Kustosz Strażnik New-Age zarządzanie czasem

Fun - DNI
Motywy
1God 1FAITH 1CHURCH Universe Powiernik Guardians

1GOD stworzony czas pomiaru Początek i koniec!
C> Obchody dzień F> Dzień zabawy M> Dzień Pamięci S> Wstyd-dni

Dzień miesiąca
Gwiazda

Dzień

Shire Dzień 1.3.7

Nowy Rok Dzień 1.1.1

BlossomDay 2.1.7
Ofiarami Crime Dzień 2.4.7
Rtęć Mnożenie Dzień 3.1.7 Ofiarami Day War 3.4.7
Wenus
Dzieci Dzień 4.1.7
Dzień zanieczyszczenie 4.2.7
Ziemia
Pracownicy Dzień 5.1.7
Dzień Matki 5.3.7
Księżyc
Dzień Edukacji 6.1.7
Defoliantów Dzień 6.2.7
Mars
Dzień Babci i Dziadka Dzień 7.3.7 7.1.7 Odżywianie
Jowisz
Wszechświat Dzień 8.1.7
Dzień Holocaustu 8.2.7
Saturn Habitat Day 9.1.7
Cron Dzień 9.3.7
Uran
Dzień Ojca 10.1.7
Tran Dzień 10.2.7
Neptun Survival Dzień 11.1.7
Pet Dzień 11.3.7
Słońce

Pluton

Dzień dobry-zdrowie 12.1.7 Uzależnienia Dzień 12.2.7

Słoneczny

Krzew Dzień 13.1.7

Święto Drzewa 13.3.7

Pascha Pascha Dzień 14.1.7

Quattro Dzień 14.0.2

Fun-Day motywy zaspokoić wspólnocie trzeba obchodzić się wstyd i zapamiętać. Zabawa-dni
nieobjęte Kustosz Strażnik Fun-Day tematów może być używany do lokalnych motywów. Uwaga!
Święta państwowe nie są obsługiwane w dni powszednie 1> 6! Nowe lat z wyjątkiem dnia
Paschy & Quattro Paschy.

Zdrowe ludzkie ciało i dusza muszą być szczęśliwy, śmiać się, śpiewać, tańczyć, modlić się, troska, akcji,
towarzysko i cieszyć więc uczestniczyć w Fun Day tematów.

uczestniczących w Uroczystości, Pamięci i wstyd Day cały rok jest ważnym i istotnym
elementem życia społecznego. Spotkania z innymi ludźmi jest ważne i potrzebne dla
osobistego stabilności emocjonalnej. Odgrywa również ważną rolę w dobrze funkcjonującej
społeczności. Dobrze funkcjonujący społeczność ma większe szanse na przeżycie.
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Memoriał Dni pomocy ofiarom krzywd. Te dni zachęcają
społeczność, aby spróbować zapobiec przyszłym krzywd. Dzień
Pamięci za pomoc w procesie żałoby.
CG wspierać Memorial Day.

WSTYD day dotyczą zło atakuje
przez ludzi na Ziemi i / lub ludzkiego.
Wstyd day to pobudka dla ludzkości.
Shun i stosuje wstyd.

uroczystości Memoriał WSTYD

DZIEŃ ZABAWY

1GOD dawać przykład Roboczy 5 dni. Na dzień 6 ocenić swoje
osiągnięcia, wykonaj dowolną niedokończone pracy i planu
następne tygodnie pracy.
W dniu 7 mieć cieszyć się życiem mają Dzień zabawy.

1GOD miał resztę. Medytując i modląc szukając wewnętrzną harmonię i szczęście dla jego
duszy. Anioły wykonane muzykę, śpiewał, tańczył i śmiech było słychać wszędzie. 1GOD był
w środku całej tej radości wszystkich korzystających z niego. 1GOD nazwał to 7 th dzień Dzień
zabawy.
Podążamy 1GOD ! Pracować 6 dni i zrobić dzień 7 Fun-Day. Towarzysko, wesel się, jeść, pić (bezalkoholowe)
, Śpiewać, tańczyć, śmiać się, ale także modlić się i medytować szukając wewnętrzną harmonię i
szczęście. Odwiedź Gathering. Uroczystości wsparcia, pomników i Shame dni.

1GOD czeka tutaj od ciebie!

rw

DZIEŃ ZABAWY - Modlitwa

TTTT
yY

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st Dzięki nazwa) za ten tygodni
wyzwań Starałem się żyć codziennie Modlitwę

Dzisiaj świętują i uwielbienie z rodziną i przyjaciółmi I poprosić
o pomoc w nadchodzącym tygodniu na chwałę 1GOD & Dobro
Ludzkości
Na temat dniowym istotnym modlitwa służy + modlitwie Fun-Day!
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1.1.1.New-Rok dzień (symbol: Wąż)
C GKalender Dekoracja
Obchody nowego Years Day to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe Depozytariusz
Strażników. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się
śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny umysł.

Uwaga! Nie ma żadnych fajerwerków. Są one zastępowane laserowych
świateł. Nie ma godziny policyjnej między nocny

Pascha ( ostatni dzień poprzedniego roku) & Nowe lata.
Dzień na Gathering Nowy Rok: The Gathering jest otwarty od 1 godziny po wschodzie słońca
tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać, tańczyć do muzyki, cieszyć się
śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny umysł. Powiernik Guardians powitać nadchodzący
rok z nie- tosty alkoholu, przytulić, pocałować i modlitwą. Szczęśliwego Nowego Roku !

Uwaga! Krzew wieniec &
drzewa są usuwane.

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
New-Years Day rozpoczyna się modlitwą nowej Years Day.

Nowe lata Dzień - Modlitwa

yY

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st nazwisko) zwraca się do wskazówek na
nadchodzący rok, abym mógł pozostać pokornym i służyć moja społeczność żyć
do mojego pełnego potencjału

Szerzyć przesłanie Prawodawcy manifest dla Chwały 1GOD & Dobro
Ludzkości
Modlitwa ta jest używana na 1 st dni w roku!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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1.3.7. Hrabstwo dzień (symbol: Na t)
C GKalender Dekoracja
Obchody Dnia Shire to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire, wszechświat Depozytariusz
Strażników. Parki są otwarte pełne aktywności. Lokalna rządowei- samorządowe prezentuje typ
karnawał działań i rozrywki. Podkreślając unikalne lokalne tradycje, Dialekt + parady i
podniesienie flagi. Główny język i dialekt są używane również tradycyjne ubrania powinny być
noszone i lokalnej kuchni cieszył.

Shire dni na Gathering: Olśniewający Gathering z traditio- końcowej odzieży jest otwarty od 1
godziny po wschodzie słońca tam. Mają kuchni lokalnej i picie (bezalkoholowe) ; słuchać,
śpiewać i tańczyć do muzyki tradycyjnej, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny
umysł.

Szczęśliwy Shire-Day!

