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HAUSKA PÄIVÄ
Teemat
1 GOD luotu aika toimenpiteen alkua ja loppua!
C> Juhla-päivä F> Hauska päivä M> Muistopäivä S> Häpeä päivän
Päivä
Tähti

Päivä

Uusi-Year Day 1.1.1

Shire Päivä 1.3.7

BlossomDay 2.1.7
Uhrien Rikoksen Day 2.4.7
elohopea Kertominen Päivä 3.1.7 Uhrien of War Day 3.4.7
Venus
Lapset Päivän 4.1.7
Saastuminen Päivä 4.2.7
maa
Työntekijöiden Päivä 5.1.7
Äitienpäivä 5.3.7
Kuu
SYL 6.1.7
Vesakkomyrkky Päivä 6.2.7
Mars
Isovanhempien päivä 7.1.7 Ravinto Day 7.3.7
Jupiter
Universe Päivä 8.1.7
Holokaustin Päivä 8.2.7
Saturnus Habitat Day 9.1.7
Cron Päivä 9.3.7
Uranus
Fathers Day 10.1.7
Blubber Päivä 10.2.7
Aurinko

Neptunus Survival Day 11.1.7

Pet Päivä 11.3.7

Pluto

Hyvää terveyttä Day 12.1.7 Riippuvuudet Päivä 12.2.7

Aurinko

Pensas Päivä 13.1.7

pääsiäinen Pääsiäispäivänä 14.1.7

Tree Day 13.3.7
Quattro Päivä 14.0.2

Hauskaa päivän teemoja palvelemaan yhteisöä tarve juhlia, häpeään ja muistaa. Fun-Days
eivät kuulu Säilyttäjäpankki Guardian Fun Day teemoja voidaan käyttää paikallisia
teemoja. Huomautus! Pyhäpäivinä ei tueta arkipäivinä 1> 6! Lukuun ottamatta
Uutta-vuoden päivä, pääsiäinen ja Quattro-pääsiäistä.

Terve ihmisen ruumiin ja sielun tarve olla onnellinen, nauraa, laulaa, tanssia, rukoilla,
hoito, osake, seurustella ja nauttia niin osallistua Fun Day teemoja. osallistuvia Juhlat,
Memorial ja HÄPEÄ
Dayn ympärivuotinen on tärkeä, oleellinen osa yhteisöä elävä. Seurustelua muiden
ihmisten on tärkeää, tarvitaan henkilökohtaista emotionaalista vakautta. Se on myös
tärkeä osa hyvin functio- ning yhteisössä. Hyvin toimiva yhteisö on paremmat
mahdollisuudet
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Survival.
Muistomerkki Days auttaa uhreja vääryyksiä. Nämä päivän
kannustaa yhteisö yrittää estää tulevia vääryyksiä. Memorial Day
apua kanssa suruprosessin.
CG tukevat Memorial päivää.
HÄPEÄ Päivän ovat huolissaan paha hyökkäyksiä
ihmisten maaplaneetalla ja tai ihmiskuntaa.
Häpeä päivän ovat herätys ihmiskunnalle.
Shun ja Häpeä koskee.

HAUSKA PÄIVÄ

Juhlat Muistomerkki HÄPEÄ

1 GOD näyttävät esimerkkiä työn 5 päivää. 6. päivänä arvioida saavutus, täydellinen tahansa
keskeneräiset työt ja suunnitella seuraavan viikon työstä. Päivällä 7 levätä nauttia elämästä on Hauska
päivä.

1 GOD oli levätä. Mietiskellen, rukoillen etsivät sisäisen harmonian ja onnen hänen
sielunsa. Angels teki musiikkia, lauloi, tanssi ja nauru kuului kaikkialla. 1 GOD oli
keskellä kaiken tämän iloisuutta nauttivat kaikki. 1 GOD kutsuivat 7 th päivä Hauska
päivä.
Me seuraamme 1 GOD ! Työ 6 päivää ja tehdä päivä 7 Fun päivän. Seurustella olkaa iloisia,
syödä, juoda (alkoholiton) , Laulaa, tanssia, nauraa mutta myös rukoilla, meditoida etsivät
sisäisen harmonian ja onnen. Listan Gathering. Tuki Juhlat, muistomerkit ja Häpeä päivää.

1 GOD odottaa kuulla sinusta!
Hauska päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle huoltajan (1 st nimi) Kiitos teitä tästä viikkoja
haastaa yritin elää Daily-Prayer
Tänään juhlia kumartamaan perheen ja ystävien seurassa pyytää
opastusta tulevina Viikko kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Teema päivän relevantti rukousta käytetään + Fun päivän rukous!
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1.1.1.New-vuoden päivä (symboli: Käärme)
C-GKalender Celebration
Uusi-Years juhlallisuuksiin yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire ja Universe
säilytysyhteisö- Guardians. On ruokaa, juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa ja
tanssia musiikin nauttia nauru, on onnellinen sydän ja positiivinen mieli.
Huomautus! Ei ole olemassa ilotulitus. Ne korvataan laser-valoja. Ei
ole yöllä ulkonaliikkumiskielto välillä
pääsiäinen (Viimeinen päivä edellisenä vuonna) ja uudenvuoden

Uusi-vuoden päivän klo Gathering: The Gathering on avoinna 1 tunti auringonnousun
jälkeen sinne. On ruokaa, juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa, tanssia musiikin, nauttia
nauru, on onnellinen sydän ja positiivinen mieli. custodian Guardians tervetuloa tulevana
vuonna alkoholiton paahtoleipää, halata, suudella, rukous. Hyvää uutta vuotta !
Huomautus! Pensas seppele ja

puu poistetaan.
S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Uusi-vuoden päivä alkaa kanssa uuden vuoden päivä rukous.

1 GOD odottaa kuulla sinusta!

Uudenvuodenpäivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle huoltajan (1 st nimi) pyytää opastusta tulevana
vuonna
Niin minä pysyä nöyränä ja palvelen yhteisöä Elää jopa täyden
potentiaalin
Levittää viestiä lain antaja Manifestin kunniaksi 1 GOD ja
ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään 1 st päivä vuoden!

3

Luku 3 Laki-antaja Manifest Niin kuin on kirjoitettu sen on oltava! 15.09.3.1 NAtm

1 GOD 1 usko 1 kirkko Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

1.3.7. kreivikunta päivä (symboli: Muurahainen)

C-GKalender Celebration
Shire juhlallisuuksiin yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire, Universe Säilytysyhteisö
Guardians. Puistot ovat avoinna täynnä toimintaa. Paikallinen halli- ment esittelee karnevaali
tyyppistä toimintaa, viihdettä. Korostaen ainutlaatuinen paikallisia perinteitä, murre + paraati
ja lippu lisäämistä. Pääkieli ja murretta ovat käytössä myös perinteinen vaatetus on kulunut.
Paikallista ruokaa nautitaan. Olla ylpeä Shire, kodin ..

Shire päivä Gathering: Kokoaminen häikäisevä kanssa traditio- NAL vaatteet on
avoinna 1 tunnin kuluttua Sunrise sinne. On paikallista ruokaa, juomaa (alkoholiton) ;
kuunnella, laulaa ja tanssia perinteistä musiikkia, nauttia nauru, on onnellinen sydän ja
positiivinen mieli.
Hyvää Shire päivän!

