1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe giám sát Guardians

Một người nhận 1GOD 'S Đặc quyền vì họ đã hoàn thành của họ
1 THƯỢNG ĐẾ 'S Nghĩa vụ. 1GOD Ưu đãi cho trở nên giành quyền nity Commu-. Sau khi hoàn
thành Nhiệm vụ cộng đồng. Đòi hỏi những quyền! Nó là một quyền của con người!

mối đe dọa đến 1 THƯỢNG ĐẾ Ưu đãi đưa ra: Ích kỷ, trục lợi, tham lam, vô đạo đức, gây ô
nhiễm, di truyền Tyrannies (Chế độ quân chủ) & Tyrannies Chính trị. Bất kỳ mối đe dọa luôn tổ
chức acccountable, CÔ / R1-7
Phủ nhận bất kỳ người nào giành được quyền Cộng Đồng là một tội ác, CÔ / R6

1GOD được đặc quyền
1

Thở, không khí trong lành

2 Uống, nước lọc
3 Ăn được, thực phẩm lành mạnh

4 Bảo vệ, quần áo giá cả phải chăng
5 Hợp vệ sinh, chỗ ở giá cả phải chăng

6 Thờ phượng & Believe in 1GOD
7 Speech miễn phí với kiềm chế đạo đức
số 8 Mate, bắt đầu gia đình
9 Có một con vật cưng

10 Có cộng đồng bạo lực miễn phí

11 điều trị miễn phí khi ốm
12 Miễn phí giáo dục

13 việc khen thưởng
14 nhận sự tôn trọng

15 nhận công lý
16 Kết thúc bằng phẩm giá

17 chính phủ đã tự do bầu
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1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

YY

yyyy

YÊU CẦU - Cầu nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Tôi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và
khiêm tốn yêu cầu tất cả Ưu đãi Ưu đãi trở thành quyền cộng đồng

Tôi sẽ đòi hỏi cộng đồng ủng hộ những quyền Khuyến khích cộng
đồng của tôi để thực thi các quyền này Đối với Glory of 1GOD & lợi ích
của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được đọc tại nhà hoặc tại một Gathering!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 1: Thở,

không khí trong lành

Để tồn tại nhu cầu con người thân Air

thở.

Hơi thở chúng tôi không khí được làm bằng các chất khí (Nitơ, oxy, methane, car- bon
dioxide) , Nước & tạp chất (Bụi, vi khuẩn, bào tử) . Chúng tôi không khí thở cần nitơ cao &
hàm lượng oxy. Nó cũng có carbon dioxide thấp & nội dung mêtan. hàm lượng nước (Độ
ẩm) là cần thiết, độ ẩm cao trở nên khó chịu và là một vấn đề sức khỏe. Các tạp chất
không cần thiết họ viêm phổi.
Bao lâu bạn có thể giữ hơi thở của bạn? 4 Phút, sau đó bạn nuốt không khí. Không khí thở phải nuốt chửng,
Bạn chết! Người chết một cách nhanh chóng trong hỏa hoạn, không có không khí thở.

Giữ lại không khí thở được sử dụng như tra tấn & giết hại
con người và động vật. Giữ lại không khí thở như bị tra
tấn (Trấn nước) là phổ biến với chính phủ Hoa Kỳ, nhân
viên chính phủ Mỹ & Chính phủ thầu.
Tra tấn là một tội phạm bị truy tố CÔ / R7
(Con người) , CÔ / R4 ( động vật) .

Giữ lại không khí thở để giết là do tai nạn hoặc sử dụng bởi tự (tự tử
) chính phủ, những người khác (Tội phạm) . tình cờ: độc-khói trong đám cháy. tự:
cố tình hít phải tập trung carbon dioxide hoặc nấu gas.
Chính quyền: treo, khí buồng. hình sự: bóp chết, bóp nghẹt,
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ngột ngạt, treo. Chính phủ & giết người phạm tội có được, CÔ / R7

Con người đốt thứ là mối đe dọa chính đối với 'khí Breathable.
Nó bắt đầu với cá nhân người sử dụng khí quản của họ như một ống khói và phổi của họ như rây cho độc-khói
& tạp chất không khí. Sử dụng cơ thể do con người như ống khói là một sức khỏe có nguy cơ nghiêm trọng &
một sự xúc phạm đến 1GOD của thiết kế.

Hút thuốc nghiện!
Nghiện là hành vi cưỡng lặp đi lặp lại hài lòng nhu cầu nhận thức. Nghiện lừa dối bản thân bằng
cách không chấp nhận những thiệt hại hành vi của họ đang làm. Nguy hại cho bản thân, gia
đình, bạn bè, công việc bạn tình và cộng đồng.

người nghiện (Nghiện) dốt (ngốc nghếch) dể tin (khờ dại) & Yếu (Thảm hại) ! Người nghiện không
tin rằng họ đang nghiện miễn là họ đang thưởng thức bản thân & giữ cuộc sống của họ với
nhau. Khi nghiện họ trở thành một mối đe dọa cho tôi và cộng đồng. Họ trở thành ảo tưởng,
không trung thực, chống xã hội, vô luân, dối trá, ích kỷ và vô cảm. Điều này buộc Shire
(cộng đồng) để kiểm soát cuộc sống theo phong cách của họ. Hạn chế quyền tự do & quyền.

Những người hút thuốc bốc mùi từ miệng. quần áo mùi
hôi của họ. Họ bốc mùi lên phòng.

tro của họ ở khắp nơi. butts của họ ở khắp nơi. Họ
là bẩn, ghê tởm, cá nhân hôi thối. Shun họ!
Xấu hổ cho họ.
Những người hút thuốc là một sức khỏe có nguy cơ đối với họ-bản thân. Họ đốt
của họ đôi môi, răng, nướu, miệng, họng, khí quản & phổi trở thành bệnh, một
gánh nặng cho cộng đồng.

Những người hút thuốc là lười biếng uống nhiều khói-breaks & tự gây
sickies. Giữ họ chịu trách nhiệm!
Những người hút thuốc là một sức khỏe có nguy cơ cho người khác. người hút thuốc có thai
đang làm tổn thương nhi của họ. Sau khi sinh những trẻ sơ sinh bị kết án một cuộc sống có
vấn đề sức khỏe. Họ có thể có dị tật / tàn tật, .. hút thai đang bị truy tố, gây tổn thương nhi: CÔ
/ R3 .

khói thụ động (Tấn công) đau người. Những người hút thuốc mà tạo
khói thụ động đang bị truy tố, CÔ / R3 .
Các đối tượng (Vui chơi giải trí, giải trí, làm việc ,.) cho phép
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hút thuốc lá đang bị truy tố, CÔ / R3 & bồi thường. Chính phủ cho phép hút thuốc lá
được thay thế & CÔ / R7 .
Những người hút thuốc là cẩu thả. Họ bắt đầu cháy, nhà cửa, cỏ, rừng. Họ
phải chịu trách nhiệm, CÔ / R4 & trả lương bổng tạp. Họ làm tổn thương người
& / hoặc động vật, CÔ / R5 .

Họ giết người và / hoặc động vật, CÔ / R6 .
Năm 1951 (Ngoại giáo lịch) nó được thành lập rằng hút thuốc là không lành mạnh một mối đe dọa nghiêm
trọng. Chính phủ & Chính phủ các cơ quan / bộ phận đó đã không phải là 'Ban' hút thuốc thất bại trong
việc phục vụ và bảo vệ cộng đồng.

pháp luật hồi tố được truyền & những get tội, CÔ / R7
Bất kỳ cá nhân hoặc nhóm, kinh doanh hoặc tổ chức khác nhằm thúc đẩy (Bies free-, quảng
cáo, tiếp thị) , cho phép (Cha mẹ, giáo viên, công việc, câu lạc bộ, quán ăn, địa điểm vui chơi
giải trí, ...) , lợi nhuận (Nhà cung cấp, nhà sản xuất, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ) , Làm sẵn 'hút'
phụ kiện & / hoặc hút thuốc CÔ / R7 Nó không quan trọng những gì mà 'Khói' chứa. Hành động
của việc hút thuốc là sức khỏe có nguy cơ.

Không khoan nhượng để THUỐC LÁ!
Cá nhân làm giảm sự sẵn có của không khí thở bằng cách đốt
khí, dung, gỗ, than đá, dầu để nấu ăn
(Bao gồm thịt nướng) , lò sưởi. Đây Kết thúc ngay! Sử dụng
điện được sản xuất mà không cần đốt. Vi phạm, kết quả
trong tịch thu, phá hủy các thiết bị & CÔ / R2
Trạm điện bỏng mà (Than, khí đốt, uranium, dầu, ..) để tạo
ra năng lượng được IM & tháo dỡ.
Gây ô nhiễm chủ sở hữu, nhà khai thác đang bị truy tố, CÔ

/ R7 . Than & Uranium mỏ đang đóng & niêm phong. Khai thác chủ sở
hữu & nhà khai thác đang bị truy tố, CÔ / R7 . Năng lượng được sản xuất
bằng phương pháp phi đốt.

đốt để di chuyển kết thúc cổng xuyên trong nước và ngoài nước!
Dầu khí có sử dụng phi đốt.
vận chuyển trong nước & nước ngoài về miễn phí-cách được thay thế
bằng 'Freeway-Xe điện'! vận chuyển đường dài bằng đường bộ là bởi
chỉ đường sắt.
gây ô nhiễm Entertainment kết thúc.
Trong không khí: Air-Shows, vận tải hàng không tư nhân (Bay không người lái, máy bay,
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máy bay phản lực, máy bay trực thăng, tàu con thoi, ...) .

Trong / dưới nước: đua thuyền cơ giới, vận tải biển tư nhân thuộc sở hữu (Cabin tàu tuần dương,
tàu-tàu, thủy phi cơ, ván trượt máy bay phản lực, tàu thuyền speed-, du thuyền, ..) .

Trên đất liền: tất cả 2,3 & 4 bánh xe cơ giới: chu kỳ, xe đạp, xe đẩy, SUV, thể thao-xe, xe
limousine, xe hơi sang trọng. Xe đua, xe-pha nguy hiểm. tàu du lịch. Thúc giục gây ô nhiễm
Entertainment & Các nhà cung cấp Xe cho gây ô nhiễm Entertainment đang bị truy tố, CÔ /
R7

Nail salon tạo khói độc hại. Nhân viên đã thở bảo vệ. khách hàng câm (Khách hàng) thì
không. Nail Salons trong mua sắm-Trung tâm đang rộng mở. độc-khí của họ ôm hôn
người đi qua. Phơi bày chúng đối với sức khỏe-rủi ro. phụ nữ đặc biệt là mang thai, trẻ sơ
sinh & người già. Nếu bạn đã tiếp xúc với độc tố khói kiện thẩm mỹ viện & Trung tâm
Shopping- bồi thường.
Nail salon là một sức khỏe có nguy cơ gây ô nhiễm không khí một. Chúng được viếng thăm bởi những
người quá lười biếng để làm móng tay của mình và có quá nhiều tiền. Shut chúng xuống & ban cho họ.
Truy tố chủ sở hữu & điều hành, CÔ / R7
Thẩm mỹ viện là một sức khỏe có nguy cơ gây ô nhiễm không khí một. Chúng được viếng thăm bởi những
người quá lười biếng để làm làm cho họ lên & có quá nhiều tiền.

Shut chúng xuống & ban cho họ. Truy tố chủ sở hữu & điều hành, CÔ / R7
Thợ làm tóc người tạo ra độc tố khói đang đóng cửa, truy tố, CÔ / R7 Thợ làm tóc người
không tạo ra ô nhiễm không khí hoạt động bình thường.
nhà tư bản (Ký sinh trùng ăn thịt tham lam) Chính phủ khuyến khích các hộ gia đình với những khu vườn hư
không. Trang chủ-chủ sở hữu sử dụng động cơ xăng vườn công cụ

(Bàn chải-máy cắt, máy thổi, cưa xích, máy cắt, máy cắt vụn, ..) gây ô nhiễm mà
(Không khí, tiếng ồn, đất) . Chủ nhà, các nhà sản xuất, nhà bán lẻ, có được CÔ / R7 .

Chính phủ cho phép ô nhiễm này được thay thế & CÔ / R7 .

5

1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

Bên trong Thuốc trừ sâu được sử dụng, chúng tấn công hệ thần kinh. Họ
làm nhi & trẻ sơ sinh hiếu động. Thuốc trừ sâu kích thích con người và hệ
thống hô hấp vật nuôi. Không sử dụng Thuốc trừ sâu bên trong.

Thuốc trừ sâu bên ngoài được sử dụng trên các loại cây trồng, vườn và dịch vụ ăn Cây trồng,
vườn và dịch vụ ăn đã bị nhiễm là không thích hợp cho con người hoặc động vật. cây trồng bị ô
nhiễm, thực phẩm được đốt bởi cộng đồng (Shire) . Thương mại sản xuất get của CÔ / R7 . Government cho phép ô nhiễm này được thay thế & đang bị truy tố, CÔ / R7 .

Quân sự ô nhiễm không khí với phương tiện giao thông, vật liệu nổ, A / N

(Atomic / hạt nhân) B (Sinh học) C (hóa chất) vũ khí.
Họ là một mối đe dọa cho con người, động vật & plantlife.

Các nhà khoa học tạo ra những vũ khí này đang bị truy tố,

CÔ / R7 . cơ sở sản xuất loại vũ khí được phá hủy, và đốt cháy bởi
cộng đồng (Shire) . Chủ sở hữu, giám đốc, giám đốc điều hành,
giám sát của các cơ sở này nhận được, CÔ / R7 . Quân đội đã được
sử dụng hoặc đang sử dụng các loại vũ khí đang bị truy tố, từ
cấp bậc hạ sĩ quan trở lên, CÔ / R7 . Chính phủ cho phép các ion chế biến tiêu thụ & / hoặc lưu
trữ những vũ khí này sẽ được thay thế & truy tố, CÔ / R7 .
Pháo hoa là một nước gây ô nhiễm lớn. Họ trở nên
phổ biến hơn lớn gây ô nhiễm hơn. Tùy thuộc vào
điều kiện thời tiết ô nhiễm không khí có thể kéo dài
trong ngày của. ô nhiễm hạt lắng trên mặt nước gây ô
nhiễm nó làm cho nó không thích hợp để uống.
Fireworks End! Laser-đèn thay thế chúng.

Không thở không khí Bạn có 4 phút để sống!
Bất cứ nhân, tổ chức hoặc chính phủ mà phủ nhận không khí thở hoặc là nguyên nhân & ảnh
hưởng của không khí bị ô nhiễm. Được tổ chức chịu trách nhiệm, truy tố, lồng, CÔ / R7 . Yêu cầu
Air thở nó là một 1GOD cho đúng!

Không khoan nhượng với không khí gây ô nhiễm !!!!!!!
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Privilege 2: Uống,

nước lọc

Để tồn tại nhu cầu con người thân Nước

uống

60 +% của cơ thể của chúng tôi bao gồm các nước. Mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta cần nó.
Nước giúp bôi trơn các khớp của chúng tôi, điều hòa cơ thể nhiệt độ của chúng tôi và xả chất thải của chúng tôi ...

