Saklama Guardian New-Age zaman yönetimi

EĞLENCE - GÜNLERİ
Temalar
1God 1FAITH 1CHURCH Evren Custodian Koruyucuları

1GOD Başı ölçmek & Sona oluşturulur!
C> Kutlama günü F> Eğlenceli gün M> Anma Günü S> Utanç günlük

Ay Gün

Gün

Yılbaşı Günü 1.1.1
Shire Günü 1.3.7
Güneş
BlossomDay 2.1.7
Suç Gün 2.4.7 kurbanları
Merkür Çarpma Günü 3.1.7 Savaş Günü 3.4.7 kurbanları
Venüs
Çocuk Bayramı 4.1.7
Kirlilik Gün 4.2.7
Toprak
İşçi Bayramı 5.1.7
Anneler Günü 5.3.7
Ay
Eğitim Günü 6.1.7
Yaprakları döken ilaç Gün 6.2.7
Mars
Dedesi Günü 7.1.7 Beslenme Günü 7.3.7
Jüpiter
Evren Günü 8.1.7
Holokost Gün 8.2.7
Satürn Habitat Günü 9.1.7
Cron Günü 9.3.7
Uranus
Babalar Günü 10.1.7
Blubber Günü 10.2.7
Star

Pet Günü 11.3.7

Neptün Hayatta Kalma Günü 11.1.7

Plüton
Güneş

İyi sağlığı Gün 12.1.7 Bağımlılık Günü 12.2.7
Çalı Günü 13.1.7
Ağaç Bayramı 13.3.7

Yahudilerin hamursuz bayramı Hamursuz Bayramı 14.1.7

Quattro Günü 14.0.2

temalar bir topluluk hitap Eğlence Gün utanç & hatırlamak edilmesi kutlamalıyız. Saklama
Guardian Eğlence Günlük temalar kapsamında değildir Eğlence-Günler yerel temalar
için kullanılabilir. Not! Resmi Tatiller Hafta Günleri 1> 6 desteklenmez! Yeni-Yıl gün,
Pesah ve Quattro-Hamursuz hariç.

Sağlıklı bir insan vücudu & Soul, gülmek şarkı, dans, dua, bakım, paylaşma sosyalleşme ve böylece
Eğlence Günü temaları katılmak zevk, mutlu olmak gerekir.

katılan Kutlamalar, Memorial & UTANÇ Günün tüm yıl topluluk yaşamın önemli ve
vazgeçilmez bir parçasıdır. Diğer insanlarla sosyalleşme önemli ve kişisel duygusal
istikrar için gerekli olduğunu. Aynı zamanda iyi işleyen camiada önemli bir rol oynar. İyi
işleyen topluluk Survival bir şansı daha yüksektir.
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anıt Günler yanlışlar kurbanlarına yardım. Bunlar gün gelecek
yanlışları önlemeye çalışmaktır topluluk teşvik ediyoruz. Kederli süreci
ile Memorial günün yardım.
CG Memorial gün destekler.

UTANÇ günün ilgileniyoruz kötü saldırılar
Dünya gezegeninin & / veya İnsanlık üzerindeki insanlar tarafından.

Utanç günün insanlık için uyandırma çağrısı vardır.
Shun ve Utanç uygular.

Kutlamalar anıt UTANÇ

EĞLENCELİ GÜN

1GOD örnek esere 5 gün ayarlayın. gün 6 başarınızı
değerlendirmek günü, herhangi bitmemiş işleri ve planın
önümüzdeki hafta çalışmaları tamamlamak.
Bugün 7 hayattan zevk dinlenme var bir Eğlenceli gün.

1GOD bir dinlenme vardı. Meditasyon & ruhu için iç ahenk ve mutluluk arayan dua. Melekler
seslendirdi, dans ve kahkaha her yerde duyuldu, müzik yaptı. 1GOD hepsi zevk tüm
bu merriment ortasındaydı. 1GOD denilen bu 7 inci gün Eğlenceli gün.

Biz izleyin 1GOD ! 6 gün Work & gün 7 Fun-Day olun. , İçki, Socialise neşeli, yemek (alkolsüz)
Gülmek, dans şarkı değil, aynı zamanda dua ve iç uyumu ve mutluluğu arayan
meditasyon. Bir Gathering ziyaret edin. Destek Kutlamalar, Anıtlar ve Utanç gündür.

1GOD SİZE burada bekliyor!

ÿÿ

EĞLENCELİ GÜN - Namaz

EEEÿ

ŸŸ

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st Bu hafta zorlukları adı) Teşekkürler seni Daily-Namaz
yaşamaya çalıştım
Bugün kutlamak & ailesi ve arkadaşları ile ibadet ı Görkemi
geliyor Hafta boyunca rehberlik için sormak 1GOD & İnsanlığın
İyi
tema üzerinde günlük alakalı bir dua Eğlence-Day dua + kullanılır!
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1.1.1.New-Yıl gün (Sembol: Yılan)
Cı-GKalender kutlama
Yeni Yıl Günü kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla
vardır. yiyecek & içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve müziğiyle dans, kahkaha keyfini, mutlu
bir kalbi ve olumlu bir akla sahip.
Not! Hiçbir havai fişek vardır. Bunlar lazer ışıkları ile değiştirilir. hiçbir
gece-sokağa çıkma yasağı arasında bulunmaktadır
Yahudilerin hamursuz bayramı ( Bir önceki yılın son günü) & Yeni yıl.

Buluşması Yeni-Yıl gün: Sunrise oraya sonra Buluşması 1 saat açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz)
; , Dinle, müzik, dans şarkı, kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip. Saklama
Muhafızlar Bir alkolsüz tost, sarılmak, bir öpücük & bir dua ile önümüzdeki yıl
bekliyoruz. Yeni Yılınız mutlu olsun !
Not! çalı çelenk &
ağaç kaldırılır.
S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Yeni Yıl Günü Yeni Yıl Günü Duası ile başlar.

Yeni yıl Gün - Namaz

ŸŸ

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st Ben mütevazi ol ve benim topluluk benim tam
potansiyeline kadar canlı hizmet edebilir Böylece ad) gelecek yıl
rehberlik İstedi
Görkemi yasagetirici Manifest mesajını yaymak 1GOD & İnsanlığın
İyi
Bu Dua 1 kullanılır st Yılın günü!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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1.3.7. yönetim bölgesi gün (Sembol: bir t);

Cı-GKalender kutlama
Shire Günü kutlamaları halka, Shire, Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla vardır. Parks
faaliyetlerinin tam açıktır. Yerel Hükümetleri ment karnaval tipi faaliyetleri ve eğlence
sunuyor. benzersiz yerel gelenekleri, Dialect + bir geçit ve bayrak yetiştirme altını
çizen. Ana dil ve Lehçesi yerel mutfağı zevk geleneksel kıyafetler giyilir & edilmelidir
kullanılıyor.

