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1 Божі привілеї приймаються для завершення 1 Зобов'язання БОЖА

людина отримує 1 GOD «s Пільги, тому що вони завершили свої
1 GOD «s Зобов'язання. 1 GOD Дані привілеї стають заробляли співтовариство прав. Після
завершення Обов'язки спільноти. Попит на ці права! Це право людини!

загрози 1 GOD Дані привілеї: Егоїзм, спекуляція, жадібність, аморальність,
забруднюючи, Спадкові Тиранії (Монархія) , Політична Тирана. Будь-які погрози завжди
проходять acccountable, Міссісіпі R1-7

1 GOD при привілеї
1

Дихаючий, чисте повітря

2 Питна, відфільтрована вода
3 Густий, здорове харчування

4 Захисна, доступний одяг
5 Гігієнічний, доступне житло

6 Поклоніння і вірити в 1 GOD
7 Свобода слова з моральними обмежувачами

8 Mate, почати сім'ю
9 Є домашня тварина
10 Є насильницький-вільне співтовариство
11 Безкоштовне лікування в разі хвороби

12 Вільну освіту
13 нагороджена роботи

14 отримайте повагу
15 отримувати справедливість

16 Кінець з гідністю

17 У вільно обраного уряду
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Заперечуючи будь-яка особа заробленого спільноти прав є злочином, Міссісіпі R6

1 Бог чекає, щоб почути від вас!

запит молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Я виконав всі зобов'язання і смиренно прошу всі привілеї привілей
стає правами спільноти
Я буду вимагати, щоб спільнота схвалює ці права заохочувати моє
співтовариство для забезпечення дотримання цих прав на славу 1
GOD і Добра Людства
Ця молитва читається будинку або на Gathering!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Привілейований 1:
Дихаючий, чисте повітря!

Для того, щоб вижити людина-тіло потребує для дихання повітря. Повітря, яким ми дихання
складається з газів (Азот, кисень, метан, діоксид вуглецю) , Вода і домішки (Пил,
мікроорганізми, суперечки) , Повітря, яким ми дихання необхідно високий азот і вміст кисню.
Вона також має низьке вмісту вуглекислого газу і метану. водосодержание (Вологість) потрібно,
висока вологість стає незручною і питання здоров'я. Домішки не потрібні вони запалюються
легені.

Як довго ви можете затримати дихання? 4 хвилин, потім ви ковтнути повітря. Ні дихання повітря не ковтати,
ви помрете! Люди швидко вмирають при пожежах, непридатних для дихання повітря.

Приховування дихаючий повітря використовується як
тортури, вбивства людей і тварин. Приховування дихання
повітря, як тортури (Вода-інтернат) є загальним з
адміністрацією США, уряд США і співробітниками державних
підрядниками.
Тортури є злочином переслідується Міссісіпі R7

(Люди) , Міссісіпі R4 ( тварини) ,
Приховування дихання повітря, щоб убити випадково, використовується самостійно (Самогубство) ,
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уряду, інші (Злочинці) , Випадкове: токсичні випари в вогні. самостійна:
цілеспрямовано вдих концентрованого вуглекислого газу або газу для приготування їжі.

уряд: висить, газова камера. кримінальна: garroting, удушення, задушливий, висить. Уряд,
кримінальні вбивства отримують, Міссісіпі R7 Примітка! Вбивство в якості урядового
покарання Анти- 1 БОГ, вона закінчується!
Humans спалювання речей є головною загрозою для «дихаюча повітря.

Вона починається з особистістю, які використовують їх трахею як димар і їхні легені як
решето для токсичних газів і домішок повітря. Використання тіла людини в якості димоходу є
серйозним медичним ризиком і образу 1 БОЖА дизайн. Куріння наркоманії!

Схильність повторюється компульсивний поведінка відрадно сприймається
необхідність. Наркомани помиляються, не беручи шкоду їх поведінка робить. Шкоди
для себе, сім'ї, друзів, товаришів по роботі і спільноти.

наркомани (Наркомани) неосвічений (Нерозумно) легковірний (Нерозумно) і слабкий (Пафосно) !
Наркомани не вважають, що вони захоплюються до тих пір, як вони насолоджуються і тримають
своє життя разом. Після того, як захоплюються вони стають загрозою для I і спільноти. Вони
стають маячнею, антигромадські, нечесними, аморальними, брехливими, егоїстичними і
неуважними. Це змушує Шир (ЄЕС) контролювати свій спосіб життя. Обмеження прав і свобод.

Курці смердить з рота. Їх одяг смердить.
Вони смердіти кімнату.
Їх попіл скрізь. Їх недопалки всюди. Вони
брудні, огидні, смердючі особини. Уникайте
їх! Ганьба їм.

Курці здоров'я ризику для себе. Вони спалюють їх губи, зуби,
ясна, рот, горло, трахея і легені стають хворими, тягарем для
суспільства.
Курці ліниві приймаючи багато перерв диму і самостійно завдав sickies.
Тримайте їх до відповідальності!

Курці здоров'я ризику для інших. Вагітні курці шкодять
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їх ненароджені. Після народження цих новонароджені засуджені до життя, мають проблеми зі
здоров'ям. Вони можуть мати потворність, інвалідність, .. Вагітні курці переслідуються,
пошкоджуючи ненародженим: Міссісіпі R3 ,

пасивний дим (Напад) Боляче людей. Курці, які створюють пасивний
дим переслідуються, Міссісіпі R3 ,
юридичні особи (Розваги, відпочинок, робота,.) які дозволяють курити
переслідуються, Міссісіпі R3 і оплатити компенсірует- Sation. Уряд, які
дозволяють курити замінюються і Міссісіпі R7 ,

Курці недбалі. Вони починають пожежі, будинки, трава, ліс. Вони
несуть відповідальність, Міссісіпі R4
і виплатити компенсацію. Вони травмувати людей і тварин або, Міссісіпі
R5 , Вони вбивають людей і тварин або, Міссісіпі R6 ,

У 1951 році (Язичницький календар) було встановлено, що куріння шкідливе для
здоров'я серйозної загрози. Державні та урядові установи, відділи, які не курити «Пан»
не в змозі служити і захищати громаду.
Ретроспективне законодавство передається і їх винні прибудуть, Міссісіпі R7

Будь-яка особа або група осіб, підприємницької або інший об'єкт, який сприяє (Свободноплавающей
звірі, реклама, маркетинг) дозволяє (Батьки, вчителі, робота, клуби, кафе, місце розваги ..) ,
прибуток (Постачальники, виробники, перевізники, оптовики, роздрібні торговці) , Робить
доступними «Димов» і курильних приналежностей або отримати, Міссісіпі R7 Це не має значення,
що містять «Димов». Акт куріння є здоров'я ризику.

ZERO Толерантності до КУРІННЯ!
Особи, знижують доступність вдихуваного повітря за рахунок спалювання
газу, гній, дерево, вугілля, нафта для приготування їжі (Включає в себе
барбекю) , Опалення, потужність.
Це закінчується прямо зараз! Використання електроенергії, яка
виробляється без спалювання. Порушення призводить до конфіскації,
руйнування обладнання і Міссісіпі R2

Електростанції що опік (Вугілля, газ, уран, нафта) для створення енергії закриті і
демонтовані. Забруднюючі Власники, оператори
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переслідуються, Міссісіпі R7 , Вугілля, уранові шахти закриті і
опечатані. Гірничодобувні Власники і оператори (Шахтарі) переслідуються,
Міссісіпі R7 ,

Енергія виробляється методами негорючий. Їх необхідно
скоротити приватне використання енергії. Більш ефективне
використання енергії. Замість того, провертаючи
клімат-контроль, правильно одягатися!

печіння для переміщення внутрішнього, без внутрішнього
транспортного Закінчення! Газ і нафта використовують негоріння. Внутрішній і непобутових транспорт на Freeways
замінюється «Freeway-Трамваї»! Далекобійник сухопутний
транспорт тільки залізничним транспортом.

забруднює Розваги Закінчення.
В повітрі: Air-шоу, що належать приватний повітряний транспорт (Безпілотний, літак, реактивний літак,
вертоліт, космічний шаттл ..).

В, під водою: моторизована веслування, що належать приватний морський транспорт (Cabincruiser,
cruiseships, на повітряній подушці, Jetskis, катери, яхти ..) ,

На земельній ділянці: всього 2,3 і 4 колеса моторизовані: цикли, велосипеди, баггі, позашляховики,
спортивні автомобілі, лімузини, дорогі автомобілі. Автомобіль-гонка, автомобіль-трюки. Туристичні потяги. Промоутери
забруднюючої Entertainment і постачальників транспортних засобів для розваги забруднюючих
переслідуються, Міссісіпі R7
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салон Nail створюють токсичні пари. Співробітники мають захист
кир речі. тупі клієнти (Клієнти) немає.
Салони краси нігтів в торгових центрах-широко відкриті. Їх
токсичний дим охоплює перехожий. Викриття їх здоров'я-ризиків.
Особливо вагітні жінки, новонароджений і літні люди. Якщо ви
зазнали впливу токсичних випарів подати в суд на салон і
покупки-центр компенсації.
салон Nail оздоровчий ризику повітряний забруднювач. Вони відвідують людей, які занадто ліниві, щоб
зробити свої власні нігті і мають занадто багато грошей.
Закрий їх, заборонити їх. Судове переслідування власників, керівників, Міссісіпі R7

салон краси оздоровчий ризику повітряний забруднювач. Вони відвідують людей, які занадто
ліниві, щоб зробити їх макіяж, мають занадто багато грошей.
Закрий їх, заборонити їх. Судове переслідування власників, керівників, Міссісіпі R7

Перукар, які створюють токсичні гази-закриваються, переслідуються, Міссісіпі

R7 Перукар, які не створюють забруднення повітря працює нормально.

капіталістичний (Жадная хижа паразит) Уряди країн
заохочувати будинку з марнославством садів.
Головна-власники використовують бензин рухові озеленені інструменти
(Кущорізи, повітродувки, бензопили, газонокосарки, подрібнювачі ..) що
забруднюють (Повітря, шум, грунт) ,
Домовласники, виробники, роздрібні торговці, отримують

Міссісіпі R7 , Уряд, які дозволяють це забруднення замінюється і
Міссісіпі R7 ,
Усередині Інсектициди використовуються, вони нападають на
нервову систему. Вони роблять ненароджена і
новонароджених гіперактивний. Інсектициди дратують людини
і тварин дихальної систем. Не використовуйте Інсектициди
всередині.
Поза інсектициди використовуються на садів,
сільськогосподарських культур, продуктів харчування. Зернові
культури, фруктові сади, продукти харчування, які були забруднені
непридатним для вживання в їжу людиною або твариною.
Забруднена фрукти, урожай, харчування згорає. Shire

(ЄЕС) , Комерційний виробник прибуде-х Міссісіпі R7 , Уряд, які дозволяють це забруднення
замінені, переслідуються, Міссісіпі R7 ,
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Військові забруднюють повітря транспорту, вибухових речовин, A / N (Atomic
/ ядерний) В (Біологічні) З (Хімічний)

зброю. Вони являють собою загрозу для здоров'я людей, тварин
і рослинності. Вчені, які створюють цю зброю переслідуються, Міссісіпі
R7 , Виробничі потужності цієї зброї зносяться, спільність (Шир) ,
Власники, директори, керівники, керівник цих об'єктів отримати, Міссісіпі
R7 , Військові, які використовували або використовують цей тип
зброї переслідується, від рангу NCO вгору, Міссісіпі R7 ,

Уряд, що дозволяє виробництво або зберігання зброї
замінюється, переслідуються, Міссісіпі R7 ,
Феєрверки є основним забруднювачем. Вони стають все
більш поширеними, більше більш забруднює довкілля.
Залежно від забруднення повітря стану погоди може
зберігатися протягом дня. Забруднення частинок осідає
на воді забруднюючої його, що робить його
непридатним для пиття. Феєрверк End!

