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1God 1FAITH 1CHURCH Всесвіт Custodian Guardians

чесноти позитиви. Будучи чеснот добре для душі і робить вас краще. 1 GOD спостерігає.

Зробити чесноти способом життя. Жити в гармонії з
сім'єю, сусідами, спільноти, середовище проживання
і зировать ситуацію. Життя доброчесного життя є
кращим способом для поклоніння 1GOD.

Будучи відліки чесноти на чистоти луски.
Переваги люди будуть переживати хороші вони зробили. 1GOD
любить їх.

людства успіх: ЧЕСНОТИ
поклоніння тільки 1GOD & завжди карає зло. Перший Вчися, потім
Навчіть & Knowledge-безперервність. Захист навколишнього
середовища & гармоніюють з Хабітат. Любити, Faithful & НАДІЙНИЙ.
Мужність, Співчуття, Просто, Sharing. Наполегливість Clean & Tidy
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1GOD чекає, щоб почути від вас! • • • •••
ЧЕСНОТИ -Prayer
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний попечителя-опікуна (1 вулиця назва) обіцяє жити і діяти чесноти

Обіцянки, щоб спонукати інші жити і діяти чесноти просить
карають НЕ-чесноти поведінки Нехай Чеснота процвітати і
не-чеснота тремтіти Для Слави 1GOD & гарне Людство
Ця молитва читається будинку або на Gathering!
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Доброчесність 1: поклоніння тільки 1GOD & завжди карає зло.
шанування 1GOD тільки. Скасувати всі інші кумири: їх місця
відправлення культу, їх ретельно, їх писання, ...

Керівництво про те, як поклонятися походить від ' законодавець
Manifest ».

1GOD не хоче sacrefices. Вівтарі замінюються пюпітрами. Хранитель
Хранитель дізнатися (Шукати, отримувати знання) і вчити (Застосовуються
і передача знань) Від колиски до кремації.

1GOD не хоче, щоб мета побудови місця поклоніння.
Хранитель Хранитель поклоняється в будь-якому місці, в будь-який час. На
Funday-х на зборах (В установі освіти) з сім'єю, друзями, сусідами ...

поклоніння 1GOD означає проведення зла до
відповідальності. Скрізь, де з'являється зло.
Відповідальність приходить знайти «істину» (За змови не
змагальні) встановлення вини чи ні провини. Чи є вина,
обов'язкове покарання (Накопичувальна) прикладаються з
подальшою реабілітацією. У разі необхідності компенсації
дається.
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1000-х років Зла приходять до кінця!

БУДЬ ХОРОШИМ покарати зло !!!!!!!
Доброчесність 2: 1 вулиця Дізнайтеся, потім Навчіть & Knowledge-безперервність.

Людське використання інтелектуальної власності (ІС) тягне за собою, 1 вулиця Дізнайтеся
то Навчить, пошук, отримання і застосування знань. IP приходить через вільне
уряд освіту, життєві переживання, робітник-досвід, законодавець маніфест.
Нарешті передаючи накопичений інтелектуальної власності, (Безперервність уступ
Ноу) в сім'ї, на робочому місці, співтовариство (Ні авторського права, патентів, IP не
належить до спільноти) , Шир.

Уряд провінції забезпечує " вільне Освіта 'Від ненародженої в тому числі літніх людей. Номери
уряду освіта не підтримується і закритий. освіту (Безкоштовно, громадськість) забезпечується
провінції і Шир.

SMEC ' Ширше медичний і освітній комплекс.

PHeC ' Провінційні лікарні та утворення комплексу.
ПРОП " Провінційні оборони і надзвичайні ситуації центр.

CE ' Спільнота Аварійна служба »
1 вулиця Дізнайтеся, коли осягати, почати навчання. У вільну освіту швидко вчаться вчити
відстаючих учнів. На роботі досвідчений працівник навчає новачків. У домашньому
дідусеві, батьки, родичі, друзі, вчити.
Знання-Безперервність робить ноу-уступу індивіда (інтелектуальна
власність) безсмертна. Кожен indivi- подвійного від 14 років веде
облік їх життя experien- Кесал (Як позитивні, так і тривожно) , Сім'я
повинна cap- TŪRE, зберігати і розвивати свою інтелектуальну
власність.
Організації повинні захоплювати, зберігати і повторно використовувати їх співробітник, «I-P».