Buluşmasındaki Shire gün: Sunrise oraya sonra traditio- nal giysilerle Buluşması göz
kamaştırıcı 1 saat açıktır. yerel mutfak ve içki (alkolsüz) ; , Kahkaha tadını, şarkı ve
geleneksel müziğiyle dans, dinle mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip.
Mutlu Shire Gün!
S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
bir yönetim bölgesi insanlar için ortak iyi bir takip için sosyal sorumluluk topluluğu
oluşturmak için bir araya Geleceklerini olduğunu. A ' Shire' Hayatta yerel gelenekleri
tutar. Bu SMEC sağlar (Serbest-Eğitim) & Yerel Habitat korur. Her şey araziye sahip,
bu Küme-evleri sağlar (Kira s') , kurar cron

(Topluluk Run & Sahip olunan değil, kar amacı gütmeyen iş) . A ' Shire'
'1 ya da daha fazla yer alır Shire Oasis', ondan yapılmış SMEC, 'CRBC ( CROnPerakende ve Pazar Kompleksi) ' Kutsal (Yetişme ortamı) , Tarım, Ortak-Küme-Konut
ve İş-Şapelleri.

Shire Günü Shire Günü Duası ile başlar.

S kiralama Day-Namaz

ŸŸ

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st adı) bu mütevazı topluluk aileleri Görkemi evim bir
topluluk büyüyen teşvik onun yaşam bir topluluk ile uyum içinde
yaşayan bir topluluk mübarek olabileceğini İstedi 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Shire gününde kullanılır! Ya da gerekli.
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2.1.7. çiçek gün (Sembol: Çiçeği)
Cı-GKalender kutlama
Çiçeği Günü kutlamaları halka, Shire, Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla
vardır. Park ve Kreş görüntü çiçeği sergiler. 1 Enjoy TANRI' s oluşturma, çiçek açar.
dış görünüşleri, renkleri ve çeşitliliği hayran, onların girift sarhoş aroma kokusu. 1
ederiz TANRI Blossoms için. O & O, bir çiçeği, bir yemek paylaşımı dans & araya
gülerek birbirlerine karşı sevgi beyan ederim.

Buluşmasındaki Çiçeği gün: Sunrise oraya sonra çiçekleri ile Buluşması göz
kamaştırıcı 1 saat açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve müziğiyle dans,
kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip. Mutlu Çiçeği Gün!

Not ! ileride bunları zevk verebilir bitkiler koruyun.
S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Çiçeği Günü Çiçeği Günü Duası ile başlar.

B lossom Gün - Namaz

ŸŸ

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st adı) Teşekkürler Sen çiçekleri Blossoms güzellik için
açan çiçekler gibi, romantizm Korumam & Görkemi bitkileri yetiştirmek
sözü çiçek olabileceğini sormak göze & kalbe hoş 1GOD & İnsanlığın
İyi

Bu dua Çiçeği gününde kullanılır! Ya da gerekli.

Cennette HE & SHE bir maç!
1GOD en

HE & SHE Bir Aile kurmak!

Tasarım:

HE Baba, Sağlayıcı / koruyucusudur.

O Anne, Bakıcı / Ev kadını olduğunu.
Cinsel engelli hayır hayır için çocuklarına göz kulak eşitlik, hiçbir Holy-evlilik,
insanlar var (Çocuk tacizcisi, şaşkın cinsiyet, aynı cinsiyet) .
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2.4.7. Kurbanlar arasında Suç gün (Sembol:

Elmanşetler)

Cı-GKalender anıt
Suç Mağdurları (VC) Gün anma halk, Shire & Evren Saklama Guardians ortak
çalışmasının bir ürünüdür. Memorial Hizmetler düzenlenmektedir. 'Suç önleyici',
'Toplum-koruma', 'Kolluk kuvvetlerinin' & yargı sergiler olacak. Destek ve 'Suç-önleme'
katılmak
(Mahalle-izle) . rahatlatıcı, 'Suç Mağdurlarına' & yardımcı Destek topluluğu
çabaları.
Katılmak! Destek ölçütü: izlerken, kayıt, raporlama, oyunculuk (Sivil
tutuklama yapma) . Güvenliğini sağlayabilmek için her insanın
görevidir.

Kurbanlar arasında Buluşmasındaki Suç gün: Toplama com- forting 'Suç kurbanları'
dir. Sunrise oraya sonra 1 saat kadar açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve
müziğiyle dans, kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip.
Not! 'Kanunsuzluk' üzerinde yumuşak Custodian-Guardian destek kaldırma ve
yargı hesap!
Sosyalleştirmek Topluluğunuzu destekleyin Yansıtan ve Destek

Suç Günü Mağdurları Suç Günü Dua bir Mağdurları ile başlar.

Kurbanlar arasında Suç Gün - Namaz

ŸŸ

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ad) olsun ben o Evil Görkemi Yaşam & Afterlife
cezalandırılır sor bitmeyen suç kovuşturma yardım etmeye söz Adalet
ve tazminat Suç Suç Yardım Kurbanlarının Kurbanlarını acı ve ağrıyı
hafifletmek için İstedi 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu namaz Suç gün Mağdurlarına kullanılır. Ya olarak gerekli!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Suç Mağdurları desteği ve Adalet hak. .
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3.1.7.Multiplication gün (Sembol: Yumurta)
Cı-GKalender kutlama
Çarpma Günü kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla
vardır. Park ve Kreş görüntü çiçeği sergiler. Sabah ailelerde her türlü birbirlerine
yumurta verir. onlar için bakabilirsiniz böylece çocuklar için onlar gizli olmalıdır. tavuk,
kertenkele veya balık gibi oyuncaklar da uygundur. Öğleden sonra ailelerde piknik ve
park & bahçeler tadını olmalıdır (hava müsait olursa) . Çiftler çiftleşme kutluyoruz. Bir
aile kurmak!

Buluşmasındaki Çarpma gün: Sunrise oraya sonra çiçekleri ile Buluşması göz
kamaştırıcı 1 saat açıktır. yiyecek var
(Yumurta her türlü) & içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve müziğiyle dans, kahkaha keyfini,
mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip. Mutlu Çarpma Gün!
Not! Specie Survival & Uzay-klonlamak için Çarpma.
S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Çarpma Günü Çarpma Günü Duası ile başlar.

Çarpma işlemi Gün - Namaz

ŸŸ

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st doğurganlık ve sağlıklı doğumlar çarpın çiftleşmeye &
Sözü için çiftleşme keyfi için adı) Teşekkürler You İstedi

Yani insanoğlunun Görkemi Evreni kolonize edebilir 1GOD & İnsanlığın
İyi
Bu dua Çarpma gününde kullanılır. Ya olarak gerekli!
madenî için hayatta kalma insanlar çiftleşmeye & çoğalmaya vardır. çiftleşme ve çoğaltan
sürekli ilişkinin parçası olduğunu CG inanç (Yapımlarda da rol Sonuç) Bir HE ve bir SHE. Çiftleşme
& kutsal evlilik dışında çarparak, 'Değersiz' dir. Utanç & Shun değersiz insanlar.

Zihinsel ve / veya cinsel-özürlü kişiler için (Çocuk tacizcisi, aynı cinsiyet, şaşkın
cinsiyet) Hiçbir Kutsal-evlilik, hiçbir ebeveynlik yoktur sufferers.
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3.4.7. Kurbanlar arasında Savaş gün (Sembol: bajonet)
Cı-GKalender anıt
Savaş Kurbanlarının (VW) Gün anma halk, Shire & Evren Saklama Guardians ortak
çalışmasının bir ürünüdür. Memorial Hizmetler düzenlenmektedir. VW hatırlanır ve teselli
edilir. Savaş Karşıtı geçit tutulur.

