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SJOV DAG
Temaer
1 GUD skabte tid til at måle begyndelsen og slutningen!
C> Festdag F> Sjov dag M> Mindedag S> Skam-dag
Måned
Stjerne

Sol
Kviksølv
Venus
jorden

Måne
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Solar
Påske

Dag
Nytårsdag 1.1.1

Dag
Shire Day 1.3.7
Ofrets of Crime Day 2.4.7

BlossomDay 2.1.7
Multiplikationsdag 3.1.7 Dag for ofre for krig 3.4.7
Børnedag 4.1.7
Forureningsdag 4.2.7
Arbejdernes dag 5.1.7 Mors dag 5.3.7
Uddannelsesdag 6.1.7
Defoliant Day 6.2.7
Bedsteforældres dag 7.1.7 Næringsdag 7.3.7
Universets dag 8.1.7
Holocaust-dagen 8.2.7
Habitatdag 9.1.7 CROn-dag 9.3.7
Fars dag 10.1.7
Spækdag 10.2.7
Overlevelsesdag 11.1.7 Kæledyrsdag 11.3.7
Sundhedsdag 12.1.7
Afhængighedsdag 12.2.7

Buskedag 13.1.7 Tredag 13.3.7
Påskedag 14.1.7 Quattro-dag 14.0.2

Sjov-dagstemaer imødekommer et samfunds behov for at fejre, blive
skammet og huske. Sjov-dage, der ikke er dækket af Custodian Guardian
Fun-Day-temaer, kan bruges til lokale temaer. Bemærk! Helligdage
understøttes ikke på hverdage '1> 6! Undtagen nytårsdag, påske og
quattro-påske.
En sund menneskekrop og sjæl har brug for at være lykkelige, grine,
synge, danse, bede, pleje, dele, socialisere og nyde, så deltag i sjove
dagstemaer. Deltager ved Fester, Mindesmærke og SKAM
Dags hele året er en vigtig, væsentlig del af samfundslivet. At omgås
andre mennesker er vigtig, nødvendig for personlig følelsesmæssig
stabilitet.Det spiller også en vigtig rolle i et velfungerende samfund.
Et velfungerende samfund har en bedre chance
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af overlevelse.

Mindesmærke Dage hjælper ofre for uret. Disse dage
opmuntrer samfundet til at forsøge at forhindre fremtidige
forkerte ting.Mindedags hjælp til sorgprocessen.

CG support Mindedage.

SKAM dag er bekymret for onde angreb
af mennesker på planeten Jorden og / eller menneskeheden.

Skamdagens er et vækkekald for menneskeheden.
Shun and Shame gælder.

SJOV DAG

FestlighederMindesmærke SKAM

1 GUD sæt eksemplet arbejde 5 dage. På dag 6 skal du evaluere din
præstation, færdiggøre alt ufærdigt arbejde og planlægge næste ugers
arbejde. En dag 7 hvile nyde livet har en Sjov dag.

1 GUD havde en hvile. Meditere, bede søger indre harmoni og
lykke for sin sjæl.Englene lavede musik, sang, dansede og latter
blev hørt overalt. 1 GUD var midt i alt dette
glæde nyder det hele. 1 GUD kaldte dette 7th dag Sjov dag.
Vi følger 1 GUD! Arbejd 6 dage, og gør dag 7 til en sjov dag. Socialiser
vær glædelig, spis, drik (Alkoholfri), synge, danse, le men også bede,
meditere søger indre harmoni og lykke. Besøg en samling. Støtte
festligheder, mindesmærker og skamdage.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Sjov dag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) Tak 'dig for
denne uges udfordringer
Jeg forsøgte at leve Daily-Prayer
I dag fejrer jeg og tilbeder med familie og venner. Jeg
beder om vejledning i den kommende uge

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode

På temadage 'bruges en relevant bøn + Fun-Day bønnen!
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1.1.1. Nytårs dag (symbol: Slange)
C-GKalender-fest
Nytårsdag fejrer en fælles indsats for offentligheden, Shire og
Universet Guardian. Spis mad, drikke (Alkoholfri); lyt, syng og
dans til musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte og et positivt
sind.
Bemærk! Der er ingen fyrværkeri. De udskiftes med
laserlys. Der er ikke noget udgangsforbud imellem

Påske (sidste dag i foregående år) og nytår

Nytårsdag på samlingen: Samlingen er åben fra 1 time efter
Sunrise gå derhen. Spis mad, drikke(Alkoholfri); lyt, syng, dans til
musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte og et positivt sind.Værge
velkommen det kommende år med en alkoholfri skål, knus, kys,
bøn. Godt nytår !
Bemærk! Buskekransen og
træet fjernes.
S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Nytårsdagen starter 'med en nytårsdagsbøn.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Nytårsdag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) Beder om
vejledning i det kommende år
Så jeg kan forblive ydmyg og tjene mit samfund Lev
op til mit fulde potentiale

Spred budskabet fra lovgiveren manifest til ære for
1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges den 1.St. årets dag!
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1.3.7. Shiredag (symbol: Myre)
C-GKalender-fest
Shire Day fejrer en fælles indsats af offentligheden, Shire, Universe
Guardian. Parker er åbne fulde af aktiviteter. Den lokale regering
præsenterer karnevaltypeaktiviteter, underholdning. Understreger
unikke lokale traditioner, dialekt + en parade og flaghævning.
Hovedsprog og dialekt er i brug, også traditionelt tøj bæres. Lokalt
køkken nydes. Vær stolt af dit Shire, dit hjem ..

Shire-dag ved samlingen: Samlingen, der er blændende med
traditionelt tøj, er åben fra 1 time efter Sunrise, derhen. Har lokale
retter, drikke (Alkoholfri); lyt, syng og dans til traditionel musik, nyd
latter, have et lykkeligt hjerte og et positivt sind.
Glad Shire-dag!
S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
EN Shire er, hvor folk mødtes for
at opbygge et samfund med
socialt ansvar for en forfølgelse
af et fælles gode for alle. A 'Shire ' holder lokale traditioner i live. Det er pro
- fortæller SmeC (Gratis uddannelse) beskytter den lokale habitat. Det
giver klynge-hjem (leje s '), Sentinel patruljerer, etablerer Kron.