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
ZA Hrabstwo to byli ludzie spotykają się, aby budować wspólnotę odpowiedzialności społecznej dla
realizacji wspólnego dobra dla wszystkich. A ' Hrabstwo' utrzymuje lokalnych tradycji żyje. Zapewnia
SMEC (Darmowa edukacja) I strzeże lokalnym środowisku. To wszystko jest właścicielem gruntu,
zapewnia klastra domów (Wynajem s') ustanawia cron

(Wspólnota Run & not-for-profit prowadzony obiekt) , A ' Hrabstwo'
ma 1 lub więcej " Shire-Oasis' składa się z SMEC „CRBC ( CROn- detaliczny i
Bazar Complex) ”, Sanktuaria (Siedlisko) Rolnictwo, Gminny-Cluster-Housing &
Work-kaplic.
Shire Dzień rozpoczyna się modlitwą Shire dzień.

Wynajem S dzień- Modlitwa

yY

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) domaga się, aby ten skromny
społeczność może być błogosławiony społeczności, która żyje w harmonii z
jego siedlisk społeczności, która zachęca rosnącą rodzinom społeczności,
która jest moim domem dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest używana w Shire dzień! Lub w razie potrzeby.
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2.1.7. Kwitnąć dzień (symbol: Kwitnąć)
C GKalender Dekoracja
Uroczystości kwiat Day to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire, wszechświat
Depozytariusz Strażników. Parks & Szkółki eksponatów wyświetlacz kwiat. Ciesz 1 PAN
BÓG' e tworzenie, kwiaty. Podziwiam ich wygląd, kolory i różnorodność, zapach ich zawiłą
odurzający aromat. Dziękuję 1 PAN BÓG na kwiaty. On & Ona deklarują przywiązanie do
siebie, dzieląc się kwiat, posiłek, tańczy i śmieje się razem.

Kwiat dni na Gathering: Olśniewający Gathering z kwiatów jest otwarta od 1 godziny po
wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać i tańczyć do
muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny umysł. Szczęśliwy
Blossom-Day!
Uwaga ! Ochrony roślin, że możemy korzystać z nich w przyszłości.

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Dzień zaczyna kwitnąć modlitwą kwiat dzień.

Kwitnąć Dzień - Modlitwa

yY

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st Dzięki nazwa) Ty na piękno
kwiatów kwiaty są przyjemne dla oka i serca proszę, jak kwiaty,
romans może rozkwitać Ślubuję, aby chronić i pielęgnować rośliny dla
chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana na Blossom dzień! Lub w razie potrzeby.

HE & SHE mecz się w niebie!
1GOD użytkownika

ON ONA założyć rodzinę!

Projekt:

ON jest Ojcem, Dostawcy / Protector.

ONA jest Matką, opiekunów / domową.
Nie ma równości, nie Holy-małżeństwo, brak opieki nad dziećmi przez osoby z
niepełnosprawnością seksualnej (Dzieci molestująca zmieszany płci, tej samej płci) ,
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2.4.7. ofiary z Przestępstwo dzień (symbol:

Dłońmankiety)

C GKalender Memoriał
Ofiar przestępstw (VC), Memorial Day to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Kondolencje Usługi są utrzymywane. Nie będzie eksponaty
„przestępstwa zapobiegania”, „Wspólnota-ochronnego”, „ścigania” i Sądownictwa. Wsparcie i dołącz
„” zapobiegania przestępczości

(Straż sąsiedzka) , Wysiłki Społeczność Pomoc w pomaganie i pocieszające
„Ofiarom Przestępstw”.
Przystąpić! Wsparcie przez: oglądanie, nagrywanie, raportowanie, aktorstwo (Co
areszt cywilnej) , Jest to obowiązek każdego człowieka, aby utrzymać społeczności
bezpieczne.

ofiary z Zbrodnia dni na Gathering: The Gathering jest Com forting 'Victims of Crime'. Jest
ona otwarta od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ;
słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i
pozytywny umysł.
Uwaga! Kustosz-opiekun usuwanie i odpowiedzialności sądownictwa wsparcie, które jest
miękkie na „bezprawia”!
Uspołecznić Wspieranie swojej społeczności Odzwierciedlać i wsparcie

Ofiary przestępstw dzień zaczyna się z ofiarami przestępstw Dnia Modlitwy.

ofiary z Przestępstwo Dzień - Modlitwa

yY

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st nazwisko) zwraca się do złagodzenia
bólu i ból ofiar przestępstw Pomocy Ofiarom Przestępstw uzyskać
sprawiedliwość i odszkodowanie obiecuję pomóc ściganie przestępstwa
niekończąca Zapytaj że zło jest karane w Life & Afterlife dla chwały 1GOD & Dobro
Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana na dzień Ofiar Przestępstw. Lub w razie potrzeby!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Ofiary przestępstw zasługują na wsparcie i Sprawiedliwość. ,
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3.1.7.Multiplication dzień (symbol: Jajko)
C GKalender Dekoracja
Obchody mnożenie Day to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe Depozytariusz
Strażników. Parks & Szkółki eksponatów wyświetlacz kwiat. W rodzinach porannych dają
sobie jaja wszelkiego rodzaju. Dla dzieci powinny być ukryte, więc mogą ich szukać.
Zabawki takie jak kurczak, jaszczurki lub ryby są również odpowiednie. W rodzinach
popołudniowych powinny mieć piknik i korzystających parki i ogrody (Przy dobrej pogodzie) ,
Pary świętować kryciem. Założyć rodzinę!

Mnożenie dni na Gathering: Olśniewający Gathering z kwiatów jest otwarta od 1
godziny po wschodzie słońca tam. Mieć jedzenie
(jaja dowolnego rodzaju) & drink (bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się
śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny umysł. Szczęśliwy Mnożenie-Day!

Uwaga! Mnożenie przez Gatunek Survival & Space-kolonizacji.

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Mnożenie Dzień rozpoczyna się modlitwą mnożenie dzień.

Mnożenie Dzień - Modlitwa

yY

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st Dzięki nazwa) You do korzystania z
kryciem zwraca na płodność i zdrowych urodzeń zastawów do kopulacji i
pomnożyć

Więc ludzkość może kolonizować wszechświat na chwałę 1GOD
& Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana na Mnożenie dzień. Lub w razie potrzeby!

Dla gatunku survival ludzie są do kopulacji i mnożyć. CG przekonanie, że kojarzenie i
namnażania jest częścią stałej relacji (Holy Matrimony Umowa) He & a SHE. Parzeniem i
pomnożenie poza Świętej małżeństwa jest „Trashy”. Wstyd i Shun trashy ludzie.
Dla osób z umysłowym i / lub seksualnej niepełnosprawności (Dzieci molestująca, tej samej płci,
zmieszany itp) cierpiących nie ma Holy-małżeństwo, rodzicielstwo nie.
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3.4.7. ofiary z Wojna dzień (symbol: bagnetowe)
C GKalender Memoriał
Ofiary wojny (VW) Memorial Day to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Kondolencje Usługi są utrzymywane. VW są zapamiętywane i
pocieszeni. Antywojenny parada odbywa.

