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JAUTRA DIENA
Tēmas
1 GOD izveidots laiks pasākuma sākums un beigas!
C> Svētku dienas F> Jautra diena M> Piemiņas diena S> Kauns dienu

Mēnesis diena
zvaigzne

diena

New Year diena 1.1.1

Shire diena 1.3.7

BlossomDay 2.1.7
Cietušie "ir noziegumu diena 2.4.7
Merkurs Reizināšanas diena 3.1.7 Cietušie "kara Dienas 3.4.7
Venera
Bērnu diena 4.1.7
Piesārņojuma diena 4.2.7
Zeme
Strādnieki diena 5.1.7
Mātes diena 5.3.7
mēness
Izglītība diena 6.1.7
Defoliant diena 6.2.7
Marss
Vecvecāku diena 7.1.7 Barošana Dienas 7.3.7
Jupiters
Universe diena 8.1.7
Holokausts diena 8.2.7
Saturns Habitat diena 9.1.7
Cron diena 9.3.7
Urāns
Tēva diena 10.1.7
Trāns diena 10.2.7
Saule

Neptūns Izdzīvošanas diena 11.1.7

Pet diena 11.3.7

Plutons

Labas veselības diena 12.1.7 Atkarības diena 12.2.7

Saules

Krūmu diena 13.1.7

izlaidums Lieldienas diena 14.1.7

Tree diena 13.3.7

Quattro diena 14.0.2

Fun-Day tēmas rūpēties par sabiedrības vajadzību svinēt, būtu kaunu un atcerēties. Fun-dienas,
uz kurām neattiecas Turētājbanka Guardian izska- diena tēmu var izmantot vietējiem
tēmām. Piezīme! Svētku dienās netiek atbalstītas nedēļas dienas "1> 6! Izņemot Jauno
gadu dienu Pasā un Quattro-Pasā.

Veselīga cilvēka ķermenis un dvēsele nepieciešams, lai būtu laimīgs, smieties, dziedāt, dejot,
lūdzieties, aprūpe, dalīties, socializēties un baudīt tik piedalīties Fun Day tēmām. Piedalīšanās at Svinības,
Memorial un kauns

Dienas ir visu gadu, ir svarīga, būtiska daļa no sabiedrības dzīves. Socializing ar
citiem cilvēkiem, ir svarīgi, nepieciešama personīgo emocionālo stabilitāti. Tas arī ir
svarīga loma, kas labi functio- ning kopienai. Labi funkcionējoša sabiedrība ir labāka
iespēja
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izdzīvošanas.

piemiņas Dienas palīdzēt upuriem netaisnības. Šīs dienas ir mudināt
sabiedrību, lai mēģinātu novērst nākotnes pāridarījumus. Piemiņas diena ir
palīdzēt ar grieving process.

CG atbalstīt piemiņas dienas.

kauns dienas ir saistītas ar ļaunuma uzbrukumiem
cilvēki uz planētas Zeme un vai cilvēces.
Kauns dienas ir modināšanas zvans cilvēcei.
Shun un Kauns attiecas.

JAUTRA DIENA

Svinības piemiņas kauns

1 GOD rādāt piemēru darbā 5 dienas. Gada 6. dienā novērtēt savu sasniegumu, pabeigt
nepabeigtu darbu un plānot nākamo nedēļas darbu. uz dienas 7 atpūsties baudīt dzīvi, ir Jautra
diena.

1 GOD bija atpūsties. Meditācija, lūgšanas meklējot iekšējo harmoniju un laimi viņa
dvēseli. Eņģeļi, kas mūziku, dziedāja, dejoja un smiekli bija dzirdējuši visur. 1 GOD bija
vidū visu šo jautrību bauda visi no tā. 1 GOD sauc šo 7 th diena Jautra diena.

Mēs sekojam 1 GOD ! Darbs 6 dienas un padarīt dienu 7 Fun-Day. Socializēties priecāties,
ēst, dzert (Bezalkoholisks) , Dziedāt, dejot, smieties, bet arī lūgties, meditēt meklējot iekšējo
harmoniju un laimi. Apmeklējiet vākšana. Atbalsta Svinības, Pieminekļi un kauns dienas.

1 Dievs gaida dzirdēt no jums!
Jautra diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs aizbildni (1 st nosaukums) Paldies "jums šīs nedēļas
izaicina es mēģināju dzīvot ikdienas lūgšanu

Šodien es svinēt un pielūdzu ar ģimeni un draugiem, es lūgt
norādījumus Tuvāko nedēļu godam 1 GOD un labu Cilvēces
Par tematiskie dienās "attiecīgs lūgšanu lieto + uz Fun-Day lūgšanu!
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1.1.1.New-Gadam diena (Simbols: Snake)
C-GKalender Celebration
New Years Day svinības kopīgs darbs sabiedrības, Shire un Universe
Turētājbankas sargi. Vai pārtikas, dzērienu (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt un
dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi sirds un pozitīvu prātu.
Piezīme! Nav uguņošana. Tie tiek aizstāti ar lāzeru-gaismām. Nav
nakts komandantstunda starp
izlaidums (Pēdējā diena iepriekšējo gadu) un Jaunais gads ir

Jaunā gadu diena pie Gathering: The Gathering ir atvērts no 1. stundu pēc Sunrise iet
tur. Vai pārtikas, dzērienu (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt, dejot mūzikas, baudīt
smieklus, ir laimīgi sirds un pozitīvu prātu. Turētājbanka Guardians priecājos, ka šogad
ar bezalkoholisks grauzdiņš, ķēriens, skūpsts, lūgšanu. Laimīgu Jauno gadu !

Piezīme! Krūmu vainagu un
koks tiek noņemts.

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
New Years Day sākas "ar New Years Day lūgšanu.

1 Dievs gaida dzirdēt no jums!

Jaunā gada diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs aizbildni (1 st nosaukums) lūdz norādījumus nākamajam
gadam
Tāpēc, ka es varētu palikt pazemīgs un kalpo manas kopas Live līdz manu
pilno potenciālu

Izplatīt vēstījumu par likuma Devējs Manifestu godam 1 GOD un
labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantots uz 1 st gada diena!
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1.3.7. grāfiste diena (Simbols: Ant)
C-GKalender Celebration
Shire dienas svinības kopīgu pūles sabiedrības, Shire, Visuma Turētājbankas aizbildņu. Parks
ir atvērts pilns darbību. Vietējā valdībām bas dāvanas karnevāla tipa aktivitātes, izklaides.
Uzsverot unikālas vietējās tradīcijas, dialektu + parāde un karoga pacelšanu. Galvenā
valoda un dialektu tiek izmantoti arī tradicionālās apģērbu nēsā. Vietējā virtuve ir bauda.
Esiet lepni par savu Shire, jūsu mājās ..

Shire diena pie Gathering: Gathering žilbinošas ar traditio- nālās apģērbu ir atvērts
no 1 stundu pēc Sunrise iet tur. Ir vietējo virtuvi, dzēriens (Bezalkoholisks) ; klausīties,
dziedāt un dejot tradicionālās mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi sirds un pozitīvu
prātu.
Laimīgu Shire-Day!
S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
grāfiste ir bija cilvēki nāk kopā, lai izveidotu kopienu sociālās atbildības par sasniegtu
kopēju labumu visiem. A ' Shire " uztur vietējās tradīcijas dzīvs. Tā pro

- Vides SMEC (Free-izglītība) sargā vietējo Habitat. Tā nodrošina klastera mājas (Īre s) Sentinel
uzraudzības dienests, nostiprināts Cron .

