Kustodian Wali New-Age manajemen waktu

FUN - HARI
Themes
1God 1FAITH 1CHURCH Universe Kustodian Wali

1GOD menciptakan waktu untuk mengukur Awal & Akhir!
C> Hari perayaan F> Hari yang menyenangkan M> Hari peringatan S> Malu-hari

Bulan hari

Hari

1.3.7 Shire Hari
Matahari
BlossomDay 2.1.7
Korban Kejahatan Hari 2.4.7
Air raksa 3.1.7 perkalian Hari Korban Perang Hari 3.4.7
Venus
Hari Anak 4.1.7
Polusi Hari 4.2.7
Bumi
Pekerja Hari 5.1.7
Hari Ibu 5.3.7
Bulan
6.1.7 Hari Pendidikan
Defoliant Hari 6.2.7
Mars
Hari Kakek 7.1.7 Gizi Day 7.3.7
Jupiter
8.1.7 Universe Hari
Holocaust Hari 8.2.7
Saturnus Hari Habitat 9.1.7
9.3.7 cron Day
Uranus
Hari Ayah 10.1.7
Lemak Hari 10.2.7
Neptunus Kelangsungan hidup Day 11.1.7
Pet Day 11.3.7
Pluto
Hari Baik-kesehatan 12.1.7 Kecanduan Hari 12.2.7
Bintang

Baru-Tahun 1.1.1 Day

Tenaga surya

Semak Hari 13.1.7

Hari Pohon 13.3.7

Paskah Paskah Hari 14.1.7

Quattro Hari 14.0.2

Fun-Day tema diperuntukkan bagi masyarakat perlu merayakan dipermalukan & ingat. Fun-Days
tidak tercakup oleh tema Kustodian Wali Fun-Day dapat digunakan untuk tema lokal. Catatan!
Libur tidak didukung pada Minggu-Days' 1> 6! Kecuali Baru-tahun hari, Paskah &
Quattro-Paskah.

Tubuh manusia yang sehat & Soul butuhkan untuk menjadi bahagia, tertawa, bernyanyi, menari, berdoa,
perawatan, berbagi, bersosialisasi & menikmati sehingga berpartisipasi dalam tema Fun Day.

berpartisipasi di Perayaan, Memorial & MALU Hari sepanjang tahun adalah bagian penting & penting dari
kehidupan masyarakat. Bersosialisasi dengan orang lain adalah penting & dibutuhkan untuk stabilitas
emosional pribadi. Hal ini juga memainkan bagian penting dalam sebuah komunitas yang berfungsi dengan
baik. Sebuah komunitas yang berfungsi dengan baik memiliki kesempatan yang lebih baik Survival.
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Peringatan Hari membantu korban kesalahan. Ini hari mendorong masyarakat
untuk mencoba untuk mencegah kesalahan masa depan. bantuan peringatan hari
dengan proses berduka.

CG mendukung hari Memorial.

MALU hari prihatin dengan serangan jahat
oleh manusia di planet bumi & / atau Manusia.
Malu hari adalah panggilan bangun bagi umat manusia.
Shun & Malu berlaku.
HARI YANG MENYENANGKAN

perayaan Peringatan MALU

1GOD menetapkan contoh kerja 5 hari. Pada hari 6 mengevaluasi
prestasi Anda, menyelesaikan pekerjaan & rencana yang belum
selesai selanjutnya kerja minggu.
Pada hari 7 beristirahat menikmati hidup memiliki Hari yang menyenangkan.

1GOD memiliki istirahat. Bermeditasi & berdoa mencari harmoni batin & kebahagiaan bagi jiwanya. Para
malaikat membuat musik, bernyanyi, menari & tawa terdengar di mana-mana. 1GOD berada di
tengah-tengah semua kegembiraan ini menikmati semua itu. 1GOD disebut ini 7 th hari Hari yang
menyenangkan.

Kami mengikuti 1GOD ! Bekerja 6 hari & membuat hari 7 a Fun-Day. Bersosialisasi, bergembira,
makan, minum (tanpa alkohol) , Bernyanyi, menari, tertawa tetapi juga berdoa & bermeditasi mencari
harmoni batin & kebahagiaan. Kunjungi Gathering. Perayaan dukungan, Memorial & Malu hari.

1GOD sedang menunggu untuk di sini dari ANDA!

HARI YANG MENYENANGKAN - Doa

Yy

ÿÿÿÿ

Yy

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda untuk ini
minggu tantangan saya mencoba untuk hidup Daily-Doa

Hari ini saya merayakan & ibadah dengan keluarga & teman-teman
saya meminta bimbingan selama Week datang Untuk Kemuliaan 1GOD &
Baik dari Manusia

Pada tema hari doa yang relevan digunakan + doa Fun-Day!
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1.1.1.New-Tahun hari (simbol: Ular)
C-GKalender Celebration
perayaan baru-Tahun Day adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali
Kustodian. Memiliki makanan & minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi & menari
untuk musik, menikmati tawa, memiliki happy hati & pikiran positif.

Catatan! Tidak ada kembang api. Mereka diganti dengan laser
lampu. Tidak ada malam-jam malam antara

Paskah ( hari terakhir tahun sebelumnya) & Tahun baru.
hari baru-Tahun di Gathering: The Gathering buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke
sana. Memiliki makanan & minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi, menari untuk
musik, menikmati tawa, memiliki happy hati & pikiran positif. Kustodian Wali menyambut tahun
yang akan datang dengan roti non alkohol, pelukan, ciuman & doa. Selamat Tahun Baru !

Catatan! Semak karangan bunga &

pohon dihapus.
S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Hari baru-Tahun dimulai dengan Doa baru-Tahun Day.

Tahun baru Hari - Doa

Yy

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali
Anda yang paling indah (1 st Nama) Minta bimbingan selama tahun mendatang
Sehingga saya bisa tetap rendah hati & melayani masyarakat saya Hidup sampai
potensi penuh saya

Menyebarkan pesan UU-Pemberi Manifest Untuk Kemuliaan 1GOD
& Baik dari Manusia
Doa ini digunakan pada 1 st hari dalam setahun!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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1.3.7. shire hari (simbol: Sebuah t)
C-GKalender Celebration
Perayaan Shire Day adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire, Universe Wali
Kustodian. Taman terbuka penuh kegiatan. Lokal pemerin- ment menyajikan jenis Karnaval
kegiatan & hiburan. Menggarisbawahi tradisi lokal yang unik, Dialek + pengibaran parade &
bendera. Bahasa utama & Dialek yang digunakan juga pakaian tradisional harus dipakai &
masakan lokal menikmati.

hari shire di Gathering: The Gathering mempesona dengan busana nal traditio- buka dari 1 jam
setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki masakan lokal & minuman (tanpa alkohol) ;
mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik tradisional, menikmati tawa, memiliki happy hati &
pikiran positif.