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
kreivikunta on ollut ihmiset tulevat yhdessä rakentaa yhteisöä sosiaalisen vastuun
pyrkiessä yhteiseen hyvää kaikille. A ' Shire' pitää paikallisia perinteitä. IT pro

- vides SMEC (Vapaa kasvatus) vartioi paikallinen Habitat. Se tarjoaa
Cluster-asuntoja (Vuokra s') Sentinel partioita, laatii cron .
Shire Päivä alkaa kanssa shire päivä Prayer.

1 GOD odottaa kuulla sinusta!

Shire Päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) pyytää, että tämä köyhä kunta
siunattaisiin yhteisö, joka elää sopusoinnussa sen elinympäristö
yhteisö, joka kannustaa kasvava perheitä yhteisö, joka on kotini
kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään Shire päivä! Tai tarpeen mukaan.
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2.1.7. kukka päivä (symboli: Blossom)
C-GKalender Celebration
Blossom juhlallisuuksiin yhteistyönä julkisen, Shire, UCG. Puistoissa, Taimitarhat näyttää
kukka näytteille. Nauttia, ihailla 1 JUMALA' s luominen, kukka. Ulkonäköään, värit, diversity,
haju heidän monimutkainen intoxica- Ting aromi. Kiitos 1 JUMALA for Blossoms. Hän, hän
julistaa heidän rakkautensa toisiaan, jakaa kukka, ateria, tanssia, nauraa yhdessä.

Blossom päivä Gathering: The Gathering häikäisevä kanssa blos
- soms on avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa, juomaa
(alkoholiton) ; kuunnella, laulaa ja tanssia musiikin nauttia nauru, on onnellinen sydän,
positiivinen mieli. Hyvää Blossom päivän!
Huomautus ! Suojaavat kasveja että voimme nauttia niistä tulevaisuudessa.

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Blossom Day alkaa kanssa kukka päivä rukous.

1 GOD odottaa kuulla sinusta!

Blossom Day rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Kiitos Sinä kauneuden kukkii
Blossoms ovat miellyttävä silmälle ja sydämen pyydän kuten kukkia,
romanssi voi kukoistaa Lupaan suojella ja vaalia kasveja kunniaksi 1
GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään Blossom päivä! Tai tarpeen mukaan.

HE, SHE ottelun tehty taivaassa!
1 JUMALAN

Design:

HÄN ja HÄN perustaa perhe!
HÄN on isä, Provider / suojelija.
HÄN on äiti, Carer / Homemaker.

Ei ole tasa-arvo, ei Pyhä-avioliitossa ei huolehtiminen lapsia, ihmisiä, joilla on
seksuaalinen vamma (Lapsi-ahdistelija, sekava sukupuoli, samaa sukupuolta) .
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2.4.7. Uhrit of rikollisuus päivä
(symboli: Käsiraudat)

C-GKalender Muistomerkki
Rikosten uhrien ( VC) Päivä muistomerkki on yhteinen ponnistus julkisen, Shire, Universe
Säilytysyhteisö Guardians. Memorial palvelut järjestetään. Tulee näyttelyitä
'rikostorjuntayhteistyötä', 'yhteisön suojelun, lainvalvontayksiköiden "ja oikeuslaitosta. Tukea,
liittyä 'rikostorjuntayhteistyötä'

(Seudun-Watch) . Tukea yhteisön pyrkimyksiä auttaa ja lohdullista, 'rikoksen uhrit'.

Liittyä seuraan! Tuki: katselun, tallennuksen, raportoinnin, joka toimii (Tekemällä
siviili pidätys) . Se on jokaisen ihmisen velvollisuus pitää yhteisön
turvallisena.

Uhrit of Rikollisuus päivä Gathering: The Gathering on COM forting 'rikoksen uhrit'.
Se on avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa, juomaa (alkoholiton) ;
kuunnella, laulaa, tanssia musiikin, nauttia nauru, on onnellinen sydän ja positiivinen
mieli.
Huomautus! Säilytysyhteisö-Guardian tuen poistaminen ja vastuullisuutta Oikeuslaitoksen on
pehmeä 'Laittomuuden'!

Seurustella Tukea yhteiskunta Pohtia ja tuki
Rikoksen uhrien päivä alkaa kanssa rikosten uhrien päivä Prayer.

Rikosten uhrien päivä Rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) pyytää helpottaa ahdistusta ja
tuskaa Rikoksen uhrien apu rikoksen uhrien saada oikeutta ja
korvauksia lupaan apua syytteeseen rikoksen päättymätön Pyydä, että
paha rangaistaan Life and Afterlife kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan
hyväksi
Tämä rukous käytetään rikoksen uhrien päivä. Tai tarpeen mukaan!

Rikoksen uhrien tukemisen arvoisia oikeus-. .
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3.1.7.Multiplication päivä (symboli: Kananmuna)
C-GKalender Celebration
Kertominen juhlallisuuksiin yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire ja Universe
säilytysyhteisö- Guardians. Puistoissa, Taimitarhat näyttää kukka näytteille. Aamulla
perheet antavat toisilleen munia tahansa. Lapsille ne olisi piilossa niin he voivat katsoa
niitä. Leluja kuten kanaa, lisko tai kalaa ovat myös sopivia. Iltapäivällä perheet on
piknik, nauttia puistoissa ja puutarhoissa (sään salliessa) . Parit juhlia pariutumisen.
Perustaa perhe!

Kertominen päivä Gathering: The Gathering häikäisevä kukkia on avoinna 1 tunti
auringonnousun jälkeen sinne. Olla ruokaa
(Munat kaikenlaisia) , juoma (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa, tanssia musiikin, nauttia
nauru, on onnellinen sydän ja positiivinen mieli.

Hyvää Kertominen päivän!
Huomautus! Kertominen for Laji Survival & Space-siirtomaita.

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Kertominen Päivä alkaa kanssa Kertominen päivä Prayer.

Multipltication Päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Kiitos Sinä iloksi pariutumisen
pyytää hedelmällisyyttä ja terveen syntymät Pantit astuttaa ja lisääntyä

Joten ihmiskunta voi asuttaa maailmankaikkeuden kunniaksi 1
GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään Kertominen päivä. Tai tarpeen mukaan!

Sillä laji selviytymisen ihmiset ovat paritella, kerrotaan. CG uskomus, että pariutumisen,
kertominen on osa parisuhteessa (Pyhään avioliittoon sopimus) a HE, joka on SHE. Paritteluun
ja kertomalla ulkopuolella pyhään avioliittoon on, 'Trashy'. Häpeä ja Shun surkea ihmisiä.

Henkilöille, joilla on mielenterveyden ja tai seksuaalisesta-vamma (Lapsi-ahdistelija, samaa sukupuolta,
sekava sukupuoli) sairastuneille ei ole Pyhää-avioliitossa ei vanhemmuutta.

7

Luku 3 Laki-antaja Manifest Niin kuin on kirjoitettu sen on oltava! 15.09.3.1 NAtm

1 GOD 1 usko 1 kirkko Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

3.4.7. Uhrit of Sota päivä (symboli: Bajonet)
C-GKalender Muistomerkki
Sodan uhrien (VW) Päivä muistomerkki on yhteinen ponnistus yleisölle, Shire, Universe
Säilytysyhteisö Guardians. Memorial palvelut järjestetään. VW muistetaan ja lohdutuksen. Sodanvastainen
paraati pidetään.