Đặc hơi nước trong khí quyển tạo thành giọt.
lực hấp dẫn của Trái Đất kéo các giọt xuống (Mưa rơi)
Lên bề mặt. Mưa là một nguồn chính của nước ngọt. nước mưa
này được sử dụng để uống, chuẩn bị thức ăn, nấu ăn, giặt giũ, vệ
sinh cá nhân, ...
Một người sử dụng để có thể uống nước mưa, sử dụng nó cho
việc chuẩn bị thực phẩm. Đây không phải là advis- thể, nước
mưa bị ô nhiễm, không lành mạnh, độc hại, có tính axit, nếm xấu,
xấu có mùi. Giặt quần áo không nên bỏ qua trong mưa để trở
thành bị ô nhiễm. Không chỉ cho nó trông bẩn & là bad- ngửi
nhưng nó có thể gây kích ứng da.

mưa lạnh rơi như mưa đá hoặc tuyết. Tuyết tích tụ trên núi cao, tạo nguồn dự trữ nước
ngọt Bắc Cực & Nam Cực. Tuyết là màu trắng, pollu-

ted tuyết có màu xám thậm chí đen. Đen tuyết được tìm thấy trong dãy Himalaya, các sông băng
trên khắp thế giới, Greenland và Nam Cực.

Cộng đồng tạo hồ chứa nước ngọt. Những hồ chứa dựa vào nước mưa & tan tuyết
để điền vào chúng. Do ô nhiễm vùng biển này cần điều trị trước khi tiêu thụ của con
người hoặc động vật.
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Reservoir nên sâu hơn là nông cạn. nước sâu là mát, giảm bốc hơi, tảo phát triển đặc
biệt là các loại độc & sự phá hoại của côn trùng. Nước thể thao đều bị cấm để ngừng
đi tiểu, kinh nguyệt & pooing vào nước. nghề nước (Jet-ski, xuồng máy, ..)
ô nhiễm (Dầu, xăng, chạy bằng pin axit, ..) họ bị cấm! Ngoại lệ:
Park-Ranger vận chuyển.

Một người không thể dựa vào cộng đồng làm việc đó ngay. Không điều trị, điều trị một
phần, điều trị sai, cắt giảm chi phí, tham nhũng, hành vi tố tụng hình sự, .. xử lý nhà
nước đang trở thành bắt buộc.

xử lý nhà nước đòi hỏi phải lọc. Lọc là giảm:
asen, amiăng, clo, chloroform, độ cứng cacbonat, đồng, bụi bẩn, thuốc diệt cỏ, kim loại nặng,
chì, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa, ... Cũng trong vùng khí hậu ấm hơn nước lọc cần phải được
luộc để bảo vệ chống lại nguy hiểm

(Vi sinh vật) dịch bệnh.

Mối đe dọa đến nước ngọt

Liền sau đó, nhu cầu về nước ngọt sẽ vượt quá sự sẵn có của nước ngọt.
mưa bị ô nhiễm có thể gây ra sơn vỏ, ăn mòn của cấu kiện thép (cầu)
, Xói mòn đá, héo lá & thảm thực vật, kích ứng da, ... Kiểm tra
'Breathable Air' & 'xanh Concept' trên lời khuyên làm thế nào để
chứa ô nhiễm.
Thủy lợi! Sử dụng nước ngầm để tưới depletes hồ chứa nước ngầm nhanh hơn nó có
thể bổ sung. Dẫn đến khô cạn cả một hệ sinh thái & tạo ra một tình trạng thiếu nước
ngọt. Nước ngầm tưới tiêu kết thúc. Bất cứ ai sử dụng trái phép nước ngầm phục vụ
tưới tiêu bị khởi tố, CÔ / R7 . Chính phủ cho phép các nước ngầm tưới tiêu, được thay thế,
truy tố, CÔ / R7 .
Thủy lợi, sử dụng nước ngọt từ sông, hồ, suối, ... làm chậm dòng chảy của nước. Điều
này khuyến khích sự bốc hơi. Dẫn đến hạn hán! Đây là loại thủy lợi dẫn đến kết thúc các
nền văn minh. End tưới.

Ô nhiễm thủy của (Lạch, suối, sông, ao, hồ, ..) tạo ra một
tình trạng thiếu nước ngọt.
Nước mưa chứa đầy chất độc, chất độc, maceuticals phar-, .. bất
hợp pháp đổ chất thải công nghiệp, chất độc, chất độc, .. Gây ô
nhiễm cách sạch nước kết thúc, gây ô nhiễm đang bị truy tố, cá
nhân CÔ / R3 tất cả những người khác, CÔ / R7 .
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Bổ sung nước ngọt
Khử muối sử dụng rất nhiều năng lượng, tốn kém. Lượng nước có tác động xấu đến
môi trường, kéo một số lượng lớn cá, sò ốc, trứng, ... vào hệ thống. sinh vật biển lớn
đang bị mắc kẹt với màn hình ở phía trước của một cấu trúc hấp thụ. xử lý hóa học,
sion corro-, tạo ra một nước muối ấm mà được phát hành trở lại vào đại dương.

Khử muối có hàm lượng boron cao làm cho chất lượng nước kém. Nước này được sử dụng trong
trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất lương thực kết quả trong một mức độ ăn kiêng boron cao. Kéo
dài tiêu thụ các cấp bo cao là không lành mạnh.

Tái chế nước thải, nước thải đi qua xử lý sơ bộ để đưa ra các chất rắn, chất dinh dưỡng được
loại bỏ, bộ lọc loại bỏ hầu hết các vi khuẩn và virus. Nước được thì buộc phải thông qua một
màng để loại bỏ ules molec-. Nhà vệ sinh để vòi là một lựa chọn cuối cùng. Kiểm tra không
tiết lộ tất cả sức khỏe rủi ro.

Nước đóng chai (tốn kém) là phù hợp cho việc đi lại. hóa chất chai nước phát hành
nhựa mà trở nên nguy hiểm khi nóng lên (Nắng, nóng) . Ly (không chì) chai được
khuyến khích.

Hương vị nước uống
Đối với nhiều nước uống có thể được pha thêm hương vị. Một số hương liệu là unheal- ngươi & là để thể tránh
được. nước có hương vị có thể được phục vụ lạnh hoặc nóng.

Thích hợp đồ uống có hương vị: chiết xuất thịt bò, chiết xuất gà, Cocoa, trà, cà phê, trái
cây, thảo dược, gia vị, rau.

Không khỏe mạnh đồ uống có hương vị & add-ons: Rượu, màu nhân tạo, hương liệu nhân tạo,
nhân tạo & chất ngọt tự nhiên, có ga, Cola, Cordial, Năng lượng uống, Lemonade, cà phê không
chứa caffein, trái cây, nước trái cây, chất bảo quản, Sodium, ..
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Uống nước là tốt nhất
Daily-thói quen: Hãy đứng dậy, có một ly 0.2l của ướp lạnh nhẹ, nước lọc. Trước mỗi
bữa ăn (Ăn sáng, sớm Day-ăn nhẹ, ăn trưa, Hậu Day-ăn nhẹ, ăn tối) có một ly 0.2l của
ướp lạnh nhẹ, nước lọc. Có Uống kính (Không có nhựa) đầy 0.2l nước lọc trên mỗi
đầu giường-bàn. Uống trong đêm mỗi lần sau khi bạn đến thăm một nhà vệ sinh & khi
có một cổ họng khô, uống phần còn lại khi thức dậy vào buổi sáng.

Không lỏng tiêu thụ. Bạn có 4 ngày để sống!
Bất cứ nhân, Tổ chức / chính phủ mà phủ nhận nước có thể uống được hoặc là nguyên nhân & ảnh
hưởng của nước bị ô nhiễm. Được tổ chức chịu trách nhiệm, lồng,

CÔ / R7

Cà phê một thức uống trên trời kích thích
Cà phê một thức uống pha chế biến từ hạt rang của coffeeplant.
Cà phê được chế biến từ các khô, rang, hạt của cây cà phê, trồng ở vùng khí hậu nóng,
ẩm ướt dọc theo đường xích đạo. Có 2 loại: Robusta có hương vị mạnh mẽ và toàn
thân. cà phê Arabica tăng trưởng với độ cao cao hơn & có một hương vị mượt mà & chất
thơm hơn.
Khi chọn & khô, hạt cà phê được rang vào khoảng 200 ° C. Điều này cho phép các chất đường
trong đậu để caramelize & hương vị của cà phê để phát triển. Càng dài thì cà phê được rang, hoặc
cao hơn rature tempe-, càng sẫm nướng, sẽ & đầy đủ hơn các hương vị, trong thịt nướng ánh
sáng chung có một sắc nét hơn, hương vị chua hơn, trong khi thịt nướng đậm có một sâu hơn,
hương vị phong phú hơn. Một nướng tối không nhất thiết phải là, 'mạnh hơn'. Sức mạnh của một
tách cà phê phụ thuộc vào bao nhiêu nước được thêm vào trong khi cà phê đang được ủ.
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Làm thế nào để ma keac lên ofcoffee?
Làm thế nào để nhận được nhiều nhất từ cốc yêu thích của bạn cà phê.

1) Lớn nếm cà phê bắt đầu với nước hương vị tuyệt vời. Nếu nước lọc không có sẵn, sử dụng nước
lạnh từ vòi nước. Hãy để nó chạy trong một vài giây để thông khí trước khi thêm nó vào ấm đun
nước.

2) Hãy để nước đi ra khỏi đun sôi trước khi đổ nó trên cà phê (Tức thời hoặc nhỏ giọt
lọc) hạt. Sôi nước scorches hạt & tác động về hương vị.
3) Khi sử dụng sữa (không được khuyến khích) , thêm nó vào cốc sau khi nước. Nếu sữa
được thêm 1, cà phê có thể không pha trộn là tốt. Nước nóng có thể bỏng sữa, thay đổi
hương vị.
Chú thích! Chất ngọt (Đường hoặc nhân tạo) hủy hoại cà phê!
Không chứa caffein không phải là cà phê nhưng sức khỏe có nguy cơ.

Chỉ sử dụng sữa không sữa.

chuẩn bị :
Bia,

tức thì,

Nhỏ giọt-Filter Máy pha cà phê; cà phê espresso (máy móc) .

Cà phê đã lọc caffein một Mối nguy hại cho sức khỏe!
Cà phê khử caffeine sử dụng dung môi. dư lượng dung môi thường khó chịu dạ dày.

Logic! Cà phê không Caffeine đánh bại mục đích của việc uống cà phê.

Quả cà phê một Môi trường có nguy cơ!
Quả cà phê tất cả 1 tỷ là một thảm họa môi trường. Họ không phân hủy sinh học.
Họ không được tái chế. DỪNG LẠI! Sản xuất!
truy tố, CÔ / R7 . DỪNG LẠI! Sử dụng chúng!
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Làm thế nào để uống một tách cà phê?
Để có được hương vị / hương vị tốt nhất để cho nó mát một chút so với mất slurps lớn hơn là
nhấm nháp. slurps lớn của cà phê nhả hương thơm hơn. Mùi & nếm thử, trên trời. Có cà phê
wicket với sữa:

cà phê espresso là một thức uống tập trung ủ bằng cách buộc nước nóng dưới áp lực
thông qua cà phê nghiền mịn. So với phương pháp pha cà phê khác, espresso có một
sự nhất quán dày hơn, nồng độ cao của chất rắn hòa tan, và bọt. Espresso là cơ sở
phục vụ đồ uống khác: Cappuccino, Latte, Macchiato, Mocha, Americano, Gringo,
Duo-shot, Lava & Mote. Ăn kèm với một nụ cười.

Cappuccino: chuẩn bị kết cấu & nhiệt độ của sữa là bước quan
trọng nhất. Sữa được hấp thêm bong bóng khí rất nhỏ cho nó
một mượt tex- ture (bọt) . Một cú sút espresso được đưa vào
cốc, sữa bọt nóng được thêm vào, đứng đầu với 2cm bọt dày,
kết thúc với một rắc đất quế.

Macchiato: nóng lên sữa
Latte: nóng lên sữa không có bọt. Một

Mocha: làm nguyên liệu ca cao
không
có
bọt.
Điền
cốc
2/3
với
nóng. Điền cốc 1/2 với cacao
cú sút espresso được đưa vào một
sữa. Thêm một cú sút
nóng. Thêm một cú sút
cốc. sữa nóng được thêm vào,
espresso. Đầu với lá bạc hà. espresso. Nạp với sữa & bọt
đứng đầu với một rắc cacao thô.
sữa. Thêm một rắc cacao thô.

Lava: 1st một cú sút
espresso. Thêm một nip

Mote: Điền cốc 1/2
với trà bạc hà nóng.

của concen - trated nước
trái cây quýt. Thêm một
cú sút Cocoa liệu nóng

Top với sữa bọt nóng. Thêm một rắc đất
quế.
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Americano: Một cú sút espresso

Gringo: Điền cốc 1/2 với nước

Duo-shot: Thêm 2 bức ảnh của

được đưa vào cốc. Nước nóng

nóng. Thêm 2 bức ảnh của

espresso. nước thì nóng.

được thêm vào.

espresso. Ngày đầu rắc hạt nhục
đậu khấu.

Ca cao một thức uống trên trời kích thích
cây ca cao phát triển ở các vùng nhiệt đới nóng, mưa. Đó là quả là Pods. Bên
trong một pod có hạt (Đậu) . Hạt ca cao được biến thành bơ ca cao và bột.

Chuẩn bị Cocoa Hot:
bột cacao 1 muỗng canh,
1 chén: sữa đậu nành, sữa dê hoặc sữa không kem khác. trích 1 muỗng
cà phê vani, Dash quế, Dash của hạt nhục đậu khấu.

Kết hợp các thành phần trong một nồi nhỏ và ấm áp trên lửa vừa thấp, khuấy cho
sủi bọt và nóng.

Trà một thức uống trên trời kích thích
Camellia một cây thường xanh. Đó là lá nhặt & chế biến cung cấp cho chúng tôi trà. Trà cơ bản là màu
đen hoặc màu xanh lá cây. Họ có thể được hương vị hoặc sented.

chuẩn bị trà giám sát-Guardian, nơi lỏng chế biến trà lá thành một Infuser trà. Đặt Infuser
vào cốc thủy tinh. Đun sôi nước, ngăn chặn sự đun sôi, khi dừng bọt đổ vào cốc thủy tinh.
Thưởng thức !
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(A) Cũng giống như các điểm dừng bọt đổ trên trà đen. Sau 1 phút
khuấy Infuser 3 lần. Sau một phút remove. Uống, hoặc thêm bất kỳ nước
ép cam quýt cho hương vị, hoặc để cho nó mát mẻ, thư giãn & đồ uống.
Cảnh báo không làm ô nhiễm với các chất làm ngọt, chất làm trắng (Nhân
tạo & / hoặc tự nhiên) .