ÇÖZÜMLER ve okunur OLMAYAN - ŞİDDET!
Topluluk rehin istilaları katılma & İşgalcileri & savaş suçlarını
yargılama olmadı. Askeri hazırlık Düşük anahtar gösterisi. Barış ve
adalet. Destek Barış Hareketi & Savaş Şiddet yargılanması! MS / R7,

Kurbanlar arasında Buluşmasındaki Savaş gün: Toplama 'Savaş Mağduru'
hatırlayarak bir anma töreni tutar. Sunrise oraya sonra 1 saat kadar açıktır. yiyecek &
içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve müziğiyle dans, kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu
bir akla sahip.

Sosyalleştirmek Topluluğunuzu destekleyin Yansıtan ve Destek

Savaş Günü kurbanları Savaşı Günü Dua bir Mağdurları ile başlar.

Kurbanlar arasında Savaş Gün - Namaz

ŸŸ

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli Oluşturan
(1 st Savaş Savaş-suçluları Invasions Görkemi kaldırılmış olduğunu sor
kovuşturma yardımcı olmak için söz veriyorum Savaş Mağdurlarının
keder ve acıyı hafifletmek İstedi adı) yardım ve Mağdurları için Topluluk
yardım almak Sözü 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Savaşı gününde Mağdurları kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
İstilaları sonu! Sınır çatışmaları şiddet olmadan müzakere edilmektedir.

sivilleri öldürmek bitiyor! Katiller yargılandı. MS / R7, .
Öldürme Askerler Ends! Askerler yakalanır.
İşkence Ends! İşkenceciler yargılandı. MS / R7, .
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4.1.7. çocuklar gün (Sembol: Fener)
Cı-GKalender kutlama
Çocuk Bayramı kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians
ortak çabasıyla vardır. Park fener sergiler gösterir. Bu şarkı ve birlikte
gülmek oynamak Ebeveynler & Çocuklar için vakit bağlamaktadır.

aile sevinç bir gün. 1 ederiz TANRI Çocuklar için. Shire şehir Fener bezenmiştir. Shire
uçurtma düzenlemektedir. bütün çocuklar katılmalıdır Akşam bir fener geçit.
Not! Çocuklar bizim geleceğimizdir ve ölümsüzlük vardır.

Not! Hiçbir mumlar kullanıldı veya hafif fener başka herhangi bir alev vardır.

Buluşmasındaki Çocuklar gün: Sunrise fenerler oraya gitmek ile parlayan sonra
Buluşması 1 saatten açın. yiyecek & içki
(alkolsüz) ; , Dinle, müzik, dans şarkı, kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir
akla sahip. Mutlu Çocuklar Gün!
S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Çocuklar Günü Çocuk Bayramı Duası ile başlar.

çocuklar Gün - Namaz

ŸŸ

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st Çocukların nimet hep onlara eğitim vermek ve almak için
taahhüt bu nimet keyfini Mayıs için adı) Teşekkürler, ben nasıl
Görkemi ibadet etmek onlara göstermek zorundadır 1GOD & İnsanlığın
İyi

Bu dua ÇOCUKLARIN gününde kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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4.2.7. Kirlilik gün (Sembol: Çöp Kutusu)
Cı-GKalender Utanç
Kirlilik Gün Utanç halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak
çabasıyla vardır. Parks temizlediğini. Bir hırs odaklı sanayi devrimi ve
onun Tır atmak
uzakta pazarlama sahip & gezegenimizi kirleten edilmektedir.
ıskarta çöp bir hastalık deşik İpucu dünya kapatma edilir. Su,
bir balçık dönüşüyor

kötü kokulu ve sağlıksız, Kanalizasyon. tarafından ve
toplumun zorunlu temizlik günü. Shire kaldırıldı
temizleme + çöp ihtiyacı temizlik şey organize.
temizlik herkes sonra piknik yapmak
ve Çöp, kirliliği azaltmak ve doğayı
kirleten cezalandırmak için nasıl
yansıttığı!

Buluşmasındaki Kirlilik gün: Toplama temizleme tavsiye & çöp torbaları dağıtır. 1
saat sonra Aç gündoğumu oraya git. yiyecek & içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve
müziğiyle dans, kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip.

Geleceği Güvenli Kişisel Temizlik Topluluğu'nu Destek
dönüş UTANÇ Eylem içine kirliliği İçeren & kirletenlere cezalandırmak bir İnsanlık
hayatta kalma zorunluluktur.

Kirlilik Günü Kirlilik Günü Duası ile başlar.

Kirlilik Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ad) bunu telafi eder benim toplum tarafından gözü
önünde çöpe için Özür Diledi
Her kirleten cezalandırılır
Ben Görkemi bir kirlilik serbest toplumda yaşamak için çaba 1GOD
& İnsanlığın İyi
Bu dua Kirliliği gününde kullanılır! Ya da gerekli.
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5.1.7.Workers gün (Sembol: Bal arısı)
Cı-GKalender kutlama
İşçi Bayramı kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak
çabasıyla vardır. parklar ve bahçelerde Held. tüm çalışma çalışanlar için bir
takdir toplumun iyiliği için yaptı. sergiler ve beceriler gösterilir esnaf.
Bal herkese sunulur. Bir Balmumu-mum (Dışı alev mum daha uygun olabilir) tüm
sömürülen ve öldürülen İşçiler için yanıyor!
İnsanlar eylem bazı- tür gerektirecektir sonuçları memnun olduklarını ihtiyaçlarım var (iş,..) . 1GOD 6.
günde 5 gün başarınızı değerlendirmek örnek çalışmalarını ayarlamak, herhangi bitmemiş işleri ve
planın önümüzdeki hafta çalışmaları tamamlamak. Bugün 7 hayattan zevk Fun-Day sahip dinlenme (kutlamak)
.

Not! İşçi toplumun yaşam gücü vardır.
Bir Buluşması çalışan işçiler gün: Sunrise oraya sonrasında ticari sergiler ile göz
kamaştıran Buluşması 1 saat açıktır. Gıda, bal ve içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve
müziğiyle dans, kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip. Mutlu İşçi
Gün!
S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Ekonomik yönetimi, ücret ve koşullar için (Wmw)
İl Hükümeti tarafından belirlenir. En iyi ekonomik yönetim Herkes için bir
ücretli çalışan var. wmw ( X 1-7) Hükümet tarafından yıllık olarak belirlenir.

İşçi Günü İşçi Bayramı Duası ile başlar.

işçiler Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ad) bu yüzden faydalı bir işçi çabalarım oldukça ben
Görkemi bana benim topluluk gururlandıracağından her zaman
elimden geleni yapmaya gayret takdir ve ödüllendirilir etsin olabilir
yardım için İstedi 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua İşçi gününde kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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5.3.7.Mothers gün (Sembol: Tavşan)
Cı-GKalender kutlama
Anneler Günü kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla
vardır. Park ve Kreş görüntü çiçeği sergiler. Çocuklar annelerini onurlandırmak. Babalar
çocuklarının annesi için hayranlığı göstermek. Teşekkür 1GOD Anneler için. topluluk
Annelik aracılığıyla nakit hayatta kutluyor. aile ile Anneler bayram, arkadaşlar, gülmek
ve neşeli bulunmaktadır.