Ratkaisut ovat Väkivallaton!
Ilmoittamasta rahoituksesta koskaan osallistua valloitusten.
Syyttämättä Invaders ja sota-rikollisia. Hillitty show sotilaallisen
valmiuden. Tuki rauhanliikkeen syytteeseen sota Väkivalta! NEITI R
7
Uhrit of Sodan päivä Gathering: The Gathering omistaa muistotilaisuus muistaa
'sodan uhrien'. Se on avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa,
juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa, tanssia musiikin, nauttia nauru, on onnellinen
sydän, positiivinen mieli.

Seurustella Tukea yhteiskunta Pohtia ja tuki
Sodan uhrien päivä alkaa kanssa sodan uhreja päivä Prayer.

Sodan uhrien päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) lupaa auttaa, saada yhteisön
apua sodan uhrien pyytää helpottaa surua ja tuskaa sodan uhrien
Lupaan apua syytteeseen sodan rikollisia Kysy jotka Invasions
kumotaan kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään sodan uhrien päivä! Tai tarpeen mukaan.

Invasions End! Rajakonflikteista neuvotellaan ilman väkivaltaa.
Siviilien tappaminen päät! Tappajat syytetään. NEITI R 7 .

Ryöstöä, ilkivalta päät! vastuullisuutta, NEITI R6 + korvaus
Killing Sotilaat päät! Sotilaat ovat kiinni.
Kidutus loppuu! Kiduttajat syytetään. NEITI R 7 .
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4.1.7. lapset päivä (symboli: Lyhty)
C-GKalender Celebration
Lapset juhlallisuuksiin ovat yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire, Universe
Säilytysyhteisö Guardians. Puistoissa näyttää lyhty näytteille. On liimaus aikaa
vanhemmille, lapsille, jotka pelaavat, laulaa, nauraa yhdessä.

Päivä perheen ilon. Kiitos 1 JUMALA lapsille. Shire keskustan on koristeltu Lyhdyt.
Shire järjestää leija lentää. Illalla lyhdyn paraati, jossa kaikki lapset tulisi osallistua.
Huomautus! Lapset ovat tulevaisuutemme ja kuolemattomuus.

Huomautus! Ei kynttilöitä käytetään tai muita liekki valo lyhty.

Lasten päivä Gathering: The Gathering avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen
hehkuu lyhdyt sinne. On ruokaa, juomaa (ei
- alkoholittomat) ; kuunnella, laulaa, tanssia musiikin, nauttia nauru, on onnellinen sydän ja
positiivinen mieli. Onnellisia lapsia päivän!

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Lasten Päivän alkaa kanssa lasten Päivän rukous.

Lasten päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle huoltajan (1 st nimi) Kiitos teille, siunausta lapset
voivat aina nauttia tämän siunauksen Lupaan antaa ja saada heidät
koulutuksen esitän heille, miten palvoa kunniaksi 1 GOD ja
ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään lasten päivä! Tai tarpeen mukaan.

9

Luku 3 Laki-antaja Manifest Niin kuin on kirjoitettu sen on oltava! 15.09.3.1 NAtm

1 GOD 1 usko 1 kirkko Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

4.2.7. saastuminen päivä (symboli: Roskakori)
C-GKalender Häpeä
Saastuminen Päivä Häpeä ovat yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire, Universe
Säilytysyhteisö Guardians. Puistot siivotaan. Ahneus ajettu teollinen
vallankumous ja sen juggernaut

heittää pois markkinointi on, saastuttavat planeettamme.
Kertakäyttöionen roskat on tulossa maapallo sairaus
lakkauttamaan Tip. Vesi on muuttumassa

liman, haiseva, epäterveellistä, viemäröinti. MandOllinen puhdistamisen päivä ja yhteisöä. Shire järjestää
puhdistus mitään, on puhdistettava + roskat poistetaan.
Jälkeen puhdistus jokaisella on ottaa
piknikille. Pohditaan kuinka vähentää
roskat, saastuminen, rangaista
saastuttajat!

Saastuminen päivä Gathering: The Gathering kädet pois puhdistusta neuvoo, roska-pussit.
Avoinna 1 tunnin kuluttua Auringonnousu mene sinne.

On ruokaa, juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa, tanssia musiikin, nauttia nauru, on
onnellinen sydän ja positiivinen mieli.

Tulevaisuuden turvaamiseksi Tukekaa puhdas yhteisö
Vuoro HÄPEÄ teoiksi Sisältäviä saastuminen ja rankaisemalla Saastuttajia on Ihmiskunta
selviytymisen välttämätöntä.
Pilaantuminen Päivä alkaa kanssa pilaantumista päivä Prayer.

saastuminen Päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle huoltajan (1 st nimi) pahoittelee rubbishing minun
yhteisö minä hyvittää
Jokainen saastuttaja on rangaistava

Pyrin elää saasteeton yhteisö kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan
hyväksi
Tämä rukous käytetään pilaantumisen päivä! Tai tarpeen mukaan.
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5.1.7.Workers päivä (symboli: Mehiläinen)
C-GKalender Celebration
Työntekijöiden juhlallisuuksiin ovat yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire, UCG

Pidettiin puistoissa, puutarhoissa. Arvostamaan kaiken työn työntekijät tekivät hyvästä
yhteisöä. Kaupat näytteille, taidot on esitetty.
Hunaja on saatavilla kaikille. Ei-liekki kynttilän palaa kaikille hyväksi, tappoi Työntekijät! Ihmisillä
on tarpeita, jotka ovat tyytyväisiä tuloksiin, jotka aiheuttavat joskus tällaista toimintaa (työ,..) . 1
GOD näyttävät esimerkkiä työtä 5 päivää 6. päivänä arvioida saavutus, täydellinen tahansa
keskeneräiset työt ja suunnitella seuraavan viikon työstä. Päivällä 7 levätä Nauti elämästä on
hauskaa päivän (juhlia) .

Huomautus! Työntekijät ovat elinvoimaa yhteisöä.
Työntekijöiden päivä klo Gathering: The Gathering häikäiseviä kaupan näyttelyitä on
avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa, hunaja, juoma (alkoholiton) ;
kuunnella, laulaa, tanssia musiikin, nauttia nauru, on onnellinen sydän ja positiivinen mieli. Hyvää
Työntekijät päivän!

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Taloudellisista hallinta, palkat, olosuhteet (WMW)
asettavat lääninhallitus. Parhaan taloushallinnon jokaisella on
palkansaaja. WMW ( x 1-7) vahvistaa vuosittain hallituksen.

Työntekijöiden Päivä alkaa kanssa työntekijöiden päivä rukous.

työntekijöiden päivä rukous

Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle huoltajan (1 st nimi) pyytää apua, joten saatan olla
hyödyllinen työntekijä voi minun pyrkimyksiä arvostaa ja palkita melko
pyrin tekemään parhaani aina minä teen yhteisö ylpeä minusta
kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään työntekijöiden päivä! Tai tarpeen mukaan.
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5.3.7.Mothers päivä (symboli: Kani)
C-GKalender Celebration
Äidit juhlallisuuksiin ovat yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire ja Universe
säilytysyhteisö- Guardians. Puistoissa ja Nurseries näyttää kukka näytteille. Lapset
kunnioittamaan äitinsä. Isät osoittavat ihailun äiti lapsensa. Kiittää 1 GOD äideille.
Yhteisö juhlii laji selviytymisen kautta Motherhood. Äidit herkuttelevat perheen,
ystävien, nauraa ja ovat iloisia.