Rozwiązania muszą uzyskać NON - PRZEMOCY!
zastawy wspólnotowe nigdy do udziału w inwazji i ścigać Invaders &
War-przestępców. Low-key show gotowości bojowej. Peace & Justice.
Pomoc Ruch pokojowy i ściganie przemocy wojny! MS / R7

ofiary z dni wojny w Gathering: The Gathering posiada żałobnej pamiętając "ofiar wojny.
Jest ona otwarta od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe)
; słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i
pozytywny umysł.

Uspołecznić Wspieranie swojej społeczności Odzwierciedlać i wsparcie

Ofiary wojny Dzień rozpoczyna się z ofiar wojny Dzień Modlitwy.

ofiary z Wojna Dzień - Modlitwa

yY

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) obiecuje pomóc i uzyskać
wspólnotową pomoc dla ofiar wojny zwraca złagodzić smutek i ból ofiar
wojny obiecuję pomóc ścigać War-przestępcy Zapytaj że Inwazje zostały
zniesione dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana na Ofiar Wojny! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Inwazje Koniec! konflikty graniczne są negocjowane bez przemocy.

Zabijanie cywilów Koniec! Killers są ścigane. MS / R7 ,
Zabijanie Żołnierze Koniec! Żołnierze są ujęte.
Torture Koniec! Oprawcy są ścigane. MS / R7 ,
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4.1.7. Dzieci dzień (symbol: Latarnia)
C GKalender Dekoracja
Obchody Dnia Dziecka to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Parki wyświetlić latarnia eksponatów. To jest czas
dla rodziców i dzieci, którzy grają, śpiewają i śmiać razem klejenia.

Dzień radości rodzinnego. Dziękuję 1 PAN BÓG dla dzieci. Shire śródmieście jest
ozdobione latarnie. Shire organizuje latawiec. Wieczorem parada latarnia gdzie powinny
uczestniczyć wszystkie dzieci.
Uwaga! Dzieci są naszą przyszłością i nieśmiertelność.

Uwaga! Brak świece są wykorzystywane lub inny płomień światła latarni.

Dzieci dzień na Gathering: The Gathering otworzyć od 1 godziny po wschodzie
słońca świeci tam z latarniami. Mają spożywcze
(bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać, tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe
serce i pozytywny umysł. Wesołego dnia Dziecka !

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Dzieci Dzień rozpoczyna się modlitwą dzieci dziennie.

Dzieci Dzień - Modlitwa

yY

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) Dziękujemy za
błogosławieństwo dzieci mogą zawsze korzystać z tego
błogosławieństwa Ślubuję dać im wykształcenie i dostać będę im
pokazać, jak wielbić na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana w dniu dziecięcych! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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4.2.7. Zanieczyszczenie dzień (symbol: Kosz na śmieci)
C GKalender Wstyd
Dzień zanieczyszczenie Wstyd to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Parki są czyszczone. Chciwość napędzany rewolucja
przemysłowa i jej rzut Juggernaut

Odległość marketing mają & zanieczyszczają naszą planetę.
Wyrzucenie śmieci obraca Ziemię na choroby podziurawiony Tip.
Woda zamienia się w szlamie,

śmierdzący i niezdrowe, kanalizacja. Obowiązkowa
clean-up dnia i społeczności. Shire zorganizować
oczyszczenia niczego, co wymaga czyszczenia + śmieci
usunięte.
Po czystej-up każdy jest piknik i
zastanawia się jak zmniejszyć śmieci,
zanieczyszczenia i ukarać sprawców
zanieczyszczeń!

dzień na zanieczyszczenie Gathering: The Gathering rozdaje czyszczenia doradzić i śmieci
torby. Otwarte od 1 godziny po wschód słońca idź tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ;
słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny
umysł.

Zabezpieczyć przyszłość Wspierać swoje Clean Wspólnotę
Skręcać WSTYD w akcji Zawierający zanieczyszczenia i ukarania sprawców zanieczyszczeń jest
Ludzkość przeżycia koniecznością.
Dzień zaczyna zanieczyszczenie Dzień Modlitw o zanieczyszczenie.

Zanieczyszczenie Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st name) przeprasza za rubbishing przez mojego
społeczności będę zadośćuczynić
Każdy zanieczyszczający podlega karze

I starać się żyć w zanieczyszczeniem społeczności wolnego
dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana w dniu zanieczyszczeniem! Lub w razie potrzeby.
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5.1.7.Workers dzień (symbol: Pszczoła)
C GKalender Dekoracja
Obchody Dnia pracownicy są wspólne wysiłki społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Odbyła się w parkach i ogrodach. Uznanie dla wszystkich
pracowników pracuje nie dla dobra społeczności. Transakcje eksponaty i umiejętności są
widoczne.
Miód jest udostępniona dla wszystkich. Wosk pszczeli, Świeca (Bez płomienia świeca może być bardziej
korzystne) świeci dla wszystkich eksploatowanych i zabitych robotników!

Ludzie mają potrzeby, które są spełnione przez rezultatów, które pociągają za sobą some- rodzaju
działań (praca,..) , 1GOD dawać przykład praca 5 dni w dniu 6 ocenić swoje osiągnięcia, wykonaj
dowolną niedokończone pracy i planu następne tygodnie pracy. W dniu 7 odpocząć cieszyć się życiem
mają Fun-Day (świętować) ,

Uwaga! Pracownicy są siła życia społeczności.
Pracownicy dzień na spotkanie: The Gathering olśniewające z eksponatami handlowych jest
otwarty od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają żywności, miód i picie (bezalkoholowe) ;
słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny umysł. Miłego
święta Pracy!

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Dla ekonomicznych zarządzania, wynagrodzeń i warunki (Wmw)
są ustalane przez rząd kraju. Aby uzyskać najlepszą każdego zarządzania
gospodarczego to żywiciela rodziny. WMW ( x 1-7), są ustalane corocznie przez
rząd.
Pracownicy Dzień rozpoczyna się modlitwą robotnicy dzień.

Pracownicy Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) prosi o pomoc, abym mógł być
przydatny pracownik może moje wysiłki są doceniane i nagradzane dość
Postaram się dać z siebie wszystko w każdym czasie zrobię moja
społeczność ze mnie dumna dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest używana w sprawie pracowników dzień! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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5.3.7.Mothers dzień (symbol: Królik)
C GKalender Dekoracja
Uroczystości Dzień Matki to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Parks & Szkółki eksponatów wyświetlacz kwiat. Dzieci cześć
ich matki. Ojcowie pokazać uwielbienie dla matki swoich dzieci. Podziękować 1GOD dla
matek. Wspólnota obchodzi specie przeżycie przez macierzyństwo. Matki święto z
rodziną, przyjaciółmi, śmiać się i są wesołe.