Selamat Shire-Day!
S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
SEBUAH shire adalah orang-orang datang bersama-sama untuk membangun sebuah komunitas
tanggung jawab sosial untuk mengejar baik umum untuk semua. SEBUAH ' Shire' membuat tradisi lokal
hidup. Ini menyediakan SMEC (Pendidikan gratis) & Penjaga Habitat lokal. Ini memiliki ini semua tanah, ia
menyediakan Cluster-rumah (S rental) , menetapkan cron

(Komunitas Run & dimiliki tidak-untuk-profit bisnis) . SEBUAH ' Shire'
memiliki 1 atau lebih ' Shire-Oasis', terdiri dari SMEC, 'CRBC ( CROn- Retail &
Bazaar Complex) ', Sanctuaries (Habitat) , Pertanian, Komunal-Cluster-Perumahan
& Work-Kapel.
Shire Day dimulai dengan Doa Shire Day.

S menyewa Doa hari-

Yy

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Minta bahwa masyarakat
sederhana ini mungkin diberkati Sebuah komunitas yang hidup dalam harmoni
dengan Komunitas habitatnya yang mendorong keluarga tumbuh Sebuah
komunitas yang adalah rumah saya Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada hari Shire! Atau sesuai kebutuhan.
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2.1.7. Mekar hari (simbol: Mekar)
C-GKalender Celebration
Perayaan Blossom Day adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire, Universe Wali Kustodian. Taman
& Pembibitan pameran display mekar. nikmati 1 ALLAH' s penciptaan, Blossoms. Mengagumi
penampilan mereka, warna, & keragaman, mencium aroma memabukkan rumit mereka. Terima 1 ALLAH
untuk Blossoms. Dia & Dia menyatakan kasih sayang mereka satu sama lain dengan berbagi
bunga, makan, menari & tertawa bersama-sama.

hari mekar di Gathering: The Gathering mempesona dengan bunga buka dari 1 jam setelah
matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan & minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan,
bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa, memiliki happy hati & pikiran positif. Selamat
Blossom-Hari!
Catatan ! Melindungi tanaman yang kita dapat menikmati mereka di masa depan.

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Blossom Day dimulai dengan Doa Blossom Day.

B lossom Hari - Doa

Yy

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda untuk
keindahan bunga Blossoms menyenangkan untuk mata & hati saya meminta
seperti bunga, asmara mungkin mekar Saya berjanji untuk melindungi &
memelihara tanaman Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada hari Blossom! Atau sesuai kebutuhan.

HE & SHE cocok dibuat di surga!
1GOD ini

HE & SHE membangun sebuah keluarga!

Desain:

DIA adalah Bapa, Provider / Protector.

DIA adalah Ibu, Pengasuh / rumahan.
Tidak ada kesetaraan, tidak ada Kudus-perkawinan, tidak ada menjaga anak untuk, orang dengan
cacat seksual (Anak-Selingkuh, bingung jenis kelamin, jenis kelamin yang sama) .
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2.4.7. korban dari Kejahatan hari (simbol:

Tanganbelenggu)

C-GKalender Peringatan
Korban Kejahatan (VC) Hari peringatan adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire &
Universe Wali Kustodian. Layanan Memorial diselenggarakan. Akan ada pameran 'Kejahatan
pencegahan', 'Komunitas-perlindungan', 'Hukum-penegakan' & Judiciary. Dukungan bergabung
'Kejahatan pencegahan'

(Neighborhood-watch) . upaya masyarakat dukungan dalam membantu & menghibur,
'Korban Kejahatan'.
Ikut! Di dukung oleh: menonton, merekam, pelaporan, akting (Membuat
penangkapan sipil) . Ini adalah tugas setiap orang untuk menjaga
masyarakat aman.
korban dari hari kejahatan di Gathering: The Gathering adalah com- forting 'Korban Kejahatan'. Hal
ini buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan & minuman (tanpa alkohol) ;
mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa, memiliki happy hati & pikiran
positif.

Catatan! Kustodian-Wali dukungan penghapusan & akuntabilitas Peradilan yang lembut
pada 'Pelanggaran hukum'!
Mensosialisasikan Dukungan Komunitas Anda Mencerminkan & Dukungan

Korban Kejahatan Day dimulai dengan Korban Kejahatan Hari Doa.

korban dari Kejahatan Hari - Doa

Yy

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali
Anda yang paling indah (1 st Nama) Meminta untuk meringankan penderitaan & rasa sakit
Korban Kejahatan Bantuan Korban Kejahatan mendapatkan Justice & kompensasi Saya
berjanji untuk membantu mengadili kejahatan tanpa henti Tanyakan bahwa Kejahatan
dihukum dalam Kehidupan & Afterlife Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada Korban hari Crime. Atau sesuai kebutuhan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Korban Kejahatan layak mendapatkan dukungan & Justice. .
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3.1.7.Multiplication hari (simbol: Telur)
C-GKalender Celebration
Perayaan perkalian Day adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali
Kustodian. Taman & Pembibitan pameran display mekar. Dalam keluarga pagi saling memberi
telur lain dalam bentuk apapun. Untuk anak-anak mereka harus disembunyikan sehingga
mereka dapat mencari mereka. Mainan seperti ayam, kadal atau ikan juga cocok. Dalam keluarga
sore harus memiliki piknik & menikmati taman & kebun (Cuaca memungkinkan) . Pasangan
merayakan kawin. Memulai sebuah keluarga!

hari perkalian di Gathering: The Gathering mempesona dengan bunga buka dari 1 jam
setelah matahari terbit pergi ke sana. memiliki makanan
(Telur jenis apapun) & minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik,
menikmati tawa, memiliki happy hati & pikiran positif. Selamat Perkalian-Day!

Catatan! Perkalian untuk Specie Kelangsungan Hidup & Space-kolonisasi.

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Perkalian Day dimulai dengan Doa perkalian Day.

Perkalian Hari - Doa

Yy

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda untuk
menikmati kawin Minta kesuburan & kelahiran yang sehat Komitmen untuk
kawin & multiply

Jadi manusia bisa menjajah Universe Untuk Kemuliaan 1GOD &
Baik dari Manusia
Doa ini digunakan pada Perkalian hari. Atau sesuai kebutuhan!

Untuk specie manusia bertahan hidup untuk kawin & biak. CG keyakinan bahwa kawin &
mengalikan merupakan bagian dari hubungan yang stabil (Holy Matrimony Kontrak) dari HE &
SHE. Kawin & mengalikan luar Matrimony Kudus adalah, 'Trashy'. Malu & Shun sampah orang.

Bagi orang-orang dengan mental yang & / atau seksual-kecacatan (Anak-Selingkuh, jenis kelamin yang sama,
bingung gender) penderita tidak ada Kudus-perkawinan, tidak ada orangtua.
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3.4.7. korban dari Perang hari (simbol: Bajonet)
C-GKalender Peringatan
Korban Perang (VW) Hari peringatan adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire &
Universe Wali Kustodian. Layanan Memorial diselenggarakan. VW diingat & terhibur. parade
anti-perang diadakan.