(B) 10 giây sau khi ngừng bọt đổ trên trà xanh. Khuấy Infuser
3 lần. Sau 1 phút remove. Uống, hoặc thêm bất kỳ nước đá
cây cho hương vị, hoặc để cho nó mát mẻ, thư giãn & đồ
uống.
Cảnh báo không làm ô nhiễm với các chất làm ngọt, chất làm
trắng (Nhân tạo & / hoặc tự nhiên) .

chuẩn bị trà thảo dược hạt, nơi lỏng ép hạt vào một Infuser. Đặt Infuser
vào cốc thủy tinh. Đun sôi nước, ngăn chặn sự sôi. Cũng giống như các
bubb- ling điểm dừng đổ trên hạt. Sau 1 phút khuấy Infuser 3 lần. Sau 7
phút nữa loại bỏ. Uống, hoặc để cho nó mát mẻ, thư giãn & đồ uống. Cảnh
báo không làm ô nhiễm với các chất làm ngọt, chất làm trắng (Nhân tạo
& / hoặc tự nhiên) .

Herbal-lá chuẩn bị trà. Giống như trà xanh.

chuẩn bị trà thảo dược gốc, rễ chopp.
Chuẩn bị giống như màu đen-trà.

Sử dụng lò vi sóng khi pha trà túi đưa ra những hương vị.
Xóa thẻ từ teabag chắc chắn kim loại chủ yếu được lấy ra. Hầu hết các thẻ giấy sử dụng mực
in giá rẻ, discoloring nước, gây trở ngại cho hương vị.
Đặt nước nóng trong một trà cốc> thêm lựa chọn của bạn Tea-túi > nhiệt trong lò vi sóng trong 30
giây trên một nửa sức mạnh (400-500 watt) > Hãy để nó nấu trong lò vi sóng trong một phút > lấy
nó ra > thưởng thức!

Uống nước là tốt nhất ( có thể có hương vị)
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Privilege 3: Ăn

được, thực phẩm lành mạnh

Một phần của thói quen hàng ngày được ăn. Làm thế nào cho sức khỏe chúng tôi & chúng ta đang sống trong
bao lâu. Có rất nhiều để làm với thói quen ăn uống của chúng ta.

Thức ăn 5 lần một ngày:

'Bữa ăn sáng, bao gồm nước, Rau thơm, gia vị, mật ong, cà phê, ..
Đầu Day-snack, bao gồm nước, trái cây, các loại thảo mộc, trà, ..

Bữa trưa, bao gồm nước, salad, trứng, cà phê, ..

Cuối Day-snack, bao gồm nước, Nuts, Berries, Gia vị, Cocoa, ..
Bữa tối'. bao gồm nước, chủ đề Ăn tối, trà hay cà phê .. Các loại rau.

7 loại thực phẩm nên ăn hàng ngày: nấm (nấm) , Hạt
(Lúa mạch, đậu lăng, ngô, yến mạch, kê, quinoa, gạo, lúa mạch đen, lúa miến, lúa mì) , Ớt
nóng, Hành (Nâu, xanh lá cây, đỏ, mùa xuân, hẹ, tỏi, tỏi tây) , Mùi tây, Sweet-Capsicum,
Rau (Măng tây, đậu, bông cải xanh, súp lơ, cà rốt, đậu Hà Lan, giá, ..)

Mỗi tuần ngày cần phải có một chủ đề Dinner: ví dụ 1 ngày: Rau;
Ngày 2: Gia cầm; Day3: động vật có vú; Giữa tuần: Bò sát; Day5: Đồ ăn biển;

Ngày cuối tuần: Hạt quả hạch; Ngày vui: Côn trùng.
Chế độ ăn uống-Không-Không' S: chất ngọt nhân tạo, Sản xuất lương thực, thực phẩm biến đổi gen,
bổ sung fructose.

fructose nguyên nhân chính của bệnh tiểu đường & Béo phì (mỡ - Những người) .

Fructose có hại cho dù nó đến trong đường hoặc trái cây. Thêm Fructose trong chế biến đồ
uống hoặc thức ăn là một sức khỏe nguy hiểm. Chế biến, phân phối, bán của loại thức uống
hay thực phẩm là hành vi tội phạm
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& Nhu cầu truy tố. CÔ / R6
Ngoại lệ: chưa qua chế biến berries , Trái cây , Mật ong , Rau .
Nói không với : Bất cứ điều gì có chứa: Fructose, Glucose, đường; Bánh quy, Bánh, Bữa sáng-ngũ
cốc, Sô cô la, trái cây, nước trái cây, Ice-cream, Jam, Sốt cà chua, Kẹo, nước chanh (Cola, năng
lượng, ...) Mứt, Muesli- quán bar, Nước sốt, Rượu ...

Sản xuất lương thực là quá mặn có quá nhiều chất bảo quản, thường là quá nhờn &
có đường thêm vào làm cho nó không thích hợp để tiêu thụ bởi con người, vật nuôi &
vật nuôi. Sản xuất lương thực là một causeof cao huyết áp, tắc nghẽn động mạch & Béo
phì (mỡ - Những người) . Chế biến, phân phối, bán thực phẩm Sản xuất là hành vi tội
phạm cần truy tố. CÔ / R6
Nói không với: Sữa-sữa, sữa-phô mai, thức ăn nhanh,
giăm bông, bánh mì kẹp thịt, Alami, ...

Hãng sản xuất: Bánh mì, thịt; Pizza, Xúc xích,
Xử lý : Trái cây, Súp, Các loại rau ...
GM-Thực phẩm là những gì mọi người thực sự tiêu thụ. Tất cả bắt đầu như di truyền biến
đổi (Thiết kế) hạt (GM-Crop) . GM-Crop vì dòng chảy

- trên tác dụng làm thay đổi toàn bộ thực phẩm chuỗi. Tạo đột biến mà tạo ra bệnh mới,
đe dọa tính mạng Global-Bệnh dịch ở tất cả các thành viên của Thực phẩm-chuỗi! Kể cả
con người! Mọi người sẽ trở nên ốm hơn, chết trẻ, nhiều dị tật, trẻ ốm hơn, nhiều trường
hợp sẩy thai ... Sẽ thay đổi DNA của con người.
GM-Thực phẩm Survival Threat: Cỏ linh lăng, em bé thực phẩm, thịt xông khói, bánh mì, ngô, ăn sáng
ngũ cốc, hạt cải, trứng, giăm bông, bơ thực vật, thịt, khoai tây, đu đủ, đậu Hà Lan, thịt gia cầm, gạo, xúc
xích, đậu tương, cà chua, lúa mì, bí xanh, ...

Nhu cầu từ thực phẩm không giả mạo cộng đồng. KHÔNG: Rượu, di truyền-sửa đổi,
Thuốc diệt cỏ, Insectisides, thực phẩm Sản xuất, muối, chất làm ngọt (Nhân tạo hay tự
nhiên) , ...

Ăn mừng: 12.1.7.

16

Sức khỏe tốt ngày CG Kalender

1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

Privilege 4: Bảo vệ, quần áo giá cả phải chăng
Trang phục bảo hộ là cần thiết để bảo vệ con người thân từ khí hậu, bệnh & ô nhiễm.
Bảo vệ-quần áo cần phải được bàn comfor- & hữu ích. Bảo vệ-quần áo cần phải được
giá cả phải chăng. quần áo phòng hộ bao gồm đầu bìa, quần áo, vớ & bảo vệ chân.

Cái đầu bảo vệ bao gồm Balaclava, mũ len, K-khăn, bảo vệ & mũ bảo hiểm Eye. Balaclava (
Cái mũ len) , K-khăn tôi s dệt kim ra khỏi lông cừu hoặc một kết hợp của bông và len (Không
có chất xơ tic synthe-) . Có thể là bất kỳ màu hoặc mẫu. Eye-bảo vệ & mũ bảo hiểm cho bảo
vệ UV. Các tấm che mặt là ngang cong & thẳng lên & xuống, không thể phá vỡ, cao chống
xước, tia UV khối, không mờ sương lên, chói điều chỉnh (Đậm / nhạt hơn, nhẹ hơn / tối hơn) . Chiếc
mũ bảo hiểm có da trở lại như cổ bảo vệ.

Trang phục bảo hộ là cần thiết để bảo vệ con người thân từ khí hậu, bệnh & ô nhiễm. Các
bộ phận cơ thể chính được bảo vệ bởi bảo hộ, không quần áo là da & feet. Bảo
vệ-quần áo nên luôn luôn đeo bên ngoài.
Trang phục bảo hộ, Coverall (Với mui xe) hoặc 2 mảnh làm bằng lanh, bông, len, hoặc một kết hợp
của bông / len (Không có sợi tổng hợp) bất kỳ màu / mẫu. Hoặc là nên có một cổ t-shirt, phùng * tay &
chân đóng cửa ở cổ tay & mắt cá chân (Dự thảo bằng chứng) . * Phùng tay & chân cho phép khớp khuỷu
tay / đầu gối để di chuyển tự do cũng không khí bên trong tạo kiểm soát khí hậu cho làn da & cơ thể.

Quần áo được làm từ sợi tự nhiên: động vật da, nhà máy sợi, lụa, cotton hoặc len. Artificial-xơ
không được sử dụng cho quần áo chạm vào con người-da. Sản xuất nhân tạo-xơ quần
áo kết thúc.

quần áo bảo hộ là thoải mái, lâu dài, thiết thực, affordab- le. Hợp thời trang (nhà thiết
kế nhãn) bảo vệ-quần áo là overpriced, đắt tiền, không thực tế và ngắn hạn. Không thể
chấp nhận!
Feet cần bảo vệ khỏi khí hậu & gõ. Da, ngón chân & mắt cá chân có nguy cơ. bảo vệ
chân gồm Socks & Boots. Luôn luôn đeo bảo vệ chân khi mạo hiểm bên ngoài.
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Vớ được làm từ bông, len, một kết hợp của bông và len (Không có sợi tổng hợp) bất kỳ màu sắc
bất kỳ mẫu. Vớ nên bao gồm Feet lên đến 7cm trên mắt cá chân.

Boots có da bảo vệ trên, da mềm mại bên trong (Không
có sợi tổng hợp) đế da hoặc cao su.
Boots bảo vệ Feet lên đến 7cm trên mắt cá chân.

giày dép tổng hợp nóng lên chân sôi họ. Bạn không thể đi lại
được.
Tay bảo vệ theo hình thức Găng tay (Không có sợi tổng hợp) được
mặc khi cần thiết!

SHUN:
nhãn thiết kế là một phần tinh hoa của sự giàu có, phân biệt chủng tộc. nhãn thiết kế được trên giá. Được
sản xuất bởi nô lệ lao động. Được thiết kế cho kiêu ngạo sung túc snubbing đang gặp khó khăn thiếu
thốn & nghèo. Shun người mặc này.

Nhà thiết kế nhãn! Những người nơi nhãn thiết kế! Cửa hàng
bán lẻ, người bán nhãn thiết kế! Overpriced Protec chính kịp thời,
quần áo! Không thực tế thời trang quần áo phòng hộ! quần áo
bảo hộ được làm từ sợi artificial-! XẤU HỔ & SHUN người chế
giễu nhà- ít hơn. Họ trả tiền để có cái nhìn cothing rửa ra, đã cố
tình tách & lỗ thực hiện trong họ.
Không thể chấp nhận cách ăn mặc vô giá trị:

Hãy để mọi người vô giá trị biết rằng họ là vô giá trị.

Shun quần áo giày dép tổng hợp. Kết thúc sản xuất
quần áo tổng hợp, giày dép.
tổng hợp bất hợp pháp sản xuất được, CÔ / R6 .

Bảo vệ cơ thể của bạn sử dụng bảo hộ, quần áo bên ngoài!
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P rivilege 5: Hy

gienic, affordableshelter

Con người có một 1GOD trao quyền Giá cả phải chăng bảo mật ters Living Quar- (Nơi trú ẩn) .
Chính phủ có nhiệm vụ cung cấp dân số với Quarters Living an toàn Giá cả phải chăng. Shelter
được cung cấp bởi ' Shire'
(Chính quyền địa phương) . Một phần của Shire-quy hoạch. NHÀ !!

Cho phần đất của bá tước cung cấp khu nhà ở giá cả phải chăng tất cả Freehold Đất đai & nơi trú ẩn
trong nước (Tư nhân) được chuyển giao cho nó. rỗng xuyên

- tài sản ferred được làm đầy với người vô gia cư và gia đình trên danh sách chờ đợi. nhà đa phòng
ngủ với chỉ 1 cư ngụ cần phải thực hiện trong chiếm đóng khác. Đó là hành vi chống đối xã hội
không thể chấp nhận cho 1 người có nhiều sau đó 1 phòng ngủ.

Tất cả các khu nhà ở giá cả phải chăng là nơi ăn nghỉ cho thuê. Cuối cùng, vanity vườn
cảnh, nhà cửa miễn phí-đứng cần phải được thay thế bằng cụm nhà ở cộng đồng. nơi
ăn nghỉ cho thuê cụm được cung cấp bởi 'Shire'.

Tất cả nơi ăn nghỉ cụm có 3 cấp độ của người thuê nhà + 1 cấp kính
Đất Level, Level 1, Level 2, Glasshouse vườn (Người thuê nhà có thể phát triển các nhà máy) . nơi
ăn nghỉ cụm gồm Single-đơn vị (1 phòng) , Couple-đơn vị (2 phòng) , Gia đình-đơn vị (3 phòng ...) .
dòng Hướng dẫn-bắt buộc (Tình trạng gia đình, tuổi tác) ứng dụng.

Tất cả các khu phố sống an toàn Giá cả phải chăng là nơi ăn nghỉ cho thuê.
thuê hàng tuần là 14% tổng thu nhập hàng tuần của người thuê nhà. Nhiều người thuê nhà thuê là 14% tổng
thu nhập hàng tuần chung của người thuê nhà. Ví dụ như $ 100 tổng thu nhập hàng tuần, thuê $ 14. $ 1000
tổng thu nhập hàng tuần, thuê $ 140.

phần đất của bá tước cung cấp điện & nước với tối thiểu hàng ngày (Miễn phí) / (Sau đó trả tiền) tối
đa cắt đứt sử dụng. Shire cũng cung cấp máy giặt cộng đồng, bảo dưỡng, vui chơi giải trí, chất thải
& thoát nước-loại bỏ.

Độc thân người thuê nhà được hưởng 1 phòng khách của cộng đồng. Ở tuổi 63 trans- fer để nơi
ăn nghỉ hưu (bắt buộc) . Single 1 phòng thuê sử dụng trên cùng một nhà vệ sinh cộng đồng mức
/ cơ sở, Bồn tắm và ở phía dưới
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mức giặt là / bồn tắm.

Couple (1 HE & 1 BÀ ẤY) người thuê nhà có 2 phòng: khách / ngủ / bếp & vệ sinh /
vòi hoa sen. Chia sẻ giặt là / tắm ở mức đáy.
hành động (bắt buộc) để 'Gia đình-đơn vị' khi trẻ em đến nơi. Một cặp vợ chồng trở nên đơn,
chuyển tiền (bắt buộc) để đơn đơn vị.
người thuê nhà gia đình có 2 phòng (Sinh hoạt / ngủ / bếp & vệ sinh / vòi hoa sen. Chia sẻ giặt
là / tắm ở cấp dưới) + 1 phòng cho mỗi 2 trẻ em. Sau khi đứa trẻ cuối cùng di chuyển ra khỏi (Theo
độ tuổi 18 bắt buộc) . chuyển Couple (bắt buộc) để cặp vợ chồng sống.