Anneler Buluşması gün: Sunrise oraya sonra çiçekleri ile göz
kamaştırıcı Buluşması, tüm annelerin mevcut onur, 1 saat kadar
açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve müziğiyle dans,
kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip. Anneler
günün kutlu olsun!
Not! Anneler İnsanoğlu yetişen şeydir.

1GOD en Tasarım: O Anne, Bakıcı / Ev kadını olduğunu.
S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Anneler Günü Anneler Günü Duası ile başlar.

Anneler Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st isim) teşekkürler, “ 1GOD Anneleri nimet çabalarının sevgi
ile takdir ve ödüllendirilir Mayıs için”Ben annemi onurlandırmak
zorundadır
Ben gerek Görkemi doğması halinde ona bakmak zorundadır 1GOD
& İnsanlığın İyi
Bu dua Anneler gününde kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.1.7. Eğitim gün (Sembol: Kitap)
Cı-GKalender kutlama
Eğitim Günü kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla
vardır. Eğitim görüntüler kendisi. Kamu Eğitimciler & Alimler göstermek! Bütün Halk
Eğitim tesisleri açıktır. Eğitim-Sertifikalar dağıttı edilir. Aileler Bilgi-Süreklilik pratik.
Grand-anne ve Ebeveynler Çocuklar & Grand-çocuklu Hayat-deneyimlerini
paylaşmak!
Not! Sonra bilgilerini uygulama kazanabilir, Seek (Geçmek, öğrenmek ve öğretmek)

SMEC ' Shire tıbbi & eğitim Kompleksi'
PHeC ' İl Hastanesi & Eğitim Kompleksi'
PDEc ' İl Savunma ve Acil merkezi'
CE ' Topluluk Acil servis'
Destek Saklama Guardian, kremasyon beşikten 'bilgi ve Teach' Serbest Eğitim. olmayan
tüm Hükümet eğitimi bitirin. CG Çıraklık + iş deneyimi arttıkça daha da eğitimle
Üniversitesi değiştirin.

Buluşmasındaki Eğitim gün: Sunrise oraya sonra toplanması, Bilgi ile göz
kamaştıran 1 saat açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve müziğiyle dans,
kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip. Mutlu Eğitim Gün!

S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Eğitim-Day bir Eğitim-Day Dua ile başlar.

Eğitim Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1 TANRI , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ad), aramaya kazanmak ve Bilgi Görkemi sonraki nesile
Yaşam Deneyimleri kamu Serbest eğitim Geçiş desteklemek için bilgi
ve Ücretsiz Eğitim yoluyla öğretmek için uzun tüm yaşamı uygulamak
Sözü 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Eğitim gününde kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.2.7.Defoliant gün (Sembol: Ölü yapraklar)
Cı-GKalender Utanç
Defoliant Gün Utanç halka, Shire & Evren Saklama Guardians
ortak çabasıyla vardır. Kara GM-Bitkileri temizlenir. GM-Crop
çiftçiler, olsun MS / R7,
Defoliant günlük bitkilere karşı yürütülen bir kötülük savaşa dikkat çekiyor. Defoliant-toksin (Ajan-turuncu)
Bir bitki yapraklarını gevşek hale getirir. Bu insanların kendi öldürme oranını artırmak için
ABD-Askeri tarafından geliştirilmiştir. Defoliant-toksin çok amaçlı herbisit haline geldi.
Genetik içine genişletilmiş yaprakları döken-toksin yapımcıları Modifiye (GM),

gıda bitkiler (Canavar Bitki) . Bu olduğu bulunmuştur (GM), Gıda bitkileri kolay solmaya
ve genç ölür ve sorun üreyen. Bu bitkilerden yemek yeme zaman insanlar, kırışıklık,
kolay düşük, daha hızlı yaş bekliyoruz doğum kusurlarına ve erken ölüm olabilir.
Herbisitler ve Genetik tohum / bitki insanlarda dahil olmak üzere her linkini modifiye gıda
zincirini yukarı taşımak güncellenmiştir. İnsanlığın A Tehdit!
askeri zehirli silahların sıyrılma olması şiddet içermeyen protesto kısmını Organize ya olun. Yerel-Hükümet
temizlenmesine yardımcı (Yanma) Genetik arazi Modifiye (GM), Gıda bitkiler. Herbisitler kullanmayı
bırakın.

Buluşmasındaki yaprakları döken ilaç gün: Toplama topluluğumuz faaliyetlerini
desteklemektedir. Sunrise oraya sonra 1 saatten açın. yiyecek & içki (alkolsüz) ;
Herbisitler ve GM-Kırp'a tartışmak, dinle.
Defoliant Gün Bir yaprakları döken Gün Duası ile başlar.

yaprakları döken ilaç Gün - Namaz ŸŸ

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st isim) toksin gelen bitki, toprak ve su koruyacak Karşı &
Shire toprak Herbisitler cezalandırmak Will zehirlenmiş scorches
sağlamak Will herhangi bir şey yaşayan genetik modifikasyon
durdurmak, Görkemi GM-Bitkileri kirleticiler 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua yaprakları döken gününde kullanılır! Ya da gerekli.

Geleceği Güvenli Topluluğunuzu destekleyin
dönüş UTANÇ Eylem içine
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7.1.7.Grandparents gün (Sembol: Kaplumbağa)
Cı-GKalender kutlama
Dedesi Günü kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla
vardır. Parks açıktır. Bir gün dedesi ile birlikte torun vakit geçirmek. gülme, konuşma,
şarkı bir yemek paylaşımı, oynamak. 1 ederiz TANRI Büyükbaba için.
Not! Dedesi, 'Bilgi-Süreklilik' uygulanır.
Nerede dedesi Afterlife taşındı. Torunları velilerle reminiscing yoluyla onları hatırlamak.
Yani kalpleri ve ailenin en küçük üyesi kafasında hayatta var olmalarını. gün mutlu biten,
dua oynamak, şarkı söylemeli anne eskilerden sonra yemek yemeliyiz ve çocuklarla
birlikte gülüyorlar.

Buluşması güne dedesi: çiçekleri ile göz kamaştıran bir toplanması, her Dedesi
mevcut saygı. Sunrise oraya sonra 1 saat kadar açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz) ; Dinle
şarkı ve müziğiyle dans, kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip.
Mutlu Dedesi Gün!
S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Dedesi Gün Bir Dedesi Gün Duası ile başlar.