Shire Day starter 'med en Shire Day Prayer.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Shire Day Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. beder om, at dette
ydmyge samfund kan blive velsignet Et samfund, der
lever i harmoni med sit habitat Et samfund, der
opmuntrer voksende familier Et samfund, der er mit
hjem
Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på Shire-dagen! Eller efter behov.
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2.1.7. Blomstdag (symbol: Blomst)
C-GKalender-fest
Blossom Day fejrer fælles indsats for offentligheden, Shire, UCG. Parker,
planteskoler viser blomsterudstillinger. Nyd, beundre 1GUD's skabelse,
blomstre. Deres udseende, farver, mangfoldighed lugter deres indviklede
berusende aroma. Tak 1GUD til Blossoms. Han, hun erklærer deres
kærlighed til hinanden, deler en blomst, et måltid, danser, griner sammen.

Blomsterdag ved samlingen: Samlingen blændende med blos
- soms er åben fra 1 time efter Sunrise gå derhen. Spis mad, drikke

(Alkoholfri); lyt, syng og dans til musik, nyd latter, have et lykkeligt
hjerte, et positivt sind.Happy Blossom-Day!
Bemærk ! Beskyt planter, som vi kan nyde dem i fremtiden.

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Blossom Day starter 'med en Blossom Day Prayer.

1 GUD venter på at høre fra dig!

BlossomDay Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Tak 'Dig for
blomsterens skønhed
Blomstrer er behagelige for øjet og hjertet
Jeg beder om, at ligesom blomsterne kan romantik
blomstre, jeg lover at beskytte og pleje planter

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på blomsterdagen! Eller efter behov.

HAN, HUN er en kamp lavet i himlen!
1 GUD

Design:

HAN og HUN etablere en familie!

HAN er far, udbyder / beskytter.

HUN er mor, plejer / hjemmeværende.

Der er ingen lighed, ingen hellig ægteskab, ingen pasning af børn for
mennesker med seksuelt handicap (barnemishandler, forvirret køn,
samme køn).
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2.4.7. Ofreaf Forbrydelse dag

(symbol: Håndjern)
C-GKalender Mindesmærke

Ofre for kriminalitet (VC) Dagsmindesmærke er en fælles indsats af offentlige
vogtere, Shire, Universe Guardian. Mindeservices afholdes. Der vil være
udstillinger af 'Forebyggelse af kriminalitet', 'Fællesskabsbeskyttelse',
'Lovhåndhævelse' og retsvæsen.Support, deltag i 'Kriminalitetsforebyggelse'

(Kvartervagt). Støt samfundets indsats for at hjælpe og trøste
'Ofre for kriminalitet'.

Tilslutte! Support af:ser, optager, rapporterer, handler
(foretager civile arrestationer). Det er enhver persons
pligt at holde samfundet sikkert.

Ofre af Kriminaldag ved samlingen: Samlingen trøster 'ofre for
kriminalitet'. Det er åbent fra 1 time efter Sunrise gå derhen.Spis
mad, drikke (Alkoholfri); lyt, syng, dans til musik, nyd latter, have
et lykkeligt hjerte og et positivt sind.
Bemærk! Depot-værge understøtter fjernelse og ansvarlighed for
retsvæsenet, der er blød over 'lovløshed'!

Socialiser Støt dit samfund Reflektere og støtte
Dag for ofre for forbrydelse starter 'med en bøn for ofre for forbrydelse.

Ofre for kriminalitet Dagsbøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din mest
ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Bed om at lette kvaler og
smerter ved ofre for kriminalitet Hjælp ofre for kriminalitet få
retfærdighed og erstatning Jeg lover at hjælpe med at
retsforfølge forbrydelse uendelig
Bed om, at ondskab bliver straffet i livet og efterlivet til
ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på ofrene for kriminalitetsdagen. Eller efter behov!

Ofre for kriminalitet fortjener støtte, retfærdighed. .
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3.1.7 Multiplikation dag (symbol: Æg)
C-GKalender-fest
Multiplikationsdag fejrer en fælles indsats for offentligheden, Shire
og Universet Guardian. Parker, planteskoler viser
blomsterudstillinger.Om morgenen giver familier hinanden æg af
enhver art. For børn skal de være skjult, så de kan se efter dem.
Legetøj som kylling, firben eller fisk er også velegnede.Om
eftermiddagen har familier en picnic og nyder parkerne og haven
(vejret tillader det). Par fejrer parring. Stifte familie!
Multiplikationsdag ved samlingen: Samlingen blændende med
blomster er åben fra 1 time efter solopgang, gå derhen. Har mad
(æg af enhver art), drik (Alkoholfri); lyt, syng, dans til musik, nyd
latter, have et lykkeligt hjerte og et positivt sind.
God multiplikationsdag!
Bemærk! Multiplikation for Specie Survival & Space-colonizing.

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Multiplikationsdag starter 'med en bøn om multiplikationsdag.

Multipltikationsdag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Tak 'Dig for
nydelsen af parring
Beder om fertilitet og sunde fødsler
Løfter om at parre sig og formere sig

Så mennesket kan kolonisere Universet til Ære 1
GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på Multiplikationsdagen. Eller efter behov!

For specieoverlevelse skal mennesker parre sig, formere sig. CG tro på, at
parring, multiplikation er en del af et stabilt forhold (Hellig
ægteskabskontrakt) af en HE, en HUN. Parring og formering uden for Holy
Matrimony er 'Trashy'. Skam og undgå trashy mennesker.
For mennesker med mental og / eller seksuel handicap (barnemishandler,
samme køn, forvirret køn) syge er der ingen hellig ægteskab, ingen
forældre.
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3.4.7. Ofreaf Krig dag (symbol: Bajonet)
C-GKalender Mindesmærke

Krigsofre (VW) Dagsmindesmærke er en fælles indsats af
offentligheden, Shire, Universe Custodian Guardians. Mindeservices
afholdes. VW huskes og trøstes.Anti-krig parade afholdes.

Løsninger er ikke-voldelige!
Fællesskabet lover aldrig at deltage i invasioner. At
retsforfølge angribere og krigsforbrydere.Lavmælt
show af militær beredskab. Støt fredsbevægelsen,
retsforfølg krigsvold! FRK R7
Ofre af Krigsdag ved samlingen: The Gathering holder en
mindehøjtidelighed og husker 'Victims of War'. Det er åbent fra 1
time efter Sunrise gå derhen.Spis mad, drikke (Alkoholfri); lyt, syng,
dans til musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte, et positivt sind.