Nơi trú ẩn là giá cả phải chăng, thoải mái, hợp vệ sinh, bảo vệ, ...
Shire nhà ở xã cluster- đáp ứng tất cả nhu cầu của con người! Một
nơi để bắt đầu & phát triển một gia đình.

Cụm Homes cho phép nhỏ: Aquarium, hồ cạn, chó nhỏ. Không cho phép
Mèo, động vật hoang dã, vật nuôi, mở bất kỳ điều đó là lớn hơn so với
một con chó nhỏ, không giống. Sinh vật đó là một mối đe dọa cho người
thuê & môi trường sống.

Chú thích! Người thuê nhà với tinh thần, thể chất, khuyết tật tình dục, sống trong nhà chờ đặc biệt được
cung cấp bởi chính quyền tỉnh.

Hỗ trợ xã-Cluster-Nhà ở. Nhà của bạn!
Cộng đồng của bạn!
P rivilege 6: Wo

rship & Be lievein 1GOD

Người giám hộ người giám hộ thờ hàng ngày 1GOD . 1GOD muốn tôn trọng, muốn được
thần tượng. 1GOD người nắm giữ hai HE & SHE. Soul gốc đã tạo ra vũ trụ vật lý (Nhân
Destiny) & Vũ trụ tinh thần (Trời) . tôn thờ 1GOD tỏ lòng tôn kính, thờ phượng.

1GOD Muốn Nhân loại phải giám sát của vũ trụ vật lý (Nhân
Destiny) . Như tiến hóa nhân loại, 1GOD gửi tin nhắn sẽ được sử
dụng như hướng dẫn.
Các thông báo mới nhất là ' Luật-Đấng Ban Manifest' nó làm cho tất cả
các tin nhắn trước nên lỗi thời.
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1GOD tặng một phần của linh hồn gốc cho tất cả các dạng sống trong vũ trụ vật lý. Thờ
phượng giữ một linh hồn liên lạc với các vũ tinh thần.
Cá nhân và cộng đồng về thờ phượng giữ con người liên lạc với 1GOD.
Thờ cúng 1GOD đòi hỏi phải cầu nguyện, chăm sóc, sử dụng & thưởng thức 1GOD' S

sáng tạo. Thờ phượng là đã bao gồm tất cả mọi thứ đó là đẹp lòng
1GOD, cho dù họ đối phó với các vấn đề tín ngưỡng, hoặc những hành động của một tín đồ.

Điều này bao gồm các nghi lễ, tín ngưỡng, nơi làm việc, hoạt động xã hội & hành vi cá nhân ....

1GOD không muốn nơi mục đích xây dựng thờ cúng. nơi Do đó pur- tư thế xây dựng thờ cúng
được xói mòn đấy. Các vật liệu xây dựng được tái chế các hợp chất xây dựng 'Free-Giáo dục'. Giám
sát-Guardian thờ phượng bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào hoặc trên Fun-Day tại một Gathering ở
một trường học .

1GOD không muốn hy sinh. Nhưng tìm kiếm, đạt & áp dụng kiến thức
trong suốt cuộc đời đi vào cuộc sống kinh nghiệm, kiến thức liên tục. Do
đó bàn thờ cần thay thế với bục.

1GOD chỉ muốn 1FAITH với nhiều tụ họp (Nhóm cầu nguyện) .
1FAITH có 1 hướng dẫn (Luật-Đấng Ban Manifest) nó chỉ cần 1Church

(Universe giám sát Guardians) với 7 cơ quan quản lý độc lập đại diện cho 7Tribes .
1FAITH là Tôn chỉ làm cho tất cả các nhóm tôn giáo khác, giáo phái.
Nghi lễ cúng tế cần chuyển đổi sang 1FAITH . Mỗi giám sát-người giám hộ là để cố gắng khiêm
tốn để chuyển đổi người không tin vào 1FAITH .

Chỉ có 1 Idol, 1GOD ! Mọi thứ khác là những thần tượng giả. Shun thần tượng giả & bất
cứ điều gì kết nối với họ.
Người giám hộ người giám hộ có một 1GOD trao quyền hành nghề Tôn giáo của họ. Bất cứ ai hay
tổ chức nào đó từ chối hoặc cản trở quyền này là ' Tẩy chay'. Hơn nữa chúng tôi cầu nguyện rằng 1GOD
giữ họ chịu trách nhiệm trong cuộc sống & Thế giới bên kia.

Thờ cúng 1GOD liên quan đến việc cầu nguyện. nó là phương pháp tốt nhất của giữ liên
lạc với 1GOD. Khi không có 1 Listening! Khi không có hy vọng! Hãy cầu nguyện! 1GOD lắng
nghe.

1GOD là wa ITI ng để hea rf rom BẠN!
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1 GOD -Prayer
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất Mẹ & Cha của
vũ trụ 1 & chỉ thần tượng đối với tôi để thờ tôi cam kết sẽ không có
thần tượng khác
Tôi sẽ tránh xa tất cả các thần tượng giả & tái chế những biểu tượng của họ
tôi nỗ lực để phục hồi tất cả các linh hồn lầm lạc Đối với Glory of 1GOD & lợi
ích của Nhân loại

Hiện chầu của bạn cho Đấng Tạo Hóa!

P rivilege 7: F ree Sp eechwith ralrestrains Mo
Người giám hộ người giám hộ ủng hộ tự do ngôn luận với kiềm chế đạo đức. Trong
một cộng đồng miễn phí tất cả mọi người, ngoại trừ Rehabilitators, có quyền có
tiếng nói của họ. Họ cần phải có một nghi thức tự do ngôn luận: không có ngôn
ngữ xấu

(Bắt nạt, ồn ào, thô lỗ, chửi thề) .
tự do ngôn luận cho phép một cộng đồng để phát huy tối đa nhận thức cộng đồng, tham gia. tự do
ngôn luận chuyển giao cho các ủy ban cộng đồng mang lại nhiều sự trung thực & minh bạch. Không
có gì là tốt hơn so với một cộng đồng miễn phí, tranh luận một cách tự do.

tự do ngôn luận là lớn hơn chỉ trò chuyện, tranh luận, thảo luận, speak- ing. Nó bao gồm
đầy đủ các thông tin liên lạc (Âm thanh, kỹ thuật số, intel

- tài sản lectual, in, bằng lời nói, hình ảnh) đó là có sẵn. Bản quyền phá bỏ những lề of
Greed, trục lợi là một vi phạm về tự do ngôn luận .
Tuyên bố bản quyền là một tội ác, CÔ / R6

tự do ngôn luận cần kiềm chế đạo đức thực thi. Sử dụng Tự do ngôn luận để encite, hận
thù, phá hoại hoặc bạo lực là tội phạm, CÔ / R3 . bộ phim tội phạm ví dụ như Mỹ, mô tả một
nhân viên FBI giết chết một người là giết tốt. Họ không có kill tốt. Nó encites thực thi pháp
luật để giết. Killer-Cops là tội phạm hèn nhát được lồng.

Sử dụng Tự do ngôn luận để xem khiêu dâm trẻ em là tội phạm, CÔ / R3 .

Cung cấp (Làm cho, làm cho có sẵn) khiêu dâm trẻ em / người lớn là tội phạm, CÔ / R6 .
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Sử dụng Tự do ngôn luận để đánh lừa, để lợi nhuận là tội phạm, CÔ / R3 .
Sử dụng Tự do ngôn luận để đánh lừa, ví dụ: Người đồng tính tự xưng là bằng & bình thường. Không đúng
sự thật, đồng tính có khuyết tật tình dục đó là một mối đe dọa cho sự tồn tại loài. giao phối discusting của
họ (Hậu môn & giao phối bằng miệng)
Hành vi này là một mối đe dọa cho trẻ em. Tuyên bố đồng tính luyến ái là bình thường là sai lầm của các loại tồi tệ
nhất, CÔ / R4 . Điều này áp dụng cho tất cả các phương tiện truyền thông rằng lừa dối về tình trạng khuyết tật tình
dục.

Phương tiện truyền thông sử dụng Tự do ngôn luận để hiển thị người đồng tính cha mẹ trẻ em như bình
thường. phương tiện truyền thông này được ủng hộ trẻ em lạm dụng một tội ác ghê tởm nhất, CÔ / R7 . Diễn viên,
đoàn làm phim, distributers đang bị truy tố,

CÔ / R7 . Không khoan nhượng để NUÔI DẠY CON TÌNH DỤC KHUYẾT TẬT

tự do ngôn luận là để được ấp ủ, sử dụng & bảo vệ. Lạm dụng Tự do ngôn luận là để được
kết thúc. Chính phủ thường sử dụng Tự do ngôn luận để brain- rửa, encite, tuyên truyền,
lừa dối, lời nói dối. Các thành viên của Chính phủ mà cư xử như thế được loại bỏ từ Chính
phủ. Họ không thể đứng để tái đắc cử. Họ không được bầu lại. Họ đang xa lánh.

sự tự do (Không tưởng / giả tưởng) là vô trách nhiệm lạm dụng tự do ngôn luận. tự do
này, để làm theo ý muốn, ý chí tự do, thoát khỏi sự ép buộc chính phủ, tự do khỏi ách
nô lệ của Sin. Đây là loại tự do là ích kỷ và làm suy yếu an ninh & tồn tại của một
cộng đồng.
Con người không thể xử lý quá nhiều tự do. Quá nhiều tự do dẫn đến Anarchy, chán nản,
vô đạo đức, ... Con người cần phải được thực thi quy & Quy định (Dựa trên đạo đức) .

tự do ngôn luận sử dụng có trách nhiệm với sự kiềm chế đạo đức là keo chứa một cộng
đồng với nhau. Đây là loại cộng đồng có 1GOD 'S hỗ trợ. Đây là một cộng đồng người giám
hộ người giám hộ.

P rivilege 8: Ma

te, startf ami ly

1GOD' S Thiết kế muốn con người (1HE & 1SHE) giao phối & nhân cho sự sống còn loài. Thiết kế
cộng đồng để sinh tồn tốt nhất, HE & SHE nhập Thánh-Matrimony hợp đồng và bắt đầu một gia
đình. Gia đình mới làm tăng con cái của họ với sự hỗ trợ của cộng đồng.

1GOD' S Thiết kế để đảm bảo sự tồn tại loài đã inbuild ham muốn giao phối.
Đối với những loại gỗ nguyên thủy nó được giao phối bất kỳ giới tính đối diện mà qua tain tán tỉnh các
nghi lễ cer-. Con người cao cấp hơn, gian lận! họ hoàn cảnh

23

1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

thông hơi tán tỉnh với, Lust!
Tìm một người bạn đời. dân ngoại (Thiên Chúa giáo, ...) tìm kiếm tình yêu. Mate cho ham muốn trở thành vô giá
trị và nhiều không bao giờ tìm thấy một người bạn đời để nhân với.

đời tư của là vô giá trị và đôi khi để tăng sự giàu có và / hoặc ảnh hưởng. Nhiều nền
văn hóa có cha mẹ quyết định. Non trong số này là vì lợi ích tốt nhất của một cộng
đồng.

Giám sát-người giám hộ có tỉnh Chính phủ quyết định trong quá trình ' CE' ( Dịch vụ khẩn
cấp cộng đồng) người đi vào hợp đồng một 'Thánh-Matrimony' (H-MC) . Mỗi 17 năm SHE
& mỗi 18 năm HE tham dự.
Trong CE tất cả mọi người được đánh giá về cách họ có thể hữu ích nhất đối với Tribe. CE
cũng giúp với lựa chọn đối tác.

She & He rằng thể chất không thể để nhân trở thành cha mẹ nuôi với '. Họ nhập
'Thánh-Matrimony' Hợp đồng. 'CE' cung cấp cho nhạc trẻ em.

HOLY - MATR IMONY begi nn ingofaf ami ly.
để làm hài lòng 1GOD , cho sự sống còn loài, để hoàn thành 1 của số phận & bất tử do con người loại:
Mate, Multiply và bắt đầu một gia đình! Trẻ em cần phải lớn lên trong một đạo đức, yêu thương, chăm
sóc môi trường với ANH ẤY CÔ ẤY mô hình roll-. A ' Thánh - Hôn nhân ' Hợp đồng bao gồm những vấn
đề đạo đức và pháp lý. Cùng giới tính, chuyển giới hoặc trẻ em molester không thể tham gia vào Hợp
đồng này.

Khuyết tật Secual (Tương tự giới tính, chuyển giới hoặc trẻ em molester) , Bạn không thể tham gia vào
Hợp đồng này. Bất kỳ mà bước vào một 'HMC' có nó bị hủy bỏ. Ngay cả những người đã được hợp
pháp hoá vô đạo đức Chống 1GOD

Chính quyền. Tình dục người khuyết tật, bạn không bao giờ bằng nhau. Đây là những người cần
cách ly. Để bảo vệ trẻ em.

Các ' Thánh-Matrimony Hợp đồng' có một khởi đầu & kết thúc. Nó bắt đầu từ ngày
cưới-Day by ký. Nó kết thúc khi trẻ tes comple- trẻ 16 tuổi cho SHE, 17 tuổi đối với
GDĐH.

P tái -Chúng dd ing - Đà yre qu ir eme nts
'CE' xử lý tất cả các yêu cầu trước ngày cưới lớn. Có thể có những trường hợp 'CE'
không được xử lý, yêu cầu ngày trước đám cưới.
Một HE & SHE bố 'Engagement' của họ tại một ' Thu thập '. Họ đi
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đến ' phần đất của bá tước ' văn phòng & ghi danh vào một 'Bắt đầu một gia đình' khóa học. Trong suốt khóa
học họ nhận được kiểm tra y tế, cho thấy rằng họ có khả năng ing conceiv-. Cũng là một hồ sơ cá nhân là
cần thiết thể hiện năng lực tinh thần & cảm xúc để nuôi dạy con cái. Không một trong hai, kết quả trong hủy
Engagement &

" Không" HM Hợp đồng.

Một cặp vợ chồng cần một đến nay, ' AVL & E ( Tài sản so với nợ & Enti
- tlement) tuyên bố'. Bất kỳ tài sản & Quyền lợi nhận & Nợ phải trả phát sinh trên
Wedding-Day được bổ sung vào 'AVL & E'statement.
Chú thích! người mẹ độc thân, cha mẹ bỏ gia đình, những người bị khuyết tật sexual- (Cùng giới
tính, nhầm lẫn giới tính, trẻ em molester) không thể nuôi dạy con cái.

Chúng tôi dd ing - Đà yre qu ir eme nts.
Đám cưới được tổ chức vào ngày thứ 6 của chủ tế từ Shire-văn phòng của cảnh sát trưởng.

Bride & Groom cung Finger-nhẫn (*) 'Medicals, Profiles & AVL & E.
Họ mang Cha mẹ anh em & chị em. Không ai khác được phép tham dự (Không có
con) .
CHÚ THÍCH ! SHE giữ gia đình tên tuổi của cô. * SHE ngón tay-ring, 9 carat đồng bằng Hoa
hồng vàng, khắc, ngày cô dâu & chú rể 1 st tên. HE ngón tay-ring, 9 carat đồng bằng vàng-vàng,
khắc chú rể ngày và cô dâu 1 st tên.