SOLUSI mustbe NON - KEKERASAN!
janji masyarakat tidak pernah berpartisipasi dalam invasi & untuk menuntut
Invaders & perang-penjahat. Rendah menunjukkan kesiapan militer. Peace
& Justice. Dukungan Gerakan Peace & penuntutan Perang Kekerasan! NONA
/ R7
korban dari hari perang di Gathering: The Gathering memegang upacara peringatan mengingat
'Korban Perang'. Hal ini buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan &
minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa, memiliki
happy hati & pikiran positif.

Mensosialisasikan Dukungan Komunitas Anda Mencerminkan & Dukungan

Korban Perang Hari dimulai dengan Korban Perang Hari Doa.

korban dari Perang Hari - Doa

Yy

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali
Anda yang paling indah (1 st Nama) Janji untuk membantu & mendapatkan bantuan
Komunitas Korban Perang Minta untuk meringankan kesedihan & rasa sakit Korban
Perang Saya berjanji untuk membantu mengadili Perang-penjahat Tanyakan bahwa
Invasi dihapuskan Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada Korban hari Perang! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Invasi End! konflik perbatasan dinegosiasikan tanpa kekerasan.
Membunuh warga sipil Berakhir! Pembunuh yang dituntut. NONA / R7 .

Membunuh Tentara Berakhir! Tentara ditangkap.

Penyiksaan Berakhir! Penyiksa dituntut. NONA / R7 .
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4.1.7. anak-anak hari (simbol: Lentera)
C-GKalender Celebration
Perayaan Hari Anak adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe
Wali Kustodian. Taman menampilkan pameran lentera. Hal ini ikatan waktu untuk
Orang Tua & Anak-anak yang bermain, bernyanyi & tertawa bersama.

Sebuah hari sukacita keluarga. Terima 1 ALLAH untuk anak-anak. Shire pusat kota dihiasi dengan
Lanterns. Shire menyelenggarakan layang-layang terbang. Di malam hari lentera parade di mana semua
anak-anak harus berpartisipasi.
Catatan! Anak-anak adalah masa depan kita & keabadian.

Catatan! Tidak ada lilin yang digunakan atau api lain untuk lentera cahaya.

Anak-anak hari di Gathering: The Gathering dibuka dari 1 jam setelah Sunrise bersinar
dengan lentera pergi ke sana. Memiliki makanan & minuman

(tanpa alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi, menari untuk musik, menikmati tawa, memiliki
happy hati & pikiran positif. Selamat Hari Anak !

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Hari Anak dimulai dengan Doa Hari Anak.

anak-anak Hari - Doa

Yy

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali Anda
yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda, untuk berkat Anak Semoga kita selalu
menikmati berkat ini saya berjanji untuk memberikan & mendapatkan mereka pendidikan
saya akan menunjukkan kepada mereka bagaimana untuk menyembah Untuk Kemuliaan 1GOD
& Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada hari Childrens'! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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4.2.7. Polusi hari (simbol: Tong sampah)
C-GKalender Malu
Hari polusi Malu adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe
Wali Kustodian. Taman dibersihkan. Sebuah keserakahan didorong revolusi
industri & raksasa melempar nya

pergi pemasaran memiliki & mencemari planet kita. Sampah
sekali pakai berubah bumi menjadi Tip penyakit penuh. Air
berubah menjadi lendir,
bau & tidak sehat, Sewerage. Sebuah wajib hari
bersih-bersih oleh & masyarakat. Shire mengatur apa
bersih-bersih yang perlu pembersih + sampah dihapus.
Setelah bersih-bersih semua orang memiliki
piknik & merenungkan bagaimana
mengurangi sampah, polusi & menghukum
pencemar!

Polusi hari di Gathering: The Gathering tangan keluar membersihkan saran & sampah-tas. Buka
dari 1 jam setelah Matahari terbit pergi kesana. Memiliki makanan & minuman (tanpa alkohol) ;
mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa, memiliki happy hati & pikiran
positif.

Aman Masa Depan Dukungan Komunitas Anda Bersih
Belok MALU ke Aksi Mengandung polusi & menghukum pencemar adalah kelangsungan
hidup Manusia keharusan.

Hari polusi dimulai dengan Doa Hari polusi.

Polusi Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Minta Maaf karena rubbishing
oleh masyarakat saya akan menebus kesalahan

Setiap pencemar dipidana
Saya berusaha untuk hidup dalam sebuah komunitas yang bebas polusi
Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada hari Polusi! Atau sesuai kebutuhan.
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5.1.7.Workers hari (simbol: Lebah)
C-GKalender Celebration
Perayaan Hari Buruh adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali
Kustodian. Diadakan di taman & kebun. Penghargaan untuk semua karyawan bekerja
lakukan untuk kebaikan masyarakat. Trades pameran & keterampilan yang akan
ditampilkan.
Madu dibuat tersedia untuk semua. Sebuah Beeswax-lilin (Non-nyala lilin mungkin lebih cocok) menyala
untuk semua Pekerja dieksploitasi & dibunuh!
Manusia memiliki kebutuhan yang dipenuhi oleh hasil yang memerlukan semacam kadang tindakan (kerja,..) . 1GOD
menetapkan contoh kerja 5 hari pada hari 6 mengevaluasi prestasi Anda, menyelesaikan pekerjaan & rencana
yang belum selesai selanjutnya kerja minggu. Pada hari 7 beristirahat menikmati hidup memiliki Fun-Day (merayakan)
.

Catatan! Pekerja adalah kekuatan-hidup masyarakat.
Pekerja hari di Temu sebuah: The Gathering mempesona dengan pameran perdagangan terbuka dari
1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan, madu & minuman (tanpa alkohol) ;
mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa, memiliki happy hati & pikiran positif. Selamat
Hari Buruh!

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Untuk manajemen ekonomi, upah & kondisi (WMW)
ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Untuk terbaik manajemen ekonomi semua
orang pencari nafkah. WMW ( x 1-7) ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah.

Pekerja Day dimulai dengan Doa pekerja Day.

pekerja Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali
Anda yang paling indah (1 st Nama) Minta bantuan jadi saya mungkin seorang
pekerja berguna Semoga usaha saya dihargai & dihargai cukup saya berusaha
untuk melakukan yang terbaik setiap saat aku akan membuat komunitas saya
bangga padaku Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada Pekerja hari! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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5.3.7.Mothers hari (simbol: Kelinci)
C-GKalender Celebration
perayaan Hari Ibu adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali Kustodian.
Taman & Pembibitan pameran display mekar. Anak-anak menghormati ibu mereka. Ayah
menunjukkan pemujaan untuk ibu anak-anak mereka. Terima 1GOD untuk Ibu. masyarakat
merayakan kelangsungan hidup specie melalui Motherhood. Ibu pesta dengan keluarga,
teman, tertawa & yang meriah.

