Feche todas as fontes de venenos e
toxinas. troy estoque des- disponíveis ambientalmente amigável. Violação por indivíduos, SENHORA
/ R3 . Violação por entidades, SENHORA / R7 .

No norte do Pacífico os EUA e em cooperação com o Japão estão criando uma ilha
artificial 'Plastic Pollution 1'. A ilha expansão (Tamanho actual: da Gronelândia) consiste
principalmente de plásticos. Sendo absorvida pela vida marinha e aves que entrou
na cadeia alimentar (mar) . Comer frutos do mar a partir desta área poluída entra
digestão humana, então, entra corrente sanguínea de um corpo poluindo todo o
corpo levando a miséria e sofrimento. Os EUA e Japão são para limpar a bagunça,
AGORA !!! Custodian-guardião não são para comer frutos do mar

(Salmon, sushi, ..) do Norte. Pacífico.
Evitar a produção de embalagens e produtos não degradáveis. Alimentos
e bebidas em Tainers con- extremidades de plástico. calçados de
plástico plástico (Feita pelo homem fibras) vestuário é ruim para a sua
pele.

psoduction final de produtos de plástico e fibras.

Pare de poluir PUNIR POLUIDOR

SOBREVIVER !!!
Ob ti li ga em 9: Pro t ec t uma LTY ima LSF rom c rue &
extinção
1GOD quer-nos a apreciar e respeitar os animais. Respeito aos animais deve ser mostrado. Para alegria que eles
trazem para nossas vidas como animal de estimação ou em estado selvagem. Como companheiro de trabalho (Cão-guia,
pack-animal, cão pastor de ovelhas ...) . Como fornecedor de cobertores, roupas, calçados, revestimento do solo ...
Como fornecedor de alimento (Comida) .
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1GOD está à espera de ouvir de você!

SS SSS

ANIMAL 's -Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado para a bênção dos animais
Quem nos dar prazer, companheirismo e sustento! Eu vou
respeitá-los e protegê-los da crueldade vou punir todos que é
cruel com os animais Para a Glória de 1GOD & o bem da
humanidade
Esta oração é usado quando for necessário!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

1GOD espera que a Humanidade seja custodiante 0f todos os animais. dado um intelecto
superior do ser humano (Obrigado 1 DEUS) aos animais devem ser guardião dos animais-mundo.
CRUELDADE para animais é um crime que é processado!

Crueldade aos animais é um insulto 1GOD um crime para ser processado.
compartimento da bateria, negligência, Safari-caça, corridas de animais, encenar lutas de animais,
testando produtos e procedimentos em animais, torturar ...

Qualquer pessoa, clube ou organização que patrocina ou facilita crueldade aos animais (Bull-lutar
Arena, Circus, Greyhound-Racing Oval, trilha motivados por sua raça, claro Campanário-chase,
trotando-track, Zoo ...) são processados
SENHORA / R4 para cada animal e fechada para baixo. Santuário de são suportados!

lutas de animais (Bear, Touro, Cock, Cão, ...) Fim. proprietário animal, instrutor e promotor são
enjaulados, SENHORA / R4 . Espaços são demolidas .

compartimento da bateria é demolida. Substituído por '-range livre'.
Circus entretenimento animais termina. Os animais são substituídos por seres humanos.

O transporte de animais de vida mais de 30 extremidades km. matadouro portátil é usado.
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Corrida animais termina. Corrida local está fechado e demolido. Corrida proprietário animal,
instrutor, corridas local get operador, SENHORA / R4 .
Emoção-matança (Safari caça, Real-caça, outros caças) de animais termina. Promotor & Hunters
são processados, SENHORA / R4 para cada animal .
Somente Rangers pode abater os animais.

Tema-parque de animais entretenimento termina. Substituído com jogos, passeios, ...

Zoológicos estão fechadas. Substituído por Wildlife santuários nessa casa única espécie local.
Cada Shire tem Wildlife sanctuarie (S) .