Äidit päivä Gathering: The Gathering, häikäisevän kukkia
kunnioittaa kaikille äideille hetkellä on avoinna 1 tunti
auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa, juomaa (alkoholiton) ;
kuunnella, laulaa ja tanssia musiikin nauttia nauru, on
onnellinen sydän ja positiivinen mieli. Hyvää äitienpäivää!
Huomautus! Äidit on mitä ihmiskunta kasvaa.

1GOD n Design: HÄN on äiti, Carer / Homemaker.
S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Äitienpäivä alkaa kanssa Äitienpäivä Prayer.

Äitien päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Kiitos teille, ” 1 GOD ”Siunausta
äidit voivat toimiaan arvostaa ja palkita rakkaudella minä kunnioitan
äitiäni
Aion hoitaja tarpeen vaatiessa kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan
hyväksi
Tämä rukous käytetään Äitienpäivä! Tai tarpeen mukaan.
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6.1.7. koulutus päivä (symboli: Kirja)
C-GKalender Celebration
Koulutus juhlallisuuksiin ovat yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire ja Universe säilytysyhteisöGuardians. Koulutus näyttää itse. Julkinen Kouluttajat ja tutkijat keuliminen! Kaikki yleiset
koulutusmahdollisuudet ovat avoinna. Koulutus-sertifikaatit luovutetaan pois. Perheet
harjoitella Know

- hylly jatkuvuus. Isovanhemmat ja vanhemmat jakavat elämän kokemuksia lasten ja
lapsenlapset!
Huomautus! Seek, voitto sitten soveltaa tietoa (Oppia ja opettaa, välittää)
SMEC ' Shire lääketieteen ja koulutuksen monimutkainen'

PHeC " Lääninsairaala ja koulutuksen monimutkainen'

pDEC " Maakuntien Defence & Hätäkeskuksen'
CE Yhteisön päivystys'
Tuki Säilytysyhteisö Guardian, kehdosta polttohautaus 'Opi ja Teach' Maksuton
koulutus. Lopettamaan kaikki ei-valtiollinen koulutukseen. Korvaa yliopisto CG
Oppisopimuskoulutus + lisäkoulutusta työkokemuksen kasvaessa.

Koulutus päivä Gathering: The Gathering, häikäisevän Knowledge on avoinna 1 tunti
auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa ja juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa,
tanssia musiikin, nauttia nauru, on onnellinen sydän, positiivinen mieli. Hyvää
Koulutus päivän!

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Koulutus päivän alkaa kanssa koulutuksen päivän rukous.

SYL rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) lupaa etsiä, saada ja soveltaa
tietoa kaikkien elinikäinen oppia ja opettaa kautta ilmaisen koulutuksen
tukeminen julkisen Vapaa-koulutus Pass elämänkokemusta seuraavan
sukupolven kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään Education päivä! Tai tarpeen mukaan.
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6.2.7.Defoliant päivä (symboli: Dead-lehdet)
C-GKalender Häpeä
Vesakkomyrkky päivän Häpeä ovat yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire ja Universe
säilytysyhteisö- Guardians. Maa on poistettu muuntogeenisiä viljelykasveja. GM-Crop
viljelijät saavat, NEITI R 7

Vesakkomyrkky päivän muistuttaa pahan sodassa vastaan kasveja. Vesakkomyrkky-toksiini (Agentti
Appelsiini) tekee kasvi menettää lehtensä. Sen kehitti Yhdysvaltain armeija kasvattaa
tapponopeus ihmisten. Vesakkomyrkky-toksiini tuli monikäyttöinen rikkakasvien torjunta.

Päättäjät vesakkomyrkky-toksiinin laajennettiin Geneettinen Modified (GM)
ruokakasvien (Monster rajaus) . On havaittu, että nämä (GM) ruoka kasvit kuihtuvat helppoa ja
kuolevat nuorina ja on vaikeuksia toistavan. Kun syö ruokaa näistä kasveista ihmiseen voi
odottaa ikään nopeammin, kurttu helppo, keskenmeno, on epämuodostumia ja ennenaikaiseen
kuolemaan.

Rikkakasvien ja geneettiset muunnettuja siemeniä, kasveja siirtyä ravintoketjussa
muuttamalla jokaisen linkin myös ihmisiin. Uhka ihmiskunnalle!
Järjestää tai olla osa väkivallattoman protestin saada sotilaallista eroon myrkyllisiä aseita. Ohje
paikallishallinnon kirkas (paahtaa) maa geneettisen muokattu (GM) ruokaa kasveja. Lopeta
Rikkakasvien.
Vesakkomyrkky päivä Gathering: Kokoontuminen tukee yhteisössä leviävää toimintaa. Avoinna 1 tunti
auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa ja juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, keskustella Rikkakasvien ja
muuntogeenisten viljelykasvien.
Vesakkomyrkky päivän alkaa kanssa vesakkomyrkky päivän rukous.

vesakkomyrkky Päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) suojelee kasvi-, maaperän ja veden
toksiini Vastustaa, lopeta geenimuunteluun mitään elävän varmistaa Shire
kärventää myrkytetty maaperä rankaisee Rikkakasvien, Muuntogeenisiä
viljelykasveja saastuttajat kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään vesakkomyrkky päivä! Tai tarpeen mukaan.

Tulevaisuuden turvaamiseksi Tukea yhteiskunta

Vuoro HÄPEÄ teoiksi
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7.1.7.Grandparents päivä (symboli: Kilpikonna)
C-GKalender Celebration
Isovanhemmat juhlallisuuksiin ovat yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire, Universe
Säilytysyhteisö Guardians. Puistot ovat avoinna. Päivä viettää aikaa yhdessä,
lapsenlapset isovanhemmat. Soi, laulu, jakaa ateria, puhuu, nauraa. Kiitos 1 JUMALA Isovanhemmat.
Huomautus! Isovanhemmat sovelletaan, 'Tieto-Jatkuvuus'.

Joissa isovanhemmat muuttivat tuonpuoleisessa. Lastenlapset muistaa heitä muistelee
vanhempien kanssa. Niin pitää niiden olemassaoloa elossa sydämissä ja mielissä
nuorimpien perheenjäseniä. Jälkeen muistelee vanhempien pitäisi rukoilla, leikkiä,
laulaa, jakaa ateria ja nauraa yhdessä lasten, päättyy päivä onnellinen.

Isovanhempien päivä klo Gathering: Kokoontuminen, häikäisevän kukkia kunnioittaa
kaikkien Isovanhemmat läsnä. Se on avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen sinne. On
ruokaa ja juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa ja tanssia musiikin nauttia nauru, on
onnellinen sydän ja positiivinen mieli. Hyvää Isovanhempien päivän!

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Isovanhempien päivän alkaa kanssa Isovanhempien päivän rukous.

isovanhempien päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) kunnioittaa Isovanhemmat
Tiedon-Jatkuvuus Kiitos Isovanhemmat annoitte meille Heritage Kiitos
Isovanhemmat opettaa meille Perinteet kunnioittaa Isovanhemmat
saavutuksistaan kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään Isovanhempien päivä! Tai tarpeen mukaan.