Laserlights замінити їх.

Non-дихаючої Air У вас є 4 хвилини, щоб жити!
Будь-яка особа, організація або уряд, який заперечує дихаючий повітря або причина, наслідок
забрудненого повітря. Притягуються до відповідальності, переслідується, проарретірованние, Міссісіпі R7
, Попит дихаючий Air це 1 GOD дане право!

ZERO ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО забруднювачів повітря !!!!!!!
Привілейований 2:

Питна фільтрована вода!
Для того, щоб вижити потреби тіла людини Питна

вода

60 +% нашого тіла складається з води. Кожна клітина в нашому організмі потребує.

Вода змащує суглоби, регулює нашу температуру тіла і очищає наші відходи
...
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Стиснутий пар атмосферної води утворює крапельки.

гравітація Землі тягне краплі вниз (Дощ)
на поверхню. Дощ є основним джерелом прісної води. Це дощова вода
використовується для пиття, приготування їжі, приготування їжі, прання,
особистої гігієни ...
Людина мав звичай бути в змозі пити дощову воду, використовувати
його для приготування їжі. Це не рекоменду- ється в стані, дощова
вода забруднена, нездорова, токсична, кисла, погана дегустація,
погано пахне. Пральня не слід залишати під дощем, щоб
забруднюватися. Мало того, що це виглядає брудно і погано пахнуть,
але це може викликати роздратування шкіри.

Холодний дощ, як град або сніг. Сніг накопичується на високих горах, арктичні і
антарктичні створення запасів прісної води. Сніг білий,

забруднений сніг сірий навіть чорний. Чорний сніг зустрічається в Гімалаях,
льодовики по всьому світу, Гренландії і Антарктиди.
Спільноти створюють прісноводні водойми. Ці резервуари покладаються на дощову воду і
талий сніг, щоб заповнити їх. Через забруднення цих вод необхідне лікування до
споживання людиною або твариною.

Резервуар повинен бути глибоким, а не поверхневим. Глибока вода холодніше, зменшуючи
випаровування, зростання водоростей особливо отруйний тип і інвазії комах. Мокрі
забороняється зупинити сечовипускання, менструація і pooing в воду. Водні транспортні засоби (Моторні
човни, джетскі,

,, ) забруднювати (Нафта, бензин, батареї кислота ..) вони заборонені! виняток:
Парк Рейнджер транспорту.

8

1 ВІРА 15.08.1.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

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

Людина не може покладатися на співтовариство робить це правильно. Ні лікування, часткова
обробки, неправильне лікування, зниження витрат, корупція, кримінальна поведінка .. Головна
обробка води стає обов'язковою.

Головна обробка води вимагає фільтрації. Це дозволяє зменшити: миш'як,
азбест, хлор, хлороформ, карбонат твердість, мідь, бруду, гербіциди,
важкі метали, свинець, пестициди, іржа ... Крім того, в жаркому кліматі
відфільтровану воду необхідно кип'ятити для захисту від смертельної (Мікроорганізм)
хвороби.

Загрози прісної води
Незабаром попит на прісну воду буде перевищувати запаси прісної води.

Забруднене дощ може викликати змивання фарби, корозії сталевих
конструкцій (Мости) , Ерозія каменю, в'янення листя, рослинності,
подразнення шкіри ... Перевірити «дихаючого Air» і «Green Concept» на
порадьте, як утримувати забруднення.
Зрошення! Використання підземних вод для зрошення виснажує підземний резервуар води швидше,
ніж вона може поповнюватися. В результаті при сушінні цілої екосистеми, створюючи нестачу
прісної води. Підземна вода зрошення закінчується. Будь-яке нелегальне використання підземних
вод для зрошення переслідується, Міссісіпі R7 , Уряд дозволяючи підземні зрошення, заміщається,
переслідуються, Міссісіпі R7 ,

Зрошення, використовуючи Прісна вода з річок, озер,
струмок ... уповільнює потік води. Це сприяє
випаровуванню. В результаті посухи! Цей тип зрошення в
результаті припинення цивілізації. Кінець зрошення.

Забруднене водний шлях-х (Струмок, ставок, струмок, озеро річка ..) створити
дефіцит прісної води. Шторм заповнені водою з фармацевтичними
препаратами, отрут, токсинів .. незаконне скидання промислових
відходів, токсинів, отрут, .. Забруднюючі акваторії решт, забруднювачі
довкілля переслідується, окремі особи Міссісіпі R3

всі інші, Міссісіпі R7 ,
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доповнення прісноводний
Опріснення використовує багато енергії, дорогої. Споживання води негативно впливає на
навколишнє середовище, притягуючи велика кількість риби, молюсків, яйця, ... в систему. Великі
морські істоти виявилися в пастці на екрани в передній частині структури впуску. Хімічна
обробка, corro- Sion, створює теплий розсіл, який відпускається назад в океан.

Опріснення має високий вміст бору робить для більш низької якості води. Ця вода використовується в
сільському господарстві, скотарство та виробництво харчових продуктів призводить до дієти з високим
рівнем бору. Тривалі споживають високих рівнів бору шкідливо для здоров'я.

Відновлені стічні води, стічні води проходять через первинну обробку, щоб
вийняти тверді речовини, поживні речовини видаляються, фільтри видаляють
більшість бактерій і віруси.

Потім вода продавлюється через мембрану для видалення молекул. Туалет
в кран є останнім засобом. Тести не розкривають всі ризики для
здоров'я.
Вода в пляшках (Дорого) підходить для подорожей. Пластикові пляшки з водою хімікати
вивільнення, які стають небезпечними, коли прогрів (Сонце, обігрівач) , скло (Без свинцю) рекомендуються
пляшки.

Ароматизована питна вода
Для різноманітності питної води може бути ароматизований. Деяка приправа unheal- твоя і слід уникати. Ароматизована
вода може бути подана холодної або гарячої.

підходить ароматизовані напої: екстракт яловичини, курки екстракт, какао, чай, кава, фрукти,
трави, спеції, рослинна.

нездоровий ароматизовані напої та доповнення: Алкоголь, штучний колір, штучний ароматизатор,
штучний і натуральний підсолоджувач, газованих, кола

10

1 ВІРА 15.08.1.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

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

, Cordial, енергетичний напій, лимонад, кава без кофеїну, фруктові соки, Консерванти,
натрій, ..

Питна вода є кращим

Повсякденна рутина: Вставай, є 0.2л стакан злегка охолоджену, фільтровану воду. Перед
кожним прийомом їжі (Сніданок, Early Day-закуска, обід, пізній день, закуски, вечеря) має 0.2l
склянки злегка охолоджену, фільтровану воду. Є випиваючи стакан (Не пластик) наповнений
0.2л фільтрованої води на кожному нічному столику. Випити протягом ночі кожен раз після того,
як ви відвідали туалет і коли з пересохлих горлом, пити інше, коли вставати вранці.

не всмоктується Ні рідини. У вас є 4 дні, щоб жити!
Будь-яка особа, організація, уряд, що заперечує питну воду або причина і
наслідок забрудненої води. звітували, Міссісіпі R7

кави райське стимулюючий напій
Кава завареного напій, приготований з підсмажених насіння coffeeplant.
Кава виробляється з висушених, смажених, насіння кавового дерева, вирощених в жаркому
вологому кліматі вздовж екватора. Є 2 різновиди: Робуста боби мають сильний аромат і
повне тіло. Арабіка боби, вирощені на велику висоту, мають більш гладкий смак і більш
ароматичні якості.
Після того, як збирають і сушать, кавові зерна обсмажують на рівні близько 200 ° С.

Це дозволяє цукру в квасолі, щоб карамелизации і аромат кави розвиватися. Більше боби
смажені, або чим вище температура, тим темніше смажене, буде і повніше аромат. У
загальному випадку легкої обсмажування має більш гострий, більш кислий смак, в той
час як більш темні
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смажиться мають глибший, багатий смак. Темний смажений не обов'язково,
«сильніше». Сила чашки кави залежить від того, скільки води додається в той
час як кава вариться.

Як ма keac до ofcoffee?
Як отримати максимум від вашої улюбленої чашки кави.
1) Велика дегустація кави починається з великої дегустацією водою. Якщо відфільтрована вода не доступна,
використовуйте холодну воду з-під крана. Нехай він попрацює кілька секунд, щоб провітрити перед
додаванням його в чайнику.

2) Нехай вода відривається кипіти перед заливкою його на каву (Миттєвий або
крапельно-фільтр) гранули. Окріп обпікає гранули & вплив на смак.

3) При використанні молока (не рекомендовано) , додати його в чашку після води. Якщо молоко
додається 1-е, кава не може змішатися, а також. Гаряча вода може обпалити молоко, зміна
смаку.
Примітка! підсолоджувачі (Цукор або штучні) розорення кави!

Кава без кофеїну не кава, але ризик для здоров'я.
Використовуйте тільки сухий рослинний відбілювач.

препарати :
Brewing,

миттєвий,

Крапельне-фільтр кави; еспресо (Машина) ,

кава без кофеїну Здоров'я ризику!
Decaffeination використовує розчинник. Залишок розчинника часто розлад шлунка.

Логіка! Кава без кофеїну перемагає мета пити каву.
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кавові Боби Екологічний ризик!
Кавові Боби все 1billion є екологічною катастрофою. Вони не є біологічно. Вони
не переробляються. СТОП! Виробництво!
суди Міссісіпі R7 , СТОП! З їх допомогою!

Як випити чашечку кави?
Для того, щоб отримати кращий аромат, смак дайте йому охолонути трохи, ніж приймати великі
сьорбає, а не потягів. Великі сьорбає каву виділяють більше аромату. Запах і смак його, небесна. Є
хвіртка кави з молоком:

еспресо це концентрований напій варять, змушуючи гарячу воду під тиском через дрібно
меленої кави. У порівнянні з іншими методами заварювання кави, еспресо має більш
товсту послідовність, більш високу концентрацію розчинених твердих речовин і піни. Еспрессо
є основою для інших напоїв: Капучіно, лате, маккіато, мокко, Американо, Гринго,
Duo-постріл, лава, Частка. Подається з посмішкою.

капучіно: підготовці текстури, температура молока є найбільш
важливим кроком. Молоко париться додаючи дуже маленькі бульбашки
повітря, даючи їй бархатистість tex- р (Піна) , Кадр еспресо поміщають
в чашку, гаряче вспененное молоко додається, покрите зверху 2 см
товщини піни, закінчив з обприскуванням меленої кориці.