1GOD là wa ITI ng để hea rf rom BẠN!

YY

yyyy

PHÉP NHÂN - Pr aye r
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn Bạn trong việc thụ hưởng
của giao phối yêu cầu sinh & sinh khỏe mạnh cam kết giao phối & nhân

Vì vậy, loài người có thể định cư ở các vũ Physical Đối với
Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng trên Wedding Day & Nhân ngày

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Chức vụ: CG ' Thánh-Matrimony' Hợp đồng
Mục đích: Mate, Multiply và bắt đầu gia đình!
Thời gian tồn tại: Bắt đầu Wedding-Day. Kết thúc khi con gái út
hoàn thành 16 tuổi cho SHE, 17 tuổi đối với GDĐH.

Bọn trẻ: 3 là bắt buộc, hơn là mong muốn.
giao phối: quyền giao phối duy nhất! giao phối hàng ngày mong muốn thụ thai 1stthời gian.

thụ thai: Không mang thai sau 10 tuần, hỗ trợ y tế là một
phải. Không mang thai sau 50 tuần, hợp đồng bị hủy bỏ.
Phải nhận thức hàng năm cho đến khi hạn ngạch của 3 đứa con là đạt.

Nuôi dạy con: HE & SHE phải mất cha mẹ Course. ANH ẤY CÔ ẤY
phải tham dự Shire-SMEC & Tỉnh-PHeC theo yêu cầu.

Ly hôn: 1 bên cần phải được tìm thấy có tội. * Tội thua mỗi
hưởng từ tuyên bố 'AVL & E' + bất kỳ thành tựu đạt được trong hợp đồng. Cũng có
được không tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ.
* Cả hai tội, trẻ em đi vào chăm sóc nuôi dưỡng.

Lý do ly hôn: Nghiện ngập, Adultery, lồng Rehabilitation, 7 tuần trên hỗ trợ sự sống, bất Mental-, 50% hoặc nhiều hơn
vật chất-khuyết tật.

Ký kết bởi: Cô dâu................................................. ...............................
Chú rể ................................................. ............................

Sự chứng kiến của chủ tế: .................................................. ...........
Ngày: .................................................. .................................................
Những người tham dự: .................................................. ......................................

.......................................................................................
.......................................................................................

En forcedby: Sh giận dữ Sh eriff

nghi lễ hôn nhân tôn giáo phải được thực hiện trên tuần 7. Sau
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hai vợ chồng trở về từ tuần trăng mật của họ. Họ có thể tham dự các nghĩa vụ tôn giáo của họ.
Ví dụ như tham dự Gathering.

Thùng rỗng kêu to lễ cưới lớn & tiệc
ngông cuồng là Anti-xã hội, kiêu ngạo. Họ
đang xa lánh của cộng đồng.

Sau khi kết thúc hợp đồng Thánh-Matrimony (H-MC) các cặp vợ chồng có 2 lựa chọn. Nhập
Hợp đồng Companion (CC) , Hoặc riêng biệt.

bạn đồng hành Hợp đồng
Chức vụ: ' đồng hành' Hợp đồng

Mục đích: Đồng hành, chia sẻ cuộc sống!
Thời gian tồn tại: Cho đến khi tách hoặc tử vong. Tách có để cung cấp cho
thông báo 3month tại Shire-văn phòng.

Bế mạc tuyên bố 'AVL & E' từ hợp đồng 'HM' hoặc tuyên bố 'AVL & E' mới trở thành một phần của
hợp đồng. Nếu tách từng được một nửa số tài sản thuộc sở hữu. Tại cái chết của 1 người kia được
tất cả. Bất kỳ ý muốn được bỏ qua.

Ký kết bởi: BÀ ẤY................................................. ...................................
HE ................................................. ......................................

Sự chứng kiến của cán bộ Shire: ... ................................................. ..........
Ngày: .................................................. ...................................
Bạn đồng hành có thể trao đổi nhẫn sau khi ký một 'Companion liên hệ'. SHE ngón
tay-ring, 9 carat đồng bằng màu trắng-vàng, khắc mình & 1 cô st tên. HE ngón tay-ring, 9
carat đồng bằng màu trắng-vàng, khắc cô & 1 mình st tên.
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1GOD là wa ITI ng để hea rf rom BẠN!

YY

yyyy

BẠN ĐỒNG HÀNH - Pr aye r
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất
trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn Bạn trong việc
thụ hưởng của đồng hành yêu cầu lâu dài chia sẻ đồng hành cam kết
hài hòa & chia sẻ
Xã hội hóa với các cặp vợ chồng đồng hành khác Đối với Glory of
1GOD & lợi ích của Nhân loại

Th isprayerisused enenteringcontract wh!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
sự không chung thủy được phá vỡ lời hứa vẫn trung thành ...
Ngoại tình là vi phạm lời hứa thực hiện giữa một HE & SHE vẫn chung thủy với nhau. Lời hứa đó có
thể là một thỏa thuận miệng giữa những người yêu thích, được đề cập trong một tình yêu chữ, hoặc
một phần của lời thề hôn nhân.
Phá vỡ lời hứa đó là một vi phạm lòng tin là một hành động không trung thành một vi phạm không chung thủy.

Ngoại tình là một hành vi vi phạm lời hứa. Một sai đạo đức bằng cách hoặc là một người đó hoặc
cả hai. phạm này đòi hỏi phải lảng tránh bởi gia đình, bạn bè, hàng xóm, cộng đồng, ...

ngoại tình
Trong thời hạn của một 'Thánh-Matrimony Hợp đồng' bất kỳ gression xuyên tình dục
là một sai lầm đạo đức mà còn là một tội ác của cộng đồng. phạm tình dục (Hậu
môn, miệng hoặc âm đạo) bởi chồng với một SHE, HE hay động vật. phạm tình dục (Hậu
môn, miệng hoặc âm đạo) bởi vợ với một HE, SHE hoặc động vật. Những tội lỗi là,
'Ngoại tình'. kết quả ngoại tình trong hủy bỏ bắt buộc của một ' Thánh-Matrimony
Hợp đồng ' ( ly hôn) .

Nếu người vợ không mang thai & không có trẻ em. các ngoại tình (Anh ấy hay cô ấy) bị khởi
tố, CÔ / R4 ! Tất cả những gì thuộc sở hữu của ngoại tình đi vào nạn nhân của sự phản bội này
như bồi thường. Chồng và vợ là ngoại tình cả hai đều bị truy tố, CÔ / R4 & tất cả mọi thứ mà họ
sở hữu
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đi vào Kho bạc.
Nếu người vợ có thai & / hoặc có trẻ em. các ngoại tình (Anh ấy hay cô ấy) bị khởi tố, CÔ / R5 ! các
ngoại tình (Chồng hoặc vợ) không được phép nhìn thấy hoặc được ở gần con cái bao giờ hết.
Tất cả những gì thuộc sở hữu của ngoại tình đi vào nạn nhân của sự phản bội này như bồi
thường.
Chồng và vợ là ngoại tình cả hai đều bị truy tố CÔ / R5 & mặt ở khắp mọi điều mà họ sở hữu đi vào Kho
bạc. Trẻ em đi vào Foster chăm sóc & không bao giờ được nhìn thấy cha mẹ của họ một lần nữa.

Ly hôn
Ly dị trở nên bắt buộc khi 1 hoặc cả hai bên của một ' Holy- Matrimony Hợp đồng ' vi
phạm nó hoặc trở nên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình.

Lặp lại phạm tội của Nghiện (Xem Scroll 4) . ngoại tình (Xem Ngoại tình) .
Nếu 1 hoặc cả hai bên của, H-MC nhập lồng-Phục hồi chức năng. Nếu 1 hoặc cả hai bên của,
H-MC là 7 tuần trên hỗ trợ sự sống. Chứng nhận bất Tâm thần. Xác nhận 50% hoặc nhiều hơn
vật chất-khuyết tật.

Ly dị 1 bên cần phải được tìm thấy có tội. Tội thua mỗi ment entitle- từ tuyên bố 'AVL & E'
cộng với bất kỳ thành tựu đạt được trong hợp đồng. Cũng có được không tiếp xúc nhiều với
những đứa trẻ. Cả hai tội, trẻ em đi vào chăm sóc nuôi dưỡng. Tài sản đi đến kho bạc.

Tách rời
Tách sau khi hoàn thành H-MC . Giá trị của tuyên bố 'AVL & E' được chia bằng nhau. Cả
hai bên đều để giữ liên lạc với con cái (cháu) .

Tách đồng hành sau khi thông báo 3month tại văn phòng Shire-. Giá trị của tuyên
bố 'AVL & E' được chia bằng nhau. Cả hai bên đều để giữ liên lạc với con cái (cháu) .

Nuôi dạy con

Hiện nay đa số phụ huynh không có khả năng để cung cấp cho con cái của họ có cơ hội
để sản xuất tốt nhất của họ. Điều này là do sự giàu có-phân biệt chủng tộc nhiều trẻ em bị
từ chối cơ hội để sản xuất tốt nhất của họ. Giám sát-Guardian có câu trả lời: End giàu
apartheid dải asset- & lồng ( CÔ / R6 ) bọn tội phạm là ai gây & ảnh hưởng của wealth-
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phân biệt chủng tộc.

Giám sát-Guardian sử dụng cộng đồng làm cha mẹ, miễn phí giáo dục, Học & Dạy, Shire-SMEC &
Tỉnh-PHeC! Cộng đồng cha mẹ một thông đồng của các học giả, các nhà giáo dục, y si của & cha
mẹ. Tham gia với chúng tôi để làm cha mẹ tốt.

Đặt tên con
Giám sát-Guardian đưa ra mới sinh ra 3 tên của họ. 1 st Tên (Lên đến 10 ký tự) , 2 nd Tên (Lên
đến 10 ký tự) , Tên gia đình (Lên đến 10 ký tự) . Không ai trong số những cái tên đã có
hơn 10 chữ cái. CG chọn tên mới sinh ra trước khi sinh. Một cái tên mới sinh của đại diện
cho sự tiếp nối của một bà mẹ & cha di sản gia đình.

1 st tên của một SHE mới sinh ra có một nữ 1 st hoặc 2 nd tên từ gia đình bà mẹ (Còn sống hoặc
deseased) . 1 st tên của một HE mới sinh ra có một người đàn ông 1 st hoặc 2 nd tên từ gia đình
cha (Còn sống hoặc deseased) .

Khi mới sinh cha mẹ là chưa quyết định về một cái tên. Mới sinh ra được đưa ra mặc định
1 st Tên. Một SHE mới sinh ra được các bà mẹ 1 st Tên. Một mới sinh ra HE được cha 1 st Tên.
Tên một lần cho không thể thay đổi.

2 nd tên của một SHE mới sinh ra có một nữ 1 st hoặc 2 nd tên từ gia đình cha (Còn sống hoặc
deseased) . 2 nd tên của một HE mới sinh ra có một người đàn ông 1 st hoặc 2 nd tên từ gia đình bà
mẹ (Còn sống hoặc deseased) . Khi mới sinh cha mẹ là chưa quyết định về một cái tên. Mới sinh
ra được đưa ra tên thứ 2 mặc định. Một SHE mới sinh ra được những fathers'mothers' 1 st

Tên. Một mới sinh ra HE được các bà mẹ ông bố 1 st Tên. Tên một lần cho không thể
thay đổi.
Khi bước vào một ' Thánh-Matrimony Hợp đồng ' SHE giữ gia đình tên cô cũng như HE.
Các gia đình tên của một SHE mới sinh ra là dành cho gia đình tên mẹ (bắt buộc) . Các
gia đình tên của một HE New- sinh là dành cho gia đình tên cha (bắt buộc) .

P rivilege 9:

ha ve một vật nuôi

Một phần của nhiệm vụ một giám sát-Guardian là để sống hòa hợp với động vật. A 'gia đình
giám sát-Guardian' sẽ kết hợp động vật vào gia đình của họ. Những con vật này được gọi là
vật nuôi. Họ được đào tạo, chăm sóc & yêu thương.
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Vật nuôi là là không có nguy hiểm cho cộng đồng, các Habitat & đó là động vật hoang dã.
Vật nuôi đều là phòng không độc. Vật nuôi không phải là kẻ thù. Vật nuôi không phải là động vật hoang dã.
Vật nuôi là không lớn thì một con chó nhỏ. Vật nuôi không thể bay.

vật nuôi động vật có vú được thiến. Chỉ người nuôi được cấp phép có thể sinh
sản. chăn nuôi Unlicenced, CÔ / R3 cho mỗi con vật.
Động vật có vú không chỉ được giữ bên trong nhưng có được tiếp xúc với bên ngoài.

Chó & người chăm sóc họ phải hoàn thành huấn luyện vâng lời. Không làm như vậy, CÔ
/ R1 . Chó lớn không được sử dụng như thú cưng. Vi phạm, chó lớn được lấy từ chủ sở
hữu, CÔ / R1 . Chỉ những con chó nhỏ sống trong Cluster-Homes.

Mèo là loài săn mồi & thích đi lang thang làm cho chúng unsuitab- le như thú cưng,
vi phạm, CÔ / R3. chim bay cần phải được tự do bay. Làm cho chúng phù hợp như
thú cưng, vi phạm, CÔ / R2 .

Cụm Homes cho phép nhỏ: Aquarium, hồ cạn, chó nhỏ. Không cho phép
Mèo, động vật hoang dã, vật nuôi, mở bất kỳ điều đó là lớn hơn so với một
con chó nhỏ, không giống.
Sinh vật đó là một mối đe dọa cho người thuê & môi trường sống.

Bể nuôi cá
Aquarium là một phần của ngân hàng giám sát-Guardian Educatitrên hệ thống. Mỗi SMEC & PHeC có Aquarium. ren từ trẻ được dạy
bảo trì Aquarium. nước lạnh & cá nhiệt đới là phù hợp nhất cho cụm
nhà.

terrarium
Hồ cạn này là một phần của hệ thống CG Giáo dục. Mỗi
SMEC & PHeC có hồ cạn. Trẻ em được dạy bảo trì hồ cạn. Nhỏ
terrarium là phù hợp nhất cho cụm nhà.