Dedesi Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ad) Görkemi onların başarıları için bize Gelenekler
Saygılar Dedesi öğretimi için Dedesi bize bir miras Thanks verdiği için
dedesi Bilgi-Süreklilik Thanks için Dedesi Saygılı 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Dedesi gününde kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Bilgi-Süreklilik bir insan temel hayatta kalma becerisi.
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7.3.7.Nourishment gün (Sembol: Gıda)
Cı-GKalender kutlama
Beslenme Günü kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla
vardır. Parks & Kreş yerel gıda görüntüler. Yiyecek içecek (alkolsüz) kutlanır. Keyfini
çıkarın 1GOD' beslenme, koku ve çeşitli yiyecek tadı s kaynağı.
Bölge halkının kendi yerel mutfak kapalı gösterir. Yemekler ortak,
kahkaha paylaşılır edilir. susuz gidermek, aç besleyin. Kimse bu gün
aç ve susuz gitmek gerekir.
Not! İyi Beslenme vücut sağlıklı tutar.
Buluşmasındaki Beslenme gün: Toplama göstermektedir
yerel mutfak çeşitliliği. Gıda hazırlama ve diyet tehlikeleri bilgi
mevcuttur. Yerel mutfağın tadını çıkarın yiyecek & içecek (alkolsüz)
, Aç kahkaha zevk, susuz gidermek dinle, müzik şarkı ve dans
beslemek mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip. Mutlu
Beslenme Gün!
Her hafta günlük bir akşam yemeği teması olması gerekir: Örneğin

1.gün: Sebzeler; 2. gün: Kümes; 3 gün: Memeli;
Hafta ortası: Sürüngen; Day5: Deniz ürünleri; Hafta sonu: Fındık tohumları;
Eğlenceli gün: Haşarat.

Günde 5 kez besleyin:

'Kahvaltı, Erken Gün-aperatif, Öğle, Geç Gün-aperatif, Akşam'.

S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Beslenme Gün Bir Beslenme Gün Duası ile başlar.

beslenme Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli Oluşturan
(1 st ad) Her gün ben ıstırap verici Susuzluk & uyuşturucu Açlık ağrıları Ben
Görkemi benim toplumda açlık ve susuzluk ortadan kaldırmak için çaba
bağışladı Olabilir hak beslenme olmak için çaba Günlük içecek ve gıda ile
beni besleyen için teşekkür ederim 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Beslenme gününde kullanılır! Ya da gerekli.
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8.1.7.Universe gün (Sembol: Roket)
Cı-GKalender kutlama
Evren Günü kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla
vardır. Parks Uzay-Keşif görüntüler! İnsanlığın uzay-Keşif başarıları kutluyoruz!
Uzay-Keşif ve Uzay-Kolonizasyon üzerinde Güncellemeler! Fiziksel Evrenin bekçileri
olarak insan kaderini yerine getirmek. Evren Saklama Guardians için yılın ana kutlama (1Church)
!

Buluşmasındaki Evren gün: Toplama, Uzay-Keşif ve Uzay-Kolonizasyon başarıları
görüntülerini gösterir. Hem de gelecek planları olarak. Sunrise oraya sonra Buluşması
1 saat açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve müziğiyle dans, kahkaha keyfini,
mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip.
Mutlu Evren Gün!
1GOD 2 Evren yaratılmış ve fiziksel Evrenin Custodian olmaya insanoğlunun seçildi. 1GOD
Fiziksel Evrenin bekçileri çarpın ve uzay kolonize & olmayı insanları istiyor.
Uzay-Exploration & Uzay-Sömürgeleştirme, İnsanlığın Kader.

S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Evren Gün Bir Evren Gün Duası ile başlar.

Evren Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st İnsanoğlu Muhafazı olmak seçilmesi için adı) Teşekkürler
You
Fiziksel Evren
olmak sözü İnsanlık & Planet Earth Custodian Evreni kolonize & onun
Custodian Görkemi İnsanlığın Destiny yerine getirmede yardım İstedi
haline Sözü 1GOD & İnsanlığın İyi
Bu dua Evren gününde kullanılır! Ya da gerekli.
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8.2.7.Holocaust gün (Sembol: Atomik-bulut)
Cı-GKalender Utanç
Holokost Günü Utanç halka, Shire & Evren Saklama Guardians
ortak çabasıyla vardır. Parks Anti-Nükleer gece nöbeti var
Yıl 59 ' (CG NAT) 'ABD' İnsanlık & Planet-Dünya iki kez, hakaret saldırıya 1GOD . 'Hiroşima
ve Nagasaki'ye' kentleri üzerinde 2 Atomik saldırılar İnsanoğlu, Planet-Earth & Antikarşı savaş ilanı olduğunu 1GOD. Evil İngilizce Kalıtsal-Tyrant & Evil ABD Başkanı
Franklin Roosevelt (İnsanlık tarihinin 2 en kötü kişi) , İnsan-tür & Planet Earth yok
etmek için silah geliştirmeye katıldı 1GOD' s Yaptıklarım.

Evil ABD, İngiliz ve Kanada vatandaşları 'geliştirmeye katıldı Kitle imha silahları' yok
etmek 1GOD' s kreasyonları. Evil ABD Başkanı

Harry Truman (İkinci Dünya Savaşı en Evil Savaş Suçlu) Daha sonra sivilleri
katletmek için 'Kitle İmha Silahları' kullanarak en korkunç korkakça suç eylemlerini
işlediği (Bebekler, Anneler, Yaşlılar, evcil hayvanlar, ... Hastaneler, Okullar, Evler, ...). İnsan
tarihinin en kötü hareket. herkes bu Holokost dahil bizimle dua et. sefalet yeniden
yaşayın & onlar her zaman için neden acı.

ABD bu 'kullanan tek ülkedir Kitle imha silahları' . Onlar sürekli imha ile Medeniyetleri
tehdit etmektedir. Örneğin
Evil Ceza Kennedy-kardeşler / Sovyet Medeniyet; Bush, Howard, isteyerek Evil /
Irak ve İran Medeniyetleri Blair koalisyonu. ABD Askeri İnsan Survival için en büyük
tehdittir. ABD Askeri 'Kitle İmha Silahlarının' arasında etkisiz hale getirildi. Kitle
İmha Silahlarının Üretim, sona erdirir. Excisting silahlar sökülür: Breach, MS / R7,
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Uranyum Nükleer Güç için malzemelerin ana kaynağı, 'oluşturmak
için gerekli uranyumu zenginleştirmek için kullanılan Kitle imha
silahları '. Bu nedenle Uranyum madenleri / kapalı kapatılır.
Nükleer Güç kapatıldı ve sökülür. Nükleer Bilim adamları kafesli,

MS / R7, & Nükleer Bilim yasaklandı !!!

Geleceği Güvenli Topluluğunuzu destekleyin
dönüş UTANÇ Eylem içine

'Hiroşima / Nagasaki' masum sivilleri hatırla Humankind
üzerinde Attack hatırla
Not! Bir İnsanlık hayatta kalma Uranyum-mayın gerekir edilir Kapanış

Yardım Shire Uranyum madenleri, Nükleer Enerji Santralleri & Nükleer Araştırma
tesislerini kapatma.

'Kitle imha Silahları' sökülmüş olması şiddet içermeyen protesto kısmını Organize ya
olun. Talep: MS / R7, Tüm Nükleer Bilimciler için, silahlanmanın bu tür teşvik siyasi
liderler, herhangi bir askeri kişisel kullanarak bu silahları üreten tüm 'Kitle İmha
Silahlarının' için. Humankinds'

hayatta kalma You bağlı!

Buluşmasındaki Hollocaust gün: Toplama kom- toplumların oranına faaliyetlerini
desteklemektedir. Sunrise oraya sonra 1 saatten açın. yiyecek & içki (alkolsüz) ;
silahsızlanma tartışmak, dinle.

Holokost Gün Bir Holokost Gün Duası ile başlar.