Santuário
Shire Santuário proteger a 'Habitat' local. É Eco-System, Rock & formações de areia,
vegetação, animais selvagens. Torne-se um Shire Santuários Guarda Voluntário. 1GOD está
vendo.

Cada Shire-Oasis tem um Santuário. Multiple Shire-Oasis pode criar um corredor de
Santuário. Governo Provincial ajuda com corredor Santuário.

pesca
Dobrando serve uma necessidade, comida de recolha. E uma percepção da necessidade de
ter emoções (esporte) . Pesca para o alimento é suportado pelo Depositário Guardiões.
Dobrando para emoções (esporte) não é.

1GOD está à espera de ouvir de você!

SS SSS

ANGLING - Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-tutor (1 st nome)
Obrigado pela bênção de dobrar É bom para a alma e bom para o
estômago! Eu não vou excesso de peixe ou permitir que o excesso de
pesca vou punir os pescadores em busca de emoções e seus promotores
Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado quando for necessário!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Pesca é supervisionada pelo governo para evitar o excesso de pesca. limites de tamanho de aplicar a
determinadas espécies. Peixe abaixo de um determinado tamanho são, libertado (lei) .

A captura e transporte de isca de peixe pode se espalhar ismos ganizações prejudiciais entre os
ecossistemas, pondo em perigo eles. O transporte de peixe a partir de um local para outro pode
causar a introdução de peixe estrangeiro para o ecossistema. Verifique os regulamentos locais.

Usando com isco vivo é cruel. Não faça isso!

fazendeiros gananciosos / pecuaristas overstock a terra. Resultado sobrepastoreio. resultado
desertificação (Mau tempo acelera as coisas) . Resultado crueldade com lifestock. Isso acaba! fazendeiros
gananciosos / fazendeiros perder suas terras sem compensação. Eles são processados, SENHORA / R4 para
cada animal .

crueldade fim a toda a criação de 1GOD de.
Ob ti li ga em 10: S t e até f ou t ele airlyatt unf acked,
di sadvant idade, fraca & necessitados
Indivíduos e comunidades têm a obrigação moral, uma obrigação civil para defender a
injustamente atacado, em desvantagem, fracos e necessitados.

moralmente forte (ELE ELA) têm a obrigação de ajudar o emocional, mental e física
desfavorecidos. Custodian Guardião mostrar uma liderança forte. Comunidades que não
conseguem viver de acordo com suas obrigações morais e deveres civis. Não merecem
sobreviver!
Injusta de ataque pode ser o resultado de: arrogância, falsidade, elitismo, a ganância,
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inveja, ignorância, injustiça, mal-entendidos, peer-pressão, perjúrio, vingança,
orgulho,-status social, riqueza-apartheid, ... Estes não são uma defesa para a injustiça. Injustiça
é retificada. Iniator (S) de parcialidade é (está) responsabilizados.
As pessoas estão em desvantagem por causa de sua atitude, comportamento, aparência,
credulidade, status social, ... do indivíduo e da comunidade têm o dever de ajudar esses
infelizes. Isso não significa mão-outs. Mas as condições ing rectify- que são causa e efeito de
tornar-se e ficar disadvan

- taged. O desfavorecidos têm um interesse próprio para superar a sua situação.
Os fracos são um grande desafio a ser facilmente esquecido e esquecido. A
fraca pode aparecer patético. Frustrante para ajudar. Nunca a menos que eles
precisam de ajuda.

1GOD está à espera de ouvir de você!

