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Зобов'язання представляють собою 1 GOD Дані обов'язкові моралі!

Зобов'язання моральна поведінка належить 1 GOD , сім'ї та громади. Моральний
обов'язок перетворюється в обов'язок спільноти. завершення 1 GOD Дані зобов'язання
дають право на отримання 1 GOD Дані пільги. комплектуючі 1 GOD Дані пільги дає право
отримати права спільноти!

загрози 1 GOD Дані зобов'язання: анти- 1 БОГ, апатія, антигромадську поведінку, лінощі,
беззаконня, аморальність, егоїзм. Містити погрози. Утримання загрози відповідальності,
завжди.

1 GOD при зобов'язання
1 шанування 1 GOD , відмовитися від усіх інших кумирів

2

Захист, людське тіло від зачаття

3

Довічне, шукати, посилення і застосовувати знання

4 Mate розмножуватися і почати власну сім'ю

5 Честь, шанувати своїх батьків, бабусь і дідусів
6 Охороняйте середовища і всю його форму життя
7

Використовуйте «Закон Подавець Manifest», розповсюдила своє повідомлення

8 Уникайте і очистити забруднення

9

Захист тварин від жорстокого поводження і зникнення

10 Встаньте за несправедливо напали, знедоленим,
слабкі і потребують

11 Нагодуйте голодних, дах бездомним і комфорт хворого
12 Протест несправедливість, аморальність, екологічний-вандалізм
13 Робіть винагороджена роботу, не байдикуючої

14 Be Good Покарати Зла
15 Будьте справедливі і дати заслужену повагу

16 Кремувати, близькі цвинтарі
17 Голосовать на всіх виборах
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1 Бог чекає, щоб почути від вас!
зобов'язання молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Індевор виконати всі зобов'язання будуть заохочувати інші робити
те ж саме я буду застосовувати зобов'язання як громадські
обов'язки заохочувати громадські обов'язки у виконанні Для Слави 1
GOD і Добра Людства

Ця молитва читається будинку або на Gathering!

Зобов'язання 1:
поклоніння 1 GOD, відмовитися від усіх інших кумирів!
Поклоніння є особистим обожнюванням. Цей тип обожнювання зарезервований для 1 GOD тільки.
Будь-яке інше обожнювання помилкова ", це закінчується. Всі фізичні і духовні свідоцтва інших
ідолів переробляються.

Люди, що поклоняються нічого, крім 1 GOD вводять в оману. Смиренний зусилля, щоб
перетворити їх в 1GOD 1FAITH 1Church Всесвіту Депозитарні Guardians. 1 GOD матиме
справу строго в житті і Afterlife з тим, хто поклоняється іншим (помилковий) ідоли.

поклоніння 1 GOD є крупним планом особистого. Як розвинути цю близькість
з 1 БОГ. Ви хочете спілкуватися з людьми, які відчувають те ж саме.
Відвідайте Gathering! Ні, Збір, поруч, почати 1. Бракує прихильників, щоб
почати Gathering. Перетворити сумніваються, неосвічений, misuided,
сором'язливий, впертий, патетичні, невіруючі ..

1 GOD хоче кожна людина дав можливість мати 1 ВІРА , Конверсія шоу ненасильство,
що не егоїстичні, турбота, обмін зберігачем зберігачу суспільного життя. Звернений
вводиться в Gathering. Соціальний центр в кастодіане життя опікуна. Звернені
допомагають з відкиданням помилкових кумирів. Після видалення їх порочного
минулого. Їх минуле ніколи не буде згадано.

поклоніння 1 GOD означає відкидання всіх інших (помилковий) ідоли. Discar-
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дзень не означає, що тільки фізичні речі (Статуї, твір, іконки ..)
але і помилкові емоції, ідеї, обряди, думки ... Відкинувши кошти, що руйнують
речовини, а й утилізації відходів.
Помилкові кумири можуть бути релігійними чи ні. Помилкові релігійні ідоли: Будда, Свята людина; Ісус,
його мати, його учні; Святі, Духовенство anykind; будь-яка рослина, людина або тварина, будь-яка святая
земля, або святе місце; Язичницькі боги, боги індуїстського ..

Помилкові Нерелігійні ідоли: Спадкова Тирана, мілітаристи, політична Тирана, політика;
Знаменитості, Конферансьє, спортсмени, вчений; Іноземці, свобода, сонце, зірки, планети,
супутники, ...
Помилкові кумири місце поклоніння зноситься. Все будівельний матеріал повторно. Планування Ширше
застосовується.

1GOD не хоче, щоб мета збірки культових будівель.
Виключені місця поклоніння. Всі ознаки визнання помилкового ідола зроблені невпізнанними. всі
цифрові (Аудіо, візуальний) від помилкових кумирів будуть видалені, стерті, подрібнені ..

Існує тільки один ідол 1GOD!
Помилкові кумири звичаї відкидаються. Penis і піхву каліцтво закінчується.
рубцювання тіла решт, кінці пірсингу, об'єкти видаляються з організму. Тату, видаляється. Незаконна
практика викинутих митниці порушено кримінальну справу: Міссісіпі R4

Помилкові кумири атрибутика відкидається: хрести, зображення, статуї, твір .. Викинуті
атрибутика повинна бути зроблена невпізнанними.

Помилкові кумири ритуали відкидаються. Жертвопринесення людей або
тварин, навіть символічні переслідуються. 1 GOD не хоче жертв. Вівтар
замінюється аналоя. 1 БОГ Перші люди обіймаються і жити по " Закон
Подавець Manifest '!

ПОВИНЕН - DO:
шанування 1 GOD тільки! поклоніння 1 GOD практикується в будь-якому місці, в будь-який час, в
поодинці або в групі (2 або більше) , 1 GOD не хочуть, щоб будь-які цілі збірок (Собори, церкви,
монастир, Мечеть, монастир, Святині, Синагоги, храми ..) Місця відправлення релігійних обрядів.
відкидати
(Знесення і рециркуляція) всі цілі створення місць відправлення релігійних обрядів.
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Люди, які поклоняються нічого, крім 1 GOD введений в оману. Смиренний зусилля повинне
бути зроблено, щоб перетворити (Виклик Молитва *) їх до 1 БОГ. 1 GOD матиме справу строго
з тим, хто поклоняється іншими

* Challenge-Молитва, Scroll 1, Подтвержденіе-

(Помилкові ідоли) ідоли.

поклоніння 1 GOD означає, що людство живе своїм Доля! Хранитель фізичного
Всесвіту! Космічні дослідження і колонізація (SX & С)
є обов'язковими. Простір Колонізація необхідний приріст населення!

поклоніння 1 GOD значить вірити в загробне життя і ангелів. Для
досягнення Afterlife і за станом здоров'я тіло людини буде піддано
кремації. Чи не кремації можуть привести Душа стає Духом.

Помилкові кумири місця відправлення культу, звичаї, обряди і атрибутика
відкидаються. Discarding не означає, що тільки фізичні речі (Твори, статуї, ікони ..) але
і помилкові емоції, ідеї, думки .. Відкинувши кошти, що руйнують речовини і
переробку відходів.

1 GOD створив фізичну всесвіт для Людства! 1 GOD хоче в свою чергу, РЕСПЕКТ! Поклоніння
помилкових кумирів є неповажних.

існує тільки 1 ідол, 1 БОГ !!!
Зобов'язання 2:

Захист, людське тіло від зачаття.
загрози ( небезпеки) для людського організму відбуваються з клімату,
генетичної модифікації, хвороби, недбалості, некомпетентності,
забруднення (Стихійне лихо, людська дія)

і насильство. Присутня на загрози є необхідністю виживання
людського тіла. Спільнота борг.

Захист тіла людини є команда зусиль. Це означає, що
тісна співпраця між індивідуумом.
Їхня сім'я, друзі, сусіди, суспільство і весь формування
правлячого режиму.
Захист починається в момент зачаття (Сперма зв'язку з HE ВОНА яйце) і закінчується
кремації. Захист припускає клімат-захист, містить
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насильство, кінець генетичне втручання, мінімізація забруднення навколишнього середовища,
профілактики і лікування захворювань, карати недбалість і вирішувати некомпетентні років.

Захист тіла людини, є обов'язком кожного.
1 Бог чекає, щоб почути від вас!
виживання молитва

дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Дякую за виживання Людства я намагаюся, щоб допомогти моєму тілу,
дзвінкою & співтовариство вижити, я повинен зробити виживання мій
пріоритет NO.1 ласка, підтримайте мої зусилля, щоб вижити Славі 1 GOD &
гарне Людство

Ця молитва читається на Виживання день або, коли це необхідно!

Коли необхідно вирішити, порядок виживання застосовується нижче використовувати правила.

Виживання замовлення: 1.Specie, 2.Habitat,

3.Community, 4.Family, 5.Individual,
6.Animals, 7.Personal речі.
Виживання за віком:

1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior. святкують:

11.1.7. виживання день CG , Kalender Fun-Day

Теми

Для того, щоб вижити потреби тіла людини Клімат-захист ,
Клімат-загрози: сонце (Випромінювання) , температура (гаряче холодне) , Wet

(Озноб, переохолодження) , Вітер (Опік, озноб, пил) , Клімат-захист складається з
Головний захисту, захисно-одягу, захисно-притулку.
Загроза для людського тіла голою шкіри (Оголеність) піддається впливу елементів.

Н-1 пс ( Head-захист стандарт) все, що потрібно, щоб захистити голову. Head-захист
складається з: 'E-P1', 'V-образним Шолом', 'Балаклава', 'K- шарф' ».

E-p1 ( Eye-захист) розділений на 2 секції: практичність: одиночна лінза
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(Козирок) , Мода: 2 лінзи (Очки) ,
Видовища колісний диск: потрібно триматися в повітрі-частинок з усіх боків (Зверху, знизу, з боків) , Чи
є ударостійким (Не ламається, коли сидів на) , Може бути будь-який колір може бути декоративним.

лінзи : не б'ються, високо стійкі до подряпин, блок УФ-промені, не запотівання, відблиски
регулювання (Зміни темніше / світліше, світліше / темніше) ,

Eye-захисту завжди носити при зовні!
V-шолом голова-захист від ударів. Волосся і керівник потребують захисту клімату від холодного, вологого,
екстремального випромінювання і забруднення навколишнього середовища.

Голова також потребує захисту від ударів: V-шолом з inbuild GPS-трекер,
телефон, відеомагнітофон ..
Зовні оболонки з металу або синтетичної. Вона має гребінь в середині рядка, які можуть бути
прикрашені: оперення .. Шкіряний підборіддя ремінь тримає мікрофон. Козирок зігнутий в сторону і
прямо вгору і вниз, не б'ються, високо стійка до подряпин, блокує ультрафіолетові промені, не
запотівання вгору, відблиски регулювання (Темний / світліше, світліше / темніше) , Шолом має
шкіряний назад в якості захисника шиї.

V- Шолом має всередині шкіряна оббивка. Вбудовані в оббивці є дужки. підшоломник
( Beanie) або K-шарф можна носити під шоломом. Щоб зберегти внутрішню підкладку
шолома чистого від поту, лупи і мастила. Зовні аксесуар: яскраве світло,
інфрачервоне світло лампи; відеокамера.

підшоломник ( Beanie) , Балаклава покривають всю голову викриття
тільки очі. В'яжуть з вовни або суміші бавовни і шерсті (Не синтетичне
волокно) , Може бути будь-який колір або малюнок може мати
декоративний помпон на вершині. При відсутності захисту обличчя та
шиї не потрібно Балаклаві можна скачати і стати «Beanie».

K-шарф. K-шарф може покрити всю голову викриття тільки очі. Вона
виступає в якості головного кришки і вуалей (Максимальний захист) , В'яжуть
з вовни або суміші бавовни і шерсті (Не синтетичне волокно) , Може бути
будь-який колір або візерунок.
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підшоломник або K-шарф як захистити, закриваючи ніс і рот.
Вдих забруднення, смертельні інфекційні хвороби і жалкі комахи уникають. Знижує
ефект сухого і холодного повітря. Алергії і астми зменшуються. Містить
поширення інфекційних хвороб.

