Кастодиан Guardian Нью-Нас цагийн удирдлагын

Зугаа - хоногийн
сэдэв
1God 1FAITH 1CHURCH Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

1GOD Эхлэл хэмжих & дуусгах цаг бий!
C> Баяр өдөр F> Хөгжилтэй өдөр М> Дурсгалт өдөр S> Ичгүүр өдөр

сар өдөр
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Оддын

Шинэ жилийн өдөр 1.1.1

Нь мужийн өдөр 1.3.7

Sun

BlossomDay 2.1.7

Гэмт хэрэг өдөр 2.4.7 хохирогчид "

Мөнгөн ус Үржүүлэх өдөр 3.1.7 Дайны өдөр 3.4.7 хохирогчид "

Сугар

Бохирдлын өдөр 4.2.7

Хүүхдүүд өдөр 4.1.7

Эхчүүд өдөр 5.3.7
Moon
Боловсрол өдөр 6.1.7
Defoliant өдөр 6.2.7
Марс
Өвөө эмээ өдөр 7.1.7 тэжээл өдөр 7.3.7
Бархасбадь
Universe өдөр 8.1.7
Holocaust өдөр 8.2.7
Санчир гариг Амьдрах орчны өдөр 9.1.7
Крон өдөр 9.3.7
Тэнгэрийн ван
Эцэг өдөр 10.1.7
Уйлаан өдөр 10.2.7.Эруул
Дэлхий

Ажилчид өдөр 5.1.7

Далай Survival өдөр 11.1.7.хуульд

Амьтны өдөр 11.3.7

Дэлхий ван

Сайн эрүүл мэндийн өдөр 12.1.7- Донтолт өдөр 12.2.7

Нарны

Бут өдөр 13.1.7

Мод өдөр 13.3.7

Дээгүүр Өнгөрөх Дээгүүр Өнгөрөх баярын өдөр 14.1.7

Quattro өдөр 14.0.2

Fun өдрийн сэдэв нь олон нийтийн эрэлт хэрэгцээг хангасан ичгүүр & санаж байх тэмдэглэх хэрэгтэй. Fun
хоногийн Кастодиан Guardian Fun өдрийн сэдэв үл хамаарах орон нутгийн сэдвээр ашиглаж болно. Тайлбар!
Олон нийтийн амралтын өдөр долоо хоногийн өдрүүд '1> 6 дээр дэмжигдээгүй байна! Шинэ жилийн өдөр,
Дээгүүр Өнгөрөх & Quattro-Дээгүүр Өнгөрөх баярын бусад тохиолдолд.

Эрүүл хүний бие, сүнс, аз жаргалтай байж, инээж дуулж, бүжиглэн, залбирч, тусламж, эзлэх хувь,
нийгэмших & Fun өдөр сэдэв маш оролцох эдлэх хэрэгтэй.

-д оролцох Баяр, дурсгалын & ичгүүр Day-ийн бүх жилийн орон нутгийн амьжиргааны чухал &
чухал хэсэг юм. бусад хүмүүстэй нийгэмших чухал ач холбогдолтой ба хувийн сэтгэл санааны
тогтвортой байдал шаардлагатай байдаг. Энэ нь бас сайн ажиллагаатай орон нутагт чухал
үүрэг гүйцэтгэдэг. Сайн ажиллаж олон нийтийн амьдрах нь илүү сайн боломж байна.
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дурсгалын Өдрүүд буруу зүйл хохирогчдод туслах болно. Энэ өдөр ирээдүйн буруу
зүйлүүдийг урьдчилан сэргийлэхийн тулд хичээх нь олон нийтэд уриалж байна. Шаналах
үйл явцын дурсгалын өдрийн тусламж.

CG дурсгалын өдөр дэмждэг.

ичгүүр өдөр-ийн холбоотой байна муу халдлагууд
Planet Earth & / эсвэл хүн төрөлхтөнд дээр хүн байна.
Ичгүүр өдөр-н хүн төрөлхтний төлөө дохио руу дуудлага юм.

Шун & Ичгүүр хэрэглэнэ.

ХӨГЖИЛТЭЙ ӨДӨР

баяр дурсгалын ичгүүр
1GOD жишээ нь хүмүүсийг ажил 5 хоногийн тогтоосон. өдөр 6 таны
амжилтыг үнэлэх-нд ямар ч дуусаагүй ажил, төлөвлөгөө нь ирэх
долоо хоногийн ажлаа хийж дуусгана.
Өдөр 7 амьдрал сайхан амрах байх нь Хөгжилтэй өдөр.

1GOD нь үлдсэн байсан. Бясалгаж & Түүний сэтгэлийн дотоод эв нэгдлийг & аз жаргалыг хайж
залбирч. Тэнгэр элч нар, дуу хөгжим хийсэн дуулж, бүжиглэж, инээд хаа сайгүй сонссон юм. 1GOD
Хэрэв бүх эдэлж энэ бүх merriment дунд байсан юм. 1GOD гэж нэрлэдэг энэ 7 -р өдөр Хөгжилтэй
өдөр.
Бид дагах 1GOD ! 6 хоногийн ажил, өдөр 7 Fun өдрийн болгож байна. , Нийгэмших хөгжилтэй байж,
идэж, уух (Төрийн бус согтууруулах) , Дуулж, бүжиглэж, инээж ч залбирч, дотоод эв нэгдлийг & аз
жаргалыг хайж бясалгах хэрэгтэй. цугларалт авна уу. Дэмжлэг баяр, дурсгалууд & Ичимхий өдөр.

1GOD Таны энд хүлээж байна!

YY

ХӨГЖИЛТЭЙ ӨДӨР - Залбирал

YYY

YY

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Энэ бэрхшээл долоо хоногийн танд
баярлалаа "Би өдөр тутмын-залбирал амьдрахыг оролдсон

Өнөөдөр би тэмдэглэх ба гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ мөргөлийн
Би алдрын төлөө ирэх долоо хоногт удирдамж хүсч 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн
сэдэвт хоногийн холбогдох залбирал Fun өдрийн залбирал + ашиглаж байна!
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1.1.1.New-жилийн өдөр (Тэмдэглэгээ: Могойн)
C-GKalender баяр
Шинэ жилийн өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан
хүчин чармайлт юм. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим
бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг байна.

Тайлбар! ямар ч салют байдаг. Тэд лазер-гэрэл нь сольж байна. ямар
ч шөнийн Curfew хооронд байдаг
Дээгүүр Өнгөрөх ( өмнөх оны сүүлийн өдөр) & Шинэ жилийн.
Цуглуулалт Нью-жилийн өдөр: Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа цугларалт 1 цагаас
нээлттэй байна. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох хөгжим дуулж, бүжиг, инээд
эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг байна. Кастодиан сахин хамгаалагчид бус согтууруулах
хундага өргөж, намайг тэврээд авах нь үнсэлтээр & залбирлаар ирэх жил урьж байна. Шинэ жилийн
мэнд!

Тайлбар! бут хэлхээ ба
мод устгаж байна.

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Шинэ жилийн өдөр "Шинэ жилийн өдөр залбирлаар эхэлдэг.

Шинэ жилийн Өдөр - Залбирал

YY

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р Тэгэхээр би даруухан байх, үйлчлэх нь
миний олон нийтийн миний бүрэн боломжтой хүртэл аж төрж магадгүй нэр) ирэх
жилд удирдамж асуудаг

алдрын төлөө хууль-Өгөгч илэрхийлэгддэг захиасыг
Spread 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн
Энэ залбирал 1 ашиглаж байна -р жилийн өдөр!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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1.3.7. нь мужийн өдөр (Тэмдэглэгээ: нь T)

C-GKalender баяр
Нь мужийн өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн, Universe Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин чармайлт
юм. Цогцолборт газар нээлттэй үйл ажиллагааны дүүрэн байна. Орон нутгийн Засгийн газрууд газрын багт
наадам төрлийн үйл ажиллагаа, зугаа цэнгэл толилуулж байна. өвөрмөц, орон нутгийн уламжлал, аялгуу +
нь жагсаал & туг дээшлүүлэхийг доогуур нь зурах. Үндсэн хэл нь & аялгуу уламжлалт хувцас өмсдөг & байх
ёстой, орон нутгийн хоол таалагдсан ашиглаж байна.

Цуглуулалт-д нь мужийн өдөр: Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа traditio- мөнхийн хувцас
нь цуглуулах нүд гялбам 1 цагаас нээлттэй байна. Орон нутгийн хоолны & уух байх (Төрийн бус
согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & уламжлалт хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг
сэтгэлийг байна.
Аз жаргалтай нь мужийн өдрийн!