Shire diena sākas "ar Shire diena lūgšana.

1 Dievs gaida dzirdēt no jums!

Shire diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st vārds) prasa, lai šī pazemīgs kopienai
var būt laimīgs kopiena, kas dzīvo harmonijā ar savu biotopu kopiena,
kas mudina augošie ģimeņu kopienu, kas ir manas mājas godam 1
GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota Shire dienā! Vai, kā nepieciešams.
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2.1.7. zieds diena (Simbols: Zieds)
C-GKalender Celebration
Zieds dienas svinības kopējas pūles valsts, Shire, UCG. Parks, Kokaudzētavas parādīt
blossom materiālus. Izbaudiet, apbrīnot 1 GOD " s radīšanu, ziedu. To izskats, krāsas,
dažādība, saost to sarežģīto intoxica- Ting aromātu. Paldies 1 GOD par Blossoms. Viņš,
viņa deklarēt savu mīlestību pret otru, dalīties ar ziedu, ēdienu, dejot, smieties kopā.

Zieds diena pie Gathering: Gathering žilbinošas ar blos
- Soms ir atvērts no 1 stundu pēc saullēkta iet tur. Vai pārtikas, dzērienu
(Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt un dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi sirds,
pozitīvu prātu. Laimīgu Blossom-Day!
Piezīme ! Aizsargāt augus, lai mēs varētu baudīt tos nākotnē.

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Zieds diena sākas "ar Blossom diena lūgšana.

1 Dievs gaida dzirdēt no jums!

Zieds diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies "Tu par skaistumu
ziedu ziedi ir patīkami acīm un sirdi es lūdzu, ka, piemēram, ziedu,
romantika var uzziedēt es apņemos aizsargāt un audzināt augi godam 1
GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota Blossom dienā! Vai, kā nepieciešams.

HE, viņa spēles, kas debesīs!
1 Dieva
Dizains:

HE un SHE nodibināt ģimeni!
HE ir Tēvs, sniedzējs / Protector.
SHE ir Māte, Aprūpes / Mājsaimniece.

Nav vienlīdzība, bez Svētā-laulību, nav pieskata bērniem, cilvēkiem ar seksuālo
invaliditāti (Bērnu molester, sajaukt dzimums, tas pats dzimums) .
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2.4.7. Cietušie no noziegums diena
(Simbols: Rokudzelži)

C-GKalender piemiņas
Noziegumos cietušajiem ( VC) Diena piemiņas ir kopīgs darbs valsts, Shire, Universe
Turētājbankas aizbildņiem. Piemiņas Services notiek. Tur būs eksponāti "nozieguma
novēršanu", "Kopienas aizsardzības", "tiesībaizsardzības" un tiesu varu. Atbalsta, pievienoties
"Noziedzības novēršanas"

(Apkārtnes-watch) . Atbalstīt Kopienas centieniem palīdzēt un comforting,
'noziegumos cietušajiem ".
Pievienojies! Atbalsta līdz: skatoties, ierakstu, ziņojot, darbojoties (Padarot
civilo arestu) . Tā ir katra cilvēka pienākums ir uzturēt drošību
kopienā.

Cietušie no Crime diena pie Gathering: The Gathering ir kom- forting 'noziegumos
cietušajiem ". Tas ir atvērts no 1 stundu pēc Sunrise iet tur. Vai pārtikas, dzērienu (Bezalkoholisks)
; klausīties, dziedāt, dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi sirds un pozitīvu prātu.
Piezīme! Turētājbanka-Guardian atbalsts noņemšana un atbildība par tiesu varas, kas ir
mīksts uz "nelikumības"!

Socialize Atbalsts jūsu kopiena Reflect un atbalsts
Noziegumos cietušajiem diena sākas "ar noziegumos cietušajiem diena lūgšanu.

Noziegumos cietušajiem Dienas Lūgšana

dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) prasa, lai atvieglotu
ciešanas un sāpes noziegumos cietušo palīdzēs noziegumu upuriem
saņemt tieslietu un kompensāciju man sola palīdzēt kriminālvajāšanu
nebeidzams Lūgt, Ļaunums sodāmi Life un afterlife godam 1 GOD un
labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota noziegumos cietušajiem dienā. Vai, cik nepieciešams!

Noziegumos cietušajiem pelnījuši atbalstu, taisnīgums. .
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3.1.7.Multiplication diena (Simbols: Egg)
C-GKalender Celebration
Reizināšanas dienas svinības kopīgs darbs sabiedrības, Shire un Universe
Turētājbankas sargi. Parks, Kokaudzētavas parādīt blossom materiālus. No rīta
ģimenes sniedz viena otrai olas jebkāda veida. Bērniem tie ir slēpta, lai viņi varētu
skatīties tos. Rotaļlietas, piemēram, vistas, ķirzaku vai zivis ir arī piemērots. Pēcpusdienā
ģimenes piknikā, baudot parki un dārzi (To atļauj laika apstākļi) . Pāri svinēt pārošanai.
Sākt ģimeni!

Reizinot diena pie Gathering: Gathering žilbinošas ar ziediem ir atvērts no 1 stundu
pēc Sunrise iet tur. Have pārtika
(olas jebkura veida) , dzēriens (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt, dejot mūzikas, baudīt
smieklus, ir laimīgi sirds un pozitīvu prātu.

Laimīgu Reizināšanas-Day!
Piezīme! Reizināšanas par sugai Izdzīvošana & Space-koloniālisma.

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Reizināšanas diena sākas "ar reizināšanas diena lūgšana.

Multipltication diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies "Tev par prieku
pārošanās aicina auglības un veselīgu dzimušo Komercķīlu pāroties un
vairoties

Tātad cilvēce var kolonizēt Visumu godam 1 GOD un labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota pavairošana dienā. Vai, cik nepieciešams!

Par sugas izdzīvošanas cilvēki ir mate, vairoties. CG pārliecība, ka pārošanās,
vairošanos, ir daļa no līdzsvara attiecības (Svētais laulību līgums) par augstāko izglītību,
kas ir viņa. Pārošanās un reizinot ārpus Svētā laulību, ir "slikts". Kauns un Shun slikts
cilvēki.
Cilvēkiem ar garīgās un vai seksuālas-invaliditātes (Bērnu molester, tas pats dzimums,
sajaukt dzimums) slimniekiem "nav Svētais-laulību, bez vecākiem.
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3.4.7. Cietušie no karš diena (Simbols: Bajonet)
C-GKalender piemiņas
Kara upuriem (VW) Diena piemiņas ir kopīgs sabiedrības, Shire, Visuma
Turētājbankas aizbildņiem. Piemiņas Services notiek. VW atceras un mierināja. Anti-kara
parāde notiek.

Risinājumi ir Nevardarbīgi!
Kopienas solījumi nekad piedalīties iebrukumiem. Lai sauktu pie
iebrucējiem un kara noziedzniekiem. Zemas taustiņu šovs Militārā gatavībai.
Atbalsta Miera kustība, kriminālvajāšanu kara Vardarbība! JAUNKUNDZE R7

Cietušie no Karš diena pie Gathering: Gathering pieder piemiņas dievkalpojums
atcerēties "kara upuriem". Tas ir atvērts no 1 stundu pēc Sunrise iet tur. Vai pārtikas,
dzērienu (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt, dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi
sirds, pozitīvu prātu.