Nazi soykırımı Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli Oluşturan
(1 st ad) Hiroşima ve Nagasaki kurbanları hatırlayacak mısın & ABD Evil,
Uranyum madenleri kapatmak Will tahrip kitle silahlarının imhasını
sağlamak Will kreasyonlar için bir tehdit tüm insanları yargılamak tüm
Nükleer Santraller, Araştırma tesislerini söküp & onların operatörleri
kovuşturma olacaktır. Görkemi 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Holokost gününde kullanılır! Ya da gerekli.
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9.1.7.Habitat gün (Sembol: Herhangi Ot)
Cı-GKalender kutlama
Habitat Günü kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla
vardır. Bir Yıllık Habitat temizlik var!
(Kuru çalılar, tehlikeli bitkiler) . Habitat gün yerel çevre bilincini oluşturmak için yerel bir
Com-toplumların oranına girişimidir. Yerel-Devlet toplum ve Saklama Guardians
tarafından desteklenen çevre dostu etkinlikler düzenlenmektedir Örneğin hava, su,
toprak kirliliği ve çöp üstesinden nasıl; nasıl tehlike altındaki yaratıklar ve bitkiler
kaydedin.
Kendini koruma biz ortamda, uyum içinde yaşamak zorunda anlamına gelir. Habitat
sonra Looking insanlığın kaderinin bir parçasıdır.
Not ! Saklama veliler için 2 en önemli günü.
Ahlaki ve Sivil görevleri: Yakın Kömür Madenleri! kömür, gaz, petrol, uranyum, ahşap ..
kovuşturma Hava kirletenlere yanan durdurun! Yakın Uranyum-mayınlar! Nükleer Güç
İstasyonları sökün! Nükleer Silahların askeri Etkisizleştir! Toksinler üreten durdurun! Toksin
çöplüğü Yargılamak! GM-Kırp'a büyüyen durdurun! Yakın Tohum üreticileri & onları yargılamak.

Habitat ile uyum!
Buluşmasındaki Habitat gün: Toplama commun- Sığ faaliyetlerini desteklemektedir.
Habitat ekran vardır! Sunrise oraya sonra Buluşması 1 saat açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz)
; mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip, kahkaha tadını, şarkı ve dans, müzik
dinlemek. Mutlu Habitat Gün!

S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Habitat Gün Bir Habitat Gün Duası ile başlar.

Yetişme ortamı Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st adı) Yerleşim çevre kirleten çevreyle uyum hesap
Promises tutmak için Sözü kirleticiler Görkemi Afterlife artık ve ceza
sorar korunmasında yardım ister 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Habitat gününde kullanılır! Ya da gerekli.
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9.3.7. cron gün (Sembol: Yüzde)
Cı-GKalender kutlama

cron Gün kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla
vardır. Cron eli aşımı Freebies. ' cron '
(Topluluk Run amaçlı olmayan kar ait olanlar) , Destek ve gönüllüler için kulis! ' CRBC' ( Cron'u-Peraken
ve Pazar Kompleksi) alışveriş için açıktır.
Not! cron değiştirmek (Eski hale) Devlet mülkiyeti (Komünizm)
& özel mülkiyet (Kapitalizm) Vurguncular.
Buluşmasındaki Cron gün: Toplama Cron destekler. Yerel Cron bilgi ve beleşe
kullanılabilir hale. Sunrise oraya sonra Buluşması 1 saat açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz)
; Dinle şarkı ve müziğiyle dans, kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla
sahip. Mutlu cron Gün!

cron ( Topluluk Run olunan değil, kar amacı gütmeyen) Kamuya ait varlıkları ve Özel
mülkiyet iş modelleri yerini alan Evren Custodian Koruyucular iş modeli. bir cron Organizasyon
yönetilmesi gerekir. Tek liderlik zulümdür. Komite tarafından Liderlik adil. Cron'u D-mC (
Karar verme Komitesi) 7 üyeden oluşur.

Not! Topluluk Run değil, kar amacı gütmeyen, aha Destiny ait.
S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Cron Günü bir cron Günü Duası ile başlar.

cron Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ad) Devlet ve cron ile özel mülkiyet dava vurguncular
görmek Sözü yerine Sözü
Görkemi toplumun yararına benim en yüksek standartlarda
topluluk görevleri ve iş-etik Work uymaları Sözü 1GOD & İnsanlığın
İyi
Bu dua Cron gününde kullanılır! Ya da gerekli.
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10.1.7. Babalar gün (Sembol: Herhangi Kertenkele)
Cı-GKalender kutlama
Babalar Günü kutlamaları halka, Shire & Evren
Saklama Guardians ortak çabasıyla vardır. Elektrik
barbekü (Herhangi bir yanma kömür, gaz, odun ..) parklarda
cızırtılı.
Çocuklar babalarını onurlandırmak. Anneler çocuklarının
babasına karşı hayranlığı göstermek.

Not ! Babalar renkli giyinmek!
Babalar Buluşması gün: Toplama gıda ile eritilmiş olan. Mevcut bütün babalar
onuruna. Sunrise oraya sonra Buluşması 1hour arasında açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz)
; Dinle şarkı ve müziğiyle dans, kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla
sahip. Mutlu Babalar Günü!

Not ! İnsanlığın Destiny uygulayan babalar. 1GOD en
Tasarım: HE Baba, Sağlayıcı / koruyucusudur.

S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Babalar Günü bir Babalar Günü Duası ile başlar.

Babalar Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st Babalar nimet için adı) Teşekkürler sana
Onların çabaları takdir ve saygı ile ödüllendirilir etsin seni seviyorum
baba!
Ben gerek Görkemi doğması halinde ona bakmak zorundadır 1GOD
& İnsanlığın İyi

Bu dua Babalar gününde kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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10.2.7. balina yağı gün (Sembol: Suaygırı)
Cı-GKalender Utanç
Blubber Gün Utanç halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla vardır. Önemsiz
gıda çirkinlik, sergiler!
Blubber aşırı yemek, yanlış beslenme ve fiziksel aktivite eksikliğinden
kaynaklanır. Kilolu kolayca insanlar lastiği, bir yük onları daha az
kullanışlı hale. toplum bu talihsiz zayıf bireyler üzerinde ücret almak
gerekiyor.

Shire 'Blubber eleme raporu' veriyor. Topluluk alkol ve alkolsüz
hem ortadan kaldırmak ve önemsiz gıda ve şekerli içecekler
sağlayıcıları yargılamak için birlikte çalışmak zorundadır. Blubber
kusmak istiyorum yapım çirkin iğrenç.

