Піклувальник Гардіан New-Age тайм-менеджмент

FUN - ДНІ
теми
1God 1FAITH 1CHURCH Всесвіт Custodian Guardians

1GOD створив час для вимірювання Почала і кінця!
C> Святкування дня F> Веселий день M> День пам'яті S> ганьба день

день місяць
зірка

день

День Шир 1.3.7

Новий рік День 1.1.1

BlossomDay 2.1.7
Жертви Дня злочинності 2.4.7
ртутний День Множення 3.1.7 Жертви День війни 3.4.7
Венера
Діти День 4.1.7
День забруднення 4.2.7
земля
Робочі День 5.1.7
День матері 5.3.7
місяць
День освіти 6.1.7
Дефоліант День 6.2.7
Марс
Бабусі й дідусі День 7.1.7 День 7.3.7 Харчування
Юпітер
День Всесвіту 8.1.7
День Голокосту 8.2.7
Сатурн День Хабітат 9.1.7
День Cron 9.3.7
уран
День батьків 10.1.7
Плач День 10.2.7
сонце

Pet День 11.3.7

Нептун Виживання День 11.1.7
Плутон

День Доброго здоров'я 12.1.7 Схильність День 12.2.7

сонячна

Чагарник День 13.1.7

День дерева 13.3.7

Quattro День 14.0.2

Песах Великодній день 14.1.7

Fun-Day теми для задоволення громади повинні святкувати соромитися і пам'ятати. Fun-днів,
не охоплені теми Custodian Гардіан Fun-Day можуть бути використані для місцевих тем. Примітка!
Державні свята не підтримуються в будні дні 1> 6! За винятком New-Years день Песаха і
Quattro-Песах.

Здорове людське тіло і душа повинні бути щасливі, сміятися, співати, танцювати, молитися, догляд, частка,
спілкуватися і насолоджуватися так брати участь в темах дня задоволення.

участь в Свята, Меморіал і ГАНЬБА Дей круглий рік є важливою і важливою
частиною життя в суспільстві. Соціалізація з іншими людьми, важливо і необхідно для
особистої емоційної стабільності. Він також грає важливу роль в добре функціонує
співтоваристві. Добре функціонуючий співтовариство має більше шансів на виживання.
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меморіал Дні допомоги жертвам несправедливості. Вони день заохочують
спільноти, щоб спробувати запобігти майбутнім образи. День пам'яті в
допомогу процесу засмучення.

CG підтримка пам'ятних днів.

ГАНЬБА Дей стурбовані злі атаки
людиною на планеті Земля і / або Людства.
Ганьба день є тривожним сигналом для людства.
Shun & застосовується Ганьба.

свята меморіал ГАНЬБА

ВЕСЕЛИЙ ДЕНЬ

1GOD встановити на прикладі роботи 5 днів. На день-оцінити
ваші досягнення, завершити будь-яку незакінчену роботу і план
наступного тижня роботу.
У день 7 відпочити насолоджуватися життям є Веселий день.

1GOD відпочила. Роздуми і молячись шукає внутрішню гармонію & щастя для його
душі. Ангели зробили музику, співали, танцювали і сміх було чути всюди. 1GOD був в
середині всього цього веселощів насолоджуватися всім цим. 1GOD назвав це 7 го день Веселий
день.
ми слідуємо 1GOD ! Робота 6 днів і зробити день 7 забави дня. Спілкуватися, веселись, їж, пий (безалкогольний)
, Співати, танцювати, сміятися, але і молитися і медитувати шукає внутрішню гармонію &
щастя. Відвідування Gathering. Підтримка торжества, меморіали і Сором дні.

1GOD чекає тут від ВАС!

ÿÿ

ВЕСЕЛИЙ ДЕНЬ - Молитва

ÿÿÿÿ
YY

дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Дякую за цей тиждень завдання, які я
намагався жити щодня молитву

Сьогодні я пусте і поклоніння з сім'єю і друзями я просити
керівництво протягом майбутнього тижня для слави 1GOD & гарне
Людство
На темі актуальною молитва днів використовуються + молитви Fun-Day!
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1.1.1.New-рік день (Символ: змія)
З-GKalender свято
New-Years день торжества спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту ХРАНИТЕЛЬ
Хранителів. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати, співати і танцювати під музику,
насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце & позитивний розум.

Примітка! Там немає феєрверку. Вони замінюються на лазерні вогні. Там
немає нічного комендантської години між

Песах ( останній день попереднього року) & Новий рік.
день нового-року на зборах: Збір відкритий з 1 години після сходу сонця піти туди. Є їжа &
напої (безалкогольний) ; слухати, співати, танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати
щасливе серце & позитивний розум. піклувальник Guardians вітати наступаючий рік з
непостійним алкогольному тосту, обійми, поцілунок і молитви. Щасливого Нового року !

Примітка! Кущ вінок &
дерево видаляються.

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
День Нью-х року починається з молитвою Нью-Years Day.

Новий рік День - Молитва

YY

дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Просить керівництво протягом наступного року,
щоб я міг залишатися скромним і служити моє співтовариство Живіть до мого
повного потенціалу

Спред повідомлення про законодавцем Manifest Для Слави
1GOD & гарне Людство
Ця молитва використовується на 1 вулиця день року!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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1.3.7. графство день (Символ: An т)
З-GKalender свято
День Шира торжество спільних зусиль громадськості, Шир, Всесвіт ХРАНИТЕЛЬ Хранителі.
Парки відкриті повні діяльності. Місцеві прави- тельства представлені заходи типу масниці
& розваги. Підкреслюючи унікальні місцеві традиції, Діалект + парад і підняття прапора. Основна
мова і діалекти використовуються також традиційна одяг слід носити і місцева кухня
користується.

Ширше день в Gathering: Збір сліпучий з traditio- кінцевим одягу відкритий з 1 години після
сходу сонця піти туди. Є страви місцевої кухні & напої (безалкогольний) ; слухати, співати і
танцювати традиційну музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце & позитивний
розум.

Щасливий Шир-Day!

