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1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

DIVERTIDO - DÍA
Temas
1 DEUS tempo creado para medir Comezo e Fin!
C > Día de celebración F > Día de diversión M > Día conmemorativo S > Vergoña

Mes
Estrela

Sol

Mercurio
Venus
Terra

Lúa

Marte

Xúpiter
Saturno

Urano
Neptuno
Plutón

Solar
Pascua

Día

Día

Novidade-Ano Día 1.1.1
Día da Comarca 1.3.7
BlossomDay 2.1.7
Día das vítimas do crime 2.4.7
Xornada de multiplicación 3.1.7 Día das vítimas da guerra 3.4.7

Día dos nenos 4.1.7
Día da contaminación 4.2.7
Día das traballadoras 5.1.7 Día das nais 5.3.7
Día da Educación 6.1.7
Día desfoliante 6.2.7
Día dos avós 7.1.7 Día da alimentación 7.3.7
Día do Universo 8.1.7
Día do Holocausto 8.2.7
Día do hábitat 9.1.7 Día do CROn 9.3.7
Día dos pais 10.1.7
Día da gordura 10.2.7
Día da supervivencia 11.1.7 Día das mascotas 11.3.7

Día da boa saúde 12.1.7

Día das adiccións 12.2.7
Día arbustivo 13.1.7 Día das árbores 13.3.7

Día de Pascua 14.1.7 Día de Quattro 14.0.2

Os temas de diversión serven para que a comunidade precise celebrar,
avergoñarse e lembrar. Os Fun-Days que non están cubertos polos custodios
do Gardián poden ser usados para temas locais. Nota! Os días festivos non se
admiten os días festivos do 1 ao 6. Excepto o día de Aninovo, a Pascua e o
Quattro-Pascua.
Un corpo humano e unha alma saudables deben ser felices, rir, cantar, bailar,
rezar, coidar, compartir, socializar e gozar, así que participa nos temas do Fun
Day. Participando en Celebracións, Memorial e VERGOÑA
O día todo o ano é unha parte importante e esencial da vida na comunidade.
Socializar con outras persoas é importante, necesario para a estabilidade
emocional persoal.Tamén xoga un papel importante nunha comunidade que
funciona ben. Unha comunidade que funciona ben ten máis posibilidades
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da supervivencia.

Memorial Os días axudan ás vítimas dos delitos. Estes días
animan á comunidade a tratar de evitar futuros erros.A
axuda do día conmemorativo no proceso de loito.
Asistencia de CG Días conmemorativos.

VERGOÑA os días están preocupados ataques malignos
polos humanos do planeta Terra e ou da humanidade.
Os días de vergoña son un toque de atención para a humanidade.

Aplícase Shun and Shame.

DIVERTIDO - DÍA

CelebraciónsMemorial VERGOÑA

1 DEUS pon o exemplo de traballo 5 días. O día 6 avalía o teu logro, completa
calquera traballo inacabado e planifica o traballo das próximas semanas. O día 7
descansar gozar da vida ter un Día de diversión.

1 DEUS descansou. Meditando, orando buscando harmonía interior e
felicidade para a súa alma.Os Anxos fixeron música, cantaron, bailaron e
escoitáronse risas por todas partes. 1 DEUS estaba no medio de todo isto
alegría disfrutando de todo. 1 DEUS chamado así 7th día Día de diversión.

Seguimos 1 DEUS! Traballa 6 días e converte o día 7 nun día divertido.
Socializar alegre, come, bebe (sen alcohol), canta, baila, rí, pero tamén ora,
medita buscando harmonía interior e felicidade. Visita un encontro. Apoia
días de celebracións, memorias e vergoña.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.
Día de diversión Oración

querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde gardián fiel gardián (1st nome) Grazas
polos desafíos desta semana
Intentei vivir a oración diaria
Hoxe celebro e adoro con familiares e amigos e pido
orientación para a próxima semana
Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Nos días temáticos úsase unha oración relevante + a oración do día divertido.
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1.1.1.Novo ano día (símbolo: Serpe)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do ano novo son un esforzo conxunto do público, Shire
e Universitario Custodian Guardians. Comer, beber (sen alcohol);
escoitar, cantar e bailar música, gozar da risa, ter un corazón feliz e
unha mente positiva.

Nota! Non hai fogos de artificio. Son substituídos por
luces láser. Non hai toque de queda nocturno

Pascua (último día do ano anterior) e Aninovo

Día de Aninovo no Encontro: A reunión está aberta dende unha
hora despois da saída do sol. Comer, beber(sen alcohol); escoitar,
cantar, bailar música, gozar da risa, ter un corazón feliz e unha
mente positiva.Gardiáns custodios dálle a benvida ao ano que vén
cun brindis sen alcohol, aperta, bico, oración. Feliz aninovo !

Nota! A coroa arbustiva e
elimínanse as árbores.

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O Día de Aninovo comeza cunha oración de Aninovo.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Aninovo Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde gardián fiel gardián (1st nome) Pide
orientación para o ano que vén
Para que poida ser humilde e servir á miña comunidade. Estar á
altura de todo o meu potencial

Difunda a mensaxe do Manifesto do Dador da Lei para
a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade

Esta oración úsase o 1st día do ano!
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1.3.7. Comarcadía (símbolo: Formiga)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día das Comarcas son un esforzo conxunto do público, Shire,
Universe Custodian Guardians. Os parques están abertos cheos de actividades. O
goberno local presenta actividades de tipo entroido e entretemento. Subliñando
tradicións locais únicas, dialecto + desfile e levantamento de bandeiras.O idioma
principal e o dialecto están en uso e tamén se usa roupa tradicional. Gústase cociña
local. Estea orgulloso da súa rexión, da súa casa ..

Día da comarca na reunión: A xuntanza abraiante con roupa tradicional
está aberta dende unha hora despois de Sunrise. Ten cociña local, bebe
(sen alcohol); escoitar, cantar e bailar música tradicional, gozar da risa,
ter un corazón feliz e unha mente positiva.
Feliz día da comarca!