Dzień Matki w Gathering: The Gathering, olśniewające z kwiatów
honorować wszystkie matki obecny, jest otwarty od 1 godziny po
wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać,
śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce
i pozytywny umysł. Szczęśliwego dnia Matki!

Uwaga! Matek jest to, co wyrasta z Ludzkość.

1GOD użytkownika Projekt: ONA jest Matką, opiekunów / domową.

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Dzień Matki zaczyna z Modlitw Dzień Matki.

matek Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) Dzięki ty „ 1GOD ”Za
błogosławieństwo matki mogą być ich wysiłki docenione i nagrodzone
miłości będę szanować matkę

Będę dbać o nią jeżeli zajdzie taka potrzeba na chwałę 1GOD &
Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana na Dzień Matki! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.1.7. Edukacja dzień (symbol: Książka)
C GKalender Dekoracja
Obchody Dnia edukacja to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Itself Edukacja wyświetlacze. Publiczne Wychowawcy &
Scholars popisać! Wszystkie obiekty edukacji publicznej są otwarte. Edukacją
Certyfikaty są rozdawane. Rodziny praktykowania wiedzy ciągłości. Dziadkowie i
rodzice dzielić życia- doświadczenia z dzieci i wnuków!
Uwaga! Szukajcie, zysk następnie zastosować wiedzę (Dowiedz się i uczyć, przekazywać dalej)

SMEC ' Shire medycznej i edukacji Complex”
PHeC ' Hospital & Education prowincjonalnego Complex”

PDEc ' Prowincjonalny Defence & Centrum Alarmowego”

CE " Społeczność Pogotowie”
Pomoc Powiernik Guardian od kołyski do kremacji „Learn & Teach” edukacja Darmowe. Zakończ
wszystkie edukacji pozarządowych. Wymienić University CG staży + dalszego kształcenia
wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego.

dzień edukacji w Gathering: The Gathering, olśniewające z wiedzą jest otwarty od 1
godziny po wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać i
tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny umysł. Szczęśliwy
Edukacja-Day!

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Edukacja-Day rozpoczyna się modlitwą edukacja dzień.

Edukacja Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1 PAN BÓG , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) Promises do poszukiwania, zdobyć
i zastosować wiedzę całe życie długo Ucz się i uczyć poprzez Edukacji
swobodnie obsługiwać Free-edukacji publicznej przekazać doświadczenia
życiowe do następnej generacji dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana w dniu Edukacji! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.2.7.Defoliant dzień (symbol: Martwych liści)
C GKalender Wstyd
Defoliantów-Day Wstyd to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Ziemia jest wyczyszczone z GM upraw. rolnicy
GM-Crop dostać, MS / R7
Defoliantów dzień zwraca uwagę na złej wojnie toczonej przeciwko roślin. Defoliantów-toksyna (Agenta-pomarańczowe)
sprawia, że roślina straci swoje liście. Został on opracowany przez US-wojskowa, aby zwiększyć jego
szybkość zabijania ludzi. Defoliantów-toksyna stał się wielofunkcyjny środek chwastobójczy.

Twórcy defoliantów toksyny ekspandowane Genetic Modified (MG)
rośliny spożywcze (Potwór Crop) , Stwierdzono, że te (MG) rośliny spożywcze łatwo więdną i umierają
młodo i mają kłopoty rozmnażanie. Podczas jedzenia żywności z tych roślin, ludzie mogą spodziewać się
starzeć szybciej, zmarszczka łatwe, poronienia, mają wady wrodzone i przedwczesną śmierć.

Herbicydy i genetyczne zmodyfikowane nasiona / rośliny poruszać się w górę łańcucha pokarmowego
modyfikujący każdą-link, w tym ludzi. Zagrożeniem dla ludzkości!
Zorganizuj lub być częścią pokojowym proteście mieć wojskowy pozbyć się toksycznych broni. Pomoc
samorządowych Wyczyść (przypiekać) Ziemia modyfikowane genetycznie (MG) roślin spożywczych. Zaprzestać
używania herbicydów.

Defoliantów dni na Gathering: Zebranie wspiera działania prze- nity. Otworzyć od 1
godziny po wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać,
dyskutować herbicydy & GM-Crop.
Defoliantów-Day rozpoczyna się modlitwą defoliantów dzień.

defoliantów Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st nazwa) będzie chronić roślina,
gleba i woda z toksyną Przeciwstawiać & Stop modyfikację genetyczną
każdej żywej istoty zapewni Shire wypala zatruta ziemia ukarze
herbicydy Rośliny GM sprawcy na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana na defoliantów dzień! Lub w razie potrzeby.

Zabezpieczyć przyszłość Wspieranie swojej społeczności

Skręcać WSTYD w akcji
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7.1.7.Grandparents dzień (symbol: Żółw)
C GKalender Dekoracja
Obchody dziadków Day to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Parki są otwarte. Dzień spędzać czas razem, wnuki z
dziadkami. Grając, śpiew, ucztowania, rozmawiając, śmiejąc się. Dziękuję 1 PAN BÓG dla
dziadków.
Uwaga! stosuje się dziadkowie, „wiedzy ciągłości”.
Gdzie dziadkowie przeniósł się w zaświaty. Wnuki pamiętają je poprzez wspominanie z
rodzicami. Tak aby zachować swoje istnienie żyje w sercach i umysłach najmłodszych
członków rodziny. Po reminiscing rodzice powinni modlić się, grać, śpiewać, wspólny
posiłek i śmiać się razem z dziećmi, kończąc dzień szczęśliwy.

Dzień Babci i Dziadka w Gathering: Zgromadzenie, olśniewające z kwiatów honorować wszystkie
Dziadkowie obecny. Jest ona otwarta od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe)
; słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny
umysł.

Happy dziadków-Day!
S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Dziadkowie-Day rozpoczyna się modlitwą dziadkowie dzień.

Dziadkowie Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st nazwa) szanuje Dziadkowie
wiedzy-ciągłość dzięki dziadków za danie nam dziedzictwo dzięki
Dziadkowie nauczania nam Tradycje względami Dziadkowie dla ich
osiągnięć na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana na Dzień Babci i Dziadka! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Ciągłość wiedzy ludzkiej niezbędne sztuka przetrwania.
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7.3.7.Nourishment dzień (symbol: Jedzenie)
C GKalender Dekoracja
Obchody Dnia pokarm stanowią wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe Depozytariusz
Strażników. Parks & Szkółki wyświetlić lokalne jedzenie. Jedzenie picie (bezalkoholowe) są
obchodzone. Cieszyć się 1GOD” s dostarczanie pożywienia, zapachu i smaku różnorodne jedzenie.