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
графство це люди зібралися разом, щоб побудувати співтовариство соціальної відповідальності за
прагнення до загального блага для всіх. A ' ширше » зберігає місцеві традиції живі. Він забезпечує
метикуючи (Free-Education) І охороняє місцевий Хабітат. Він належить все в землю, вона забезпечує
Кластер-будинок (Оренда с) , встановлює CRON

(Community Run & Бувший НЕ некомерційний бізнес) , A ' ширше »
має 1 або більше " Шир-Oasis ', зроблено з SMEC «CRBC ( CROn- Retail & Bazaar
комплекс) », Заказники (Хабітат) , Сільське господарство, комунально-Кластер-Корпус і
робітники-Каплиця.
День Шира починається з молитвою Дня Шира.

прокат S молитва день-

YY

дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Запитує, що це скромне співтовариство
може бути благословенне співтовариством, яке живе в гармонії зі своїм
середовищем проживання спільноти, яка заохочує зростаючі сім'ям
співтовариство, яке мій будинок Для Слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на Шир день! Або, як це необхідно.
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2.1.7. розквітати день (Символ: Blossom)
З-GKalender свято
День Blossom торжество спільних зусиль громадськості, Шир, Всесвіт ХРАНИТЕЛЬ
Хранителі. Парки та квітучі Розплідники відображення експозиції. Насолоджуйтесь 1 GOD
» створення s, Цвіте. Помилуватися їх зовнішності, кольору, & різноманітність, запах їх
заплутану п'янкий аромат. Дякую 1 GOD для Цвіте. Він і Вона декларують свою любов
один до одного, ділячись квітка, їжа, танці і сміх разом.

Blossom день в Gathering: Збір сліпучий з квітами відкритий з 1 години після сходу
сонця піти туди. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати, співати і танцювати під
музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце & позитивний розум. Щасливий
Blossom-Day!
Примітка ! Захист рослин, які ми можемо насолоджуватися їх в майбутньому.

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
День цвітіння починається з Молитвою дня цвітіння.

B lossom День - Молитва

YY

дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Дякую Ви за красу квітучих
Цвіте приємні для очей і серця я питаю, що, як квіти, романтика
може цвісти зобов'язуюсь захищати і плекати рослини Для Слави 1GOD
& гарне Людство

Ця молитва використовується на Blossom день! Або, як це необхідно.

ВІН і ВОНА матч, зроблений на небесах!
1GOD-х
Дизайн:

ВІН, ВОНА створити сім'ю!
ВІН Батько, Provider / Protector.
ВОНА є Мати, Опікун / домробітниця.

Там немає рівності, немає Holy-подружжя, не відхід за дітьми протягом, людей з
сексуальною інвалідністю (Дитина-хуліган, сплутати статі, однієї статі) ,
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2.4.7. жертви з злочин день (Символ:

рука
манжети)

З-GKalender меморіал
жертви злочинів (ВК) День пам'яті спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Меморіальні послуги проводяться. Там будуть експонати
«Крим-профілактика», «спільнота захисту», «правоохоронна» і судовий. Підтримка і приєднатися
до «попередження злочинності»

(Район-годинник) , Надавати підтримку зусиллям спільноти в наданні допомоги &
втішні, «жертв злочинів».
Приєднуйтесь! підтримка: спостерігаючи, записи, звіти, діючи (Що робить
цивільний арешт) , Це обов'язок кожної людини, щоб тримати
співтовариство в безпеці.

жертви з день злочинності в Gathering: Збір є ком- forting «Жертви злочинів». Він
відкритий з 1 години після сходу сонця піти туди. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати,
співати і танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце &
позитивний розум.
Примітка! Піклувальник-хранитель видалення підтримки і підзвітність судової
системи, м'які на «Беспредел»!
соціалізувати підтримує співтовариство Відображати і підтримка
Жертви День злочинності починається з жертвами День Кримінал молитви.

жертви з злочин День - Молитва

YY

дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Просить, щоб полегшити страждання & біль
жертв злочинності Допомога жертвам злочинів отримати компенсацію
юстиції і я обіцяю, щоб допомогти переслідувати злочину нескінченним
Запитайте, що Зло покаране в житті і Afterlife Для Слави 1GOD & гарне
Людство

Ця молитва використовуються на жертви злочинності дня. Або, як потрібно!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Жертви злочинів заслуговують на підтримку & Justice. ,
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3.1.7.Multiplication день (Символ: яйце)
З-GKalender свято
День Множення торжества спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Парки та квітучі Розплідники відображення експозиції. У ранкові
сім'ї дарують один одному яйця будь-якого роду. Для дітей вони повинні бути приховані,
щоб вони могли дивитися на них. Іграшки, як курка, ящірки або риби, також придатні. У
другій половині дня сім'ї повинні мати пікнік & насолоджуючись парки & сади (В гарну
погоду) , Пари святкують спарювання. Почніть сім'ю!

Множення день в Gathering: Збір сліпучий з квітами відкритий з 1 години після
сходу сонця піти туди. Є продукти харчування
(Яйця будь-якого типу) і пити (безалкогольний) ; слухати, співати і танцювати під музику,
насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце & позитивний розум. Щасливі Множення-Day!

Примітка! Множення для дзвінкою виживання і простору-колонізації.

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
День Множення починається з молитви День Множення.

множення День - Молитва

YY

дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Дякую Ви для задоволення в'язки Просить
народжуваність і здорових пологів Обіцянка спаровуватися і
розмножуватися

Таким чином, людство може колонізувати Всесвіт Для
Слави 1GOD & гарне Людство
Ця молитва використовується на Множення день. Або, як потрібно!

Для дзвінких люди виживання спаровуватися і розмножуватися. CG переконання, що
спаровування і множення є частиною стійких відносин (Святе Подружжя контракт) з HE & в
СТЕ. Парування і примножуючи поза Святого Вінчання є «Trashy». Сором і Shun погані люди.

Для людей з психічною і / або сексуальної інвалідністю (Дитина-хуліган, однієї статі,
розгублений підлогу) страждальці немає Holy-подружжя, ні батьків.

7

1GOD 1FAITH 1Church Всесвіт Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Піклувальник Гардіан New-Age тайм-менеджмент

3.4.7. жертви з війна день (Символ: Bajonet)
З-GKalender меморіал
жертви війни (VW) День пам'яті спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Меморіальні послуги проводяться. VW запам'ятовуються і
втішив. Антивоєнна парад проходить.