Head-захист завжди носити при зовні!
Захисний одяг необхідно для захисту тіла людини від клімату, хвороб і
забруднення навколишнього середовища. Основні частини тіла, захищені захисної
одяг голова, шкіра і ноги. Захисно-одяг завжди повинна бути навипуск.

Шкіра має потребу у великій кількості захисту від укусів (Тварини, людина) ,
укуси (Комахи, голка) , інфекції (Бактерії, гриби, мікроби, Вірус) Радіаційна (Тепло,
сонячна енергія, ядерний) , Exposure (Кислота, Вогонь, Лід, гострі кромкі-,
вологий) ,

Укус-захист: уникнути сердитися, небезпечних тварин і людей.

Стінг захист : шкірний покрив (Захисний одяг) ,
Чи не татуювання або проколоти тіло (Членоушкодження проколоти або кріпляться
на татуюванні ненормально хворий, може викликати інфекцію

) , Захист пальців при шиття.
Інфекції-захист: Чиста шкіра, кришка з захисним одягом. Здорова
дієта, фізичні вправи, трави та спеції, добавки і імунізація.

Радіаційний захист: шкірний покрив (Захисний одяг) для тепла і сонячної
енергії. Для ядерного спеціального костюма покриває 100% тіла. Увага! Викриття
голою шкіри (Оголеність) до елементів (Погода) шкідливо для здоров'я.

Вплив-захист: Захисно-одяг, Комбінезон (З капюшоном) або 2-х частин з льону, бавовни, вовни або
бавовни, вовни суміші (Немає синтезовано тики волокна) будь-який колір будь-який малюнок. або (Або
комбінезон 2-х частин) повинні мати футболку шию, сопів * руки, ноги закриті на зап'ястях і
щиколотках
(Проект докази) ... * Пихтів руки і ноги дозволяють ліктьові і колінні суглоби вільно пересуватися

також повітря всередині створює клімат-контроль для шкіри і тіла.

одяг повинна бути виготовлена з натуральних волокон: тварин шкурами, шовку, рослинного волокна,
бавовна або шерсть. Штучні-волокна не використовуються для одягу
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і що-небудь зворушлива шкіра людини. Виробництво artificial- волокон для кінців одягу,
існуючий запас переробляється для інших цілей.
ноги потребують захисту (Носки, черевики) від клімату і стукотів. Шкіра, навшпиньки і щиколоток
піддаються ризику. Outsde завжди носити захисну взуття.
шкарпетки зроблені з бавовни, вовни або бавовни, вовни суміші (Немає synth- Etic волокна) будь-який
колір будь-який малюнок. Шкарпетки мають чисті частки срібла (Не сплав) тче, даючи антибактеріальні,
антимікробні та антистатичні властивості, що знижує запахи. Шкарпетки покривають ноги до 7сма вище
щиколоток.

черевики мають верхні захисні шкіри (Без синтетики) , Внутрішня м'яка шкіра (Без
синтетики) , Підошва шкіри або гуми

(Може бути повернутий) , Черевики для захисту ніг до 7 см вище
щиколоток. Примітка! Захист ніг, яка не захищає (Сандал, тапочки,
ушівальніков) ноги і щиколотки не приносять користі. Захист ніг завжди
повинні бути навипуск. Ходьба босоніж зовні нездоровим.

рука захист у вигляді рукавички зношуються по мірі необхідності! Рукавички
виготовлені зі шкіри, бавовни, вовни або бавовни, вовни суміші (Без
синтетичних волокон) будь-який колір будь-який малюнок.

Захисно-одяг завжди носити при зовні.
Захисно-Shelter ( будинок, вітальня, робота) потреба людини.
Захист від злочину (Security) , елементи (Погода) , Пожежі, комахи і забруднення
навколишнього середовища , Доступний захисно-Shelter є 1 GOD дане право!
Піклувальник-хранитель воліють Cluster- житло (Громада-вітальня) ,

номер » з підлога, стіни, стеля, складається з циклону, вогню і високих humi- Dity стійких
збірних бетонних панелей. підлоги має бути вологою швабра очищається, нековзна,
антистатична, цвіль і мілдью інгібування, гігієнічна.
двері: Прямокутні недеревних рами. зовнішній, твердий, замикається зсередини і зовні ключем відкриття
комах екрану двері, 1-смуговий бачення. Внутрішній, твердий, замикається всередині.

горизонтальні Sliding- Windows підфарбовані з подвійним склінням. Площа недеревних кадру. Там
немає штори або портьєри (Нездорова: пил, мікроби,
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комахи ..) замість цього зовнішнього жалюзі (Замикається) і всередині екранів горизонтальних ковзають
комах.
для опалення * Центральне опалення (Пар, гаряча вода) використовується. Охолодження за допомогою
природної циркуляції повітря. Номер температура 19-21 ° С. Відчуття холоду покласти п теплої тканини. Чи
не провернути нагрів! * Енергія атрофія є Кримінал

освітлення * повинні автоматично перемикатися On, Off.

* Енергія атрофія є Кримінал

Непобутових Shelter Дах складається з сонячних панелей. люди мають 1 GOD дане
право Доступного Secure Living Quar- теров (ОУ) , Уряд зобов'язаний поставляти своє
населення доступною безпечного життя Quarters. укриття (Кластер-корпус) поставляється
" ширше » ( Місцевий уряд) , Всі доступні житлові приміщення в оренду одиниць.

Захисно-Притулок для виживання, безпеки, комфорту ..

Викриття голою шкіри є нагота ( ВІН, ВОНА)
Викриття голою шкіри (Оголеність) до елементів (Погода) шкідливо для здоров'я:

Пил, садна, мороз, спека, інфекція, радіація, укуси, вітер, вологий.
Коли зовні кришки шкіри і волосся!
Гола шкіра (Оголеність) піддає шкіру до пилу. Пил висихає шкіру, закупорює пори шкіри
зупинки шкіри від дихання. Забиті пори шкіри є живильним середовищем для інфекції (Сверблячка,
хворобливі) , Промити пил! Використовуйте зволожуючий крем! Носіть захисний одяг вень
зовні!
Гола шкіра (Оголеність) збільшується, що мають садна, які ушкоджують шкіру болючі, не лікувати, може
привести до інфекції. Лікувати садна шляхом очищення з м'яким милом і водою. Накрийте стирання з
заправкою, утримувати на місці за допомогою клейкої стрічки. Не використовуйте антисептичний'S або
Крем!
Гола шкіра (Оголеність) піддає шкіру до морозу. Фрост пошкодження шкіри може бути
постійним. Видалити, який постраждав від холоду.
Заповніть неглибокий контейнер з достатньою кількістю води нагрівають до 37 ° С, щоб
покрити отмороженную частина тіла.
НІКОЛИ не терти і не масажувати відморожені тканини.
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Гола шкіра (Оголеність) піддає шкіру до тепла. Тепло висихає шкіру, може знищити його, що
призводить до довгострокової болю і страждань. Важкі і пухирі опіки вимагають невідкладної
медичної допомоги.
Гола шкіра (Оголеність) піддає шкіру впливу радіації (Solar) , Висока УФ. випромінювання робить шкіру
дуже погано. Часто визнається занадто пізно! Зверніться до лікаря. нд купання (Лежачи ледачий
викриттям шкіри до ушкоджувальних сонячної радіації) в результаті раку шкіри є самостійною завдали
травму! Це не поширюється на безкоштовне користування громадським здоров'ям! ПРИМІТКА! Не
шкода цих людей. Вони нахабні, пихаті, погані люди. Shun і сором!

Гола шкіра (Оголеність) піддає шкіру Wet. Тривала дія вологою температури тіла змінює. Якщо
він знижує температуру тіла занадто багато
(Гіпотермія) хвороба відбувається. Негайно звернутися за допомогою!

Гола шкіра (Оголеність) піддає шкіру укуси. Найбільш поширеними є комах-жала (Бі,
Шершень, комарів, оса ..) , Укуси комах болісно викликає роздратування шкіри,
набряк і часто важка хвороба.
Гола шкіра (Оголеність) піддає шкіру від вітру. Вітер сушить шкіру, може спалити його. Чиста
шкіра, використовуйте зволожуючий крем!

Увага! Викриття голою шкіри (Оголеність) до елементів (Погода) шкідливо
для здоров'я. захист шкіри

(Захисний одяг) завжди повинні бути навипуск.
Гола шкіра (Оголеність) в громадських місцях або ЗМІ є питанням моралі. Нагота поза домом
аморально це показує відсутність сорому бути паскудної. Чим більше шкіри він або вона
показує більш погані вони. Погані люди повинні розглядатися, як сміття. Вони огріх на
будь-якому суспільстві.

плавання Людини не є природним. Організм людини не
призначений для проживання або під водою. Купання в або під
водою неприродне, нездоровий, його слід уникати. Природна вода
океани (Море) і внутрішні води (Озера, річки ..) , Неприродний
басейни води басейну, спа-с ..

природна вода є туалетом для всіх істот, що живуть у воді. Птахи
літають над водою роблять їх послід. Люди на пляжах
сечовипускання, вкидання вгору, менструація .. Тварини і люди
каналізацією
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в кінцевому підсумку у внутрішніх водах, океани. Купання в туалеті шкідливо для здоров'я шкіри.
Ковтаючи туалетну воду є великим ризиком для здоров'я. Не робіть цього! Захистити дітей. Примітка! Багато
білі піщані пляжі є риба кормою. Люди збираються на березі океану. Ляжте в риб'ячому кормі і плавають
в сечі. Юк!

природна вода губка як вбирати забруднення, токсини .. Забруднення повітря:
кислотно-дощ, зола (Паління, висип) , пил (Видобуток, шторми) ядерна радіація (Електростанції,
військові) , Забруднення повітря потрапляє в харчовий ланцюг (По повітрю, грунт, вода) нарешті, в
кінцевому підсумку бути частиною (З охороною здоров'я ризику) людина дієта!

Забруднення води: Буріння, демпінг, стоки, водний транспорт. Drill- ING для викопних видів палив
polutes повітря і води. Скидами хімічних речовин, raw- каналізації, наркотиків, сміття, токсини,
відбувається щодня. стік (Токсини, хімічні речовини, наркотики, сміття, сира каналізація) від
зливових, ферм, промисловості, забруднюють. Водний транспорт суховантажі, круїзні кораблі,
супер- танкери, підводні човни, траулер, військові кораблі великі забруднювачі. Менший
водно-транспортної забруднюють особливо внутрішніх вод.

Що забруднюють повітря, ґрунт і воду,
«Екологічна Вандалізм» злочин: Міссісіпі R7 , Все
задоволення катання на човнах і крейсерських
кінці.

неприродний води містить суміш хімічних речовин, які
висихають волосся, шкіру і подразнюють очі. Басейни і
спа-салонів можна уникнути. Плавальні басейни
елітарна трата дефіцитних прісної води.

T hiswasteends!
Багатство апартеїд призвело до нудьгуючої холостого ходу занадто багато inva- Ding
природних вод і життєвий простір безлічі форм життя.

Це злочинний людина вторгнення природного вод призвело до оборонної
реакції з боку 1GOD творіння моря.
J ellyfish використовувати свої щупальця жала. Деякі тільки дратують шкіру. Інші
»болючі, створюючи хворобливі пухирі. Jelly- токсин риб смертельно небезпечний,
коли вжалив багато разів і є накопичення токсину. Не знаючи, якщо є накопичення
токсину. Найкраще звернутися за медичною допомогою швидко.
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Шкідливе цвітіння водоростей викликане міським, приміський стоком. Це завдає
значної шкоди тваринам, людям, навколишнього середовища, економіки.
Непридатний пити або купатися в ньому.