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
A нь мужийн ард түмэн бүх нийтийн сайн сайхны нь хөөж нийгмийн хариуцлагын олон нийтэд бий болгох
хамтдаа байсан юм. A ' нь мужийн " Орон нутгийн уламжлал амьд байлгадаг. Энэ нь SMEC өгдөг (Үнэ
төлбөргүй-Боловсрол) & Орон нутгийн Амьдрах орчны хамгаалдаг. Энэ нь бүх газар өмчлөх, энэ нь
кластер, орон сууц олгодог (Түрээсийн ийн ') , тогтоож Крон

(Орон нутгийн Run & эзэмшлийн биш ашгийн төлөө бус бизнес) . A ' нь мужийн "
1 ба түүнээс дээш байна " Нь мужийн-Oasis ", бүрдсэн SMEC "CRBC ( CROn- Жижиглэнгийн &
Bazaar цогцолбор) "Ариун газруудаа (ХАБИТАТ) , Хөдөө аж ахуй, Нийтийн-Cluster-орон сууцны &
Work-байрууд.
Нь мужийн өдөр "нэг нь мужийн өдөр залбирлаар эхэлдэг.

S хөлслөх Өдөр Залбирал

YY

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) энэ даруухан олон
нийтийн гэр бүлийн алдрын төлөө миний гэр орон нутгийн өсөн нэмэгдэж
дэмжиж түүний амьдрах орчин нь олон нийтийн зохицон амьдардаг олон
нийтийн адислагдаж болохын тулд асуудаг 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал нь мужийн өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.
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2.1.7. Blossom өдөр (Тэмдэглэгээ: Blossom)
C-GKalender баяр
Blossom өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн, Universe Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин чармайлт
юм. Цогцолборт газар, мод үржүүлгийн дэлгэцийн цэцэг үзмэр. 1 сайхан өнгөрүүлээрэй БУРХАН " -ийн
бүтээл, дэлбээлэх. Тэдний харц, өнгө, ба олон янз байдлыг биширдэг, тэдний будилсан мансууруулам
үнэр үнэртэж байна. 1 баярлалаа БУРХАН Дэлбээлэх юм. Тэрээр & Тэр нь цэцэглэж, хоол хуваалцах
бүжиглэж, хамтдаа инээж өөр хоорондоо өөрсдийн хайр тунхаглаж байна.

Цуглуулалт-д Blossom өдөр: Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа нь дэлбээлэх нь
цуглуулах нүд гялбам 1 цагаас нээлттэй байна. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; ,
Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг байна. Аз
жаргалтай Blossom-Day!

Тайлбар! Бид ирээдүйд тэднийг эдлэх болно ургамлыг хамгаалах.

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Blossom өдөр "нь Blossom өдөр залбирлаар эхэлдэг.

B lossom Өдөр - Залбирал

YY

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) ачаар "Та нар
дэлбээлэх дэлбээлэх нь гоо сайхны төлөө дэлбээлэх шиг роман би
хамгаалж, алдрын төлөө ургамлыг тэтгэх барьцаалах цэцэглээд болох
нүд, зүрх би асуух таатай байна 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Blossom өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

Тэнгэр дэх хийсэн HE & тэр тоглолтыг!
1GOD-ийн

ТЭР ТЭР гэр бүл бий!

дизайн:

HE Эцэг, үзүүлэгч / Хамгаалагч юм.
Охин Ээж ээ, асаргаа сувилал / гэрийн эзэгтэй юм.

Бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй ямар ч эрх тэгш байдлыг хангах, ямар ч Ариун-matrimony, ямар ч хувьд
хүүхдүүд дараа нь харж, ард түмэн байдаг юм (Хүүхэд molester, андуурч хүйс, ижил хүйсийн) .
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2.4.7. хохирогчид нь Гэмт хэрэг өдөр (Тэмдэглэгээ:

гар
хаагаад)

C-GKalender дурсгалын
Гэмт хэргийн хохирогчид (VC) Өдөр дурсгалын олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians
хамтарсан хүчин чармайлт юм. Дурсгалын үйлчилгээ зохион байгуулж байна. "Гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх", "Орон нутгийн хамгаалах", "хууль сахиулах", шүүхийн үзмэр байх болно. Дэмжлэг ба "Гэмт хэрэг,
урьдчилан сэргийлэх" нэгдэх

(Хөршийн-цаг) . тайтгаруулж, "Гэмт хэргийн хохирогч", туслах дэмжих олон
нийтийн үйл ажиллагаа.
Нэгдэх! Дэмжлэгтэйгээр: харж, бичлэг, тайлагнах, жүжигчний (Иргэний
баривчлах гаргах) . Энэ нь олон нийтийн аюулгүй байлгахын тулд хүн
бүрийн үүрэг юм.
хохирогчид нь Цуглуулалт-д Гэмт хэрэг өдөр: Цуглуулах харьцуулан forting "Гэмт хэргийн хохирогчид"
юм. Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа нь 1 цагаас нээлттэй байна. хоол хүнс, уух байх (Төрийн
бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг
байна.

Тайлбар! Кастодиан-Guardian дэмжлэг зайлуулах & шүүхийн
хариуцлагатай "ёс бус" зөөлөн юм!
нийгэмших Таны олон нийтийн дэмжлэг Тусгах, дэмжлэг
Гэмт хэрэг өдөр хохирогчид "Гэмт хэрэг өдөр залбирлын хэлмэгдэгчдийг эхэлнэ.

хохирогчид нь Гэмт хэрэг Өдөр - Залбирал

YY

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Би гэж Evil алдрын төлөө Амьдралын &
оролддог шийтгэгдэхэд асуу эцэс төгсгөлгүй гэмт хэрэг хөтлөх туслахаар амладаг
Хууль зүйн ба нөхөн олговор авах Гэмт хэрэг Гэмт хэрэг тусламж хэлмэгдэгчдийг
хэлмэгдэгчдийг тарчлалыг & өвдөлтийг багасгаж асуудаг 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Гэмт хэрэг өдөр хэлмэгдэгчдийг ашиглаж байгаа юм. Эсвэл шиг хэрэгтэй!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Гэмт хэргийн хохирогчид дэмжлэг, шүүгч эрхтэй. .
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3.1.7.Multiplication өдөр (Тэмдэглэгээ: өндөг)
C-GKalender баяр
Үржүүлэх өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан
хүчин чармайлт юм. Цогцолборт газар, мод үржүүлгийн дэлгэцийн цэцэг үзмэр. Өглөө гэр бүлд
ямар нэгэн бие биедээ өндөг өгч байна. Хүүхдэд зориулсан тэдний харж болох тэд далд байх
ёстой. тахиа, гүрвэл, загас гэх мэт тоглоом нь бас тохиромжтой байдаг. үдээс хойш гэр бүл нь
хоолоо & парк, цэцэрлэг эдэлж байх ёстой (Цаг уурын дагуу) . Гэр бүлийн хос Орооны
тэмдэглэж байна. гэр бүл эхлэх!

Цуглуулалт-д үржүүлэх өдөр: Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа нь дэлбээлэх нь
цуглуулах нүд гялбам 1 цагаас нээлттэй байна. хоол хүнс байх

(Өндөг ямар нэгэн зүйл) & ундаа (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд
эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг байна. Аз жаргалтай үржүүлэх өдрийн!

Тайлбар! Зүйл Survival & Space-колоничилдог нь үржүүлэх.

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Үржүүлэх өдөр "нь үржүүлэх өдөр залбирлаар эхэлдэг.

үржүүлэх Өдөр - Залбирал

YY

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р төрөлтийн & эрүүл
төрөлтөөр үржүүлэн анд & тулд амлалт нь нэр) орооны эдлэхэд тань
баярлалаа "асуудаг

Тиймээс хүн төрөлхтөн алдрын төлөө Ертөнцийг колончлоход болно
1GOD & Хүн төрөлхтний сайн
Энэ залбирал үржүүлэх өдөр ашиглаж байна. Эсвэл шиг хэрэгтэй!

зүйл нь эсэн мэнд амьдрах хүмүүс бэлгийн дур хүслээ & нэмэгдэх юм. маллах & үржүүлж
тогтвортой харилцааны нэг хэсэг юм гэж CG итгэл үнэмшил (Ариун Matrimony Гэрээний) Тэрбээр &
нь тэр байна. Ороо & Ариун Matrimony гадна үржүүлж, "Trashy" юм. Ичгүүр & Шун trashy хүмүүс.

сэтгэцийн & / эсвэл бэлгийн-хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд (Хүүхэд molester, ижил хүйс,
андуурч хүйсийн) "Ямар ч Ариун-matrimony, ямар ч эцэг эх байдаг нэрвэгдэгсдэд.
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3.4.7. хохирогчид нь дайны өдөр (Тэмдэглэгээ: Bajonet)
C-GKalender дурсгалын
Дайны хохирогчид (VW) Өдөр дурсгалын олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians
хамтарсан хүчин чармайлт юм. Дурсгалын үйлчилгээ зохион байгуулж байна. VW санаж & тайвшруулсан
байна. Эсрэг дайн жагсаал зохион байгуулсан байна.