Socialiser Støt dit samfund Reflektere og støtte
Victims of War Day starter 'med en Victims of War Day-bøn.

Krigsdagens ofre Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din mest
ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Løfter om at hjælpe, få
samfundshjælp til ofre for krig Beder om at lette sorg og
smerte for ofre for krig Jeg lover at hjælpe med at
retsforfølge krigsforbrydere

Bed om, at invasioner afskaffes til ære for 1 GUD
og menneskehedens gode

Denne bøn bruges på krigsofrets dag! Eller efter behov.

Invasioner slutter! Grænsekonflikter forhandles uden vold.

At dræbe civile slutter! Mordere retsforfølges.FRK R7.
Plundring, hærværk slutter! Ansvarlighed,FRK R6 + kompensation

Killing Soldiers slutter! Soldater er fanget.
Tortur slutter! Torturister retsforfølges.FRK R7.
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4.1.7. Børndag (symbol: Lanterne)
C-GKalender-fest
Børnedagsfester er en fælles indsats af offentligheden,
Shire, Universe Guardian. Parker viser
lanterneudstillinger. Det er bindingstid for forældre,
børn, der leger, synger, griner sammen.
En dag med familieglæde. Tak 1GUD for børn. Shire downtown er
dekoreret med lanterner. Shire organiserer drageflyvning. Om
aftenen en lanterneparade, hvor alle børnene skal deltage.
Bemærk! Børn er vores fremtid og udødelighed.
Bemærk! Ingen stearinlys bruges eller anden flamme til at tænde lanterne.

Børnedag på samlingen: Samlingen åben fra 1 time efter
solopgang lyser med lanterne derhen. Spis mad, drikke (ikke
- alkoholiker); lyt, syng, dans til musik, nyd latter, have et lykkeligt
hjerte og et positivt sind.Tillykke med børnedagen!
S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Børnenes dag starter 'med en børnedagsbøn.

Børnenes dag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) Tak, for børns
velsignelse
Må vi altid nyde denne velsignelse
Jeg lover at give og få dem uddannelse. Jeg skal vise
dem, hvordan de tilbeder til ære for 1 GUD og
menneskehedens gode
Denne bøn bruges på børnenes dag! Eller efter behov.
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4.2.7. Forureningdag (symbol: Skraldespand)
C-GKalender Skam
Pollution Day Shame er en fælles indsats af offentligheden,
Shire, Universet Guardian. Parker ryddes op. En
grådighedsdrevet industriel revolution og dens juggernaut

smid markedsføring har, forurener vores
planet. Det bortkastede affald gør Jorden til en
sygdomsrådet tip. Vand bliver til en
slim, ildelugtende, usundt, kloakering. En
obligatorisk oprydningsdag af og af
samfundet. Shire organisere oprydning alt,
hvad der skal rengøres + affald fjernes.
Efter oprydning holder alle en
picnic. Reflekterer over,
hvordan man reducerer affald,
forurening, straffer forurenere!
Forureningsdag på samlingen: Samlingen udleverer rengøringsrådgivning,
skraldeposer. Åben fra 1 time efterSolopgang gå derhen.

Spis mad, drikke (Alkoholfri); lyt, syng, dans til musik, nyd latter,
have et lykkeligt hjerte og et positivt sind.

Sikre fremtiden Støt dit rene samfund
Tur SKAM til handling At indeholde forurening og straffe forurenere
er et menneskehedens overlevelse skal.

Forureningsdagen starter 'med en bøn om forureningsdagen.

Forureningsdag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) undskylder for
affald fra mit samfund
Jeg skal gøre det godt

Enhver forurener skal straffes

Jeg bestræber mig på at leve i et forureningsfrit
samfund til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på forureningsdagen! Eller efter behov.
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5.1.7.Arbejdere dag (symbol: Bi)
C-GKalender-fest
Workers Day-festlighederne er en fælles indsats for offentligheden, Shire, UCG

Holdes i parker, haver. En påskønnelse for alt det arbejde, medarbejderne
gjorde til samfundets bedste.Handler udstiller, færdigheder vises.
Honning stilles til rådighed for alle. Et ikke-flammelys tændes for alle de
udnyttede, dræbte arbejdere! Mennesker har behov, der opfyldes af
resultater, der medfører en slags handling (arbejde,..). 1 GUD sæt
eksemplet arbejde 5 dage på dag 6, evaluer din præstation, udfør alt
ufærdigt arbejde og planlæg næste ugers arbejde. En dag7 hvile nyde livet
have en sjov-dag (fejre).

Bemærk! Arbejdere er samfundets livskraft.
Arbejdernes dag ved en samling: The Gathering blændende med
handelsudstillinger er åben fra 1 time efter Sunrise gå der. Spis mad,
skat, drikke (Alkoholfri); lyt, syng, dans til musik, nyd latter, have et
lykkeligt hjerte og et positivt sind.Glad arbejdersdag!

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
For økonomisk styring, lønninger, betingelser (wmw)
er fastsat af provinsregeringen. For den bedste
økonomiske forvaltning er alle lønmodtagere. wmw (x
1-7) fastsættes årligt af regeringen.
Workers Day starter 'med en Workers Day Prayer.

Arbejdernes dag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) Beder om hjælp, så
jeg kan være en nyttig medarbejder
Må min indsats værdsættes og belønnes retfærdigt, jeg
bestræber mig på at gøre mit bedste til enhver tid

Jeg vil gøre mit samfund stolt af mig til ære for 1
GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på arbejdernes dag! Eller efter behov.

11

Kapitel 3 Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være! 15.09.3.1 NAtm

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

5.3.7 Mødre dag (symbol: Kanin)
C-GKalender-fest
Morsdag fejring er en fælles indsats af offentligheden, Shire og
Universe Guardian. Parker og planteskoler viser
blomsterudstillinger.Børn ærer deres mor. Fædre viser tilbedelse
for moren til deres børn.Takke 1 GUD for mødre. Samfundet fejrer
specieoverlevelse gennem moderskab. Mødre fejrer med familie,
venner, griner og er glade.
Mødre dag ved samlingen: Samlingen, der er
blændende med blomster, ærer alle mødre til
stede, er åben fra 1 time efter solopgang. Spis
mad, drikke (Alkoholfri); lyt, syng og dans til
musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte og et
positivt sind.Glædelig Mors Dag!
Bemærk! Mødre er det, menneskeheden vokser fra.