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
A Comarca foron as persoas que se
xuntan para construír unha comunidade
de responsabilidade social para unha busca

dun ben común para todos. A 'Comarca'mantén vivas as tradicións locais. É pro

- vides SmeC (Educación gratuíta) garda o Hábitat local. Proporciona
casas Cluster (aluguer), Establece patrullas centinela CROn.
Shire Day comeza cunha oración do Shire Day.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.
Día da Comarca Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu máis
humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Pide que esta humilde
comunidade poida ser bendita Unha comunidade que vive en
harmonía co seu hábitat Unha comunidade que anima ás
familias en crecemento Unha comunidade que é o meu fogar

Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día da Comarca. Ou segundo sexa necesario.
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2.1.7. Flordía (símbolo: Flor)
Celebración de C-GKalender
Celebracións do Día das Flores esforzo conxunto do público, Shire, UCG. Os
parques, os viveiros exhiben mostras de flores. Goza, admira 1DEUSa creación,
florecer. O seu aspecto, cores, diversidade cheiran o seu intrincado aroma
embriagador. Grazas a 1DEUS para Flores. El, Ela decláranse o seu amor uns polos
outros, compartindo unha flor, unha comida, bailando, rindo xuntos.

Día da flor na reunión: The Gathering abraiante con blos

- soms está aberto a partir de 1 hora despois do amencer. Comer, beber

(sen alcohol); escoitar, cantar e bailar música, gozar da risa, ter un
corazón feliz, unha mente positiva.Feliz día do flor!
Nota ! Protexa as plantas para que poidamos disfrutalas no futuro.

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O Día da Flor comeza 'cunha oración do Día da Flor.

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

BlossomDay Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Grazas "pola beleza das flores
As flores son agradables aos ollos e ao corazón

Pregúntolle que, ao igual que as flores, poida florecer a novela,
comprométome a protexer e nutrir as plantas

Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día de Blossom. Ou segundo sexa necesario.

EL, ELA é un xogo feito no Ceo!
1 DEUS
Deseño:

EL e ELA establece unha familia!
EL é pai, provedor / protector.
ELA é nai, coidador / ama de casa.

Non hai igualdade, nin matrimonio, nin coidado de fillos para persoas
con discapacidade sexual (molestador de nenos, xénero confuso,
mesmo xénero).
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2.4.7. Vítimasde Crime día

(símbolo: Esposas)

C-GKalender Memorial

Vítimas do crime (VC) O memorial do día é un esforzo conxunto de gardiáns
públicos, Shire e Custodian Universe. Celébranse os servizos conmemorativos.
Haberá exposicións de "Prevención de delitos", "Protección á comunidade",
"Aplicación da lei" e Poder xudicial.Apoie, únase a "Prevención do crime"

(Vixilancia veciñal). Apoie os esforzos da comunidade para axudar e
reconfortar a "Vítimas do crime".

Únete! Apoio de:ver, gravar, informar, actuar
(facendo detención civil). É deber de cada persoa
manter a seguridade da comunidade.

Vítimas de Día do crime na reunión: A xuntanza reconforta ás
"vítimas do crime". Está aberto desde 1 hora despois do amencer.
Comer, beber (sen alcohol); escoitar, cantar, bailar música, gozar da
risa, ter un corazón feliz e unha mente positiva.

Nota! Custodian-Guardian apoia a eliminación e a rendición de
contas do poder xudicial.
Socializar Apoia a túa comunidade Reflexionar e apoiar
O día das vítimas do crime comeza 'cunha oración do día das vítimas do crime.

Vítimas do crime Oración do día
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu
máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Pide para aliviar
a angustia e a dor das vítimas de delitos Axuda ás vítimas de
delitos a obter xustiza e compensación Prometo axudar a
perseguir o delito sen fin
Pregunta que o mal sexa castigado en Vida e Alén Para
a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día das vítimas do crime. Ou segundo sexa necesario!

As vítimas do crime merecen apoio, xustiza. .
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3.1.7.Multiplicación día (símbolo: Ovo)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día da Multiplicación son un esforzo conxunto do público,
Shire e Universitarios Custodian Guardians. Os parques, os viveiros exhiben
mostras de flores.Pola mañá as familias danse ovos de calquera tipo. Para os
nenos deben estar escondidos para poder buscalos. Tamén son axeitados
xoguetes como a galiña, o lagarto ou o peixe.Pola tarde as familias toman un
picnic e gozan dos parques e xardíns (se o tempo o permite). As parellas celebran
o apareamento. Crea unha familia!

Día de multiplicación no encontro: A xuntanza fulgurante con flores
está aberta dende unha hora despois do amencer. Ten comida
(ovos de calquera tipo), bebe (sen alcohol); escoitar, cantar, bailar música,
gozar da risa, ter un corazón feliz e unha mente positiva.

Feliz día da multiplicación!

Nota! Multiplicación para a supervivencia de especies e a colonización do espazo.

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O día da multiplicación comeza cunha oración do día da multiplicación.

Xornada de multiplicación Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Grazas
"Vostede polo goce de aparearse
Pide fertilidade e partos saudables
Comprométese a aparearse e multiplicarse

Así, a humanidade pode colonizar o universo para a
gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día da multiplicación. Ou segundo sexa necesario!

Para a supervivencia das especies, os humanos deben aparearse, multiplicarse. CG
crer que o apareamento, a multiplicación é parte dunha relación estable (Contrato de
matrimonio sagrado) dun EL, un ELA. Aparearse e multiplicarse fóra do santo
matrimonio é "lixo". Shame e Shun á xente lixo.

Para persoas con discapacidade mental ou sexual (molestador de nenos,
mesmo xénero, xénero confuso) os enfermos non hai matrimonio santo, nin
crianza.
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3.4.7. Vítimasde Guerra día (símbolo: Baixón)
C-GKalender Memorial
Vítimas da guerra (VW) O Memorial Day é un esforzo conxunto do público, Shire,
Universe Custodian Guardians. Celébranse os servizos conmemorativos. VW son
recordados e reconfortados.Celébrase un desfile contra a guerra.

As solucións non son violentas.
A comunidade comprométese a non participar nunca en
invasións. Para procesar a invasores e criminais de guerra.
Espectáculo discreto de preparación militar. Apoia o movemento
pola paz, persegue a violencia de guerra. SEÑORITA R7

Vítimas de Día da guerra no encontro: O Gathering celebra un servizo
conmemorativo recordando a "Vítimas de guerra". Está aberto desde 1
hora despois do amencer.Comer, beber (sen alcohol); escoitar, cantar,
bailar música, gozar da risa, ter un corazón feliz, unha mente positiva.

Socializar Apoia a túa comunidade Reflexionar e apoiar
O día das vítimas da guerra comeza 'cunha oración do día das vítimas da guerra.