Lokalna społeczność pokazuje poza jej kuchni lokalnej. Posiłki są wspólne,
śmiech jest wspólna. Nakarmić głodnych, ugasić pragnienie. Nikt nie powinien iść
głodny lub spragniony w tym dniu.

Uwaga! Dobry Pożywienie utrzymuje ciało zdrowe.

Pożywienie dni na Gathering: The Gathering, pokazuje
Różnorodność kuchni lokalnej. przygotowanie żywności i diety
niebezpieczeństw Informacje są dostępne. Cieszyć lokalnej kuchni, mają
spożywcze (bezalkoholowe) , Karmić głodnych ugasić pragnienie, słuchać,
śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i
pozytywny umysł. Pożywienie-szczęśliwy dzień!

Co tydzień-dzień musi mieć motyw kolacja: na przykład

Dzień 1: Warzywa; Dzień 2: Drób; Dzień 3: Ssak;
Środowy: Gad; Day5: Owoce morza; Weekend: Nasiona orzechów;
Dzień zabawy: Owadów.

Feed 5 razy dziennie:
'Śniadanie, Early Day-przekąski, lunch, Late Day-przekąska, kolacja'.

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Pożywienie-Day rozpoczyna się modlitwą odżywianie dzień.

Pokarm Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st nazwa) Dziękuję za dostarczenie mi z codziennym
piciem i jedzeniem Postaram się być zasługuje odżywianie każdego dnia mogę
być oszczędzone bolesne pragnienie i znieczulające ból Hunger I dążyć do
wyeliminowania głodu i pragnienia w mojej społeczności na chwałę 1GOD & Dobro
Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana na Odżywianie dzień! Lub w razie potrzeby.
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8.1.7.Universe dzień (symbol: Rakieta)
C GKalender Dekoracja
Obchody Dnia wszechświat to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Czasoprzestrzeni Eksploracja wyświetlacze w parkach! Obchodzi
osiągnięć ludzkości Space-Exploration! Aktualizacje na Space-Exploration &
Space-Colonization! Spełniając ludzkie przeznaczenie jako powiernicy fizycznego
wszechświata. Główne obchody roku przez Depozytariusza Strażników Wszechświata (1Church)
!

Wszechświat dni na Gathering: The Gathering, pokazuje obrazy z osiągnięć w
Space-Exploration & Space-kolonizacji. Jak i przyszłych planów. The Gathering jest otwarty
od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać
i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny umysł.

Szczęśliwy Universe-Day!
1GOD utworzona 2 Universe & wybrany ludzkość stać Kustosz fizycznego
Wszechświata. 1GOD ludzi chce się rozmnażać i kolonizacji przestrzeni i stają się
opiekunami fizycznego Wszechświata.
Przestrzeń-Exploration & Space-kolonizacji ludzkości przeznaczenie.

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Universe-Day rozpoczyna się modlitwą wszechświat dzień.

Wszechświat Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) dziękuje za wybranie
Ludzkość będzie Kustosz
Wszechświat fizyczny
Zastawów być Kustosz Ziemi i ludzkości zastawów kolonizować
wszechświat i stać się jego kustosz prosi o pomoc w wypełnianiu
ludzkości przeznaczenie dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana na Universe dzień! Lub w razie potrzeby.
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8.2.7.Holocaust dzień (symbol: Atomic-cloud)
C GKalender Wstyd
Dzień Holocaustu Wstyd to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire &
Universe Depozytariusz Strażników. Parki mają czuwania antynuklearny

W roku 59 (CG NAT) The „US” zaatakowany Ludzkość & Planet Ziemia dwukrotnie,
obraźliwe 1GOD , W 2 atomowe ataki na miasta Hiroszimę i Nagasaki „” to deklaracja
wojny przeciwko ludzkości Planet Earth & Urząd ds 1GOD. Zło English
Dziedziczna-Tyrant & Zło prezydent USA Franklin Roosevelt (na 2 najbardziej Źli ludzie
w historii ludzkości) dołączył do rozwijania broni do eksterminacji człowiek-rodzaj &
Planet Earth, 1GOD” s Creations.
Zło USA, angielski i obywateli kanadyjskich dołączył do opracowania " Broń masowego
rażenia' niszczyć 1GOD” s kreacje. Zło prezydent USA

Harry Truman (WWII najbardziej Zło War-karny) następnie popełnił najbardziej przerażające
tchórzliwych przestępstw z użyciem „broni masowego rażenia” na rzeź cywilów (Niemowlęta,
matek, seniorzy, zwierzęta, ... szpitale, szkoły, domy, ...). Najbardziej Zło akt w historii
ludzkości. Módlcie się z nami, że wszyscy zaangażowani w ten Holokaustu. Przeżyj nędzę i
cierpienie powodowane są przez cały czas.

USA to jedyny kraj, do korzystania z tych ' Broń masowego rażenia' , Oni stale
zagrażają cywilizacje eksterminacji. Na przykład
Zło karne braćmi Kennedy / cywilizacji Radziecki; Bush, Howard, Blair koalicja
chętnie Złych / irackich i irańskich Cywilizacji. Armia USA jest największym
zagrożeniem dla przetrwania człowieka. US Military jest rozbrojony z „broni
masowego rażenia”. Produkcja broni masowego rażenia, Koniec. Broń fachowcy
są zdemontowane naruszeniu, MS / R7
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Uran głównym źródłem materiałów dla energetyki jądrowej do
wzbogacania uranu, potrzebne do budowy " Broń masowego rażenia ”. Dlatego
kopalniach uranu są zamknięte / uszczelnione. Energia jądrowa jest
zamknięta i rozebrana. Naukowcy jądrowe są w klatkach,

MS / R7 & Nuclear-Science zakazane !!!
Zabezpieczyć przyszłość Wspieranie swojej społeczności

Skręcać WSTYD w akcji

Pamiętaj atak na Ludzkości Pamiętaj o niewinnych cywilów
„Hiroshima / Nagasaki”
Uwaga! Zamykanie kopalń uranu jest Ludzkość musi przetrwanie

Pomoc Shire zamknięcia kopalni uranu, moc elektrowni jądrowych i urządzeń
badawczych.
Zorganizuj lub być częścią pokojowym proteście mieć „broń masowego rażenia” z
zdemontowane. Żądanie: MS / R7 dla wszystkich naukowców jądrowych dla wszystkich „broni
masowego rażenia” produkuje przywódcy polityczni, którzy promują ten rodzaj uzbrojenia,
żadnych wojskowych osobistych przy użyciu tej broni. survival

Ciebie!

Humankinds' zależy od

Hollocaust dni na Gathering: The Gathering kom- wspiera działalność munity. Otworzyć
od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać,
dyskutować rozbrojenia.
Holocaust-Day rozpoczyna się modlitwą Holocaust-Day.