Спільноти повинні використовувати їх громадяни інтелектуальної власності на благо всіх. Провінційний-Government
зберегти архів.
На Judgmentday ваша душа буде запропоновано те, що він дізнався і те, що було це знання
використовується.

Знання-Безперервність частина нашого Безсмертя
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Доброчесність 3: Захист навколишнього середовища & гармоніюють з Хабітат.

1GOD-х Доля для Людства повинен стати хранителем, «PU» (Фізична
Всесвіт) , Громада починається з узгодження з місцевим
Хабітат. Це ніж прогресує, щоб бути хранителем
навколишнього середовища і все її форми життя на Землі.

Для виживання людини Humamkind повинен жити до своєї долі. Станьте Хранитель Хранитель
Фізичної Всесвіту. Це тягне за собою жити в гармонії з місцевим середовищем проживання, більшою
навколишнім середовищем і іншою частиною фізичного Всесвіту.

T

Для узгодження із середовищем проживання

депозитарні опікуни повинні розуміти Evolution (Адаптувати,
початок / кінець & рецикл, викликати & ефект,
харчового ланцюга / еко-система, пробний &
помилка, еволюціонувати.) , Harmoni- Зін означає
захист (Повітря, вода, грунт) не створювати
забруднення

(Спалювання, сміття, отрута, токсин ..

) , Піклувальник опікуна harmoni- Зін є
забезпечення виживання дзвінкою

(Тварини, комахи, рослинність ..) ,

Людства має досліджувати і колонізувати фізичну Всесвіт. Тому
зростання населення має важливе значення. Зміна часу &
ресурсів leisuretime діяльності з розвідки і колонізації космосу. Humankinds
Доля!
Доброчесність 4: Любити, Faithful & НАДІЙНИЙ.

Будучи люблячими, вірні і надійні запусками з дітьми триває з чоловіком і
дружиною, розширеної родиною. Діти люблять свої брат і сестра, їх батько & бабуся
і дідусь, розширена сім'ю.

Чоловік і дружина має люблячі, вірні і надійні відносини один з одним, що призводить
у дітей (Власні, приймальний чи усиновлена) , Кого вони вчать їх моральні цінності,
традиції & соціальні навички. Сім'я любляча, вірна і надійна частина розширеної сім'ї.
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Розширена сім'я символізує охоплює всі чесноти. він любить
1GOD, він вірний своїй 1FAITH. Він надійний у це прикладена ня про
законодавця маніфесті.
люблячий 1GOD включає в себе все творіння. Людству повинен бути вірним своїй долі
будучи ХРАНИТЕЛЬ Guardian. 1GOD залежить від нас, ви!

Будучи вірним є прекрасним чеснотою, Soul-фуду. Вірна людина досяг
найвищого людської доброти. 1GOD любить вас!
Будучи надійним є чеснота, яка робить надійних друзів. Будучи надійним робить
хороший працівник. Будучи надійним добре для життя в суспільстві.

Доброчесність 5: Мужність, Compasssion, Просто, Sharing.

Доброчесність 5 являє собою попурі з essentual людської поведінки. При обранні
кандидата на комісії, вибрати кандидата, який, як видається, це попурі з essentual
людської поведінки. На особистому рівні прагнути жити цим essentual поведінки
людини.
А зусилля Custodian-хранителі бути courages Whithout бути тиранічним. Комп'ютерна графіка показує
співчуття, не будучи довірливо. Будучи просто і спільне використання застосовується фізичними особами
і поширюється на співтовариства.
Мужність бути відповідальним, виклик несправедливості, зупиняючи хуліганів, видалити тиранію,
обробляти неправильне стан, захистити 1GOD «s останні повідомлення,

,,, Мужність бути в змозі погодитися, в змозі сказати, НІ! Мужність знає свої
обмеження & недоліки.
Співчуття є фаворитом з Душею, він відчуває тепло і нечітким. Rand- О.М. акти доброти є
частиною CG-Daily Routine. Будучи compas- sionate відчуває співпереживання, будучи
розуміння, надати підтримку, слухати,

,, Прощення, балаканина, шкода, осуд, звинувачуючи НЕ ком- пристрасть.