Día das vítimas da guerra Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu máis
humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Promete axudar, obter
axuda da comunidade para que as vítimas da guerra pida aliviar
a dor e a dor das vítimas da guerra. Prometo axudar a perseguir
aos criminais de guerra

Pida que se abolan as invasións pola gloria de 1
DEUS e o Ben da Humanidade

Esta oración úsase o día das vítimas da guerra. Ou segundo sexa necesario.

Invasions End! Os conflitos fronteirizos negócianse sen violencia.
Matar civís remata! Os asasinos son procesados.SEÑORITA R7.

Saqueo, remata o vandalismo! Responsabilidade,SEÑORITA R6 + compensación
Remata Killing Soldiers! Os soldados son capturados.
A tortura remata! Os torturadores son procesados.SEÑORITA R7.
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4.1.7. Nenosdía (símbolo: Linterna)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día dos Nenos son un esforzo conxunto do
público, Shire, Universe Custodian Guardians. Os parques exhiben
exposicións de lanternas. É tempo para os pais, os nenos que
xogan, cantan, rían xuntos.

Un día de ledicia familiar. Grazas a 1DEUS para nenos. O centro de Shire está
decorado con lanternas. Shire organiza voo de cometas. Pola noite desfile de
lanternas onde deberían participar todos os nenos.
Nota! Os nenos son o noso futuro e a nosa inmortalidade.
Nota! Non se usan velas nin ningunha outra chama para acender a lanterna.

Día dos nenos na reunión: A xuntanza aberta desde 1 hora
despois do amencer brilla con lanternas. Comer, beber (non
- alcohólico); escoitar, cantar, bailar música, gozar da risa, ter un
corazón feliz e unha mente positiva.Feliz día dos nenos!
S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O Día dos Nenos comeza cunha oración do Día dos Nenos.

Día dos nenos Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde gardián fiel gardián (1st nome)
Grazas, pola bendición dos nenos
Que sempre gocemos desta bendición

Comprométome a darlles e recibirlles educación. Vou
amosarlles como adorar Pola Gloria de 1 DEUS e o Ben
da Humanidade
Esta oración úsase o día dos nenos. Ou segundo sexa necesario.
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4.2.7. Contaminacióndía (símbolo: Balde do lixo)
C-GKalender Vergoña
Pollution Day Shame son un esforzo conxunto do público, Shire,
Universe Custodian Guardians. Limpanse os parques. Unha
revolución industrial impulsada pola avaricia e o seu malabarismo
tirar o marketing ten, están contaminando o noso planeta.
O lixo tirado está a converter a Terra nunha enfermidade
acribillada. A auga estase convertendo nun

limo, cheirento, pouco saudable, alcantarillado. Un
día de limpeza obrigatorio por parte da
comunidade. Shire organiza a limpeza de todo o
que necesite limpeza + eliminación de lixo.
Despois da limpeza, todos están a
facer un picnic. Reflexionando sobre
como reducir o lixo, a contaminación,
castigar aos contaminantes.

Día da contaminación no encontro: The Gathering reparte consellos de
limpeza, bolsas de lixo. Aberto desde 1 hora despoisAmanecer vai alí.
Comer, beber (sen alcohol); escoitar, cantar, bailar música, gozar da
risa, ter un corazón feliz e unha mente positiva.

Protexa o futuro Apoia a túa comunidade limpa
Quenda VERGOÑA en acción É imprescindible que a humanidade conteña
contaminación e castigue aos contaminantes.
O día da contaminación comeza cunha oración do día da contaminación.

Día da contaminación Oración

querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu
máis humilde gardián fiel gardián (1st nome) Pídeme
desculpas por lixo pola miña comunidade

Vou reparar

Todo contaminador será castigado
Procuro vivir nunha comunidade libre de contaminación
For the Glory of 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día da contaminación. Ou segundo sexa necesario.
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5.1.7.Traballadores día (símbolo: Abella)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día dos Traballadores son un esforzo conxunto do público, Shire, UCG
Realizado en parques, xardíns. Un agradecemento por todo o traballo que fixeron os
empregados polo ben da comunidade.Exposicións de oficios, habilidades móstranse.

O mel ponse a disposición de todos. Acéndese unha vela sen chama para todos os
traballadores explotados e asasinados. Os humanos temos necesidades que se
satisfacen con resultados que supoñen algún tipo de acción (traballo, ..). 1 DEUS pon o
traballo de exemplo 5 días o día 6 avalía o teu logro, completa calquera traballo
inacabado e planifica o traballo das próximas semanas. O día7 descansar gozar da
vida divertirse-Día (celebrar).

Nota! Os traballadores son a forza vital da comunidade.
Día dos traballadores nunha reunión: O Gathering abraiante con exposicións
comerciais está aberto desde unha hora despois de Sunrise. Ten comida, mel,
bebida (sen alcohol); escoitar, cantar, bailar música, gozar da risa, ter un
corazón feliz e unha mente positiva.Feliz día dos traballadores!

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
Por xestión económica, salarios, condicións (wmw)

son fixados polo goberno provincial. Para a mellor xestión
económica, todos somos asalariados. wmw(x 1-7) son fixados
anualmente polo goberno.
O Día dos Traballadores comeza 'cunha Oración do Día dos Traballadores.

Día dos Traballadores Oración

querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu
máis humilde gardián fiel gardián (1st nome) Pide axuda para
que poida ser un traballador útil
Que os meus esforzos sexan apreciados e recompensados de forma
xusta, intento facelo o mellor en todo momento

Farei a miña comunidade orgullosa de min Pola
gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día dos traballadores. Ou segundo sexa necesario.
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5.3.7.Nais día (símbolo: Coello)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día das Nais son un esforzo conxunto do público, Shire e
Universitario Custodian Guardians. Os parques e viveiros exhiben exposicións
de flores.Os nenos honran á súa nai. Os pais amosan adoración pola nai dos
seus fillos.Grazas 1 DEUS para as nais. A comunidade celebra a supervivencia
das especies a través da maternidade. As nais festexan coa familia, os amigos,
rin e son felices.

Día das nais no encontro: A reunión, abraiante con
flores, honra a todas as nais presentes, está aberta
dende unha hora despois de que Sunrise vaia alí.
Comer, beber (sen alcohol); escoitar, cantar e bailar
música, gozar da risa, ter un corazón feliz e unha
mente positiva.Feliz día da nai!