Ibu hari di Gathering: The Gathering, mempesona dengan bunga
menghormati semua ibu ini, buka dari 1 jam setelah matahari terbit
pergi ke sana. Memiliki makanan & minuman (tanpa alkohol) ;
mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa,
memiliki happy hati & pikiran positif. Selamat Hari Ibu!

Catatan! Ibu adalah apa Manusia tumbuh dari.

1GOD ini Desain: DIA adalah Ibu, Pengasuh / rumahan.
S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Hari Ibu dimulai dengan Doa Hari Ibu.

ibu Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda, “ 1GOD ”Untuk
berkat Ibu Semoga usaha mereka dihargai & dihargai dengan cinta aku akan
menghormati ibu saya

Saya akan merawatnya harus perlu timbul Untuk Kemuliaan 1GOD
& Baik dari Manusia
Doa ini digunakan pada hari ibu! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.1.7. pendidikan hari (simbol: Book)
C-GKalender Celebration
Perayaan Hari Pendidikan adalah usaha bersama dari masyarakat, Shire & Universe
Wali Kustodian. display pendidikan itu sendiri. Public Pendidik & Scholars pamer! Semua
fasilitas pendidikan umum terbuka. Pendidikan-Sertifikat diserahkan. Keluarga berlatih
Pengetahuan-Continuity. Grand-orang tua & Orangtua berbagi pengalaman Kehidupan
dengan Anak-anak & Grand-anak!
Catatan! Carilah, mendapatkan kemudian menerapkan pengetahuan (Belajar & mengajar, menyampaikan)

SMEC ' Shire medis & pendidikan Complex'
PHeC ' Rumah Sakit Provinsi & pendidikan Complex'

PDEc ' Pertahanan provinsi & Emergency pusat'
CE ' Layanan darurat masyarakat
Dukungan Kustodian Guardian, dari buaian sampai kremasi 'Belajar & Mengajar' Pendidikan
Gratis. Akhiri semua pendidikan non-pemerintah. Ganti University dengan CG Magang +
pendidikan lebih lanjut sebagai pengalaman kerja meningkat.

hari pendidikan di Gathering: The Gathering, menyilaukan dengan Pengetahuan buka dari 1 jam
setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan & minuman (tanpa alkohol) ;
mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa, memiliki happy hati & pikiran
positif. Selamat Hari Pendidikan!

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Pendidikan-Day dimulai dengan Doa pendidikan-Day.

pendidikan Hari - Doa Y

y

sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali
Anda yang paling indah (1 st Nama) Janji untuk mencari, memperoleh & menerapkan
Knowledge semua umur panjang Untuk Belajar & Mengajar melalui Pendidikan Gratis
Untuk mendukung masyarakat Pass-pendidikan gratis di Pengalaman Hidup ke
generasi berikutnya Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada hari Pendidikan! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.2.7.Defoliant hari (simbol: Mati-dedaunan)
C-GKalender Malu
Defoliant-Day Malu adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire &
Universe Wali Kustodian. Tanah dibersihkan dari GM-Tanaman. petani
GM-Crop mendapatkan, NONA / R7

Defoliant-hari menarik perhatian perang jahat dilancarkan terhadap tanaman. Defoliant-toksin (Agen-oranye)
membuat tanaman kehilangan daunnya. Ini dikembangkan oleh AS-Militer untuk meningkatkan
tingkat pembunuhan atas manusia. Defoliant-racun menjadi multi-tujuan herbisida.

Pembuat defoliant-toksin diperluas ke Genetik Modified (GM)
tanaman pangan (Rakasa Tanaman) . Telah ditemukan bahwa (GM) tanaman pangan layu mudah & mati
muda & memiliki kesulitan bereproduksi. Ketika makan makanan dari tanaman ini manusia dapat
mengharapkan untuk usia lebih cepat, kerut mudah, keguguran, memiliki cacat lahir & kematian dini.

Herbisida & genetik dimodifikasi biji / tanaman bergerak ke atas rantai makanan memodifikasi
setiap-link termasuk manusia. Ancaman untuk Manusia!
Mengatur atau menjadi bagian dari protes non-kekerasan untuk memiliki militer melepaskan diri dari senjata
beracun. Bantuan Daerah-Pemerintah jelas (menghanguskan) tanah Genetik Modified (GM) tanaman pangan. Berhenti
menggunakan Herbisida.

hari defoliant di Gathering: Pertemuan mendukung kegiatan nity tual. Buka dari 1 jam setelah
matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan & minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan,
mendiskusikan Herbisida & GM-Crop.

Defoliant-Day dimulai dengan Doa defoliant-Day.

defoliant Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Akan melindungi tanaman,
tanah & air dari racun Menentang & berhenti modifikasi genetik dari setiap
makhluk hidup akan memastikan Shire hangus meracuni tanah akan
menghukum Herbisida, GM-Tanaman pencemar Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik
dari Manusia

Doa ini digunakan pada hari defoliant! Atau sesuai kebutuhan.

Aman Masa Depan Dukungan Komunitas Anda
Belok MALU ke Aksi
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7.1.7.Grandparents hari (simbol: Penyu)
C-GKalender Celebration
Perayaan Hari Kakek adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali
Kustodian. Taman terbuka. Sebuah hari untuk menghabiskan waktu bersama, cucu dengan
kakek-nenek. Bermain, bernyanyi, berbagi makanan, berbicara, tertawa. Terima 1 ALLAH untuk
kakek-nenek.
Catatan! Kakek-nenek berlaku, 'Pengetahuan-Continuity'.
Di mana kakek-nenek pindah ke Alam Baka. Cucu mengingat mereka melalui mengenang
dengan orang tua. Sehingga tetap keberadaan mereka hidup di hati & pikiran para anggota
termuda dari keluarga. Setelah mengenang orang tua harus berdoa, bermain, bernyanyi, berbagi
makanan & tertawa bersama-sama dengan anak-anak, mengakhiri hari bahagia.

Kakek-nenek hari di Gathering: Sebuah Gathering, mempesona dengan bunga menghormati semua
kakek-nenek hadir. Hal ini buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan &
minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa, memiliki
happy hati & pikiran positif.

Selamat Kakek-Day!
S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Kakek-Day dimulai dengan Doa kakek-Day.

kakek-nenek Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Menghormati kakek-nenek
untuk Pengetahuan-Continuity Terima kasih Kakek-nenek untuk memberikan
kita Heritage Terima kasih Kakek-nenek karena mengajarkan kami Tradisi
Hormati kakek-nenek untuk prestasi mereka Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik
dari Manusia

Doa ini digunakan pada kakek-nenek hari! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Pengetahuan-Continuity keterampilan hidup yang penting manusia.
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7.3.7.Nourishment hari (simbol: Makanan)
C-GKalender Celebration
Perayaan makanan Day adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali
Kustodian. Taman & Pembibitan menampilkan makanan lokal. Makanan Minuman (tanpa
alkohol) dirayakan. Nikmati 1GOD' s pasokan makanan, bau & rasa berbagai makanan.
Sebuah komunitas lokal menunjukkan dari masakan lokal. Makanan dibagi,
tawa bersama. Makan yang lapar, memuaskan haus. Tidak ada yang harus
pergi lapar atau haus pada hari ini.