Tietoon jatkuvuus ihmisen olennainen selviytymistaidot.
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7.3.7.Nourishment päivä (symboli: Food)
C-GKalender Celebration
Ravinto juhlallisuuksiin ovat yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire ja Universe
säilytysyhteisö- Guardians. Puistojen ja taimitarhat näyttää paikallista ruokaa. Ruoka ja
juoma (alkoholiton) juhlitaan. Nauttia 1 JUMALAN n tarjonnan ravintoa, haju ja maku
erilaisia elintarvikkeita.
Paikallinen yhteisö osoittaa pois sen paikallista ruokaa. Ateriat ovat yhteisiä,
nauru on jaettu. Ruokkia nälkäisiä, sammuttaa jano. Kenenkään ei pitäisi
nähdä nälkää tai jano tänä päivänä.

Huomautus! Hyvää ravintoa pitää kehon terveenä.

Ravintoa päivä Gathering: Kokoaminen, kentässä on
monimuotoisuutta paikallisia ruokia. Elintarvikkeiden valmistuksessa ja
ruokavalio vaarat tiedot ovat käytettävissä. Nauti paikallisia herkkuja, on
ruokaa ja juomaa (alkoholiton) Ruokkivat nälkäisiä sammuttaa janoisia,
kuunnella, laulaa ja tanssia musiikin nauttia nauru, on onnellinen sydän
ja positiivinen mieli. Hyvää ravintoa päivän!

Joka viikko-päivä tarvitsee Illallinen teema: esim
Päivä 1: Vihannekset; Päivä 2: Siipikarja; Day3: nisäkäs;
Mid-viikko: Matelija; Day5: Seafood; Viikonloppu: Pähkinät ja siemenet;
Hauska päivä: Ötökät.

Feed 5 kertaa päivässä:

'Aamiainen, Early Day-välipala, lounas, Late Day-välipala, illallinen'.

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Ravintoa päivän alkaa kanssa ravintoa päivän rukous.

ravinto Päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Kiitos toimittaa minulle päivittäin
ruokaa ja juomaa pyrin olla ansaitsee ravintoa päivittäin Saanko säästetä
tuskallinen jano ja puuduttavaa nälkä vaivaa pyrin nälän ja janon
yhteisössäni kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään ravintoa päivässä! Tai tarpeen mukaan.

16

Luku 3 Laki-antaja Manifest Niin kuin on kirjoitettu sen on oltava! 15.09.3.1 NAtm

1 GOD 1 usko 1 kirkko Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

8.1.7.Universe päivä (symboli: Raketti)
C-GKalender Celebration
Universe juhlallisuuksiin ovat yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire ja maailmankaikkeus
säilytysyhteisö- Guardians. Space Exploration näyttöjen Parks! Eläköön saavutuksia
ihmiskunnan Space Exploration! Päivitykset Space Exploration and
Space-Kolonisaatio! Täyttää ihmisen kohtalo vartijoina fyysisen maailmankaikkeuden.
Tärkein juhla vuoden Universe Custodian Guardians (1Church) !

Universe päivä Gathering: The Gathering, näyttää kuvia saavutuksia Space
Exploration and Space-Kolonisaatio. Sekä tulevaisuuden suunnitelmista. The Gathering
on avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa ja juomaa (alkoholiton) ;
kuunnella, laulaa ja tanssia musiikin nauttia nauru, on onnellinen sydän ja positiivinen
mieli.
Hyvää Universe päivän!

1 GOD luotu 2 Universe, valitut ihmiskunta tullut huoltaja fyysisen
maailmankaikkeuden. 1 GOD haluaa ihmisten lisääntyä ja Asuttaa tilaa ja tulla Hoitajat
fyysisen maailmankaikkeuden.
Space Exploration and Space-Kolonisaatio, Ihmiskunnan kohtalo.

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Universe päivän alkaa kanssa maailmankaikkeuden päivän rukous.

Universe Päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Kiitos kun valitsit Ihmiskunta on
huoltaja
fyysisen maailmankaikkeuden

Pantit olla huoltaja Ihmiskunta & Maaplaneetan Pantit asuttaa
maailmankaikkeuteen ja tulla sen Custodian pyytää apua
täyttämisessä Ihmiskunnan kohtalo kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan
hyväksi
Tämä rukous käytetään Universe päivä! Tai tarpeen mukaan.
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8.2.7.Holocaust päivä (symboli: Atomic-pilvi)
C-GKalender Häpeä
Holokaustin Päivä Häpeä ovat yhteinen ponnistus julkisia, Shire, Universe
Säilytysyhteisö Guardians. Puistot ovat Anti Nuclear vigils

Vuonna-59 (CG NAT) The 'USA' hyökkäsi Ihmiskunta ja planeetta Maan kahdesti, loukata
1 GOD . 2 Atomic hyökkäykset kaupunkeihin 'Hiroshi
- ma ja Nagasakin' ovat sodanjulistus Ihmiskunta, Planet- Earth-Anti 1 GOD. Evil
Englanti Perinnöllinen-Tyrant ja pahan Yhdysvaltain presidentti Franklin Roosevelt (2
eniten pahoja ihmisiä ihmiskunnan historiassa) liittyi kehittää aseita tuhota ihmiskunnan
maaplaneetalla, 1 JUMALAN s Creations.
Paha USA, Englanti, Kanadan kansalaisia liittynyt kehittävät " Joukkotuhoaseet' tuhota 1
JUMALAN s luomuksia. Evil Yhdysvaltain presidentti

Harry Truman (WWII pahin sota-rikollinen) Sitten sitoutunut hirvittävän pelkurimainen
rikollisen toiminnan avulla 'joukkotuhoaseita' to teurastuksen siviilien (Vauvat, äidit,
Seniorit, lemmikit, .. sairaalat, koulut, kodit, ..) . Pahin teko ihmiskunnan historiassa.
Rukoilkaa kanssamme, että jokainen, joka osallistuu tämän holokaustin. Elä kurjuutta
ja kärsimyksiä aiheuttaneet koko ajan.

USA on ainoa maa, joka käyttää näitä " Joukkotuhoaseet' . He jatkuvasti uhkaavat
sivilisaatioiden kanssa tuhoaminen. Esim
Evil Criminal Kennedy-veljekset / Neuvostoliiton Civilization; Bush, Howard, Blair
koalitio mielellään Evil / Irakin ja Iranin sivilisaatioiden. Yhdysvaltain armeija on
suurin uhka ihmiskunnan selviytymisen. Yhdysvaltain armeija on kytketty pois ja
'joukkotuhoaseita'. Tuotanto joukkotuhoaseita, Ends. Excisting aseet puretaan:
Breach, NEITI R 7
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Uraanin tärkein materiaalien ydinvoimalan uraanin
rikastamisessa käytettäviä, rakentamiseen tarvitaan " Joukkotuhoaseet
'. Siksi Uraanikaivokset suljetaan / tiivistetty. Ydinvoima on
suljettu ja purettiin. Ydin tutkijat ovat häkissä,
NEITI R 7 ja Nuclear-Science kielletty !!!

Tulevaisuuden turvaamiseksi Tukea yhteiskunta
Vuoro HÄPEÄ teoiksi

Muista hyökkäys Ihmiskunta muistaa viattomia siviilejä
'Hiroshiman / Nagasaki'
Huomautus! Sulkeminen Uraani-miinat on Ihmiskunta selviytymisen must

Ohje Shire sulkemisesta Uraanikaivokset ydinvoimalaitokset ja
ydintutkimusjärjestö tilat.
Järjestää tai olla osa väkivallattoman protestin on 'joukkotuhoaseita' purkaa. Kysyntä: NEITI
R 7 Kaikkien ydin tutkijat, kaikille 'joukkotuhoaseita' valmistaa, poliittiset johtajat, jotka
tukevat tämäntyyppisiä aseistus, minkäänlaista sotilaallista henkilökohtaisia käyttävät
näitä aseita. Humankinds'

selviytyminen riippuu You!