Vật nuôi được phép cư xử tự nhiên. Trước khi nhận được một
thú cưng mới chủ sở hữu cần để giáo dục mình về cách thú
cưng của họ cư xử tự nhiên. Ngu dốt vật nuôi chủ sở hữu có
thể buộc vật nuôi để hành xử tự nhiên. Điều này trở nên độc ác
để vật nuôi.
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Tàn ác đối với thú nuôi

cắt xén: cắt tai, đuôi, ... CÔ / R2
Thời trang tỉa lông. Vẽ lông, da, ... Dressing chúng lên, ... Đối
xử với họ như con người, phủ nhận họ là chính họ. CÔ / R2
.
Làm tổn thương: đập, đá, ... CÔ / R2
tra tấn: mồi, động vật trong phòng thí nghiệm, ... CÔ / R3

Thrill giết: săn bắn, săn trộm, tai nạn giao thông, safari, ... CÔ / R4
giống: Pugs, tiếng Anh, tiếng chó bulldog pháp được phối giống với đời
đời khuôn mặt phẳng. chủ sở hữu vật nuôi bị thu hút bởi khuôn mặt phẳng
cho resem trẻ con của nó

- blance. Kết quả giao phối cận huyết trong tác dụng phụ
khó thở có con chó bị sụp đổ trong thời tiết & bệnh tim nóng do thở kém, mà làm cho
những con chó bị toàn bộ cuộc sống của họ. chủ sở hữu Pet nghĩ rằng khó thở là
những đặc điểm tính cách duyên dáng. Đây là loại giống kết thúc, CÔ / R4

Giữ 1 con vật cưng mà không có nó giao lưu với loại riêng của nó là độc ác. Động vật cũng là
một phần của 'CG miễn phí-Giáo dục' & 'Dạy & Học'.

Một số vật nuôi, còn lại là vật nuôi. Không động vật hoang dã.
SMEC : Mới sinh ra ở câu lạc bộ, cơ bản-School, chỉ School Girl của, gia đình và Cao đẳng tất cả đều có vật nuôi.
Chăm sóc bởi các nhà giáo dục, các bà mẹ & các học giả.

SMEC cũng có động vật thuần hóa & nghiên cứu động vật hoang dã.

PHeC : trường chỉ Boy, Apprentice-Cao đẳng, kỹ thuật huấn nghệ College, Lãnh đạo
-College, Lãnh đạo-Camp tất cả đều có vật nuôi. Chăm sóc bởi các học giả, các nhà
giáo dục & người cha. PHeC cũng có động vật thuần hóa & nghiên cứu động vật
hoang dã.

1GOD là wa ITI ng để hea rf rom BẠN!

YY

VẬT NUÔI - Cầu nguyện

yyyy
Ăn mừng 11.3.7. Vật nuôi ngày

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên)
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Cảm ơn bạn, cho niềm vui của Pets tôi sẽ huấn luyện, chăm sóc & yêu
mến tất cả các vật nuôi tôi nỗ lực để trở thành một thủ môn Pet chăm sóc
có trách nhiệm tôi sẽ bảo vệ thú nuôi từ tàn ác & ngược đãi Đối với Glory
of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày thú nuôi hoặc bất cứ khi nào cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Vật nuôi là một trách nhiệm. vật nuôi bỏ qua sự tức giận 1GOD
P rivilege 1 0: Hà veviolent - freec ommun ity
Mọi người đều có quyền được cảm thấy tiết kiệm trong gia đình của họ. Họ có quyền được cảm thấy tiết
kiệm tại nghiên cứu & làm việc. Đó là lý do tại sao 'giám sát-Guardian Shun Viol- ence' khái niệm được
làm sẵn (Xem CH4, 7Tribes) để thực hiện trong mỗi Shire .

phần đất của bá tước cung cấp dịch vụ Sentinel. Sentinel xử lý thấp để bảo vệ & tuần tra nhiệm
vụ nguy cơ trung bình. Trên, hoặc tắt nhiệm vụ một Sentinel sẽ báo cáo hành vi chống đối xã hội (Phá
hoại, tội phạm, ô nhiễm) Và báo cáo bất kỳ vấn đề sức khỏe và an toàn cộng đồng. Sentinel sẽ bắt
do vi phạm bị hỏng nhận thức & tội ác. Sau đó gọi trạm của mình cho một tuần tra để nhặt bắt.

phần đất của bá tước cung cấp một bắt buộc 7hour Đêm-Giới
Nghiêm 14-21 giờ (CG Klock) . Đối với sức khỏe tốt, giảm tiêu
thụ năng lượng, ô nhiễm ít hơn và bảo vệ động vật hoang dã. Giảm
tội phạm, chi phí để chính phủ và nhân đáng khích lệ.

công nhân khẩn cấp dịch vụ đang hỗ trợ thực thi pháp luật. Bằng cách thận trọng của vi
phạm Nội quy & Quy định về hoặc nghỉ việc. Họ có thể có để làm cho dân sự bắt giữ của.
CE dự bị có thể được gọi để giúp đỡ.
Mọi người giúp đỡ hàng xóm của họ khi bị tấn công.
Người lao động giúp công nhân viên. Các nhà giáo dục &
học giả giúp đỡ lẫn nhau.
Mục đích của mỗi Shire là trở thành bạo động miễn phí.
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Có một cộng đồng bạo lực miễn là phải & Duty. Mỗi người đều có quyền để cảm nhận tiết kiệm.
Mỗi người đều có bổn phận phải giúp đỡ những người có bạo lực inflickted trên chúng. Không làm
như vậy, CÔ / R2

Những người cho phép bạo lực, xem bạo lực, CÔ / R2 Những người khuyến khích (Cổ vũ,
giúp đỡ) , Kích động, bạo lực, bảo vệ con người bạo lực bị bắt giữ, CÔ / R3

1GOD là wa ITI ng để hea rf rom BẠN!

YY

yyyy

Nạn nhân của Tội ác P Rayer Ngày kỷ niệm 2. 4 . 7. kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của
vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) yêu cầu để
giảm bớt đau đớn và nỗi đau của nạn nhân Nạn nhân Tội phạm Phù Hộ các tội phạm được
Justice & bồi thường Tôi hứa sẽ giúp trừng phạt tội phạm bất tận Ask ác mà bị trừng phạt
trong cuộc sống & Afterlife Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng trên Nạn nhân của tội phạm ngày (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Bạo lực bắt đầu với nhi. môi trường xung quanh bạo lực trong vẫn là pensity thân đến bạo lực
đối với phần còn lại của cuộc sống. Các xu hướng bạo lực cần một kích hoạt để trở thành bạo
lực. Gây nên: Rượu, giận dữ, sợ hãi, áp lực đồng đẳng, xúc-thể thao, chống-thể thao, sự thiếu
hiểu biết, sỉ nhục, chất tâm thay đổi, thiếu sự đồng cảm, khiêu khích, video bạo lực, bạo lực
video trò chơi, ...

Một bị lộ nhi với mẹ & cha lăng mạ nhau. Tìm hiểu rằng nó không quan trọng
để được chửi bới & sẽ làm như vậy sau này trong cuộc sống. Một nhi tiếp xúc
với mẹ được thể chất bị tổn thương bởi người cha. SHE mới sinh sẽ sau này
trong cuộc sống chịu đựng sự lạm dụng về thể chất bởi HE. HE New- sinh sẽ
nghĩ không sao làm tổn thương SHE.

Tích cực lợi dụng, đáng sợ, thống trị người khác là bắt nạt.
Bắt nạt bắt đầu với intimitation & có thể phát triển thành cuộc tấn công. Bully thường được
bao quanh mình với individiduals hèn nhát không may.
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Bully & băng đảng trở thành tội bởi hiệp hội. Indimidation, CÔ / R1 .
Các mối đe dọa, CÔ / R2 . Tổn thương hoặc giết chết: cá nhân, quy định trẻ em, vị thành niên, người lớn, cao cấp
hoặc Gang áp dụng.

V iolence isthethreat
NGĂN CHẶN BẠO LỰC
startat nhà
P rivilege 1 1: F

reetrea tme nt wh ensick

điều trị miễn phí khi ốm là một 1GOD trao quyền người tốt. điều trị miễn phí là không có sẵn
cho Rehabilitators. Những người có sức khỏe các vấn đề tự gây ra (Nghiện ngập, ăn thịt
người, tự chọn phẫu thuật, hành hình, tự tử, ...) không được điều trị miễn phí.

1GOD là wa ITI ng để hea rf rom BẠN!

YY

yyyy

Sức khỏe tốt P Rayer Ngày lễ kỷ niệm 1 2. 1. 7 thân mến 1GOD , Đấng Tạo Hóa
của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Name)
xin lỗi vì lối sống không lành mạnh của tôi, tôi cố gắng đền bù

Xin hãy ủng hộ những nỗ lực của tôi để đền bù Tôi ủng hộ 'điều
trị miễn phí khi ốm' Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng trên Good Day-sức khỏe

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tư nhân, trả tiền (Tham lam, trục lợi, chất thải) cho việc chăm sóc sức khỏe kết thúc. bảo
hiểm y tế tư nhân là lỗi thời tài sản bị tịch thu mà không lương bổng tạp. thực hành tin
được hấp thu mà không bồi thường thiệt hại do ' SMEC ( Shire y tế & giáo dục Complex) '.
Bệnh viện tư nhân được hấp thu mà không bồi thường thiệt hại do ' PHeC ( Bệnh viện tỉnh
& Complex giáo dục) '.
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Tư nhân, tham lam trục lợi chăm sóc sức khỏe ở các nước giàu có Apartheid tham nhũng có tổ
chức tự điều tiết. Họ bảo vệ practioners chăm sóc sức khỏe tội phạm cẩu thả khỏi bị truy tố. Cơ
quan này vận động hành lang cho Luật injust. Nó cũng giúp các thành viên của họ để rip off bệnh
nhân. Mỗi selfregula- ting cơ thể (Không chỉ là sức khỏe) được đóng & quản trị của nó trong lồng, CÔ /
R6 .
Đại học giáo dục 'GP (Tổng Practioner) 'Là không nhân viên y tế thực sự. Họ là những viên thuốc quả
cho Dược phẩm. Các Dược phẩm thưởng cho những nhân viên y tế giả mạo bằng tiền mặt, quà tặng,
các chuyến đi, ...
Giám sát-Guardian đào tạo y tế cho 'GP' là thông qua ' SMEC '. SMEC cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế
miễn phí (Phòng ngừa, liên tục & chăm sóc hậu phẫu) .

Giám sát-Guardian đào tạo y tế cho 'Chuyên gia' là thông qua ' PHeC '.
PHeC cung cấp dịch vụ chăm sóc miễn phí bệnh viện.

Giám sát-Guardian đào tạo cứu thương / tình trạng khẩn cấp là thông qua ' PDEc

(Tỉnh Defense & trung tâm khẩn cấp) '. PDEc cung cấp dịch vụ ce & khẩn cấp ambulanmiễn phí.

Nhiều Dược phẩm là độc & không chữa được.
họ dễ dàng (có lẽ ) khó chịu & cần phải được thực hiện lâu dài. Họ
'TẤT CẢ' có tác dụng phụ đòi hỏi hơn Dược phẩm (Độc) tác dụng
phụ hơn. Một hệ thống săn mồi trục lợi thị ký sinh. Tạo ra nhu
cầu> lặp lại (Dependancy) > Giới thiệu mới (tác dụng phụ) các sản
phẩm. nhân viên kinh doanh phần thưởng
(Bác sĩ) . hệ thống tham nhũng Đây là lý do tại sao chăm sóc sức khỏe là rất
expences & lãng phí.

Dược phẩm là điều trị đắt tiền nguyên thủy. Dược phẩm là một điều trị phương sách cuối
cùng. Shun practioners chăm sóc sức khỏe mà chỉ quy định Dược phẩm. Họ là không đủ
năng lực tham nhũng “quacks”. Yêu cầu họ bị loại. Chú thích! Tôn trọng những người chăm
sóc-giám hộ lời khuyên chế độ ăn uống & bài tập sau, làm giảm bệnh bằng 80% +.

Rehabilitators rằng nhận chăm sóc sức khỏe hạn chế được tính. Rehabilitators
không thể tiếp tục hỗ trợ sự sống.

Rehabilitators không nhận phẫu thuật thẩm mỹ.
Những người có sức khỏe các vấn đề tự gây ra trả cho việc chăm sóc sức khoẻ:
Người nghiện rượu, Dare-quỷ, druggies', Fasters', Mutilators' (Cơ thể xỏ lỗ, cắt
bao quy đầu, cosmetic-
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phẫu thuật, xăm, truyền máu, cấy ghép) , Người hút thuốc, Thrillseekers', ...
Những người mà không quan tâm đến sức khỏe của họ được tổ chức chịu trách nhiệm.

Các cộng đồng nợ TỐT người, miễn phí Y TẾ
P rivilege 1 2: F

reee du cati trên

Miễn phí Giáo dục là một 1GOD trao quyền người tốt.
Miễn phí Giáo dục là 1 st bước thực hiện Scroll 1 Belief4, “Nhân loại là để tìm
kiếm & đạt được kiến thức sau đó áp dụng nó”.

Giám sát-Guardian miễn phí Giáo dục là có sẵn từ cái nôi để hỏa táng.
Trẻ em, thanh thiếu niên với tinh thần, thể chất, khuyết tật tình dục không tham
gia giáo dục miễn phí. Chúng được chăm sóc & sống trong các hợp chất tỉnh
chuyên ngành.

SMEC ( Shire y tế & giáo dục Complex) đầu và kết thúc của giáo dục miễn phí.

HE

từ tuổi '0-9', SHE từ tuổi '0-16' & Cao Niên từ '63 tuổi trở đi cho đến khi kết thúc. SMEC
cũng là một nghề-path chỉ SHE
(Mẹ) ! Mỗi SMEC có một 'Thu thập'.
Tuổi 0-2: một Theo học mới sinh ra với mẹ của mình một ' câu lạc bộ sinh mới: SMEC ' 6 ngày
một tuần. New-sinh ngày hoàn thành năm 2 nhận ' New- câu lạc bộ sinh Diploma' Các bà mẹ
hoàn 280 giờ câu lạc bộ học tập & giảng dạy nhận: ' Năm 1 Apprenticeship 'SMEC' Certificate '

Tuổi 3-9: Boys & Girls (Học giả) tham dự 6 ngày một tuần trộn lớp
(Co-ed) SMEC: Basic-School ' Các học giả trên hoàn thành năm 9 nhận

' Diploma Basic-Trường' . Các bà mẹ hoàn 140 giờ học tập & giảng dạy Trường Basic
nhận: ' Năm 2 học nghề 'SMEC' Certificate '
Tuổi 10-14: cô gái (Học giả) tham dự 6 ngày một cô gái tuần chỉ các lớp học tại ' SMEC: Trường
chỉ Girl '. Các học giả trên hoàn thành năm 14 nhận

' Cô gái chỉ School Diploma' Các bà mẹ hoàn 140 giờ học tập & giảng dạy Cô gái chỉ
Trường nhận: ' Y tế & Giáo dục Giấy chứng nhận thương mại-' .
Tuổi 15-16: cô gái (Học giả) tham dự 6 ngày một tuần trả (1x WMW)
các lớp học tại ' SMEC: Gia đình-Cao đẳng '. Các học giả trên hoàn thành năm 16 nhận ' Gia
đình-Cao đẳng Diploma'

tuổi 63 trở lên cấp cao (Co-ed) giáo dục hiện có sẵn tại ' SMEC: Hoạt động Câu lạc bộ
cao cấp ' .
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PHeC ( Bệnh viện tỉnh & Complex giáo dục)
cung cấp liên tục giáo dục miễn phí. HE từ tuổi '10 - 18' 'Boy của
trường chỉ', & 'Apprentice-Cao đẳng'. HE & SHE tiếp tục giáo dục: Kỹ
thuật-College, Lãnh đạo-College, Lãnh đạo-Camp.