Stonefish є одним з найбільш отруйних риб в світі. Коли настав
на людину, сили отрути в ногу. результат (Життя або смерть) часто
залежить від того, наскільки отруйний отрута увійшов у тіло. Розташування
жала, як скоро людина отримала лікування. Оніміння або
поколювання може тривати протягом декількох тижнів після
укусу.

Сінекольцевих восьминоги визнаються в якості одного з найбільш отруйних
у світі морських тварин. Їх отрута викликає сильний і часто повний параліч
тіла. Через параліч, що відбувається, Вкушений не мають ніякого способу
сигналізації про допомогу або яким-небудь чином з зазначенням дистрес. Немає
синьо-кільчастих восьминогів протиотруту поза зоною досяжності. Тримайте
особа дихання.

Морський їжак травми тканини від його шипів можуть бути дуже серйозними. Вони
набухають, стають червоними, запаленими і може стати надзвичайно
болючим. Вони схильні до інфекції. Якщо дозволено поширювати в крові
через тіло. Створення ви хворі. Неконтрольовані інфекції можуть вбити.

конус равлик може вжалити через рукавичку. Географії конус є
найнебезпечнішим, з більш ніж 100 токсинів в його маленькому тілі. Там
немає анти-отрути для конуса равликів.
Symtons повільно, щоб показати. Зверніться до лікаря.

скати має різкі, отруйні хворобливі жала, які вони спрямовані на
вторгнення серця. Коли вжалила в серці тільки невідкладна
медична допомога буде врятувати людину. Чи не плавати над
singray.
Коли морські воші приблизно, то перше, що ви помітите, коли ви
стрибаєте в океані їх жала по всій шкірі. Для чогось настільки малі, що вони
можуть, звичайно, пакет удар; це майже достатньо, щоб покласти вас
відбувається в воді. При кровотечі звернутися за медичною допомогою.
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Акули очистити океани хворих слабких істот.
Коли люди вторгаються в морях. Акула стає захисником
морів. Коли їх це напад акули. Ці люди є злочинцями.
Не вбивайте акула клітку людей, Міссісіпі R3 , Shun, Ганьба!
1 GOD створив море для морських істот і їжі для істот в повітрі і на землі. Так само як і для
людей. Він не створив море для людини thrillseeking. Плавання, серфінг, водні лижі, катання на
човнах, крейсерська, підводне плавання навколишнього середовища Вандалізм, вона
закінчується.

Найбільша загроза для тіла людини ' GM » ( Генетична модифікація)
генетична модифікація (ГМ) ан- 1GOD , загроза для людства, всі інші істоти і
навколишнього середовища. GM-Crop через ефект flowon змінює всю харчовий ланцюг. Створення
мутацій, які створюють нові алергії, невідомі хвороби, що загрожують життю Глобально
чуму в усіх членах харчового ланцюга! Люди стануть більш хворими, вмирають молоді,
більше хворих дітей, більше викиднів, мутації ...

Cure на цю загрозу для людства і еко-системи є профілактика і лікування. Стій: GM-Research, GM
Seed-виробництво і вирощування ГМ-сільськогосподарських культур. судове переслідування: GM-вчений,
виробничі керівники, рослинництво виробників, директора, власники для " Злочин проти людства і
проти еко-системи ». Міссісіпі R7

Уряд ліквідує загрозу від палючого GM-дослідних і виробничих Seed об'єктів. ГМ-культури
згоряють. Забруднені грунти були GM-Посіви були вирощені в випаленої 3 роки
поспіль. Уряд, який не здійснює профілактику і лікування, замінюється.

ZERO ТОЛЕРАНТНІСТЬ ГМ !!!
інвалідність
Інвалідність по народженню, нещасний випадок, хвороба, насильство. Інвалідність може бути емоційною
(Тривога, депресія ..) , розумова (Психоз, .. шизофренія)

фізичне (Ампутації, сліпота, глухота, деменція, Квадріплегія ..)
статевої (Гомосексуалізм, педофілія, трансгендерізм) , Інвалідність є проблемою спільноти. Він
перекриває сім'ї або окремі потреби. будь-який
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інвалідності, яка перешкоджає моральному якості життя сім'ї, братів і сестер, спільноти. Чи є
справа з громадськими послугами.

Чому людина має інвалідність. Це не покарання 1 GOD.
Це виклик для тіла, щоб впоратися. Життя-досвід частина Місії Душі (Див
прокручувати 1, Afterlife) ,

Найбільша небезпека для індивіда ' насильство »
Насильство починається з ненародженим. Насильницькі оточення прищепити схильність до
насильства для решти життя. Схильність до насильства потрібен тригер, щоб перерости в
насильство. тригери: Алкоголь, гнів, контакт-спорт, страх, боротьба, спорт, невігластва,
приниження, відсутність емпатії, розум змінюючи речовини, однолітки тиску, провокації,
насильницькі відео, жорстокі відео-ігри ..

Ненародженої схильні до мами і тата ображаючи один одного.
Дізнайтеся, що це нормально, ображати і буде робити це в майбутньому. Ненародженої піддається мамі
фізично боляче від батька. ВОНА новонароджений буде пізніше в житті терпіти фізичне насильство з боку
HE. Його новонароджений буде думати, що це добре, щоб боляче ВОНА.

Насильство може виходити від іншої особи (И) ,
Це може виходити від диких тварин. Він може прийти від домашніх тварин.

Він може прийти через дії уряду або бездіяльності. Він
поставляється з іноземним вторгненням.
Спільнота живуть з ВІЛ і не притягнути до відповідальності «насильство». волі

'Kill'! ( Аборт, Вбивство, Смертна кара, геноцид, різанина)
Вбивство людини є загрозою для всього Людства і образу 1 БОГ!
Жодна особа, організація, уряд не має права вбивати !!

вбиває НІКОЛИ НЕ РІШЕННЯ !!!

Стій, «Насильство», почати у себе вдома!
Кожен член commuity має сюр- vival обов'язок людини
стримувати насильство. приєднатися (Початок)

Neighborhood Watch (Див Шир Варта) , Зверніть увагу,
доповідь, арешт (Цивільний) ..
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Зробити ваше співтовариство злочин вільна зона! Використовуйте «Ні концепції насильства» в якості
керівництва (Див 7 Tribes) ,

Насильство не є відповіддю. Це не рішення!
Зобов'язання 3:
Довічне, шукати, посилення і застосовувати знання.

Мозок потребує здійснення, щоб зберегти роботу. Кращі вправи прагнуть, отримати,
застосувати знання і його безперервність.
Шукане знання починається з безкоштовною освітою (Learn & Teach) ,
Слідом за ремісничим навчанням. У міру необхідності з подальшим додатковим освітою. Вся освіта є
загальнодоступним. Приватна освіта закінчується!

Шукане знання означає задавати питання. Отримання знань означає отримання відповіді.
Застосування знань означає використання відповідей є ідеї, а потім вживати заходів. Безперервність
означає передачу на всі накопичені знання для наступного покоління.

Як питання?
1 вулиця питання сформульоване (Важливо для того, щоб отримати корисний
відповідь)

2 й до кого звернутися " шукай » хтось з правом кваліфікації (там
може виникнути потреба задати більш ніж на 1 особу)

3 й подякувати людини, який відповів (Хороший соціальний навик)

4 й ' посилення прийнятний відповідь (Іноді немає прийнятно
відповідь)

5 го Написати або аудіо, візуальний звіт відповідь (И)

6 й ' застосувати » що ти ' вчитися » ( відповідь)

7 го Використовуйте нові знання " навчити » інші (Знание
безперервність)

Що на питання?
всі (Інтелектуальні, шукають і засвоєння знань)

Коли на питання?
в даний час (Розумний, гарний соціальний навик)
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Чому питання?
необхідність (Допитливість, повинні знати, що робить розмову) Виникає задавати питання.

ідеї є початком майбутнього.
Ідеї дозволяють йти в ногу з еволюційними змінами.
Ідеї є найбільш творчими, продуктивним всій діяльність інтелектуальної
власності. Ідеї повинні бути збережені за допомогою знань -безперервні.

Не дозволяйте ідеї бути забуті або втрачені. Запишіть їх. Зберігати,
сортувати, файл і повернутися до них!

Кожен день багато ідей, як вважають, від і швидко забули або втратили. Причина
в тому, що вони не були збережені, записані або записані. Краще губляться!

Пам'ять ненадійна, коли мова йде про збереження і плекання нових ідей. носіть ноутбук (Планувальник)
або рекордер з вами. Коли ідея розвивається, зберегти його. Щотижня файл ваші ідеї!

Перегляньте свої ідеї. Переглядаючи свої ідеї (Кожні 4 тижні) , Деякі не матимуть ніякого
значення. Вони не варто висить на. Відмовтеся від них.
Деякі ідеї виявитися корисними зараз або на більш пізньому етапі. Тримайте їх, подати їх: «Активний»
або «Пізніше». Після розгляду, подачі, візьміть файл «Active».

Виберіть ідею! Тепер зробити цю ідею рости. Подумай над цим. Зв'яжіть ідею пов'язані ідеї. Дослідження,
спробуйте знайти що-небудь схоже або сумісне з цією ідеєю. Досліджуйте всі кути і
можливість.
Підтримка ваших ідей з дослідженнями. Дослідження Інтернет, Архіви, бібліотеки ... У деяких
випадках використовують опитувальники.
Коли ви думаєте, що ваша ідея готова до застосування. Зробіть це. Постарайтеся, щоб отримати
зворотній зв'язок, так що ідея може бути доопрацьовано.
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Майбутні ідеї докази через знання-безперервність.
Забезпечення знань безперервності, зберігаючи ваші ідеї
файлів оновлені. Крім того, в вашому «Буде» згадати, де їх
можна знайти.

Знання-Безперервність
Знання-Безперервність робить знання індивіда (інтелектуальна власність) безсмертна.
Кожна людина у віці від 14 веде облік їх життєвого досвіду (Як позитивні, так і
тривожно) , Сім'я повинна захоплювати, зберігати і розвивати їх інтелектуальну
власність.
Організації повинні захоплювати, зберігати і повторно використовувати їх співробітників «внутрибрюшинно».

Спільноти повинні використовувати їх громадяни інтелектуальної власності на благо всіх. Провінційний-Government
зберегти архів.
Плагіат будувати далі і просувати нові ідеї. Чому переписати те, що добре написано. Швидше за все його
використовувати! Розгорніть на ньому. Evolution прогресивно сес шляхом створення на основі існуючих, а
потім створити новий. Освіта повинна зробити те ж саме. Ідея приходить до кінця. Пошкоджене все, що
може бути перероблено для просування нових ідей!

Запис робить нас цивілізованими це допомагає нам спілкуватися з іншими людьми. Запис
дозволяє коментувати, фантазувати і звіт.

Запис є частиною Знание З ontinuity.
Примітка ! Стверджуючи, авторське право красти зі спільноти злочину!

Знання-Безперервність частина нашого Безсмертя
Зобов'язання 4:
Mate розмножуватися і почати власну сім'ю.

Для дзвінких люди виживання спаровуватися і розмножуватися. CG переконання, що
спаровування і множення є частиною постійної взаємозв'язку з HE і ВОНА (Свято-Подружжя
контракту) , Парування, множачи поза Святого Вінчання є «Trashy», аморально denegrading,
ВІН і ВОНА. Це поганий приклад для дітей. Це робить співтовариство виглядати аморально,
погано. Будучи кінці «паскудної». Погані люди уникали і зганьбив!