SS

SSS

DIÁRIO - Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo me ajudar a ser
limpa, compassivo e humilde Usando o 7 Scrolls como guia:
Eu vou proteger suas criações e punir o mal.
Levante-se para o injustamente atacado, em desvantagem, fracos e necessitados alimentar
os famintos, abrigo e conforto Proclamai doente:

1GOD, 1FAITH, 1Church, Universo Custodian Guardians
Obrigado por hoje
Seu mais humilde fiel depositário-guardian (1 st nome) Para a Glória de 1GOD
& o bem da humanidade
Esta oração é usado todos os dias, sozinho ou em grupo em qualquer lugar você gosta, de frente
para o aumento dos olhos sol fechado. Recitado no Gathering.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Quanto mais corrupto, imoral, uma comunidade egoísta se torna. Quanto mais
necessitados esta comunidade tem. Eles são necessitados porque comunidade a
riqueza não é compartilhada igual. Para superar os isto, todos os participantes do
'Chain of Evil' são responsabilizados, asset-despojado, SENHORA / R6 .
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Ser rico rico é uma vergonha um crime SENHORA/ R6 .
1GOD não gosta: arrogância, em justiça, pompa, rico, vã, a
violência, o desperdício, riqueza, estes não são para o céu.

1GOD não pode ser subornado ou comprado !!!
Ob ti li ga em 1 1: T de alimentação desligou ry, ela ltro casa menos

& Ck comf ou tsi
A bem de vida da comunidade local tem desabrigados (Dormir em contentores de
lixo) mal alimentado (Comendo lixo) lutando
(Perseguidos, intimidados e perseguidos por cobradores de dívidas) pessoas. Muitos de seu povo ir
sem as necessidades de todos os dias ao vivo (Eatab- le comida, água limpa, roupas decente e
confortável-abrigo) . Estes
pessoas carentes vivem na miséria, que muitas vezes leva a sub- abuso de
posição (Tabagismo, alcoolismo, prostituição e substâncias que alteram a
mente) . Eles precisam de ajuda, a sua comunidade, ..

Esta é uma comunidade egoísta vivendo o 'Chain of Evil' e não o seu
dever de decência humana. É este o seu comunidade? Se assim é
seu dever tochange coisas. Não fazer isso é imoral é mal é Anti-1 DEUS.
necessidades maus descapitalização de bens e de enjaulamento, SENHORA/ R6

Uma comunidade que permite aos pais (Bad, impróprios) em 2 buidings história, 2
Vagas 2 carros mandar seus filhos para a escola com o café da manhã e
sanduíches. É uma comunidade que não merece sobreviver. A sua comunidade
tem pessoas que passam fome, que se envergonhar e alimentá-los. 1GOD está
vendo!
Será que um mecanismo comunitário Healthcare transformar as pessoas doentes afastado porque eles não
têm cobertura de saúde. Todo o mundo (Não rehabilitators) tem um

1GOD dado direito a cuidados médicos livres incondicional. Negando cuidados de saúde gratuitos
é um crime, SENHORA/ R6 + solta acreditação profissional. Shun & vergonha qualquer praticante
médica especulação parasitária.

Livre Cuidados de Saúde uma 1GOD Direito dado!
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1GOD está à espera de ouvir de você!

S S aaaa

THANKYOU - Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Obrigado por me
fornecer com bebida diário & Living food por sua última
mensagem
Eu me esforço para ser alimento merecendo cada dia eu possa ser poupado
agonizante Thirst & dores da fome entorpecente Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Para a Glória de 1GOD & o bem da
humanidade
Use esta oração antes de cada alimentação!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Uma comunidade que tem casas emty. não deve ter desabrigados. Tem a sua comunidade
casas vazias e sem-teto. Mova sem-teto em casa ty emp-. investimento End Real-Estate.
Terminar especulação parasitárias proprietários predadores. Responsabilizá-las, SENHORA/ R6
A Custodian-Guardião Shire não tem desabrigados. Qualquer desabrigados é transferida para
uma caixa Shire Cluster. o ' Condado ' imediatamente coloca os sem-teto em wmw x1 . serviço de
emergência comunitária Provincial

(CE) envia um avaliador que decide se o sem-teto pode ser integração ted para a comunidade.
Alguns sem-teto pode não ser abble para tornar-se integrado. A Shire cuida deles. Ninguém é
deixado deitado na sarjeta, desidratação, congelamento, faminto, maltratado, agredido, mijado
por cães, ... Provincial & Shire Governo que falham em seu dever de cuidado para que é
cidadão. São substituídos, processados, SENHORA/ R7 Melbourne>

Custodian-guardião acredita que cada (Não rehabilitators) membro da comunidade
tem um 1GOD dado direito a: eatable,-água potável, roupas decentes e
confortável-abrigo.