Hollocaust päivä Gathering: The Gathering tukee COM sön toimintaa. Avoinna 1 tunti
auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa ja juomaa (alkoholiton) ; kuunnella,
keskustella aseistariisuntaa.
Holocaust päivän alkaa kanssa holokaustin päivän rukous.

holokaustin Päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) muistaa Hiroshiman ja Nagasakin
uhrien ja Yhdysvaltain pahan syytteeseen kaikki henkilöt, jotka ovat uhka
luomuksesi varmistaa tuhoutuminen joukkotuhoaseiden tuhoamista sulkee
Uraanikaivokset, purkamaan kaikki ydinvoimalat, tutkimuslaitosten ja
syytteeseen niiden operaattoreille. Kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään Holocaust päivä! Tai tarpeen mukaan.
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9.1.7.Habitat päivä (Symboli: mikä tahansa Weed)
C-GKalender Celebration
Elinympäristö juhlallisuuksiin ovat yhteinen ponnistus julkisia, Shire, Universe
Säilytysyhteisö Guardians. On Vuotuinen Habitat puhdistus! (Kuiva ali- kasvua,
vaaralliset kasvit) . Habitat päivä on paikallinen yhteisö aloitteisesti luoda tietoisuutta
paikalliseen ympäristöön. Shire järjestää ympäristöystävällisiä toimintaa tuetaan
yhteisön ja Custodian Guardians esim miten selvitä ilman, veden, maaperän
saastuminen ja roskat; miten uhanalaisten olentoja, kasveja. Itsesäilytyksensä keinoja
meillä elää sopusoinnussa ympäristön kanssa. Huolehtiminen Habitat on osa
ihmiskunnan kohtalon.
Huomautus ! 2. tärkein päivä Säilytysyhteisö Guardians.
Moraalinen ja siviilipalveluksen takia: Close Hiili-Mines! Pysäyttää kivihiilellä, kaasu, öljy, uraani, puu ..
syytteeseen Air Saastuttajia! Close Uraani-miinoja! Purkaminen ydinvoimalaonnettomuuden asemat! Valvonta
pois päältä sotilaallinen ydin- aseet! Lakkaavat tuottamasta toksiinit! Syytteeseen toksiiniaseista dumpster!
Lopeta kasvuaan GM-Crop! Close siemententuottajilla ja syytteeseen asettamiseksi.

Sopusoinnussa Habitat!
Elinympäristö päivä Gathering: The Gathering tukee Commun ity toimintaa. On
Habitat näyttö! The Gathering on avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen sinne. On
ruoka ja juoma (alkoholiton) ; laulaa, tanssia, kuunnella musiikkia, nauttia nauru, on
onnellinen sydän ja positiivinen mieli. Hyvää Habitat-päivä!

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Habitat-päivä alkaa kanssa elinympäristö päivän rukous.

Habitat Day rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) pyytää apua suojellakseen
Habitat Lupaukset saastuttajat vastuussa Lupaukset sopusoinnussa
Habitat pyytää saastuttajat rangaistaan nyt ja Afterlife kunniaksi 1
GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään Habitat päivä! Tai tarpeen mukaan.
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9.3.7. cron päivä (symboli: prosenttia)
C-GKalender Celebration
cron Juhlallisuuksiin ovat yhteinen ponnistus julkisia, Shire, Universe Säilytysyhteisö
Guardians. Cron käsi-out Ilmaisohjelmia. ' cron ' ( Yhteisössä leviävää Run omistuksessa
ei-voittoa) , Aula tukea vapaaehtoisille!

' CRBC' ( Cron-Retail Bazaar Complex) ovat avoinna ostajat.
Huomautus! cron korvata (Tehdä vanhentunut) Valtion omistus (Kommunismi)
Yksityisen omistuksen (Kapitalismi) Keinottelijoita.

Cron päivä Gathering: Kokoontuminen tukee Cron. Paikallinen Cron make info ja
ilmaisohjelmia saatavilla. The Gathering on avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen sinne. On
ruokaa ja juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa ja tanssia musiikin nauttia nauru, on
onnellinen sydän ja positiivinen mieli. Onnellinen cron Päivä!

cron ( Yhteisön Run omistuksessa ei-voittoa) Universumin Custodian Guardians
liiketoimintamalli, joka korvaa valtion yritysten ja laitosten ja yksityisen omistuksen
liiketoimintamalleja. cron Organisaation on hallittava. Yhden johto on tyrannia.
Johtajuutta komitea on oikeudenmukainen. CRON D-mC ( Päätöksenteko komitea) koostuu
7 jäsentä.
Huomautus! Yhteisön Run omistuksessa ei-voittoa, comsumer n Destiny.

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Cron Päivä alkaa kanssa Cron päivä Prayer.

cron Päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) lupaa korvata valtion, yksityisen
omistuksen kanssa cron Pantit nähdä keinottelijat syytteeseen

Pantit noudattaa yhteisön maksuista ja työn etiikkaa Työ minun
korkeimmalle varten yhteisön hyväksi kunniaksi 1 GOD ja
ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään Cron päivä! Tai tarpeen mukaan.
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10.1.7. isät päivä (Symboli: mikä tahansa Lisko)
C-GKalender Celebration
Isien päivä juhlat ovat yhteisin ponnistuksin yleisön,
Shire, Universe Säilytysyhteisö Guardians. Electric
grillijuhlia (Ei polttamalla hiiltä, kaasua, puu) vilkas
puistoissa. Lapset kunnioittaa isäänsä. Äidit osoittavat
adorat- ioni kohti isä lapsensa.
Huomautus ! Isät pukeutua värikäs!

Isät päivä Gathering: The Gathering on vilkas ruoan kanssa. Kunnioittaa kaikki isät
läsnä. The Gathering on avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa ja
juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa ja tanssia musiikin nauttia nauru, on onnellinen
sydän ja positiivinen mieli. Hyvää isänpäivää!

Huomautus ! Isät toteuttamisessa Ihmiskunnan kohtalo. 1 JUMALAN

Design: HÄN on isä, Provider / suojelija.
S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Isät päivän alkaa kanssa isät päivän rukous.

Isänpäivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Kiitos teille siunausta Isien
Voi toimiaan arvostaa ja palkita suhteessa Rakastan sinua isä!
Aion hoitaa hänelle tarpeen vaatiessa kunniaksi 1 GOD ja
ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään Isien päivä! Tai tarpeen mukaan.
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10.2.7. parkua päivä (symboli: Virtahepo)
C-GKalender Häpeä
Blubber Päivä Häpeä ovat yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire, Universe Säilytysyhteisö
Guardians. Junk-ruoka rumuus, näyttelyitä!

Blubber johtuu ylensyöntiä, väärä ruokavalio ja liikunnan puute. Ylipainoiset
ihmiset väsyvät helposti, mikä tekee niistä vähemmän hyödyllistä
taakka. Yhteisö tarvitsee huolehtia näinä onnettoman heikkoja yksilöitä.
Shire antaa 'Blubber poistamisesta raportti'. Yhteisön on toimittava
yhteistyössä poistamaan ja syytteeseen tarjoajien junk food ja
makeutetut juomat sekä alkoholia ja alkoholittomien. Blubber on
ruma vastenmielinen teko haluat oksentaa. Päästä eroon!