Будучи Просто є чеснота отримання справедливості є потребою людини. Будучи тільки для себе і
інших є основою справедливості в справедливому суспільстві ,

Справедливість вимагає морального співтовариства законів,
правоохоронних органів, відповідальності через змову судової системи,
обов'язкову накопичувальну вироку реабілітацію та компенсацію.
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Спільне envolves емоційний і фізичний участь. Спільне використання поширюється в межах родини. Спільне
використання може бути з друзями. Sharing відноситься до гармоніями Шир.

Sharing живе разом. Надає життєвий досвід з іншими.
Поклоніння, ділячись з 1GOD.
Спільне використання волонтерство, даючи свого часу & інтелектуальну власність
на благо інших. Sharing перемагає зло спекуляції, wealth- апартеїду & егоїзму. Sharing
шлях Зберігача Зберігач.
Гідність 6: Наполегливість.
Наполегливість робить щось, не дивлячись на труднощі, розчарування, затримки або
невдачі в досягненні успіху. Дитина вчиться ходити падає, встає, падає, встає, ... він
чинить опір, поки не йде. Багато дорослих забувають цей урок.

Людина, яка чинить опір не визнає поразку. Ця людина продовжує пробувати, поки поставлена мета
не буде досягнута. Ця людина буде продовжувати до тих пір, поки вони приймають їх останній подих. Без
наполегливості НЕ велике досягнення неможливо. Не маючи наполегливості є обмеженням.
Подолання цього обмеження в даний час гідності.

Сказати! Я знав, що я повинен, я думав, що я міг би і я знав, що я буду.

1GOD нагороди Наполегливість. 1GOD хоче, щоб всі прийняли це Гідність! Чи не
розчарує 1GOD!
Доброчесність 7: Clean & Tity.
Гарне здоров'я має потребу в гарній гігієні хороших стартах гігієни з бути чистими і акуратними. Чисті і
акуратні починається із зовнішністю, відноситься до дому і роботі. Clean & акуратне також відноситься
до мислення і міркування.

A 'Daily-рутина' включає в себе чистоту. Мийте руки після кожного туалету
візиту і перед кожним кормом. Вимийте обличчя перед кожним годуванням.
Почистіть зуби і мити все тіло перед сном. ВІН голитися принаймні два рази на
тиждень. Custod- Іен Гардіан відвідувати збіговиська чисті (Щітка зуби,
обсипається, промиває) і поголив (ВІН) , Носити чисті, акуратні передач (з
голови до п'ят) ,

6

1GOD 1FAITH 1Church Всесвіт Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Законодавець Manifest

Після того, як вранці кожен член сім'ї Фізично здатний зробити їх ліжко. Батьки вчать
дітей. Завершення ранкової гігієни. Пора одягатися, надягати скомпоновані підготовлені (Напередодні
ввечері) зачіпають людина планувала носити. Кожен breakfeast зберігання-контейнер
маркований (Зміст, наповнення-дата) , Після breakfeast чистої зони їжі. Повернення
контейнерів зберігання. Забруднені контейнери, посуд поміщається в раковині. Людина
готова почати свою роботу по дому Dailly (Будинок, школа, волонтерська робота) ,

Всі контейнери мають мітку вмісту. Харчові контейнери також мають дату заповнення. Зберігати
контейнери акуратно. небезпечно (Яд, токсин) Контейнери надійно зберігаються (Дитина і
некомпетентне доказ) ,
Не залишайте невикористовувані елементи (Інструменти,
іграшки, посуд) захаращувати меблями, підлогою або
робочою зоною. Після використання забрати товар
покласти їх в акуратні зберігання. Зберігайте речі в усі дні
перебуває в тому ж місці. Потім вони легко знайти.

Перед тим, як лягти спати. Підготовка та планування спорядження ви плануєте носити на наступний
день. Упакувати будь-які пакети з предметами, які плануються брати з собою при виході вранці.

Використовуючи відбілювач або сильне дезінфікуючий засіб збільшує ваші шанси отримати хронічне
обструктивне захворювання легень. Використовуйте природний очищувач поверхні:

Mix, 1 чашка соди, 1/2 чашки білого оцту, додати кілька крапель ефірного масла.
Потрібно його сильніше додати столову ложку солі.
Чи не брудний неохайний погане виправдання для цивілізованої людини.
Тепер будучи чесноти. Пора поглянути на нашу спадщину.

останні повідомлення 1GOD, в Законодавець Manifest
кінець
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