Nota! As nais é a que medra a humanidade.

1Deus Deseño: ELA é nai, coidador / ama de casa.
S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O Día das Nais comeza cunha oración do Día das Nais.

Día da Nai Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Grazas, "1 DEUS”Pola bendición das nais
Que os seus esforzos sexan apreciados e recompensados con
amor honraré á miña nai

Coidarei dela se xurdise a necesidade da gloria de
1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día das nais. Ou segundo sexa necesario.
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6.1.7. Educacióndía (símbolo: Libro)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día da Educación son un esforzo conxunto do público, Shire e
Universitarios Custodian Guardians. A educación móstrase. ¡Educadores e eruditos
públicos preséntanse!Todas as instalacións de educación pública están abertas.
Entreganse certificados de educación. As familias practican Saber

- continuidade de repisa. Os avós e pais comparten experiencias
de vida con fillos e netos.
Nota! Buscar, gañar e despois aplicar coñecemento (aprender e ensinar, transmitir)

SmeC 'Shire Medical & Education Complex '
PHeC 'Complexo educativo e hospital provincial '
PDEc 'Centro provincial de defensa e emerxencias '
CE 'Servizo de emerxencia comunitario '

Apoia Custodian Guardian, desde o berce ata a cremación Educación gratuíta
"Aprende e ensina". Rematar con toda a educación non gobernamental. Substitúe a
Universidade por aprendices de CG + educación superior a medida que aumenta a
experiencia laboral.

Día educativo no Encontro: O Gathering, abraiante co
coñecemento, está aberto desde unha hora despois de Sunrise.
Comer e beber (sen alcohol); escoitar, cantar, bailar música, gozar da
risa, ter un corazón feliz, unha mente positiva.Feliz Día da Educación!

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
Comeza o Día da Educación cunha oración do Día da Educación.

Día da Educación Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu
máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Promete
buscar, obter e aplicar o coñecemento toda a vida Aprender e
ensinar a través da educación gratuíta
Apoiar a educación gratuíta pública
Transmita experiencias vitais á próxima xeración Para a
gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día da educación. Ou segundo sexa necesario.
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6.2.7.Defoliante día (símbolo: Morto-follaxe)
C-GKalender Vergoña
Defoliant-Day Shame é un esforzo conxunto do público, Shire e
Universitario Custodian Guardians. A terra está limpa de cultivos
transxénicos. Os agricultores GM-Crop conseguen, SEÑORITA R7
O día das defolias chama a atención sobre unha guerra malvada levada a cabo contra as
plantas. Toxina defoliante(Axente-laranxa) fai que unha planta solta as follas. Foi desenvolvido
polos militares estadounidenses para aumentar a súa taxa de matanza de humanos. A toxina
defoliante converteuse nun herbicida multiusos.

Os fabricantes de toxina Defoliante expandíronse a Genetic Modified (GM)
plantas alimentarias (Cultivo de monstros). Descubriuse que estes (GM) as plantas alimentarias
marchitaranse fácilmente e morren novas e teñen problemas para reproducirse. Cando se come
comida destas plantas, os humanos poden esperar envellecer máis rápido, engurrarse fácilmente,
ter un aborto espontáneo, ter defectos de nacemento e morte temperá.

Herbicidas e sementes modificadas xeneticamente. As plantas suben pola cadea alimentaria
modificando cada enlace, incluídos os humanos. Unha ameaza para a humanidade!

Organice ou forme parte de protestas non violentas para que os militares se libren de
armas tóxicas. Axuda a administración local a ser clara (queima) terra de xenética
modificada (GM) plantas alimentarias. Deixa de usar herbicidas.

Día defoliante na xuntanza: A Xuntanza apoia as actividades da comunidade.
Aberto desde 1 hora despois do amencer vai alí. Comer e beber (sen alcohol);
escoita, comenta sobre herbicidas e cultivos transxénicos.
O día do desfoliante comeza cunha oración do día desfoliante.

Día desfoliante Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Protexerá a planta, o chan e a auga da toxina
Opóñete, detén a modificación xenética de calquera cousa viva.
Asegurará que Shire abrase o solo envelenado

Castigará os herbicidas, GM-Crops contaminadores para
a gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día Defoliant. Ou segundo sexa necesario.

Protexa o futuro Apoia a túa comunidade

Quenda VERGOÑA en acción

14

Capítulo 3 Manifesto do Dador da Lei Tal e como está escrito, será! 15.09.3.1 NAtm

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

7.1.7.As avós día (símbolo: Tartaruga)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día dos Avós son un esforzo conxunto do público,
Shire, Universitario Custodian Guardians. Os parques están abertos. Un
día para pasar o tempo xuntos, netos con avós. Xogar, cantar, compartir
unha comida, falar, rir.Grazas a 1 DEUS para os avós.
Nota! Os avós solicitan "Coñecemento-Continuidade".

Onde os avós se mudaron ao máis alá. Os netos recórdanos
rememorando cos pais. Para manter a súa existencia
vivo no corazón e na mente dos membros máis novos da
familia. Despois de lembrar os pais deberían rezar,
xogar, cantar, compartir unha comida e rir xuntos cos
nenos, rematando o día feliz.

Día dos avós no encontro: Un encontro, abraiante con flores
honra a todos os avós presentes. Está aberto desde 1 hora despois
do amencer.Comer e beber (sen alcohol); escoitar, cantar e bailar
música, gozar da risa, ter un corazón feliz e unha mente positiva.
Feliz día dos avós!
S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
Comeza o día dos avós cunha oración do día dos avós.

Día dos avós Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Respecta aos avós pola continuidade do coñecemento
Grazas aos avós por darnos un patrimonio Grazas aos
avós por ensinarnos as tradicións Respecta aos avós
polos seus logros Pola gloria de 1 DEUS e o Ben da
Humanidade
Esta oración úsase o día dos avós. Ou segundo sexa necesario.

Coñecemento-continuidade unha habilidade esencial para a supervivencia humana.
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7.3.7.Alimentación día (símbolo: Comida)

Celebración de C-GKalender

As celebracións do Día da Nutrición son un esforzo conxunto do público, Shire e
Universitarios Custodian Guardians. Os parques e viveiros mostran comida local.
Alimentos e bebidas(sen alcohol) celébranse. Disfrutade 1 DEUSA subministración de
alimentos, cheiro e sabor dunha variedade de alimentos.