ШИЙДЛҮҮД mustbe БУС - Ноцтой!
Олон нийтийн амлалт эзэлснийг оролцох, хэзээ ч түрэмгийлэгчдийн &
дайны гэмт яллах болно. Цэргийн бэлтгэл бага гол шоу. Энх тайван,
шударга ёс. Дэмжлэг Энх тайвны хөдөлгөөн, дайны хүчирхийллийг
яллах! MS / R7
хохирогчид нь Цуглуулалт-д дайн өдөр: Цуглуулах "дайны хохирогчдын санаж дурсгалын үйлчилгээг
эзэмшдэг. Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа нь 1 цагаас нээлттэй байна. хоол хүнс, уух
байх (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх &
эерэг сэтгэлийг байна.

нийгэмших Таны олон нийтийн дэмжлэг Тусгах, дэмжлэг
Дайны өдөр хохирогчид "дайны өдөр залбирлын хэлмэгдэгчдийг эхэлнэ.

хохирогчид нь дайны Өдөр - Залбирал

YY

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р Дайны дайны гэмт хэрэгтнүүд дайлсан нь
алдрын төлөө халсан байна гэж асуу яллах туслах дайны хэлмэгдэгчдийг уй гашууг &
өвдөлтийг би амлаж хөнгөлөх асуудаг нэр) нь туслах болон хохирогчийн талаарх олон
нийтийн тусламж авахын тулд амлалтууд 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал дайны өдөр хэлмэгдэгчдийг дээр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Дайлсан нь Төгсгөл! Хилийн зөрчил хүчирхийлэл ямар тохиролцсон байна.

энгийн иргэдийг алж Төгсгөл! Алуурчид яллах байна. MS / R7 .
Зогсоох Цэргүүд Дуусах! Цэргүүд баригдсан байна.

Эрүүдэн шүүх Дуусах! Тамлагдах яллах байна. MS / R7 .
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4.1.7. Хүүхэд өдөр (Тэмдэглэгээ: дэнлүү)
C-GKalender баяр
Хүүхдүүд өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians
хамтарсан хүчин чармайлт юм. Цогцолборт газар дэнлүү үзмэрүүдийг харуулах. Энэ
нь эцэг, эх, хүүхдүүд тоглож, дуулж, хамтдаа инээж цаг үүсгэдэггүй байна.

Гэр бүлийн баяр баясгалан нь өдөр. 1 баярлалаа БУРХАН хүүхдүүдэд. Нь мужийн хотын төвд дэнлүү
чимэглэсэн байна. Нь мужийн шувуу нисдэг зохион байгуулдаг. Орой нь дэнлүү жагсаалын бүх
хүүхдүүд оролцох хэрэгтэй.
Тайлбар! Хүүхэд бидний ирээдүй, үхэшгүй байдал юм.
Тайлбар! Ямар ч лаа хэрэглэж, эсвэл гэрэл дэнлүү аливаа бусад дөл байна.

Цуглуулалт-д Хүүхдүүд өдөр: Цуглуулах Sunrise дэнлүү тийшээ хамт гялалзагч
гэрэл дараа 1 цагаас нээнэ. хоол хүнс, уух байх
(Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох хөгжим дуулж, бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх &
эерэг сэтгэлийг байна. Аз жаргалтай хүүхэд өдрийн!

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Хүүхдүүд өдөр "нь хүүхдүүд өдөр залбирлаар эхэлдэг.

Хүүхэд Өдөр - Залбирал

YY

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) ачаар та хүүхдийн адислал бид
үргэлж энэ адислалыг Би тэдэнд боловсрол олгох, олж авах барьцаалах эдлэх
боломжтой болох нь Би тэднийг хэрхэн алдрын төлөө мөргөхөөр харуулах болно 1GOD
& Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал хуухдийн өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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4.2.7. бохирдлын өдөр (Тэмдэглэгээ: Хогийн сав)
C-GKalender ичгүүр
Бохирдлын өдөр Ичгүүр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians
хамтарсан хүчин чармайлт юм. Цогцолборт газар руу цэвэрлэж байна. А шунал
тулгуурласан аж үйлдвэрийн хувьсгал, түүний Juggernaut шидэлт

хол маркетингийн байдаг ба манай гаригийг бохирдуулж байна.
throwaway хог өвчин сийчсэн Зөвлөгөө оруулах дэлхийг эргүүлж
байна. Ус нь Slime руу эргэж байна
үнэртэй & эрүүл бус, Усны шугам сvлжээний. хамтын
нийгэмлэгийн хамт & A заавал цэвэрлэх өдөр. Нь мужийн
цэвэрлэх + хог арилгах хэрэгтэй цэвэрлэх ямар ч зохион
байгуулдаг.

цэвэрлэх хүн дараа нь хоолоо идэж, хог
хаягдал, бохирдлыг хэрхэн бууруулах,
бохирдуулагч шийтгэх дээр тусгах
байна!

Цуглуулалт-д бохирдол өдөр: Цуглуулах цэвэрлэх зөвлөх & хогийн-уут гарч өгөв. дараа нь 1
цагаас Нээлттэй Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тийшээ оч. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус
согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг
байна.

Ирээдүйг Secure Таны Цэвэр олон нийтийн дэмжлэг
ээлж ичгүүр Үйл руу бохирдлыг агуулсан & бохирдуулагч шийтгэх нь хүн төрөлхтний
оршин тогтнох ёстой юм.
Бохирдлын өдөр "нь бохирдлын өдөр залбирлаар эхэлдэг.

бохирдлын Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Миний хамтын нийгэмлэгийн rubbishing
би нэмэлт өөрчлөлт хийж болно хүлцэл өчив

бохирдуулагч бүр шийтгэх болно

Би алдрын төлөө нэг бохирдол чөлөөт нийгэмд амьдарч
эрмэлзэнэ 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн
Энэ залбирал бохирдлыг өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.
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5.1.7.Workers өдөр (Тэмдэглэгээ: Bee)
C-GKalender баяр
Ажилчид өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан
хүчин чармайлт юм. Паркын & цэцэрлэгт зохион байгууллаа. Бүх ажил албан хаагчдын хувьд
чангаралт олон нийтийн сайн сайхны төлөө хийсэн. Арилжаа үзмэр, ур чадвар харуулсан
байна.
Зөгийн бал нь бүх боломжтой болгосон байна. A лаа-лаа (-Дөл бус лаа илүү тохиромжтой байж болох
юм) бүх мөлжлөгт & амь үрэгдсэн ажилчдын асаав байна!
Хүн үйл ажиллагааны some- төрлийн дагуулна үр дүнд сэтгэл ханамжтай байх хэрэгцээ байна (Ажил, ..) . 1GOD
Өдөрт 6-нд 5 хоногийн Таны амжилтын үнэлгээ жишээ ажлыг тогтоосон, ямар ч дуусаагүй ажил,
төлөвлөгөө нь ирэх долоо хоногийн ажлаа хийж дуусгана. Өдөр 7 амьдралыг эдлэх нь Fun, өдөр байх
амрах (Тэмдэглэх) .

Тайлбар! Ажилчид орон нутгийн амьдралын хүч юм.
цугларалт ажилчид өдөр: Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа нь цуглуулах худалдааны
үзэсгэлэнгийн нь нүд гялбам 1 цагаас нээлттэй байна. Хоол хүнс, зөгийн бал, ундаа байх (Төрийн бус
согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг байна. Аз
жаргалтай Ажилчид өдрийн!

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
эдийн засгийн удирдлага, цалин хөлс, нөхцөл нь (Wmw)
Орон нутгийн Засгийн газраас тогтоосон байна. хамгийн сайн эдийн засгийн
удирдлагын хүн бүр цалин олдог юм. wmw ( х 1-7) Засгийн газраас жил бүр
тогтоодог.

Ажилчид өдөр "нь ажилчид өдөр залбирлаар эхэлдэг.

Ажилчид Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Тиймээс би ашигтай ажилчин нь миний
хүчин чармайлт нь үнэлж, урамшуулж байх болтугай нэлээн Би алдрын төлөө миний
олон нийтийн миний бахархаж болгоно бүх цаг үед миний хамгийн сайн хийж эрмэлзэнэ
байж болох туслахыг гуйдаг 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал ажилчид өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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5.3.7.Mothers өдөр (Тэмдэглэгээ: Туулай)
C-GKalender баяр
Ээжүүд өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин
чармайлт юм. Цогцолборт газар, мод үржүүлгийн дэлгэцийн цэцэг үзмэр. Хүүхдүүд эхээ хүндэл.
Эцэг нь хүүхдүүдийн ээж нь шүтэн биширдгийн харуулж байна. баярлалаа 1GOD Эх байна. олон
нийтийн Эх дамжуулан зүйл оршин тогтнох тэмдэглэж байна. гэр бүлийн хамт Ээжүүд найр, найз
нөхөд, инээж, хөгжилтэй байдаг.