Socialize Atbalsts jūsu kopiena Reflect un atbalsts
Cietušie kara diena sākas "ar kara upuri diena lūgšanu.

Upuri kara diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) sola palīdzēt, saņemt
kopienas palīdzību kara upuriem prasa, lai atvieglotu skumjas un sāpes
upuru kara apsolos palīdzēt ierosināt lietu kara noziedznieki Uzdot ka
invāzijai atceļ godam 1 GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota kara upuriem dienā! Vai, kā nepieciešams.

Invasions beigas! Pierobežu konflikti tiek pārrunāti bez vardarbības.
Killing civiliedzīvotāji galiem! Killers tiek sodīti. JAUNKUNDZE R7 .

Izlaupīšana, vandālismu galiem! Atbildība, JAUNKUNDZE R6 + kompensācija

Killing karavīriem galiem! Karavīri ir notverti.
Spīdzināšana Beidzas! Spīdzinātāji tiek sodīti. JAUNKUNDZE R7 .
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4.1.7. bērni diena (Simbols: Lantern)
C-GKalender Celebration
Bērni dienas svinības ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire, Visuma
Turētājbankas aizbildņiem. Parks parādīt laternu materiālus. Tas ir
savienošanas laiks vecākiem, bērniem, kuri spēlē, dziedāt, smieties kopā.

Diena ģimenes prieku. Paldies 1 GOD bērniem. Shire centrs ir dekorēts ar laternām.
Shire organizē klija peld. Vakarā laterna parāde, kur visi bērni būtu jāpiedalās.
Piezīme! Bērni ir mūsu nākotne un nemirstību.
Piezīme! Nav sveces tiek izmantotas vai jebkura cita liesmu gaismas laternu.

Bērni diena pie Gathering: Gathering atvērts no 1 stundu pēc Sunrise kvēls ar
laternām iet tur. Vai pārtikas, dzērienu (non
- alkohola) ; klausīties, dziedāt, dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi sirds un
pozitīvu prātu. Laimīgu Bērni-Day!
S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Bērnu diena sākas "ar Bērnu diena lūgšana.

Bērnu diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs aizbildni (1 st nosaukums) Paldies jums, svētību bērni
var mums vienmēr baudīt šo svētību es apņemos sniegt un saņemt tos
izglītību Es parādīt viņiem, kā pielūgt godam 1 GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota bērnu spēļu dienā! Vai, kā nepieciešams.
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4.2.7. piesārņojums diena (Simbols: Atkritumu-bin)
C-GKalender kauns
Piesārņojuma diena Kauns ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire, Visuma
Turētājbankas aizbildņiem. Parks ir sakopta. Kāre brauc industriālā
revolūcija un tās Džagernauts

mest prom mārketings ir, ir piesārņo mūsu planētu.
Reklamācija muļķības ir pagrieziena Zemi slimības sijātai
Padoms. Ūdens pārvēršas
gļotas, smirdošs, neveselīgs, Kanalizācija. Mand- atory
uzkopšanas dienu, un sabiedrībā. Shire organizēt talkas
jebko, kas vajadzības tīrīšana + atkritumus noņemts.
Pēc tam, kad tīru-up visiem ir ar
pikniku. Domājot par to, kā
samazināt atkritumu, piesārņojums,
sodīt piesārņotāji!
Piesārņojuma diena pie Gathering: The Gathering rokas out tīrīšanu daudzumu ing konsultēs
atkritumu maisos. Atveriet no 1 stundu pēc saullēkts iet tur.

Vai pārtikas, dzērienu (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt, dejot mūzikas, baudīt
smieklus, ir laimīgi sirds un pozitīvu prātu.

Secure nākotni Atbalstiet savu tīru kopienu
Turn kauns darbībā Satur piesārņojumu un sodot piesārņotājiem ir cilvēces
izdzīvošanas obligāta.
Piesārņojuma diena sākas "ar Piesārņojuma diena lūgšana.

piesārņojuma diena lūgšana

dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs aizbildni (1 st nosaukums) atvainojas par rubbishing
ko manā sabiedrībā es lai groza
Katrs piesārņotājs ir jāsoda
Es cenšas dzīvot piesārņojuma brīvā sabiedrībā godam 1 GOD un
labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota piesārņojuma dienā! Vai, kā nepieciešams.
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5.1.7.Workers diena (Simbols: Bee)
C-GKalender Celebration
Strādnieki dienas svinības ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire, UCG
Held parkos, dārzos. Atzinību par visiem darba darbiniekiem darīja labā sabiedrībā. Trades
eksponāti, prasmes tiek parādīts.
Medus ir pieejama visiem. Non-liesmas svece deg visiem izmantotām, nogalināja Workers! Cilvēkiem
ir vajadzības, kas ir apmierināti ar rezultātiem, kas ir saistītas kaut-veida darbības (Darbs,
..) . 1 GOD noteikt piemērs darbu 5 dienas 6 dienas, novērtēt savu sasniegumu, pabeigt
nepabeigtu darbu un plānot nākamo nedēļas darbu. uz dienas 7 atpūtu baudīt dzīvi ir
Fun-Day (Svinēt) .

Piezīme! Darbinieki ir sabiedrības dzīvības spēka.
Strādnieki dienu pie salidojums: Gathering žilbinošas ar tirdzniecības eksponātiem ir
atvērts no 1 stundu pēc Sunrise iet tur. Vai pārtikas, medus, dzēriens (Bezalkoholisks) ;
klausīties, dziedāt, dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi sirds un pozitīvu prātu. Laimīgu
Strādnieki-Day!

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Par ekonomiskās pārvaldības, algas apstākļos (WMW)
iestata provinces valdība. Par labāko ekonomikas pārvaldības
ikvienam ir algots strādnieks. WMW ( x 1-7) katru gadu nosaka valdība.

Strādnieki diena sākas "ar Strādnieki diena lūgšana.

Strādnieki diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs aizbildni (1 st nosaukums) lūdz palīdzību, lai es varētu
būt noderīgs darbinieks var mani centieni tikt novērtēti un atalgoti
godīgi man cenšas darīt savu labāko visu laiku man būs darīt manu
kopienu lepni par mani godam 1 GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantots par strādnieku dienā! Vai, kā nepieciešams.
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5.3.7.Mothers diena (Simbols: Rabbit)
C-GKalender Celebration
Mātes dienas svinības ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire un Visuma Turētājbankas
aizbildņiem. Parks un mežkopība parādīt blossom materiālus. Bērni pildīt savu māti.
Tēvi parādīt pielūgšana mātei par saviem bērniem. pateikties 1 GOD mātēm. Kopiena
svin sugas izdzīvošanu caur Mātēm. Mātes mieloties ar ģimeni, draugiem, smiekliem
un ir jautrs.

Mātes diena pie Gathering: The Gathering, pārsteidzot ar
ziediem izpildīt visas mātes klāt, ir atvērts no 1 stundu pēc
saullēkta iet tur. Vai pārtikas, dzērienu (Bezalkoholisks) ;
klausīties, dziedāt un dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi
sirds un pozitīvu prātu. Priecīgu Mātes dienu!
Piezīme! Mātes ir tas, ko cilvēce aug no.