Blubber päivä Gathering: Avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen sinne. Yhteisön
toimintaa tuetaan. On ruoka ja juoma (alkoholiton) ; kuunnella, keskustella lihavuus,
ruokavaliosta ja toiminta. Sanoa EI että MAKEA

Fruktoosi tärkein syy Diabetes, Obesity .. (Blubber
- Ihmiset) Fruktoosi on huono, onko se tulee sokeria tai hedelmiä. Sanoa EI
Cake, aamiainen-viljakasvien, Cola, Cordial, energia-juomat, maustettu
maito, jäätelö, liquers, limonadit, marmeladia, makea aavikko,
sweet-välipalat ...
Huomautus! Liikalihavuus sivuvaikutuksia: Masennus, diabetes, väsymys,
hengästynyt, korkea verenpaine, ennenaikaiseen kuolemaan!

Blubber päivän alkaa kanssa blubber päivän rukous.

blubber Päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Apua olla liikalihavia auttaa
lihavilla saada terveitä

Rangaista junk food tarjoajia elämässä ja Afterlife Olkoon tämä
yhteisö on roskaa-ruoka vapaa kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan
hyväksi
Tämä rukous käytetään Blubber päivä! Tai tarpeen mukaan.
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11.1.7. Eloonjääminen päivä (Symboli: mikä tahansa villikissa)

C-GKalender Celebration
Survival juhlallisuuksiin ovat yhteinen ponnistus julkisia, Shire, Universe
Säilytysyhteisö Guardians. Tutustu Pelastusopisto. Ylpeyttä ihmisen selviytymisen.
Arvioida "Survival-ketjun! Päivä jossa pelastustoimeen, sisäinen ja ulkoinen
turvallisuus henkilökohtaiset keuliminen valmiuksia. Tukea niitä.

Survival päivä Gathering: The Gathering tukee, Emergen
- CY ja secutity Servces. Avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen sinne.
On ruokaa, juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, keskustella lihavuus, ruokavalio ja toimintaa.
Livenä, Survival-ketjua. Hyvää Survival päivän!
Huomautus ! No 1 prioriteetti Survival.

Survival järjestyksessä: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,
4.Family, 5.Individual, 6.Animals, 7.Personal tavaransa

Survival Age: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
Kun tarve päättää luokkaa Survival koskee käyttöä edellä sääntöjä.
S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Survival-Day alkaa kanssa selviytymisen päivän rukous.

Survival Day rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Kiitos sinä selviytymisen
puolesta Ihmiskunta pyrin auttamaan kehoni, laji ja yhteisö selviytyä
minä selviytymiseen minun nro 1 prioriteetti Tukekaa pyrkimyksiini
hengissä kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään Survival päivä! Tai tarpeen mukaan.
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11.3.7. Lemmikki päivä (Symboli: mikä tahansa Lemmikki)

C-GKalender Celebration
Pet juhlallisuuksiin yhteinen ponnistus julkisia, Shire ja Universe säilytysyhteisö- Guardians.
Lemmikkien keuliminen ... Pet seurat laittaa näyttelyissä ja anna tietoa. Päivä hemmotella
lemmikkisi. Lemmikkien täyttävät yhteiskunnallista tarvetta. Lemmikin pitää olla vastuussa. Pet voi
auttaa henkilöä elää pidempään ja terveempään elämään.

Pet päivä Gathering: The Gathering viettää lemmikkieläimille (Huomautus Tämä on ainoa
päivä lemmikit ovat tervetulleita the Gathering) . Se on avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen
sinne. On ruokaa, juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa ja tanssia musiikin nauttia nauru, on
onnellinen sydän ja positiivinen mieli. Hyvää Pet päivän!

Huomautus ! Lemmikit inhimillinen tarve. Lemmikin ovat elintärkeä osa, ilmainen koulutus.

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Pet-Day alkaa lemmikin päivän rukous.
Lemmikki päivä Rukous

Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Kiitos teille, sillä ilo Lemmikit
aion harjoitella, hoitoa ja vaalia kaikki lemmikit pyrin olemaan
vastuullinen huolehtiva Pet maalivahti aion suojella Lemmikit
julmuudelta ja pahoinpitelystä kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään Pet päivä! Tai tarpeen mukaan.

Julmuutta
Lemmikit
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12.1.7.Good terveyttä päivä (symboli: Mustekala)
C-GKalender Celebration
Hyvää terveyttä juhlallisuuksiin ovat yhteinen ponnistus julkisia, Shire ja Universe
säilytysyhteisö- Guardians. Terveys ja kunto puistoissa ... Shire esittelee karnevaali tyyppistä
toimintaa ja viihdettä korostetaan terveyttä ja kuntoa. Terveyspalvelut näyttää näyttelyitä. Päivässä
syödä ja juoda terveellistä (Ei alkoholia! Ei muuntogeenisiä elintarvikkeita! Ei valmistettu liha! Ei
limonadit! Ei mielialaan aineita! Tupakointi! Ei makeisia!) , Tehdä joitakin liikuntatoiminnot. Käydä
katsomassa sairaita!

Hyvä-terveys päivä Gathering: The Gathering on vilkas kanssa
luontaistuote. Se on avoinna 1h auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa ja
juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa, tanssia musiikin, nauttia nauru, on
onnellinen sydän ja positiivinen mieli. Hyvää Hyvää terveyttä Day!
Huomautus ! Hyvä terveys hyödyllinen pitkän käyttöiän.

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Hyvä Terveys Day alkaa kanssa hyvän terveyspäivänä Prayer.

Hyvä Terveys Day rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) anteeksi epäterveellisten
elämäntapojen pyrin hyvittää
Tukekaa pyrkimyksiini hyvittää Kannatan Free kohtelun sairas
"kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään Hyvä Terveys päivä! Tai tarpeen mukaan.

Sinulla on vain 1 ruumiin huolehtia siitä!

Älä ryhdy farmaseuttisen Junkie tai
vara runko-osat Anti 1 GOD hirviö !!!
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12.2.7. Riippuvuus päivä (symboli: Pysäyttää)
C-GKalender Häpeä
Addiction Päivä Häpeä ovat yhteinen ponnistus julkisia, Shire, Universe Asiak- todian
Guardians. Addiction rumuus, näyttelyitä! Riippuvuudet aiheuttavat ryhmäpaine, heikkous
mielen ja ruumiin. Addicted ihmiset ovat epätoivoisia, epäluotettava, mikä tekee niistä uhka,
taakka. Kokonaisuuteen kuu- sön tarvitsee huolehtia näinä onnettomat heikkoja ihmisiä.

Pysähtyminen Riippuvuudet tuhoamasta yhteisöjen
Sanoa EI!

jotta Riippuvuus!

Huomautus! Jokaisella on moraalinen, siviili velvollisuus jättää riippuvuudet
yhteisöstä! Addiktit tarvitsevat jatkuvaa havainnoimalla lopettaa ne uudelleen himo. Väärinkäyttäjät
ohi addics ei voi luottaa!

Tulevaisuuden turvaamiseksi Tukea yhteiskunta
Vuoro HÄPEÄ teoiksi
Addiction päivä Gathering: The Gathering tukee yhteisössä leviävää toimintaa. Avoinna 1
tunti auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa ja juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, keskustella
riippuvuudet. Sanoa EI! jotta RIIPPUVUUS!