Unha comunidade local mostra a súa cociña local. As comidas
son compartidas, as risas. Alimenta aos famentos, apaga os
sedentes.Ninguén debería ter fame nin sede neste día.

Nota! Unha boa alimentación mantén o corpo san.

Día de nutrición no encontro: O Gathering, amosa o
diversidade de cociña local. Está dispoñible información
sobre a preparación de alimentos e os perigos na dieta.
Goza da cociña local, come e bebe (sen alcohol), alimenta
aos famentos para saciar aos sedentos, escoitar, cantar e
bailar música, gozar da risa, ter un corazón feliz e unha
mente positiva. Feliz día de alimentación!
Todos os días da semana ten que ter un tema de cea: por exemplo

Día 1: Legumes; Día 2: Aves de curral; Día 3: Mamífero;
Media semana: Réptil; Día 5: Marisco; Fin de semana: Nuts & Seeds;
Día de diversión: Insectos.

Alimentar 5 veces ao día:

"Almorzo, aperitivo, xantar, merendola, cea".
S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre

O día do alimento comeza cunha oración do día do alimento.

Día da alimentación Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1stnome) Grazas
por fornecerme bebida e comida diaria. Procuro estar
merecendo alimentos todos os días
Que me aforren agonizantes Sede e adormecemento Dores
de fame Procuro erradicar a fame e a sede na miña
comunidade Pola gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día da nutrición. Ou segundo sexa necesario.
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8.1.7.Universo día (símbolo: Foguete)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día do Universo son un esforzo conxunto do público, Shire
e Custodian Guardians do Universo. Exhibicións de exploración espacial en
Parques. Celebrando os logros da exploración espacial da humanidade.
Actualizacións sobre exploración espacial e colonización espacial.Cumprir o
destino humano como custodios do Universo Físico. A principal celebración do
ano para os gardiáns dos custodios do universo(1Igrexa)!

Día do Universo na reunión: The Gathering, mostra imaxes de logros
en exploración espacial e colonización espacial. Así como os plans de
futuro.A reunión está aberta dende unha hora despois da saída do sol.
Comer e beber(sen alcohol); escoitar, cantar e bailar música, gozar da
risa, ter un corazón feliz e unha mente positiva.

Feliz Día do Universo

1 DEUS creou 2 Universos, a humanidade seleccionada para converterse en
Custodio do Universo físico. 1 DEUS quere que os humanos multiplíquense e
colonicen o espazo e se convertan en Custodios do Universo físico.
Exploración espacial e colonización espacial, o destino da humanidade.

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O Día do Universo comeza cunha oración do Día do Universo.

Día do Universo Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1stnome) Grazas
por seleccionar á humanidade como custodia de
o Universo físico

Comprométese a ser custodio da humanidade e o planeta Terra
Comprométese a colonizar o universo e converterse no seu
custodio Pide axuda para cumprir o destino da humanidade
para a gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día do Universo. Ou segundo sexa necesario.
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8.2.7.Holocausto día (símbolo: Atómica-nube)
C-GKalender Vergoña
Holocaust Day Shame son un esforzo conxunto de gardiáns
públicos, Shire, Universe Custodian. Os parques teñen vixilias
antinucleares
No ano 59 (CG NAt), os "Estados Unidos" atacaron a Humanidade e o Planeta-Terra
dúas veces, insultando 1 DEUS. Os 2 ataques atómicos ás cidades de 'Hiroshi
- ma & Nagasaki 'son unha declaración de guerra contra a humanidade, o planeta
Terra e o anti-1 DEUS. O malvado inglés hereditario-tirano e o mal presidente dos
Estados Unidos, Franklin Roosevelt (as 2 persoas máis malas da historia da
humanidade) uniuse a desenvolver armas para exterminar a humanidade e o planeta
Terra, 1 DEUS's Creacións.
Os malos cidadáns estadounidenses, ingleses e canadenses uníronse para desenvolver "Armas
de Destrución Masiva ' destruír 1 DEUS's creacións. Mal presidente dos Estados Unidos

Harry Truman (Criminal de guerra máis malvado da Segunda Guerra Mundial)
entón cometeu os actos criminais máis covardes usando "Armas de Destrución
Masiva" para matar civís (Bebés, Nais, Maiores, mascotas, .. Hospitais, escolas,
casas, ..). O acto máis malvado da historia da humanidade. Ora con nós para que
todos os implicados neste Holocausto. Revive a miseria e o sufrimento que
causaron de todos os tempos.

Estados Unidos é o único país que usa estes 'Armas de Destrución Masiva '.
Ameazan constantemente ás civilizacións co exterminio. Por exemplo
Os irmáns do mal criminal Kennedy / a civilización soviética; Bush, Howard,
coalición Blair do Mal de boa vontade / as civilizacións iraquí e iraniana.O
exército dos Estados Unidos é a maior ameaza para a supervivencia humana. O
exército estadounidense está desarmado de "armas de destrución masiva".
Finaliza a produción de armas de destrución masiva. Desmanteláronse armas
existentes: Brecha,SEÑORITA R7
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O uranio é a principal fonte de materiais para a enerxía nuclear
empregada para enriquecer o uranio, necesaria para construír.
Armas de Destrución Masiva'. Polo tanto, as minas de uranio
están pechadas / seladas. A enerxía nuclear péchase e
desmantélase.Os científicos nucleares están engaiolados,

SEÑORITA R7 e Nuclear-Science prohibido !!!

Protexa o futuro Apoia a túa comunidade
Quenda VERGOÑA en acción

Lembra o ataque á humanidade Lembra aos
inocentes civís de "Hiroshima / Nagasaki"
Nota! Pechar as minas de uranio é unha necesidade de supervivencia da humanidade

Axuda a Shire a pechar uraniombinas, centrais nucleares e instalacións
de investigación nuclear.
Organice ou forme parte de protestas non violentas para que se desmantelen as
"armas de destrución masiva". Demanda: SEÑORITA R7 para todos os científicos
nucleares, para todos os fabricantes de "Armas de Destrución Masiva", líderes
políticos que promoven este tipo de armamento, calquera persoal militar que use

estas armas. A

supervivencia da humanidade depende de Ti.

Día do holocausto no encontro: The Gathering apoia as actividades da
comunidade. Aberto desde 1 hora despois do amencer vai alí.Comer e
beber (sen alcohol); escoita, comenta o desarme.
O Día do Holocausto comeza cunha oración do Día do Holocausto.