1GOD s Dizains: SHE ir Māte, Aprūpes / Mājsaimniece.
S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Mātes diena sākas "ar Mātes diena lūgšana.

Mātes diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies jums, " 1 GOD "Svētību
Mātes maija viņu centieni ir novērtēti un apbalvoti ar mīlestību es
ievērotu manu māti
Es rūpēties par viņu, ja rodas vajadzība godam 1 GOD un labu
Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota Mātes dienā! Vai, kā nepieciešams.
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6.1.7. izglītība diena (Simbols: Book)
C-GKalender Celebration
Izglītība dienas svinības ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire un Visuma Turētājbankas
aizbildņiem. Izglītības parāda sevi. Publiskā Pedagogi un zinātnieki dižoties! Visi
Sabiedrības Izglītības iespējas ir atvērtas. Izglītība-Sertifikāti tiek izsniegti. Ģimenēm
praksē Pazīsti
- dzega nepārtrauktību. Grand-vecākiem un vecākiem dalīties dzīves-pieredze ar bērniem un
mazbērniem bērniem!
Piezīme! Meklējiet, ieguvums tad pielietot zināšanas (Mācīties un mācīt, nodot tālāk)

SMEC ' Shire medicīnas un izglītības komplekss "

PHeC " Provincial Hospital & izglītība Complex "
PDEc " Provinces Défense un ārkārtas centrs "
CE " Kopienas Avārijas dienests "
Atbalsta Turētājbanka Guardian, no šūpuļa līdz kremēšanas "Mācīties un mācīt
'bezmaksas izglītība. Beigt visus nevalstisks izglītību. Aizstāt universitāti ar CG
mācekļu prakses + tālākizglītības darba pieredze palielinās.

Izglītība diena pie Gathering: The Gathering, pārsteidzot ar Zināšanas ir atvērts no
1. stundu pēc Sunrise iet tur. Vai ēdienus un dzērienus (Bezalkoholisks) ; klausīties,
dziedāt, dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi sirds, pozitīvu prātu. Laimīgu
Izglītība-Day!
S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Izglītība-diena sākas "ar izglītības-Day lūgšanu.

izglītības diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) sola meklēt, iegūt un
izmantot zināšanas visu mūžu mācīt un mācīties, izmantojot
bezmaksas izglītība, lai atbalstītu publiskā Brīvi izglītības Pass par
dzīves pieredzi, lai nākamās paaudzes godam 1 GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota izglītības dienā! Vai, kā nepieciešams.
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6.2.7.Defoliant diena (Simbols: Dead-zaļumi)
C-GKalender kauns
Defoliant-Day Kauns ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire un Visuma
Turētājbankas aizbildņiem. Zeme tiek noskaidroti ĢM kultūraugu. GM-Crop
lauksaimnieki saņem, JAUNKUNDZE R7

Defoliant dienu vērš uzmanību uz ļaunuma kara algoto pret augiem. Defoliant-toksīns (Agent-oranža)
padara augs zaudēt savas lapas. To izstrādāja ASV-Militārās palielināt savu
nogalināšanu likmi cilvēkiem. Defoliant toksīnu kļuva universāla herbicīds.

Par Defoliant toksīnu veidotāji iespiedies Ģenētiskā Pārveidots (GM)
pārtikas augi (Monster Crop) . Ir konstatēts, ka šie (GM) pārtikas augi vīst viegli un
mirst jauni, un ir problēmas vairošanos. Kad ēd pārtiku no šiem augiem cilvēki var
sagaidīt vecumu ātrāk, grumbu viegli, spontāns aborts, ir iedzimtus defektus un
agrīnu nāvi.

Herbicīdi un ģenētiskie modificētas sēklas, augi pārvietot uz augšu foodchain
modificējot katru saiti, ieskaitot cilvēku. Draudu cilvēcei!
Organizēt un piedalīties nevardarbīga protesta militārus atbrīvoties no toksisko ieroču. Palīdzība
Vietējā-valdība skaidri (Apdegums) zeme ģenētisko pārveidots (GM) pārtikas augi. Stop
izmantojot herbicīdiem.

Defoliant diena pie Gathering: Sapulcēšanās atbalsta komunismu dibināšanas darbību. Atvērts
no 1 stundu pēc Sunrise iet tur. Vai ēdienus un dzērienus (Bezalkoholisks) ; klausīties, diskutēt
Herbicīdi un ĢM kultūraugu.

Defoliant-diena sākas "ar Defoliant-Day lūgšanu.

Defoliant diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Vai aizsargātu augu, augsni
un ūdeni no toksīna iebilst pret, apturēt ģenētiski modificētu jebkura lieta
dzīves nodrošinās Shire scorches saindēta augsne sodīs Herbicīdi, GM-kultūraugiem
piesārņotājus godam 1 GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota Defoliant dienā! Vai, kā nepieciešams.

Secure nākotni Atbalsts jūsu kopiena
Turn kauns par rīcības
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7.1.7.Grandparents diena (Simbols: Turtle)
C-GKalender Celebration
Vecvecāku diena svinības ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire, Visuma Turētājbankas
aizbildņiem. Parks ir atvērts. Diena pavadīt laiku kopā, mazbērni ar vecvecākiem.
Spēlējot, dziedot, daloties maltīti, runā, smejas. Paldies 1 GOD vecvecāki.
Piezīme! Vecvecāki pieteikties, "zināšanu nepārtrauktības '.

Kur vecvecāki pārcēlās uz afterlife. Mazbērni atcerēties tos, izmantojot atmiņu stāstiem
ar vecākiem. Tāpēc, lai saglabātu savu pastāvēšanu dzīvs sirdīs un prātos jaunākajiem
ģimenes locekļiem. Pēc reminiscing vecākiem ir jālūdz, atskaņot, dziedāt, dalīties maltīti
un smieties kopā ar bērniem, kas beidzas dienā laimīgs.

Vecvecāku dienu pie Gathering: Vākšana, pārsteidzot ar ziediem godu visiem
vecvecākiem tagadni. Tas ir atvērts no 1 stundu pēc Sunrise iet tur. Vai ēdienus un
dzērienus (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt un dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir
laimīgi sirds un pozitīvu prātu. Laimīgu Vecvecāki-Day!

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Vecvecāki-diena sākas "ar vecvecākiem-Day lūgšanu.

vecvecāki diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) respektē vecvecākiem
Zināšanas nepārtrauktības pateicoties "vecvecākiem dodot mums
Heritage Paldies" Vecvecāki un māca mums tradīcijām aspektos
vecvecākiem par saviem sasniegumiem godam 1 GOD un labu
Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota vecvecākiem dienā! Vai, kā nepieciešams.

Zināšanu nepārtrauktība cilvēka būtiska izdzīvošana.
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7.3.7.Nourishment diena (Simbols: Ēdiens)
C-GKalender Celebration
Barība dienas svinības ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire un Visuma Turētājbankas
aizbildņiem. Parki un Kokaudzētavas parādīt vietējos ēdienus. Pārtika un dzērieni (Bezalkoholisks)
tiek svinēti. Izbaudi 1 GOD " s no uztura, smaržas piegādi un nobaudīt dažādus ēdienus.
Vietējā sabiedrībā liecina off savu vietējo virtuvi. Maltītes tiek dalīta, smiekli
ir dalīta. Feed izsalkušam dzēšanas izslāpis. Nevienam nevajadzētu iet
izsalcis vai izslāpis šajā dienā.