макиато: НЕ розігрівати молоко не
латте: НЕ розігрівати молоко не пінку. Постріл

сеча: зробити сире гаряче какао. Наповніть

з еспресо поміщають в чашку. Гаряче пінку. Наповніть чашку 2/3 з

чашку 1/2 з гарячим какао. Додати

молоко додають, покритий зверху

молоком. Додати постріл еспресо. Зверху
постріл еспресо. Залити молоком і

обприскуванням сирого какао.

з листя м'яти перцевої.

молочною піною. Додайте
обприскування сирого какао.

лава: 1 вулиця постріл

частка: Наповніть чашку

еспресо. Додати притиск

1/2 з гарячою PEP- permint

concentrat- ред

чай. Додати постріл

мандарина соку. Додати

espres- так. Топ з гарячою

знімок
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гаряче какао сировини. Топ з гарячим спіненим

вспененное молоко. Закінчите з обприскуванням

молоком. Додайте обприскування меленої

меленої кориці.

кориці.

Americano: Постріл з еспресо

грінго: Наповніть чашку 1/2 з

поміщають в чашку. Гаряча вода гарячою водою. Додайте 2
додається.

Duo-кадр: Додайте 2 постріли
еспресо. Потім гаряча вода.

постріли еспресо. Зверху
посипати мускатним горіхом.

какао райське стимулюючий напій
Какао-дерева ростуть в жарких, дощових тропічних областях. Це фрукт Боби. Всередині
контейнера є насіння (Боби) , Какао-боби перетворюються в масло какао і порошок.

Підготовка гарячого какао:
1 столову ложку какао-порошок,
1 чашка: соєве молоко, козяче молоко або інші не коров'яче молоко. ванільний
екстракт 1 чайної ложки, тир кориці, тир мускатного горіха.

Змішайте інгредієнти в каструлі середнього і тепло на середньої низькій температурі, що не
збивати до пінистий і жарко.

чай райське стимулюючий напій
Camellia вічнозелена рослина. Це листя збирають і обробляються дають нам чай. Основні Чаї
чорні або зелені. Вони можуть бути приправлені або sented.
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Підготовка чай Custodian Гардіан, місце вільно обробляються заварку в чайник для заварки. Помістіть
заварки в скляну чашку. Закип'ятіть воду, зупинити кипіння, коли вируючі упори вилити в скляну чашку.
насолоджуватися !
(А) Подібно до того, як киплячі упори полити чорний чай. Через 1 хвилину
розмішати заварки 3 рази. Ще через хвилину Витягніть. Пити або додати
будь-який сік цитрусових для аромату, або дайте йому охолонути, холод &
напій. Попередження не забруднює з підсолоджувачами, отбеливателями (Штучний
або природний) ,

(Б) Через 10 секунд після зупинки киплячій залити зелений чай. Перемішати
Infuser 3 рази. Через 1 хвилину Видалити. Пити або додати будь-який
камінь фруктовий сік для аромату, або дайте йому охолонути, озноб,
пити.
Попередження не забруднює з підсолоджувачами,
отбеливателями (Штучний або природний) ,

Herbal насіння підготовки чаю, місце вільно пресовані насіння в заварки.
Помістіть заварки в скляну чашку. Закип'ятіть воду, зупинити кипіння.
Подібно до того, як киплячі зупинки полити насіння. Через 1 хвилину
розмішати заварки 3 рази. Ще через 7 хвилин видалити. Пити або дайте
йому охолонути, холод напій. Попередження не забруднює з
підсолоджувачами, отбеливателями (Штучний натуральний) ,

Трав'яні листя

Рослинний препарат

приготування чаю.

корінь чай, Chopp

Так само, як

коріння. Так само, як

зелений чай.

чорний чай.

Використання мікрохвильової печі при варінні пакетик виробляє аромати.
Видалити тег з чайного пакетика переконайтеся, металева скоба видаляється. Більшість тегів паперу
використовують дешеву фарбу, знебарвлювати воду, заважати смак.
Покласти гарячу воду в чайній чашці> додати ваш вибір пакетиків для заварювання чаю > тепла в
мікрохвильовій печі протягом 30 секунд на половину потужності (400-500 Вт) > Дати настоятися в
мікрохвильовій печі протягом хвилини > прийняти його > насолоджуйтеся!

Питна вода є кращим ( може бути ароматизований)
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Привілейовані 3:
Густий, здорове харчування!

Частина щоденної рутини їсть. Здорові ми, як довго ми живемо. Має багато спільного з
нашою звичкою харчування.

Потік 5 раз в день:
«Сніданок, включають в себе воду, трави, спеції, мед, кава, ..
Early Day-закуска, включають в себе воду, фрукти, трави, чай, ..

обід, включає в себе воду, салат, яйце, кава, ..
В кінці дня, закуски, включають в себе воду, горіхи, ягоди, спеції, какао, ..

Вечеря. включають в себе воду, вечерю тему, чай або кава .. овочі.
7 продуктів, які повинні бути з'їдені щодня: гриби (Гриби) , Grains (Жито, ячмінь, сочевиця,
кукурудза, овес, просо, лобода, рис, сорго, пшениця) Гарячі, Chilies, цибуля (Коричневий, зелений,
червоний, весна, цибуля, часник, цибуля-порей) , Петрушка, солодкий-Capsicum, овочі (Спаржа,
квасоля, броколі, цвітна капуста, морква, горох, капуста ..)

Кожен будній день повинен мати тему Dinner: наприклад, Day1: Овочі;
Day2: Птиця; Day3: ссавець; Середина тижня: рептилія; Day5: морепродукти;

Вихідні: Гайки і насіння; Веселий день: Комахи.
Diet-No-No » s: Штучні підсолоджувачі, Виготовлено їжа, генетично модифіковані продукти
харчування, додали Фруктозу.
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фруктоза основною причиною діабету і ожиріння (Плач-People) ,
Фруктоза погано йде в цукрі або фруктах. Додавання Фруктоза під час обробки напою або
їжі здоров'я небезпек. Обробка, поширення, продаж цього типу напою або їжі злочинну
поведінку і потреби кримінального переслідування. Міссісіпі R6

виняток: необроблені ягоди , фрукти , мед , овочі ,
скажи ні : Все, що містить: Фруктоза, глюкоза, цукор; Печиво, тістечка,
Сніданок-Зернові, шоколад, фрукти, соки, морозиво, варення, кетчуп, Lollies,
лимонади (Кол, енергетика, ...) Мармелад, Muesli- бари, Соуси, вино ...

Виготовлено-фуд занадто солоний має занадто багато консервантів, часто є занадто жирної
і має цукор додав, що робить його непридатним для споживання людей, домашніх тварин і
худоби. Виробник їжею є causeof високих кров'яним тиском, закупорки артерій і ожиріння (Плач-People)
, Обробка, поширення, продаж Вироблено їжі злочинну поведінку необхідності
переслідування. Міссісіпі / R6

Скажи ні: Молочно-молоко, молочний сир, фаст-фуд,

шинка, гамбургери, Alami, ...

вироблено: Хліб, м'ясо; Піца, Ковбаси,
оброблена : Фрукти, супи, овочі ...
GM-Food є те, що люди насправді споживають. Все починається як генетично модифікованих (Інженерія) насіння
(ГМ-сільськогосподарські культури) , ГМ-сільськогосподарських культур через потік

- на ефекті змінює всю харчовий ланцюг. Створення мутацій, які створюють нові захворювання,
що загрожують життю Глобально страти у всіх членах харчового ланцюга! У ТОМУ ЧИСЛІ
ЛЮДЕЙ! Люди стануть більш хворими, вмирають молоді, більше деформувалася, більше
хворих дітей, більш викиднів ... Чи будуть зміни людської ДНК.

GM-Food Виживання загрози: Люцерни, дитяче харчування, бекон, хліб, кукурудза,
сніданок-зернові, ріпак, яйця, шинка, маргарин, м'ясо, картопля, папайя, горох, м'ясо птиці, рис,
ковбаси, соя, помідори, пшениця, кабачки, ...
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попит від спільноти найчистішої їжі. НІ: Алкоголь, генетико-модифікація,
Гербіциди, Insectisides, Виготовлено харчування,
без додавання: Сіль, підсолоджувачі (Штучний або природний) , ...

святкують: День 7.3.7 Харчування
День Доброго здоров'я 12.1.7

CG Kalender (Управління New Age раз)

Privilege 4:
Захисний одяг доступна!
Захисний одяг необхідно для захисту тіла людини від клімату, хвороб і забруднення
навколишнього середовища. Захисно-одяг повинен бути comfor- стіл і корисним. Захисно-одяг
повинен бути доступною. Protective- одяг складається з головної кришки, одягу, шкарпеток і
захистів ніг.
Керівник Захист складається з Балаклава, шапочки, K-шарф, захисту очей і шлють. підшоломник ( Beanie)
, K-шарф Я и трикотажні з вовни або суміші бавовни і шерсті (Не синтезовані хрестики волокна) , Може
бути будь-який колір або візерунок. Eye-захист і шолом дають захист від ультрафіолетового
випромінювання. 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.

Захисний одяг необхідно для захисту тіла людини від клімату, хвороб і забруднення
навколишнього середовища. Основні частини тіла, захищені захисним одягом є шкіра і
ноги. Захисно-одяг завжди повинна бути навипуск.

Захисний одяг, Комбінезон (З капюшоном) або 2-х частин, виготовлені з льону, бавовни, вовни або
суміші бавовни / шерсті (Без синтетичних волокон) будь-який колір / зразок. Або повинні мати футболку
шию, сопів * руки і ноги закриті на зап'ястях і щиколотках (Проект докази) , * Пихтів руки і ноги дозволяють
ліктьові / колінні суглоби вільно переміщатися і повітря всередині створює клімат-контроль для шкіри і тіла.

Одяг виконана з натуральних волокон: тварини шкур, рослинне волокна, шовку,
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бавовна або шерсть. Штучні-волокна не використовуються для одягу зворушливою шкіри
людини. Виробництво штучного волокна кінців одягу.

Захисний одяг зручна, довговічна, практично, affordab- ль. фешенебельний (Дизайнер
етикетки) захисно-одяг є завищеною, дорого, непрактична і короткостроковим. Не
прийнятний!
Ноги потребують захисту від клімату і стукотів. Шкіра, Toes і щиколотки в небезпеці. Захист
ніг складається з шкарпеток і черевиків. коли заглиблюючись поза Завжди носіть захисну
взуття.
Шкарпетки зроблені з бавовни, вовни, суміші бавовни і шерсті (Без синтетики) будь-який колір
будь-який малюнок. Шкарпетки повинні покривати ноги до 7сма вище щиколоток.

Чоботи мають верхні захисні шкіри, внутрішня м'яка шкіра
(Без синтетики) Підошви шкіри або гуми. Чоботи захистити ноги до 7сма
вище щиколоток. Синтетична взуття нагріває ноги кип'ятіння. Ви не
можете ходити.

Ручна захист у вигляді рукавички (Без синтетики) носяться
по мірі необхідності!

триматися:
Етикетка Дизайнерів є елітарною частиною багатства апартеїду. Етикетка дизайнера переоцінені. Вироблений
рабської праці. Зроблено для зарозумілого достатку чинення тиску бореться нужденним і бідним.
Уникай людей, які носять їх.