Día do Holocausto Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu máis
humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Lembrará ás vítimas de
Hiroshima e Nagasaki e a US Evil xulgará a todas as persoas que
son unha ameaza para as súas creacións Asegurará a destrución
de armas de destrución masiva Pechará uraniumines,
desmantelará todas as centrais nucleares, instalacións de
investigación e procesará aos seus operadores. Para a Gloria de1
DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día do Holocausto. Ou segundo sexa necesario.
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9.1.7.Hábitat día (símbolo: calquera Malas herbas)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día do Hábitat son un esforzo conxunto de gardiáns públicos,
Shire e Custodian Universe. Hai unha limpeza anual do hábitat.(sotobosque seco,
plantas perigosas). O Día do hábitat é unha iniciativa comunitaria local para crear
conciencia sobre o medio ambiente local. Shire organiza actividades respetuosas
co medio ambiente apoiadas pola comunidade e os gardiáns custodiospor
exemplo como abordar a contaminación do aire, a auga, o solo e o lixo; como
salvar criaturas, plantas en perigo de extinción.A autoconservación significa que
temos que vivir en harmonía co ambiente. O coidado do hábitat forma parte do
destino da humanidade.

Nota ! 2o día máis importante para os gardiáns custodios.
Deberes morais e civís: Pecha as minas de carbón! Deixa de queimar carbón, gas,
petróleo, uranio, madeira .. Persecuta os contaminantes do aire.Pecha as minas de
uranio! Desmonta as centrais nucleares. ¡Desarme militar de armas nucleares!
Deixa de producir toxinas! Perseguir o contedor de toxinas. Deixa de cultivar GMCrop! Pechar produtores de sementes e procesalos.

Armonizar co hábitat.
Día do hábitat na reunión: The Gathering apoia as actividades da
comunidade. Hai exhibición de Hábitat. A reunión está aberta dende
unha hora despois da saída do sol.Ten comida e bebida (sen alcohol);
cantar, bailar, escoitar música, gozar da risa, ter un corazón feliz e unha
mente positiva.Feliz Día do Hábitat!

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O Día do Hábitat comeza cunha oración do Día do Hábitat.

Día do hábitat Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Pide
axuda para protexer o hábitat
Promesas de responsabilizar aos contaminantes
Promesas de harmonizar co hábitat
Pide que os contaminadores sexan castigados agora e no
máis alá pola gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día do Hábitat. Ou segundo sexa necesario.
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9.3.7. CROn día (símbolo: Porcentaxe)
Celebración de C-GKalender
CROn As celebracións do día son un esforzo conxunto de gardiáns públicos, Shire e
Custodian Universe. Regalos de entrega de CROn. 'CROn' (Organización sen ánimo
de lucro de propiedade comunitaria), lobby para voluntarios de apoio!
'CRBC' (CROn-Retail Bazaar Complex) están abertos para os compradores.

Nota! CROn substituír(quedar obsoleto) Propiedade estatal(Comunismo)
propiedade privada (Capitalismo) Aproveitados.

Día do CROn na xuntanza: A Gathering admite CROn. Local CROn pon a
disposición información e agasallos. A reunión está aberta dende unha
hora despois da saída do sol.Comer e beber (sen alcohol); escoitar,
cantar e bailar música, gozar da risa, ter un corazón feliz e unha mente
positiva.Feliz CROn Día!
CROn (Organización sen ánimo de lucro de propiedade comunitaria) un
modelo de negocio Universe Custodian Guardians que substitúe a entidades
estatais e modelos de negocio de propiedade privada. ACROn hai que
xestionar a organización. O liderado único é tiranía. O liderado por parte do
Comité é xusto.CROn D-mC (Comité de toma de decisións) consta de 7
membros.

Nota! Community Destined sen ánimo de lucro, Comsumer's Destiny.

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
CROn Day comeza cunha oración do CROn Day.

Día do CROn Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu máis
humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Promete substituír a
propiedade privada do Estado por compromisos CROn para ver
procesados aos beneficiarios
Comprométese a cumprir os deberes da comunidade e a ética do
traballo. Traballa ao meu máis alto nivel para o beneficio da
comunidade

Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día CROn. Ou segundo sexa necesario.

21

Capítulo 3 Manifesto do Dador da Lei Tal e como está escrito, será! 15.09.3.1 NAtm

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

10.1.7. Paisdía (símbolo: calquera Lagarto)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día dos pais son un esforzo
conxunto do público, Shire, Universe Custodian
Guardians. Barbacoa eléctrica(non se queima
carbón, gas, madeira) chisporroteando nos
parques. Os nenos honran ao seu pai. As nais
adoran ao pai dos seus fillos.

Nota ! Os pais vístense de cores!
Día dos pais no encontro: O Gathering chispea coa comida.
Honrando a todos os pais presentes. A reunión está aberta dende
unha hora despois da saída do sol.Comer e beber (sen alcohol);
escoitar, cantar e bailar música, gozar da risa, ter un corazón feliz e
unha mente positiva.Feliz día do PAI!

Nota ! Pais que implementan o Destino da Humanidade. 1 DEUS
Deseño: EL é pai, provedor / protector.
S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O día dos pais comeza cunha oración do día dos pais.

Día dos Pais Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Grazas pola bendición dos pais
Que os seus esforzos sexan apreciados e recompensados con
respecto ¡Quérote papá!

Coidarei del se xorde a necesidade da gloria de 1
DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día dos pais. Ou segundo sexa necesario.
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10.2.7. Graxadía (símbolo: Hipopótamo)
C-GKalender Vergoña
Blubber Day Shame son un esforzo conxunto do público, Shire, Universe
Custodian Guardians. Feísmo de comida lixo, exhibicións!
A graxa é causada por comer en exceso, unha dieta incorrecta e a falta de
actividade física. As persoas con sobrepeso cansan facilmente,
converténdose nunha carga menos útil. A comunidade necesita facerse
cargo destes desafortunados individuos débiles.