Piezīme! Laba Barība uztur ķermeņa veselīgi.
Barība diena pie Gathering: The Gathering, rāda
dažādība vietējo virtuvi. Pārtikas sagatavošana un uzturs
briesmas informācijas ir pieejami. Izbaudiet vietējo virtuvi, ir
pārtikas un dzērienu (Bezalkoholisks) , Pabarot izsalkušos veldzēt
slāpst, klausīties, dziedāt un dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir
laimīgi sirds un pozitīvu prātu. Laimīgu Barība-Day!
Katru nedēļu dienu ir nepieciešams, lai būtu vakariņas tēmu: piemēram,

Diena 1: Dārzeņi; Day2: Mājputnu; Day3: zīdītāju;
Mid-nedēļā: rāpuļu; Day5: Seafood; Nedēļa-end: Nuts & sēklas;
Jautra diena: Kukaiņi.

Feed 5 reizes dienā:
"Brokastis, Early Day-uzkodas, Pusdienas, vēlu Dienas uzkodas, vakariņas."

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Barība-diena sākas "ar Nourishment-Day lūgšanu.

barība diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies apgādei ar mani Daily
dzērienu un ēdienu man cenšas būt pelnījis barības katru dienu drīkstu
saudzējuši mokošas Slāpes & numbing bada sāpes man jācenšas
izskaust badu un slāpes manā sabiedrībā godam 1 GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota uztura dienā! Vai, kā nepieciešams.
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8.1.7.Universe diena (Simbols: Rocket)
C-GKalender Celebration
Universe dienas svinības ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire un Visuma Turētājbankas
aizbildņiem. Kosmosa izpēte parāda parkos! Atzīmējot sasniegumiem cilvēces
kosmosa izpētes! Atjauninājumi par kosmosa izpētes un kosmosa kolonizāciju! Izpildot
cilvēka likteni, kā aizbildņiem fizisko Visumu. Galvenais svinības gadu Visuma
Turētājbankas aizbildņu (1Church) !

Universe diena pie Gathering: The Gathering, rāda attēlus sasniegumiem kosmosa
izpētē un kosmosa kolonizāciju. Kā arī nākotnes plāniem. The Gathering ir atvērts no
1. stundu pēc Sunrise iet tur. Vai ēdienus un dzērienus (Bezalkoholisks) ; klausīties,
dziedāt un dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi sirds un pozitīvu prātu.
Laimīgu Universe-Day!
1 GOD izveidots 2 Universe, izvēlas cilvēce kļūt Turētājbanka par fizisko Visumu. 1
GOD vēlas cilvēkus vairoties un Kolonizēt kosmosa un kļūst aizbildņiem fizisko
Visumu.
Kosmosa izpēte un kosmosa-kolonizācija, cilvēces Destiny.

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Universe-diena sākas "ar Universe-Day lūgšanu.

Universe diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Pateicamies jums par
izvēloties Cilvēce būt aizbildnis

fizisko visumu
Apņemas būt Turētājbanka par cilvēces un planētas Zeme Komercķīlu
kolonizēt Visumu un kļūt par tās Turētājbanka lūdz palīdzību izpildītu
cilvēces likteni godam 1 GOD un labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota Universe dienā! Vai, kā nepieciešams.
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8.2.7.Holocaust diena (Simbols: Atomu-mākonis)
C-GKalender kauns
Holokausta diena Kauns ir kopīgs darbs valsts, Shire, Universe
Turētājbankas aizbildņiem. Parks ir Anti Nuclear vigils

In gadu 59 (CG NAT) , Tad "ASV" uzbruka Cilvēce un Planet-Zeme divreiz apvainošanu
1 GOD . Ar 2 Atomic uzbrukumi pilsētās "Hiroshi
- ma & Nagasaki "ir deklarācija kara pret Cilvēces, Planet- Zeme un anti- 1 GOD. Evil
angļu Pārmantotā-Tyrant un Evil ASV prezidents Franklins Rūzvelts (2 vairums Evil
cilvēku cilvēces vēsturē) pievienojies attīstīt ieročus iznīcināt cilvēci un planētu Zeme, 1
GOD " s Creations.
Evil ASV, angļu, Kanādas pilsoņi pievienojās, lai izstrādātu " Masu iznīcināšanas
ieroči " iznīcināt 1 GOD " s darbi. Evil ASV prezidents

Harry Truman (Otrā pasaules kara lielākā Evil kara-Krimināllietu) tad izdarījis visvairāk
šausminošos gļēvi noziedzīgiem nodarījumiem, izmantojot "masu iznīcināšanas ieročus", lai
kaušanas civiliedzīvotāji (Zīdaiņi, Mātes, Seniori, mājdzīvnieki, .. slimnīcas, skolas, Mājas, ..) . Visvairāk
Evil akts cilvēces vēsturē. Lūdzies kopā ar mums, ka visiem, kas iesaistīti šajā holokaustu.
Relive postu un ciešanas viņi radīja visu laiku.

ASV ir vienīgā valsts, kas izmantoja šos " Masu Destruc- cijas " . Viņi nemitīgi draudēt
civilizācijām ar iznīcināšanai. piemēram,
Ļaunums Krimināllietas Kennedy brāļi / padomju civilizācijas; Bušs, Howard, Blair
koalīcijas no labprāt Evil / Irākas un Irānas civilizācijas. ASV Militārās ir lielākais
drauds cilvēku izdzīvošanai. ASV Militārās tiek uzvilkta par "masu iznīcināšanas
ieroču". Ražošana masu iznīcināšanas ieroču, beidzas. Excisting ieroči tiek
demontētas: pārkāpums, JAUNKUNDZE R7

18

3. nodaļa Likums-Devējs manifests Kā tas ir rakstīts, ka jābūt! 15.09.3.1 NAtm

1 Dievs 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbanka Guardians

www.universecustodianguardians.org

Urāna galvenais avots materiālu kodolenerģiju izmanto, lai
bagātinātu urānu, kas vajadzīgi, lai izveidotu " Masu
iznīcināšanas ieroču '. Tāpēc Urāna raktuves ir slēgtas /
noslēgta. Kodolenerģija ir slēgta un demontēta. Nuclear
Zinātnieki būrī,
JAUNKUNDZE R7 un Nuclear Science aizliegta !!!

Secure nākotni Atbalsts jūsu kopiena
Turn kauns par rīcības

Atcerieties uzbrukums Cilvēces Atcerieties nevainīgus
civiliedzīvotājus no "Hirosimas / Nagasaki"
Piezīme! Noslēguma urāna raktuves ir cilvēces izdzīvošanas obligāta

Palīdzība Shire jāslēdz urāna raktuvēm, kodolspēkstacijām un kodolpētniecības
iekārtu.
Organizēt vai arī daļu no nevardarbīgu protestu ir "masu iznīcināšanas ieročus,"
demontējamo. Pieprasījums: JAUNKUNDZE R7 visiem kodolzinātnieku, visiem "ir masu
iznīcināšanas ieroči" ražo, politiskie līderi, kas veicina šāda veida bruņojumu, jebkura
militārā personīgo izmantojot šos ieročus. Humankinds

jums!

'izdzīvošana ir atkarīga no

Hollocaust diena pie Gathering: Gathering atbalsta aprindas darbības. Atvērts no 1
stundu pēc Sunrise iet tur. Vai ēdienus un dzērienus (Bezalkoholisks) ; klausīties,
diskutēt atbruņošanos.
Holokausta-diena sākas "ar holokausta-Day lūgšanu.