РІШЕННЯ mustbe NON - НАСИЛЬСТВА!
Спільнота зобов'язання не брати участь в навал і притягнути до
відповідальності Invaders & ВІЙНИ злочинців. Непомітне шоу військової
готовності. Світ і справедливість. Підтримка рух за мир і переслідування війни
насильства! Міссісіпі / R7

жертви з Війни день в Gathering: Збір проводить панахиду згадати «жертв війни». Він
відкритий з 1 години після сходу сонця піти туди. Є їжа & напої (безалкогольний) ;
слухати, співати і танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце
& позитивний розум.

соціалізувати підтримує співтовариство Відображати і підтримка

Жертви війни Дня починається з жертвами війни Дня молитви.

жертви з війна День - Молитва

YY

дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Обіцяє допомогти і отримати допомогу
співтовариства для жертв війни Просить, щоб полегшити горе & біль
жертв воєн обіцяють допомогти вести війну кримінальники Просіть
Вторгнення скасовуються Для Слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на жертвах дня війни! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Вторгнення End! Прикордонні конфлікти узгоджуються без насильства.
Вбивство мирних жителів Закінчується! Вбивці переслідуються. Міссісіпі / R7 ,

Killing Солдати Кінці! Солдати захопили.
Тортури Закінчення! Мучителі переслідуються. Міссісіпі / R7 ,
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4.1.7. діти день (Символ: ліхтар)
З-GKalender свято
День дітей торжества спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Парки відображення ліхтар експонатів. Це
склеювання часу для батьків і дітей, які грають, співають і сміються разом.

День сім'ї радості. Дякую 1 GOD для дітей. Шир місто прикрашене ліхтариками.
Ширше організовує повітряний змій. Увечері ліхтар парад, де повинні брати
участь всі діти.
Примітка! Діти це наше майбутнє і безсмертя.
Примітка! Немає свічку не використовується або будь-яке інше полум'я світла ліхтаря.

Діти день в Gathering: Збір відкритий з 1 години після сходу сонця палає з
ліхтарями туди. Є їжа & напої
(безалкогольний) ; слухати, співати, танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати
щасливе серце & позитивний розум. Щасливі діти-день!

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
День дітей починається з молитвою Дня дітей.

діти День - Молитва

YY

дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Спасибі вам, за благо дітей
Може ми завжди насолоджуватися цим благословенням я
закладати, щоб дати і отримати їх освіту, я покажу їм, як
поклонятися Для Слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на день Дитячої! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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4.2.7. забруднення день (Символ: Смітник)
З-GKalender сором
День забруднення Ганьба є спільними зусиллями громадськості, Шира і
Всесвіту ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Парки очищаються. Жадібність приводу
промислової революції і її безжальна рука

далеко маркетинг є і забруднює нашу планету. Холостим
сміття перетворюється Землю в хвороби пронизана Рада.
Вода перетворюється в слиз,
смердюча і нездорова, Каналізація. Обов'язковою день
очищення від і спільноти. Ширше організувати щось
очистку, що потрібно для очищення + сміття видаляється.

Після очищення все будуть пікнік і
розмірковуючи про те, як зменшити сміття,
забруднення навколишнього середовища і
покарати забруднювачі!

день забруднення на Gathering: Збір роздає прибирання сміття радити & мішок.
Відкрито з 1 години після схід сонця іти туди. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати,
співати і танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце &
позитивний розум.

закріпити майбутнє Підтримує Clean спільноти
поворот ГАНЬБА в дії Містять забруднення і покарання забруднювачів є
обов'язковим виживанням Людства.
День забруднення починається з молитвою Дня забруднення.

забруднення День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) вибачається за rubbishing
моєї громади я загладити
Кожен забруднювач повинен бути покараний

Я намагаюся жити в екологічно вільному співтоваристві
Для Слави 1GOD & гарне Людство
Ця молитва використовується на день забруднення! Або, як це необхідно.
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5.1.7.Workers день (Символ: Bee)
З-GKalender свято
День працівників торжества спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Проводиться в парках і садах. Оцінка для всіх співробітників
роботи зробили на благо суспільства. Угоди виставок і навички показано на малюнку.

Мед стає доступним для всіх. Бджолиний-свічка (Без полум'я свічки може бути більш підходящим) горить
для всіх експлуатованих і загиблих працівників!
У людей є потреби, які задоволені результатами, які тягнуть за собою some- виду дії (Робота, ..) , 1GOD
встановити приклад роботу 5 днів на 6-й день оцінити ваші досягнення, завершити будь-яку
незакінчену роботу і план наступного тижня роботу. У день 7 відпочинок насолоджуватися життям є
Fun-Day (Відзначати) ,

Примітка! Робочі життєва сила спільноти.
Робочі день в Gathering: Збір засліплюючи з торговими експонатами відкритий з 1 години після
сходу сонця піти туди. Є продукти харчування, мед & напої (безалкогольний) ; слухати, співати і
танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце & позитивний розум. З Днем
працівників-день!

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Для економічного управління, заробітної плати і умов (WMW)
встановлюються урядом провінції. Для кращого управління економікою все
це заробітна плата добувач. WMW ( х 1-7) встановлюються щорічно урядом.

День працівників починається з молитвою Дня працівників.

робочі День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) просить про допомогу, щоб я міг бути
корисним працівником Нехай мої зусилля будуть оцінені і винагороджені
чесно прагнути зробити все можливе, весь час я зроблю моє
співтовариство пишатися мною Для Слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на робочих дня! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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5.3.7.Mothers день (Символ: кролик)
З-GKalender свято
День Матері урочистості спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Парки та квітучі Розплідники відображення експозиції. Діти
шанувати їх мати. Батьки показують обожнювання для матері своїх дітей. Спасибі 1GOD для
матерів. Спільнота святкує виживання дзвінкого через материнство. Матері свято з
родиною, друзями, сміх і веселі.

Матері день в Gathering: Збір, сліпучий з квітами честь все
матерів присутні, відкрито з 1 години після сходу сонця піти
туди. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати, співати і
танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе
серце & позитивний розум. З Днем матері!
Примітка! Матері є те, що зростає Людство від.

1GOD-х Дизайн: ВОНА є Мати, Опікун / домробітниця.
S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
День Матері починається з молитвою Дня Матері.