Дизайнер етикеток! Люди, де дизайнер етикетки! Роздрібний
продавець, який продає етикетки дизайнера! Невиправдано Протек
Онно-одяг! Непрактично модно protective- одягу! Захисний одяг,
виготовлена з волокон artificial-! Сором і Триматися люди глузливий
будинку- менше. Вони платять, щоб cothing погляд вимивається,
цілеспрямовано рвані і отвори зроблені в них.

Неприйнятно паскудної дрес-код:
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Нехай погані люди знають, що вони погані.
Уникають синтетичної взуття одягу. Кінець
виробництва синтетичного одягу, взуття.
Незаконні синтетики продюсера отримати, Міссісіпі R6 ,

Захистіть ваше тіло використовувати захисно-одяг зовні!
Привілейовані 5:

Гігієнічний, доступне житло!
люди мають 1 GOD дане право: «Доступне Secure житлового приміщення (ОУ) ». Уряд
зобов'язаний поставляти своє населення доступних безпечних житлових приміщень. Укриття
поставляється ' ширше »

(Місцевий уряд) , Частина Шир-планування. HOME !!
Для графство поставити Доступне житлових приміщень всіх земельних ділянок і внутрішнє
притулок (Приватна власності) переносяться на нього. Порожній передане майно наповнений
бездомних людей і сімей в списках очікування. Multi-спальні будинку тільки з 1 мешканця
потрібно взяти в інших окупантами. Це неприйнятно антигромадську поведінку на 1 людину,
що має більше 1 спальню.

всі Доступне житлові приміщення Оренда житло. Зрештою, марнославство
декоративний сад, розташовані будинки замінені спільноти кластерної-корпус. Кластер
житло забезпечується «Шир».

Всі номери кластера мають 3 рівні орендарів + 1 рівень теплиці
Перший рівень, рівень 1, рівень 2, Теплиця сад (Мешканці можуть вирощувати рослини) , Кластер
розміщення складається з одного одиниць (1 номер) , Пара-одиниць (2 кімнати) , Сімейно-одиниці (3
кімнати ...) , обов'язкові директиви (Сімейний стан, вік) застосовуються.

Весь доступний Secure Living Quarter є орендою житла.
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Щотижнева орендна плата становить 14% від валового щотижневого доходу орендаря. Багаторазові
орендарі орендна плата становить 14% від валового спільного щотижневого доходу мешканців. Наприклад, $
100 брутто тижневий дохід, оренда $ 14. $ 1000. брутто тижневий дохід, оренда $ 140.

графство поставки електроенергії (Без газу) і вода з денним мінімумом
(Безкоштовно) / (Те платити) Максимальна відрізаний використання. Shire також поставляє комунік- NITY
пральню, обслуговування, відпочинок, відходи і каналізаційне-видалення.

Одномісний орендар має право на 1 номер життя в суспільстві. У віці 63 передавальні ДСР до
пенсійного розміщення (Обов'язково) , Одномісний 1 номер орендар використовує на той же рівень
громадських туалетів, зливові і білизна нижнього рівня, ванна.

пара (1 ВІН & 1 ВПА) орендарі мають 2 кімнати: вітальня, спальня, kitch- enette і туалет,
душ. Частка білизна, ванна на нижньому рівні. рух
(Обов'язково) в «сімейних одиниць», коли діти вступають.
Сімейні орендарі мають 2 кімнати (Вітальня, спальня, кухня і туалет, душ. Частка білизни ванна
на нижньому рівні) + 1 кімната для кожних 2 дітей місці Прийміть. Після того, як остання дитина
з'їжджає (За 18 років обов'язково) , передача Пара (Обов'язково) на пару життя. Пара стає
одинарні, трансфери (Обов'язково) до однієї-одиниці.

укриття є доступним, зручним, гігієнічним, захисним ... Ширше
комунальний кластер корпус відповідає всім потребам людини! Місце,
щоб почати і виростити сім'ю.

Кластер-Homes дозволяють малим: акваріум, тераріум, маленькі собаки. Не
допускати кішок, диких тварин, домашніх тварин, все, що більше, ніж
маленька собака, немає розведення. Істоти, які є загрозою для орендарів і
середовищ існування.

Примітка! Мешканці з психічної, фізичної, сексуальної інвалідністю, живуть в спеціальних
притулках, наданого урядом провінції.

Підтримка Комунальний Кластер-Корпус. Твій
дім!
Ваше співтовариство!
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Привілейований 6:

Поклоніння і вірити в 1 БОГ!
Піклувальник Гардіан поклоняються щодня 1 GOD , 1 GOD

хоче поваги, хоче бути кумиром. 1 GOD хто як ВІН, ВОНА.
Оригінальний Soul, який створив фізичну всесвіт (Людська
доля) і Духовна Всесвіт (Небо) , обожнювати 1 GOD проявляти
повагу, поклоніння.

1 GOD хоче Людство бути Хранителем фізичного Всесвіту (Людська доля) , Як
розвивається вид людина, 1 GOD посилає повідомлення, які будуть
використовуватися в якості керівництва. Останнє повідомлення є ' Закон
Подавець Manifest » вона робить все попередні повідомлення застаріли.

1 GOD дав частину оригінального Soul для всіх форм життя у фізичній Всесвіту. Поклоніння
тримає душу в контакті з духовного Всесвіту.
Індивідуальне поклоніння спільноти тримає людина в контакті з 1 БОГ.
поклоніння 1 GOD тягне за собою молитися, догляд, використання,
насолоджуючись 1 БОГ s творіння. Поклоніння включаючи все, що
завгодно 1 БОГ, чи мають вони справу з питаннями віри, або справами
віруючого.
Це включає в себе ритуали, вірування, робота, громадська діяльність, особиста
поведінка

1 GOD не хоче призначення, побудовані місця поклоніння.

Тому мета побудовані місця поклоніння demolis- Hed. Будівельний матеріал
переробляється з'єднань «Вільна Educa- ції» будівництва. Хранитель
Хранитель поклоніння anywh- ERE, в будь-який час або на Fun-Day в
Gathering в школі ,

1 GOD не хоче жертв. Але пошук, отримання, застосування знань
усього життя. Передача життєвого досвіду, знань безперервності. Тому
вівтарі замінено на аналой.

1 GOD хоче тільки 1 ВІРА з великою кількістю зборів (Молитовні групи) ,
1 ВІРА має 1 керівництво (Закон Подавець Manifest) вона потрібна тільки 1 Церква

(Всесвіт Кустодієв опікуни) з 7 незалежних управлінь
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представляє 7 Tribes ,
1 ВІРА це тільки релігія робить все інші релігійні групи,
культи. Культи повинні перетворити в
1 ВІРА , Кастодіана опікуна прагнути смиренно
конвертувати невіруючий в 1 ВІРА ,
Існує тільки один Idol, 1 GOD ! Все інше помилкові кумири. Уникають хибних кумирів і
нічого, пов'язаних з ними.

Піклувальник Гардіан є 1 GOD дано право сповідувати свою релігію. Будь-які або
організація, яка заперечує або втручається цим правом ' Уникав. Крім того, ми
молимося про те, 1 GOD тримає їх до відповідальності в житті і Afterlife.

поклоніння 1 GOD включає в себе Молитися. це це кращий спосіб залишатися на зв'язку з 1
БОГ. Коли немає 1 прослуховує! Коли немає надії! Моліться! 1 GOD слухає.

1 Бог чекає, щоб почути від вас!
1 GOD молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Матері і Батька
Всесвіту 1 і тільки для мене кумиром, щоб поклонятися зобов'язуюсь не
мати ніяких інших кумирів

Я буду цуратися все помилкові кумири і переробляють їх
символи я намагаюся відновити всі втрачені душі Для Слави 1
GOD і Добра Людства
Покажіть своє обожнювання до Творця!

Привілейовані 7:
Свобода слова з моральними обмежувачами!

Піклувальник Гардіан підтримує свободу слова з моральними
обмежувачами. У вільному суспільстві кожна людина, крім
реабілітологів, має право на свою думку.
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Їх не буде необхідність мати вільний мовний етикет: немає поганого мови

(Хуліган, гучний, грубий, лайка) ,

Свобода слова дозволяє спільноті максимально обізнаності громадськості, участь. Свобода
слова передані в громадських комітетів приносить більше чесності і прозорості. Немає
нічого кращого, ніж вільне співтовариство, вільно дискусійне.

Свобода слова більше, ніж просто базікали, обговорювали, обговорювали, speak- ING. Вона
включає в себе повний спектр зв'язку (Аудіо, цифровий, Intel

- lectual майно, друковані, словесні, візуальні) що доступно. Copyright тиранією
Жадібність, спекуляція є посяганням на свободу слова ,
Стверджуючи Авторське право є злочином, Міссісіпі R6

Свобода слова потребує здійсненні моральними обмежувачами. Використання вільного слова в
encite, ненависть, вандалізм або насильство злочинно, Міссісіпі R3 , Наприклад, США драма
злочину, описуючи агент ФБР вбиває людину, як хороший вбити. Їх не добре вбивати. Він encites
Правоохоронний вбити. Вбивця-Копа боягузливі злочинці, які в клітці.

Використання свободи слова для перегляду дитячої порнографії злочинна, Міссісіпі R3 ,

забезпечення (Виготовлення, надання) дитина, доросла порнографія злочинна, Міссісіпі R6 ,

Використання вільного слова, щоб обдурити, щоб отримати прибуток злочинно, Міссісіпі R3 ,
Використання вільного слова в оману, наприклад, гомосексуалісти стверджують, що бути рівним і
нормальним. Чи не правда, гомосексуалісти мають сексуальну інвалідність, яка є загрозою для виживання
виду. Їх discusting спаровування (Анальний, оральний спарювання)

поведінка становить загрозу для дітей. Стверджуючи гомосексуаліст нормалі в омані гіршого
виду, Міссісіпі R4 , Це відноситься до всіх ЗМІ, які вводять в оману про сексуальну інвалідності.

ЗМІ, які використовують свободу слова, щоб показати гомосексуалісти Виховання дітей, як зазвичай.
Це середовище схвалює дитини приставати найогидніше злочин, Міссісіпі R7 , Актори, знімальна,
розповсюджувачі переслідуються,
Міссісіпі R7 ,

ZERO Толерантності до сексуальних непрацездатності Вихованню
Свобода слова повинна бути бажаною, використовуються і охороняються. Неправильне використання
вільної мови бути закінчено. Найчастіше уряд використовує свободу слова brain-
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мити, encite, для пропаганди, ввести в оману, брехня. Урядовці, які ведуть себе як і
видаляються з уряду. Вони не можуть стояти на переобрання. Вони не повинні бути
переобрані. Вони уникали.
свобода (Утопічна, фантастика) безвідповідально зловживають Free Speech.

Ця свобода, щоб зробити, як вам подобається, вільна воля, свобода від
державного примусу, свобода від рабства гріха. Цей тип свободи егоїстичний і
підриває безпеку і виживання спільноти.
Люди не можуть впоратися занадто багато свободи. Занадто велика свобода веде до анархії, Нудьга,
аморальність, ... Люди потребують виконання правил і положень (Засноване на моралі) Використовуйте
ЛГМИ в якості керівництва!