Catatan! Gizi yang baik membuat tubuh sehat.
hari makanan di Gathering: The Gathering, menunjukkan
keragaman masakan lokal. persiapan makanan & diet bahaya Info
tersedia. Nikmati masakan lokal, memiliki makanan & minuman (tanpa
alkohol) , Memberi makan orang yang lapar memuaskan haus,
mendengarkan, bernyanyi & menari musik, menikmati tawa, memiliki
happy hati & pikiran positif. Selamat Gizi-Day!

Setiap minggu-hari perlu memiliki tema Makan malam: misalnya

Hari 1: Sayuran; Hari ke-2: unggas; Hari ke-3: mamalia;
Pertengahan minggu: Reptil; Day5: Makanan laut; Akhir pekan: Kacang & Biji;
Hari yang menyenangkan: Serangga.

Makan 5 kali sehari:
'Sarapan, Awal Hari-makanan ringan, makan siang, Late Hari-makanan ringan, makan malam'.

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Nutrisi-Day dimulai dengan Doa makanan-Day.

Makanan Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali
Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih untuk memasok saya dengan
minuman harian & makanan saya berusaha untuk menjadi makanan layak setiap hari
Semoga aku terhindar menyiksa Thirst & mati rasa nyeri Hunger Saya berusaha
untuk memberantas kelaparan & kehausan di komunitas saya Untuk Kemuliaan 1GOD
& Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada Gizi hari! Atau sesuai kebutuhan.
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8.1.7.Universe hari (simbol: Roket)
C-GKalender Celebration
Perayaan Universe Hari adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe
Wali Kustodian. menampilkan ruang-Eksplorasi di Taman! Merayakan prestasi
Manusia Space-Eksplorasi! Update tentang Space-Exploration & Space-Kolonisasi! Memenuhi
takdir manusia sebagai penjaga alam semesta fisik. Perayaan utama tahun untuk
Universe Kustodian Wali (1Church) !

Alam semesta hari di Gathering: The Gathering, menunjukkan gambar prestasi di
Space-Exploration & Space-Kolonisasi. Serta rencana masa depan. The Gathering buka dari 1
jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan & minuman (tanpa alkohol) ;
mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa, memiliki happy hati & pikiran
positif.

Selamat Universe-Day!
1GOD menciptakan 2 Universe & dipilih manusia untuk menjadi Kustodian alam
semesta fisik. 1GOD ingin manusia untuk memperbanyak & menjajah ruang & menjadi
Kustodian Semesta fisik.
Space-Exploration & Space-Kolonisasi, Manusia Destiny.

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Universe-Day dimulai dengan Doa semesta-Day.

Alam semesta Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda untuk
memilih Manusia menjadi Penjaga

Semesta Fisik
Komitmen untuk menjadi Kustodian of Humankind & Planet Bumi Komitmen
untuk menjajah Semesta & menjadi Kustodian nya Minta bantuan dalam
memenuhi Manusia Destiny Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia
Doa ini digunakan pada Universe hari! Atau sesuai kebutuhan.
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8.2.7.Holocaust hari (simbol: Atom-awan)
C-GKalender Malu
Holocaust Hari Malu adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire &
Universe Wali Kustodian. Taman memiliki vigils Anti-Nuklir
Pada tahun-59 (CG NAT) , Yang 'AS' menyerang Manusia & Planet Bumi dua kali, menghina 1GOD
. 2 serangan Atom di kota-kota 'Hiroshima & Nagasaki' adalah deklarasi perang terhadap
Manusia, Planet Bumi & Anti 1GOD. The Evil Inggris herediter-Tyrant & Jahat Presiden AS
Franklin Roosevelt (2 orang yang paling jahat dalam sejarah manusia) bergabung untuk
mengembangkan senjata untuk memusnahkan manusia-jenis & Planet Bumi, 1GOD' s
Creations.
Jahat AS, Inggris & warga negara Kanada bergabung untuk mengembangkan ' Senjata Pemusnah
Massal' untuk menghancurkan 1GOD' s kreasi. Presiden jahat AS

Harry Truman (Perang Dunia II paling Jahat Perang-Pidana) kemudian melakukan tindakan kriminal pengecut
yang paling menghebohkan menggunakan 'Senjata Pemusnah Massal' untuk menyembelih warga sipil (Bayi, Ibu,
Usia, hewan peliharaan, ... Rumah Sakit, Sekolah, Rumah, ...). Tindakan yang paling jahat dalam sejarah
manusia. Berdoa dengan kami bahwa semua orang yang terlibat dalam Holocaust ini. Menghidupkan kembali
penderitaan & penderitaan yang mereka disebabkan untuk semua waktu.

AS adalah satu-satunya negara untuk menggunakan 'ini Senjata Mass penghancuran tion' . Mereka
terus-menerus mengancam Peradaban dengan pemusnahan. Misalnya

The Evil Pidana Kennedy-saudara / Peradaban Soviet; Bush, Howard, Blair koalisi
/ Peradaban Irak & Iran rela Jahat. Militer AS adalah ancaman terbesar bagi
Manusia Kelangsungan Hidup. Militer AS dilucuti dari 'Senjata Pemusnah Massal'.
Produksi Senjata Pemusnah Massal, Berakhir. senjata eksisting yang dibongkar:
Pelanggaran, NONA / R7
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Uranium sumber utama bahan untuk Tenaga Nuklir digunakan untuk
memperkaya uranium, yang dibutuhkan untuk membangun ' Senjata
Pemusnah Massal '. Oleh karena itu tambang Uranium ditutup / disegel.
Tenaga nuklir ditutup & dibongkar. Para ilmuwan nuklir dikurung,

NONA / R7 & Nuklir-Ilmu dilarang !!!

Aman Masa Depan Dukungan Komunitas Anda
Belok MALU ke Aksi

Ingat Serangan terhadap Manusia mengingat warga sipil tak
berdosa dari 'Hiroshima / Nagasaki'
Catatan! Menutup Uranium-tambang adalah kelangsungan hidup Manusia harus

Bantuan Shire menutup tambang Uranium, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir & fasilitas
Riset Nuklir.
Mengatur atau menjadi bagian dari protes non-kekerasan untuk memiliki 'Senjata pemusnah massal'
dibongkar. Permintaan: NONA / R7 untuk semua ilmuwan nuklir, untuk semua 'Senjata Pemusnah Massal'
memproduksi, pemimpin politik yang mempromosikan jenis persenjataan, setiap militer pribadi
menggunakan senjata-senjata ini. kelangsungan

hidup umat manusia tergantung pada

Anda!
hari Hollocaust di Gathering: The Gathering mendukung kegiatan Tengoklah. Buka dari 1 jam setelah
matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan & minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan,
mendiskusikan pelucutan senjata.