Shire dá o "informe de eliminación de graxa". A
comunidade ten que traballar xuntas para eliminar e
procesar aos proveedores de comida lixo e bebidas
edulcoradas tanto alcohólicas como non alcohólicas. O
groso é feo revoltoso e dá ganas de vomitar.¡Desfaise del!
Día de graxa no encontro: Aberto desde 1 hora despois do amencer vai alí. As
actividades da comunidade son compatibles.Ten comida e bebida (non alcohólico)
; escoita, discute sobre obesidade, dieta e actividade. DigaNON a DOCE

Fructosa a principal causa de diabetes, obesidade ..(Graxa

- Xente) A fructosa é mala se vén en azucre ou froita.
Diga NON a Bolo, Almorzo-cereais, Cola, Cordial,
Enerxía-bebidas, leite aromatizado, xeados, licores,
limonadas, mermelada, deserto doce, aperitivos ...
Nota! Efectos secundarios da obesidade: Depresión, diabetes, cansazo,

sen alento, hipertensión, morte temperá.
Comeza o día de grasa cunha oración de grosa.

Día da gordura Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu
máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Axúdame a
non ser obeso
Axuda aos obesos a saudarse
Castiga aos proveedores de comida lixo na vida e na vida despois da vida
Permita que esta comunidade sexa libre de comida lixo

Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día de Blubber. Ou segundo sexa necesario.
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11.1.7. Supervivenciadía (símbolo: calquera Gato salvaxe)

Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día da Supervivencia son un esforzo conxunto de gardiáns
públicos, Shire e Custodian Universe. Consulte Servizos de emerxencia.Mostrar
orgullo pola supervivencia humana. Avalía "Cadea de supervivencia". Un día no que
os servizos de emerxencia, a seguridade interna e externa persoal amosan as súas
capacidades.Apóiaos.

Día de supervivencia no encontro: A xuntanza apoia, Emergen
- Servizos de seguridade e seguridade. Aberto desde 1 hora despois do amencer vai alí.

Comer, beber (sen alcohol); escoitar, debater sobre obesidade, dieta e
actividade. En directo, Survival-Chain.Feliz día da supervivencia.

Nota ! 1 supervivencia prioritaria.
Orde de supervivencia: 1. Especie, 2. Hábitat, 3. Comunidade,

4.Familia, 5.Individual, 6.Animais, 7.Pertenencias persoais
Supervivencia por idade: 1. Non nacido, 2.Nacido, 3.Bebé, 4.Neno,

5. Xuvenil, 6. Adulto, 7. Senior

Cando se aplique a necesidade de decidir unha orde de supervivencia, use as regras anteriores.

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O día da supervivencia comeza cunha oración do día da supervivencia.

Día da supervivencia Oración

querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Grazas
pola supervivencia da humanidade
Procuro axudar ao meu corpo, especie e comunidade a sobrevivir. Farei
da supervivencia a miña prioridade número 1

Por favor, apoie os meus esforzos para sobrevivir For the
Glory of 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día da supervivencia. Ou segundo sexa necesario.

24

Capítulo 3 Manifesto do Dador da Lei Tal e como está escrito, será! 15.09.3.1 NAtm

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

11.3.7. Mascotadía (símbolo: calquera Mascota)

Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día das Mascotas son un esforzo conxunto de gardiáns públicos, Shire e
Universe Custodian. Os animais amosan ...Os clubs de mascotas exhiben exposicións e dan
información. Un día para mimar á túa mascota. As mascotas cumpren unha necesidade social. A
propiedade de mascotas ten que ser responsable.Unha mascota pode axudar a unha persoa a levar
unha vida máis longa e saudable.

Día das mascotas no encontro: O Gathering celebra as mascotas (teña en
conta que este é o único día que se acollen mascotas no encontro). Está
aberto desde 1 hora despois do amencer. Comer, beber (sen alcohol); escoitar,
cantar e bailar música, gozar da risa, ter un corazón feliz e unha mente
positiva.Feliz Día das Mascotas!
Nota ! Mascotas unha necesidade humana. As mascotas son unha parte vital da educación gratuíta.

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O Día das Mascotas comeza cunha oración do Día das Mascotas.

Mascota Oración do día

querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Grazas,
pola alegría de Pets
Vou adestrar, coidar e apreciar a todas as mascotas

Procuro ser un coidador responsable de mascotas

Protexerei ás mascotas da crueldade e os malos
tratos 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día das mascotas. Ou segundo sexa necesario.

Crueldade

a

Mascotas
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12.1.7 Boa saúde día (símbolo: Polbo)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día da boa saúde son un esforzo conxunto de gardiáns
públicos, de Shire e do Universo. Saúde e fitness nos parques ...Shire presenta
actividades e entretemento de tipo entroido subliñando a saúde e o estado físico.
Os servizos de saúde mostran exposicións.Un día para comer e beber saudable
(Sen alcohol! Sen comida transxénica! Sen carnes fabricadas! Sen limonadas! Sen
substancias que alteren a mente! Non se fuma! Sen doces!), faga algunha
actividade física. ¡Visita aos enfermos!

Día de boa saúde no encontro: O Gathering chispea con
alimentos sans. Está aberto desde 1 hora despois do
amencer.Comer e beber (sen alcohol); escoitar, cantar,
bailar música, gozar da risa, ter un corazón feliz e unha
mente positiva.Feliz día da boa saúde!
Nota ! Boa saúde para unha longa vida útil.
S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O Día da boa saúde comeza cunha oración do día da boa saúde.

Día da boa saúde Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu
máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Desculpe o meu
estilo de vida pouco saudable

Procuro emendar

Por favor, apoie os meus esforzos para emendar. Apoio
"Tratamento gratuíto cando está enfermo" Para a gloria de 1
DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día da boa saúde. Ou segundo sexa necesario.

Só tes un corpo coidado del.

Non se converta nun drogadicto
ou en pezas de reposición anti 1
DEUS monstro !!!
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12.2.7. Adiccióndía (símbolo: Parar)
C-GKalender Vergoña
Addiction Day Shame son un esforzo conxunto de gardiáns públicos, Shire e Custodian
Universe. Fealdade de adicción, exhibicións!As adiccións son causadas pola presión
dos compañeiros, a debilidade da mente e do corpo. As persoas adictas están
desesperadas, non son de confianza, converténdoas nunha ameaza, nunha carga. A
comunidade ten que facerse cargo destes desafortunados pobres.

Deter as adiccións por destruír comunidades
Diga NON!

Para Adicción!
Nota! Todo o mundo ten o deber moral e civil de excluír as adiccións da
comunidade. Os adictos necesitan unha observación constante para
impedir que volvan adictos. Adictos, non se pode confiar en adictos
pasados.