1GUD Design: HUN er mor, plejer / hjemmeværende.
S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Mothers Day starter 'med en Mothers Day Prayer.

Mors Dag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Tak, “1 GUD”Til
mødres velsignelse
Må deres indsats blive værdsat og belønnet med
kærlighed, jeg ærer min mor
Jeg skal passe på hende, hvis behovet opstår 1
GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på mødres dag! Eller efter behov.
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6.1.7. Uddannelsedag (symbol: Bestil)
C-GKalender-fest
Uddannelsesdagsfester er en fælles indsats for offentligheden, Shire
og Universe Guardian. Uddannelse viser sig. Offentlige undervisere
og lærde viser sig!Alle offentlige uddannelsesfaciliteter er åbne.
Uddannelsescertifikater uddeles. Familier praktiserer Know
- afsats kontinuitet. Bedsteforældre og forældre deler
livserfaringer med børn og børnebørn!
Bemærk! Søg, vind og anvend derefter viden (lære og undervise, videregive)

SmeC ''Shire Medical & Education Complex '
PHeC 'Provincial Hospital & Education Complex '

PDEc 'Provincial Defense & Emergency center '
CE 'Community Emergency service '

Support Guardian Guardian, fra vugge til kremering 'Lær & Undervis'
Gratis uddannelse. Afslut al ikke-statslig uddannelse. Udskift universitetet
med CG-lærlinge + efteruddannelse, efterhånden som erhvervserfaringen
øges.

Uddannelsesdag på samlingen: Samlingen, der er blændende
med viden, er åben fra 1 time efter Sunrise gå derhen. Spis mad og
drikke (Alkoholfri); lyt, syng, dans til musik, nyd latter, have et
lykkeligt hjerte, et positivt sind.God uddannelsesdag!
S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Uddannelsesdag starter 'med en bøn om uddannelsesdag.

Uddannelsesdag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) lover at søge,
få og anvende viden hele livet for at lære og undervise
via gratis uddannelse
At støtte offentlig friuddannelse
Videregiv livsoplevelser til næste generation For
Glory of 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på uddannelsesdagen! Eller efter behov.
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6.2.7 Nedbrydeligt dag (symbol: Død løv)
C-GKalender Skam
Defoliant-Day-skam er en fælles indsats for
offentligheden, Shire og Universet Guardian. Land
ryddes for GM-afgrøder. GM-Crop-landmænd får, FRK R7
Defoliant-dag henleder opmærksomheden på en ond krig mod planter.
Defoliant-toksin(Agent Orange) får en plante til at løsne sine blade. Det blev
udviklet af det amerikanske militær for at øge dets drabsprocent på
mennesker. Defoliant-toxin blev multifunktionelt herbicid.

Skaberne af Defoliant-toxin udvidede til genetisk modificeret (GM)
madplanter (Monster Crop). Det har vist sig, at disse (GM) madplanter
vil let og dø unge og har problemer med at reproducere. Når man
spiser mad fra disse planter, kan mennesker forvente at blive
hurtigere, lette rynker, abort, få fødselsskader og tidlig død.
Herbicider og genetisk modificerede frø, planter bevæger sig op i fødevarekæden
og ændrer hvert led inklusive mennesker. En trussel mod menneskeheden!

Organiser eller vær en del af ikke-voldelig protest for at få militæret af med
giftige våben. Hjælp kommunerne med at rydde (svid) land med genetisk
modificeret (GM) madplanter. Stop med at bruge herbicider.

Defoliant dag ved samlingen: Forsamlingen understøtter
samfundsaktiviteter. Åbn fra 1 time efter solopgang, gå derhen. Spis
mad og drikke (Alkoholfri); lyt, diskuter herbicider og GM-afgrøde.
Defoliant-dagen starter 'med en Defoliant-Day-bøn.

Defoliant Day Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Beskytter
plante, jord og vand mod toksin
Modsæt, stop genetisk modifikation af noget, der lever,
vil sikre, at Shire brænder forgiftet jord
Vil straffe herbicider, forurenere med GM-afgrøder til
ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på Defoliant-dagen! Eller efter behov.

Sik fremtiden Støt dit samfund
Tur SKAM til handling
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7.1.7 Bedsteforældre dag (symbol: Skildpadde)
C-GKalender-fest
Bedsteforældres dag fejringer er en fælles indsats af offentligheden,
Shire, Universet Guardian. Parker er åbne. En dag til at tilbringe tid
sammen, børnebørn med bedsteforældre. Spiller, synger, deler et
måltid, taler, griner.Tak 1 GUD til bedsteforældre.
Bemærk! Bedsteforældre anvender 'Viden-kontinuitet'.

Hvor bedsteforældre flyttede til efterlivet. Børnebørn husker dem
ved at genminde med forældrene. For at bevare deres eksistens
levende i hjertet og sindet hos de yngste medlemmer af
familien. Efter at have mindet om forældre skal de bede,
lege, synge, dele et måltid og grine sammen med børnene
og afslutte dagen lykkelig.

Bedsteforældres dag ved samlingen: En samling, blændende med
blomster, ærer alle tilstedeværende bedsteforældre. Det er åbent fra
1 time efter Sunrise gå derhen.Spis mad og drikke (Alkoholfri); lyt,
syng og dans til musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte og et
positivt sind.Glade bedsteforældre-dag!

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Bedsteforældres-dag starter 'med en bedsteforældres-dag-bøn.

Bedsteforældres dag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) respekterer
bedsteforældre for viden-kontinuitet tak
'bedsteforældre for at give os en arv tak'
bedsteforældre for at lære os traditioner respekterer
bedsteforældre for deres præstationer til ære for 1
GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på bedsteforældres dag! Eller efter behov.

Viden-kontinuitet en menneskelig essentiel overlevelsesfærdighed.
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7.3.7.Næring dag (symbol: Mad)

C-GKalender-fest

Næringsdagsfester er en fælles indsats af offentligheden, Shire og
Universet Guardian. Parker og planteskoler viser lokal mad. Mad og
drikke(Alkoholfri) fejres. god fornøjelse 1 GUD 's levering af næring,
lugt og smag af en række forskellige fødevarer.