Ээжүүд цуглуулалт-д өдөр: Цуглуулах, дэлбээлэх нь нүд гялбам бүх
эхчүүд энэхүү хүндэтгэж, Sunrise тэнд очиж хойш 1 цагаас нээлттэй
байна. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах
& Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг
байна. Ээжүүдийн баярын мэнд хүргэе!

Тайлбар! Эх хүн төрөлхтөн өсч байгаа юм.

1GOD-ийн дизайн: Охин Ээж ээ, асаргаа сувилал / гэрийн эзэгтэй юм.

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Ээжүүд өдөр "нь эхчүүд өдөр залбирлаар эхэлдэг.

Эхчүүд Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) ачаар та " 1GOD "Нь
Эх адислал нь тэдний хүчин чармайлт хайраар үнэлж, урамшуулж байх
болтугай миний ээж хүндэтгэх болно
Би хэрэгцээ алдрын төлөө гарч байх ёстой түүний төлөө анхаарал халамж
авна 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн
Энэ залбирал Ээжүүд өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.1.7. Боловсрол өдөр (Тэмдэглэгээ: Ном)
C-GKalender баяр
Боловсрол өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан
хүчин чармайлт юм. Боловсрол харуулна өөрөө юм. Олон нийтийн Сурган хүмүүжүүлэгч,
эрдэмтэд гайхуулах! Бүх нийтийн боловсролын байгууламж нээлттэй байдаг. Боловсрол,
гэрчилгээ гаргаж өгсөн байна. Гэр бүл мэдлэг, тасралтгүй дадлага. Гранд-эцэг, эх, эцэг, эх
Хүүхдийн & Гранд-хүүхэдтэй амьдралын туршлагаа хуваалцаж!

Тайлбар! Хайх, олж авдаг бол мэдлэг хэрэглэнэ (Сурахад & заах, дамжуулах)
SMEC " Нь мужийн эмнэлгийн & боловсрол цогцолбор "

PHeC " Орон нутгийн Hospital & боловсролын цогцолбор "
PDEc " Орон нутгийн батлан хамгаалах, онцгой байдлын төв "
CE " Орон нутгийн онцгой байдлын үйлчилгээ "

Дэмжлэг Кастодиан Guardian, чандарлах нь тавиурын-аас "суралц & заа" Үнэгүй боловсрол. Бүх
бус Засгийн газрын боловсрол дуусгах. CG ажлын байрыг + ажлын туршлага нэмэгдэж
цаашид боловсролын их сургуулийг солих хэрэгтэй.

Цуглуулалт-д Боловсрол өдөр: Цуглуулах, мэдлэг нүд гялбам Sunrise тийшээ хойш 1
цагаас нээлттэй байна. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах &
Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг байна. Аз жаргалтай
Боловсрол өдрийн!

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Боловсрол-Day 'нь боловсролын өдрийн залбирлаар эхэлдэг.

Боловсрол Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1 БУРХАН , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) хайх, олж авах, мэдлэгийг
сурч & Чөлөөт Боловсрол дамжуулан заа тулд алдрын төлөө амьдралын туршлага
олон нийтийн чөлөөт боловсрол Pass дараагийн үеийнхэнд дэмжлэг үзүүлэх урт бүх
амьдралыг хэрэглэх амласан 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Боловсрол өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.2.7.Defoliant өдөр (Тэмдэглэгээ: Dead-навч)
C-GKalender ичгүүр
Defoliant өдрийн Ичимхий олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан
Guardians хамтарсан хүчин чармайлт юм. Газар нутаг, GM-үр тарианы
цэвэрлэсэн байна. GM-газар тариалангийн фермер, олж авах MS / R7

Defoliant өдөр ургамлын эсрэг цалинтай муу дайнд анхаарал татаж байна. Defoliant-токсин (Агент-улбар
шар) ургамал түүний навч сул болгодог. Энэ нь хүний өөрийн амь хэмжээг нэмэгдүүлэх АНУ-ын
цэргийн боловсруулсан байна. Defoliant-токсин олон зорилго нь гербицид болжээ.

Генетикийн болгон өргөжүүлж Defoliant-токсины гаргагчид Хувиргасан (GM)
хүнсний ургамал (Мангас Газар тариалан) . Эдгээр нь тогтоогдсон байна (GM) хүнсний ургамал
амархан хатах & Залуу нас барж, гай хуулах хэрэгтэй. Эдгээр ургамлын хоол идэж байхдаа хүн,
үрчлээний эсрэг, хялбар зулбалт, хурдан хөгширнө гэж бодож төрөлхийн гажиг, эрт үхэлд байж болно.

Гербицид, генетик үрийг / ургамал хүний дотор бүр-холбоосыг өөрчлөх хүнсний гинжин
руу шилжих өөрчлөлт. Хүн төрөлхтөнд аюул занал!
цэргийн хортой зэвсэг өөрийгөө салж байх нь зохион байгуулах, эсвэл хүчирхийллийн бус эсэргүүцлийн нэг
хэсэг нь байх. Орон нутгийн засаг захиргааны Clear нь тусал (Хөнөөн сүйтгэж) Генетикийн газар Хувиргасан (GM)
хүнсний ургамал. Бордоо ашиглан зогсоо.
Цуглуулалт-д Defoliant өдөр: Цуглаан Орон нутгийн иргэдийн nity үйл ажиллагааг дэмждэг. Хоёр Нарны
Хооронд тэмцээн тийшээ хойш 1 цагаас нээнэ. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох
бордоо & GM-газар тариалангийн талаар ярилц.

Defoliant-Day "нь Defoliant өдрийн залбирлаар эхэлдэг.

Defoliant Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) токсин нь ургамал, хөрс, ус
хамгаалах болно эсэргүүцэх & нь мужийн хөрсний бордоо шийтгэх болно хордсон
scorches зөвшөөрөх үү ямар ч зүйл нь амьжиргааны генетикийн өөрчлөлтийг
зогсоох, алдрын төлөө GM-Ургац бохирдуулагч 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Defoliant өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

Ирээдүйг Secure Таны олон нийтийн дэмжлэг
ээлж ичгүүр Үйл руу
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7.1.7.Grandparents өдөр (Тэмдэглэгээ: Мэлхий)
C-GKalender баяр
Өвөө эмээ өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан
хүчин чармайлт юм. Цогцолборт газар нээлттэй байдаг. А өдөр цагийг хамтдаа, ач зээ нар өвөө
эмээ нь зарцуулах. , Тоглох, дуулах хоол хуваалцаж, ярьж, инээж. 1 баярлалаа БУРХАН Өвөө
эмээ нь.

Тайлбар! Өвөө эмээ "Мэдлэг, тасралтгүй" хэрэглэнэ.
Хаана өвөө эмээ авсанд руу нүүсэн байна. Ач зээ нар эцэг эхтэйгээ хамт reminiscing дамжуулан
тэднийг санаж байна. тэдний оршин зүрх сэтгэл, гэр бүлийн хамгийн залуу гишүүдийн оюун
санаанд амьд байлгах гэж Тиймээс байна. эцэг эх reminiscing залбирч тоглож, дуулж байх ёстой
дараа, өдөр аз жаргалтай төгсгөл нь хоолоо хуваалцах & хүүхдүүдийн хамт инээдэг.

Цуглуулалт дахь өдөр өвөө, эмээ: А цуглуулах, дэлбээлэх нь нүд гялбам бүх эмээ өвөө бэлэг
хүндэлдэг. Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа нь 1 цагаас нээлттэй байна. хоол хүнс, уух
байх (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх &
эерэг сэтгэлийг байна.

Аз жаргалтай өвөө эмээ өдрийн!

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Эмээ өвөө өдрийн "нь эмээ өвөө өдрийн залбирлаар эхэлдэг.

Өвөө эмээ Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн
даруу, итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) алдрын
төлөө тэдний ололт амжилтыг нь уламжлал талаараа өвөө, эмээ нь
бидэнд заах өвөө, эмээ "бидэнд өв талархал өгсөн эмээ өвөө" Мэдлэг,
тасралтгүй талархал нь эмээ өвөө хүндэтгэлээ 1GOD & Хүн төрөлхтний
сайн
Энэ залбирал өвөө эмээ өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Мэдлэг, тасралтгүй хүний чухал оршин тогтнох чадвар.
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7.3.7.Nourishment өдөр (Тэмдэглэгээ: хүнсний)
C-GKalender баяр
Тэжээл өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин чармайлт
юм. Цогцолборт газар, мод үржүүлгийн орон нутгийн хүнсний дэлгэцийн. Хүнс, уух (Төрийн бус согтууруулах) тэмдэглэж
байна. сайхан өнгөрүүлээрэй 1GOD " тэжээл, үнэр, хоол хүнс нь төрөл бүрийн амт ийн хангамж.