Całopalenie Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) zapamięta Hiroshima i
Nagasaki ofiar & US Zło będzie ścigać wszystkich ludzi, którzy są
zagrożeniem dla kreacji zapewni zniszczenie broni masowego zniszczenia
spowoduje zamknięcie kopalni uranu, demontaż wszystkich elektrowni
jądrowych, urządzeń badawczych i ściganie ich operatorami. Dla chwały 1GOD
& Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana w dniu Holocaustu! Lub w razie potrzeby.
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9.1.7.Habitat dzień (Symbol: dowolny Chwast)
C GKalender Dekoracja
Obchody Habitat Day to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Jest Roczne Habitat clean-up!
(Sucha runo niebezpieczne rośliny) , Habitat dzień jest inicjatywa lokalna środo- wiska do tworzenia
świadomości środowiska lokalnego. Rząd szczeblu lokalnym organizuje przyjaznych dla
środowiska działań wspieranych przez społeczność & Powierniczego Guardians na przykład jak
radzić sobie powietrze, woda, zanieczyszczenie gleby i śmieci; jak zapisać zagrożonych stworzeń i
roślin.

Samozachowawczy oznacza, że musimy żyć w harmonii ze środo- wiska. Patrząc po
Habitat jest częścią losu ludzkości.
Uwaga ! 2-te najważniejszy dzień dla Depozytariusz Strażników.
Moralne i obywatelskie obowiązki: Zamknij kopalnie! Zatrzymać spalania węgla, gazu, ropy,
uranu, drewno .. ścigać trucicieli powietrza! Zamknij kopalnie uranu! Demontaż elektrowni jądrowej
stacje! Rozbroić wojskowej broni jądrowej! Zatrzymaj wytwarzania toksyn! Ściganie toksynę
śmietnika! Przestają rosnąć GM-Crop! Zamknij producentów nasion i ich ścigania.

Harmonizować z Habitat!
Siedlisko dni na Gathering: The Gathering obsługuje commun- działalność ity. Istnieje
wyświetlacz Habitat! The Gathering jest otwarty od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają
spożywcze (bezalkoholowe) ; śpiewać i tańczyć, słuchać muzyki, cieszyć się śmiech, mieć
szczęśliwe serce i pozytywny umysł. Szczęśliwy Habitat-Day!

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Siedlisko-Day rozpoczyna się modlitwą siedlisko dzień.

Siedlisko Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) prosi o pomoc w
ochronie siedlisk Promises trzymać zanieczyszczających
odpowiedzialnych obiecuje harmonizować z Habitat zwraca sprawcy
karane teraz i po śmierci dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana na Siedliskowej dzień! Lub w razie potrzeby.
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9.3.7. cron dzień (symbol: Procent)
C GKalender Dekoracja
cron Obchody Dnia mają wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe Depozytariusz
Strażników. Freebies hand-out Cron jest. ' cron '

(Wspólnota Run Własnością nie dla zysku) , Lobbować za wsparcie i wolontariuszy! ' CRBC” ( Cron
detalicznych i Bazar Complex) są otwarte dla kupujących.
Uwaga! cron zastąpić (Marka przestarzałe) Własność państwowa (Komunizm)

& własność prywatna (Kapitalizm) Spekulanci.
Cron dni na Gathering: The Gathering obsługuje Cron. Lokalna Cron dokonać informacji i
gratisy dostępne. The Gathering jest otwarty od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają
spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć
szczęśliwe serce i pozytywny umysł. Szczęśliwy cron Dzień!

cron ( Społeczność Run Własnością not-for-profit) model biznesowy Universe Powiernik
Guardians który zastępuje państwowych jednostek i modeli biznesowych
Private-własnościowe. ZA cron organizacja musi być zarządzana. Pojedyncze przywództwo
jest tyrania. Przywództwo przez Komitet jest fair. Cron D-MC ( Podejmowanie decyzji Komitet) Składa
się z 7 członków.
Uwaga! Społeczność Run Własnością not-for-profit, Comsumer przeznaczenie.

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Cron Dzień rozpoczyna się modlitwą Cron dzień.

cron Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) Promises zastąpić State &
prywatnej własności z Cron zastawów zobaczyć spekulantów ścigane
Zobowiązuje się do przestrzegania obowiązków społecznych i praca
pracą etyka do mojego najwyższego standardu na rzecz społeczności
na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana na Cron dnia! Lub w razie potrzeby.
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10.1.7. ojcowie dzień (Symbol: dowolny Jaszczurka)
C GKalender Dekoracja
Ojcowie Obchody Dnia mają wspólny wysiłek społeczeństwa,
Shire & Universe Depozytariusz Strażników. elektryczne imprezy
przy grillu (Bez spalania węgla, gazu, drewna ..) sizzling w
parkach.

Dzieci cześć swojego ojca. Matki pokazują adorację
kierunku ojca swoich dzieci.
Uwaga ! Ojcowie ubierać kolorowe!
Dzień Ojca na Gathering: The Gathering jest sizzling z jedzeniem. Uhonorowanie wszystkich
ojców obecny. The Gathering jest otwarty od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają spożywcze
(bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe
serce i pozytywny umysł. Szczęśliwego dnia ojca!

Uwaga ! Ojcowie wykonawcze ludzkości przeznaczenie. 1GOD użytkownika

Projekt: ON jest Ojcem, Dostawcy / Protector.

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Ojcowie-Day rozpoczyna się modlitwą ojcowie dzień.

ojcowie Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) dziękuje za
błogosławieństwa Ojców
Może ich wysiłki są doceniane i nagradzane w odniesieniu Kocham cię
tato!
Będę dbać o niego jeśli będzie to potrzebne dla chwały 1GOD &
Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana na Dzień Ojca! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

22

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Kustosz Strażnik New-Age zarządzanie czasem

10.2.7. Beczeć dzień (symbol: Hipopotam)
C GKalender Wstyd
Tran Dzień Wstyd to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe Depozytariusz
Strażników. Junk-food brzydota, wystawy!
Tran jest spowodowane przez przejadanie się, niewłaściwej diety i braku
aktywności fizycznej. Osoby z nadwagą opona łatwo, co czyni je mniej
użyteczne ciężarem. Wspólnota musi przejąć na tych nieszczęsnych słabych
osobników.

Shire daje „tran raport eliminacji”. Wspólnota ma współpracować,
aby wyeliminować i ścigać dostawców fast-food i napojów
słodzonych zarówno z alkoholem i bezalkoholowe. Tran jest brzydki
odrażający co chcesz zwymiotować.

Dla organizmu dobre samopoczucie wyeliminować tłuszcz! ! !
Tran dni na Gathering: Otworzyć od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Działania
Wspólnoty są obsługiwane. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać, dyskutować otyłość,
dieta i aktywność. Mówić NIE do SŁODKIE

Fruktoza główną przyczyną cukrzycy, otyłości .. (Beczeć
- Ludzie) Fruktoza jest zły, czy chodzi w cukier lub owoce. Mówić NIE na
ciasto, śniadanie-płatki, Cola, serdeczny, energetycznie napoje
aromatyzowane-Milk, Lody, likiery, lemoniady, marmolada, słodki pustynia,
słodkie przekąski-...