Tuổi 10-14: boy (Học giả) tham dự 6 ngày một chàng trai tuần chỉ lớp tại, ' trường chỉ PHeC
Boy của '. Trong nhóm 14, họ học được thông qua xem, nghe, cố gắng, hiểu & dạy (Wltut) . Sau
khi kết thúc năm 14 nhận được một ' Boy School Diploma '. Tổ phụ phạt 1 ngày bổn phận một
tuần roster- được đào tạo & hoạt động như giáo viên viện trợ.
Tuổi 15-18: bắt đầu cậu bé của một năm 3 thưởng (1 WMW) học nghề tại ' PHeC Apprentice
Cao đẳng '. Trong nhóm 14, họ học được thông qua xem, nghe, cố gắng, hiểu & dạy (Wltut) . Năm
1 họ tham dự Đại học 3 ngày & làm việc tại một cron 3 ngày. Năm 2 họ tham dự Cao đẳng 2 ngày
& làm việc tại một cron 4 ngày. Năm thứ 3 họ tham dự Đại học 1 ngày & làm việc tại một cron 5
ngày. Sau khi hoàn thành đạt: ' Giấy chứng nhận thương mại '.

Học Bổ Túc hiện có sẵn tại ' Đại học kĩ thuật' . Họ giữ các khóa học Giám sát cả ngày 1
tháng. Đây là một 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến 1 giờ trước khi Sunset 6 ngày một khóa
học tuần 4 tuần. Daily-thói quen: pray- ers, các bài tập, tâm lý học, truyền thông, đoàn đại
biểu, ledership, com
- mittees, ... Sau khi hoàn thành công giành được ' Supervisor-Chứng chỉ '

' Lãnh đạo-Cao đẳng ' cung cấp các khóa học đầy đủ ngày 2, 1 tháng 'Diploma Leader-' & 'Quản
lý-Diploma' . Tất nhiên lãnh đạo hàng ngày bất thường tương tự như nghĩa vụ khẩn cấp
dịch vụ Giám sát quá trình +. Sau khi hoàn thành nhận ' Leader-Diploma '. Tất nhiên quản
lý liên quan đến start- thiết lập một 'ing cron '. Hoàn kiếm của ' Quản lý-Diploma '. ' Lãnh
đạo-Camp' 2 tháng trình quản trị đầy đủ ngày. Tất nhiên thiết lập một ' Cụm-cron '& thỏa
thuận với trường hợp khẩn cấp (PDEc đào tạo) . Hoàn kiếm của ' Quản trị viên-Bằng '.

PDEc ( Tỉnh Defense & trung tâm khẩn cấp) hoạt động 'CE
(Dịch vụ khẩn cấp cộng đồng) '. CE hoạt động 1 năm cưỡng 'Cộng đồng khẩn cấp''
đào tạo dịch vụ bằng 17 tuổi SHE & 18 tuổi HE. Nó retrains dự bị.

PHeC & PDEc phần 'đào tạo lãnh đạo-Camp. mọi người
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nhận 'CE' đào tạo trở thành một khu bảo tồn. Mỗi HE đã hoàn thành 'CE' trở thành một dự bị
trên standbye, cho đến tuổi 49. SHE sau comple- ting 'H-MC (Holly Matrimony Hợp đồng) 'Trở
thành một dự bị trên standbye, cho đến khi 49 tuổi.

Chính phủ cấp tỉnh 'Free-Giáo dục' từ trong bụng để bao gồm cả người cao niên. giáo
dục phi chính phủ không được hỗ trợ & đóng cửa. Giáo dục (Miễn phí, công cộng) được
cung cấp bởi các Tỉnh & Shire.

SMEC ' Shire y tế & giáo dục Complex'.
PHeC ' Bệnh viện tỉnh & Complex giáo dục'.
PDEc ' Tỉnh Defense & trung tâm khẩn cấp'.
CE ' Dịch vụ khẩn cấp cộng đồng'
Giáo dục là một sự hợp tác giữa các bậc phụ huynh, nhà giáo dục & nhân viên y tế.

Nó liên quan đến tự do giáo dục, miễn phí sức khỏe & Thực tập.
Không, bài tập về nhà! Không, giáo dục phi chính phủ! Không, trường Đại học!
1 st Tìm hiểu, khi thấu hiểu, bắt đầu giảng dạy. Trong giáo dục miễn phí người học nhanh chóng dạy học
chậm. Tại nơi làm việc người lao động có kinh nghiệm huấn luyện mới comers.

1GOD là wa ITI ng để hea rf rom BẠN!

YY

yyyy

GIÁO DỤC - Cầu nguyện

Ngày lễ kỷ niệm 6.1.7.

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Promises để tìm kiếm, đạt & áp dụng kiến
thức trong suốt cuộc đời dài Để Tìm hiểu & Dạy qua giáo dục miễn phí Để hỗ trợ
đèo miễn phí giáo dục cộng đồng về kinh nghiệm sống này sang thế hệ tiếp
theo Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng trong lớp học & Giáo dục vào ngày

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Đạo nhạc để xây dựng trên & thúc đẩy những ý tưởng mới. Tại sao viết lại cái gì đó
cũng được viết. Một mảnh tốt viết nên được ấp ủ không
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được cắt xén bằng cách viết lại. Ăn cắp của một mảnh tốt viết & sau đó mở rộng trên đó .

Sự tiến hóa tiến triển bằng cách xây dựng trên hiện & sau đó tạo mới.

Đọc một mảnh tốt viết khuyến khích tâm để nâng trí tuệ của một người với tiêu chuẩn
cao của bản gốc. Dừng suy nghĩ này để tập trung vào việc viết lại là tầm thường thời
gian lãng phí giáo dục. Hãy thông minh, 'ăn cắp'.

Đạo văn không chỉ áp dụng cho văn bản. Plagarism áp dụng cho tất
cả 'IP' (Chip Intel lectual tuệ) . Các Commu- nity cho người phương
tiện & cơ hội để phát triển sở hữu trí tuệ. Do đó tất cả 'IP là tài sản
chung được sử dụng bởi tất cả! Trục lợi từ 'IP được cướp bóc Cộng
đồng một tội phạm: ' CÔ / R6 '
Tất cả 'Sở hữu trí tuệ' thuộc về cộng đồng vì lợi ích của tất cả. Trong tham nhũng, tham lam,
lợi nhuận thúc đẩy Anti-1 THƯỢNG ĐẾ nước, ing plagiariz- có thể vi phạm bản quyền. Tuyên
bố Bản quyền được ăn cắp từ cộng đồng, hành vi tố tụng hình sự: ' CÔ / R6 '

Bài tập về nhà là hình thức trung thực & vô dụng nhất của việc học hoặc giảng dạy. Một
Scholar đang chịu áp lực từ phiền nhiễu, bạn bè, sự thiếu hiểu biết, cha mẹ thời gian dòng ... Hầu
hết các bài tập về nhà không được thực hiện bởi một học giả người đang được đánh giá &
phân loại. Bài tập về nhà vì bản chất trung thực của nó là vô ích & sai lầm để đánh giá. Cha
mẹ & giáo dục hỗ trợ bài tập ở nhà, hỗ trợ gian lận.

Nhà giáo dục có vấn đề đạo đức khi đánh dấu. Họ nghi ngờ rằng các học giả đã không làm
nhiệm vụ. Bởi vì sự không chắc chắn này bất kỳ dấu hiệu đưa ra là vô dụng. Bài tập về nhà
như một công cụ của ment assess- của sự hiểu biết là gây hiểu nhầm. Do đó chủ

- làm việc là một sự lãng phí thời gian và nguồn lực. không có bài tập
Thẩm định, lượng định, đánh giá : Là cần thiết để làm cho Teach & Learn hữu ích và hiệu quả.

Chú thích ! Có: 'NO Bài tập về nhà' !!!

Các học giả được đánh giá cho bài tập hiểu hoàn thành vào lớp. Bất cứ khi nào một nghiên
cứu-Module này được hoàn thành, học giả có được các tuyên bố assign- để đánh giá sự
hiểu biết. Các bài tập hiểu được hoàn thành vào lớp. Chú thích ! Có: ' NO Bài tập về nhà '!!!

Có 2 đánh giá: Vượt qua hoặc là Thất bại. Pass-tỷ lệ là 70% comprehen-
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70%

sion. Một thất bại & các học giả phải lặp lại nghiên cứu-mô-đun cho đến khi một đường
chuyền. Chú thích ! Chỉ module cần lặp đi lặp lại không phải là cả năm.

Không có năm cuối cùng Đánh giá & / hoặc kỳ thi chính thức (Hoạt động vô ích) . Đánh giá chỉ
dành cho mỗi mô-đun, không cho module tích lũy. Khi một Scholar đã trôi qua tất cả các
module bộ một ficate Khóa học Certi- được ban hành.

Các nhà giáo dục được đánh giá cho công việc thẩm, sự cống hiến để 'Tìm hiểu
& Dạy' & hiểu học sinh. Một giáo viên cần phải có khả năng 'tự đánh giá hiệu suất

90%

giảng dạy của họ. Một lớp học

học sinh hiểu-tỷ lệ 90% cộng là chấp nhận được. Bất cứ điều gì ít & giáo dục (Giáo viên) được
lấy ra và đào tạo lại.
Trước mỗi lần giảng dạy hạn tất cả các nghiên cứu-mô-đun hiểu các tuyên bố assign- cho
thuật ngữ phải là 'thành công' hoàn thành bởi các nhà giáo dục có liên quan. Các nhà giáo dục
cần có một đèo-tỷ lệ ít nhất 90%. Thất bại, các nhà giáo dục không dạy chủ đề này thuật ngữ
đó. Đánh giá cần được thực hiện nếu người đó là phù hợp để được tham gia với Giáo dục.

Chú thích: CG không hỗ trợ multi-Skilling. Biết một chút điều mỗi- & không có gì tốt. Làm
cho một mediochre người, không thích hợp cho giáo dục. Các nhà giáo dục đang được các
chuyên gia am hiểu.

80%

Một học sinh Trường hiểu lãi suất là 80% cộng là accep- bảng. Ít &
Principal-Educator được lấy ra. Trở về giảng dạy.

Một năm học được chia thành 3 học kỳ. Hạn 1, 1 st, 5 tháng. Kỳ hạn
2, 4 tháng tới. Kỳ hạn 3, 5 tháng cuối cùng của ngân hàng giám sát giám hộ Kalender. Không
có trường ngày lễ. Các nhà giáo dục, các học giả được hưởng ngày lễ 2, 1 tuần. Taken
riêng biệt, 1 tuần tại một thời điểm. Ít nhất 3 tháng xa nhau. Phải áp dụng ít nhất 4 tuần
trước. Cha mẹ áp dụng cho các học giả.

Tập thể dục
Các học giả và nhà giáo dục hàng ngày (bắt buộc) tham gia vào ces exerci- trong nhà (Sử dụng L-GM như
hướng dẫn) . Phòng tập thể dục của, Oval của đang đóng (bắt buộc) . thể thao khéo léo con-, chống-thể thao &
ưu tú-thể thao (1 người chiến thắng, nhiều Loosers) là ban- ned. Bất kỳ sai lệch hiệu trưởng / nhà giáo dục
được lấy ra từ giáo dục.
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Tình dục-khuyết tật
Các học giả cho thấy dấu hiệu của 'tình dục-khuyết tật' (Child-gạ gẫm, cùng giới tính, nhầm lẫn
giới tính). Được đánh giá bởi một ủy ban (Nhà giáo dục, các bác sĩ, cha mẹ) . Nếu phát hiện bị
ảnh hưởng sẽ được chuyển tới, 'SDQC' (Sexual- khuyết tật Quarantine Compound) . Để bảo vệ
riêng của họ và bảo vệ những đứa trẻ khác.

Tâm thần người khuyết tật
Các học giả cho thấy dấu hiệu, 'Tâm Thần-người khuyết tật' . Được đánh giá bởi một ủy ban (Nhà
giáo dục, các bác sĩ, cha mẹ) . Nếu phát hiện bị ảnh hưởng được xuyên ferred tới, 'MDQC' (Mental-Khuyết
tật Quarantine Compound) . Để bảo vệ riêng của họ và bảo vệ những đứa trẻ khác.

Khuyết tật về thể chất
Các học giả cho thấy dấu hiệu, 'Physical-khuyết tật' . Được đánh giá bởi một ủy ban (Nhà giáo
dục, các bác sĩ, cha mẹ) . Nếu phát hiện bị ảnh hưởng được xuyên ferred tới, 'PDQC' (Physical-Khuyết
tật Quarantine Compound) . Để bảo vệ riêng của họ và bảo vệ những đứa trẻ khác.

Tìm kiếm> tăng> áp dụng kiến thức qua
Miễn phí Giáo dục <Tìm hiểu & Dạy
P rivilege 1 3: Rewa

rded wo rk

Mỗi người đều có một 1GOD đúng cho có ích & đã thưởng công việc. Mất việc làm không thể
chấp nhận được. Một gánh nặng cho cộng đồng. Một cuộc sống vô ích.

việc khen thưởng được chia thành nguồn thu lương & tình nguyện. Lương có thu nhập chăm
sóc nhu cầu cho phía bên vật lý của cuộc sống nhận tiền thưởng. Tình nguyện là tốt for the
Soul. 1GOD yêu người tình nguyện!

1GOD đang xem!
Đối với quản lý kinh tế, tiền lương & điều kiện (WMW) được thiết lập bởi chính quyền tỉnh. ' WMW
' được thiết lập hàng năm. WMW có thể giữ nguyên, hoặc đi lên hoặc đi xuống như điều kiện
kinh tế đòi hỏi.
Để thiết lập mức lương và điều kiện họ được chuẩn hóa. Đối với tất cả mọi người quản lý kinh tế
tốt nhất là một người đi làm. Tin & Nhà nước sở hữu là
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bãi bỏ & thay thế bằng cron . Công đoàn được deregistered. Chính phủ đặt ra mức
lương và điều kiện. Có 7 lớp lương.
Pay được dựa trên một 'lương tối thiểu hàng tuần' (WMW) & Một số nhân.

Pay-quy mô bắt đầu với một WMW x1 (Tối thiểu) đến WMW x7

(Tối đa) :
WMW x 1 x 2
WMW WMW
x 3 x 4 WMW

WMW x 5 x 6
WMW WMW
x7

không có tay nghề, học nghề

lành nghề, Trady
Master-Trady

Quản trị viên lãnh
đạo quản lý

(Tối đa)

Supervisor

WMW 6 ngày, 7 * giờ một ngày, 42 giờ tuần làm việc, không có công việc vào ngày thứ 7

(Ngày vui) . Daily tuổi làm việc giờ (Time-Triangle) : 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến 1 giờ trước khi
hoàng hôn. Ngoài thời gian này chỉ dịch vụ khẩn cấp làm việc (Night-Giới Nghiêm) . Hàng tuần
không nhiều thì 18 giờ (3 giờ một ngày) công việc bán thời gian. Không có công việc bình thường.