Substitua comunidade egoísta com a igualdade e harmonia!
Ob ti li ga em 12: Pro testinj nos Tice, amora lidade &
env i ronmen tal - vanda li sm
A ganhar uma vantagem sobre os outros acumula grandes quantidades de coisas
material, influência e poder. Isto leva a riqueza desigual
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distribuição (Riqueza-Apartheid) . Riqueza cria o desejo de ter
mais e proteger o que você tem. Para isso, a Justiça corruptos
ricos. Eles têm mudança leis d (Corrupt-Lei) para melhorar e
proteger a sua 'egoísmo'. Isto leva a injustiça. Essas pessoas
(Cadeia de membros mal) são também a principal causa de
'amoralidade' e 'Environmental-Vandalismo'.

Corruptos Lei Injustiças: Imunidade Diplomática, Double Jeopardy, Plea-negociação,
Immunity, estatuto de limitações, Privilege, ...
Lei corrupto é revogada (Re-condenação) ! Revogação é retroativa a
0.1.1.1 (01.01.2004) . Culpados sejam processados.

Injustiças criança: surra, implorando, molestar, trabalho, pedofilia,
prostituição, soldado, homem-bomba, ...
Criança injustiças a pior forma de injustiça comunidade, uma falha! Acabar
injustiças crianças. CAGE CULPADO !!!
Mulheres Injustiças: violência doméstica, diferenças salariais, estupro,
escravidão, prostituição, religiosas, assédio sexual, ... Mulheres Injustiças,
uma falha comunidade estão a ser abordado! Acabar Mulheres injustiças.

Injustiças comunitárias: Bullying, elitismo, Ganância, Profiteering,
Riqueza Apartheid, hereditário-Tirania, ...
Comunidade injustiças estão a ser abordado!
Bad Lei Injustiças: Freehold, privatização de serviços, Direitos Autorais e
Patentes (Propriedade intelectual) , Imposto deducti- Doação ble, Crédito,
Hedging, Jogos de Azar ... Bad Lei for revogada (Re-condenação) ! Revogação é
retroativa a 0.1.1.1
(01.01.2004) . Culpados sejam processados.

Injustiças religiosos: Perdão, a circuncisão (HE & ELA muti- lação) , O celibato,
violação, Privilege, pedofilia, sacrefice, discriminação das mulheres, ... Denunciar e
Shun injustiças religiosas. Torne-se Custodian-Guardião! Segure clero responsável.
Existe apenas:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Justiça é a necessidade humana de um 'BASIC'. Justiça é essencial para uma
comunidade para funcionar e sobreviver. Justiça estabelece Truth & retificar
In-Justice. Justiça não tem júri. Tem sentença obrigatória, reabilitação,
compensação.
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Injustiças de governança: Assassinato, corrupção, Execução, In- vade, elitismo,
Riqueza-Apartheid, polui, Ambiental-vandalismo Tortura, tirania, .. Substituir Tyranny (Hereditária,
Política) com mul- primeira escolha tiple past the post livremente eleito Governança
Comitê.
Processe o Tyranny: SENHORA / R7 Governança que cria injustiças é mau é substituído e
processados: SENHORA / R7 .

Cada pessoa tem uma injustiça moral e civil-Duty ao fim. Responsabilizar as pessoas que
são a causa e efeito da injustiça, SENHORA / R6-R7

TOLERÂNCIA ZERO para INJUSTIÇA!
Muitos na comunidade endorce Ammorality. Isto termina. Religioso da filosofia são descartados
para perseguir, atividades consumismo e lazer em tempo. Moral são substituídos por um
exercício da auto-gratificação (Em- preparando um do lado do mal escuro) . Isto não é aceitável!
Essas pessoas são responsabilizados.