Holokausts diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Vai atceries Hirosimas un
Nagasaki upurus un ASV ļaunums sodītu visus cilvēkus, kuri ir drauds jūsu
darbi nodrošinās iznīcināšanu ieroču masu iznīcināšanas slēgs urāna
raktuvju, nojaukt visas Atomelektrostacijas pētniecības iekārtām un saukt
pie saviem mobilo sakaru operatoriem. Par Glory 1 GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota holokausta dienā! Vai, kā nepieciešams.
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9.1.7.Habitat diena (Simbols: jebkurš nezāļu)
C-GKalender Celebration
Habitat dienas svinības ir kopīgs darbs valsts, Shire, Universe Turētājbankas
aizbildņiem. Ir Gada Habitat tīrīšanu! (Sauss nepietiekami pieaugums, bīstami augi) . Biotopu
diena ir vietējais Kopienas iniciatīvas programmā, lai radītu izpratni par vietējā vidē.
Shire organizē videi draudzīgas aktivitātes, ko atbalsta sabiedrības un turētājbankas
aizbildņi piemēram, Kā novērst gaisa, ūdens, augsnes piesārņojumu un atkritumus; kā
saglabāt apdraudētās radības, augiem. Pašsaglabāšanās līdzekļi mums ir dzīvot
harmonijā ar apkārtējo vidi. Skatoties pēc Habitat ir daļa no cilvēces likteni.

Piezīme ! 2. svarīgākā diena Turētājbankas aizbildņi.
Morāles un pilsoņu pienākumi: Aizvērt Ogļu-Mines! Stop dedzināšana ogles, gāzi, naftu, urāns,
koka .. ierosināt lietu Air piesārņotājiem! Aizvērt Urāna-mīnas! Demontēt kodolenerģija-stacijas!
Atbruņot militārā no Nuclear- ieroču! Stop ražo Toksīni! Ierosināt lietu toksisko atkritumu
konteiners! Stop ĢM kultūraugu! Aizvērt Sēklu ražotāji un sauktu pie atbildības tos.

Saskaņot ar Habitat!
Habitat diena pie Gathering: The Gathering atbalsta commun- bas darbību. Ir Habitat
displejs! The Gathering ir atvērts no 1. stundu pēc Sunrise iet tur. Vai pārtikas un
dzērienu (Bezalkoholisks) ; dziedāt, dejot, klausīties mūziku, baudīt smieklus, ir laimīgi
sirds un pozitīvu prātu. Laimīgu Habitat-Day!

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Habitat-diena sākas "ar Habitat-Day lūgšanu.

Habitat diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) aicina palīdzēt aizsargāt
biotopā solījumus turēt piesārņotājiem atbildīgas sola saskaņot ar
Habitat lūdz piesārņotājiem jāsoda tagad un afterlife godam 1 GOD un
labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota Habitat dienā! Vai, kā nepieciešams.
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9.3.7. Cron diena (Simbols: Procenti)
C-GKalender Celebration
Cron Dienas svinības ir kopīgs darbs valsts, Shire, Universe Turētājbankas
aizbildņiem. Cron ir roku-out Freebies. ' Cron ' ( Komunismu Nas Run pieder ne
bezpeļņas) , Lobby atbalstošus brīvprātīgajiem!
' CRBC " ( Cron-Retail Bazaar Complex) ir atvērts pircējiem.
Piezīme! Cron aizvietot (Padarīt novecojis) Valsts īpašumā (Komunisms)

privātā īpašumā (Kapitālisms) Spekulanti.
Cron diena pie Gathering: Vākšana atbalsta Cron. Vietējā Cron marka informācijas un
freebies pieejama. The Gathering ir atvērts no 1. stundu pēc Sunrise iet tur. Vai ēdienus
un dzērienus (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt un dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir
laimīgi sirds un pozitīvu prātu. laimīgs Cron Diena!

Cron ( Kopienas Run Pieder nav bezpeļņas) Universe Turētājbanka sargi
uzņēmējdarbības modelis, kas aizvieto valsts īpašuma objektu un privātā īpašuma
uzņēmējdarbības modeļus. Cron organizācijai ir jāpārvalda. Viena vadība ir tirānija.
Vadība ar komiteja ir godīga. Cron D-mC ( Lēmumu pieņemšana komiteja) sastāv no 7
locekļiem.
Piezīme! Kopienas Run Pieder nav bezpeļņas, Comsumer likteni.
S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Cron diena sākas "ar cron diena lūgšana.

Cron diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Solījumi, lai aizstātu valsts,
privātā īpašumā ar cron Komercķīlu redzēt spekulantu kriminālvajāšanu

Apņemas ievērot sabiedrības pienākumu un darbu ētika darba manu
augstākajiem standartiem par labu sabiedrībai godam 1 GOD un
labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota Cron dienā! Vai, kā nepieciešams.
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10.1.7. Tēvi diena (Simbols: jebkurš Lizard)
C-GKalender Celebration
Tēva diena svinības ir kopīgs darbs sabiedrības,
Shire, Visuma Turētājbankas aizbildņiem. Elektriskie
bārbekjū (Bez dedzināšana ogles, gāze, koksne) sizzling
parkos. Bērni godāt savu tēvu. Mātes parādīt adoratjonus pret tēvs saviem bērniem.
Piezīme ! Tēvi saģērbt krāsains!
Tēvi diena pie Gathering: The Gathering ir sizzling ar pārtiku. Godinot visu tēva
tagadni. The Gathering ir atvērts no 1. stundu pēc Sunrise iet tur. Vai ēdienus un
dzērienus (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt un dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir
laimīgi sirds un pozitīvu prātu. Priecīgu Tēva dienu!

Piezīme ! Tēvi īstenošanas cilvēces liktenis. 1 Dieva
Dizains: HE ir Tēvs, sniedzējs / Protector.
S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Tēvi-diena sākas "ar Tēvi-Day lūgšanu.

Tēva diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies jums par svētību
tēvu
Var viņu centieni ir novērtēti un apbalvoti saistībā es tevi mīlu tēt!
Es rūpēties par viņu, ja rodas vajadzība godam 1 GOD un labu
Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota Tēva dienu! Vai, kā nepieciešams.
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10.2.7. trāns diena (Simbols: Nīlzirgs)
C-GKalender kauns
Trāns diena Kauns ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire, Visuma Turētājbankas
aizbildņiem. Junk pārtikas neglītums, izstādes!

Trāns izraisa pārēšanās, nepareizu uzturu un fizisko aktivitāšu
trūkums. Cilvēkiem ar lieko svaru riepu viegli, padarot tos mazāk
noderīgu slogu. Kopiena ir uzņemties atbildību pār šīm nelaimīgs vāju
indivīdiem.
Shire dod 'trāns novēršanas ziņojumu. " Kopiena ir jāstrādā kopā,
lai novērstu un saukt pie sniedzēji junk pārtikas un saldinātie
dzērieni gan alkoholu, gan bezalkoholiskie. Trāns ir neglīts
atbaidošs pieņemšana vēlaties uzmest. Atbrīvoties no tā!