матері День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Спасибі вам, « 1GOD »Для благословення
Матері Нехай їхні зусилля будуть оцінені і винагороджені з любов'ю я
буду шанувати свою матір

Я буду піклуватися про неї, якщо виникне необхідність для
слави 1GOD & гарне Людство
Ця молитва використовується на день матері! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

12

1GOD 1FAITH 1Church Всесвіт Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Піклувальник Гардіан New-Age тайм-менеджмент

6.1.7. освіту день (Символ: книга)
З-GKalender свято
День освіти торжества спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. без самої освіти дисплеїв. Відкриті Педагоги і вчені
випендрюватися! Всі об'єкти громадського освіти відкриті. Освіта-сертифікати
видаються. Сім'ї практика знань безперервності. Гранд-батьки та батьки
спільно з життєвим досвідом дітей і онукам!
Примітка! Шукайте, отримати потім застосувати знання (Вчитися і вчити, передавати)

SMEC ' Ширше медичний і освітній комплекс »

PHeC ' Обласна лікарня & освітній комплекс »
ПРОП " Провінційні Defense & центр надзвичайних ситуацій »

CE ' Спільнота Аварійна служба »
Підтримка Хранитель Хранитель, від колиски до кремації «Вчитися і Навчати»
Безкоштовна освіта. Завершити всі недержавне освіту. Замінити університет з CG
учнівства + подальшу освіту як досвід роботи збільшується.

Освіта день в Gathering: Збір, засліплюючи з Пізнання відкритий з 1 години після
сходу сонця піти туди. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати, співати і танцювати
під музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце & позитивний розум. Щасливий
Освіта-день!

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Освіта-день починається з молитвою Освітньо-дня.

освіту День - Молитва YY
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Обіцянки шукати, одержувати і застосовувати
знання все життя довго вчитися і навчити за допомогою безкоштовної освіти
Для підтримки громадськості посвідченню-освіту на життєвий досвід для
наступного покоління для Слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на освіту день! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.2.7.Defoliant день (Символ: Dead-листя)
З-GKalender сором
Дефоліант-Day Ганьба є спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Земля очищається від ГМ-культур. GM-Crop
фермери отримують, Міссісіпі / R7

Дефоліант день привертає увагу до порочної війні, яку ведуть проти рослин. Дефоліант-токсин (Агент-помаранчевий
робить рослина втрачає листя. Вона була розроблена в США військово-збільшити швидкість
вбивства людей. Дефоліант-токсин став багатоцільовим гербіцидом.

Творці дефоліант-токсину спінені в генетично модифікованих (ГМ)
харчові рослини (Монстр Crop) , Було встановлено, що ці (ГМ) харчові рослини в'януть легко і
померти молодим і є проблеми з відтворенням. Коли ви їсте їжу з цих рослин люди можуть
очікувати старіють швидше, зморшки легко, викидень, є вроджені дефекти & рання смерть.

Гербіциди та генетично модифікованого насіння / рослин рухатися вгору по харчовому ланцюгу, що
змінює все-зв'язок, включаючи людей. Загроза Людства!
Організація або бути частиною ненасильницького протесту, щоб військові позбутися токсинної зброї. Допомога
на місцевому Government Ясно (Подвулканізаціі) земля генетично модифікованих (ГМ) харчові рослини. Припинити
використання гербіцидів.

Дефоліант день в Gathering: Зібрання підтримує комунік- діяльність NITY. Відкрито з 1
години після сходу сонця піти туди. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати,
обговорювати гербіциди & GM-Crop.
Дефоліант-день починається з молитви дефоліант-Day.

дефоліант День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) буде захищати рослини, грунт & воду з
токсину Протистояти і припинити генетичну модифікацію будь-якої речі
життя забезпечить Шир пропалює отруїв грунт покарає гербіциди, ГМ
культур забруднювачі для слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на дефоліант день! Або, як це необхідно.

закріпити майбутнє підтримує співтовариство
поворот ГАНЬБА в дії
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7.1.7.Grandparents день (Символ: черепаха)
З-GKalender свято
День Бабусі торжества спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Парки відкриті. На наступний день, щоб провести час разом,
онуків з бабусями і дідусями. Гра, спів, поділ їжі, говорити, сміятися. Дякую 1 GOD для
бабусь і дідусів.
Примітка! Бабусі застосовуються, «Знання-безперервності».

Де діди переїхали в Afterlife. Онуки пам'ятають їх через згадує з батьками. Таким
чином, щоб зберегти своє існування в живих в серцях і умах молодих членів сім'ї. Після
згадують батьків повинні молитися, грати, співати, ділитися їжею і сміятися разом
з дітьми, закінчивши день щасливим.

Бабусі й дідусі день в Gathering: Сход, сліпуча з квітками честь всіх бабусь і дідусів
немає. Він відкритий з 1 години після сходу сонця піти туди. Є їжа & напої (безалкогольний) ;
слухати, співати і танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце &
позитивний розум.

Днем Бабусі-день!
S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Бабусі-день починається з молитвою бабусі-день.

дідусь і бабуся День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Поважає Grandparents для
знань -безперервні Спасибі Дідусів за надані нам спадщина
Спасибі Бабуся і дідусь для навчання нам Традиція Поважає
Grandparents за їх досягнення Для Слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на Бабусі й дідусі день! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Знання-Безперервність людині необхідний навик виживання.
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7.3.7.Nourishment день (Символ: Продукти харчування)

З-GKalender свято
День Харчування торжества спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту ХРАНИТЕЛЬ
Хранителів. Парки та Розплідники відображення місцевої кухні. Продукти харчування й напої (безалкогольний)
святкуються. насолоджуватися 1GOD » s запас харчування, запах і смак різних страв.

Місцеве співтовариство демонструє свою місцеву кухню. Харчування загальний
сміх поділяється. Нагодуй голодних, вгамувати спраглого. Ніхто не повинен
голодувати або пити в цей день.

Примітка! Добре тримає Харчування тіло здоровим.

Харчування день в Gathering: Збір, показує
різноманітність місцевої кухні. Приготування їжі та дієти Інформація
небезпеки доступні. Насолоджуйтесь стравами місцевої кухні, є їжа & напої (безалкогольний)
, Годувати голодний вгамувати спраглі, слухати, співати і танцювати під
музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце & позитивний розум.
Щасливий день-Харчування!