Humanidades queda muito leisuretime. Isto termina. Demasiada de
lazer, é a causa e efeito de muito lixo desnecessário. Muito lixo.
Muita poluição. Demasiada turismo. Muito tédio. Demais vícios.
Demasiado jogando ou assistindo a jogos. Não o suficiente ética de
trabalho e espírito comunitário.
Demasiada de lazer, é substituído (MMM, voluntário) . 1GOD o exemplo de trabalho de 5 dias no dia 6
de avaliar a sua realização, com- pleta qualquer inacabada trabalho e plano de próxima semanas de
trabalho. Depois do trabalho de lazer

- tempo é usado para ser voluntário. Um dia 7 descansar aproveitar a vida têm a-dia divertimento, comemore, participar
de um recolhimento. No Encontro próximo, começar a 1

A busca da auto-gratificação lazer. Divide a comunidade para aqueles
que têm muito e os que não têm o suficiente ( Riqueza Apartheid) . Corte
Ammorality, lazer, consumo, desperdício e abraçar:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Ambiental-Vandalismo ( Eco-terrorismo) é individiduals e organizações mostrando
desrespeito aos 1GOD de criações. Mostrar Pect disres- de anti 1GOD Eco-terrorista e
processar, SENHORA / R7.
Ambiental-Vandalismo (EV) está colocando em risco o 'Eco-system' sua vegetação, suas criaturas,
a nossa cadeia alimentar. EV principal causa de Aquecimento global. Causa da nova globais-doenças.
Ameaça à qualidade de vida.
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EV, Coal-mining e carvão-transporte. transporte carvão aberta polui o ar. Belas carvão de poeira é inalado
por seres humanos e animais, tornando-os doentes. seco Laun- está contaminado resultando em
perturbações da pele. Solos, as culturas e vegetação estão poluídos, impróprio para o consumo humano
ou animal. águas abertas (Riachos, barragens, lagos, lagoas, rios, chuva, reservatórios, rios, neve) estão
poluídos tornando-o impróprio para beber para os seres humanos e animais. Open Ends Coal-transporte.
Operadores, subcontratados e os motoristas sejam processados, SENHORA / R7 + pagar médicos, vet-bills
e limpar. Governo criminoso corrupto que permitir que isso aconteça é substituído e todos os seus
membros enjaulado, SENHORA / R7.

Ambiental-Vandalismo é que as pessoas que vivem em casas de tamanho
sobreamadurecidas. Pessoas com jardins vaidade inútil, piscinas,
tenis-tribunais, ... pessoas que tenham cabines de caça, cabines de praia, ...
Este é substituído por CG Shire Planejamento.

O objetivo da Shire-Planning é utilizar terra para mais beneficiem a comunidade local &
Habitat. É essencial que Community & Habitat harmonizar. Toda a terra fértil é utilizado para
o cultivo de alimentos e / ou pecuária, garantindo alguns santuários são fornecidos para
native-vegetação & criaturas nativas. terras não-fértil é usado para ding buil- domésticos e
não domésticos. edifícios existentes na fértil terra são demolidas e reciclados na não-fértil
do solo. Mansões com jardins vaidade, apartamentos, casas cidade-, coberturas,
férias-casas, reforma-aldeias são substituídos por Shire cluster-casas em terras não-fértil.

Ambiental-Vandalismo ( Eco-terrorismo) um crime, SENHORA / R7

Ob ti li ga em 13: Fazer r ewa rded wo rk, nenhum l oa fi ng
1 DEUS quer que você trabalhar! A Comunidade quer que você trabalhar! Seus pais querem que
você trabalhe! Você quer (ter) trabalhar. 1GOD “S projeto é para os seres humanos para ser ativo,
útil. Não decepciona 1GOD.
As pessoas querem se sentir útil. A melhor maneira de conseguir isso é trabalhar.
Para o trabalho, há uma expectativa de uma recompensa.