Свобода слова використовується відповідальність з моральної стриманості це клей, який
тримає співтовариство. Цей тип спільноти має 1 GOD «S підтримка. Це є хранителем
опікуни спільноти.

Свобода слова з мораллю ущемляє 1 GOD Ця пільга!
Привілейований 8:

Mate, почати сім'ю!
1 БОГ s Дизайн хоче людина (1 ОН, ВОНА 1) спаровуватися і
розмножуватися для виживання виду. Спільнота Дизайн для кращого
виживання, ВІН і ВОНА увійти Holy-шлюбу контракт і створити сім'ю. Нова
сім'я піднімає свої дитина при підтримці спільноти.

1 БОГ s Дизайн для забезпечення виживання дзвінкого має inbuild позиви до спаровування.

Для примітивних дзвінкого цього спаровування будь-якого oposite статі, який виніс його певне
залицяння ритуали. Люди більш просунуті, обдурити! Вони доглядають чином обійти с, Lust!

Пошук партнера. язичники (Християнство, ...) шукати любов. Mate для хіть стає паскудної і 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 уряд провінції прийняти рішення протягом " CE » ( Спільнота
Аварійна служба) який входить в «Holy-Подружжя»
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контракт (Н-МС) , Щороку 17 ВОНА і щороку 18 Його участь.
Під час CE все оцінюють, як вони можуть бути найбільш корисними для племені. CE також
допомагає при виборі партнера.

ВОНА і ВІН, які фізично не можуть розмножуватися стати
«Фостер-батьків. Вони входять в контракт «Holy- шлюбу». «CE»
поставляє «Діти».

СВЯТО - MATR IMONY біжи пп ingofaf ами Ly.
Задовольнити 1 GOD , для виживання видового, щоб виконати 1 долю, безсмертя
антропогенних видів: Mate, Multiply і створити сім'ю! Діти повинні зростати в моральній,
люблячого, турботливого навколишнього середовища з ВІН, ВОНА roll- моделі. A ' святий - шлюб
' Договір охоплює ці моральні і правові питання. Те ж підлогу, Confused статі або діти хуліган не
може увійти в цей Договір.

статева інвалідність (Те ж статі, Confused статі або дітей хуліган) , Ви не можете увійти
в цей Договір. Будь-, який увійшов в «HMC» є він скасований. Навіть ті, які були
легалізовані аморальним Анти- 1 GOD

Уряд. Статева інвалідність, ви ніколи не рівні. Це люди, які потребують карантин.
Для захисту дітей.
' Свято-Подружжя Контракт »має початок і кінець. Він починається в день весілля
підписання. Вона закінчується, коли молодша дитина закінчує вік 17 для СТЕ, 18 років
для HE.

П про -Ми д.д. ING - Da yre Цюй л EME NTS
«CE» обробляє всі основні попередні вимоги weddingday. Там можуть бути випадки, коли «CE»
і не виконує жодних, попередньо вимогам день весілля.

ВІН і ВОНА оголошують їх «залучення» в а ' збір ». Вони йдуть до ' графство ' офіс
зарахувати в «створити сім'ю», звичайно. В ході курсу вони отримують медичну,
показуючи, що вони здатні зачати Також профіль необхідна показуючи розумову і
емоційну компетентність, щоб ростити дітей. В іншому випадку або, призводить до
скасування Engagement і

" Ні" HM контракт.
Пару потрібно постійно оновлювану " AvL & E ( Активи в порівнянні з зобов'язаннями і ENTI

- них права) заяву ». Будь-які активи, отримані Entitlements, пасивами
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понесені на Weddingday додаються до «AVL & E'statement.
Примітка! Один батько, чи не-заміж батьки, люди з інвалідністю недопущення сексуальної (Той же
підлогу, розгублений підлогу, дитина-хуліган) не може виховувати дітей.

Ми дд ING - Da yre Цюй л EME NTS.
Весілля проводиться на 6-й день по Келебрант від Шир-офісу
шерифа. Наречена і наречений харчування персні (*) «Медикаменти,
профілі та AVL & E-х.

Вони приносять Батьки братів і сестер. Ніхто не має права
бути присутнім (Без дітей) ,
ПРИМІТКА ! ВОНА тримає родину-ім'я її. * ВОНА палець кільце, 9 карат рівнина рожево-золотий, вигравірувані
дата, наречений і наречена 1 вулиця імена.
Його палець кільце, 9 карат рівнині жовто-золотий, вигравірувані дата, наречений і наречена 1 вулиця імена.

1 Бог чекає, щоб почути від вас!

множення молитва Святкуємо День Множення 3.1.7
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Завдяки Ви для задоволення в'язки Просить народжуваність і
здоровою новонароджене Обіцянка спаровуватися і
розмножуватися

Таким чином, людство може колонізувати фізичну всесвіт Для
Слави 1GOD і Добра Людства
Ця молитва використовується на день весілля і День Множення

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Пишні великі весільні церемонії і
екстравагантні прийоми
антисоціальні, зарозумілі. Вони
уникали Співтовариства. Shun і
Ганьба!
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Назва: CG ' Свято-Подружжя » контракт
мета: Mate, Multiply і почати сім'ї!
Проміжок часу: Починається день весілля. Закінчується, коли молодша дитина

завершує вік 17 для СТЕ, 18 років для HE.

діти: 3 є обов'язковими, більш бажані.
Парування: Виняткові права спарювання! Щодня спаровування бажано представити 1st-

час.

задум: Ні вагітності після 10 тижнів, медична допомога не є
повинен. Ні вагітності після 50 тижнів, контракт анулюється.
Повинно Завагітніти щорічно до Квота 3-х дітей не буде досягнутий.

Виховання дітей: ВІН і ВОНА повинен прийняти Виховання курсу. ВІН, ВОНА
повинні бути присутніми Шир-метикуючи & Province-PHeC в міру необхідності.

розлучення: 1 учасник повинен бути визнаний винним. * Guilty втрачає кожен

право з заяви «AVL & E» + будь-які успіхи, досягнуті в ході контракту. Також
має бути не більше контактів з дітьми.
* Обидва винні, діти йдуть на виховання.
Причини розлучення: Наркоманія, перелюбство, иммобилизованного rehab-

ilitation, неосудності, 7 тижнів по підтримці життєвого, 50% або
більше фізико інвалідності.
Підписаний: Наречена ................................................. ...............................
Наречений................................................. ............................

Засвідчено Келебрант: .................................................. ...........
Дата: ...................................................................................................

Attendees: ........................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

En f o r c e d b y : Sh i r e Sh e r i f f
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Religious marriage rituals are to be performed on weekday 7. After the couple return
from their honeymoon. They can attend to their religious obligations. E.g. attend
Gathering.

After concluding the Holy-Matrimony Contract (H-MC) the couple have 2 choices. Enter
a Companion Contract (CC) , or separate.

Companion Contract
Title: ' Companion' Contract
Purpose: Companionship, sharing life !
Time-span: Until separating or death. Separating has to give
3month's notice at Shire-office.
Closing 'AvL&E' statement from 'H-M' contract or new 'AvL&E' statement becomes
part of contract. If separating each gets half of assets owned. At death of 1 the other
gets all. Any wills are ignored.

Signed by: SHE....................................................................................
HE.......................................................................................

Witnessed by Shire Officer: …...........................................................
Date: .....................................................................................

Companions’ may exchange rings after signing a ‘Companion
Contact’. SHE finger-ring, 9 carat plain white-gold, engraved
his and hers 1 st names.
HE finger-ring, 9 carat plain white-gold, engraved hers and his
1 st names.
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1 GOD is waiting to hear from you !

Companionship Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Thanks' You for the enjoyment of companionship Asks for long
lasting sharing companionship Pledges to harmonize & share
Socialize with other companionship couples For the Glory of 1
GOD and the Good of Humankind
Th i s p r a y e r i s u s e d wh e n e n t e r i n g c on t r a c t !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
I N F I D E L I T Y is breaking a promise to remain faithful ...
Infidelity is breaking a promise made between a HE and SHE to remain faithful to
each other. That promise may be a verbal agreement between lovers, mentioned in a
love-letter, or part of marriage vows. Breaking that promise is a breach of trust a
disloyal act an unfaithful transgression. Every breach is accountable!

Infidelity is a breach of promise. A moral wrong by either a HE or SHE or both. This
transgression entails shunning by family, friends, neighbors, community,...

ADULTERY
During the term of a 'Holy-Matrimony Contract' any sexual trans- gression is a moral
wrong that also is a community crime. Sexual transgression (anal, oral or vaginal) by
husband with another SHE, HE or Animal. Sexual transgression (anal, oral or vaginal) by
wife with another HE, SHE or Animal. These transgressions are, Adultery'. Adultery
results in mandatory canceling of a, ' Holy- Matrimony Contract ' ( divorce) .

If the wife is not pregnant and there are no children. The Adulterer
(HE or SHE) is prosecuted, MS R4 ! Everything owned by the Adul- terer goes to the
victim of this betrayal as compensation. Husband and wife are adulterers both are
prosecuted, MS R4 and everything
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they own goes to Treasury.

If the wife is pregnant and or there are children. The Adulterer (HE or SHE) is
prosecuted, MS R5 ! The Adulterer (husband or wife) is not allowed to see or be near the
children ever. Everything owned by the Adulterer goes to the victim of this betrayal as
compensation.
Husband and wife are adulterers both are prosecuted MS R5 and everything they own
goes to Treasury. Children go into Foster-care and are never to see their parents
again.

Divorce
Divorce becomes mandatory when 1 or both parties of a ' Holy- Matrimony
Contract ' breach it or become unable to fulfill their obligations.

Repeat offenders of Addictions (see Scroll 4) . Adultery .
If 1 or both parties of, H-MC enter Caged-Rehabilitation. If 1 or both parties of, H-MC
are 7 weeks on life-support. Certified Mental incompetence. Certified 50% or more
physical-disability.
Divorce 1 party needs to be found guilty. Guilty looses every entitle- ment from the
'AvL&E' statement plus any gains made during contract. Also there is to be no more
contact with the children. Both guilty, children go into foster care. Assets go to
treasury.

Separate
Separation after completing H-MC . Value of 'AvL&E' statement is divided equal. Both
parties are to stay in touch with children (grand- children) .

Separation of Companions after giving 3month's notice at Shire-office
. Value of 'AvL&E' statement is divided equal. Both parties are to stay in touch
with children (grandchildren) .

Parenting
Currently a majority of Parents are not capable to give their
children the opportunity to produce their best. This is due to
wealth-apartheid many children are denied the opportunity to
produce their best. Custodian Guardian have the answer:
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End wealth-apartheid asset-strip and cage ( MS R6 ) the criminals who are cause
and effect of wealth-apartheid.
Custodian Guardian use community parenting, Free education, Learn & Teach, Shire
SmeC and Province PHeC! Community paren- ting a collusion of scholars, educators,
medico’s and parents. Join us for good parenting.