Trāns diena pie Gathering: Atvērts no 1 stundu pēc Sunrise iet tur. Kopienas darbības
tiek atbalstītas. Vai pārtikas un dzērienu (Bez alkohola) ; klausīties, diskutēt aptaukošanās,
uzturu un aktivitāti. Say NĒ līdz SWEET

fruktoze galvenais cēlonis diabēta, aptaukošanās .. (trāns
- Cilvēki) Fruktoze ir slikti, vai tas nāk ar cukuru vai augļu. Say NĒ uz
Cake, brokastu graudaugu, Cola, sirsnīga, enerģijas dzērieni,
aromatizēti-Piena, Saldējums, liquers, limonādes, Marmelāde, salds
tuksnesis, saldie-uzkodas ...
Piezīme! Aptaukošanās blakusparādības: Depresija, Diabēts, nogurums,

elpas, High asinsspiediena, priekšlaicīgas nāves!

Trāns-diena sākas "ar trāns-Day lūgšanu.

trāns diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs uzticīgs
glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Palīdzi man būt aptaukojušies Palīdzība
aptaukošanās iegūt veselīgu

Sodīt junk pārtikas sniedzējiem dzīvē un Afterlife Ļaujiet šai
kopienai jābūt junk pārtiku bez godam 1 GOD un labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota trāns dienā! Vai, kā nepieciešams.
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11.1.7. izdzīvošanas diena (Simbols: jebkurš Wildcat)
C-GKalender Celebration
Izdzīvošanas diena svinības ir kopīgs darbs valsts, Shire, Universe Turētājbankas
aizbildņiem. Pārbaudiet avārijas dienestiem. Rādīt lepnumu cilvēku izdzīvošanu.
Novērtēt 'Survival-Chain "! Dienu, kad avārijas dienesti, iekšējās un ārējās drošības
personisko dižoties savām spējām. Atbalsta tos.

Izdzīvošanas diena pie Gathering: The Gathering atbalsta, Emergen
- cy un secutity Servces. Atvērts no 1 stundu pēc Sunrise iet tur.
Vai pārtikas, dzērienu (Bezalkoholisks) ; klausīties, diskutēt aptaukošanās, uzturu un aktivitāti. Live
ko, izdzīvošanas, ķēdes. Laimīgu izdzīvošanas-Day!

Piezīme ! Nr 1 prioritāte izdzīvošanas.

Izdzīvošanas kārtība: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,
4.Family, 5.Individual, 6.Animals, 7.Personal mantas
Izdzīvošanas pēc vecuma: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
Ja piemēro nepieciešams izlemt rīkojumu izdzīvošanas, izmantojiet virs normas.

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Izdzīvošanas-diena sākas "ar izdzīvošanas-Day lūgšanu.

izdzīvošanas diena lūgšana

dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies "jums izdzīvošanai
cilvēces I cenšas palīdzēt mans ķermenis, suga un sabiedrība
izdzīvotu es dara izdzīvošanas mans Nr.1 prioritāte Lūdzu atbalstīt
manu centienus izdzīvot godam 1 GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota Survival dienā! Vai, kā nepieciešams.
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11.3.7. Pet diena (Simbols: jebkurš Pet)
C-GKalender Celebration
Pet dienas svinības kopīgu pūles valsts, Shire un Visuma Turētājbankas aizbildņu.
Mājdzīvnieki "dižoties ... Mājdzīvnieku klubi likts uz eksponātiem un izsniedz informāciju. Diena
palutināt savu mīluli. Mājdzīvnieki "pilda sociālo vajadzību. Pet īpašumtiesības ir atbildīga. Pet
var palīdzēt personai dzīvot ilgāk veselīgāku dzīvi.

Pet dienas pie Gathering: Gathering svin mājdzīvnieki (Ievērojiet, ka šī ir vienīgā
diena mājdzīvnieki laipni pie Gathering) . Tas ir atvērts no 1 stundu pēc Sunrise iet tur. Vai
pārtikas, dzērienu (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt un dejot mūzikas, baudīt
smieklus, ir laimīgi sirds un pozitīvu prātu. Laimīgs Pet-Day!
Piezīme ! Mājdzīvnieki cilvēka vajadzību. Mājdzīvnieka ir būtiska sastāvdaļa, bezmaksas izglītība.

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Pet-diena sākas "ar Pet-Day lūgšanu.
Pet Dienas Lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies jums, par prieku Pets
Es vilcienu, aprūpe un lolot visus mājdzīvniekus man jācenšas būt
atbildīgam gādīga Pet audzētājs Es pasargātu mājdzīvniekus no
cietsirdības un nežēlīgu izturēšanos godam 1 GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota Pet dienā! Vai, kā nepieciešams.

Cietsirdīga
izturēšanās
pret mājdzīvniekiem
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12.1.7.Good-veselība diena (Simbols: Octopus)
C-GKalender Celebration
Labas veselības dienas svinības ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire un Visuma Turētājbankas
aizbildņiem. Veselības un Fitness parkos ... Shire dāvanas karnevāla veida aktivitātes un
izklaides, kas uzsver veselības un fitnesa. Veselības aprūpes pakalpojumi parādīt
eksponātu. Diena ēst un dzert veselīgi (Nav Alkohols! Nē ĢM pārtiku! Nē ražoti gaļas! Nē
limonādes! Nav prātu apreibinošas vielas! Nesmēķēt! Nē saldumu!) , Do daži fitnesa darbību.
Apmeklējiet slimos!

Labas veselības diena pie Gathering: The Gathering ir sizzling ar veselības
pārtiku. Tas ir atvērts no 1 stunda pēc Sunrise iet tur. Vai ēdienus un dzērienus
(Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt, dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi
sirds un pozitīvu prātu. Laimīgu Labas veselības diena!

Piezīme ! Laba veselība noderīgu ilgu mūžu.
S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Labas veselības diena sākas "ar labas veselības diena lūgšanu.

Laba veselības diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) atvainojos par manu neveselīgs
dzīvesveids man jācenšas, lai groza

Lūdzu atbalstīt manu centienus, lai kompensētu to es atbalstu
"bezmaksas ārstēšanu, ja slims" godam 1 GOD un labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota laba veselība dienā! Vai, kā nepieciešams.

Jums ir tikai 1 ķermeņa izskatu pēc to!

Nekļūstiet farmācijas Junkie vai
rezerves ķermeņu daļas Anti 1 GOD briesmonis
!!!
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12.2.7. Atkarība diena (Simbols: apturēt)
C-GKalender kauns
Atkarība diena Kauns ir kopīgs darbs ar sabiedrību, Shire, Universe klientes todian
sargi. Addiction neglītums, eksponāti! Atkarības izraisa vienādranga spiedienu, vājums
prāta un ķermeņa. Atkarīgi no cilvēki ir izmisumā, neuzticama, padarot tos draudus,
slogu. Aprindas ir nepieciešams uzņemties atbildību pār šīm nelaimīgs vāju cilvēku.

Apturēt Atkarības no iznīcinot Kopienu
Say NĒ!
līdz Atkarība!
Piezīme! Ikvienam ir morāls, pilsonisko pienākumu izslēgt atkarībām no sabiedrības! Narkomānu
nepieciešams konstanti ievērojot, lai apturētu tās no atkārtotas aizraujoša. Narkomānu,
pagātnes addics nevar uzticēties!