Uwaga! Otyłość skutki uboczne: Depresja, cukrzyca, zmęczenie,
zdyszany, Wysokiego ciśnienia krwi, przedwczesnej śmierci!

Tran-Day rozpoczyna się modlitwą tran-Day.

Beczeć Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st nazwać) Pomóż mi być nie otyłych Pomoc otyłych
uzyskać zdrowe

Karać dostawców junk-food w życiu & Afterlife Niech ta
społeczność będzie junk-food darmo dla chwały 1GOD & Dobro
Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana na tran dzień! Lub w razie potrzeby.
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11.1.7. Przeżycie dzień (Symbol: dowolny Żbik)
C GKalender Dekoracja
Obchody Survival Day to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe Depozytariusz
Strażników. Sprawdź służb ratunkowych. Pokazać dumę przetrwania człowieka. Ocenić
„przetrwania” Chain! Dzień, w którym usługi ratunkowe, wewnętrzne i zewnętrzne
bezpieczeństwo osobiste pokazać swoje możliwości. Wspierać ich.

Survival dni na Gathering: The Gathering wspiera Emergen
- Cy Secutity Servces. Otworzyć od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe)
; słuchać, dyskutować otyłość, dieta i aktywność. Żyć, Survival-Chain. Szczęśliwy
Survival-Day!

Uwaga ! Nie Survival 1 priorytetem.

Survival zamówienie: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,
4.Family, 5.Individual, 6.Animals, 7.Personal dobytek
Survival według wieku: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
Kiedy potrzeba, aby podjąć decyzję o rząd stosuje Survival, użyj powyższych zasad.

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Survival-Day rozpoczyna się modlitwą survival-Day.

Przeżycie Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st Dzięki nazwa) Państwo dla
przetrwania ludzkości Postaram się pomóc w moje ciało, gatunek i
społeczność przetrwać Zrobię przetrwanie mój no.1 priorytetem proszę
wspierać moje wysiłki, aby przeżyć na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana na przeżycie dnia! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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11.3.7. Zwierzę domowe dzień (Symbol: dowolny Zwierzę domowe)

C GKalender Dekoracja
Obchody Pet Dzień wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe Depozytariusz Strażników. pokaż
milusińskich off ... Pet klubów wprowadzonych eksponatów i rozdawać informacje. Dzień pieścić swojego
zwierzaka. Zwierzęta spełniać potrzeby społeczne. Pet własność musi być odpowiedzialny. PET może pomóc
człowiekowi prowadzić dłużej zdrowsze życie.

Pet dzień na Gathering: The Gathering obchodzi zwierzęta (Uwaga jest to jedyny dzień zwierzęta
domowe są mile widziane w Gathering) , Jest ona otwarta od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają
spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe
serce i pozytywny umysł. Dzień szczęśliwy dla zwierząt!

Uwaga ! Zwierzęta ludzką potrzebę. Pet są ważną częścią, Edukacja bezpłatny.

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Pet-Day rozpoczyna się modlitwą Pet-Day.

Zwierzę domowe Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st name) Dzięki Ci za radość Zwierzęta będę
trenować, dbać i pielęgnować wszystkie zwierzęta Postaram się być
odpowiedzialny opiekuńczy Pet opiekun chronić zwierzęta przed
okrucieństwem i złym traktowaniem dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana w dniu zwierzaka! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Okrucieństwo
wobec
zwierząt
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12.1.7.Good-zdrowie dzień (symbol: Ośmiornica)
C GKalender Dekoracja
Obchody Dnia dobrej zdrowotne są wspólne wysiłki społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Health & Fitness w parkach ... Shire prezentuje typ karnawał
działań i Rozrywka podkreślając Health & Fitness. usługi zdrowotne pokazują eksponaty. Dzień
jeść i pić zdrowe

(Bez alkoholu! Nie GM food! Nie produkowane mięso i drób! Nie lemoniady! Żaden umysł
substancji modyfikujących! Nie palić! Nie słodycze!)
I zrobić pewną aktywność fitness. Odwiedź chory!

dzień dobry-zdrowie na Gathering: The Gathering jest sizzling ze zdrową
żywnością. Jest on otwarty od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe)
; słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i
pozytywny umysł. Happy Day Good-zdrowie!

Uwaga ! Dobre zdrowie dla użytecznego długiego życia.

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Dzień dobry-Zdrowie zaczyna z Modlitw Good Health Day.

Dobre zdrowie Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st nazwa) przeprosić za moje
niezdrowego stylu życia I starać się zadośćuczynić

Należy wspierać moje wysiłki, aby zadośćuczynić Popieram
„bezpłatnego leczenia, gdy chory” dla chwały 1GOD & Dobro
Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana w Wielki Dzień Zdrowia! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Masz tylko 1 body dbać!
Nie stać ćpunem farmaceutycznej lub
części ciała Anti-parts 1GOD potwór !!!
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12.2.7. Uzależnienie dzień (symbol: Postój)
C GKalender Wstyd
Uzależnienie Dzień Wstyd to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe Depozytariusz
Strażników. Uzależnienie brzydota, wystawy! Uzależnienia są spowodowane presją rówieśników
i słabości umysłu i ciała. Addicted ludzie są zdesperowani i nierzetelne, co czyni je zagrożenie i
obciążenie.

Wspólnota musi przejąć na tych nieszczęsnych ludzi słabych.

Halt Uzależnienia od Wspólnot niszczących
Mówić NIE!

Do Uzależnienie!

Uwaga! Każdy ma moralny i obywatelskiego obowiązku wykluczenia jony addict- od
społeczności! Uzależnionych wymaga stałej obserwacji, aby powstrzymać ich przed
ponownym addicting. Uzależnionych i przeszłe addics nie można ufać!

Zabezpieczyć przyszłość Wspieranie swojej społeczności

Skręcać WSTYD w akcji
Uzależnienie dni na Gathering: The Gathering obsługuje prze- działalność nity. Otworzyć od
1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać, dyskutować
uzależnień. Mówić NIE! Do
UZALEŻNIENIE!
Uzależnienie-Day rozpoczyna się modlitwą uzależnienie dzień.

Uzależnienie Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st nazwać) Pomóż mi być uzależniony

Pomoc Ludzkość zawierać uzależnienia Karać dostawców
nałogi w życiu & Afterlife Niech ta społeczność będzie
uzależnienie darmo dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana w dniu Addiction! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.1.7. Krzew dzień (symbol: Berry / Nut)
C GKalender Dekoracja
Obchody krzew Day to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe Depozytariusz
Strażników. Wieniec Berry / Orzechy, wypolerowane buty ...

W porannych rodziców wypełnić buty z jagód i orzechów (Brak słodycze, nie
prezentuje !!!) , Wypolerowane buty były na poprzednim wieczorem
umieszczonego w salonie przez dzieci i rodziców.