A recompensa é de 3 vias. Pagar, satisfação, soulfood. pay Custodian-tutor é baseado em um
' salário mínimo semanal '(MMM) e um multiplicador.

Pay-escala começa com um wmw x1 ( mínimo) para wmw x7 ( máximo) :
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wmw x1 não qualificado , Aprendiz wmw x5 Líder
wmw x2 especializado , o comerciante

wmw x6 Gerente

wmw x3 Senior-Comerciante

wmw x7 administrator

wmw x4 Supervisor

' wmw ' são fixados anualmente pelo Governo. wmw pode permanecer o mesmo, ou ir para cima ou para ir para
baixo como as condições econômicas exigem.

Para definir salários e condições que são padronizados. Para uma melhor gestão económica todo
mundo é um assalariado. Nota ! A propriedade privada, propriedade do Estado são abolidos e
substituídos por cron ( Run comunidade não tem fins lucrativos Owned) . Os sindicatos estão
deregistered. Governo define salários e condições.

Condições de trabalho: Um local de trabalho é ser saudável e seguro, com equipamentos
de proteção e calçado usado conforme necessário. Empurrando as pessoas para fazer mais
trabalho em menos tempo não é seguro, saudável e diminui a qualidade. Há pausas a cada
3 horas. Total de horas trabalhadas por dia não deve exceder 10 horas.
CG 21h Klock tempo se aplica.

A satisfação no trabalho (Tg) é um estado de espírito. Se uma pessoa trabalha, porque eles
têm que. Eles precisam criar a sua própria satisfação no trabalho. Se você tentar forte o
suficiente você pode encontrar 'Js' em trabalho chato, mundano, repetitivo.

Os trabalhadores que não conseguem encontrar trabalho completo ou a tempo parcial. São utilmente
empregabilidade ed pela ' Condado ' em wmw x1 . Elimina desempregados!

Loafing ser preguiçoso. É indesejável, egoísta. Não fazer a sua parte em
casa, escola ou trabalho é ruim. Casa, Educação e Trabalho são para não
deixar LOAFING se tornar a norma. Mocassins são responsabilizados.
Repetir

criminosos têm benefícios, privilégios retirados e são humilhadas.

Ob ti li ga em 14: Be

Good Pun i sh Ev il

Ser bom não significa ser um santo ou perfeito. Nota! Não há perfeição no universo
físico. Isso também se aplica aos seres humanos.

Há 6 estágios de Good & Evil. Best> Tentando> Repent> Flawed> Bad> Evil. A cada
esforços Custodian-guarda a viver dentro dos estágios 1-3.

38

1GOD 1FAITH 1Church Universo Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Legislador Manifest

Melhor! A pessoa tenta ser o melhor que pode ser. Um guardião Custodian!

Tentar! Uma pessoa um pouco falho tenta melhorar. Uma boa pessoa!
Arrepender-se! Uma pessoa falho, se arrepende e tenta melhorar. Uma pessoa média! Uma pessoa
cometeu erros. Eles desapontado I, Família e Comunidade. Eles se arrependem e corrigir as coisas da
melhor forma que puder. I, Família e Comunidade estão a dar-lhes uma segunda chance.

Falho! Uma pessoa falho, não muda. A preocupação da comunidade! Uma pessoa cometeu
erros. Eles desapontado I, Família e Comunidade. Eles não se importam. Família & Comunidade
prender essa pessoa a prestar contas.
Esta pessoa é susceptível de se tornar sem lei e sendo carregado, SENHORA / R1 , R2 .

Mau! Uma pessoa Bad, sem lei, criminal, ... Uma ameaça Comunidade! Uma pessoa com uma
atitude sem lei cometer crimes. A ameaça à família e comunidade. Esta má pessoa é
responsabilizada: SENHORA / R2 - R4 .
Mal! Esta pessoa vê ilegalidade como normal e crime como uma vocação. Uma ameaça
Comunidade hediondo mal! Esse mal é cobrado: SENHORA / R4-R7 .