Кожен будній день повинен мати тему Dinner: наприклад,

Day1: Овочі; Day2: Птиця; Day3: ссавець;
Середина тижня: рептилія; Day5: морепродукти; Вихідні: Гайки і насіння;
Веселий день: Комахи.

Потік 5 раз в день:
"Сніданок, Early Day-закуска, обід, пізній день-закуска, вечеря.

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Харчування-День починається з молитвою-Day Харчування.

харчування День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Дякую за надання мені Daily напою і
їжею я намагаюся бути гідним харчуванням кожного день Чи може я
бути позбавлений болісної Жага і оніміння Голодних болів я намагаюся
викорінити голод & спрагу в моєму співтоваристві Для Слави 1GOD & гарне
Людство
Ця молитва використовується в їжу день! Або, як це необхідно.
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8.1.7.Universe день (Символ: Rocket)
З-GKalender свято
День Всесвіту торжества спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Просторово-Exploration відображає в парках! Наголошую
досягнення простору-Exploration Людства! Оновлення на Space-Exploration &
Space-Колонізація! Виконуючи долю людини як охоронці Фізичної Всесвіту. Головне
свято року для Всесвіту Зберігача Хранителів (1Church) !

Всесвіт день в Gathering: Збір, показує зображення досягнень в галузі космічної
розвідки і простору-Колонізації. А також плани на майбутнє. Збір відкритий з 1 години
після сходу сонця піти туди. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати, співати і танцювати
під музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце & позитивний розум.

Щаслива Всесвіт-Day!
1GOD створив 2 Всесвіт і людство обраний, щоб стати Хранителем фізичного
Всесвіту. 1GOD хоче людей розмножуватися і заселяти простір і стати
Охоронцями фізичного Всесвіту.
Просторово-Exploration & Space-Колонізація, доля людства.

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Всесвіт-день починається з молитви Universe-Day.

всесвіт День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Дякую Вам за вибір Людства
бути Хранителем
фізична Всесвіт
Застави бути Зберігача Людства і планети Земля Обіцянки
колонізувати Всесвіт і стати його Хранителем просить про
допомогу у виконанні Долю Людства Для Слави 1GOD & гарне
Людство
Ця молитва використовується на Світобудови день! Або, як це необхідно.
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8.2.7.Holocaust день (Символ: Атомно-хмара)
З-GKalender сором
День Голокосту Ганьба є спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Парки мають антиядерного пильнування

У рік-59 (CG NAt) , То «США» напали Людства і планети-Землі в два рази, образливо
1GOD , У 2 Атомні нападу на міста «Хіросіма і Нагасакі» є декларація про війну проти
Людства, Планети-Землі і Анти- 1GOD. Поганий Англійська Спадкові-тиран і Зла
президент США Франклін Рузвельт (2 самих Злі люди в історії людства) долучився
до розробки зброї для знищення антропогенного роду & Planet Earth, 1GOD » и
Creations.
Зло США, англійські і канадські громадяни приєдналися до розробки " Зброя масового
ураження » знищити 1GOD » s творіння. Зла президент США

Гаррі Труман (Друга світова війна більшості Зла війни Кримінальна) потім зробив найжахливіші
боягузливі злочинні діяння з використанням «зброї масового ураження», щоб вбити мирних
жителів (Немовлята, матері, Пенсіонери, домашні тварини, ... Лікарні, школи, будинки, ...). Самий
злий акт в історії людства. Моліться з нами, що всі беруть участь в цьому Голокост. Пережити
негаразди і страждання, які вони викликали на всі часи.

США є єдиною країною, щоб використовувати ці ' Зброя масового разруше- ня » , Вони
постійно загрожують Civilizations винищення. наприклад,

Зло Кримінальні Кеннеді-брати / Радянська цивілізація; Буш, Говард, Blair
коаліція охоче Зла / іракських і іранських цивілізацій. Військові США є
найбільшою загрозою для виживання. Військові США роззброєний з «зброї
масового ураження». Виробництво зброї масового знищення, закінчується.
Excisting зброю розбирають: Breach, Міссісіпі / R7

18

1GOD 1FAITH 1Church Всесвіт Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Піклувальник Гардіан New-Age тайм-менеджмент

Уран є основним джерелом матеріалів для ядерної енергетики
використовується для збагачення урану, необхідний для створення " Зброя
масового ураження ». Тому уранові шахти закриті / запечатані. Ядерна
енергетика буде закрита і демонтована. Ядерні Вчені клітина,
Міссісіпі / R7 & Ядерний-Science заборонено !!!

закріпити майбутнє підтримує співтовариство
поворот ГАНЬБА в дії

Пам'ятайте, що напад на Людства Пам'ятайте невинних
громадян «Хіросіма / Нагасакі»
Примітка! Закриття Uranium міни є виживання Людству необхідно

Допомога Шир закрити уранові шахти, атомні електростанції & об'єкти ядерних
досліджень.
Організація або бути частиною ненасильницького протесту, щоб «зброєю масового
знищення» демонтували. попит: Міссісіпі / R7 для всіх ядерних вчених, для все «зброї
масового ураження» виготовляє, політичні лідери, які просувають цей тип озброєння, будь-які
військові особистого користування цієї зброї. виживання

Humankinds 'залежить від

Вас!
Hollocaust день в Gathering: Прийдешня підтримує діяльність ком- суспільством.
Відкрито з 1 години після сходу сонця піти туди. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати,
обговорювати роззброєння.
Голокост День починається з молитвою Голокосту Дня.

винищення День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) пам'яті жертв Хіросіми і Нагасакі і США
Зло буде переслідувати всіх людей, які представляють собою загрозу
для ваших творінь гарантуватиме знищення зброї масового руйнують
Закриють уранових рудників, демонтувати всі рослини, Дослідницькі
ЯЕУ і переслідувати своїх операторів. для Слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на день Голокосту! Або, як це необхідно.
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9.1.7.Habitat день (Символ: будь-який Weed)
З-GKalender свято
День Хабітат торжества спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Існує щорічний Хабітат очищення!
(Сухий підлісок, небезпечні рослини) , На наступний день Хабітат є місцева ініціатива Com-щества
для створення поінформованості про місцеву навколишнього середовища. Уряд організує
інформацію локального екологічних заходів, підтримуване співтовариство і Хранитель Хранителі наприклад,
як боротися повітря, вода, забруднення ґрунту & сміття; як врятувати зникаючі істота & рослини.