Rafa wykonane z liści krzewu lokalnych (sztuczny) , Kolorowe urządzone w tym 3 świec
elektrycznych (Dowolny kolor / rozmiar) symbolizującej 1GOD 1FAITH 1Church. Miska
owoców i orzechów jest umieszczony w środku rafy. Jagody i orzechy są uzupełniane w miarę
potrzeb. Rafa pobyt na stole, aż nadchodzi dzień noworoczny.

Krzew dni na Gathering: The Gathering, ma liści krzewu Reef (sztuczny) pokaz. Jest
on otwarty od 1 godziny po wschodzie słońca tam.
Mieć jedzenie (Jagód / orzechy) & drink (bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć
się śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny umysł.

Szczęśliwy Krzew-Day!
Uwaga ! Jagody i orzechy koniecznością

w każdej diecie!

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Krzew-Day rozpoczyna się modlitwą krzew dzień.

Krzew Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) Dziękujemy za Krzewy

Zrobię Jagody, orzechy część mojej codziennej diecie obiecuję
sadzić i utrzymać krzewy w Shire-Oasis będę odpowiedzialny
opiekuńczy Krzew kustosz dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana na Krzew dzień! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.3.7. Drzewo dzień (symbol: każdy Tree)
C GKalender Dekoracja
Obchody drzewo-Day to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire, wszechświat Depozytariusz Strażników.
Wizyty parków. Zasadzić drzewo! Drzewa są niezbędne dla przetrwania ludzkości i dobrego samopoczucia. Bądź
Drzewo-Depozytariusza.

Rodzina gromadzi się wokół sztucznego drzewa. Który został ozdobnym ted, śpiew, jest wesoły i
kochający, podając wzajemnie prezenty (Tylko owoce bazie drewna) następnie ucztowania. pobyt w
górę drzewa, aż dzień Nowego Roku.

Drzewo dzień na Gathering: Każdy Gathering, obchodzi drzewami. Jest
on otwarty od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Posiada zdobione
sztuczne drzewo. Mieć jedzenie
(Drzewa owocowe) & drink (bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać i tańczyć do
muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny umysł. Happy
Tree-Day!
Uwaga !

Istota Drzewo-Depozytariusz jest
przeznaczenie ludzkości!

CG wsparcie plantacje choinkowe
(Las recyklingu) ,

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Drzewo-Day rozpoczyna się modlitwą drzewo dzień.

Drzewo Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st name) Dziękujemy za pięknem
Drzewa Ślubuję mieć drzewa wandali ścigane obiecuję sadzić i
utrzymanie drzew w Shire-Oasis będę odpowiedzialny opiekuńczy
Drzewo kustosz dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana w dniu drzewo! Lub w razie potrzeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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14.0.1. Pascha dzień (symbol: każdy Sowa)
C GKalender Dekoracja
obchody Paschy-Day to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe
Depozytariusz Strażników. Refleksji na temat minionego roku!

Shire prezentuje działalność typu karnawał, rozrywkowej kończąc Laserlight
wystawie w Sunset. Nie ma godziny policyjnej między nocny Pascha & 1 St dni od
przyszłego roku. Jest to czas, aby zastanowić się nad poprzednich 364 dni. Każda
osoba dokonuje analizy ubiegłym roku i przygotowuje plan na nadchodzący rok.

Pascha dni na Gathering: The Gathering jest sizzling ze zdrowej żywności. The Gathering
odzwierciedla się w ubiegłym roku i plany na nadchodzący rok. Jest on otwarty od 1 godziny po
wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe) ; słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki,
cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i pozytywny umysł. Szczęśliwy Pascha-Day!

Uwaga ! Spójrz wtedy planować.
Nocnej godziny policyjnej w Quattro roku został
rozszerzony przez 3 godziny, a nie całą noc.

S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Pascha-Day rozpoczyna się modlitwą Pascha dzień.

Pascha Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st nazwać) Dziękujemy za zróżnicowanej roku

Ja analizując Tegoroczna życiowych doświadczeń w nadchodzącym
roku plan jest zrobić więcej dobrego Teraz Pascha może zabrać
mnie do następnego roku na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana w dniu Paschy!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
W tym roku zbliża się do końca. Dokonano analizy. Teraz przygotować się do nowego początku
poprzez recykling niektórych poprzednich.

Dołącz do nas! Embrace depozytariusz-Stróża New-Age zarządzanie czasem

30

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Kustosz Strażnik New-Age zarządzanie czasem

Co 4 lata jest Quattro Rok. Jest obchodzony w dzień: Quattro- Pascha!

14.0.2.Quattro dzień (symbol: każdy Frog)
C GKalender Dekoracja
Obchody Quattro-Day to wspólny wysiłek społeczeństwa, Shire & Universe Depozytariusz
Strażników. Refleksji na temat ostatnich 4 lata! Jest to dzień refleksji. Dotyczy normalny nocny
godziny policyjnej.

Jest to czas, aby zastanowić się nad poprzednich 4 lat. Każda osoba dokonuje analizy
ostatnich 4 lat i przygotowuje plan na najbliższe 4 lata.
Shires & Province publikować 4 plany rocznie.

Quattro dni na Gathering: The Gathering, odzwierciedla, prezentuje wizję na najbliższe 4
lata. Jest on otwarty od 1 godziny po wschodzie słońca tam. Mają spożywcze (bezalkoholowe)
; słuchać, śpiewać i tańczyć do muzyki, cieszyć się śmiech, mieć szczęśliwe serce i
pozytywny umysł.

Happy Day Quattro!
S ocialize Wspieranie swojej społeczności C elebrate
Quattro-Day rozpoczyna się modlitwą Quattro-Day.

Quattro Dzień - Modlitwa yY
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st nazwa) Dziękujemy za trudnych 4 lat
jestem odzwierciedlających na ostatnich 4 lat

Postaram się wytrwać w ciągu najbliższych 4 lat przygotowuję
mój nowy plan 4 lata dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana na Quattro dzień!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Przynieść dodatkowy interes użytkownika w swoim życiu na Fun-day. Uczestniczyć w Kustosz
Strażnik Fun-Day tematów.
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Dołącz do nas! Embrace Kustosz-Stróża New-Age zarządzanie czasem:
Krótkoterminowy

CG Klock ~ Time-trójkąt-linia ~ Nocnej godziny policyjnej ~

CG codzienności ~
Średnioterminowa

CG Kalender ~ Fun-Day tematów ~
Długoterminowy

CG Khronicle ~
ciągłość CG wiedza ~
1GOD „Y cykl:
Począwszy> koniec> recycle> rozpoczynających> koniec> recycle ...

The Prawodawcy Oczywisty 1GOD użytkownika Ostatnie wiadomości dzięki czemu wszystkie
poprzednie nieaktualne!

Koniec
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