SmeC ' Shire medical & education Complex'.
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'.
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'.
CE ' Community Emergency service'

Child naming
Custodian Guardian give their new-born 3 names. 1 st name (up to 10 letters) , 2 nd name (up
to 10 letters) , family name (up to 10 letters) . None of the names has more than 10
letters. C-G pick the new-born’s name before birth. A new-born’s name represent the
continuation of a mothers’ and fathers’ family heritage.

The 1 st name of a SHE new-born has a female 1 st name from the mothers family (alive or
deseased) . The 1 st name of a HE new-born has a male 1 st name from the fathers family (alive
or deseased) . At birth the parents are undecided on a name. The new-born is given the
default 1 st name. A SHE new-born gets the mothers’ 1 st name. A HE new-born gets the
fathers’ 1 st name. Names once given cannot be altered.

The 2 nd name of a SHE new-born has a female name from the fathers family (alive or
deseased) . The 2 nd name of a HE new-born has a male name from the mothers family (alive
or deseased) . At birth the parents are undecided on a name. The new-born is given the
default 2nd name. A SHE new-born gets the fathers’ mothers’ 1 st name. A HE new-born
gets the mothers fathers’ 1 st name. Names once given cannot be altered.

When entering a ' Holy-Matrimony Contract ' SHE keeps her family-name as does
HE. The Family-name of a SHE new-born is the mothers’ family-name (mandatory) .
The Family-name of a HE new-born is the fathers’ family-name (mandatory) .

32

1 FAITH 15.08.1.1 NAtm
Law-Giver Manifest As it is written it shall be !

1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Privilege 9 :
Have a pet!

Part of a Custodian Guardian's duty is to live in harmony with animals. A 'Custodian
Guardian family' will incorporate animals into their family. These animals are known as
pets. They are trained, cared for and loved.

Pets are to be no danger to the community, the Habitat and it's wild life. Pets are
non-poisonous. Pets are not predators. Pets are not wildlife. Pets are no bigger then
a small dog. Pets can't fly.
Mammal pets are desexed. Only licenced breeders can breed.
Unlicenced breeding, MS R3 for each animal.
Mammals must not just be kept inside but get outside exposure.

Dogs and their carers have to complete obedience training. Failing to
do so, MS R1 . Large Dogs are not used as pets. Breach, large dogs
are taken from owner,
MS R1 . Only small dogs live in Cluster Homes.

Cats are predators and like to roam making them unsuitable as pets,
breach, MS R3. Flying birds need to be free to fly. Making them
unsuitable as pets, breach,
MS R2 .

Cluster Homes allow small: Aquarium, terrarium, small dogs. Don't
allow: Cats, Wildlife, domestic animals, any- thing that is larger
than a small dog, no breeding. Creatures that are a threat to
tenants and or habitat.

Aquarium
Aquarium part of the Custodian Guardian
Education system. Every SmeC, PHeC
have Aquarium. Children are taught
Aquarium maintenance. Cold water and
Tropical fish are most suited for
cluster-homes.
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Terrarium
Terrarium are part of the C-G Education
system. Every SmeC and PHeC have
Terrarium. Children are taught Terrarium
maintenance.
Small Terrarium are most suited for
cluster-homes.
Pets are allowed to behave natural. Before getting a
new pet owners need to educate themselves about
how their pet behaves natural. Ignorant pet-owners
may force pets to behave unnatural. This becomes
cruelty to pets.

Cruelty to Pets
Mutilating: clipping ears, tail,... MS R2
Fashion fur trimming. Painting fur,
skin,... Dressing them up,...
Treating them as human, denying them to
be themselves. MS R2
Hurting: beating, kicking,... MS R2 for each animal!
Torturing: bait, lab animal,...
MS R3 for each animal!

Thrill-killing: hunting, poaching, roadkill, safari,... MS R4 for each animal!

Breeds: Pugs, English, French Bulldogs
are bred with evermore flat faces. Pet
owner are attracted to the flat face for its
childlike resem blance. The inbreeding
results in side-effects. Breathing
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problems have dogs collapsing: during hot weather, heart disease due to poor
breathing. Unfortunate that the dogs suffer their whole life, because of human cruelity. Pet
owner think the breathing difficulty are charming personality features. This type of
breeding ends, MS
R4 for each animal! Shun and Shame owners!
Keeping 1 pet without it socializing with it’s own kind is cruel. Animals are also part
of, 'C.G. Free-Education' and 'Teach & Learn'.
Some are domestic animals, others are pets. Not wildlife.
SmeC : New-born club, Basic-School, Girl's only School,
Family-College all have pets. Looked after by educators,
mothers, scholars. Smec also have farm animals and wildlife
studies.
PHeC : Boy's only school, Apprentice-College, Technical
College, Leadership-College, Leadership-Camp all have
pets. Looked after by scholars, educators and fathers. PHeC
also have farm animals and wildlife studies.

1 GOD is waiting to hear from you !

Pet Prayer

Celebrate Pet day 11.3.7.

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian guardian (1 st name)
Thanks you, for the joy of Pets I shall train, care for and cherish all
pets I endeavor to be a responsible caring Pet keeper I shall
protect Pets from cruelty and mistreatment For the Glory of 1 GOD and
the Good of Humankind
This prayer is used on Pet Day or whenever needed.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Pets are a responsibility
Neglecting pets anger 1 GOD
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Privilege 10 :
Have violent free community!
People have a right to feel save in their home. They have a right to feel save at study and
work. That is why the 'Custodian Guardian Shun Violence' concept is made available (see
C.G. non violence concept)
for implementation in every Shire .

Shire provide Sentinel services. Sentinel handle low to middle risk guard and patrol
duties. On, or off duty a Sentinel will report anti- social behavior (vandalism, crimes,
pollution) and report any community health and safety issues. Sentinel will arrest for
perceived broken breaches and committed crimes. Then call his station for a patrol to
pick up the arrested.

Shire provide a mandatory 7 hour Night-Curfew from 14-21
hours (C.G. Klock) . For good health, reduction in energy
consumption, less pollution and protection of wildlife. Reduction
in crime, cost to government, encouraging multiplication.

Emergency-service workers are assisting Law-enforcement. By being vigilant of
breaches of Rules, Regulations on or off work. They may have to make civilian arrest's.
CE reservist may be called to help.

People help their neighbors when under attack.
Workers help fellow workers. Educators &
Scholars help each other.
Every Shire's aim is to be violent free.
Having a violent free community is a Right and Duty. Every
person has a right to feel save. Every person has a duty to help
people who have violence inflickted on them. Not doing so, MS R2

People who allow violence, watch violence,
MS R2 People who encourage (cheer on,
help) , incite, violence, protect violent
people from arrest, MS R3
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1 GOD is waiting to hear from you !

Victims of Crime Prayer

Memo r i a l - d a y 2 . 4 . 7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Asks to ease the anguish & pain of Victims of Crime Help Victims
of Crime get Justice and compensation I promise to help punish
crime unending Ask that Evil is punished in Life and Afterlife For
the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

Prayer is used on Victims of Crime Day (Fun-Day theme) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Violence starts with the unborn. Violent surroundings in-still the propensity to violence
for the rest of the life. The propensity to violence needs a trigger to turn violent. Triggers:
Alcohol, anger, fear, peer-pressure, contact-sport, fight-sport, ignorance, humiliation,
mind altering substance, lack of empathy, provocation, violent video, violent
video-games,...

An unborn exposed to mum and dad verbally abus- ing each
other. Learn that it is okay to verbally abuse and will do so later
in life. A unborn exposed to mum being physically hurt by dad. SHE
newborn will later in life endure physical abuse by HE. HE
newborn will think it's alright to hurt SHE.

Aggressively abusing, intimidating, dominating others is bullying.
Bullying starts with intimitation and can evolve into assault. Bully's usually surround
themselves with hapless cowardly individiduals.
Bully and gang become guilty by association. Indimidation, MS R1 .
Threats, MS R2 . Hurt or killing: individual, child, Juvenile, Adult, Senior or Gang
rules apply.

Violenceisthethreat
STOP V I OLENCE s t a r t a t h ome
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Privilege 11 :
Free treament when sick!

Free treatment when sick is a 1 GOD given right to good people. Free treatment is not
available to Rehabilitators. People with self-inflicted health-issues (Addictions,
cannibalism, elective surgery, mutilations, suicide,...) don't get free treatment.

1 GOD is waiting to hear from you !

Good-health Prayer

Celebrate Good-health Day 12.1.7

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Apologize for my unhealthy lifestyle I
endeavor to make amends
Please support my efforts to make amends I support 'Free
treatment when sick' For the Glory of 1 GOD and the Good of
Humankind

This prayer is used on Good-health Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Private, paid (greed, profiteering, waste) for health care ends. Private health insurance is
obsolete its assets are confiscated without com- pensation. Private practises are
absorbed without compensation by the ' SmeC ( Shire medical & education Complex) '.
Private Hospitals are absorbed without compensation by the ' PHeC ( Provincial Hospital
education Complex) '.

Private, greedy profiteering healthcare in corrupt Wealth Apartheid countries have self
regulating bodies. They protect negligent criminal healthcare practioners from
prosecution. This body lobbies for injust Laws. It also helps their members to rip off
patients. Every selfregu- lating body (not just health) is shut, its administrators caged, MS
R6
University educated 'GP (General Practioner) ' are not real medics. They
are pill dispenser for Pharmaceuticals. The Pharmaceuticals reward these
fake medics with cash, gifts, trips,...
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Custodian Guardian medical training for 'GP' is via ' SmeC '. SmeC offer free-medical
care (preventive, continous and after-care) .

Custodian-Guardian medical training for 'Specialist' is via ' PHeC '.
PHeC offer free hospital care.
Custodian Guardian ambulance, emergency training is via ' PDEc
( Provincial Defence & Emergency center) '. PDEc offer free
ambulance and emergency services.

Many Pharmaceuticals' are poisonous and don't cure.
They ease (maybe) discomfort and need to be taken long term. They
'ALL' have side effects demanding more Pharmaceuticals' (poison) more
side effects.

A parasitic predatory profiteering marketing system.
Create demand> repeat (dependancy) > introduce new
(side effects) products (many victims end up taking 14 pills with side
effects a day) . Reward sales people
(Doctors) . This corrupt system is why health-care is so expences
and wasteful.
Pharmaceuticals' are primitive expensive treatment. Pharmaceuticals’ are a last resort
treatment. Shun Health-care practioners that only prescribe Pharmaceuticals'. They are
incompetent corrupt “Quacks”. Demand they be disqualified. Note! Adhering to
custodian guardian diet advice and following exercises, reduces ailments by 80 %+.

Rehabilitators that receive limited healthcare are billed. Rehabilitators
cannot go on life-support.
Rehabilitators don't receive cosmetic surgery.
People with self inflicted health issues pay for health- care: Alcoholics,
Dare-devils', Thrillseekers', Druggies', Fasters', Mutilators' (body
piercing, circumcision, cosmetic surgery, tattoos, transfusions,
transplants) , Smokers, ... People that don’t care about their health are
held accountable.

The Community owes GOOD people, FREE MEDICAL
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Privilege 12 :
Free education!

Free Education is a 1 GOD given right to good people.

Free Education is the 1 st step of fulfilling Scroll 1 Belief 4, “Humankind is
to seek, gain knowledge then apply it”.
Custodian Guardian Free Education is available from cradle to

cremation. Children, juvenile with mental, physical, sexual disability don’t
attend Free education. They are looked after & live in specialized
provincial compounds.

