Custodian Guardião Nova Era tempo de gerenciamento

FUN - DIAS
Temas
1God 1FAITH 1CHURCH Universo Custodian Guardians

1GOD criou o tempo para medir início e final!
C> Dia de celebração F> Dia divertido M> Dia Memorial S> Vergonha dias

Dia do mês

Dia

Ano Novo-1.1.1 Dia
1.3.7 Dia Shire
Dom
BlossomDay 2.1.7
Vítimas de Crime Dia 2.4.7
Mercúrio 3.1.7 Dia multiplicação Vítimas de 3.4.7 Dia Guerra
Vênus
Crianças Dia 4.1.7
Poluição Dia 4.2.7
Terra
Trabalhadores Dia 5.1.7
Mothers Day 5.3.7
Lua
6.1.7 Dia da Educação
Desfolhante Dia 6.2.7
marte
Dia das avós 7.1.7 7.3.7 Dia Nutrição
Júpiter
8.1.7 Dia Universo
Holocausto Dia 8.2.7
Saturno Habitat Day 9.1.7
9.3.7 Dia cron
Urano
O dia dos pais 10.1.7
Blubber Dia 10.2.7
Netuno Survival Dia 11.1.7
Pet Dia 11.3.7
Plutão
Dia boa saúde 12.1.7 Vícios Dia 12.2.7
Solar
Arbusto Dia 13.1.7
Árvore Dia 13.3.7
Páscoa Páscoa Dia 14.1.7
Quattro Dia 14.0.2
Estrela

Fun-Day temas atender a uma comunidade precisa para comemorar ser envergonhado e
lembrar. Fun-Dias, não abrangidas por temas Guardião Fun-dia Depositário pode ser usado
para temas locais. Nota! Feriados não são suportados no 1> 6 dias de semana! Exceto-novos
anos dia, Páscoa e Quattro-Páscoa.

Um corpo humano saudável & Soul precisa para ser feliz, rir, cantar, dançar, orar, cuidado, parte,
conviver e desfrutar assim participar de temas Fun Day.
participando em Celebrações, Memorial & VERGONHA do dia durante todo o ano é uma parte
importante e essencial da vida em comunidade. Socializar com outras pessoas é importante e necessário
para a estabilidade emocional pessoal. Ele também desempenha um papel importante em uma
comunidade que funcione bem. Uma comunidade que funcione bem tem uma melhor chance de
sobrevivência.
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Memorial Dias ajudar as vítimas de erros. Estes dias de incentivar a
comunidade para tentar evitar erros futuros. ajuda o memorial day do
com o processo de luto.
CG apoiar dias Memorial.
VERGONHA dia estão preocupados com ataques do mal

por seres humanos no planeta Terra e / ou a humanidade.

Shame dia de são um wake up call para a humanidade.
Shun & Vergonha aplica.

DIA DIVERTIDO

celebrações Memorial VERGONHA
1GOD o exemplo de trabalho de 5 dias. No dia 6 de avaliar a sua
realização, completar qualquer inacabada trabalho e plano de
próxima semanas de trabalho.
Um dia 7 descansar aproveitar a vida tem um Dia divertido.

1GOD teve um descanso. Meditar e orar buscando a harmonia interior e felicidade para
sua alma. Os Anjos fez música, cantou, dançou e riso foi ouvido em toda parte. 1GOD estava
no meio de toda essa alegria desfrutando de tudo isso. 1GOD chamou este 7 º dia Dia
divertido.
Nós seguimos 1GOD ! Trabalhar 6 dias e fazer o dia 7 a-dia de diversão. Socializar, ser feliz,
comer, beber (não alcoólico) , Cantar, dançar, rir, mas também orar e meditar buscando harmonia
e felicidade interior. Visite um Gathering. Celebrações de apoio, memoriais e vergonha dias.

1GOD está esperando aqui de você!