Et lokalsamfund viser sit lokale køkken. Måltider deles,
latter deles. Foder de sultne, sluk de tørstige.Ingen
skal være sulten eller tørstig denne dag.
Bemærk! God næring holder kroppen sund.
Næringsdag ved samlingen: Samlingen viser
mangfoldighed af det lokale køkken. Info om
madlavning og diætfarer er tilgængelig. Nyd det
lokale køkken, spis mad og drikke (Alkoholfri),
fodre de sultne slukke tørstige, lyt, syng og dans
til musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte og et
positivt sind. God næringsdag!
Hver ugedag skal have et middagstema: for eksempel
Dag 1: Grøntsager; Dag2: Fjerkræ; Dag3: Pattedyr;
Midt i ugen: Krybdyr; Dag5: Fisk og skaldyr; Weekend: Nødder & frø;
Sjov dag: Insekter.
Foder 5 gange om dagen:

'Morgenmad, snack på en tidlig dag, frokost, snack på en sen dag, middag'.

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Næringsdag starter 'med en næringsdag-bøn.

Næringsdag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St.tak) Tak fordi du
forsynede mig med daglig drink og mad, som jeg
bestræber mig på at fortjene næring hver dag

Må jeg blive skånet med smertefuld tørst og bedøvende
sultpine, jeg bestræber mig på at udrydde sult og tørst i mit
samfund Til glorie 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på næringsdagen! Eller efter behov.
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8.1.7.Universet dag (symbol: Raket)
C-GKalender-fest
Univers Day-festlighederne er en fælles indsats for offentligheden,
Shire og Universe Guardian. Rumforskning vises i parker! Fejrer
præstationer fra menneskehedens rumforskning! Opdateringer
om rumforskning og rumkolonisering!Opfyldelse af menneskelig
skæbne som vogtere af det fysiske univers. Årets vigtigste fest for
Universe Custodian Guardians(1Kirke)!
Universets dag ved samlingen: Samlingen viser billeder af
præstationer inden for rumforskning og rumkolonisering. Samt
fremtidige planer.Samlingen er åben fra 1 time efter Sunrise gå
derhen. Spis mad og drikke(Alkoholfri); lyt, syng og dans til musik,
nyd latter, have et lykkeligt hjerte og et positivt sind.
Glad universedag!
1 GUD skabte 2 univers, valgt menneskehed til at blive depotmand for
det fysiske univers. 1 GUD vil have mennesker til at formere sig og
kolonisere rummet og blive depotmænd i det fysiske univers.

Rumforskning og rumkolonisering, menneskehedens skæbne.

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Univers-Day starter 'med en Univers-Day-bøn.

Universets dag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St.tak) Tak fordi du
valgte menneskeheden til at være depot for
det fysiske univers

Løfter om at være depotmand for menneskeheden og
planeten Jorden lover at kolonisere universet og blive dets
depotbeder om hjælp til at opfylde menneskehedens skæbne
til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på universets dag! Eller efter behov.
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8.2.7 Holocaust dag (symbol: Atomic-sky)
C-GKalender Skam
Holocaust Day Shame er en fælles indsats af offentlige
vogtere, Shire, Universe Guardian. Parker har antiatomvåben
I år 59 (CG NAt), angreb 'USA' menneskeheden og planeten-jorden to
gange, fornærmende 1 GUD. De 2 atomiske angreb på byerne 'Hiroshi
- ma & Nagasaki 'er en erklæring om krig mod menneskeheden, planeten - jorden
og anti-1 GUD. Den onde engelske arvelige-tyran og den onde amerikanske
præsident Franklin Roosevelt (de 2 mest onde mennesker i menneskets historie)
sluttede sig til at udvikle våben til udryddelse af menneskeheden og planeten
Jorden, 1 GUD 's Skabelser.
Onde amerikanske, engelske, canadiske borgere sluttede sig til at udvikle sig '
Masseødelæggelsesvåben' at ødelægge 1 GUD 's kreationer. Den onde amerikanske præsident

Harry Truman (WWII mest onde krigsforbryder) begik derefter de mest
forfærdelige feje kriminelle handlinger ved hjælp af
'masseødelæggelsesvåben' til at slagtning af civile (Babyer, mødre, seniorer,
kæledyr, .. Hospitaler, skoler, hjem, ..). Den mest onde handling i menneskets
historie. Bed sammen med os om, at alle involverede i denne Holocaust.
Genoplev den elendighed og lidelse, de har forårsaget i alle tider.

USA er det eneste land, der bruger disse 'Masseødelæggelsesvåben'.
De truer konstant civilisationer med udryddelse. For eksempel
De onde kriminelle Kennedy-brødre / den sovjetiske civilisation; Bush,
Howard, Blair koalition af den villige onde / de irakiske og iranske
civilisationer.Det amerikanske militær er den største trussel mod
menneskelig overlevelse. Det amerikanske militær er afvæbnet af 'Våben
til masseødelæggelse'. Produktion af masseødelæggelsesvåben, slutter.
Eksisterende våben demonteres: Brud,FRK R7
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Uran er den vigtigste kilde til materialer til
kernekraft, der bruges til at berige uran, der er
nødvendig for at bygge 'Masseødelæggelsesvåben
'. Derfor lukkes / forsegles uranminer. Atomkraft
lukkes og demonteres.Atomforskere er bur,
FRK R7 og Nuclear-Science forbudt !!!

Sik fremtiden Støt dit samfund
Tur SKAM til handling

Husk angrebet på mennesket Husk de uskyldige
civile i 'Hiroshima / Nagasaki'
Bemærk! At lukke uranminer er en overlevelse for menneskeheden

Hjælp Shire med at lukke uranminer, atomkraftværker og
atomforskningsfaciliteter.

Organiser eller vær en del af ikke-voldelig protest for at få demonteret
'masseødelæggelsesvåben'. Efterspørgsel: FRK R7 for alle atomforskere,
for alle producenter af 'masseødelæggelsesvåben', politiske ledere, der
fremmer denne type bevæbning, enhver militær personlig brug af

disse våben. Menneskers

overlevelse afhænger af dig!

Hollocaust-dagen ved samlingen: The Gathering understøtter
fællesskabsaktiviteter. Åbn fra 1 time efter solopgang, gå derhen.Spis
mad og drikke (Alkoholfri); lyt, diskuter nedrustning.
Holocaust-dagen starter 'med en Holocaust-dag bøn.