Орон нутгийн олон нийтийн өөрийн орон нутгийн хоолны унтраах харуулж байна. Хоол
хуваалцсан, инээд хуваалцсан байна. , Өлсөж цангасан Feed унтраах. Хэн ч энэ
өдөр өлсөж, цангаж явах ёстой.

Тайлбар! Сайн тэжээл биеийн эрүүл байлгадаг.

Цуглуулалт-д тэжээл өдөр: Цугларалт харуулж байна
Орон нутгийн хоол нь олон янз байдал. Хоол бэлтгэх, хоол хүнс аюул
мэдээлэл байдаг. , Орон нутгийн хоолны сайхан өнгөрүүлээрэй хоол хүнс,
уух юм (Төрийн бус согтууруулах) , Өлсөж, цангаж тайлж сонсох, инээд
эдлэх хөгжим дуулж, бүжиг тэжээх нь аз жаргалтай зүрх сэтгэл, эерэг
бодлыг байна. Аз жаргалтай тэжээл өдрийн!

Бүр долоо хоногийн өдөр оройн хоол сэдэв байх хэрэгтэй: жишээ нь:

Day1: Хүнсний ногоо, Day2: шувууны аж ахуй, Day3: хөхтөн;
Дунд долоо хоног: Мөлхөгчид; Day5: далайн; Долоо хоног эцсийн: Nuts & Seeds;
Хөгжилтэй өдөр: Шавьж.

өдөрт 5 удаа Feed:
"Өглөөний цай, Эрт өдөр-зууш, Өдрийн хоол, Хожуу өдөр-зууш, оройн хоол".

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Тэжээл өдрийн "нь тэжээл өдрийн залбирлаар эхэлдэг.

тэжээл Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Би зүй ёсны тэжээл өдөр бүр би
хэлтрүүлэгдсэн agonizing Тачаангуй & чилсэн Hunger өвдөлт би алдрын төлөө миний
орон нутагт өлсгөлөнг & цангах арилгах талаар хүчин чармайлт шаардлагатай болох
талаар хүчин чармайлт өдөр тутмын ундаа & хоол хүнс надад хангах баярлалаа 1GOD &
Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал тэжээл өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.
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8.1.7.Universe өдөр (Тэмдэглэгээ: Rocket)
C-GKalender баяр
Universe өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians
хамтарсан хүчин чармайлт юм. Цогцолборт сансрын-хайгуулын харуулна! Хүн
төрөлхтний сансрын-хайгуулын ололт амжилтыг тэмдэглэж! Space-хайгуулын &
Space-колони дээр Шинэчлэл! Физик ертөнцийн асран хамгаалагчийн хүний хувь заяаг
биелүүлэх нь. Universe Кастодиан Guardians нь жилийн гол баяр (1Church) !

Цуглуулалт-д Universe өдөр: Цуглуулах, Space буюу зай-хайгуулын & Space-колоничлолын дахь
ололт зургийг харуулж байна. Түүнчлэн ирээдүйн төлөвлөгөө байна. Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн
тэнд очиж дараа цугларалт 1 цагаас нээлттэй байна. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; ,
Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг байна.

Аз жаргалтай Universe өдрийн!

1GOD 2 Universe бүтээсэн ба физик ертөнцийн Кастодиан болох хүн төрөлхтнийг
сонгосон байна. 1GOD физик ертөнцийн хамгаалагчид нэмэгдэх ба орон зай
колончлоход & болох хүнийг хүсдэг.
Space-хайгуулын & Space-колони, хүн төрөлхтний хувь заяаг.

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Universe-Day "нь орчлон ертөнц өдрийн залбирлаар эхэлдэг.

Universe Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) хүн төрөлхтний
Кастодиан байх сонгох ачаар тань

Физик Universe
байх амлалт хүн төрөлхтөнд & Planet Earth Кастодиан Ертөнцийг
колончлоход, түүний Кастодиан алдрын төлөө, хүн төрөлхтний хувь
тавилан биелүүлэхэд тусламж асуудаг болж амлалт 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн
Энэ залбирал Universe өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.
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8.2.7.Holocaust өдөр (Тэмдэглэгээ: Атомын-үүл)
C-GKalender ичгүүр
Holocaust өдөр Ичгүүр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians
хамтарсан хүчин чармайлт юм. Цогцолборт газар Anti-Nuclear Вигилийнхний байна

жилийн 59 сард (CG NAT) "АНУ-ын" хүн төрөлхтөнд & Planet Дэлхий дахин, доромжилж
дайрч 1GOD . "Хирошима, Нагасаки" -ийн хот 2 Атомын халдлага хүн төрөлхтөн, гариг
дэлхий & Эсрэг эсрэг дайны мэдэгдэл байна 1GOD. Evil Англи Удамшлын-дарангуйлагч &
Evil АНУ-ын ерөнхийлөгч Франклин Рузвельт (Хүний түүхэн дэх 2 хамгийн Evil хүн) ,
Хүний тавьсан төрлийн & Planet дэлхийг устгах зэвсэг боловсруулах нэгдсэн 1GOD " -ийн
бүтээлүүд.

Evil АНУ, Англи, Канадын иргэн хөгжүүлэх "нэгдсэн Үй олноор хөнөөх зэвсэг " устгах 1GOD
" ийн бүтээлүүд. Evil АНУ-ын Ерөнхийлөгч

Харри Трумэн (Дэлхийн II дайны хамгийн Evil дайны Эрүүгийн) Дараа нь энгийн иргэдийг
нядлах "үй олноор хөнөөх зэвсгийг" ашиглан хамгийн аймшгийн аймхай гэмт (Хүүхэд, эх,
ахмад настан, гэрийн тэжээвэр амьтан, ... эмнэлэг, сургууль, гэр орон, ...). Хүний түүхэн дэх
хамгийн Evil үйлдэл. Хүн бүр энэ холокостын оролцсон гэсэн бидэнтэй хамт залбир. зовлонг
багадаа & тэд бүгд хугацаанд учирсан зовлон.

АНУ-ын эдгээр 'ашиглах цорын ганц улс юм Хэвлэл Destruc- нууцтай зэвсэг " . Тэд байнга алж
устгахыг нь соёл иргэншлийн заналхийлж байна. Жишээ нь

Evil Эрүүгийн Кеннеди-ах дүү нар / ЗХУ-ын иргэншил, Буш, Ховард, сайн дураараа
муу / Иракийн & Ираны Соёл иргэншлийн Блэйр эвсэл. АНУ-ын цэргийн Хүний Survival
хамгийн их аюул учруулж байна. АНУ-ын цэргийн "үй олноор хөнөөх зэвсгийг" -ийн
зөөллөв байна. Үй олноор хөнөөх зэвсгийн үйлдвэрлэл нь, өндөрлөлөө. Excisting
зэвсэг татан буулгаж байна: зөрчиж, MS / R7
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Ураны цөмийн эрчим хүчний материалын гол эх үүсвэр бий болгох
хэрэгтэй "уран баяжуулах ашиглаж Үй олноор хөнөөх зэвсэг ". Тиймээс
ураны уурхайнууд / хаалттай битүүмжилсэн байна. Цөмийн эрчим хүчний
хаасан ба задалж байна. Цөмийн эрдэмтэд торонд хоригдсон байна
MS / R7 & Цөмийн шинжлэх ухаан хориглосон !!!

Ирээдүйг Secure Таны олон нийтийн дэмжлэг
ээлж ичгүүр Үйл руу

"Хирошима / Нагасаки" -ийн гэм зэмгүй энгийн иргэдийг
сана хүн төрөлхтөнд халдлага сана
Тайлбар! нь хүн төрөлхтний оршин тогтнох ураны уурхайг хаах хэрэгтэй байна

Тусламжийн нь мужийн ураны уурхай, цөмийн цахилгаан станц, цөмийн судалгааны
байгууламж хаахаар.

"Үй олноор хөнөөх зэвсгийг" буулгаж байх ажлыг зохион байгуулах, эсвэл хүчирхийллийн бус
эсэргүүцлийн нэг хэсэг нь байх. эрэлт хэрэгцээ: MS / R7 Бүх Цөмийн эрдэмтэд, бүх "үй олноор
хөнөөх зэвсгийг" нь, зэвсэглэл нь энэ төрлийн дэмжих улс төрийн удирдагчид, ямар нэгэн цэргийн
хувийн эдгээр зэвсэг ашиглан үйлдвэрлэдэг. Humankinds

"эсэн мэнд Таны шалтгаална!