Дитина-гвалтівник (Педофілія) , Одностатевий (Гомо) і сплутати-пол (Транс-пол) не
вводити ' Свято-Подружжя
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Контракт ». Через їх сексуальної інвалідності та їх неприродного парування. оральний
спаровування (Гомосексуальна розпуста) , анальний спаровування

(Гомосексуальне згвалтування!) , Цей сексуальний unnaturals (Інвалідність) поміщені в
карантин для захисту немічних і дітей. Нормальний він буде відчувати гнів, відраза, а іноді і
насильство по відношенню до цього сексуального unnaturals інвалідності. Дитина-хуліган, той
же підлогу і confused- діти вантажно гендер є діти приставати, злочин: Міссісіпі R7

Будь-ОН хоче Oral-партнер з SHE брудної огидною збоченець.
ВОНА відвалів HE. Подружня ВОНА отримує розлучення. Примусовий Oral-спарювання рапсове, злочин: Міссісіпі
R4 , Примусовий Вагінальний-спарювання рапсове, злочин:

Міссісіпі R5 , Будь-ОН хоче анальний партнер з СТЕ брудним disgust- ІНГ мучитель. Тортури є
злочином: Міссісіпі R6 , Подружня ВОНА отримує Людина datory розлучення.

Пошук партнера. язичники (Християнство ..) шукати любов. Mate для похоті бути паскудної.
Багато ніколи не знайти собі пару, щоб розмножуватися с. помічник капіталіста бути паскудної,
а іноді і до збільшення багатства і чи впливу. У багатьох культурах є батьки вирішити. Безопераційне
це на користь широкому колу.

Піклувальник-опікун провінційної-уряд вирішити в ході " CE » ( Спільнота Аварійна
служба) який входить в ' Свято-Подружжя "Договір (Н-МС) , Щороку 17 ВОНА і щороку
18 HE присутнім, CE. Під час CE все оцінюють, як вони можуть бути найбільш
корисними для племені. Парування, множачи найкраще, коли ВІН, ВОНА молоді.

Під час CE кожна молода ВОНА і ВІН оцінюються (Емоційно, розумово, фізично) на їх
здатність до спарювання. «CE» приймає рішення про деяких змінних, який є відповідним для
введення "" договорів Holy-шлюбу.
змінні: Емоційно, розумово, фізично здоровий; Провінційний-різноманітність; Расова-цілісність.

Основна мета для життя (Specie виживання) щоб паруватися, множити і
завести сім'ю. Недотримання цього правила живе невдале життя.
Неприйнятно в 1 GOD і спільнота.

виживання Specie, починаючи сім'ю є ВІН і ВОНА повинна.

ВОНА і ВІН, які фізично не можуть розмножуватися стати "Foster- батьків. Вони
входять в контракт «Holy-подружжя». «CE» поставляє «Діти».
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Депозитарні сім'ї опікуна виховувати своїх дітей за допомогою
спільноти. Мати «CG» відвідує " SMEC
(Медична освіта комплексу Shire) ». Вона відвідує «SMEC» не 6 днів
в тиждень до найменших дітей листя
' метикуючи » (Див Шир) ,

C elebrate

2. 1. 7 ,
Втрата Б му день
C. G. Ка-ле-е ер

Зобов'язання 5:
Честь, шанувати своїх батьків, бабусь і дідусів.

Піклувальник підтримка опікуни взаємна повага з боку членів сім'ї. Основа життя в
гармонії. Шануй батька, свою матір і бабусю і дідуся в житті і після смерті.

Батьки честь для зачаття, харчування, одяг, забезпечуючи: освіту, безпечний
притулок (Будинок) , Турботливою люблячої середовища. Бабусі шануються за
надання митних, спадщини, знання безперебійного і традиції. Почитайте батьків,
бабусь батьків в житті і загробного життя ..

Честь завітав! Повага заробляється!
Батьки, які роблять їх обов'язок турботи до своїх дітей. Заслужити повагу своїх дітей і
співтовариства поваги. Діти, які виглядають після того, як їхні старші батьки. Заслужити
повагу своїх батьків і спільноти

, Батьки і внуки, що турбота, повага їх великих батьків і вбирати їх
спадкоємність знань ... благословенні 1 БОГ!

Спільнота має уявлення про взаємне поведінці між батьками і їх потомством. Батьки
виростити потомство стандарту спільноти (ЛГМ) , Діти дивляться після того, як
їхні старші батьки.
Примітка! Якщо батьки, бабусі і дідусі розвивати потреба в професійній допомозі.
Спільнота бере на себе за участю сім'ї.

«Обов'язок догляду» Батьки
батьки живуть 1 БОЖА дизайн. ВІН Батько, Provider, протектор.
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ВОНА є Мати, Опікун, Домогосподарка. Це також стандарт спільноти.

Батьки забезпечують, харчування, одяг, дах над головою і люблячий гармонійний будинок. Батьки
беруть участь в співтоваристві вільного здоров'я і безкоштовну освіту. Батьки вчать своїх
дітей на честь їхніх бабусь і дідусів.

Поважайте
Діти батьків, бабусь і дідусів, вихователів, медико та поліції.
Юніори до літніх людей. Кожен Виборні люди.

висновок респект
Честь не може бути відкликана. Повага може. Хтось показало повагою взаємності з
неповагою пухкого повагою.

святкувати теми Fun-Day ( CG Kalender)
5_3_7 матері день Діти шанувати їх мати.
10_1_7 батьки день Діти честь свого батька.
7_1_7 дідусь і бабуся день діти і
Онуки честь дідуся.

Честь, Повага, Підстава: сім'ї, гармонія,
спільнота, провінція.
Зобов'язання 6:
Охороняйте середовища і все його проіснує.

Кожен хранитель Хранитель зобов'язаний охороняти зировать ситуацію, і все його
проіснує. Вона є частиною долі Людства. Будучи Хранителем фізичного Всесвіту і 1
БОЖА створення в ньому.
Вироби зі стадії концепції повинні бути здоровим, безпечним, екологічно чистим і біологічно або іншим
чином переробляється. Всі виробництва біоразлагающейся і чи іншим способом утилізації. Виробництво,
Manufactu- кільце хворих, небезпечних, що забруднюють навколишнє середовище товарів є злочином, Міссісіпі
R7
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MONSTERSEEDS
генетичні модифіковані (Інженерія) Посіви на основі насіння змінених людьми з 1
БОЖА оригінальний дизайн, з метою спекуляції, жадібності і образливо 1 GOD , 1 GOD не
хоче Генетичний reenginee- кільця. Люди скопіювати Evolution (Пробна, помилка) тобто
змінити і мутувати.

Їжа істоти їдять впливає на травлення. Для того, щоб переварити
модифіковані рослини а істоти травної системи модифікує (Генетичний
реінжиніринг) Сам по Еволюції.

це неприродне (Анти-1GOD) типу Evolution створює нові
неприродні типи мутацій (Виродки, монстр) ,
генетична модифікація (ГМ) ан- 1GOD , загроза для людства, всі інші істоти і навколишнє
середовище. GM-Crop через проточний за ефектом змінює всю харчовий ланцюг. Створення
мутацій, які створюють нові хвороби і становлять загрозу для життя Глобально страти у всіх
членах харчового ланцюга! Люди стануть більш хворими, вмирають молоді, більш хворі
дітьми, більше викиднів, більше тварин, тварини атаку ...

GM-Food ( Нездорова їжа) : Люцерни, дитяче харчування, бекон, Сніданок крупи, хліб, каноли,
цикорій, кукурудзяна, бавовняне масло, яйця, шинка, маргарин, м'ясо, папайя, горох, картопля,
м'ясо птиці, ковбаси, сої, цукрових буряків, цукрової тростини , Солодкий перець, помідори,
пшениця, цукіні, ...

MUSTDO !!!
Уряд усуває загрози з боку палючого GM-дослідні та виробничі Seed об'єктів. ГМ-культури
згоряють. Забруднені грунти були GM-Посіви були вирощені в випаленої 3 роки
поспіль.
Уряд, який не реалізує це «лікування» замінюється і притягнуті до відповідальності.

Уряд переслідує: GM-Scientist, керівники, директора виробництво Власники, і
Crop-Виробники для: " злочин проти
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Людство і проти еко-системи ». Міссісіпі R7

ZERO ТОЛЕРАНТНІСТЬ ГМ !!!
забруднення Енергія ( Зміна клімату)
Занадто багато дозвілля, занадто великі будинки, занадто великі доходи, занадто багато непотрібних
гаджетів, створив сплеск в постійно зростаючих потреб в енергії.
В даний час енергетика забруднює, мають високі витрати на впровадження, високий RUN- Ning і витрати на
технічне обслуговування. Забруднюючі Energy покладається на спалювання, вугілля, газу, нафти і урану. Все

це горіння закінчується !!!

Викопного палива вугілля виробляє

брудний Energy
Спалювання вугілля виробляє велику кількість повітря забруднюючі двоокису вуглецю і диму. Двоокис
вуглецю дрейфує вгору. 50% запиваючи дощем інше накопичується в атмосфері. Діоксид
вуглецю пропускає сонячне світло, щоб нагріти Землю, але перешкоджає частина тепла від
випромінюється назад в космос. Результат: прогрів повітря, грунту і води. Глобальне
потепління.

Результатом є те, що поверхня Землі повільно нагрівається. Це нагрівання до
температури поверхні різко збільшується з року «O» *
( 2004) , Це потепління зменшується розмір льодовиків і полярних льодів (Див
прокручувати 6 прорік) , В результаті в потепління і підвищення рівня моря, зміна
клімату. Зміна клімату: більш сухі посухи, важчі блискавки, важкі дощі, сильні вітри
швидше, непередбачувано швидко змінюється погода.
* CG New-Age тайм-менеджмент
Зниження вугілля для спалювання в «O» (Нуль) необхідно зараз. Однак люди, відповідальні за
спалювання вугілля корумповані, нечесні, егоїстичними і не можна покладатися на припинити
спалювання вугілля. Тому джерело (Вугілля) для спалювання повинні бути відмовлено в
забруднювачами.

Вугільні шахти закриті. Вугільне обладнання демонтується. Шахтарі, вугільні
транспортери, coalburners несуть відповідальність, Міссісіпі R7
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СТОП вантажівки, закрити Mines:
ВИЖИТИ !!!
Угль як постачальник енергії не тільки замінений іншою постачальник енергії. Але споживання енергії на
людину повинна бути зменшена шляхом насильницького НІЧ чартерів. Night-Комендантська знижує
споживання енергії, дорожньо-вбивство, злочин ...
Збільшує спарювання.

Внутрішні і непобутових спалювання гною, деревини, вугілля, газу, масла для приготування їжі,
опалення та потужності, ЗАКІНЧУЄТЬСЯ! Power-станцій, які спалюють (Вугілля, газ, нафта, уран, ..) для
створення енергії є зупиненими, демонтовані.

Забруднюючі Власники і оператори переслідуються, Міссісіпі R7 , Вугільні і уранові шахти закриті
і опечатані. Гірничодобувні Власники і оператори переслідуються, Міссісіпі R7

Non-дихаючий повітря. У вас є 4 хвилини, щоб жити!
Енергія виробляється несжіганія.
Енергія виробляється несжіганія. Печіння для переміщення внутрішнього і непобутових
транспорту Закінчення! Газ і нафта використовують негорючий.

Внутрішній і нежитловий транспорт на Freeways замінюються «Freeway-Трамваї» (Див
планування Shire) ! Міжміські сухопутний транс- порт тільки залізничним транспортом.
Індивідуальний забруднює транспорт припинено.
Скасувати нову Freeway. Розповзання передмість замінюються кластерної корпусу.

Fracking
Fracking є великою загрозою для навколишнього середовища, спільноти, людей, ...