Vücudunuzun iyi elimine olmak Blubber için! ! !
Buluşmasındaki Kaşalot gün: Sunrise oraya sonra 1 saatten açın. Topluluk
etkinlikleri desteklenir. yiyecek & içki (alkolsüz) ; obezite, diyet ve aktivite tartışmak,
dinle. Söylemek YOK HAYIR için TATLI
Fruktoz Diyabet, Obezite ana nedeni .. (Blubber
- İnsanlar) Fruktoz o Şeker veya meyve geliyor ister kötü. Söylemek YOK
HAYIR Cake, kahvaltı-tahıl, Kola, Cordial, Enerji-içecekler,
Aromalı-Süt, Dondurma, Liquers, limonata, Marmelat, tatlı çöl, tatlı
atıştırmalıklar ...
Not! Obezite yan etkiler: Depresyon, Şeker hastalığı, yorgunluk,

Nefes, Yüksek kan basıncı, erken ölüm dışarı!
Blubber Gün Bir Blubber Gün Duası ile başlar.

balina yağı Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st isim) Beni obez sağlıklı olsun obez yardım olmak Yardım

yaşamda & Afterlife içinde önemsiz-food sağlayıcıları
cezalandırmak bu topluluk Görkemi önemsiz-food serbest olsun 1GOD
& İnsanlığın İyi

Bu dua Blubber gününde kullanılır! Ya da gerekli.
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11.1.7. hayatta kalma gün (Sembol: Herhangi Yaban kedisi)

Cı-GKalender kutlama
Hayatta Kalma Günü kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak
çabasıyla vardır. Acil Servisleri göz atın. İnsan hayatta kalma gurur göster. 'Hayatta
Kalma-Chain' değerlendirin! Bir gün nerede acil servis, onların yetenekleri kapalı iç ve
dış güvenlik kişisel bir gösteri. Onları destekle.

Buluşmasındaki Survival gün: Toplama, Emergen destekler
- cy & Secutity SERVCES. Sunrise oraya sonra 1 saatten açın. yiyecek & içki (alkolsüz) ;
obezite, diyet ve aktivite tartışmak, dinle. Survival-Zincir ile yaşa. Mutlu Survival Gün!
Not ! Hayır 1 önceliği Survival.
Survival sırası: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,
4.Family, 5.Individual, 6.Animals, 7.Personal eşya
Yaşa Göre Survival: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
Survival geçerlidir kurulmasının gerekli bir emir karar olduğunda, kurallara yukarıdaki kullanın.

S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Hayatta Kalma Gün Bir Hayatta Kalma Gün Duası ile başlar.

hayatta kalma Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st adı) Teşekkürler Eğer insan, yaşamı için bedenimi,
türünden & toplumuna yardım için çaba Ben hayati benim no.1 öncelik
Görkemi hayatta benim çabaları desteklemek Lütfen yapacaktır
hayatta 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Survival gününde kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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11.3.7. Evcil Hayvan gün (Sembol: Herhangi Evcil Hayvan)

Cı-GKalender kutlama
Pet Günü kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak bir çaba. Hayvanlar şov
kapalı ... sergiler koymak kulüpleri Pet & bilgi verir. Bir gün hayvanınızı şımartmak. Evcil
sosyal bir ihtiyacı karşılar. Pet sahipliği sorumlu olması gerekir. Bir Pet Bir kişinin uzun ve
sağlıklı bir hayat sürmek yardımcı olabilir.

Buluşması güne Hayvan: Toplama hayvan kutluyor (Bu hayvanlar Buluşmasındaki
karşılandığı tek gün bu notu) . Sunrise oraya sonra 1 saat kadar açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz)
; Dinle şarkı ve müziğiyle dans, kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla
sahip. Mutlu Pet Gün!
Not ! Evcil bir insan ihtiyacı. Pet en önemli bir parçası, Serbest Eğitim vardır.

S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Pet-Day bir Pet-Day Dua ile başlar.
Evcil Hayvan Gün - Namaz ŸŸ

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st isim) teşekkürler, ben Görkemi zulüm ve kötü
muameleden Evcil koruyacaktır sorumlu sevecen Hayvan kaleci olmak
için çaba Evcil Hayvanlar sevinçten ben, eğitmek zorundadır bakımı ve
tüm hayvan beslemek 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Pet gününde kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Evcil hayvan
eziyet
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12.1.7.Good-sağlık gün (Sembol: Ahtapot)
Cı-GKalender kutlama
İyi sağlığı Günü kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla
vardır. parklarda Sağlık ve Fitness ... Shire health & fitness altını karnaval tipi
faaliyetleri ve eğlence sunuyor. Sağlık hizmetleri sergiler göstermektedir. Bir gün
yemek ve sağlıklı içecek
(Hayır Alkol Hayır! GM yiyecek! Yok et ve kümes hayvanları imal! Hayır limonata! Hayır
uyuşturucu maddeler! Sigara içilmez! Hayır tatlılar!)
& Bazı fitness aktivite yapmak. hastaları ziyaret!

Buluşması İyi sağlığı gün: Toplama sağlık gıda ile kumlara edilir.
Sunrise oraya sonra bu 1hour arasında açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz) ;
Dinle şarkı ve müziğiyle dans, kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir
akla sahip. Mutlu İyi sağlığı Gün!
Not ! yararlı bir uzun yaşam için iyi sağlık.
S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
İyi-Sağlık Günü İyi-Sağlık Günü Duası ile başlar.

İyi Sağlık Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ) Benim sağlıksız yaşam tarzı için özür dile adı bunu
telafi etmek gayret
Ben Görkemi 'zaman hasta Ücretsiz tedaviyi destekleyecek
telafi etme çabalarımı destek olun 1GOD & İnsanlığın İyi
Bu dua İyi Sağlık gününde kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Sadece ondan sonra 1 beden bak!
Bir ilaç Junkie veya yedek vücut
parçaları Karşıtı haline etmeyin 1GOD canavar
!!!
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12.2.7. bağımlılık gün (Sembol: Dur)
Cı-GKalender Utanç
Bağımlılık Günü Utanç halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla vardır.
Bağımlılık çirkinliği, sergiler! Bağımlılık eş basınç ve zihin ve vücudun daha zayıf
kaynaklanır. Addicted insanlar, çaresiz ve güvenilmez onlara bir tehdit ve bir yük
verme.
toplum bu talihsiz zayıf insanlar üzerinde ücret almak gerekiyor.

tahrip Topluluklarından Addictions Halt
Söylemek YOK HAYIR!

için Bağımlılık!

Not! Herkes topluluktan addict- iyonları dışlamak için ahlaki ve medeni görevi vardır!
Bağımlıları yeniden addicting onları durdurmak için gözlemleyerek sabit gerekir.
Bağımlıları ve geçmiş addics güvenilemez!

Geleceği Güvenli Topluluğunuzu destekleyin
dönüş UTANÇ Eylem içine
Buluşmasındaki Bağımlılığı gün: Toplama topluluğumuz faaliyetlerini desteklemektedir.
Sunrise oraya sonra 1 saatten açın. yiyecek & içki (alkolsüz) ; bağımlılık tartışmak, dinle.
Söylemek YOK HAYIR! için
BAĞIMLILIĞI!

Bağımlılık Gün Bir Bağımlılık Gün Duası ile başlar.

bağımlılık Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st isim) bana bir bağımlı olmak Yardım
İnsanoğlu bu topluluk Görkemi bağımlılığı özgür olalım
bağımlılıklar yaşamda & Afterlife içinde bağımlılıklar
sağlayıcılarını Cezalandırmak içerirler Yardım 1GOD & İnsanlığın
İyi

Bu dua Bağımlılığı gününde kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.1.7. Çalı gün (Sembol: Berry / Somun)
Cı-GKalender kutlama
Çalı Günü kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla vardır. Çelenk,
Berry / Fındık, cilalı Boots ...
Sabah veliler ise meyveler ve fındık ile çizme doldurmak (No tatlılar,
hediye yok !!!) . cilalı botları çocuklar ve ebeveynler tarafından yaşam
alanında yerleştirilir önceki akşam idi.
Yerel çalı-yapraklardan yapılmış bir resif (yapay) . Renkli 3 elektrikli mumlar dahil
dekore (Herhangi bir renk / boyutu) simgeleyen 1GOD 1FAITH 1Church. meyveler ve
fındık Bir kase resif ortasına yerleştirilir. Gerektiğinde çilek ve fındık yenilenmektedir.
resif Yılbaşı geliyor kadar masada 's muaftır.