Holocaust-Day dimulai dengan Doa holocaust-Day.

Bencana Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Akan ingat Hiroshima &
Nagasaki korban & US Jahat Akan menuntut semua orang yang merupakan
ancaman bagi kreasi Anda akan memastikan penghancuran senjata massa
menghancurkan Akan menutup tambang Uranium, membongkar semua PLTN,
fasilitas Penelitian & mengadili operator mereka. Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik
dari Manusia
Doa ini digunakan pada hari Holocaust! Atau sesuai kebutuhan.
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9.1.7.Habitat hari (Simbol: setiap Menyiangi)
C-GKalender Celebration
perayaan Hari Habitat adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali
Kustodian. Ada tahunan Habitat bersih-bersih!
(Semak kering, tanaman berbahaya) . The Habitat hari adalah inisiatif Communication munity lokal
untuk menciptakan kesadaran lingkungan setempat. Pemerintah lokal-menyelenggarakan kegiatan
ramah lingkungan yang didukung oleh komunitas & Kustodian Wali misalnya bagaimana mengatasi
udara, air, polusi tanah & sampah; bagaimana cara menyimpan makhluk langka & tanaman.

Self-pelestarian berarti kita harus hidup selaras dengan ment environ-. Melihat setelah
Habitat adalah bagian dari takdir umat manusia.

Catatan ! 2 hari yang paling penting bagi Wali Kustodian.
Moral & Civil tugas: Tutup Coal-Mines! Menghentikan pembakaran batubara, gas, minyak,
uranium, kayu .. Tuntut Air pencemar! Tutup Uranium-tambang! Membongkar Tenaga
Nuklir-Stasiun! Melucuti militer Nuclear- Senjata! Berhenti memproduksi Racun! Mengadili Toksin
tempat sampah! Berhenti tumbuh GM-Crop! Tutup produsen Benih & mengadili mereka.

Selaras dengan Habitat!
Habitat hari di Gathering: The Gathering mendukung kegiatan ity commun-. Ada layar
Habitat! The Gathering buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki
makanan & minuman (tanpa alkohol) ; bernyanyi & menari, mendengarkan musik, menikmati
tawa, memiliki happy hati & pikiran positif. Selamat Habitat-Day!

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Habitat-Day dimulai dengan Doa habitat-Day.

Habitat Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Minta bantuan dalam
melindungi Habitat Janji untuk menahan polusi Janji jawab kepada
Mengharmoniskan dengan Habitat meminta polusi dihukum sekarang &
di Alam Baka Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada Habitat hari! Atau sesuai kebutuhan.
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9.3.7. cron hari (simbol: Persen)
C-GKalender Celebration
cron perayaan hari adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali
Kustodian. tangan-out Freebies Cron ini. ' cron '
(Komunitas Run Dimiliki tidak-untuk keuntungan) , Melobi dukungan & relawan! ' CRBC' (
Cron-Retail & Bazaar Complex) terbuka bagi pembeli.
Catatan! cron menggantikan (Membuat usang) Negara-kepemilikan (Komunisme)

& Swasta kepemilikan (Kapitalisme) Pencatut.
Cron hari di Gathering: The Gathering mendukung Cron. Cron lokal membuat Info & gratis yang
tersedia. The Gathering buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan &
minuman (Alkohol non-) ; mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa,
memiliki happy hati & pikiran positif. Senang cron Hari!

cron ( Komunitas Run Dimiliki tidak-untuk-profit) model bisnis Universe Kustodian Wali
yang menggantikan entitas milik negara & model bisnis pribadi-kepemilikan. SEBUAH cron
organisasi perlu dikelola. kepemimpinan tunggal adalah tirani. Kepemimpinan dengan
Komite adil. Cron D-mC ( Pengambilan keputusan Komite) terdiri dari 7 anggota.

Catatan! Komunitas Run Dimiliki tidak-untuk-profit, Comsumer Destiny.

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Cron Day dimulai dengan Doa Cron Day.

cron Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali
Anda yang paling indah (1 st Nama) Janji untuk menggantikan Negara & swasta
kepemilikan dengan Cron Komitmen untuk melihat pencatut dituntut

Berjanji untuk mematuhi tugas masyarakat & Kerja kerja-etika
standar tertinggi saya untuk kepentingan masyarakat Untuk
Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia
Doa ini digunakan pada Cron hari! Atau sesuai kebutuhan.
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10.1.7. ayah hari (Simbol: setiap Kadal)
C-GKalender Celebration
Hari Ayah perayaan adalah upaya bersama dari
masyarakat, Shire & Universe Wali Kustodian. listrik
Barbeques (Tidak ada pembakaran batu bara, gas, kayu ..) mendesis
di taman.
Anak-anak menghormati ayah mereka. Ibu menunjukkan
adorasi terhadap ayah dari anak-anak mereka.

Catatan ! Ayah berdandan warna-warni!

Ayah hari di Gathering: The Gathering mendesis dengan makanan. Menghormati semua ayah
hadir. The Gathering buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan &
minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa,
memiliki happy hati & pikiran positif. Selamat Hari Ayah!

Catatan ! Ayah menerapkan Manusia Destiny. 1GOD ini
Desain: DIA adalah Bapa, Provider / Protector.

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Bapa-Day dimulai dengan Doa Bapa-Day.

ayah Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda untuk
berkat Bapa
Mungkin usaha mereka dihargai & dihargai dengan hormat aku mencintaimu
Ayah!

Saya akan merawatnya harus perlu timbul Untuk Kemuliaan 1GOD
& Baik dari Manusia
Doa ini digunakan pada hari ayah! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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10.2.7. Lapisan lemak hari (simbol: Kuda nil)
C-GKalender Malu
Lemak Hari Malu adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali
Kustodian. Junk-food keburukan, pameran!
Lemak disebabkan oleh makan berlebihan, pola makan yang salah & kurangnya aktivitas
fisik. orang yang kelebihan berat ban dengan mudah, membuat mereka kurang berguna
beban. masyarakat perlu mengambil alih atas individu-individu yang lemah malang ini.

Shire memberikan 'Blubber penghapusan laporan'. Masyarakat harus
bekerja sama untuk menghilangkan & menuntut penyedia junk-food &
minuman manis baik alkohol & non-alkohol. Lemak jelek memuakkan
membuat Anda ingin muntah.

Untuk tubuh Anda kesejahteraan menghilangkan Blubber! ! !
hari lemak di Gathering: Buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. kegiatan masyarakat yang
didukung. Memiliki makanan & minuman (Alkohol non-) ; mendengarkan, mendiskusikan obesitas, diet &
aktivitas. Mengatakan TIDAK untuk MANIS

Fruktosa penyebab utama Diabetes, Obesitas .. (Lapisan lemak

- Orang-orang) Fruktosa adalah buruk apakah ia datang dalam gula atau buah. Mengatakan
TIDAK ke Cake, Sarapan sereal, Cola, Cordial, Energi-minuman, Flavored-Susu,
Es krim, liquers, limun, Marmalade, gurun manis, manis-makanan ringan ...