Fracking є процесом буріння і ін'єкційного рідини під високим тиском в сланцеві породи
гідророзриву його випускати гази. Високий тиск викликає землетруси. Якщо це відбувається по
faultlines це може викликати велике 1

Кожен процес має потребу в мільйонах літрів води. Вода має токсичні хімікати та пісок
додав. В процесі метан і токсичні хімікати забруднюють ґрунтові води поблизу. Питна
вода це має возни- Теда в випадках неврологічних, сенсорних і дихальних пошкоджень.
І для людей і тварин. Рослинність також сильно постраждали. Непридатний бути з'їдені
людьми або тваринами.
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Рідина відходів залишаються в надземних калюжах випаровуються. Releas- ING летючих
органічних сполук в атмосферу, забруднюючи повітря, створюючи озон на рівні землі і
кислотних дощів. Результат нездоровим худоби і зморщені неїстівні пасовища, зернові
культури, фрукти ... Жителі скаржаться на втому, нудота, головний біль і гірше. Газа може
також привести до «Wildfire років.

Використання вибухових речовин викликає землетруси. Використання поблизу faultlines
може викликати великі землетруси anywere уздовж розлому (Some- раз далеко) , Ці вибухи
також пошкоджують підземні резервуари води. Вони також виділяють гази, які роблять
людей, тварин і рослинності хворих. Ці гази можуть бути причиною лісової пожежі (И) !

Fracking Кінці! Власники, оператори переслідуються, Міссісіпі R7 ,

Уряд, що дозволить Fracking замінити і його члени несуть відповідальність, Міссісіпі
R7 ,
скоро попит на прісну воду буде перевищувати наявність прісної води. Забруднене водний
шлях-х (Струмок, струмок, річка, ставок, озеро ...) створити дефіцит прісної води. Storm-вода
заповнений токсин, отрути, медикаменти, .. незаконна утилізація промислових відходів,
токсини, отрути,

,,,

Забруднюючі акваторії решт, забруднювачі довкілля переслідується, окремі особи

Міссісіпі R3 всі інші, Міссісіпі R7 ,

Розваги забруднюючих Закінчення. В повітрі: Повітряні шоу, приватні польські: літак, реактивний
літак, вертоліт, безпілотний, космічний шаттл ...

В, під водою: моторизована веслування, інші: кабіна крейсер,
круїзні кораблі, водні лижі, швидкісні катери, яхти, судна на
повітряній подушці ...
На земельній ділянці: всі 2,3 і 4 колеса
моторизовані, цикли, велосипеди, баггі,
позашляховик, спортивні автомобілі, лімузини, Carгонки, автомобіль-трюки, розкішні автомобілі. ,

не всмоктується Ні рідини. У вас є 4 дні, щоб жити!
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Створення сміття зменшується!
Виготовлення ОДНОРАЗОВІ продукції * КІНЕЦЬ! Надруковано Небажана пошта * КІНЕЦЬ! Виготовлення
непотрібного сміття (Предмети колекціонування, гаджети, передача конструкторов-, ...) * КІНЕЦЬ!
Біорозкладана або багаторазова упаковка використовується.

* Ці постачальники переслідуються, Міссісіпі R7
шкідники
поза Інсектициди (хімікалії) використовуються на сільськогосподарські культури,
сади ... Сільськогосподарські культури, сади і продукти харчування, які були
забруднені непридатні для людини або тварини поїдання. Вони згоряють
спільнотою (Шир) , Печіння за станом здоров'я є єдиною причиною для
спалювання

інсектициди (хімікалії) просочуватися в систему водопостачання, що закінчується в морях, океанах. Забруднюючі
грунтові води, забруднюючи Дрінкуотер резервуари. Забруднюючі екосистема океану, забруднення
морепродуктів. Виробники Інсектициди (Хімікати, poisenous, токсичний) переслідуються, Міссісіпі R7 ,

Уряд, які дозволяють це забруднення замінені, отримують, Міссісіпі R7.
Використовуйте природний Інсектициди.

Гербіциди є небезпечними, забруднюючи ґрунт і водні шляхи. Виробники Гербіциди
переслідуються, Міссісіпі R7 , Уряд, які дозволяють це забруднення заміщається і
переслідується, Міссісіпі R7.

1 Бог чекає, щоб почути від вас!

дефоліант молитва

ГАНЬБА день 6.2.7.

дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Чи захистить рослини, грунт і вода від токсину Протистояти і
зупинити генетичну модифікацію будь-якої речі життя забезпечить
Шир пропалює отруїв грунт покарає гербіциди, ГМ культур
забруднювачі для слави 1 GOD і Добра Людства
Ця молитва використовується на День дефоліант!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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жорстоке поводження з тваринами
Тваринна жорстокість Ends. Винні будуть притягнуті до відповідальності, Міссісіпі R4 ,

корпус батареї знесений і замінений «Free-діапазону».
Оператори корпусу батареї переслідуються, Міссісіпі R4 для кожної тварини.

транспорт Життя тварин далі 30 км решт. Порушення агентом первинного виробника,
транспортний оператор отримати, Міссісіпі R4 для кожної тварини.
цирк Кінець Закон про

Theme- парк розваг

тварин.

тварина

Дресирувальник,

закінчується. Дресирувальник,

оператор Circus

оператор парку,

отримати, Міссісіпі R4 для
отримати,
кожного акту.
Міссісіпі R4 для
кожного акту.

зоопарки закриті і замінені Wildlife святилищ які
будинок тільки місцевий дзвінкою.
Нелегальна зоопарк закритий, оператор отримати, Міссісіпі R4

для кожної тварини.

greyhound- гоночна індустрія викликаючи страх і біль у
тварин, використовуючи їх як живий приманки. Кролики,
поросята, опосуми, кошенята або кури мнуть, розірвані,
кинули навколо і потягли. Жива приманка в жаху, в агонії.
Це КІНЕЦЬ! Для кожної живої наживки: Міссісіпі R4

собачі які ті, хто програв є кийками, отруєний або
застрелений і кинули. Австралійські м'ясники
промисловості борзого-гоночних 17000+ хортів на
рік. Чи не відомо, скільки livebait катують,
вбивають? Все в собачих перегонах промисловості.
Люди тоталізатори, дивляться в
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винним по асоціації. Ганьба до будь-якого співтовариства, Shun їх! Promoter, власники,
Букмекери: Міссісіпі R4 для кожної тварини.

Thrill-вбивство ( полює: Safari, Royal, інший ..)
від Ані Mals Закінчення. Тільки Рейнджери можуть відбраковування
тварин. Promoter і мисливці отримують, Міссісіпі R4

для кожної тварини.

Гонки тварин Ends , Спортивні коні,
(Шпиль, перешкода, крос-кантрі, квартира ..) , Граючи
Polo, баггі гонки (Троттінг, Подстройка ..) , шоу-джампінг закінчується.
Місце Гонки зносяться. Гоночні власники тварини, тренер
і оператор місця гонки отримати, Міссісіпі R4 ,

Mulesing, різання шерсть несучої шкіри від хвоста, казенної область овець. Результати
в багато болю для змученого animal.and також можуть заразити його. Mulesing,
закінчується. Це переслідується, Міссісіпі R4 для кожної тварини.

бої тварин Кінець. Promoter, власник тварини, тренер, букмекер: Міссісіпі
R4 для кожної тварини.

Bull-бой-х кінець! Корида Арени зносяться.
Promoter, Matador і його банда отримати, Міссісіпі
R4 , ганьба Глядача на них. Shun, Ганьба їм!

Інбридингу хворих собак для моди завмирає жорстокий. У bra- chycephalic породи (Мопси,
англійська, французька бульдоги ..) розводять з Evermore плоскими гранями. Це має побічні ефекти,
проблеми з диханням, що мають собака руйнуються під час спекотної погоди та хвороби серця
через погане дихання, що робить собака страждають всю свою життям. Цей тип bree- дзень
закінчується! Заводчики, власники, отримують Міссісіпі R4 для кожної тварини.

27

1 ВІРА 15.07.4.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Brachyce-phalic породи: Американський стаффордширський тер'єр, Affenpin- шер, бішон фрізе,
Бостон-тер'єр, боксер, Брюссель Grifton, Бульдог, бульмастиф, кане корсо, Кавалер Кінг
Чарльз спаніель, чихуахуа, чау-чау, аргентинський дог, Бордоський дог, англійський мастиф,
французький бульдог, японський Chin, Кінг Чарльз спаніель, Лхаса апсо, мальтезе,
неаполітанський мастиф, ньюфаундленд, пекінес, мопс, Presa- Канарський, Шар-пей, ши-тцу,
шовковистий тер'єр, тибетський спанієль, йоркширський тер'єр.

військовий
Військові забруднювати з транспортом і вибуховими речовинами, A / N (Atomic
/ ядерний) В (Біологічні) З (Хімічний)

зброю. Вони являють собою загрозу для здоров'я людей,
тварин і рослинності. Виробничі потужності, запаси цієї зброї
зносяться, перероблені Шир. Вчені, які створюють цю зброю
отримати

Міссісіпі R7 , Уряд, які дозволяють виробництво і чи
зберігання зброї замінені і отримати , Міссісіпі R7 ,

Охороняйте навколишнє середовище!
Моральне зобов'язання і Громадянський обов'язок!

1 Бог чекає, щоб почути від вас!
середовище проживання молитва

Святкування Хабітат день 9.1.7.

дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Просить про допомогу в захисті Хабітат
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Обіцянки провести забруднювачі відповідальності обіцянки
гармонізувати з Хабітат Запитує забруднювачі будуть покарані в
даний час і в Afterlife Для Слави 1 GOD і Добра Людства

Ця молитва використовується на день Хабітат!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Зобов'язання 7:
Використання Закон Подавець Manifest поширити своє повідомлення.

Замінити всі інші релігійні видання з Закон Подавець Manifest
Відмовтеся застарілі публікації екологічно Фрідлі. Shred застарілі видання,
замочити у воді, коли м'який корм для wormfarm.
Знежирене через маніфест, коли ви бачите цікавий заголовок для читання.
Потім зробити кілька глибоких читання. Перечитайте, зрозуміти, застосовувати і жити !!!

Дух і розуміння повідомлення, що має значення. Чи не сенс окремого слова або
пропозиції-структури. Зрозуміти-ІНГ духу і мети думки допоможе в реалізації
повідомлення.

1 GOD хоче кожна людина отримала можливість читати і вивчати " ЛГМ ». Ті, які не вміють
читати, повинні мати його, щоб читати їх. ВІДСУТНІСТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ. Кожен хранитель
зберігач зобов'язаний тут. 1 GOD

спостерігає.
хранитель хранитель використовувати Закон Подавець Manifest в
якості керівництва для поклоніння, життя і роботи. Вони моляться
щодня, і з упевненістю сказати, в щоденна молитва ,

прихильники вступати в організації (Комерційний, дозвілля, суспільство, освіту, політичний,
професійний, торгівля ...) так що вони можуть впливати на їх роботу, привести їх у
відповідність з Закон Подавець Manifest ,
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прихильники заохочувати інших, щоб перетворити. Вони допомагають understan- дзень Закон »Подавець
маніфесту. Вони використовують «виклик» Молитву за моральну підтримку.

1 Бог чекає, щоб почути від вас!

виклик молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Прошу допомогти з конвертацією неосвіченим невіруючим допомогти
невіруючому отримати 1 ВІРА

Дякуємо Вам за цей досвід, щоб бути залучені в виклик, який я прагнути
зробити більше проблем для слави 1 GOD і Добра Людства
Ця молитва використовується при зіткненні з неосвіченим невіруючим!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
прихильники відвідати Gathering. Вони закликають інші відвідати Gathering. Вони
Нова Gathering, знаходячи принаймні 7 осіб, а потім отримати разом, що є збір (Див
1 ВІРУ, починають збір) ,

ЯК ЦЕ НАПИСАНО ЦЕ БУДЕ !!
Зобов'язання 8:
Уникайте і очистити забруднення ..

Humankinds велика проблема виживання забруднення. наш
спосіб життя і діяльність є найбільшим забруднювачем. Це впливає на клімат, ecochain,
навколишнього середовища, харчового ланцюга, якість життя, погода, дика природа .. Ми
повинні змінити! Або нехай забруднення роблять нас хворими, хворими і в кінці кінців ...