Самозбереження означає, що ми повинні жити в гармонії з зировать ситуацію.
Дивлячись після Хабітат є частиною долі людства.
Примітка ! Другий найважливіший день для ХРАНИТЕЛЬ Хранителів.
Моральні і цивільні обов'язки: Закрити Вугільні-Mines! Зупинити спалювання вугілля, газу, нафти, урану,
дерево .. СУДОВИЙ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ забруднювачів повітря! Закрити уранові рудники! Розібрати ядерні
електростанції! Роззброїти військові ядерно зброї! Припинити виробництво Токсини! Судове переслідування
токсинної сміттєвого контейнера! Зупинити зростаючий GM-Crop! Закрити виробник насіння і залучити їх до
відповідальності.

Гармонізація з Хабітат!
день Хабітат в Gathering: Збір підтримує commun- діяльність ітй. Є дисплей
Habitat! Збір відкритий з 1 години після сходу сонця піти туди. Є їжа & напої (безалкогольний)
; співати і танцювати, слухати музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе
серце & позитивний розум. Днем Хабітат-день!

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Хабітат-день починається з молитвою Habitat-день.

середовище проживання День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) просить про допомогу в захисті
Хабітат обіцяє провести забруднювачі відповідальності Обіцянки
гармонізувати з Хабітат Запитує забруднювачі будуть покарані в
даний час і в Afterlife Для Слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на день Хабітат! Або, як це необхідно.
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9.3.7. CRON день (Символ: відсоток)
З-GKalender свято
CRON Святкування Дня є спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту ХРАНИТЕЛЬ
Хранителів. Роздавальні Freebies CRON в. ' CRON '

(Community Run володіли не-для прибутку) , Лобіювати підтримку і волонтерів! ' CRBC
» ( CRON-Retail & Bazaar комплекс) відкриті для покупців.
Примітка! CRON заміщати (Зробити застарілими) державна власність (Комунізм)

І приватне володіння (Капіталізм) Баришніков.
CRON день в Gathering: Збір підтримує CRON. Місцеві CRON зробити Інформація та
халява доступна. Збір відкритий з 1 години після сходу сонця піти туди. Є їжа & напої (безалкогольний)
; слухати, співати і танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце &
позитивний розум. щасливий CRON День!

CRON ( Спільнота Run що належать не некомерційний) модель бізнес-Universe Custodian
Guardians, яка замінює державні підприємства & бізнес-моделі приватного володіння. CRON
організація потребує управлінні. Одне керівництво тиранія. Керівництво Комітету є
справедливим. CRON Д-мк ( Ухвалення рішення Комітету) складається з 7 членів.

Примітка! Спільнота Run належати не некомерційний, Comsumer долі.

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
День CRON починається з молитвою Дня CRON.

CRON День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця назва) обіцяє замінити державу і приватні володіння
з CRON Обіцянки, щоб побачити Баришник судових переслідування

Обіцянки дотримуватися громадських обов'язків і трудової етикою
роботи з моїми самим високими стандартами на благо суспільства
для слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на CRON день! Або, як це необхідно.
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10.1.7. батьки день (Символ: будь-який Lizard)
З-GKalender свято
Батьки день святкування є спільними зусиллями громадськості,
Шира і Всесвіту ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. електричний
Barbeques (Без спалювання вугілля, газу, деревини ..) шиплячих в
парках.

Діти честь свого батька. Матері показують
обожнювання до батька своїх дітей.
Примітка ! Батьки одягаються барвисті!

Батьки день в Gathering: Збір шипить з їжею. Вшанування всіх батьків присутні.
Збір відкритий з 1год після сходу туди. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати,
співати і танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце &
позитивний розум. Щасливого дня батька!

Примітка ! Батьки-виконавці Доля людства. 1GOD-х
Дизайн: ВІН Батько, Provider / Protector.
S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Батьки-День починається з молитвою Отців-Day.

батьки День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Дякую Вам за благословення
батьків
Нехай їхні зусилля будуть оцінені і винагороджені за Я люблю тебе
тато!
Я буду піклуватися про нього, якщо в цьому виникне необхідність для
слави 1GOD & гарне Людство
Ця молитва використовується на Батько день! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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10.2.7. випинається день (Символ: бегемот)
З-GKalender сором
День Blubber Ганьба є спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту ХРАНИТЕЛЬ
Хранителів. Junk-фуд каліцтва, експонати!
Плач викликано переїданням, неправильним харчуванням і відсутністю фізичної
активності. Гладкі люди швидко втомлюються, що робить їх менш корисними
тягарем. Спільнота має взяти на себе відповідальність за ці нещасні слабких
особин.

Ширше дає «звіт ліквідації Blubber». Спільнота має працювати
разом, щоб усунути і переслідувати постачальник небажаної їжі і
підсолоджені напої як алкоголь & безалкогольний. Плач некрасиво
огидний робить ви хочете кинути.

Для вашого тіла благополуччя усунути Blubber! ! !
Плач день в Gathering: Відкрито з 1 години після сходу сонця піти туди. Громадська
діяльність підтримується. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати, обговорювати ожиріння,
дієта & активність. Сказати НІ в СОЛОДКИЙ

фруктоза основна причина діабету, ожиріння .. (Blubber
- Люди) Фруктоза погано йде в цукрі або фруктах. Сказати НІ на торт,
сніданок-каша, кола, Cordial, енергетичні напої, ароматизоване
молоко, морозиво, лікери, Лимонад, мармелад, солодкі пустелі,
солодкі закуски ...
Примітка! Ожиріння побічні ефекти: Депресія, діабет, втома,
захекавшись, високий кров'яний тиск, передчасна смерть!
Blubber-день починається з молитвою Blubber-Day.