Há um estágio 7: ' Puro '! Aplica-se apenas à alma. Quando a alma torna-se imortal um
anjo. A alma é, em seguida, 'Pure'!
A humanidade perdeu o caminho. Anti- 1GOD, Ammorality, a criminalidade, a
imoralidade, ilegalidade, especulação, poluindo, violência são o novo normal. Accontability
é aplicado a fase no novo normal para a humanidade. Estar em 'harmonia consigo
mesma, é arredores, o Universo físico & 1GOD '!!!

1GOD está testando a humanidade sobre responsabilizar mal e prendendo-o. Deve
humanidade falham na aplicação 'Responsabilidade', 'Sentenciar Atory Mand-' e
'Reabilitação'. um irritado 1GOD vai responsabilizar Mal Humanidade. Você não quer a
raiva 1GOD!
1000, de anos de maus estão chegando ao fim. Com ou sem o envolvimento humano. Custodian-Guardião
acredita Humanidade deve imple- mento 'Responsabilidade', 'sentença obrigatória' e
'Reabilitação', terminando mal!

Custodian-Guardião Accountability: Tolerância zero, não Bad-Laws, há leis desconto
corruptos, sem júri, obrigatórias sentenças, Reabilitação
(Formar, de encarceramento, compensação) .

SEJA BOM punir o mal !!!!!
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Ob ti li ga em 1 5: Seja j nos t & gi ve de ved Ser re ct spe
Custodian-Guardião apoiar uma sociedade justa e democrática. Que se baseia / ou
comportando-se ao que é moraly direito, justo e escrito no 'Legislador manifesto'.

Uma pessoa só dá a cada indivíduo & criatura que eles são devidos. Se o respeito é
garantido uma pessoa só dará o devido respeito. A pessoa só exige a prestação de contas
em casos de injustiça.
Justiça começa com um indivíduo "VOCÊ"! Você precisa ser 'justo'. Sendo apenas é o
fundamento a partir do qual 'Justiça' sobe.

Sendo apenas & recebendo Justiça é o ideal. A realidade é que há pessoas injustas que
criam In-Justice. Cada indivíduo tem uma moral e civil,
(público) -Duty para remover In-Justice.
O grupo Apenas acima e estabelecer 'Governança'. governança consistem

(obrigatório) de multi-escolha e igual género 'Comité'. 1 pessoa e / ou hereditária (Monarquia)
Governança é tirania. Tiranos são removidos, processados, SENHORA / R7 .
Respeito pode ser merecido. Por indivíduos, grupo, organização, ...

Merecedores são a força moral e ser apenas: habilidades, realizações, ações,
cortesia, apreço, atenção, civilidade, cortesia, delicadeza, qualidades, ...
Respeito está mostrando admiração pela virtude e / ou realização. Pode levar algum tempo e esforço para
tornar-se consciente de boas qualidades. Quando consciente e sempre que necessário para honrar essas
qualidades pelo respeito merecido.

Respeito também pode ser mostrado para os sentimentos, desejos, direitos, ... Este tipo de
respeito não é dado automaticcally. Mostrando consideração, fazer concessões, estar consciente,
... deve resistir ao teste de força moral e ser apenas. Só então ele pode se tornar respeito merecido.

Obrigação 16: Cremar,

cemitérios perto

A-corpo humano tem um começo e fim. Na sua extremidade uma alma precisa
ser liberado. Para garantir que a alma é liberada & Afterlife é possível. O
corpo humano é incinerado. Se a alma não é liberado ele existe no limbo como
Ghost.
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Cremação não só é necessária para libertar a alma, mas também por razões de
saúde. O fogo de cremação limpa. Destruição de bactérias perigosas, vírus de
insectos, larvas e fungos que podem habitar o corpo.