Основною причиною забруднення є спалювання людей речі. Вона починається з курінням.
Продовжує шляхом спалювання (Гній, дерево, вугілля, газ,
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масло ..) готувати (BBQ, будинки, комерційні) , палити (Вугілля, газ, нафта, уран) для
виробництва «брудної енергії». палити (Нафта, газ, вугілля, уран) для перевезення
вантажів і людей (Ваш індивідуальна, маса) , Уникайте опіків! близько (Спалювання
об'єктів і шахт)

всі джерела горіння матеріалу. Знищити наявні запаси для навколишнього
середовища. Порушення фізичних осіб, Міссісіпі R3 ,
Порушення суб'єктами, Міссісіпі R7 ,

см Green
Concept!
УВАГА !!! Депозитарні сім'ї опікуна не жити ближче, ніж 70 км на вугілля, газ, нафта, уран
горіння facilit- х років минулого століття. Таким чином, щоб уникнути більш високий ризик
ракових захворювань, викиднів, передчасних старіння, респіраторного захворювання,
мертвонародження, ...

Ще однією важливою причиною забруднення є отрути і токсини, що
входять в ланцюг води (Ставки, озера, струмки, річки, підземні резервуари,
підземні води, моря, океани) ,
сільське господарство (Добрива, гербіциди, пестициди ..) , Будівництво

(Токсин відходи просочуються в грунт ..) , виробництво (токсичні відходи..) , Очищення
(Фосфати ..) , косметика (Миш'як Кадмій, свинець, ртуть ..) , Магістральний (Ціанід,
гідроксид натрію, Fracking, сірчана кислота) , Фармакології (Тварини, людина
препарати, відходи) , Уникайте використання отрут і токсинів. Закрийте всі джерела
отрут і токсинів. Знищити наявний запас для навколишнього середовища.
Порушення фізичних осіб, Міссісіпі R3 ,
Порушення суб'єктами, Міссісіпі R7 ,

У північній частині Тихого океану і США у співпраці з Японією створення штучного
острова «Пластикові забруднення 1». розширюється острів (Поточний розмір:
Гренландія) складається в основному з пластмас. Будучи поглинений морського
життя і птахів вона увійшла в харчовий ланцюг (Море) , Вживання морепродуктів з цієї
забрудненої території входить в людське травлення потім надходить кровотік
організму забруднюючої все тіло, що ведуть до горе і страждання. США і Японія, щоб
прибрати безлад, ЗАРАЗ !!! Піклувальник опікун не їдять морепродуктів (лосось, суші
..) з північної частини Тихого океану.
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Уникайте виробляти нони руйнується упаковки і продукти. Продукти
харчування та напої в пластикових контейнерах закінчується.
Пластикова взуття пластикова

(Чоловік зробив волокно) одяг погано для вашої шкіри. Кінець
виробництва пластмасових виробів і волокон.

Погані новини! Пластик в даний час поширений в людській крові! Чи буде пластик означати
повільний хворий болісний ..

бізнес (Паразитарні, хижа) побачив можливість скористатися іншими, спекуляцією. Спекулянти
хотіли більше leisuretime так само незамедленние іони. Leisuretime діяльності викликає багато
сміття, забруднення навколишнього середовища, травми, ризики для здоров'я, небезпеки інших
видів. Більшість заходів leisuretime є екологічним вандалізмом. Не корисна діяльність leisuretime
замінюється добровольчої діяльність, стоїть спільноти подальшої долі mankinds вологості від!

Подорожі, туризм перетворився на загрозу. Круїзні судна вивантажити туристів, які рояться, як
комахи (Таргани) через порти і місцеве середовище проживання. Вони руйнують місцевий спосіб життя,
під'їхати вартості життя для місцевих жителів. Створення гори відходів. Це розвага дозвільного
достатку Ends! Це також відноситься і до повітря, тренер, залізничного туризму.

Натовп розваги закінчується!

32

1 ВІРА 15.07.4.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Натовп розваги створює багато, «сміття»! Ради вичерпують сміттєвих
областей. Кінець гора з «СМІТТЯ!

Натовпи розваги потрібні місця! Поради ставити великі площі в стороні і потрапити в високих
будинках боргу величезних майданчиків. Величезні витрати накопичуються на експлуатацію та
технічне обслуговування. Місця зустрічі не використовуються 90% часу. Немає більше нових місць!
Існуючі зносять!

Натовпи розваги потрібні величезні інвестиції в громадських місцях, внутрішній транспорт і
паркування! Немає місця, витрати на інфраструктуру не знижуються.

Виключає дорожній рух і паркування «Хаос»!

Натовп розвага приносить глобальні розваги:
Олімпійські ігри (Пункт, літо, зима) , Світові тури

(Bands, ...) , Футбол (Кубок світу) , Гран Прі, F1,
(Мотоцикли, легкові автомобілі) ,
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Натовп розвага створює великі натовпи. Великий натовп летючий, бої часто спалахують,
істерія можливо, тиснява ... Великий натовп представляє загрозу для себе і commuity.
Великі натовпи є магнітом для всіх видів наркоманів і їх постачальників. Великі натовпи
потрібно багато

дорогий безпеки. Великий натовп розваги закінчується!

СТОП Забруднюючих ПОКАРАТИ забруднювачі

ВИЖИТИ !!!
Зобов'язання 9:
Захист тварин від жорстокого поводження і зникнення!
1 GOD хоче, щоб насолоджуватися і поважати тварин. Повага до тварин має бути показано на малюнку. Для
радості вони приносять в наше життя, як домашня тварина або в дикій природі. Як компаньйон роботи (Собака-поводир,
в'ючне тварина, вівчарки ...) , Як постачальник ковдр, одягу, взуття, покриття для підлоги ... Як постачальник
харчування (Напій, харчування) ,
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1 Бог чекає, щоб почути від вас!

тварин молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Спасибі вам за благословення тварин
Хто дає нам задоволення, спілкування і засоби до існування! Я
буду поважати їх і захищати їх від жорстокості покараю всіх, хто
жорстокий з тваринами Для Слави 1 GOD і Добра Людства

Ця молитва використовується при необхідності!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
1 GOD очікує Людство бути хранителем 0f всіх тварин. дав чудовий інтелект
Людського (Дякуємо 1 GOD) для тварин повинні бути хранителем тваринного світу. ЖОРСТОКІСТЬ
до тварин є злочином, яке переслідувалося! Кожен раз, коли породи вимерли
людство не вдалося.

Жорстокість по відношенню до тварин прикро 1 GOD злочин переслідується по закону.

Корпус батареї, бездоглядність, сафарі полювання, скачки тварин, постановка боїв тварин,
тестування продукції, процедури на тварин, катувати ...

Будь-яка людина, клуб або організація, яка спонсорує або сприяє Жорстокість до тварин (Bull-бій
Арена, Цирк, Greyhound-гонки овальний, Race- трек, Шпиль-Погоня Звичайно, Троттінг-трек,
зоопарк ...) переслідуються Міссісіпі

R4 для кожної тварини і закрили. Притулку підтримуються!
бої тварин (Ведмідь, бик, півень, собака, ...) Кінець. Власник тварин, дресирувальник і
промотор в клітці, Міссісіпі R4 , центри зносяться ,

Корпус батареї знесений. Замінено «Free-діапазону».
Цирк тварин розваги Закінчення. Тварини замінюються людьми.

транспорт Життя тварин далі 30 км решт. Портативні бойні використовуються.

Гонки тварин Закінчення. місце гонки закриті, зруйновані. Гоночні власник тварини, інструктор,
оператор гоночної траси МЕТ, Міссісіпі R4 ,
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Thrill-вбивство (Safari полює, Royal-полювання, інші полювань) тварин Ends. Promoter, Hunters
переслідуються, Міссісіпі R4 для кожної тварини ,
Тільки Рейнджери можуть відбраковування тварин.

Тематичний парк розваг тварина закінчується. Замінено ігри, атракціони, ...
Зоопарки закриті. Замінено дика природа святилища, що будинок тільки місцевий вид. Кожен
Шир має Wildlife Sanctuarie (И) ,

святилище
Ширше Sanctuary захисту місцевого «Хабітат». Це
Eco-System, Рок і пісок освіти, рослинність, дика природа. Стати
Шир святилищ Ranger Доброволець. 1 GOD спостерігає.

Кожен Шир-Oasis має Sanctuary. Багаторазове Шир-Oasis може створити Святилище
коридор. Уряд провінції допомагає Sanctuary коридор.

ужение
Angling служить 1 потреба, харчування по збору. І розуміння
необхідності мати гострі відчуття (Спорт) ,

Angling для їжі підтримується Хранитель Guardian.
Angling для гострих відчуттів (Спорт) не.

1 Бог чекає, щоб почути від вас!

ужение молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Спасибі вам за благословення вудіння Це добре для душі і
добре для шлунку! Я не буду надмірно риба або застосую
риболовлю покараю гострі відчуття шукають рибалок і його
промоутери Для Слави 1 GOD і Добра Людства

Ця молитва використовується при необхідності!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

36

1 ВІРА 15.07.4.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Angling контролюється урядом, щоб уникнути надмірного рибальства. Обмеження розміру застосовуються до
певних видів. Риба нижче певного розміру, випущена (Закон) ,

Захоплення і транспортування риби приманки можуть поширюватися шкідливі
організми між екосистемами, ставлячи під загрозу їх. Переміщення риби з одного місця
в інше може викликати введення риби іноземцю в екосистемі. Перевірте місцеві
правила.

Використання живої наживки жорстоко. Не робіть цього!

Жадібні фермери, скотарі Розпродаж землі. Результат вибивання. результат опустелювання (Погана
погода прискорює речі) , Результат жорстокість по відношенню до lifestock. Це закінчується! Жадібні
фермери, скотарі втрачають свою землю без компенсації. Вони переслідуються, Міссісіпі R4 для
кожної тварини ,

Кінець жорстокості до всіх 1 Створення БОГА-х.
Зобов'язання 10:
Встаньте за несправедливо напали, знедоленим, слабким і нужденним!
Окремі особи і громади мають моральне зобов'язання, громадянський обов'язок встати за
несправедливо напали, знедоленим, слабким і нужденним.

морально сильний (ВІН, ВОНА) зобов'язані допомагати емоційний, розумово і фізичне
знедоленим. Піклувальник Гардіан показують сильне керівництво. Спільноти, які не виконує
свої моральні обов'язки і цивільні обов'язки. Чи не заслуговують на те, щоб вижити!
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Недобросовісна атака може бути результатом: зарозумілість, брехливість, елітарність, жадібність,
заздрість, невігластво, несправедливість, нерозуміння, Peer-тиск, лжесвідчення, помста, гордість,
соціально-статус, багатство-апартеїд, ... Це не захист для несправедливості. Несправедливість
випрямляється. Iniator (И) недобросовісності є (Є) притягнуто до відповідальності (Компенсація,
реабілітація) ,

Люди знаходяться в невигідному становищі через їхнє ставлення, поведінка, зовнішній вигляд,
довірливість, соціальний статус, ... Індивіда і громади зобов'язані допомогти цим нещасним. Це
не означає, роздаткові. але виправити

- ІНГ умови, причини і наслідок становлення і перебування в невигідному
становищі. Невигідному є користь, щоб подолати їх положення.

Слабкі є великою проблемою бути легко випустити з виду і забула. Слабким
може здатися жалюгідним. Фрустрації тин допомогти. Проте вони
потребують допомоги.