SmeC ( Shire medical & education Complex) beginning and end of Free Education. HE
from age '0-9', SHE from age '0-16' & Seniors from age '63 onwards until end.
SmeC is a careerpath for only SHE (mothers) ! Every SmeC
has a 'Gathering'.

Free Education at SmeC : Children attend 6 days a week from 1 hour after Sunrise to 1
hour before Sunset. Children are provided with cover all, footwear, educational material,
food and drink. They rest, have a bath (New born club) , the rest have a shower.

Mothers attend 6 days a week from 1 hour after Sunrise to 1 hour before Sunset (they
get 3 hour break) . Mothers are provided with cover all, foot wear, food, drink and
get paid ( 1x wmw ) . Can shower. Note! When leaving, Mothers and Children change.
Everything provided stays. There is no home work.

Age 0–2: a newborn attends with his mother a ' SmeC: Newborn club ' 6 days a week. Newborn
on completing year 2 receive ' New- born club Diploma' Mothers completing 280 hours
club learning and teaching receive: ' Year 1 Apprenticeship 'SmeC' Certificate '

Age 3–9: boys & girls (Scholars) attend 6 days a week mixed classes
(co-ed) SmeC: Basic-School ' Scholars on completing year 9 receive
' Basic-School Diploma' . Mothers completing 140 hours Basic School learning & teaching
receive: ' Year 2 apprenticeship 'SmeC' Certificate '

Age 10–14: girls (Scholars) attend 6 days a week girls only classes at ' SmeC: Girl's only
School '. Scholars on completing year 14 receive
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' Girl only School Diploma' Mothers completing 140 hours Girl only School learning &
teaching receive: ' Medical & Education Trade- Certificate' .

Age 15–16: girls (Scholars) attend 6 days a week paid (1x wmw)
classes at ' SmeC: Family-College '. Scholars on completing year 16 receive ' Family-College
Diploma'

62 year old SHE teach: SHE passes on Life Experiences to next generation (paid
3x wmw) at Family College .

Age 63 or over senior (co-ed) education is available at ' SmeC: Senior Activity
Club ' .

PHeC ( Provincial Hospital & education Complex)
provides continous Free Education. HE from age '10- 18' 'Boy's
only school', & 'Apprentice-College'.
HE & SHE further education: Technical-College,
Leadership-College, Leadership-Camp.
Age 10 – 14: boy's (Scholars) attend 6 days a week boys only classes at, ' PHeC Boy's
only school '. In groups of 14, they learn through watch, listen, try, understand & teach (wltut)
. After completing year 14 receive a ' Boy School Diploma '. Fathers on 1 day a week
roster- duty are trained and operate as teachers aid.

Age 15 – 18: boy's start a 3 year rewarded (1 wmw) apprenticeship at ' PHeC
Apprentice College '. In groups of 14, they learn through watch, listen, try, understand
& teach (wltut) .
Year 1 they attend College 3 days & work at a CROn 3 days.
Year 2 they attend College 2 days & work at a CROn 4 days.
Year 3 they attend College 1 day & work at a CROn 5 days.
After completion earned: ' Trade-Certificate '.

62 year old HE teach: HE passes on Life Experiences to next generation (paid
3x wmw) at Apprentice College .
Age 63 or over senior (co-ed) education is available at ' SmeC: Senior Activity
Club ' .
Further Education is available for HE, SHE at ' Technical-College' .
They hold 1 month fullday Supervisor courses. This is a 1 hour after
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Sunrise to 1 hour before Sunset 6-days a week 4 week course. Daily- routine: prayers,
exercises, psychology, communication, delegation, ledership, com -mittees,.. After
successful completion earned ' Supervisor-Certificate '

' Leadership-College ' provides for HE, SHE 2, 1 month fullday courses 'Leader-Diploma'
& 'Manager-Diploma' . Leadership course daily-routine is similar to Supervisor course
+ emergency-service obligations. After completion receive ' Leader-Diploma '.

Manager course involves starting setting up a ' CROn ' + emergency- service
obligations. Completion earn’s ' Manager-Diploma '. ' Leadership-Camp' 2 month full
day administration course for HE, SHE. Course sets up a ' Cluster-CROn '
and deals with an emergency (PDEc training) .
Completion earn's ' Administrator-Degree '.

PDEc ( Provincial Defence & Emergency center) operates 'CE
(Community Emergency service) '. CE operates 1 year compulsive 'Community
Emergency ' service' training by 17 year old SHE & 18 year old HE. It retrains
reservist.

PHeC & PDEc share 'Leadership-Camp training. Everyone who received 'CE' training
becomes a reservist. Every HE that completed 'CE' becomes a reservist on standbye,
until age 49. SHE after completing 'H-MC (Holly-Matrimony Contract) ' becomes a
reservist on standbye, until age 49.

Provincial Government provides 'Free-Education' from unborn to including Seniors. Non
Government education is not supported and closed. Education (free, public) is
provided by the Province & Shire.
SmeC ' Shire medical & education Complex'.
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'.
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'.
CE ' Community Emergency service'
Education is a collaboration between Parents, Educators and medics.
It involves Free-education, Free-health and Apprenticeships.
No, homework! No, non government education! No, Universities!
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1 st Learn, when comprehending, start teaching. In free education fast learners teach
slow learners. At work the experienced worker trains new-comers. At home,
grandparents teach children, grand children. Parents teach children.

1 GOD is waiting to hear from you !

Eeducation Prayer

Celebrate Education Day 6.1.7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Promises to seek, gain, apply Knowledge all life long To Learn &
Teach via Free Education To support public Free-education Pass
on Life Experiences to next generation For the Glory of 1 GOD and
the Good of Humankind

This prayer is used in class and on Education Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Plagiarize to build on and advance new ideas. Why rewrite some- thing that is well
written. A good piece of writing should be cherished not be mutilated by rewriting. Plagiarize
a good piece of writing and then expand on it . Evolution (good enough for 1 GOD) progresses
by building on existing and then creating new. Reading a good piece of writing
encourages the mind to lift one's intellect to the high standard of the original. Stopping
this thinking to concentrate on rewriting is mediocre time-wasting education. Be smart,
'Plagiarize'.

Plagiarism does not only apply to writing. Plagarism applies to all 'IP' (Intellectual
Property) . The Community gives people the means and opportunity to
develop Intellectual Property. Therefore all 'IP' is community property to
be used by all! Profiteering from 'IP' is plundering the Community a
Crime: ' MS R6 '

All 'Intellectual Property' belongs to the community for the benefit of all. In corrupt,
greed, profit driven Anti-1 GOD countries, plagiariz- ing may infringe copyright. Claiming
Copyright is stealing from the
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community, criminal behavior: ' MS R6 '
Homework is the most dishonest and useless form of learning or teaching. A Scholar
is under pressure from distractions, ignorance, friends, parents, timeline... Most
homework is not done by the scholar who is being assessed and graded. Homework
because of its dishonest nature is useless and misleading for assessment. Parents
and Educators supporting homework, support cheating, dishonesty.

Educators have moral issues when marking. They suspect
that the scholar didn’t do the assignment. Because of this
uncertainty any marks given are useless. Homework as tool
of

assessment of comprehension is mislea- ding. Therefore Homework is fake, a waste of
time and resources. NO HOMEWORK

Assessment : Is needed to make Teach & Learn useful and effective.
Note ! There is: 'NO Homework' !!!
Scholars are assessed for comprehension assignments completed in class. Whenever
a study-module is completed, Scholars get assign- ments to assess comprehension. The
comprehension assignments are completed in class. Note ! There is: ' NO Homework '
!!!

There are 2 assessment: Pass or Fail.

70
%

Pass rate is 70% comprehension. A fail and the scholar has to repeat the
study-module until a pass. Note ! Only the module needs repeating not the
whole year.

There is no final year Assessment or final examinations (useless activity) . Assessment
is only for each module, not for accumulated modules. When a Scholar has passed all
set modules a Course Certi- ficate is issued.

Educators are assessed for work competence, dedication to 'Learn & Teach'
and pupil comprehension. A teacher needs to be able to 'self assess' their
teaching performance. A class pupil comprehension-rate of 90% plus is
acceptable.
Anything less, educator (Teacher) is removed, retrained.

90
%

Before each teaching term all study-module comprehension assign-
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ments for the term must be 'successfully' completed by the relevant educator. The
Educator needs a Pass rate of at least 90%. Failure, the educator does not teach this
subject that term. An assessment is made if that person is suitable to be involved with
Education. Note:
C-G do not support multi skilling. Knowing a little bit of everything and nothing well.
Makes a person mediochre, not suitable for education. Educators are to be
knowledgeable specialists'.

80
%

A School pupil comprehension rate of 80% plus is accep- table. Less,
Principal-Educator is removed. Returns to teaching.

A school year is divided into 3 terms. Term 1, the 1 st, 5 months. Term
2, the next 4 months. Term 3, the last 5 months of the Custodian Guardian Kalender. There
are no school holidays. Educators, scholars are entitled to 2, 1 week holidays. Taken
separate, 1 week at a time. At least 3 months’ apart. Must apply at least 4 weeks in
advance. Parents apply for scholars.
Note: Free education providers have field trips (day or longer) in every term. Field
trips are free, mandatory. Educaters, sholars and some parents (as needed) participate.

Exercise
Scholars, Educators daily (mandatory) participate in indoor exerci- ces (use LGM as
guide) . Gym’s, Oval’s are closed (mandatory) . Con- tact sport, fight-sport, elite-sport (1
winner, many loosers) are banned
Any headmaster, educator deviating is removed from Education.

Sexual-Disability
Scholars that show signs of, ‘Sexual-Disability’ (child-molesting, same gender, confused
gender) . Are evaluated by a committee (educators, medics, parents) . If found afflicted are
transferred to, ‘SDQC’ (Sexual- Disability Quarantine Compound) . For their own
protection and protect the other children.

Mental-Disability
Scholars that show signs of, ‘Mental-Disability’ . Are evaluated by a committee (educators,
medics, parents) . If found afflicted are trans- ferred to, ‘MDQC’ (Mental-Disability
Quarantine Compound) . For
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their own protection and protect the other children.

Physical-Disability
Scholars that show signs of, ‘Physical-Disability’ . Are evaluated by a committee (educators,
medics, parents) . If found afflicted are trans- ferred to, ‘PDQC’ (Physical-Disability
Quarantine Compound) . For their own protection and protect the other children.

Seek > gain > apply knowledge via
Free Education <Learn & Teach
Privilege 13 :
Rewarded work !
Every person has a 1 GOD given right to be useful and have rewarded work. Unemployment
is not acceptable. A burden to the community. A useless life.

Rewarded work is divided into wage earner and volunteer. Wage earner looks after
the needs for the physical side of life, receiving monetary reward. Volunteering is
good for the Soul. 1 GOD loves volunteers! 1 GOD is watching!

For economic management, wages and conditions (wmw) are set by Provincial
Government. ' wmw ' are set annually. wmw may stay the same, or go up, or go down as
economic conditions require.
To set wages and conditions they are standardized. For best economic management
everyone's a wage earner. Private, State ownership are abolished and replaced by CROn .
Unions are deregistered. Govern- ment sets wages and conditions. There are 7 pay
grades.