Catatan! Obesitas efek samping: Depresi, Diabetes, kelelahan,

kehabisan napas, tekanan darah tinggi, kematian dini!
Lemak-Day dimulai dengan Doa lemak-Day.

Lapisan lemak Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Bantu saya menjadi tidak
Bantuan gemuk yang obesitas sehat

Menghukum penyedia junk-food dalam kehidupan & Afterlife Mari
komunitas ini menjadi junk-food bebas Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik
dari Manusia
Doa ini digunakan pada Blubber hari! Atau sesuai kebutuhan.
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11.1.7. Bertahan hidup hari (Simbol: setiap Kucing garong)

C-GKalender Celebration
Perayaan kelangsungan hidup Day adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali
Kustodian. Periksa Layanan Darurat. Menunjukkan kebanggaan dalam kelangsungan hidup manusia.
Evaluasi 'kelangsungan hidup-Rantai'! Sebuah hari di mana layanan darurat, keamanan internal &
eksternal acara pribadi off kemampuan mereka. Dukung mereka.

Kelangsungan hidup hari di Gathering: The Gathering mendukung, emergen

- cy & Secutity Servces. Buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan & minuman (tanpa
alkohol) ; mendengarkan, mendiskusikan obesitas, diet & aktivitas. Hidup, kelangsungan hidup-Rantai. Selamat
Kelangsungan hidup-Day!
Catatan ! No 1 prioritas kelangsungan hidup.

Agar bertahan hidup: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,
4.Family, 5.Individual, 6.Animals, barang-barang 7.Personal
Bertahan hidup dengan Umur: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,

5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
Ketika kebutuhan untuk memutuskan perintah Survival berlaku, menggunakan atas aturan.

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Kelangsungan hidup-Day dimulai dengan Doa bertahan hidup-Day.

Bertahan hidup Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali
Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda untuk Mempertahankan
Manusia Aku berusaha untuk membantu tubuh saya, specie & masyarakat bertahan
hidup aku akan membuat hidup saya no.1 prioritas Harap mendukung upaya saya
untuk bertahan hidup Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada kelangsungan hidup hari! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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11.3.7. Membelai hari (Simbol: setiap Membelai)

C-GKalender Celebration
Pet Day perayaan upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali Kustodian. Hewan pamer ... Pet klub
memakai pameran & memberikan informasi. Sebuah hari untuk memanjakan hewan peliharaan Anda. Hewan
memenuhi kebutuhan sosial. kepemilikan hewan peliharaan harus bertanggung jawab. Sebuah Pet dapat
membantu seseorang menjalani hidup sehat lebih lama.

Pet hari di Gathering: The Gathering adalah merayakan hewan peliharaan (Catatan ini adalah satu-satunya
hari hewan peliharaan disambut di Gathering) . Hal ini buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki
makanan & minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa,
memiliki happy hati & pikiran positif. Selamat Pet-Day!

Catatan ! Hewan Peliharaan kebutuhan manusia. Pet adalah bagian penting dari, Pendidikan Gratis.

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Pet-Day dimulai dengan Doa Pet-Day.

Membelai Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali Anda
yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda, untuk sukacita Hewan Peliharaan aku akan
melatih, merawat & menghargai semua hewan peliharaan saya berusaha untuk menjadi
peduli kiper Pet bertanggung jawab Aku akan melindungi Hewan Peliharaan dari kekejaman
& penganiayaan Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada hari Pet! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Kekejaman
terhadap
Hewan Peliharaan
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12.1.7.Good-kesehatan hari (simbol: Gurita)
C-GKalender Celebration
perayaan Hari Baik-kesehatan adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali
Kustodian. Kesehatan & Kebugaran di taman ... Shire menyajikan jenis Karnaval kegiatan & hiburan
menggarisbawahi kesehatan & kebugaran. pelayanan kesehatan menunjukkan pameran. Sehari untuk
makan & minum yang sehat
(Tidak Alkohol! Tidak ada makanan GM! Tidak diproduksi daging & unggas! Tidak lemonades! Tidak ada
pikiran-mengubah zat! Tidak merokok! Tidak ada permen!)
& Melakukan beberapa aktivitas kebugaran. Kunjungi sakit!

Hari baik-kesehatan di Gathering: The Gathering mendesis dengan makanan
kesehatan. Hal ini buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan
& minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati
tawa, memiliki happy hati & pikiran positif. Happy Day Baik-kesehatan!

Catatan ! kesehatan yang baik untuk kehidupan yang panjang berguna.

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Baik-Kesehatan Day dimulai dengan Doa yang baik-Health Day.

Kesehatan yang baik Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali Anda
yang paling indah (1 st nama yang) Minta maaf untuk gaya hidup saya yang tidak sehat
saya berusaha untuk menebus kesalahan

Harap mendukung usaha saya untuk menebus kesalahan saya
mendukung 'pengobatan gratis saat sakit' Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik
dari Manusia
Doa ini digunakan pada hari Kesehatan Baik! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Anda hanya memiliki 1 tubuh terlihat setelah!

Jangan menjadi Junkie farmasi atau
spare tubuh-bagian Anti 1GOD rakasa
!!!
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12.2.7. Kecanduan hari (simbol: Berhenti)
C-GKalender Malu
Kecanduan Hari Malu adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali Kustodian.
Kecanduan keburukan, pameran! Kecanduan disebabkan oleh tekanan teman sebaya &
kelemahan pikiran & tubuh. orang kecanduan putus asa & tidak dapat dipercaya, membuat
mereka ancaman & beban.

masyarakat perlu mengambil alih lebih orang-orang yang lemah malang.

Menghentikan Kecanduan menghancurkan Komunitas
Mengatakan TIDAK!

Untuk Kecanduan!

Catatan! Setiap orang memiliki kewajiban moral & sipil untuk mengecualikan ion addict- dari
masyarakat! Pecandu perlu terus-menerus mengamati untuk menghentikan mereka dari
re-adiktif. Pecandu & addics masa lalu tidak bisa dipercaya!

Aman Masa Depan Dukungan Komunitas Anda
Belok MALU ke Aksi
hari kecanduan di Gathering: The Gathering mendukung kegiatan nity tual. Buka dari 1 jam setelah
matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan & minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan, mendiskusikan
kecanduan. Mengatakan TIDAK! Untuk

KECANDUAN!
Kecanduan-Day dimulai dengan Doa kecanduan-Day.

Kecanduan Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Bantu saya menjadi tidak
pecandu

Membantu Manusia mengandung kecanduan Menghukum penyedia
kecanduan dalam hidup & Afterlife Mari komunitas ini menjadi
kecanduan bebas Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada hari Addiction! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.1.7. Belukar hari (simbol: Berry / Nut)
C-GKalender Celebration
Perayaan semak Day adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali
Kustodian. Karangan bunga, Berry / mur, Boots dipoles ...
Di pagi hari orang tua mengisi sepatu bot dengan buah & kacang (Tidak ada
permen, tidak ada hadiah !!!) . Sepatu dipoles berada di malam sebelumnya
ditempatkan di ruang tamu oleh anak-anak & orang tua.