Цуглуулалт-д Hollocaust өдөр: Цуглуулах харьцуулан munity үйл ажиллагааг дэмждэг. Хоёр Нарны
Хооронд тэмцээн тийшээ хойш 1 цагаас нээнэ. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; Сонсох
зэвсэг хураах талаар ярилц.

Holocaust-Day "нь Holocaust-Day залбирлаар эхэлдэг.

Holocaust Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Хирошима,
Нагасаки хохирогч санаж чадах ба АНУ-ын Evil, таны бүтээл нь аюул Ураны
уурхайг хаах болно устгах массын зэвсгийг устгах хангана байгаа бүх
хүмүүсийг яллах бүх цөмийн цахилгаан станц, судалгааны байгууламж
нураах ба тэдний операторууд яллах болно. алдрын төлөө 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Holocaust өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.
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9.1.7.Habitat өдөр (Тэмдэглэгээ: ямар ч Хог ургамалтай)

C-GKalender баяр
Амьдрах орчны өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин
чармайлт юм. нь Жилийн Амьдрах орчны цэвэрлэх байдаг!

(Хуурай доорх жижиг, аюултай ургамал) . Амьдрах орчны өдөр орон нутгийн байгаль орчны талаарх
ойлголтыг бий болгох, орон нутгийн коммунист munity санаачилга юм. Local- Засгийн газар орон нутгийн
болон Кастодиан Guardians дэмжлэгтэйгээр байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна жишээ
нь: агаар, ус, хөрсний бохирдол, хог тэмцэх талаар; нэн ховордсон амьтдыг & ургамлыг хэрхэн хэмнэх болно.

Өөрийгөө хамгаалах нь бид байгаль орчны лэлтэд зохицон амьдрах хэрэгтэй гэсэн үг юм. Амьдрах
дараа харахад, хүн төрөлхтний хувь заяаны хэсэг юм.

Тайлбар! Кастодиан Guardians 2-р хамгийн чухал өдөр.
Ёс суртахууны ба иргэний үүрэг: Хаах Нүүрс-Майнз! нүүрс, байгалийн хий, газрын тос, уран, мод ..
яллах агаарын бохирдуулагч шатаж Зогс! Хаах ураны уурхай! Цөмийн эрчим хүчний-станц задлах!
Nuclear- зэвсэг цэргийн зэвсэг хураах! Хорт бодис үйлдвэрлэх Зогс! Хор dumpster яллах! GM-газар
тариалангийн өсөн нэмэгдэж Зогс! Close Үрийн үйлдвэрлэгчид & тэднийг яллах.

Амьдрах нь уялдуулах!
Цуглуулалт-д Амьдрах орчны өдөр: Цуглуулах commun- ити үйл ажиллагааг дэмждэг. Амьдрах орчны
дэлгэцийн байдаг! Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа цугларалт 1 цагаас нээлттэй байна. хоол
хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; дуулж, бүжиг, хөгжим сонсох, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх &
эерэг сэтгэлийг байна. Аз жаргалтай амьдрах орчны өдрийн!

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Амьдрах орчны өдрийн "нь Амьдрах орчны өдрийн залбирлаар эхэлдэг.

Амьдрах орчны Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Амьдрах орчин
бохирдуулагч Амьдрах нь уялдуулах хариуцлага амлалтуудыг барих
амласан бохирдуулагч алдрын төлөө авсанд одоо & шийтгэл асуудаг
хамгаалахад туслахыг гуйдаг 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Амьдрах орчны өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.
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9.3.7. Крон өдөр (Тэмдэглэгээ: хувь)
C-GKalender баяр
Крон Өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан
хүчин чармайлт юм. Крон гар гарч Freebies. " Крон "
(Орон нутгийн ажиллуулж чадахгүй төлөө ашиг өмчит) , Дэмжлэг, сайн дурын төлөө лобби! " CRBC " ( Крон-Жижиглэнгийн
& Bazaar цогцолбор) худалдан авагчдын хувьд нээлттэй байдаг.

Тайлбар! Крон солих (Хуучирсан хийх) Төрийн өмчийн (Коммунизм)
& Хувийн эзэмшил (Капитализм) Profiteers.
Цуглуулалт-д Крон өдөр: Цуглуулах Крон дэмждэг. Орон нутгийн Крон мэдээлэл & freebies боломжтой
болгож байна. Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа цугларалт 1 цагаас нээлттэй байна. хоол
хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай
зүрх & эерэг сэтгэлийг байна. Аз жаргалтай Крон Өдөр!

Крон ( Орон нутгийн Run эзэмшлийн биш ашгийн төлөө бус) нэг Universe Кастодиан
хамгаалагчид бизнесийн загвар Төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, хувийн хэвшлийн, өмчлөх
бизнесийн загварыг сольдог. A Крон байгууллага нь удирдах хэрэгтэй. Нэг манлайлал
харгислал юм. Хорооны Манлайлал шударга юм. Крон D-МК-ын ( Шийдвэр гаргах хороо) 7
гишүүнтэй.

Тайлбар! Орон нутгийн ажиллуулж чадахгүй ашгийн төлөө бус, Comsumer хувь тавилан өмчит.

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Крон өдөр "нь Крон өдөр залбирлаар эхэлдэг.

Крон Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) төрийн болон Крон нь
хувийн эзэмшлийн яллах Profiteers харах амлалт солих амласан
алдрын төлөө олон нийтийн ашиг тусын тулд миний хамгийн өндөр стандартаар
олон нийтийн үүргээ & ажлын ёс зүйн чиглэлээр ажиллах журмыг дагаж мөрдөж
нь амлалт 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Крон өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.
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10.1.7. Эцгүүд өдөр (Тэмдэглэгээ: ямар ч гүрвэл)
C-GKalender баяр
Эцэг өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe
Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин чармайлт юм.
Цахилгаан Barbeques (Ямар ч шатаж нүүрс, хий, мод ..) парк-д
sizzling.

Хүүхдүүд Эцэг минь хүндэлнэ. Эхчүүд хүүхдүүдийнхээ
эцэг чиглэсэн талархлыг харуулж байна.

Тайлбар! Эцэг өнгөлөг хувцаслах!
Эцэг цуглуулалт-д өдөр: Цуглуулах хоол sizzling байна. Одоогийн бүх эцэг хүндэтгэлтэй хандах.
Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа цуглуулах 1hour нь нээлттэй байна. хоол хүнс, уух
байх (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх &
эерэг сэтгэлийг байна. Аавуудын баярын мэнд!

Тайлбар! Хүн төрөлхтний хувь тавилан хэрэгжүүлэх өвөг дээдэс. 1GOD-ийн

дизайн: HE Эцэг, үзүүлэгч / Хамгаалагч юм.

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Эцэг, өдөр нь Эцэг өдрийн залбирлаар эхэлдэг ".

Эцгүүд Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) эцгүүд адислалын төлөө танд
баярлалаа

Тэдний хичээл зүтгэл нь үнэлж & хувьд шагнагдах болно би чамд аав
хайртай!
Би хэрэгцээ алдрын төлөө гарч байх ёстой түүний төлөө анхаарал халамж
авна 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн
Энэ залбирал Эцэг өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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10.2.7.Эруул. уйлаан өдөр (Тэмдэглэгээ: усны үхэр)
C-GKalender ичгүүр
Уйлаан өдөр Ичгүүр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин
чармайлт юм. Хог хүнсний муухайг, үзмэр!
Уйлаан overeating, буруу хооллолт, биеийн үйл ажиллагааны дутагдалтай
холбоотой юм. Илүүдэл жинтэй хүмүүс дугуй амархан, дарамт нь тэдэнд ч ашигтай
болгож байна. орон нутгийн эдгээр азгүй сул дорой хүмүүсийн гаруй цэнэг авах
хэрэгтэй.

Нь мужийн "уйлаан арилгах тайлан" өгдөг. Орон нутгийн архи,
согтууруулах ундаа болон согтууруулах бус аль аль нь арилгах, хог, хоол
хүнс, чихэрлэг ундаа үзүүлэгчдийг яллах хамтран ажиллах хэрэгтэй. Уйлаан
муухай revolting та хаях хүсэж гаргах юм.

Таны биеийн болон арилгах байх уйлаан нь! ! !
Цуглуулалт-д уйлаан өдөр: Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тийшээ хойш 1 цагаас нээнэ. Олон нийтийн үйл
ажиллагаа нь дэмжигдсэн байдаг. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох таргалалт, хоолны
дэглэм, үйл ажиллагааг хэлэлцэх. хэлэх NO нь чихэрлэг

фруктоз Чихрийн шижин, хэт таргалалт гол шалтгаан нь .. (уйлаан

- Хүмүүс) Фруктоз нь элсэн чихэр, жимс ирдэг эсэх нь муу байна. хэлэх NO
Cake тулд өглөөний-тарианы, Cola, найрсаг, Эрчим хүчний ундаа, амт,
сүү, зайрмаг, Liquers, Lemonades, Marmalade, чихэрлэг цөл, чихэрлэг,
зууш ...
Тайлбар! Таргалалт гаж нөлөө: Хотгор, чихрийн шижин, ядрах,

амьсгал, цусны даралт, эрт нас барах гарч!
Уйлаан-Day "нь уйлаан өдрийн залбирлаар эхэлдэг.