* CG Klock, New-Age thời gian quản lý được sử dụng

Điều kiện cho tất cả 7 lớp lương:
mong đợi BÀ ẤY' s nhận nghỉ 7 tuần cha,
WMW 1 sau đó SMEC quy tắc áp dụng ~

HE' s nhận được 1 tuần nghỉ thai sản, WMW 1 ~

Bệnh trả cho tất cả pay-lớp, WMW 1 ~
Có 3 ngày nghỉ khiếu nại, WMW 1 ~

Có 2 tuần (14 ngày)
hàng năm-nghỉ pay-lớp, WMW 1
~ Không có hàng năm-nghỉ bốc, cũng không
phải nghỉ dài dịch vụ ~
thiết bị làm việc, thực phẩm, đồ uống & vệ sinh được
cung cấp.

Điều kiện làm việc: Một nơi làm việc là để giữ gìn sức khỏe & an toàn với các thiết
bị bảo vệ & giày dép đeo khi cần thiết. Đẩy mọi người làm việc nhiều hơn nữa trong
thời gian ngắn là không an toàn, lành mạnh và giảm chất lượng. Có phá vỡ mỗi 3
giờ. Tổng số giờ làm việc một ngày không được vượt quá 10 giờ .

Con đường sự nghiệp! Khi có một khe hở, thúc đẩy bởi kinh nghiệm làm việc, thâm niên. tiếp tục
nghiên cứu sau khi vòng loại ( ANH ẤY CÔ ẤY) .
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Thuế cho thu nhập lên đến wmw7: 0% ~ Thuế đối với thu nhập trên wmw7 :

100% ~ Thuế đối với phúc lợi: 100%!
Người lao động không thể tìm thấy đầy đủ hoặc bán thời gian làm việc.
Được một cách hữu ích sử dụng (Good-kẻ) bằng ' phần đất của bá tước ' trên

WMW x1 . Có Tốt-kẻ thất nghiệp loại bỏ!

1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!
Workers- Cầu nguyện

YY

yyyy

5.1.7. Người lao động ngày ' phần đất của bá tước ' lễ kỷ niệm

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) yêu cầu giúp đỡ vì vậy tôi có thể là một nhân viên
hữu ích nỗ lực của tôi có thể được đánh giá cao và khen thưởng một cách công bằng
tôi cố gắng làm hết sức mình bất cứ lúc nào tôi sẽ làm cho cộng đồng của tôi tự hào
về tôi Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày lao động

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 4: Re

ceiverespect

Giám sát-Guardian cho 'Tôn trọng' họ lại muốn trở thành Tôn-ed. Nhận sự tôn trọng là một
phần của một gia đình hòa âm, nơi làm việc & munity tạp. Nhận sự tôn trọng là một privlege.
CG chương trình liên quan đến giám sát khác-Guardian, để trưởng lão & các thành viên của
1Church ( UCG1) .
Họ cũng tỏ lòng tôn kính với những người xứng đáng khác.

Nhận Tôn trọng được thể hiện sự ngưỡng mộ đối với đức & / hoặc thành tích

. Nó có thể mất nhiều thời gian và nỗ lực để trở thành nhận thức được những phẩm chất tốt. Khi biết &
nếu phù hợp, tôn vinh những phẩm chất với sự tôn trọng.

Cha mẹ nhận được sự tôn trọng từ con cái của họ. Đổi lại cha mẹ tôn trọng nỗi đau ngày càng
tăng của con cái họ. nhận sự tôn trọng người già từ chương trình tôn trọng trẻ qua tri thức liên tục. Mọi
người tỏ lòng tôn kính đến các nhà lãnh đạo ed elect-. Công nhân tỏ lòng tôn kính đến cron thành
viên ủy ban.
Tôn trọng không phải là một Freebie. Tôn trọng là kiếm được! Những người không có
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giành được sự tôn trọng. Không nhận được sự tôn trọng. Họ cần phải được cải thiện.
Bạn có nhận được sự tôn trọng, 'Vâng, Tốt'! Không nhận được sự tôn trọng, 'Tại sao không'! Tự đánh giá, hỏi
những người khác. Bạn có thể cần phải thay đổi. Những người khác có thể cần phải khiển trách.

Sự tôn trọng ! Một mục tiêu đáng giá!
P rivilege 1 5: Re

ceivejustice

Nhận Tư pháp là một 1GOD trao quyền con người! Các mối đe dọa lớn
nhất đối với Tư pháp là di truyền-Bạo chúa, chính trị-Bạo chúa & Wealth
apart- HEID. phủ nhận này

1GOD đặc quyền nhất định là sỉ nhục 1GOD & một tội ác munity
tạp CÔ / R6-7
Một mối đe dọa cho Tư pháp là In-lý, elitism, tham nhũng, ..

(Chain of Evil) . Bất công là kết quả của kiêu ngạo, ích kỷ và sức
mạnh nghiện Heredi- tary & Chính trị Bạo chúa. thoái vị di
truyền-Tyrant hay được lồng,
CÔ / R7 . Chính trị-Tyrant của đang lồng, CÔ / R7 .
Wealth-Apartheid kết thúc. Tham nhũng, ký sinh trùng, săn mồi, trục lợi
của tài sản được lột, lồng, CÔ / R6 .
Thay thế bởi cron & WMW.
Giám sát-Guardian ủng hộ một xã hội công bằng và dân chủ.
Đó là dựa trên / hoặc cư xử với những gì là moraly phải, công bằng & ghi
trong, Luật-Đấng Ban Manifest .

Tiếp nhận công lý. Có được thực thi pháp luật. Duy trì bởi một tổ chức
phi việc chống lại tư pháp (Sheriff Lawyer hồ bơi, Marshall Luật sư
Pool) . Ai cộng tác để tìm, 'Sự thật'. Tuyên bố, 'Guilty' hoặc 'không
Guilty'. Tay ra, tích lũy 'Sentence bắt buộc', phục hồi chức năng' &
bồi thường theo bảo hành. Chú thích! Hiện tại không có bồi thẩm đoàn. Không có tranh chấp dân sự.

Tư pháp
1GOD của
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JUST Tôi CE một NHÂN - RI GHT

P rivilege 1 6: End

withdignity

Giám sát-Guardian tin 1GOD có quyền quyết định ai sống hoặc chết. Mọi người có một 1GOD trao
quyền chấm dứt cuộc sống của họ với càng nhiều nhân phẩm như các sự kiện cho phép. Mà đòi hỏi
kết thúc một cuộc sống unlivable bằng cách đặt sự sống & cái chết quyết định trong 1GOD của tay.

Một người trên hỗ trợ sự sống đã nó bật của (Do nhân viên y tế) sau 3
ngày (bắt buộc) . 1GOD sau đó quyết định nếu người đó sống hay chết. Rời
một người còn trên hỗ trợ sự sống là tra tấn, một tội ác, CÔ / R7 .

Một người đang nói với họ có một căn bệnh đe dọa cuộc sống. 1 st cơ thể của họ được chặt ra từng khúc (phẫu
thuật) . Vẫn còn sống người đó được đốt (La hét trong đau đớn) với bức xạ. Vẫn còn sống người đó hiện đang
Poisened (Pharma- Ceuticals) . Vẫn còn sống bạn có thể được chữa khỏi cho bây giờ. Hoặc bạn không được
chữa khỏi, sau khi tra tấn bạn đang còn lại để chết một cái chết chậm & đau đớn. Nó là vô nhân đạo độc ác.
Không chấm dứt với nhân phẩm.

Giám sát-Guardian hỗ trợ y tế dự phòng bao gồm chế độ ăn uống, rcise exe- & tiêm chủng. Phẫu
thuật là một thủ tục y tế phương sách cuối cùng. xạ trị là tra tấn không được quản lý. cals
Pharmaceuti- là để tránh được, họ là một không lành mạnh ripp-off. Họ rmaceuticals' tác
dụng phụ là một nguy cơ sức khỏe tuyệt vời để thể tránh được.

Một người không thể thực hiện một bánh sandwich & ăn nó ngay bây giờ hoặc trong tương lai có thể
foresee-. Có thể muốn envoke sự 1GOD quy trình ra quyết định

(sống hoặc chết) . Mỗi người đều có quyền từ chối điều trị, thực phẩm và đồ uống. Từ chối một
người thích hợp này là tra tấn, một tội ác, CÔ / R7 .

1GOD của thiết kế là tất cả mọi thứ trong vũ trụ vật lý có một sự khởi đầu và kết
thúc, kể cả thân nhân. lòng từ bi của con người đòi hỏi chấm dứt đau khổ. Không
phải là 'nhân tạo kéo dài' cuộc sống. Nhân tạo kéo dài tuổi thọ được can thiệp vào 1GOD
'S thiết kế.

46

1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

Để tránh bị chôn sống, hỏa táng là điều bắt buộc. Hỏa táng cũng
giải phóng các linh hồn. Chú thích!
Nghĩa địa là một sức khỏe có nguy cơ & sự lãng phí đất đai.

Tự gây ra giết người (Euthanasia, tự tử) là một dấu hiệu của một tâm trí yếu và một tinh thần yếu. Đó
là một cuộc sống-kinh nghiệm for the Soul. con người khác không nên can thiệp trừ khi có một mối
nguy hiểm cho người khác. 1 THƯỢNG ĐẾ sẽ xử lý này trên Judgment-Day. Giúp người vào giết chết
tự gây ra là có thể chấp nhận miễn là tòa án có liên quan chấp nhận rằng có một cái chết mong
muốn. đau khổ trầm trọng là tra tấn. Kết thúc nó!

Chú thích! Con người đặt bị động vật ra khỏi khổ đau của họ. Tuy nhiên họ thiếu lòng trắc ẩn cho
các loại hình riêng của họ.

Kết thúc cuộc sống với nhân phẩm là một quyền của con người.

1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

YY

yyyy

Linh hồn- Cầu nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất Hãy Chào mừng thành viên
của cộng đồng Người giám hộ người giám hộ khiêm tốn của chúng tôi người
đấu tranh để được tốt Một người nhiều yêu người hoàn thành nhiệm vụ của họ
cháy giải phóng linh hồn này cho Judgment Day-Một linh hồn độc đáo nhỡ Đối
với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng sau khi một người chết hoặc bất cứ lúc nào. Được sử dụng ở một
End-Portal Ceromony của một hỏa táng.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
P rivilege 1 7: Hà nt vefreelyelectedgover NME
Con người là sinh vật xã hội. Họ muốn thuộc về. Ủy ban bầu cử tự do thực hiện nhu cầu
này. Lãnh đạo bởi 1 là Tyranny. Lãnh đạo của ủy ban là công bằng.
Cha truyền con nối & Chính trị-Tyranny được thay thế bằng nhiều lựa chọn quản lý bầu cử tự
do. Quản trị đại diện cho HE & SHE với đại diện bình đẳng. Các quan chức bầu sử dụng ' Luật-Đấng
Ban Manifest' như hướng dẫn.
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Mọi người đang hỗ trợ Chính phủ tự do bầu bằng biểu quyết trong các ion elect-. Không
bỏ phiếu có thể dẫn đến các gốc tự khi tiếp quản phủ & thiết lập một Tyranny (Di
truyền hoặc chính trị) . Bạo chúa được loại bỏ trong lồng, CÔ / R7 . ' Vũ trụ giám sát
Guardians' chỉ hỗ trợ 2 loại chính phủ, 'tỉnh' (Tỉnh) & 'Shire' (Địa phương) . Sau khi
thiết lập một tỉnh nó được chia thành 35 huyện cal politi-. Mỗi huyện chọn 1 HE & 1
SHE để quốc hội ment với nhiệm kỳ 4years (Quattro năm) . Ngày candi- (ANH ẤY CÔ
ẤY) với số phiếu cao nhất được bầu. 70 bầu được gọi là Thước. Giám sát-Guardian
sup- cổng độc lập không phải là bên.

Các 7Provinces bị chi phối bởi Trung ban (Quốc hội) .
Nghị viện này được tạo thành từ 70 Thước. 36 Thước tạo thành một ment Govern-. Các
Thước Chính phủ được gọi là nhà lập pháp & Thước phi Chính phủ được gọi là Checkers.
Checkers cung cấp một trọng tài Ruler- người Ghế Quốc hội.
Thước bầu bằng bỏ phiếu kín một ủy ban của 7 nhà lập pháp & 1 Ruler- trọng tài. Các
Thước 1 st đắc cử 1 HE & 1 SHE. Betwen họ 1 với số phiếu cao hơn trở thành
'Chief'Legislator & người kia 'Checker Ruler- trọng tài' (Ví dụ: SHE là Giám & HE là
Thước-trọng tài) . Cùng số lượng phiếu bầu các cấp cao hơn trở nên trưởng.

Tiếp theo Thước bầu 3 HE & 3 nhà lập pháp SHE. Cùng số lượng phiếu bầu các cấp
cao hơn trở thành nhà lập pháp. Chánh giải ngân 5 Commander của (Môi trường, ngoại
thất, nội thất, kiến thức, Shire) & 1 Auditor danh mục đầu tư. Tỉnh hiện đang chi phối.
Chú thích! Thước-trọng tài Quốc hội cũng được kiểm toán Kiểm toán. Trách nhiệm giải
trình Quốc hội là tối quan trọng!

Tỉnh sẽ tạo ra một 'Shire'. Tỉnh có 3 'cố vấn' cho 'Shire'. Hội đồng 'Shire' được tạo
thành từ 3 'cố vấn' & 2 'Kalifs' (1 HE & 1 SHE) 'Kalifs' được bầu mỗi 4 năm vào ngày 1
của Passover- Tháng, Quattro năm * bởi 1st qua bưu hệ thống.
* New-Age thời gian quản lý, CG Kalender
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LÀM THẾ NÀO để bình chọn
Các ứng cử viên bỏ phiếu cho:

Một người ấy không có trẻ sau đó 28 trở lên sau đó 70. Có hoặc đã
bị cha mẹ.
Là một nhân viên hoặc tình nguyện hoặc nghỉ hưu. Là
tinh thần & thể chất phù hợp. Không có giáo dục Đại học.

Chưa hoàn thành bất kỳ Phục hồi chức năng lồng. Không có người khuyết tật tình dục (Cùng giới tính,
nhầm lẫn giới tính, gạ gẫm trẻ em) . Sử dụng 'Luật-Đấng Ban Manifest' như hướng dẫn của họ. Là một người

giám hộ giám sát

CHÚ THÍCH !

Giám sát-Guardian Những người ủng hộ & Klan trưởng lão có thể đề cử, cổng sup-, ủng hộ các
ứng cử viên & SHUN trong cuộc bầu cử. Giám sát-Guardian thành viên (Zenturion, Praytorian,
người tuyên bố) không thể hỗ trợ, nate nomi- hay chứng thực các ứng cử viên bên ngoài chính
quyền 1Church.

Bầu cử là một nhiệm vụ dân sự.

Chính phủ tự do bầu là một con người bên phải.
Sau khi nhận được thu 'Ưu đãi'. Đó là thời gian để tìm hiểu về 'thất bại'.

thông báo mới nhất của 1GOD, Luật-Đấng Ban Manifest

14.04.04.07 www.universecustodianguardians.org

Kết thúc
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