Secure nākotni Atbalsts jūsu kopiena
Turn kauns par rīcības
Atkarība diena pie Gathering: Gathering atbalsta komunismu dibināšanas darbību.
Atvērts no 1 stundu pēc Sunrise iet tur. Vai ēdienus un dzērienus (Bezalkoholisks) ;
klausīties, diskutēt atkarībām. Say NĒ! līdz ATKARĪBA!

Atkarība-diena sākas "ar Atkarība-Day lūgšanu.

atkarība diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Palīdzi man būt atkarīgais

Palīdzība Cilvēce satur atkarības sodīšanu atkarībām sniedzējiem
dzīvē un Afterlife Ļaujiet šai kopienai būtu atkarība brīvi godam 1
GOD un labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota Addiction dienā! Vai, kā nepieciešams.
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13.1.7. krūms diena (Simbols: Berry / Nut)
C-GKalender Celebration
Krūms dienas svinības ir kopīgs darbs valsts, Shire, Universe Turētājbankas
aizbildņiem. Vainags, Berry / Rieksti, pulētie zābaki ...

No rīta vecāki aizpildīt zābaki ar ogām un riekstiem
(Nav saldumi, bez dāvanas!) . Pēc iepriekšējā vakarā, pulētie zābaki tiek
ievietoti dzīvojamo platību ar bērniem, vecākiem.

A rifu izgatavotas no vietējiem krūmu lapām (Mākslīgais) . Krāsains dekorēts ieskaitot 3
elektriskās sveces (Jebkura krāsa, izmērs) simbolizē 1 Dievs 1 FAITH 1 baznīca. Bļoda
ogas, rieksti atrodas centrā rifu. Šīs ogas, rieksti tiek papildināti, kā nepieciešams. Rifu
uzturēšanās ir uz galda, kamēr nāk Jaungada diena.

Krūms diena pie Gathering: The Gathering, ir krūmu lapām rifs (Mākslīgais) parādīt.
Tas ir atvērts no 1 stunda pēc Sunrise iet tur.
Have pārtika (Ogas, rieksti) un dzēriens (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt, dejot
mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi sirds, pozitīvu prātu.
Laimīgu Krūms-Day!
Piezīme ! Ogas un NUTS
jābūt jebkurā diētu!

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Krūms-diena sākas "ar krūmu-Day lūgšanu.

krūmu diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies jums, krūmu

Es dara ogas un riekstus daļa no manas ikdienas uzturā apsolos
augu, saglabāt krūmi ar Shire-Oasis I ir atbildīgs gādīga Krūmu
glabātājs godam 1 GOD un labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota krūmu dienā! Vai, kā nepieciešams.
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13.3.7. Koks diena (Simbols: jebkurš koks)
C-GKalender Celebration
Koku dienas svinības ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire, Visuma Turētājbankas
aizbildņiem. Apmeklējumi Parks. Iestādīt koku! Koki ir būtiska cilvēces izdzīvošanu,
labklājību. Esi Tree-aizbildnis.
Ģimenes pulcē aptuveni mākslīgo koku. Kas ir decora- ted, dziedāšana, kas ir jautra un
mīlošs, sniedzot viens otram dāvanas (Tikai Tree augļi) Pēc tam daloties maltīti. Koks
uzturēšanās ir līdz Jaungada diena.

Koku diena pie Gathering: Katru vākšana svin Koki. Tas ir
atvērts no 1 stunda pēc Sunrise iet tur. Tā ir iekārtota mākslīgo
koku. Have pārtika
(Koku augļi) un dzēriens (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt un
dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi sirds un pozitīvu prātu. Laimīgu
Tree-Day!
Piezīme !

Būt Tree-Turētājbanku cilvēces
liktenis!
CG atbalsts koku stādījumi
(Pārstrādāt mežs) .

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Koku diena sākas "ar koku-Day lūgšanu.

Tree diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies jums, jo skaistums
Trees apņemos būt koku vandals krimināli vajāt, es apsolu, lai augu un
saglabāt Koki ar Shire-Oasis I ir atbildīgs gādīga Tree glabātājs godam
1GOD un labu Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantots Tree dienā! Vai, kā nepieciešams.
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14.0.1. izlaidums diena (Simbols: jebkurš Pūce)
C-GKalender Celebration
Pasā-dienas svinības ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire un Visuma
Turētājbankas aizbildņiem. Pārdomāt pagājušajā gadā!
Shire dāvanas karnevāls veida aktivitātes, izklaides beidzas ar Laserlight
displeju saulrieta laikā. Nav nakts komandantstunda starp Lieldienas, 1 St dienā
nākamajā gadā. Ir pienācis laiks pārdomāt iepriekšējo 364 dienām. Katra
persona veic analīzi par iepriekšējo gadu un sagatavo plānu nākamajam
gadam.

Pasā diena pie Gathering: The Gathering ir sizzling ar veselīgu pārtiku. Gathering
atspoguļo uz aizejošo gadu. Plāni nākamajam gadam. Tas ir atvērts no 1 stunda pēc
Sunrise iet tur. Vai pārtikas, dzērienu (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt, dejot
mūzikas, baudīt smieklus, ir laimīgi sirds un pozitīvu prātu. Laimīgu Pashā-Day!
Piezīme ! Atskats tad plānot uz priekšu.
Nakts komandantstunda in Quattro gadā ir pagarināts
par 3 stundām, nevis visu nakti.

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Pasā-diena sākas "ar Pashā-Day lūgšanu.

Lieldienas diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies daudzveidīgs gadu

Es esmu analizējot šo gadu dzīves pieredzi Nākamajā gadā plāns
ir darīt vairāk labu Tagad Lieldienas var ņemt mani uz nākamo
gadu godam 1 GOD un labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota Lieldienu dienā!

Ik pēc 4 gadiem ir Quattro-Year. Tas tiek svinēta ar dienas: Quattro- Lieldienas!
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14.0.2.Quattro diena (Simbols: jebkurš varde)
C-GKalender Celebration
Quattro-dienas svinības ir kopīgs darbs sabiedrības, Shire, Visuma Turētājbankas
aizbildņiem. Pārdomāt pēdējo 4 gadiem! Šī ir diena pārdomām. Normal Nakts vakara
zvans attiecas.

Ir pienācis laiks pārdomāt iepriekšējo 4 gadu laikā. Katra persona veic analīzi par
pēdējo 4 gadu laikā, un sagatavo plānu nākamajos 4 gados. Novadi un province
publicēt 4 gadu plānus.

Quattro diena pie Gathering: The Gathering, apsver, nāk klajā ar redzējumu par
nākamo 4 gadu laikā. Tas ir atvērts no 1 stunda pēc Sunrise iet tur. Vai pārtikas,
dzērienu (Bezalkoholisks) ; klausīties, dziedāt un dejot mūzikas, baudīt smieklus, ir
laimīgi sirds, pozitīvu prātu.
Laimīgu Quattro diena!

S ocialize Atbalsts jūsu kopiena C elebrate
Quattro-diena sākas "ar Quattro-Day lūgšanu.

Quattro diena lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies apstrīdēšanai 4 gadus es
esmu, kas atspoguļo uz pēdējo 4 gadu laikā

Es cenšas neatlaidīgam Tuvāko 4 gadus es esmu gatavojas savu
jauno 4 gadu plānu godam 1 GOD un labu Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota Quattro dienā!

Bring papildu interese ir savā dzīvē uz Fun-dienas. Piedalīties Turētājbanka Guardian
Fun-Day tēmām. Pievienojies mums!
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