Um crematório é uma facilidade Provincial de serviço público: Administração

(Juiz, Morgue) , End Portal & Garden. Aqui os mortos têm uma autópsia, são
farewelled & reciclado.
Todos os falecidos são transportados para o necrotério para autópsia. A autópsia é estabelecer a
causa da morte e identidade do falecido. Ele inclui um toxicologia para determinar se o corpo era
contagiosa em qualquer forma e pode ter infectado um outro ser humano.
Canibalizar o corpo humano antes, durante ou depois da autópsia é imoral é criminoso. Canibalização
é a remoção do corpo-peças, fluidos corpo-, ovos e esperma. -Parte do corpo canibalização é
um crime: SENHORA / R7
A Cremator prepara a informação corpo e propriedade de distribuições para visualização. Cada corpo
é preparado da mesma maneira sem exceções. O corpo nu (Os seres humanos começam a vida nua
que acabar com a vida nua) é colocado num caixão de cartão liso coberto por uma Oliva lençol de
linho cor com apenas a cabeça visível.

Os espectadores podem orar em silêncio usando um Soul-Prayer , Grief-Prayer , ou

Reviva-Good Oração ou Reviva-Bad Oração . O Cremator define uma data e hora para a
cremação. Uma bagunça Afterlife é realizada por uma pessoa idosa do Klan Corpo mais próximo é
cremado. Mourners receberá uma placa cada um para levar para casa.

Na manhã seguinte, as cinzas são dispursed sobre o jardim Crematório.
Reabilitadores cinzas são despejados na compostagem Garden.

Graveyard funeral um ritual pagão
funerais do cemitério são inaceitáveis porque uma
população crescente precisa usar a terra mais útil. funerais
do cemitério pode criar fantasmas por não liberar a
Alma. funerais do cemitério são favorecidos por mal
elitista exibir: caixão caro, Headstone caro, mausoléu
paisagístico pomposo.
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Conservantes em alimentos parar o corpo de decomposição de parar reutilização de sepulturas. Graves
encorajar o crime, roubando e cometendo vandalismo. sepulturas negligenciadas atrair vermes, ... Graves são
um desperdício de terra, inaceitável. O crescimento da população implica a utilização de terras mais eficiente.

Não mais novos cemitérios. Os cemitérios existentes estão fechadas e desenterrado.
Restos são cremados e espalhados pelo jardim Crematório. A terra é utilizada para outros
fins.

Cremação é o único tipo aceitável de funeral!
Ob ti li ga em 1 7: Vo

teinall E lecti ons

Votar é um dever moral e civil. Sobrevivência de uma comunidade conta com o apoio imo max- &
participação de seus membros. Um membro da comunidade e cada Custodian-Guardião são
obrigados a votar em todas as eleições (Política ou não política) . O não cumprimento, SENHORA/ R1

As pessoas não votam são de fato apoiar as pessoas que estabelecem Nies Tyran-. Eles permitem que os
grupos de pressão para Governança corrupto. Você deve votar!

Como votar
Custodian-Guardião voto em todas as eleições que são elegíveis para.

Quem é um candidato que pode ser suportado?
A ele ou ela não mais jovem então com 28 anos ou mais de idade, em seguida, 70.
seja ou tenha sido um pai.

É um funcionário ou voluntário ou aposentado. É
mentalmente e fisicamente apto. Não tem educação
universitária.

não completou qualquer Reabilitação enjaulado. Não tem nenhuma deficiência sexual (Mesmo
sexo, sexo confuso, abuso de crianças) . Usa o 'Legislador Manifest' como seu guia. É um

Custodian-Guardião

NOTA !
Custodian-guarda Supporters & Klan Elders podem nomear, porta SUP-, endossa e
candidatos Shun nas eleições. Custodian-Guardião
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Membros (Zenturion, Praytorian, Proclaimer) não pode suportar, nomear ou apoiar
candidatos fora da administração 1Church.

tendo completado 1GOD atendendo às obrigações! Agora você está pronto para
reivindicar e receber 1GOD privilégios!
mais recente mensagem de 1GOD, Legislador Manifest

14.04.04.07 N-Na-m www.universecustodianguardians.org

Fim
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