Holocaust-dagen Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din mest
ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Vil huske ofre for
Hiroshima og Nagasaki og US Evil vil retsforfølge alle
mennesker, der er en trussel mod dine kreationer. Sikrer
ødelæggelse af masseødelæggelsesvåben. Lukker
uranminer, demonterer alle kernekraftværker,
forskningsfaciliteter og retsforfølger deres operatører. Til
ære for1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på Holocaust-dagen! Eller efter behov.
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9.1.7 Habitat dag (symbol: enhver Ukrudtsplante)
C-GKalender-fest
Habitatdagsfester er en fælles indsats for offentligheden, Shire,
Universe Guardian. Der er en årlig oprydning af habitat!(tør undervækst,
farlige planter). Habitatdagen er et lokalt fællesskabsinitiativ til at skabe
bevidsthed om det lokale miljø. Shire organiserer miljøvenlige
aktiviteter, der understøttes af samfundet og depotværgernefor
eksempel hvordan man tackler luft, vand, jordforurening og affald
hvordan man redder truede skabninger, planter.Selvbevarelse betyder,
at vi er nødt til at leve i harmoni med miljøet. At passe på habitatet er en
del af menneskehedens skæbne.

Bemærk ! 2. vigtigste dag for depotmænd.
Moralske og civile pligter: Luk kulminer! Stop med at brænde kul,
gas, olie, uran, træ .. Forfølg luftforurenere!Luk uranminer! Demonter
kernekraftstationer! Nedrustning af atomvåben!Stop med at
producere toksiner! Forfølg toksin dumpster! Stop med at dyrke GMCrop! Luk frøproducenter & retsforfølg dem.

Harmoniser med habitatet!
Habitatdag ved samlingen: Samlingen understøtter
fællesskabsaktiviteter. Der er habitatvisning! Samlingen er åben fra
1 time efter Sunrise gå derhen.Spis mad og drikke (Alkoholfri);
syng, dans, lyt til musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte og et
positivt sind.Glad habitat-dag!
S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Habitat-dagen starter 'med en habitat-dags bøn.

Habitatdag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Beder om
hjælp til at beskytte habitatet
Løfter om at holde forurenere ansvarlige
Løfter om at harmonisere med habitatet

Beder forurenere straffes nu og i efterlivet til ære
for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på habitatdagen! Eller efter behov.
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9.3.7. Kron dag (symbol: Procent)
C-GKalender-fest
Kron Dagsfester er en fælles indsats af offentligheden, Shire,
Universe Custodian Guardians. CROns uddelte freebies. ''Kron'' (
Samfundskørsel Ejet non-profit), lobby for støtte frivillige!
''CRBC (CROn-Retail Bazaar Complex) er åbne for kunder.
Bemærk! Kron erstatte(gør forældet) Statsejerskab(Kommunisme)
privat ejerskab (Kapitalisme) Profitorier.

CROn-dag ved samlingen: A Gathering understøtter CROn. Local
CROn gør info og freebies tilgængelige. Samlingen er åben fra 1
time efter Sunrise gå derhen.Spis mad og drikke (Alkoholfri); lyt,
syng og dans til musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte og et
positivt sind.Lykkelig Kron Dag!
Kron (Community run-owned non-for-profit) en forretningsmodel fra
Univers Custodian Guardians, der erstatter statsejede enheder og
forretningsmodeller for privat ejerskab. ENKron organisationen skal
styres. Enkel ledelse er tyranni. Ledelse efter udvalg er retfærdig.
CROn D-mC (Beslutningsudvalg) består af 7 medlemmer.
Bemærk! Community Run Ejet non-for-profit, Comsumer's Destiny.

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
CROn Day starter 'med en CROn Day Prayer.

CROn Day Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Løfter om at
erstatte statligt, privat ejerskab med CROn Pledges for
at se profitorer retsforfulgt
Løfter om at overholde samfundets pligter og
arbejdsmoral Arbejde efter min højeste standard til gavn
for samfundet

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode

Denne bøn bruges på CROn-dagen! Eller efter behov.
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10.1.7. Fædredag (symbol: enhver Firben)
C-GKalender-fest
Fathers Day-festlighederne er en fælles
indsats for offentligheden, Shire,
Universe Guardian. Elektriske grill(ingen
brændende kul, gas, træ) sydende i
parker. Børn ærer deres far. Mødre viser
kærlighed til deres børns far.
Bemærk ! Fædre klæder sig farverigt ud!

Fars dag ved samlingen: Samlingen suser af mad. Ære alle
tilstedeværende fædre. Samlingen er åben fra 1 time efter Sunrise
gå derhen.Spis mad og drikke (Alkoholfri); lyt, syng og dans til
musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte og et positivt sind.
Glædelig Fars dag!
Bemærk ! Fædre, der implementerer menneskehedens skæbne. 1 GUD

Design: HAN er far, udbyder / beskytter.

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Fathers Day starter 'med en Fathers-Day-bøn.

Fars dag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Tak for
velsignelsen fra fædre

Må deres indsats blive værdsat og belønnet med respekt Jeg
elsker dig far!

Jeg skal passe på ham, hvis behovet opstår 1 GUD
og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på fædres dag! Eller efter behov.
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10.2.7. Spækdag (symbol: Flodhest)
C-GKalender Skam
Blubber Day Shame er en fælles indsats for offentligheden, Shire,
Universe Guardian. Junk-food grimhed, udstillinger!
Spæk er forårsaget af overspisning, forkert kost og mangel
på fysisk aktivitet. Overvægtige træt let, hvilket gør dem
mindre nyttige. Samfundet er nødt til at tage ansvaret for
disse ulykkelige svage individer.
Shire giver 'Blubber eliminationsrapport'. Fællesskabet er
nødt til at arbejde sammen for at eliminere og retsforfølge
udbydere af junk-food og søde drikke både alkohol og ikkealkoholiske. Blubber er grim oprørende, hvilket får dig til at
kaste op.Slip af med det!