Buluşmasındaki Çalı gün: Toplama, funda-yaprakları Reef var (yapay) Görüntüle.
Sunrise oraya sonra bu 1hour arasında açıktır.
yiyecek var (Meyvalar / fındık) & içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve müziğiyle dans, kahkaha
keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip.
Mutlu Çalı Gün!
Not ! Meyveler ve Kuruyemiş bir zorunluluktur

her diyette!

S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Çalı-Day bir çalı Gün Duası ile başlar.

Çalı Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st isim) teşekkürler, Çalılıklar
Ben bitki & I Görkemi bir bakma sorumluluğunu Çalı bekçi
olacaktır Shire Oasis Çalılıklar kalacağına söz benim günlük
diyetin Karpuzu ve Kuruyemiş parçası yapacaktır 1GOD & İnsanlığın
İyi
Bu dua Çalı gününde kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.3.7. ağaç gün (Sembol: herhangi Ağacı)
Cı-GKalender kutlama
Ağaç Bayramı kutlamaları halka, Shire, Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla vardır.
Ziyaretler Parklar. Bir ağaç dikmek! Ağaçlar insanoğlu hayatta kalma ve refahı için gereklidir. Bir
Ağaç Custodian olunuz.

aile yapay ağacın etrafında toplar. birbirine hediyeler, şarkı neşeli olmak ve seven, veren
süslediler olmuştur hangisi (Ağacı meyve için) Daha sonra bir yemek paylaşımı. Yılbaşı
güne kadar bir ağaç Stay doldu.

Buluşmasındaki Ağacı gün: Her Buluşması, Ağaçlar kutluyor.
Sunrise oraya sonra bu 1hour arasında açıktır. Bu süslü yapay
Ağacı sahiptir. yiyecek var
(Ağaç meyve) & içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve müziğiyle dans,
kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip. Mutlu
Ağaç Bayramı!
Not !
Being Ağaç Custodian İnsanlığın
Kader!
CG destek ağaç plantasyonları
(Geri dönüşüm orman) .

S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Ağaç Bayramı Ağaç Gün Duası ile başlar.

ağaç Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st isim), ben Ağaç saldırganları sahip sözü Ağaçlar güzellik
için dava Ben bitki & I Görkemi sorumlu sevecen Ağacı veli olacaktır
Shire vaha Ağaçlar kalacağına söz sayesinde 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Ağacı gününde kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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14.0.1. Yahudilerin hamursuz bayramı gün (Sembol: herhangi Baykuş)

Cı-GKalender kutlama
Hamursuz-kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak
çabasıyla vardır. Geçen yıl yansıtın!
Shire eğlence Sunset'teki Laserlight ekran ile biten karnaval tipi etkinlikleri
yer alıyor. hiçbir gece-sokağa çıkma yasağı arasında bulunmaktadır Hamursuz
& 1 St Gelecek yılın günü. Önceki 364 gün yansıtmak zamanıdır. Her kişi
geçen yıl bir analizini yapar ve gelecek yıl için bir plan hazırlar.

Buluşmasındaki Fısıh gün: Toplanması, sağlıklı gıda ile kumlara edilir. Toplama
geçen yıl & önümüzdeki yıl için planları yansıtır. Sunrise oraya sonra bu 1hour
arasında açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz) ; Dinle şarkı ve müziğiyle dans, kahkaha
keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip. Mutlu Hamursuz Gün!
Not ! geri Bakın sonra önceden plan.
Quattro yılda Gece sokağa çıkma yasağı 3
saat değil, bütün gece uzatılır.

S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Hamursuz Gün Bir Pesah Gün Duası ile başlar.
Yahudilerin hamursuz bayramı Gün - Namaz ŸŸ

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st zengin yıl için teşekkür) isim
Ben şimdi Hamursuz Görkemi gelecek yıl beni alabilir planı
daha iyi yapmak olduğunu Önümüzdeki yıl bu yıllarca yaşam
deneyimlerini analiz ediyorum 1GOD & İnsanlığın İyi
Bu dua Fısıh gününde kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Bu yıl sona eriyor. Bu analiz edilmiştir. Şimdi önceki bazı geri dönüştürerek yeni bir
başlangıç için hazırlar.
Bize katıl! Saklama-Guardian New-Age zaman yönetimini kucaklayın
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Her 4 yılda bir Quattro Yıllık olduğunu. Bir gün kutlanır: Quattro- Hamursuz!

14.0.2.Quattro gün (Sembol: Herhangi bir Kurbağa)
Cı-GKalender kutlama
Quattro-kutlamaları halka, Shire & Evren Saklama Guardians ortak çabasıyla vardır. Geçtiğimiz
4years yansıtın! Bu yansımanın bir gün. Normal Gece çıkma yasağı uygular.

Önceki 4 yıl yansıtmak zamanıdır. Her kişi son 4 yıldır bir analizini yapar ve
önümüzdeki 4 yıl için bir plan hazırlar.
Shires & İli 4 yıl planları yayımlamak.
Buluşmasındaki Quattro gün: , Yansıttığı Buluşması önümüzdeki 4 yıllık bir vizyon
sunuyor. Sunrise oraya sonra bu 1hour arasında açıktır. yiyecek & içki (alkolsüz) ; Dinle
şarkı ve müziğiyle dans, kahkaha keyfini, mutlu bir kalbi ve olumlu bir akla sahip.
Mutlu Quattro Günü!
S ocialize Topluluğunuzu destekleyin C elebrate
Quattro Gün Bir Quattro Gün Duası ile başlar.

Quattro Gün - Namaz ŸŸ
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st ad) Son 4 yıldır üzerinde yansıtan ediyorum zorlu 4 yıldır
Teşekkür
Ben Görkemi benim yeni 4 yıllık bir plan hazırlıyorum
önümüzdeki 4 yıl içinde sebat için çaba 1GOD & İnsanlığın İyi
Bu dua Quattro gününde kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Eğlence-Day'in üzerinde hayatınıza ekstra faiz en getirin. Saklama Guardian
Eğlence Günlük temalar katılın.
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Bize katıl! Saklama-Guardian New-Age zaman yönetimi kucaklayın:
Kısa dönem

CG Klock ~ Zaman üçgen hatlı ~ Gece çıkma yasağı ~
CG Günlük Rutin ~

Orta vadeli
CG Kalender ~ Eğlence Gün temalar ~
Uzun vadeli

CG Khronicle ~
CG Knowlege süreklilik ~
1GOD Var döngüsü:

Başlangıç> sonu> geri dönüşüm> başlayan> sonu> geri dönüşüm ...

The Yasagetirici Manifest 1GOD en Önceki tüm eskimiş hale son mesajı!

Son
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