1 Бог чекає, щоб почути від вас!
щодня молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Допоможи мені бути
чистим, жалісливим і смиренним Використання 7 Сувої як керівництво:

Я буду захищати ваші творіння і Покарати Зла.
Встаньте за несправедливо атакований, невигідне, слабким і нужденним нагодувати
голодних, дах бездомним і комфорт хворих Proclaim:

1 GOD, 1 ВІРА, 1 Церква, Всесвіт Депозитарні Guardians Дякую за
сьогодні

Ваш покірний вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
для Слави 1 GOD і Добра Людства
Ця молитва використовується кожен день, в поодинці або в групі, в будь-якому місці ви хочете, перед
закритими очима висхідного сонця. Декламував на Gathering.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Більш корумповане, аморальне, егоїстичне співтовариство стає. Чим
більше потребує це співтовариство. Вони потребують, тому що
підприємницькі кола багатство не поділяє рівним. Щоб подолати це,
всі учасники
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«Ланцюг Зла» була притягнута до відповідальності, активи роздягли, Міссісіпі R6 ,

Будучи багатим багатим Соромно злочин Міссісіпі R6 ,
1 GOD Не сподобалось: зарозумілість, в-справедливості, помп, багатий,
марнославний, насильство, відходи, багатства, це не для Небес.

1 GOD не може бути підкуплений або купив !!!
Зобов'язання 11:
Нагодуйте голодних, дах homeles і комфорт хворого!
Місцевий достаток спільноти бездомних (Спати в сміттєвих сміттєвих
контейнерах) недогодовані (Їдять сміття) бореться

(Мали на, залякували і переслідуються колекторськими) Люди. Багато з його людей
йдуть без необхідності щоденного живого (Eatab- ле їжа, чиста вода, пристойна одяг,
зручна, житло) , ці
нужденні люди живуть в злиднях, що часто призводить до суб
зловживання стійки (Куріння, алкоголь, проституція і розум психотропні
речовини) , Їм потрібна допомога, ваше співтовариство, ..

Це егоїстична громада, яка проживає в «Ланцюг зла» і не виконує свого
обов'язку людської порядності. Чи є це ваше співтовариство? Якщо так, то
ваш обов'язок змінити стан речей. Нездатність зробити це аморально Зло
Анти-1 GOD.
Зло активів роздягли, проарретірованние, Міссісіпі R6

Громада, яка дозволяє батькам (Погано, непридатні) в 2-х поверхових
buidings, 2 робочі місця 2 машини відправляють своїх дітей в школу з з
сніданку і бутерброди. Чи є це співтовариство, яке не заслуговує того, щоб
вижити. Чи є у вашої спільноти голодних людей, соромитися і годувати їх. 1
GOD спостерігає!

Чи збуджує засіб спільноти охорони здоров'я хворих людей геть, бо у них немає кришки охорони
здоров'я. всі (Не реабілітологи) має 1 GOD враховуючи право на безкоштовну медичну допомогу
безумовну. Заперечення безкоштовне медичне обслуговування є злочином, Міссісіпі R6 + вільна
професійна акредитація.
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Shun і сором будь паразитарної спекуляції медичної Практикуючий.

Free Healthcare 1 GOD З огляду на правий!
1 Бог чекає, щоб почути від вас!

Спасибі молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Дякую за
надання мені Daily напою і їжі життя вашого останнього
повідомлення
Я намагаюся бути гідним харчуванням кожного день Чи може я бути позбавлений
болісної Жагою і оніміння Hunger болю Вашого найскромнішими вірним опікуна
зберігача (1 вулиця ім'я)

для Слави 1 GOD і Добра Людства
Використовуйте цю молитву перед кожним годуванням!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Громада, яка має Emty будинку. Чи не повинні мати бездомним. Має свої громади порожні
будинки і бездомні. Переміщення бездомним в порожній будинок. ПІФи нерухомості. Кінець
паразитних грабіжницькі спекулянтської поміщиків. Тримайте їх до відповідальності, Міссісіпі R6

Кастодіана Гардіан Шир не має даху над головою. Будь-яка бездомним переносити на
корпус Шир кластера. ' графство ' негайно ставить бездомних WMW x1 , Аварійна
служба провінційного спільноти
(С) посилає оцінювач, який вирішує, якщо бездомні можуть бути інтегровані в суспільство.
Деякі бездомні не можуть бути abble стати інтегрованою. Шир доглядає за ними. Ніхто не
залишилися лежати в канаві, дегідратація, заморожування, голодує, мне, напав, помочився
на собаках, ... Провінційний і Шир уряд, який не в змозі в їх обов'язки піклуватися, щоб це
громадянин. Замінено, переслідуються, Міссісіпі R7 Мельбурн>

Custodianm опікуни вважають, що кожен (Не реабілітологи) член громади має 1 GOD дане
право: їстівні продукти харчування, белово вода, пристойна одяг і безпечне житло
комфортним.

Замінити егоїстичне співтовариство рівності і гармонії
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Зобов'язання 12:
Протест несправедливості, аморальності та екологічної vadalism!

Отримує перевагу над іншими скупчується величезна кількість матеріальних речей,
впливу і влади. Це призводить до нерівномірного розподілу багатства (Багатство-Апартеїд)
, Багатство створює бажання мати більше і захищати те, що у вас є. Для цього багаті
корумпованою юстиції. У них є зміна законів d (Corrupt-Law) для зміцнення і захисту їх
«» егоїзм. Це призводить до несправедливості. Ці люди (Мережа Злих членів) також є
основною причиною «аморальності» і «еколого-Вандалізм».

Корумповані право Несправедливість: Дипломатичний імунітет, Double Jeopardy, переговори про
укладення угоди про визнання провини, Імунітет, Позовна давність, Privilege, ...
Корумповані закон скасовується (Повторне винесення вироку) ! Скасувавши заднім числом, щоб
0.1.1.1 (01.01.2004) , Винні будуть притягнуті до відповідальності.
Несправедливість по догляду за дітьми: Побиття, жебрацтво, приставати,
праця, педофілія, проституція, як солдат, бомбардувальник .. самогубств, Дитина
несправедливостей гіршого виду commu

- NITY несправедливість, провал! Покінчимо з дитячої
несправедливостей. CAGE ВИНЕН !!!
Жінки Несправедливість: насильство в сім'ї, розрив в оплаті праці,
згвалтування, релігійні, сексуальні домагання, проституція, рабство .. Жінки
Несправедливість, відмова спільноти повинні бути розглянуті! End Women
несправедливостей.

Спільнота Несправедливість: Знущання, елітарність, жадібність,
спекуляція, багатство апартеїд, спадкова Тиранія ..
Спільнота Несправедливість повинні бути вирішені!
Шкідливі право Несправедливість: Freehold, приватизація комунальних послуг,
авторське право і патенти (інтелектуальна власність) , Хеджирование, що оподатковуються
пожертвування, кредит, азартні ігри ... Поганий закон скасовується (Повторне винесення
вироку) ! Скасувавши заднім числом в 0.1.1.1
(01.01.2004) , Винні будуть притягнуті до відповідальності.

Релігійна Несправедливість: Прощення, обрізання (ОН, ВОНА mutila- ції) , Безшлюбність,
настирливість, Privilege, педофілія, sacrefice, жінки
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дискримінація .. Викривати і Shun релігійних несправедливостей. Стати Хранителем хранитель!
Утримання духовенства до відповідальності. Існує тільки:

1GOD 1FAITH 1Church ( UCG1)
Справедливість потреба людини «базова». Справедливість має важливе значення для
спільноти, щоб функціонувати, виживати (Див 7 провінцій) ,
Справедливість встановлює істину і виправити По-справедливості. Справедливість не
має журі. Він має обов'язкове призначення покарання, rehabilitat- іон, компенсацію.

Несправедливість корпоративного управління: Вбивство, корупція, виконання, In- Vade,
елітарність, багатство апартеїд, забруднюють, Environmental-вандалізм Тортури, тиранія, ..
Замінити Тиранія (Спадкова, політичні) з муль- вибір автовозу 1 минулий пост вільно обраного
управління Комітету.
Судове переслідування Тиранія: Міссісіпі / R7 Управління, яке створює несправедливості Зло замінюється і
переслідується: Міссісіпі / R7 ,
У кожної людини є мораль, громадянські вантажопідйомності до кінця несправедливості. Тримайте
людина підзвітний, які є причиною і наслідком Несправедливості, Міссісіпі R6, R7, -

НУЛЬОВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ в НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ!
Багато в співтоваристві endorce Ammorality. На цьому закінчується. Релігійна філософія
відкидається переслідувати, споживацтво і дозвільної діяльності. Мораль замінюються з
Переслідуючи самозадоволення (Em- підбадьорливий свою темну сторону зла) , Це не
прийнятно! Ці люди несуть відповідальність.

Humankinds падіння занадто багато leisuretime. На цьому закінчується. Занадто
багато leisuretime, є причиною і наслідком занадто багато непотрібного мотлоху.
Занадто багато сміття. Занадто багато забруднення. Занадто багато туризму.
Занадто багато нудьги. Занадто багато пристрастей. Занадто багато грати або
дивитися ігри. Бракує працьовитості і дух спільноти.

Занадто багато leisuretime, замінюється (WMW, волонтерство) , 1 GOD встановити приклад роботу 5 днів
на 6-й день оцінити ваші досягнення, Comp- LETE будь незакінченої роботи і план наступного тижня
роботи. Після роботи leisuretime використовується для добровольців. У день 7 відпочинок
насолоджуватися життям є Fun-
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День святкування, участь в зборах. Немає Збір поруч, не почати 1.

Проводити самонасолодження leisuretime. Розподіл спільноти на ті,
які мають занадто багато, і ті, які не мають достатньо (Багатство
апартеїду) , Вирізати Ammorality, leisuretime, споживацтво, відходи і
обійми:

1GOD 1FAITH 1Church UCG
Еколого-Вандалізм ( Еко-тероризм) є individiduals і організації неповаги до 1
БОЖА творіння. Показати disres- PECT, Триматися, Ганьба Анти- 1 GOD Екологічні
вандали: Міссісіпі R7.
Еколого-Вандалізм (EV), ставить під загрозу «Еко-система» її рослинності, її істоти, наша
харчова ланцюг. EV основна причина Глобальне потепління. Причина нового глобальні
хвороби. Загроза для якості життя.
Е.В., видобуток вугілля, транспортування вугілля. Відкриті транспортування вугілля забруднює повітря. Чистова
вугільний пил вдихається люди і тваринами роблять їх хворими. Пральня забруднена в результаті шкірних
захворювань. Грунт, сільськогосподарські культури, рослинність забруднюються, непридатні для вживання
в їжу людиною або твариною. відкрита вода (Струмки, греблі, озера, ставки, струмки, дощ, водойми, річки,
сніг) забруднюється, що робить його непридатним для пиття для людей і тварин. Відкритий Coal транспорт
Закінчення. Оператори, субпідрядники та водії переслідуються, Міссісіпі R7 + оплатити медичний,
ветеринар-рахунок і очистити. Корумповані кримінальну уряд, який дозволить цьому статися замінити всі її
члени в клітці, Міссісіпі R7.

Еколого-Вандалізм це люди, які живуть в будинках перепредставленних
розміру. Люди, які мають даремна пихатість сади, басейни, тенісні корти
.. Люди, які мають мисливські будиночки, пляжні будиночки ... це
замінюється

CG Планування Шир.
Мета Шир планування полягає в використанні землі найбільшу користь місцевої громади та
Хабітат. Вкрай важливо, щоб співтовариство і Хабітат гармонізувати. Всі родючі землі
використовуються для вирощування їжі і чи скотарства, забезпечуючи деякі заказники
призначені для нативного vegetat- іона і рідні істот. Non родюча земля використовуються для
побутового і не побутової будівлі. Існуючі будівлі на родючих землях demoli-
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сарай і перероблені на НЕ родючої землі. Особняки з марнославством сади, квартири,
таунхауси, квартири, будинки відпочинку, вихід на пенсію села замінені Ширше кластера
будинків про незастосування родючої землі.

Еколого-Вандалізм злочин, Міссісіпі R7
Зобов'язання 13:
У винагороджується роботу, не тинятися!