Spækdag ved samlingen: Åbn fra 1 time efter solopgang, gå derhen.
Fællesskabsaktiviteter understøttes.Spis mad og drikke (Alkoholfri);
lyt, diskuter fedme, diæt og aktivitet. SigeINGEN til SØD

Fruktose hovedårsagen til diabetes, fedme ..(Spæk
- Folk) Fruktose er dårlig, uanset om det kommer i sukker
eller frugt. Sige INGEN til kage, morgenmadsprodukter,
cola, hjertelig, energidrikke, smagsmælk, is, spiritus,
limonader, marmelade, sød ørken, søde snacks ...

Bemærk! Fedme bivirkninger: Depression, diabetes, træthed,

udåndet, højt blodtryk, tidlig død!

Blubber-Day starter 'med en Blubber-Day-bøn.

Spækdag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din mest
ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Hjælp mig med ikke at være
overvægtig
Hjælp de overvægtige med at blive sunde

Straffe junk-food-udbydere i livet og efterlivet
Lad dette samfund være junk-food-frit

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på Blubber-dagen! Eller efter behov.
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11.1.7. Overlevelsedag (symbol: enhver Vild kat)
C-GKalender-fest
Overlevelsesdagsfester er en fælles indsats for offentligheden,
Shire, Universe Guardian. Tjek Emergency Services.Vis stolthed i
menneskets overlevelse. Evaluer 'Survival-Chain'! En dag hvor
beredskabstjenester, personlig og intern sikkerhed viser deres
evner.Støt dem.

Overlevelsesdag ved samlingen: The Gathering understøtter, Emergen
- cy og Secutity Servces. Åbn fra 1 time efter solopgang, gå derhen.
Spis mad, drikke (Alkoholfri); lytte, diskutere fedme, diæt og
aktivitet. Live by, Survival-Chain.Tillykke med overlevelsesdagen!
Bemærk ! Ingen 1 prioriteret overlevelse.

Overlevelsesrækkefølge: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Fællesskab,

4.Familie, 5.Individuel, 6.Dyr, 7.Personlige ejendele

Overlevelse efter alder: 1. ufødt, 2. nyfødt, 3. baby, 4. barn,
5. ungdommelig, 6. voksen, 7. senior
Brug et af ovenstående regler, når der er behov for at afgøre en overlevelsesordre.

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Survival-Day starter 'med en Survival-Day bøn.

Overlevelsesdag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Tak 'dig for
menneskehedens overlevelse
Jeg bestræber mig på at hjælpe min krop, specie & samfund med at overleve.
Jeg skal gøre overlevelse til min prioritet nr. 1

Støt min indsats for at overleve For Glory of 1 GUD
og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på overlevelsesdagen! Eller efter behov.
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11.3.7. Kæledyrdag (symbol: enhver Kæledyr)

C-GKalender-fest
Pet Day fejrer en fælles indsats af offentlige vogtere, Shire og Universe
Guardian. Kæledyr viser sig ...Dyreklubber udstiller og giver information. En
dag til at forkæle dit kæledyr. Kæledyr opfylder et socialt behov.
Kæledyrsejerskab skal være ansvarligt.Et kæledyr kan hjælpe en person med
at leve et længere sundere liv.

Kæledyrsdag ved samlingen: The Gathering fejrer kæledyr (bemærk
dette er den eneste dag kæledyr er velkomne på samlingen). Det er
åbent fra 1 time efter Sunrise gå derhen.Spis mad, drikke (Alkoholfri);
lyt, syng og dans til musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte og et
positivt sind.Tillykke med Pet-Day!
Bemærk ! Kæledyr er et menneskeligt behov. Kæledyr er en vigtig del af gratis uddannelse.

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Pet-Day starter 'med en Pet-Day-bøn.

Kæledyr Dagsbøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Tak, for glæden
ved kæledyr
Jeg skal træne, passe på og værne om alle kæledyr
Jeg bestræber mig på at være en ansvarlig, omsorgsfuld dyreholder

Jeg skal beskytte kæledyr mod grusomhed og
mishandling 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på kæledyrsdagen! Eller efter behov.

Grusomhed

til

Kæledyr
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12.1.7.God sundhed dag (symbol: Blæksprutte)
C-GKalender-fest
Fejring af sundhedsdagen er en fælles indsats af offentlige vogtere, Shire
og Universe Guardian. Sundhed og fitness i parker ...Shire præsenterer
karnevaltypeaktiviteter og underholdning, der understreger sundhed og
fitness. Sundhedstjenester viser udstillinger.En dag at spise og drikke sundt
(Ingen alkohol! Ingen GM-mad! Ingen fremstillet kød! Ingen limonader!
Ingen tankeforandrende stoffer! Rygning forbudt! Ingen slik!), gør noget
fitness. Besøg de syge!

God sundhedsdag på samlingen: The Gathering fylder
med helsekost. Det er åbent fra 1 time efter Sunrise gå
derhen.Spis mad og drikke (Alkoholfri); lyt, syng, dans til
musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte og et positivt
sind.God sundhedsdag!
Bemærk ! Godt helbred i en lang levetid.
S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Good-Health Day starter 'med en Good-Health Day-bøn.

God sundhedsdag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Undskyld for
min usunde livsstil
Jeg bestræber mig på at gøre det godt

Støt venligst mine bestræbelser på at rette op på, at jeg
støtter 'Gratis behandling ved sygdom' Til ære for 1 GUD og
menneskehedens gode

Denne bøn bruges på god sundhedsdag! Eller efter behov.

Du har kun 1 krop pas på det!
Bliv ikke en farmaceutisk junkie
eller reserve kropsdele Anti 1
GUDmonster !!!
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12.2.7. Afhængigheddag (symbol: Standse)
C-GKalender Skam
Addiction Day Shame er en fælles indsats af offentlige, Shire, Universe
Custodian Guardians. Afhængighed grimhed, udstillinger!Afhængighed er
forårsaget af gruppepres, svaghed i sindet og kroppen. Afhængige mennesker
er desperate, upålidelige og gør dem til en trussel, en byrde. Fællesskabet har
brug for at tage ansvaret for disse ulykkelige svage mennesker.

Stop afhængighed fra at ødelægge samfund
Sige INGEN!

Til Afhængighed!

Bemærk! Alle har en moralsk, civil pligt til at udelukke afhængighed fra
samfundet! Narkomaner har brug for konstant observation for at forhindre
dem i at blive afhængige igen. Narkomaner, tidligere addict kan ikke stole
på!