випинається День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця назве) Допоможіть мені бути не страждає ожирінням
Допомоги ожиріння отримати здорове

Покарати постачальників фаст-фуду в житті і Afterlife Нехай це
співтовариство буде фаст-фуду безкоштовно Для Слави 1GOD & гарне
Людство
Ця молитва використовується на Blubber день! Або, як це необхідно.
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11.1.7. виживання день (Символ: будь-який Wildcat)
З-GKalender свято
День Виживання торжества спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Перевірте Аварійні служби. Показати гордість виживання людини.
Оцінка 'Survival-ланцюг'! На наступний день, коли аварійні служби, внутрішня і зовнішня
безпека особистих показати свої можливості. Підтримка їх.

Виживання день в Gathering: Збір підтримує, Emergen
- су і Secutity Servces. Відкрито з 1 години після сходу сонця піти туди. Є їжа & напої (безалкогольний)
; слухати, обговорювати ожиріння, дієта & активність. Живіть, Виживання-ланцюга. Щасливий
Survival-день!
Примітка ! Ні 1 пріоритет виживання.

Виживання замовлення: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,

4.Family, 5.Individual, 6.Animals, 7.Personal пожитки
Виживання за віком: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
Коли необхідно вирішити, порядку відноситься Survival, використовуйте вище правила.

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Виживання-день починається з молитвою Survival-день.

виживання День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Спасибі ви для виживання Людства я
намагаюся, щоб допомогти моєму тілу, дзвінкою & співтовариство
вижити, я повинен зробити виживання мій пріоритет NO.1 ласка,
підтримайте мої зусилля, щоб вижити Славі 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на виживання день! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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11.3.7. Pet день (Символ: будь-який Pet)
З-GKalender свято
День Pet святкування спільних зусиль громадськості, Шира і Всесвіту ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Домашні
тварини випендрьож ... Pet клуби поставити на виставках і видають інформацію. На наступний день, щоб
побалувати свого вихованця. Домашні тварини виконують соціальну потребу. власності Pet повинні нести
відповідальність. Домашня тварина може допомогти людині вести більш здоровий спосіб життя.

Pet день в Gathering: Збір відзначає тварин (Зверніть увагу, що це єдиний день домашніх
тварин вітаються в Gathering) , Він відкритий з 1 години після сходу сонця піти туди. Є їжа &
напої (безалкогольний) ; слухати, співати і танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати
щасливе серце & позитивний розум. Щасливі Pet-Day!

Примітка ! Домашні тварини потреби людини. Pet є життєво важливою частиною, безкоштовне освітою.

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Pet-День починається з молитвою Pet-Day.

Pet День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Дякую Вам, за радість домашніх тварин я буду
готувати, піклуватися і берегти все домашні тварина я намагаюся бути
відповідальним турботливою Pet хранителем захистить домашні тварина від
жорстокості і поганого поводження Для Слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на Pet день! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Жорстокість
до тварин
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12.1.7.Good-здоров'я день (Символ: Octopus)
З-GKalender свято
Святкування Дня Прощайте здоров'я є результатом спільних зусиль громадськості, Шира і Всесвіту
ХРАНИТЕЛЬ Хранителів. Здоров'я і спорт в парках ... Shire представляє діяльність карнавального типу &
розвага підкреслює здоров'я & придатність. Послуги в галузі охорони здоров'я показують експонати. На
наступний день, щоб поїсти і пити здоровим

(Ні Алкоголь Ні! GM їжа! Ні не проводиться м'ясо & птахів! Ні Лимонад! Ні змінює
свідомість речовин! Не палити! Ні солодощів!)
І зробити деякі фітнес-активності. Відвідування хворих!

день Прощайте здоров'я на Gathering: Збір шипить з здоровою їжею. Він
відкритий з 1 ч після сходу сонця йти. Є їжа & напої (безалкогольний) ;
слухати, співати і танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати
щасливе серце & позитивний розум. Happy Day Good-здоров'я!

Примітка ! Гарне здоров'я для корисного терміну служби.

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Добрий день здоров'я починається з молитвою Good-Health Day.

Добре здоров'я День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця Ім'я) Перепрошую за мою нездоровим
способом життя я намагаюся загладити
Будь ласка, підтримайте мої зусилля, щоб загладити свою провину я
підтримую «безкоштовне лікування, коли хворі» Для Слави 1GOD & гарне
Людство
Ця молитва використовується на Добрий день здоров'я! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
У вас є тільки 1 тіло доглядати за ним!

Чи не стати фармацевтичної Junkie або
запасних частин тіла Анти 1GOD монстр
!!!
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12.2.7. наркоманія день (Символ: Halt)
З-GKalender сором
День Addiction Ганьба є спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту ХРАНИТЕЛЬ
Хранителів. Схильність каліцтва, експонати! Схильність викликана тиском з боку однолітків
і слабкістю розуму і тіла. Addicted люди відчайдушно і ненадійні, що робить їх загрозу &
тягарем.
Спільнота має взяти на себе відповідальність за ці нещасні слабкі людина.

Стій Наркоманія від руйнівних спільнот
Сказати НІ!

до Наркоманія!

Примітка! Кожна людина має моральний і громадянський обов'язок, щоб виключити addict- іонів
із товариства! Наркомани потрібно ретельно спостерігати, щоб зупинити їх від повторного
захоплення. Наркомани і минулі addics не можна довіряти!

закріпити майбутнє підтримує співтовариство
поворот ГАНЬБА в дії
Схильність день в Gathering: Збір підтримує комунік- діяльність NITY. Відкрито з 1
години після сходу сонця піти туди. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати,
обговорювати пристрасті. Сказати НІ! до

ЗАЛЕЖНО!
Наркоманія-день починається з молитвою Addiction-Day.

наркоманія День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця назвеш) Допоможи мені бути не наркоман
Допомога Людству містить пристрасті Покарати постачальник
пристрастей в житті і Afterlife Нехай це співтовариство буде
наркоманія безкоштовно Для Слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на Addiction день! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.1.7. чагарник день (Символ: Berry / Nut)
З-GKalender свято
День Чагарник торжества спільними зусиллями громадськості, Шира і Всесвіту ХРАНИТЕЛЬ
Хранителів. Вінок, Berry / гайка, відполіровані черевики ...