уйлаан Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) миний таргалалттай эрүүл авч чадахгүй
таргалалттай тусламж байх нь тусал

Амьдралын & оролддог хог хүнсний үйлчилгээ үзүүлэгчдийг шийтгэх энэ олон
нийтийн алдрын төлөө хог, хүнсний үнэ төлбөргүй байг 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн
Энэ залбирал уйлаан өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.
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11.1.7.хуульд. Survival өдөр (Тэмдэглэгээ: ямар ч Wildcat)

C-GKalender баяр
Survival өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин чармайлт
юм. Онцгой байдлын үйлчилгээ нь шалгах хэрэгтэй. хүний амьдрах бахархдаг үзүүл. "Эсэн мэнд
амьдрахуй, Зочид буудлуудын" үнэлэх! А өдөр хаана яаралтай үйлчилгээ, тэдний чадавхийг унтраах
дотоод & гадаад аюулгүй байдлын хувийн шоу. тэднийг дэмждэг.

Цуглуулалт-д Survival өдөр: Цуглуулах, Emergen дэмждэг
- CY & Secutity Servces. Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тийшээ хойш 1 цагаас нээнэ. хоол хүнс, уух байх (Төрийн
бус согтууруулах) ; , Сонсох таргалалт, хоолны дэглэм, үйл ажиллагааг хэлэлцэх. Survival-буудлуудын
сүлжээ, хамт амьдарч байна. Аз жаргалтай эсэн мэнд амьдрахуй, өдөр!

Тайлбар! Үгүй 1 тэргүүлэх Survival.

Survival дараалал: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,
4.Family, 5.Individual, 6.Animals, 7.Personal эд
Нас гэхэд Survival: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
Survival хэрэглэнэ нь шаардлага тушаал шийдвэр гаргах үед, дүрэм дээр ашигладаг.

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Survival-Day "нь эсэн мэнд өдрийн залбирлаар эхэлдэг.

Survival Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) ачаар "Та нар хүн төрөлхтний
оршин тогтнох миний бие, зүйл, олон нийтэд туслах эрмэлзэнэ би эсэн мэнд
амьдрах миний № 1 эн тэргүүнд алдрын төлөө амьдрах нь миний хүчин
чармайлтыг дэмжихэд уу гаргана амьдрах 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал эсэн мэнд амьдрахуй өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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11.3.7. Амьтны өдөр (Тэмдэглэгээ: ямар ч Амьтны)

C-GKalender баяр
Амьтны өдөр олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин чармайлт баяр.
Гэрийн тэжээмэл амьтад "шоу бартаат ... үзмэр дээр тавьж клуб гэрийн тэжээмэл & мэдээллийг гаргаж өгч
байна. А өдөр таны амьтан үзүүлнэ. Гэрийн тэжээмэл амьтад "нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг биелүүлэх.
Амьтны эзэмшил хариуцлагатай байх хэрэгтэй. А Амьтны хүн илүү урт эрүүл амьдрах хувь нэмрээ оруулах
боломжтой.
Цуглуулалт дахь өдөр Амьтны: Цуглуулах амьтан тэмдэглэж байна (Энэ нь зөвхөн өдөр тэжээвэр
цуглуулалт дээр угтан авч байгаа юм анхаарна уу) . Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа нь 1
цагаас нээлттэй байна. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд
эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг байна. Аз жаргалтай Амьтны өдөр!

Тайлбар! Гэрийн тэжээмэл амьтад нь хүний хэрэгцээ. Амьтны-ын нэг чухал хэсэг, Чөлөөт Боловсрол байна.

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Амьтны өдөр "нь Амьтны өдөр залбирлаар эхэлдэг.

Амьтны Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) ачаар та гэрийн тэжээмэл амьтан нь
баярлан би сургах ёстой төлөө анхаарал халамж & Би алдрын төлөө харгис хэрцгий,
дарамтанд-аас Pets хамгаална хариуцлагатай халамжтай гэрийн тэжээмэл хаалгач байх
талаар хүчин чармайлт бүх амьтан баярлуулцгаая 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Амьтны өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Гэрийн
тэжээмэл
амьтад нь харгис хэрцгий
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12.1.7.Good эрүүл мэндийн өдөр (Тэмдэглэгээ: Наймаалж)

C-GKalender баяр
Сайн эрүүл мэндийн өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан
хүчин чармайлт юм. парк-д эрүүл мэндийн & Fitness ... Нь мужийн багт наадам төрлийн үйл ажиллагаа,
үзвэр эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамирыг доогуур нь зурах толилуулж байна. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ
үзмэрүүдийг харуулж байна. A өдөр идэж & эрүүл уух

(No Архи! Ямар ч GM-ийн хүнсний! Ямар ч мах, шувууны үйлдвэрлэсэн! Ямар ч Lemonades! Ямар ч оюун
ухаан, өөрчлөх бодис! Ямар ч тамхи татах! Ямар ч чихэр!)
& Зарим нь биеийн тамирын үйл ажиллагааг хийж байна. өвчтөнүүдийг рүү зочилно уу!

Цуглуулалт сайн эрүүл мэндийн өдөр: Цуглуулах эрүүл мэндийн хоол sizzling байна. Хоёр
Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа нь 1hour нь нээлттэй байна. хоол хүнс, уух байх (Төрийн
бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг
сэтгэлийг байна. Аз жаргалтай сайн эрүүл мэндийн өдөр!

Тайлбар! ашигтай урт удаан амьдрал сайн эрүүл мэнд.

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Сайн эрүүл мэндийн өдөр "Сайн-эрүүл мэндийн өдөр залбирлаар эхэлдэг.

Сайн эрүүл мэнд Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) миний эрүүл бус амьдралын хэв маяг нь
уучлал гуйж байна би нэмэлт өөрчлөлт хийх эрмэлзэнэ

нэмэлт өөрчлөлт Би алдрын төлөө "үед өвчтэй Чөлөөт эмчилгээ" дэмжлэг
болгох нь миний хүчин чармайлтыг дэмжиж уу 1GOD & Хүн төрөлхтний
сайн
Энэ залбирал Сайн эрүүл мэндийн өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Та зөвхөн Хэрэв дараа нь 1-р биеийн харагдах ёстой!

эмийн уншигч ч, сэлбэг биеийн
хэсгийг эсрэг болж байхгүй юу 1GOD мангас
!!!
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12.2.7. донтолт өдөр (Тэмдэглэгээ: зогсоох)
C-GKalender ичгүүр
Донтолт өдөр Ичгүүр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин
чармайлт юм. Донтолт муухайг, үзмэр! Донтолт үе тэнгийнхний дарамт, сэтгэлийн болон биеийн сул
дорой үүдэлтэй юм байна. Донтсон хүмүүс аргаа & найдваргүй байдаг тэдэнд аюул & нь дарамт
болгож байна.

орон нутгийн эдгээр азгүй сул гаруй хүн цэнэг авах хэрэгтэй.

устгах Олон нийтийн донтолт зогсоох
хэлэх NO!

тулд Донтолт!
Тайлбар! Хүн бүр нийгэмлэгийн addict- ион оруулахгүй байх нь ёс суртахууны &
иргэний үүргээ байна! Донтогсод тогтмол дахин addicting тэднийг зогсоох ажиглах
хэрэгтэй. Донтогсод & өнгөрсөн addics итгэж болохгүй!

Ирээдүйг Secure Таны олон нийтийн дэмжлэг
ээлж ичгүүр Үйл руу
Цуглуулалт-д Донтолт өдөр: Цуглуулах хот хоорондын nity үйл ажиллагааг дэмждэг. Хоёр Нарны
Хооронд тэмцээн тийшээ хойш 1 цагаас нээнэ. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; Сонсох
донтолт хэлэлцэнэ. хэлэх NO! тулд

ДОНТОЛТ!
Донтолт-Day "нь Донтолт-Day залбирлаар эхэлдэг.

донтолт Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) надад донтон биш байж тусална уу

Хүн төрөлхтөн энэ олон нийтийн алдрын төлөө донтолтоос чөлөөтэй
байг донтолт амьдралдаа & оролддог донтолт үзүүлэгчдийг шийтгэх
агуулсан нь тусал 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Донтолт өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.1.7. бут өдөр (Тэмдэглэгээ: Berry / Nut)
C-GKalender баяр
Бут өдөр баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин
чармайлт юм. Хэлхээ, Berry / самар, өнгөлсөн гутал ...