Sik fremtiden Støt dit samfund
Tur SKAM til handling
Afhængighedsdag på samlingen: Samlingen understøtter
fællesskabsaktiviteter. Åbn fra 1 time efter solopgang, gå derhen.Spis
mad og drikke (Alkoholfri); lyt, diskuter afhængighed. SigeINGEN! Til
MISBRUG!
Addiction-Day starter 'med en Addiction-Day-bøn.

Addiction Day Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din mest
ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Hjælp mig med ikke at
være en narkoman
Hjælp mennesket med at indeholde afhængighed

Straffe afhængighedsudbydere i livet og efterlivet Lad
dette samfund være afhængighedsfrit

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode

Denne bøn bruges på afhængighedsdagen! Eller efter behov.
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13.1.7. Buskdag (symbol: Bær / nødder)
C-GKalender-fest
Buskedagsfester er en fælles indsats af offentligt værge, værge,
værge. Krans, bær / nødder, polerede støvler ...
Om morgenen fylder forældre støvler med bær og nødder

(Ingen slik, ingen gaver!). Den foregående aften placeres
polerede støvler i opholdsstuen af børnene, forældrene.

Et rev lavet af lokale buskblade (kunstig). Farverigt dekoreret med
3 elektriske lys (enhver farve, størrelse) symboliserer 1 GUD 1
TRO 1 Kirke. En skål bær, nødder placeres i midten af revet.
Bærene, nødderne efterfyldes efter behov. Revet forbliver på
bordet indtil kommende nytårsdag.
Buskedag ved samlingen: Samlingen har et buskblad (kunstig)
Skærm. Det er åbent fra 1 time efter Sunrise gå derhen.
Har mad (bær, nødder) og drik (Alkoholfri); lyt, syng, dans til
musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte, et positivt sind.
God buskedag!
Bemærk ! Bær og nødder a
skal i enhver diæt!
S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Buskedag starter 'med en buskedagsbøn.

Buskedag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. tak) Tak for buske
Jeg skal gøre bær og nødder til en del af min daglige
diæt. Jeg lover at plante, holde buske i Shire-Oasis. Jeg
skal være en ansvarlig, omsorgsfuld bustholdende for
ærens 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på buskedagen! Eller efter behov.
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13.3.7. Trædag (symbol: ethvert træ)
C-GKalender-fest
Tree-Day-festlighederne er en fælles indsats af offentligheden, Shire, Universe
Custodian Guardians. Besøger parker. Plant et træ!Træer er afgørende for
menneskehedens overlevelse og velvære. Vær en træ-depotmand.

Familien samles omkring et kunstigt træ. Som er dekoreret,
syngende, glædelig og kærlig, giver hinanden gaver (Kun
træfrugt) derefter dele et måltid. Et træ forbliver op til nytårsdag.
Tredag ved samlingen: Hver samling fejrer
træer. Det er åbent fra 1 time efter Sunrise gå
derhen. Det har et dekoreret kunstigt træ.Har mad
(træfrugt) og drik (Alkoholfri); lyt, syng og dans til
musik, nyd latter, have et lykkeligt hjerte og et
positivt sind.Happy Tree-Day!
Bemærk !

At være træ-depot er
menneskehedens skæbne!
CG understøtter træplantager
(genbrug skov).

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Tree-Day starter 'med en Tree-Day Prayer.

Tredag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Tak, for
træernes skønhed
Jeg lover at få retsforfulgt trævandaler
Jeg lover at plante og opbevare træer i Shire-Oasis. Jeg
skal være en ansvarlig, omsorgsfuld træbevogter Til
glorie over 1GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på trædagen! Eller efter behov.
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14.0.1. Påskedag (symbol: enhver ugle)
C-GKalender-fest
Påskedagsfester er en fælles indsats for offentligheden,
Shire & Universe Guardian. Overvej det forløbne år!
Shire præsenterer karnevaltypeaktiviteter, underholdning, der slutter
med laserlysvisning ved solnedgang. Der er ikke noget udgangsforbud
imellemPåske, 1St. næste år. Det er tid til at reflektere over de
foregående 364 dage. Hver person foretager en analyse af det forløbne
år og udarbejder en plan for det kommende år.

Påskedag ved samlingen: The Gathering, fylder med sund mad.
Samlingen reflekterer over det forløbne år. Planer for det
kommende år. Det er åbent fra 1 time efter Sunrise gå derhen.Spis
mad, drikke (Alkoholfri); lyt, syng, dans til musik, nyd latter, have et
lykkeligt hjerte og et positivt sind.God påskedag!
Bemærk ! Se tilbage og planlæg derefter.

Natforbud i Quattro-året forlænges
med 3 timer, ikke hele natten.

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Påskedag starter 'med en påskedagsbøn.

Påskedag Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Tak for et
varieret år
Jeg analyserer årets livsoplevelser I det kommende
år er planen at gøre mere godt Nu kan påsken tage
mig ind i det næste år Til ære for 1 GUD og
menneskehedens gode
Denne bøn bruges på påskedag!

Hvert fjerde år er et Quattro-år. Det fejres med en dag: QuattroPåske!
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14.0.2.Quattro dag (symbol: enhver frø)
C-GKalender-fest
Quattro-Day-festlighederne er en fælles indsats for offentligheden, Shire,
Universe Guardian. Reflektere over de sidste 4 år! Dette er en dag med
refleksion. Normal natforbud gælder.
Det er tid til at reflektere over de foregående 4 år. Hver person foretager
en analyse af de sidste 4 år og udarbejder en plan for de kommende 4 år.
Shires og Province offentliggør 4-årige planer.

Quattro-dag ved samlingen: Samlingen præsenterer en vision
om de kommende 4 år. Det er åbent fra 1 time efter Sunrise gå
derhen.Spis mad, drikke (Alkoholfri); lyt, syng og dans til musik,
nyd latter, have et lykkeligt hjerte, et positivt sind.
Tillykke med Quattro-dagen!

S ocialiser Støt dit samfund C elebrat
Quattro-Day starter 'med en Quattro-Day bøn.

Quattro-dagen Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. tak) Tak for
udfordrende 4 år
Jeg reflekterer over de sidste 4 år

Jeg bestræber mig på at holde ud i de kommende 4 år,
og jeg forbereder min nye 4-årige plan

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på Quattro-dagen!

Giv ekstra interesse i dit liv på Fun-Day. Deltag i Custodian
Guardian Fun-Day temaer. Kom med os!
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