Addiction-Day alkaa kanssa riippuvuus päivän rukous.

addiction Päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Apua olla addikti
Ohje Ihmiskunta sisältävät riippuvuudet rankaisemista riippuvuudet
tarjoajia elämässä ja Afterlife Olkoon tämä yhteisö on riippuvuus
vapaa kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään Addiction päivä! Tai tarpeen mukaan.
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13.1.7. Pensas päivä (symboli: Marja / mutteri)
C-GKalender Celebration
Pensas juhlallisuuksiin ovat yhteinen ponnistus julkisia, Shire, Universe Säilytysyhteisö
Guardians. Seppele, Berry / mutterit, kiillotettu Boots ...

Aamulla vanhemmat täyttää saappaat marjat ja pähkinät
(Ei makeisia, ei lahjoja!) . Aiemman iltana, kiillotettu saappaat sijoitetaan
oleskelutilassa lapsille, vanhemmille.
Riutta valmistettu paikallisista pensas-lehdet (keinotekoinen) . Värikäs koristeltu lukien 3
sähköllä kynttilöitä (Mikä tahansa väri, koko) symboloi 1 GOD 1 usko 1 kirkko. Kulhoon
marjat, pähkinät sijoitetaan keskelle riutta. Marjat, pähkinät täydennetään tarpeen mukaan.
Riutta oleskelu on pöydällä, kunnes tulevan uudenvuoden päivä.

Pensas päivä Gathering: The Gathering, on pensas lehdet Reef (keinotekoinen) näyttö.
Se on avoinna 1h auringonnousun jälkeen sinne.
Olla ruokaa (Marjat, pähkinät) ja juoda (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa, tanssia musiikin,
nauttia nauru, on onnellinen sydän, positiivinen mieli.
Hyvää Pensas päivän!
Huomautus ! Marjat ja muttereita

on joka ruokavalio!

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Pensas päivän alkaa kanssa pensas päivän rukous.

pensas Päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Kiitos teille, pensaat
Esitän marjat ja pähkinät osa minun päivittäistä ruokavaliota
Lupaan kasvi, pitää pensaat Shire-Oasis I vastuullisesti huolehtiva
Pensas hoitajaksi kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään Pensas päivä! Tai tarpeen mukaan.
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13.3.7. Puu päivä (symboli: tahansa Puu)
C-GKalender Celebration
Tree-juhlallisuuksiin ovat yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire, Universe Säilytysyhteisö Guardians.
Käynnit Parks. Istuttaa puu! Puut ovat välttämättömiä ihmiskunnan selviytymisen, hyvinvoinnin. Olla
puiden Säilytysyhteisö.

Perhe kerääntyy keinotekoinen puu. Joka on ollut kuvioitujen TED, laulua, joka Merry
& loving, antavat toisilleen lahjoja (Puu- hedelmät vain) sitten jakaminen aterian. Puu
Stayn asti uudenvuoden päivä.
Tree päivä Gathering: Jokainen Gathering, juhlii puut. Se on
avoinna 1h auringonnousun jälkeen sinne. Se on koristeltu
keinotekoinen puu. Olla ruokaa
(Puu hedelmät) ja juoda (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa ja tanssia
musiikin nauttia nauru, on onnellinen sydän ja positiivinen mieli. Happy
Tree päivän!
Huomautus !

Being Puiden Säilytysyhteisö on
ihmiskunnan kohtalo!
CG tuki puuviljelmät
(Kierrätys metsä) .

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Puu-Day alkaa kanssa puu päivän rukous.

Tree Day rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Kiitos teille, kauneuden Trees
Lupaan olla Puiden vandaalit syytteeseen Lupaan kasvi- ja pitämään
puut Shire-Oasis I vastuullisesti huolehtiva Tree hoitajaksi kunniaksi 1GOD
ja ihmiskunnan hyväksi

Tämä rukous käytetään Tree päivä! Tai tarpeen mukaan.
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14.0.1. pääsiäinen päivä (symboli: tahansa Owl)
C-GKalender Celebration
Passover-juhlallisuuksiin ovat yhteinen ponnistus yleisön Shire & Universe
Säilytysyhteisö Guardians. Pohtia kuluneen vuoden!

Shire esittelee karnevaali tyyppistä toimintaa, viihdettä päättyen LASERLIGHT
näyttö Sunset. Ei ole yöllä ulkonaliikkumiskielto välillä pääsiäistä 1 st päivä ensi
vuonna. On aika pohtia edelliseen 364 päivää. Jokainen ihminen tekee
analyysin kuluneesta vuodesta ja laatii suunnitelman tulevalle vuodelle.

Pääsiäispäivänä klo Gathering: The Gathering, on vilkas terveellistä ruokaa. The Gathering
heijastuu kuluneen vuoden aikana. Suunnitelmia tulevalle vuodelle. Se on avoinna 1h
auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa, juomaa (alkoholiton) ; kuunnella, laulaa, tanssia
musiikin, nauttia nauru, on onnellinen sydän ja positiivinen mieli. Hyvää pääsiäistä päivän!
Huomautus ! Muistella sitten suunnitella tulevaisuutta.

Yö-ulkonaliikkumiskielto Quattro vuonna
jatketaan 3 tuntia, ei koko yön.

S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Pääsiäisenä päivän alkaa kanssa pääsiäistä päivän rukous.

pääsiäispäivänä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Kiitos monipuolisen vuodessa
Olen analysoida tämän vuoden elämän kokemukset Tulevana vuonna
suunnitelman tehdä enemmän hyvää Nyt pääsiäinen voi viedä minut
ensi vuonna kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään pääsiäispäivänä!

4 vuoden välein on Quattro-Year. Se vietetään päivä: Quattro- pääsiäistä!
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14.0.2.Quattro päivä (symboli: tahansa Sammakko)
C-GKalender Celebration
Quattro-juhlallisuuksiin ovat yhteisin ponnistuksin yleisön, Shire, Universe Säilytysyhteisö
Guardians. Pohtia menneisyyden 4 vuotta! Tämä on päivä pohdintaa. Normaali
Night-ulkonaliikkumiskielto koskee.

On aika pohtia edelliseen 4 vuotta. Jokainen ihminen tekee analyysin viimeisten 4 vuoden
ja valmistelee suunnitelman tulevina 4 vuotta. Shires ja maakunnassa julkaisee 4 vuotta
suunnitelmia.

Quattro päivä Gathering: The Gathering, heijastaa, esittelee vision tulevina 4
vuotta. Se on avoinna 1h auringonnousun jälkeen sinne. On ruokaa, juomaa (alkoholiton)
; kuunnella, laulaa ja tanssia musiikin nauttia nauru, on onnellinen sydän, positiivinen
mieli.
Hyvää Quattro päivä!
S ocialize Tukea yhteiskunta C elebrate
Quattro-Day alkaa Quattro päivän rukous.

quattro Päivä rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle-huoltaja (1 st nimi) Kiitos haastava 4 vuotta Olen
pohditaan viimeisten 4 vuoden
Pyrin sinnikkäästi tulevina 4 vuotta Olen valmistautuu minun uusi
4 vuoden suunnitelma kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään Quattro päivä!

Tuovat lisää omistajien omaan elämään Fun-Dayn. Osallistu Custodian Guardian
Fun päivän teemoja. Liity meihin!
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