өглөө нь эцэг, эх нь жимс, самар нь гутал бөглөх (No чихэр, ямар ч
Бэлэг !!!) . өнгөлсөн гутал нь өмнөх орой хүүхэд, эцэг, эх нь амьд
талбайд байрлуулсан байв.
Орон нутгийн бут сөөг, навч гарч хийсэн хад (Хиймэл) . Colorful 3 цахилгаан лаа зэрэг
чимэглэсэн (Ямар ч өнгө / хэмжээ) билэгдэн 1GOD 1FAITH 1Church. жимс, самар нь аяга
усан доорх хад төвд байрлуулсан байна. шаардлагатай бол жимс, самар тэжээгдэж байдаг.
хад Шинэ жилийн өдөр ирж хүртэл ширээн дээр'S байх.

Цуглуулалт-д бут өдөр: Цуглуулах нь Бутлаг ургамал навч Reef байна (Хиймэл) үзүүлж байна. Хоёр
Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа нь 1hour нь нээлттэй байна.

хоол хүнс байх (Жимс / самар) & ундаа (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг,
инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг байна.
Аз жаргалтай Бутлаг ургамал өдөр!

Тайлбар! Нэрсийг & самар нь заавал
ямар ч хоолны дэглэм нь!

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Бут сөөг-Day "нь бут сөөг өдрийн залбирлаар эхэлдэг.

бут Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) ачаар та, бут сөөг нь
Би тарих & Би алдрын төлөө хариуцлагатай халамжтай Бутлаг ургамал
кастодианы байх нь мужийн-Oasis-д бут сөөг байлгах амлалт миний өдөр
тутмын хоолны дэглэм Нэрсийг & Nuts хэсэг гаргана 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн
Энэ залбирал Бутлаг ургамал өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.3.7. Tree өдөр (Тэмдэглэгээ: ямар ч мод)
C-GKalender баяр
Мод өдрийн баяр нь олон нийтэд, нь мужийн, Universe Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин чармайлт юм.
Айлчлал цогцолборт газар. Мод тарих! Мод, хүн төрөлхтний оршин тогтнох, сайн сайхны чухал ач
холбогдолтой юм. мод-Кастодиан байх хэрэгтэй.

гэр бүлийн хиймэл модны эргэн тойронд цуглуулдаг. , Дуулах, хайрлах, өгч бие биедээ бэлэг
хөгжилтэй байх Тед decora- байна Аль (Зөвхөн Tree- жимс) Дараа нь хоолоо хуваалцах. Шинэ
жилийн өдөр хүртэл нь мод буудал хамгийн хүртэл.
Цуглуулалт-д мод өдөр: Цуглуулах бүр, мод тэмдэглэж байна. Хоёр Нарны
Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа нь 1hour нь нээлттэй байна. Энэ нь чимэглэсэн
хиймэл мод байна. хоол хүнс байх

(Мод жимс) & ундаа (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим
бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг байна. Аз жаргалтай
мод өдрийн!
Тайлбар!

Модны-Кастодиан, хүн
төрөлхтний хувь заяаг байна!

CG дэмжлэг мод тарьсан
(Дахин ой) .

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Мод-өдөр "мод өдрийн залбирлаар эхэлдэг.

Tree Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу,
итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Хэрэв та, би
Tree-vandals байх барьцаалах Моддын гоо сайхны төлөө яллах би тарих &
Би алдрын төлөө хариуцлагатай халамжтай мод кастодианы байх нь
мужийн-Oasis мод байлгах амлалт ачаар 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Мод өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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14.0.1. Дээгүүр Өнгөрөх өдөр (Тэмдэглэгээ: ямар ч Owl)

C-GKalender баяр
Дээгүүр Өнгөрөх баярын өдрийн баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан
Guardians хамтарсан хүчин чармайлт юм. Өнгөрсөн жил тунгаан бод!

Нь мужийн зугаа цэнгэлийн нар жаргах үед Laserlight дэлгэц дуусч, багт наадам төрлийн үйл
ажиллагааг танилцуулж байна. ямар ч шөнийн Curfew хооронд байдаг Дээгүүр Өнгөрөх
баярын & 1 St Ирэх жилийн өдөр. Энэ нь өмнөх 364 хоногийн тусгах цаг болсон байна. Хүн бүр
өнгөрсөн жилийн дүн шинжилгээ хийдэг ба ирэх жилийн төлөвлөгөөг бэлтгэдэг.

Цуглуулалт-д Дээгүүр Өнгөрөх баярын өдөр: Цуглуулах, эрүүл хоол хүнс нь sizzling байна. Цуглуулах
Өнгөрсөн жил & ирэх жилийн төлөвлөгөөнд тусгасан. Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа нь
1hour нь нээлттэй байна. хоол хүнс, уух байх (Төрийн бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг,
инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг сэтгэлийг байна. Аз жаргалтай Дээгүүр Өнгөрөх баярын өдрийн!

Тайлбар! эргэн харж дараа нь өмнө төлөвлөж байна.

Quattro жилд шөнийн Curfew 3 цаг, бүх
шөнө биш, сунгаж байна.
S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Дээгүүр Өнгөрөх баярын өдрийн "нь Дээгүүр Өнгөрөх баярын өдрийн залбирлаар эхэлдэг.

Дээгүүр Өнгөрөх Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) нь янз бүрийн жилийн тань баярлалаа

Би одоо Дээгүүр Өнгөрөх баярын алдрын төлөө дараа он руу намайг
авч болно төлөвлөгөө нь илүү сайн хийх нь ирэх жилд амьдралын
туршлага энэ жил шинжилгээ байна 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Дээгүүр Өнгөрөх баярын өдөр ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Энэ жил төгсгөл ирж байна. Энэ нь дүн шинжилгээ хийж байна. Одоо өмнөх зарим дахин
боловсруулах замаар шинэ эхлэл бэлтгэх.

Бидэнтэй нэгд! Кастодиан-Guardian Нью-Нас цаг удирдлагыг хүлээн авах
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Бүр 4 жил Quattro жилийн байна. Энэ нь өдөр тэмдэглэж байна: Quattro- Дээгүүр Өнгөрөх баярын!

14.0.2.Quattro өдөр (Тэмдэглэгээ: ямар ч Frog)
C-GKalender баяр
Quattro өдрийн баяр нь олон нийтэд, нь мужийн & Universe Кастодиан Guardians хамтарсан хүчин
чармайлт юм. Өнгөрсөн 4years тунгаан бод! Энэ нь тусгал өдөр юм. Хэвийн Шөнийн-Curfew
хэрэглэнэ.
Энэ нь өмнөх 4 жилийн дээр тусгах цаг болсон байна. Хүн бүр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд дүн
шинжилгээ хийдэг ба ирэх 4 жилийн төлөвлөгөөг бэлтгэдэг.
SHIRES & аймгийн 4 жилийн төлөвлөгөөг нийтэлж байна.

Цуглуулалт-д Quattro өдөр: Цуглуулах, тусгасан байна ирэх 4 жилийн үзэгдэл танилцуулж байна.
Хоёр Нарны Хооронд тэмцээн тэнд очиж дараа нь 1hour нь нээлттэй байна. хоол хүнс, уух байх (Төрийн
бус согтууруулах) ; , Сонсох дуулах & Хөгжим бүжиг, инээд эдэлж, аз жаргалтай зүрх & эерэг
сэтгэлийг байна.

Аз жаргалтай Quattro өдөр!

S ocialize Таны олон нийтийн дэмжлэг C elebrate
Quattro-Day "нь Quattro өдрийн залбирлаар эхэлдэг.

Quattro Өдөр - Залбирал YY
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) Би өнгөрсөн 4 жилийн тухай бодож
байна өрсөлдсөн 4 жилийн тань баярлалаа

Би алдрын төлөө миний шинэ 4 жилийн төлөвлөгөөг бэлтгэж байна
ирэх 4 жилийн хугацаанд тууштай эрмэлзэнэ 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн
Энэ залбирал Quattro өдөр ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Fun өдрийн ын таны амьдралд илүү хүү-ийн авчир. Кастодиан Guardian Fun
өдрийн сэдэв оролцох.
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Бидэнтэй нэгд! Кастодиан-Guardian Нью-Нас цагийн менежмент хүлээн авах:
Богино хугацааны

CG Klock ~ Цагийн гурвалжин шугам ~ Шөнийн-Curfew ~
CG өдөр тутмын тогтмол ~

Дунд хугацааны

CG Kalender ~ Fun өдрийн сэдэв ~
Урт хугацааны

CG Khronicle ~
CG Knowlege тасралтгүй ~
1GOD -Ийн мөчлөг:

Эхлэн> Төгсгөл> дахин> эхлэл> Төгсгөл> дахин ...

The Хууль Өгөгч Манифест 1GOD-ийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ, өмнөх бүх хуучирсан
гаргах!

Төгсгөл
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