Вранці батьки заповнюють черевики з ягодами і горіхами (Ні цукерок, ні
подарунків !!!) , Поліровані черевики були в порівнянні з попереднім ввечері,
поміщеного в вітальні дітьми і батьками.
Риф зроблений з місцевих чагарників листя (Штучний) , Барвисті прикрашені в тому числі
3-х електричних свічок (Будь-який колір / розмір) символізує 1GOD 1FAITH 1Church. Чаша з
ягід і горіхів знаходиться в центрі рифа. Ягоди і горіхи поповнюватися в міру необхідності.
Риф залишається на столі до приходу дня Нового року.

Чагарник день в Gathering: Збір, має чагарникової листя Reef (Штучний) дисплей.
Він відкритий з 1 ч після сходу сонця йти.
Є продукти харчування (Ягоди / горіхи) і пити (безалкогольний) ; слухати, співати і танцювати під музику,
насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце & позитивний розум.

Днем Чагарник-Day!
Примітка ! Ягоди і горіхи обов'язково
в будь-якій дієті!

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Чагарник-день починається з молитви чагарник-Day.

чагарник День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Спасибі вам, за Чагарники
Зроблю ягоди та горіхи частина моєї щоденної дієти я обіцяю
посадити і тримати Чагарники в Шир-Oasis Я буду
відповідальним турботливим Чагарник хранителем Для Слави 1GOD
& гарне Людство
Ця молитва використовується на Чагарник день! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.3.7. дерево день (Символ: будь-яке дерево)

З-GKalender свято
Триденний торжество спільних зусиль громадськості, Шир, Всесвіт ХРАНИТЕЛЬ Хранителі.
Візити парки. Посади дерево! Дерева мають важливе значення для людства виживання і
благополуччя. Будь Tree-Хранитель.

Сім'я збирається навколо штучного дерева. Який був decora- Ted, спів, будучи веселим і
люблячим, даючи один одному подарунки (Тільки Tree- фрукти) потім ділити їжу. до
дерева Stay в день до Нового року.

Дерево день в Gathering: Кожен збір, відзначає дерева. Він
відкритий з 1 ч після сходу сонця йти. Він має прикрашену штучне
дерево. Є продукти харчування
(Фруктових дерев) і пити (безалкогольний) ; слухати, співати і танцювати під
музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце & позитивний розум. Happy
Tree-Day!
Примітка !

Будучи Дерево-Хранителя це
доля займає людство!
CG підтримка лісопосадки
(Рецикл ліс) ,

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Триденний починається з молитвою Tree-Day.

дерево День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Спасибі вам, за красу дерев
зобов'язуємося мати деревовидні вандал переслідуються Я обіцяю
посадити і зберегти дерева в Шир-Oasis Я буду відповідальним
дбайливе дерево зберігачем для слави 1GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на день дерева! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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14.0.1. Песах день (Символ: будь-який Owl)
З-GKalender свято
Пес-день святкування є спільними зусиллями громадськості, Шир і Всесвіту
ЗБЕРІГАЧА Хранителів. Задумайтесь про минуле році!

Shire представляє діяльність типу карнавалу, розваги закінчуючи LaserLight
дисплеєм на заході. Там немає нічного комендантської години між Песах & 1 вулиця
день наступного року. Прийшов час подумати про попередні 364 днів. Кожна
людина робить аналіз минулого року і готує план на майбутній рік.

Великодній день в Gathering: Збір, шипить зі здоровою їжею. Збір відображає на
минулий рік і плани на майбутній рік. Він відкритий з 1 ч після сходу сонця йти. Є їжа &
напої (безалкогольний) ; слухати, співати і танцювати під музику, насолоджуватися
сміхом, мати щасливе серце & позитивний розум. Щасливий великодній-день!
Примітка ! Подивіться тоді планувати заздалегідь.

Нічну комендантську годину в Кватро року
продовжується на 3 години, а не всю ніч.

S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Пес-день починається з молитвою Пес-Day.

Песах День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Дякую за різноманітний рік

Я аналізую це років життєвого досвіду Наступного року цей
план є більше користі Тепер Песах може взяти мене на
наступний рік для слави 1GOD & гарне Людство
Ця молитва використовується на великодньому день!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
В цьому році добігає кінця. Він був проаналізований. Зараз готується до нового початку,
переробляючи деякі з попередніх.
Приєднайся до нас! Обійми опікунської Гардіан New-Age тайм-менеджмент
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Піклувальник Гардіан New-Age тайм-менеджмент

Кожні 4 роки є Quattro-рік. Він відзначається з днем: Quattro- Песах!

14.0.2.Quattro день (Символ: будь-яка жаба)
З-GKalender свято
Quattro-день святкування є спільні зусилля громадськості, Шира і Всесвіту ХРАНИТЕЛЬ
Хранителів. Задумайтесь про минулі 4years! Це день роздумів. Нормальний нічний Комендантська
застосовується.

Пора задуматися про попередні 4-х років. Кожна людина робить аналіз останніх
4-х років і готує план на найближчі 4 роки.
Shires і провінція публікувати 4 планів на рік.

Quattro день в Gathering: Збір, відображає, представляє бачення на найближчі 4
роки. Він відкритий з 1 ч після сходу сонця йти. Є їжа & напої (безалкогольний) ; слухати,
співати і танцювати під музику, насолоджуватися сміхом, мати щасливе серце &
позитивний розум.

Днем Quattro!
S ocialize підтримує співтовариство C elebrate
Quattro-День починається з молитвою Quattro-Day.

Quattro День - Молитва YY
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Дякую за складні 4-х років я
розмірковую протягом останніх 4 років

Я прагнути продовжувати протягом найближчих 4-х років я
готую новий план 4 роки Для Слави 1GOD & гарне Людство
Ця молитва використовується на Кватро день!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Принесіть додаткові відсотки в ваше життя на Fun-Дей. Беріть участь в темах
Custodian Гардіан Fun-Day.
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Піклувальник Гардіан New-Age тайм-менеджмент

Приєднайся до нас! Обійми Custodian-хранитель New-Age тайм-менеджмент:
Короткий термін

CG Клок ~ Час-трикутник-лінія ~ Ніч-Curfew ~
CG Daily Routine ~
середньострокове

CG Kalender ~ теми Fun-Day ~
Довгий строк

CG Khronicle ~
Безперервність CG Knowlege ~

1GOD «S цикл:
Початок> Кінець> рециркуляционний> початок> Кінець> рециркуляционний ...

The Законодавець Manifest 1GOD-х останні повідомлення робить все попередні
застарілим!

кінець
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