Pay is based on a 'weekly minimum wage ' (wmw) and a multiplier.
Payscale starts wmw x1 (minimum) to wmw x7 (maximum) :

wmw x 1
wmw x 2
wmw x 3
wmw x 4

unskilled, apprentice
skilled, Trady
Master-Trady
Supervisor

wmw x 5
wmw x 6
wmw x 7

Leader Manager
Administrator

(maximum)

wmw 6 days, 7 * hours a day, 42 hour workweek, no work on day 7

46

1 FAITH 15.08.1.1 NAtm
Law-Giver Manifest As it is written it shall be !

1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

(Fun-Day) . Daily work-hour span (Time-Triangle) : 1 hour after Sunrise to 1 hour
before Sunset. Outside this time only emergency services work (Night-Curfew) .
Weekly no more then 18 hours (3 hours a day) of part-time work. No casual work.

* C.G. Klock, New-Age time-management is used

Conditions for all 7 pay grades:
Expecting SHE' s receive 7 weeks paternity leave,
wmw 1 then SmeC rules apply ~
HE' s receive 1 week maternity leave, wmw 1 ~

Sick-pay for all pay-grades, wmw 1 ~
There is 3 day grievance leave, wmw 1 ~
There are 2, 1 week (14 days)

annual-leave pay-grade, wmw 1
~ There is no annual-leave loading, nor
long-service leave ~
Work gear, Food, Drink, hygiene are
provided.
Work conditions: A workplace is to be healthy, safe, with protective gear
and footwear worn as needed. Push- ing people to do more work in less
time is unsafe, unheal- thy and decreases quality. There are breaks every
3 hours. Total hours worked (includes overtime, 10% loading) a day must
not exceed 10 hours .

Career path! Apprenticeship, when there is an opening, promoted by work
experience, seniority. Further study after qualifying ( HE, SHE) . When there is an
opening, promoted by work experience, seniority. Further study after qualifying.
When there is an opening, promoted by work experience, seniority. ...

Tax for income up to wmw7 : 0% ~ Tax for income above wmw7 :
100% ~ Tax for fringe benefits : 100% !

Workers who cannot find full or part-time work.
Are usefully employed (Good-doers') by the ' Shire ' on
wmw x1 . Having Good-doers eliminates unemployed !
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1 GOD is waiting to hear from you !

Workers Prayer

Celebrate Workers Day 5.1.7 .

Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Your most humble
faithful custodian-guardian (1 st name)
Asks for help so I may be a useful worker May my efforts be
appreciated & rewarded fairly I endeavour to do my best at all
times I will make my community proud of me For the Glory of 1
GOD & the Good of Humankind

This prayer is used on Workers Day

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 14 :
Receive respect !

Custodian Guardian give 'Respect' they in return want to be respected
Receiving respect is part of a harmonies family, workplace, communi- ty. Receiving
respect is a privlege. C.G. show respect to other C.G., to Elders and members of the 1
Church ( UCG1) . They also show respect to other deserving people.

Receiving Respect is showing admiration for virtue or achievement .
It may take time and effort to become aware of good qualities. When aware and where
appropriate, honor those qualities with Respect.
Parents receive respect from their children. In return parents respect their children's
growing pains. Elderly receiving respect from younger show respect via
knowledge-continuity. People show respect to elect- ed leaders. Workers show respect
to CROn committee members.
Respect is not a Freebie. Respect is earned! People who have not earned respect.
Do not receive respect. They need to improve.

Are you receiving respect, 'Yes, Good'! Not receiving respect, 'Why Not'! Self evaluate,
ask others. You may need to change. Others may need reprimanding.

Respect ! A worthwhile Goal !
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Privilege 15 :
Receive justice !

Receiving Justice is a 1 GOD given human right! The greatest threats
to Justice are Hereditary-Tyrants, Political-Tyrants and Wealth
apartheid. Denying this 1 GOD given privilege is insulting 1 GOD and a
commu- nity crime MS R6-7

A threat to Justice is In-justice, Elitism, Corruption,..
(Chain of Evil) . Injustices are the result of estate and arrogant,
selfish and power addicted Hereditary and Political Tyrants.
Hereditary-Tyrant’s abdicate or are caged, MS R7 . Political-Tyrant’s
are caged, MS R7 .
Wealth-Apartheid, estate, ends. Corrupt, Parasitic, Predatory,
Profiteer’s are asset stripped, caged, MS
R6 . Replaced by CROn and wmw.
Custodian-Guardian support a just, democratic society.
That is based on, or behaving to what is moraly right, fair and written in
the, Law-Giver Manifest .
To receive justice. There are enforced Laws. Upheld by a
non-combatting Judiciary (Sheriff Lawyer Pool, Marshall Barrister
Pool) . Who collaborate to find, ’Truth’. Proclaim, ‘Guilty’ or ‘not
Guilty’. Hand out, accumulated ‘Mandatory Sentence’,
Rehabilitation’
and compensation as warranted. Note! There are no juries. There is no civil litigation.

1 GOD's
Justice

Judgment-Day > Purity-Scales
(Scroll 7) Relive Prayers

JUST I CE a HUMAN–R I GHT
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Privilege 16 :
End with dignity !
Custodian Guardian believe 1 GOD has the right to decide who lives or dies. People
have a 1 GOD given right to end their life with as much dignity as events allow. That
entails ending an unlivable life by putting the life and death decision in 1 GOD's hands.

A Person on life-support have it turned of (by medical staff) after 3
day's (mandatory) . 1 GOD then decides if that person lives or dies. Leaving
a person longer on life-support is torture, a crime, MS R7 .

A Person is told they have a life threatening illness. 1 st their body is butchered (surgery) .
Still alive the person is burned (screaming in agony) with radiation. Still alive the person
is now poisened (Pharm- aceuticals) . Still alive you may be cured for now. Or you are
not cured, after the torture you are left to die a slow and agonizing death. It is cruel
inhuman. Not an end with dignity.

Custodian-Guardian support preventive health consisting of diet, exe- rcise and
immunization. Surgery is a last resort medical procedure. Radiation treatment is torture
not to be administered. Pharmaceuti- cals' are to be avoided, they are an unhealthy
ripp-off. They all have side effects and are a great health risk to be avoided.

A Person unable to make a sandwich and eat it now or in the foresee- able future. May
want to envoke the 1 GOD decision making process
(live or die) . Every person has the right to deny: treatment, food and drink (no liqued
intake your dead in 2 day’s) . Denying a person this right is torture, a crime, MS R7 .

1 GOD's design is that everything in the Physical Universe has a beginning and end,
including the human-body. Human compassion demands putting an end to suffering. Not
'artificially prolong' life. Artificially prolonging life is interfering with 1 GOD ’s design (the
Soul’s mission) .

To avoid being buried alive, cremation is a must. Cremation
also frees the Soul. Note!
Graveyards are a health-risk, a waste of land.
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Self inflicted killing (euthanasia, suicide) is a sign of a weak mind, a weak spirit. It is a
Life-experience for the Soul. Other humans should not interfere unless there is a
danger to others. 1 GOD will handle this on Judgment-Day. Helping a person to a
self-inflicted killing is acceptable as long as the relevant court accepts that there is a
death-wish. Severe suffering is torture. End it!! Note! Humans end it (compassion) for
suffering animals. However they lack the same compassion for their own kind.

Ending life with dignity is a human right.
1 GOD is waiting to hear from you !

Soul Prayer
Dear 1 GOD , Creator of the most beautiful Universe Please Welcome
a member of our community A humble custodian guardian who
struggled to be good A much loved person who fulfilled their mission
Fire frees this Soul for Judgment-Day A unique Soul missed For the
Glory of 1 GOD and the Good of Humankind

This prayer is used after a person died or any time. Is used at a End-Portal
Ceromony of a Crematorium.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Privilege 17 :
Have freely elected government !
Humans are social creatures. They like to belong.
Freely elected committees fulfill this need. Leadership by 1 is
Tyranny. Leadership by committee is fair.

Hereditary and Political-Tyranny are replaced with multi
choice freely elected (1 st past the post) governance. Governance
represents HE, SHE with equal representation. Elected
officials use the ' Law-Giver Manifest' as guide.
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People are supporting freely elected Government by voting in elect- ions. Not voting
may result in radicals taking over Government and establishing a Tyranny (hereditary or
political) . Tyrants are removed caged, MS R7 . ' Universe Custodian Guardians' support
only 2 types of government, 'Province' (provincial) and 'Shire' (local) .

After establishing a Province it is divided into 35 politi- cal districts. Each
district elect 1 HE, 1 SHE to Parlia- ment for a term of 4 years (Quattro
years) . The candi- date (HE, SHE) with the most votes is elected. The
70 elected are known as Rulers. Custodian Guardian sup- port
independent’s not parties.

The 7 Provinces are governed by Central Committee (Parliament) .
This Parliament is made up of 70 Rulers. 36 Rulers form a Govern- ment. The
Government Rulers are known as Legislators and non- Government Rulers are
called Checkers. Checkers supply a Ruler- Umpire who Chairs' Parliament.

Rulers elect by secret vote a committee of 7 Legislators and 1 Ruler- Umpire. The Rulers
1 st elect 1 HE, 1 SHE. Betwen them the 1 with the higher vote becomes 'Chief'Legislator.
The other 'Checker Ruler- Umpire' (E.g. SHE is Chief, HE is Ruler-Umpire) . Same amount
of votes the more senior becomes Chief.

Next the Rulers elect 3 HE, 3 SHE Legislators. Same amount of votes the more senior
become Legislators. The Chief disburses the 5 Com- mander's (Environment, Exterior,
Interior, Knowledge, Shires) and 1 Auditor portfolios. The Province is now governed.

Note! Parliament's Ruler-Umpire is also auditing the Auditor. Parliament
Accountability is paramount !
The Province creates a 'Shire'. The Province offers 3 'Advisers' to the 'Shire'. The 'Shire'
council is made up of 3 'Advisers' and 2 'Kalifs' (1 HE, 1 SHE) 'Kalifs' are elected every 4
years on the 1st Day of Passover-Month, Quattro-Year * by the 1st past the post system.

* New-Age time-management, C-G Kalender
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Custodian Guardian vote in all elections that they are eligible for.

HOW to VOTE
The candidate to vote for:
A HE or SHE no younger then 28 or older then 70. Is or has
been a parent.

Is an employee or volunteer or retired. Is
mentally and physically fit. Has no University
education.

Has not completed any caged Rehabilitation. Has no sexual disability (same gender,
confused gender, child molesting) . Uses the ‘Law-Giver Manifest’ as their guide. Is a

Custodian Guardian

NOTE !
Custodian Guardian Supporters and Klan Elders may nominate, sup- port, endorse and
SHUN candidates in elections. Custodian Guardian Members (Zenturion, Praytorian,
Proclaimer) cannot support, nomi- nate or endorse candidates outside the 1Church
administration.

Voting is a civil-duty.
Freely elected Government is a human-right.
After receiving earned ‘Privileges’. It is time to learn about ‘Failings’.

For the Glory of 1 GOD and the Good of Humankind!
End
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