1 GOD хоче працювати! Спільнота хоче працювати! Ваші батьки хочуть, щоб працювати! Ти
хочеш (Є) працювати. 1 GOD дизайн «s для людей, щоб бути активними, корисними. Чи
не розчарує 1 БОГ.
Люди хочуть відчувати себе корисним. Кращий спосіб для досягнення цієї мети є робота.

Для роботи є очікування нагороди.
Нагорода 3 шляху. Зверніть, задоволення, Soulfood. Піклувальник платити попечитель на основі ' щотижневий
мінімальний розмір оплати праці ' (WMW) і помножувач.

Pay-шкала починається з WMW x1 ( мінімум) в WMW x7 ( максимум) :
WMW x1 некваліфікований , підмайстер WMW x5 лідер

WMW x2 майстерний , Tradesman

WMW x6 менеджер

WMW x3 Старший-Tradesman

WMW x7 адмініструвати

WMW x4 керівник

trator

' WMW ' встановлюються щорічно урядом. WMW може залишитися такою ж, або йти вгору, або йти
вниз, як того вимагають економічні умови.
Для того, щоб встановити заробітну плату і умови вони стандартизовані. Для кращого управління
економікою все це заробітна плата добувач. Примітка ! Приватна власність, державна власність
скасована і замінена CRON ( Спільнота Run належать не для отримання прибутку) , Профспілки
позбавлені реєстрації. Уряд встановлює заробітну плату і умови щорічно.

Умови роботи: Робоче місце повинно бути здоровим і безпечним з захисного одягу і
взуття, яка носиться по мірі необхідності. Push- ING людей робити більше роботи за
менший час небезпечно, unheal- твій і знижує якість. Є перерви через кожні 3 години
Загальна кількість відпрацьованих годин в день не повинна перевищувати 10 годин.
CG 21h Клок час застосовується.
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Задоволення від роботи (Js) це стан розуму. Якщо людина працює, тому що вони
повинні. Вони повинні створити своє власне задоволення від роботи. Якщо ви спробуєте
досить важко ви можете знайти «Js» в нудною, мирської, монотонної роботи.

Робітники, які не можуть знайти повну або неповний робочий день. Чи корисно зайнятих ' графство
' на WMW x1 , Виключає безробітних!

Loafing лінуватися. Є небажаним, егоїстичним. Чи не
робити свою частку будинку, в школі або на роботі
погано. Головне, Освіта і робота не дозволити шлятися
стати нормою.

Мокасини несуть відповідальність. Рецидивісти
мають переваги, привілеї відкликані і
присоромлений.

Робота> Волонтер> Fun-Day

Зобов'язання 14:
Будь хорошим! Покарати Злий!

Будучи добрим не означає бути святим чи досконалим. Примітка! Там немає
досконалості в фізичного Всесвіту. Це відноситься і до людей.

Є 6 етапів Добра і Зла.
Кращий> Намагаюся> Покайтеся> Проблемні> Bad> Зло.

Кожен Депозитарні прагне хранителі жити в рамках етапів 1-3.
Кращий! Людина намагається бути в кращому випадку вони можуть бути. Кастодіана хранитель!

Спроба! Кілька недоліків людина намагається поліпшити. Хороша людина!

Покайтеся! Недосконала людина, кається і намагається поліпшити. Середня людина! Людина
зробила помилку. Вони розчаровані I, сім'ї та спільноти. Вони покаялися і виправити
речі, як найкраще, як вони можуть. Я, сім'ї та громади повинні дати їм другий шанс.

Проблемні! Недосконала людина, не змінюється. Общинна турбота!

Людина зробила помилку. Вони розчаровані I, сім'ї, громади. Вони не піклуються.
Сім'я, співтовариство тримати ця людина до відповіді.
Ця людина, ймовірно, стане беззаконням, заряджається, Міссісіпі R1 , R2 ,
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Погано! Погана людина, беззаконний, злочинець, ... Загроза співтовариство! Люди з
беззаконням ставленням здійснює злочину. Загроза сім'ї та громаді. Це погана людина несе
відповідальність: Міссісіпі R2-R4, ,

Зло! Ця людина бачить насилля, як нормальні і злочин, як
покликання. Злий огидні спільноти загроза! Це Зло заряджена: Міссісіпі
R4-R7, ,

Існує стадія 7: ' чистий «! Це відноситься тільки до душі. Коли Душа стає безсмертним
ангелом. Душа потім «Чистий»!
Людство втратило свій шлях. анти- 1 БОГ, ammorality, злочинність, аморальність,
беззаконня, спекуляція, забруднюючи, насильство нового нормальні. Accontability
застосовується до фази в новій нормі для Людства. Перебуваючи в «гармонії з самим
собою, це оточення, фізичного Всесвіту і 1 БОГ !!!

1 GOD тестує щодо Людство тримає зла до відповідальності, арретірованія його. Якщо
Людству невдачу в застосуванні «підзвітності», «Mand- Atory по винесенню вироків» і
«Відновлення». розлютив 1 GOD проведе Зла Людства до відповідальності. Ви не хочете,
щоб збурити 1 БОГ!

1000-х років Зла приходять до кінця. З або без участі людини. Хранитель Хранитель
вважає, Людству слід мірою здійснити «звітність», «обов'язкове призначення
покарання» і «реабілітацію», арретірованія Зла!

Піклувальник-хранитель Підзвітність: Zero Tolerance, немає Bad-законів, які не корумпованих законів
дисконтних, немає журі, обов'язкових-пропозиції, реабілітація

(Навчання, арретірованія, компенсація) , Implemeting, 'ЛГМ'.

БУДЬ ХОРОШИМ ПОКАРАТИ ЗЛО !!!!!
Зобов'язання 15:
Будьте справедливі і дати заслужену повагу!

Піклувальник-хранитель підтримки справедливого і демократичного суспільства. Це засновано на, або веде
до того, що мораль правильно, справедливо і написано в «Законодавець маніфесту».
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Справедлива людина дає кожній людині і істотам, що вони обумовлені.
Якщо повага гарантувало тільки людина буде приділяти належну повагу. Справедлива людина
вимагає відповідальності в разі неправильного виконання.

Справедливість починається з індивідуумом «ТИ»! Ви повинні бути «просто». Будучи просто є основою, з
якої «Справедливість» піднімається вгору.
Будучи Праведного і отримувати правосуддя є ідеальним. Реальність така, що є несправедливі люди, які
створюють в-справедливість. Кожна людина має моральне і громадянське (Публічне) -duty видалити
In-Правосуддя.

Група Просто і встановити «управління». управління полягає
(Обов'язково) з «Комітету» різноманітних і рівності чоловіків і жінок. 1 людина і спадкові або (Монархія)
Управління є тиранія. Тирана видаляється, переслідування, Міссісіпі R7 ,

Повага може бути заслужено. До фізичних осіб, групи, організації, ...

Заслуговує моральні сили і бути просто: здібності, досягнення, дії, ввічливість,
розуміння, уважність, ввічливість, ввічливість, вдумливість, випадкові акти
доброти якостей ..
Повага показує захоплення силу і чи досягнення. Це може зайняти деякий час і
зусилля, щоб усвідомити хороші якості. Коли відомо, де це необхідно, щоб виконати
ці якості на заслужену повагу.
Повага також може бути показано, почуттів, бажань, прав ... Цей тип поваги не дано
automaticcally. Показані розгляд, робити знижку, мати на увазі, ... повинні витримати
випробування моральної сили і бути справедливим. Тільки тоді він може стати заслуженою
повагою.

Зобов'язання 16:
Кремувати, близькі кладовищах!

Тіло людини має початок і кінець. На своєму кінці душа повинна бути
відпущена. Для того, щоб гарантувати, що душа звільняється і Afterlife
можливо. Людське тіло кремували. Якщо душа не відпускається, існує в
підвішеному стані, як Дух.

кремація не тільки потрібно, щоб звільнити душі, але і для здоров'я. Кремація
вогонь очищає. Знищення небезпечних бактерій, вірусів, личинок комах і
грибків, які можуть мешкати в організм.
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Крематорій є провінційною об'єкт державної служби: адміністрація
(Коронер, Морг) , Закінчити портал і сад. Тут у мертвого Розтин, які
попрощалися і перероблено.
Все померлий транспортуються в морг для розтину. Розтин є встановлення причини
смерті і особистість померлого. Вона включає в себе токсикології встановити, чи
було тіло заразним в будь-якому випадку, і може заразити іншу людину.

Дроблення людського тіла до, під час або після аутопсії аморально злочинно. Дроблення
є видаленням Частітела, Автодіагностики рідини, яйцем, сперма. дроблення Тіла є
злочином: Міссісіпі R7

Палія готує інформацію для тіла і станово-дистрибутивів для перегляду. Кожне тіло
готується таким же чином, без винятків. голе тіло (Люди починають життя голяка вони
закінчують життя голяка) поміщається в простій картонній труну покрита оливковий колір
білизни лист з тільки головою видимою.

Глядачі можуть молитися мовчки використовуючи Soul-Prayer , убитий Молитва , або

Пожвавите-Good Prayer або Пожвавите-Bad Prayer , Палія встановлює дату і час для
кремації. Бардак Afterlife проводиться Старійшини з найближчого Клану. Тіло кремували. Mourners
отримують наліт кожного, щоб забрати додому.

На наступний ранок попіл dispursed по Крематорій саду.
Реабілітологи попіл викинуло на компості саду.

Graveyard похорон язичницький ритуал
Цвинтарні похорон є неприйнятними, оскільки зростаюче
населення потребує використання землі більш корисним. Цвинтарні
похорон можуть створювати Привиди, не відпускаючи душу.
Graveyard похорон схвалені зло елітарного вихваляючись: Дорогий
труну, дорогий Надгробок, пихатий ландшафтний мавзолей.

Консерванти в харчовій промисловості зупинити тіло від розкладання гальмівну повторних могил. Graves
заохочувати злочину, грабує і вандалізм. Нехтував Ted могили залучають паразит ... Могили трата землі,
неприйнятний. Зростання чисельності населення тягне за собою використання землі більш ефективною.
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Немає більш нових Graveyards. Існуючі Graveyards закриті і викопали. Останки
кремували і поширюються по Крематорій саду.
Земля використовується для інших цілей.

кремація є єдиним прийнятним видом похорону!
Зобов'язання 17:
Голосовать на всіх виборах!

Голосування є моральним і громадянським обов'язком. Виживання спільноти покладається на
максимальній підтримці та участі її членів. Член спільноти і кожного Зберігача Зберігач
зобов'язані голосувати на всіх виборах (Політичний або неполітичний) , невідповідність, Міссісіпі
R1
Люди не голосували в дійсності підтримки людей, які встановлюють Tyran- Нуй. Вони дозволяють
лобістські групи розбестити управління. Ви повинні проголосувати!

ЯК ГОЛОСУВАТИ
Піклувальник Гардіан голосувати на всіх виборах, що вони мають право на отримання.

Хто є кандидатом, який може бути підтриманий?

Він або вона не молодше 28 або старше 70 років є або був
батьком.
Чи є працівник або доброволець або звільнилися. Чи
є розумово і фізично. Не має університетську освіту.

Не завершено будь обоймі реабілітації. Не має ніякого сексуального інвалідності (Той же підлогу,
розгублений підлогу, дитина приставати) , Використовує «законодавець Manifest» в якості керівництва. Є

хранителем Гардіан

ПРИМІТКА !

Прихильники Custodian зберігачі та Klan Старійшини можуть призначити, життєзабезпечення,
схвалити і Шунь кандидатів на виборах. Депозитарні Користувачі хранителі (Zenturion,
Praytorian, возвещателей) не може підтримати, висунути чи підтримати кандидатів за межами
адміністрації 1 Церкви.
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1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

завершивши 1 GOD Дані зобов'язання! Тепер ви готові вимагати і
одержувати 1GOD Дані привілеї!

Для Слави 1 БОГА і Блага Людства!

кінець
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