Sebuah karang yang terbuat dari semak-daun lokal (buatan) . Colorful dihiasi termasuk 3
lilin listrik (Warna / ukuran) melambangkan 1GOD 1FAITH 1Church. Semangkuk buah &
kacang ditempatkan di tengah karang. Buah & kacang diisi ulang sesuai kebutuhan.
karang tetap di atas meja sampai datang hari Tahun Baru.

Semak hari di Gathering: The Gathering, memiliki semak-daun Reef (buatan) display. Hal
ini buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana.
memiliki makanan (Berry / kacang) & minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi & menari untuk
musik, menikmati tawa, memiliki happy hati & pikiran positif.

Selamat semak-Day!
Catatan ! Berries & Kacang suatu keharusan
dalam diet apapun!

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Semak-Day dimulai dengan Doa semak-Day.

Belukar Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda, untuk Semak
Aku akan membuat Berries & Kacang bagian dari diet sehari-hari saya, saya
berjanji untuk menanam & tetap Semak di Shire-Oasis aku akan menjadi
perhatian Shrub kustodian bertanggung jawab Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik
dari Manusia
Doa ini digunakan pada semak hari! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.3.7. Pohon hari (simbol: setiap pohon)
C-GKalender Celebration
perayaan pohon-Day adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire, Universe Wali Kustodian. Kunjungan
Taman. Menanam sebuah pohon! Pohon sangat penting bagi umat manusia bertahan hidup &
kesejahteraan. Jadilah Pohon-Kustodian.

Keluarga mengumpulkan sekitar pohon buatan. Yang telah decora- ted, bernyanyi, bergembira &
mencintai, saling memberi hadiah lainnya (Pohon-buah saja) kemudian berbagi makanan. Sebuah
pohon tinggal ini sampai hari Tahun Baru.

hari pohon di Gathering: Setiap Gathering, merayakan Pohon. Hal ini
buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki Pohon
buatan dihiasi. memiliki makanan
(Buah pohon) & minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi & menari
untuk musik, menikmati tawa, memiliki happy hati & pikiran positif. Pohon
senang-Day!
Catatan !

Menjadi Pohon-Kustodian adalah
Manusia Destiny!
perkebunan dukungan pohon CG
(Hutan recycle) .

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Pohon-Day dimulai dengan Doa pohon-Day.

Pohon Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda, untuk
keindahan Pohon Saya berjanji untuk memiliki pohon-pengacau dituntut Saya
berjanji untuk menanam & tetap Pohon di Shire-Oasis aku akan menjadi pohon
peduli kustodian bertanggung jawab Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada hari Pohon! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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14.0.1. Paskah hari (simbol: setiap Owl)
C-GKalender Celebration
perayaan Paskah-Day adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire &
Universe Wali Kustodian. Merenungkan tahun lalu!
Shire menyajikan jenis kegiatan karnaval, hiburan berakhir dengan tampilan
Laserlight di Sunset. Tidak ada malam-jam malam antara Paskah & 1 St hari tahun
depan. Ini adalah waktu untuk merenungkan 364 hari sebelumnya. Setiap orang
membuat analisis tahun lalu & mempersiapkan rencana untuk tahun mendatang.

hari Paskah di Gathering: The Gathering, yang mendesis dengan makanan sehat. The Gathering
mencerminkan pada tahun lalu & rencana untuk tahun mendatang. Hal ini buka dari 1 jam setelah
matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan & minuman (tanpa alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi
& menari untuk musik, menikmati tawa, memiliki happy hati & pikiran positif. Selamat Paskah-Day!

Catatan ! Lihat kembali kemudian merencanakan ke depan.

Malam-jam malam di tahun Quattro diperpanjang
oleh 3 jam, tidak semua malam.

S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Paskah-Day dimulai dengan Doa Paskah-Day.

Paskah Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali
Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih untuk satu tahun bervariasi

Saya menganalisa tahun ini hidup-pengalaman Di tahun mendatang
rencananya adalah melakukan lebih baik Sekarang Paskah bisa
membawa saya ke tahun depan Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari
Manusia

Doa ini digunakan pada hari Paskah!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tahun ini akan segera berakhir. Ini telah dianalisis. Sekarang mempersiapkan diri untuk sebuah awal baru
dengan mendaur ulang beberapa sebelumnya.

Bergabunglah dengan kami! Merangkul Kustodian-Wali New-Age manajemen waktu
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Setiap 4 tahun adalah Quattro Tahun. Hal ini dirayakan dengan hari: Quattro- Paskah!

14.0.2.Quattro hari (simbol: setiap Frog)
C-GKalender Celebration
perayaan Quattro-Day adalah upaya bersama dari masyarakat, Shire & Universe Wali
Kustodian. Merefleksikan 4years masa lalu! Ini adalah hari refleksi. Yang normal Malam-Jam
malam berlaku.
Ini adalah waktu untuk merenungkan 4 tahun-tahun sebelumnya. Setiap orang membuat analisis 4
tahun & mempersiapkan rencana untuk 4 tahun mendatang.
Shires & Provinsi mempublikasikan rencana 4 tahun.

Quattro hari di Gathering: The Gathering, mencerminkan, adalah menyajikan visi dari 4 tahun
mendatang. Hal ini buka dari 1 jam setelah matahari terbit pergi ke sana. Memiliki makanan & minuman (tanpa
alkohol) ; mendengarkan, bernyanyi & menari untuk musik, menikmati tawa, memiliki happy hati &
pikiran positif.

Selamat Quattro Day!
S ocialize Dukungan Komunitas Anda C elebrate
Quattro-Day dimulai dengan Doa quattro-Day.

Quattro Hari - Doa Y

y

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih untuk
menantang 4 tahun saya merenungkan 4 tahun
Saya berusaha untuk bertahan selama 4 tahun mendatang saya sedang
mempersiapkan baru rencana 4 tahun saya Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik
dari Manusia

Doa ini digunakan pada hari Quattro!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Membawa tambahan bunga ke dalam hidup Anda di Fun-Day. Berpartisipasi dalam tema
Kustodian Wali Fun-Day.
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Bergabunglah dengan kami! Merangkul Kustodian-Wali New-Age manajemen waktu:
Jangka pendek

CG Klock ~ Waktu-segitiga-line ~ Malam-Jam malam ~
Rutin CG Harian ~
Jangka menengah

CG Kalender ~ Tema Fun-Day ~
Jangka panjang

CG Khronicle ~
kelangsungan CG pengetahuan ~

1GOD 'S siklus:

Awal> akhir> recycle> mulai> akhir> recycle ...

Itu Hukum-Pemberi Manifest 1GOD ini pesan terbaru membuat semua usang
sebelumnya!

Akhir
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