Protexa o futuro Apoia a túa comunidade
Quenda VERGOÑA en acción

Día da adicción no encontro: The Gathering apoia as actividades da
comunidade. Aberto desde 1 hora despois do amencer vai alí.Comer e
beber (sen alcohol); escoita, comenta adiccións. DigaNON! Para
ADICCIÓN!
O día da adicción comeza cunha oración do día da adicción.

Día da adicción Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Axúdame a non ser adicto
Axuda á humanidade a conter adiccións

Castigar aos proveedores de adiccións na vida e na vida despois da
morte Permita que esta comunidade sexa libre de adicción

Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día da adicción. Ou segundo sexa necesario.
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13.1.7. Arbustodía (símbolo: Berry / Nut)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día dos Arbustos son un esforzo conxunto dos gardiáns dos
custodios públicos, Shire e Universe. Guirnalda, baga / noces, botas pulidas ...

Pola mañá os pais enchen botas de bagas e froitos secos

(¡Sen doces, sen agasallos!). Na noite anterior, os nenos,
pais, colocan botas pulidas na zona de estar.
Un arrecife feito con follas de arbustos locais (artificial). Decorado de cores
incluíndo 3 velas eléctricas (calquera cor, tamaño) simbolizando 1 DEUS 1 FE 1
Igrexa. No centro do arrecife colócase unha cunca de froitos secos e froitos
secos. As bagas e noces repóñense segundo sexa necesario. O arrecife está
sobre a mesa ata o vindeiro día de ano.

Día arbustivo no encontro: A xuntanza ten un arrecife de follas arbustivas
(artificial) amosar. Está aberto desde 1 hora despois do amencer.
Ten comida (bagas, noces) e bebe (sen alcohol); escoitar, cantar, bailar
música, gozar da risa, ter un corazón feliz, unha mente positiva.

Feliz día dos arbustos!

Nota ! Bayas e froitos secos a
debe en calquera dieta!

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O día do arbusto comeza cunha oración do día do arbusto.

Día do arbusto Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Grazas,
por Arbustos
Farei de froitas e froitos secos parte da miña dieta diaria.
Prometo plantar, manter arbustos no Shire-Oasis. Seré
un responsable responsable dos arbustos. Para a gloria
de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día de Arbusto. Ou segundo sexa necesario.
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13.3.7. Árboredía (símbolo: calquera Árbore)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día das Árbores son un esforzo conxunto do público, Shire, Universe
Custodian Guardians. Visitas parques. Planta unha árbore!As árbores son esenciais para a
supervivencia e o benestar da humanidade. Sexa un custodio das árbores.

A familia reúnese arredor dunha árbore artificial. Que foi decorado,
cantando, sendo alegre e cariñoso, dándose agasallos (Só árbore)
despois compartindo unha comida. Queda unha árbore ata o ano.
Día da árbore no encontro: Cada reunión está celebrando
as árbores. Está aberto desde 1 hora despois do amencer.
Ten unha árbore artificial decorada.Ten comida

(froito da árbore) e bebe (sen alcohol); escoitar, cantar e
bailar música, gozar da risa, ter un corazón feliz e unha
mente positiva.Feliz día da árbore!

Nota !

Ser o custodio das árbores é
o destino da humanidade.
CG soporta plantacións de árbores

(reciclar bosque).

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
O día das árbores comeza cunha oración do día das árbores.

Día da árbore Oración

querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Grazas,
pola beleza das árbores
Comprométome a procesar aos vándalos das árbores

Prometo plantar e manter Árbores no Shire-Oasis.
Seré un responsable responsable das árbores. Para
a gloria de 1Deus e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día da Árbore. Ou segundo sexa necesario.
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14.0.1. Pascuadía (símbolo: calquera Curuxa)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Día de Pascua son un esforzo conxunto do público,
Shire & Universe Custodian Guardians. Reflexiona sobre o ano pasado.

Shire presenta actividades de tipo entroido, entretemento que
remata coa exhibición Laserlight en Sunset. Non hai toque de
queda nocturnoPascua, 1St. día do ano que vén. É hora de
reflexionar sobre os 364 días anteriores. Cada persoa fai unha
análise do ano pasado e elabora un plan para o ano que vén.

Día de Pascua no Encontro: The Gathering está chispeando con comida
sa. O Gathering reflexiona sobre o ano pasado. Plans para o ano que
vén. Está aberto desde 1 hora despois do amencer.Comer, beber (nonalcohólico); escoitar, cantar, bailar música, gozar da risa, ter un corazón
feliz e unha mente positiva.Feliz día de Pascua!
Nota ! Mira cara atrás e planifica con antelación.

O toque de queda nocturno no ano
Quattro amplíase 3 horas, non toda a noite.

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
Comeza o día de Pascua cunha oración do día de Pascua.

Día da Pascua Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Grazas
por un ano variado
Estou analizando as experiencias de vida deste ano. No
ano que vén o plan é máis bo. Agora a Pascua pode
levarme ao ano seguinte. Para a gloria de 1 DEUS e o
Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día da Pascua.

Cada 4 anos é un Ano Quattro. Celébrase cun día: QuattroPascua!
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14.0.2.Quattro día (símbolo: calquera sapo)
Celebración de C-GKalender
As celebracións do Quattro-Day son un esforzo conxunto do público, Shire, Universe
Custodian Guardians. Reflexiona sobre os últimos 4 anos. Este é un día de reflexión.
Noite normal-Aplícase o toque de queda.

É hora de reflexionar sobre os 4 anos anteriores. Cada persoa fai unha
análise dos últimos 4 anos e prepara un plan para os próximos 4 anos.
Shires e Province publican plans de catro anos.

Quattro día no encontro: O Gathering está a reflexionar e presenta
unha visión dos próximos 4 anos. Está aberto desde 1 hora despois do
amencer.Comer, beber (sen alcohol); escoitar, cantar e bailar música,
gozar da risa, ter un corazón feliz, unha mente positiva.

Feliz día de Quattro!

S ocializar Apoia a túa comunidade C elebre
Quattro-Day comeza cunha oración de Quattro-Day.

Quattro Day Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
Grazas por desafiar 4 anos
Estou reflexionando sobre os últimos 4 anos

Intento perseverar nos próximos 4 anos. Estou
preparando o meu novo plan de 4 anos

Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase o día de Quattro.

Trae interese adicional na túa vida en Fun-Day. Participa en temas do día
de diversión de Custodian Guardian. Únete a nós!
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