DIA DIVERTIDO - Oração

SS

SSS

YY

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Graças por este semanas desafios
Tentei viver o Daily-Prayer
Hoje eu celebro e adoração com a família e amigos que eu pedir
orientação ao longo da próxima semana para a Glória de 1GOD & o
bem da humanidade

No tema dias uma oração relevante é usada + a oração-Day Fun!
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de 1.1.1.New-Ano dia (símbolo: Serpente)
C-GKalender celebração
celebrações Nova Anos dia são um esforço conjunto do público, Shire & Universe Custódia
Guardiões. Ter comida e bebida (não alcoólico) ; ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar
de riso, tem um coração feliz e uma mente positiva.
Nota! Não há fogos de artifício. Eles são substituídos com laser-luzes.
Não há noite toque de recolher entre

Páscoa ( último dia do ano anterior) & Novos anos.
dia de Ano-Novo no recolhimento: O recolhimento é aberto de 1 hora após o nascer do sol ir
para lá. Ter comida e bebida (não alcoólico) ; ouvir, cantar, dançar a música, desfrutar de riso,
tem um coração feliz e uma mente positiva. Custodian Guardians boas-vindas ao ano que vem
com um brinde não alcoólicas, um abraço, um beijo e uma oração. Feliz Ano Novo !

Nota! A coroa arbusto &
árvore são removidos.

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Dia Nova Anos começa com uma oração nova-Years Day.

Novos anos Day - Oração

YY

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Pede para orientação durante o próximo ano
para que eu possa permanecer humilde e servir a minha comunidade Viver
até o meu potencial

Espalhe a mensagem do Legislador manifesto para a glória de
1GOD & o bem da humanidade
Esta oração é usado na 1 st dia do ano!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

3

1GOD 1FAITH 1Church Universo Custodian Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

Custodian Guardião Nova Era tempo de gerenciamento

1.3.7. Condado dia (símbolo: A t)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia Shire é um esforço conjunto do público, Shire, universo de Custódia Guardiões. Parques
estão abertos cheio de atividades. Local governos mento apresenta atividades e entretenimento
carnaval tipo. Sublinhando tradições locais únicos, Dialect + um desfile & bandeira levantamento. Língua
principal & Dialect estão em uso também roupas tradicionais devem ser usados & cozinha local
apreciado.

dia Shire no recolhimento: O deslumbrante Gathering com roupas nal traditio- está aberto
de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Tem cozinha e bebida local (não alcoólico) ; ouvir,
cantar e dançar a música tradicional, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma mente
positiva.

Shire-Dia feliz!
S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
UMA Condado é onde as pessoas se reúnem para construir uma comunidade de responsabilidade
social para a busca de um bem comum para todos. UMA ' Condado' mantém tradições locais vivo.
Ele fornece SMEC (-Educação Free) & Guarda a Habitat local. Ele próprio toda a terra, ele fornece
cluster de casas (S aluguer) , estabelece cron

(Comunidade Run & Owned não tem fins lucrativos negócios) . UMA ' Condado'

tem 1 ou mais ' Shire-Oasis', feito de SMEC, 'CRBC ( CROn- Retail & Bazaar
Complex) ', santuários (Habitat) , Agricultura, comunal-Cluster-Housing &
Work-Capelas.
Dia Shire começa com a Prayer Dia Shire.

aluguer de S Oração Day-

YY

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Solicita que seja abençoado esta
comunidade humilde Uma comunidade que vive em harmonia com a sua
Uma comunidade habitat que incentiva a crescente famílias Uma
comunidade que é a minha casa Para a Glória de 1GOD & o bem da
humanidade
Esta oração é usado no dia Shire! Ou quando necessário.
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2.1.7. Flor dia (símbolo: Flor)
C-GKalender celebração
celebrações Blossom dia são um esforço conjunto do público, Shire, universo de Custódia
Guardiões. Parks & viveiros de exposições visor flor. Desfrute 1 DEUS' criação s, Blossoms.
Admirar sua aparência, cores, e diversidade, cheirar seu aroma inebriante intrincada.
Obrigado 1 DEUS para Blossoms. Ele & Ela declarar sua afeição um pelo outro através da
partilha de uma flor, uma refeição, dançando e rindo juntos.

dia Blossom no recolhimento: O deslumbrante Gathering com flores está aberta de
1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida e bebida (não alcoólico) ; ouvir,
cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma mente positiva.
Flor-Dia feliz!
Nota ! Proteger as plantas que possamos apreciá-los no futuro.

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Blossom Day começa com uma oração Blossom Day.

Flor Day - Oração

YY

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Graças Você para a beleza de flores
flores são agradáveis aos olhos e ao coração peço que, como as
flores, romance pode florescer Comprometo-me a proteger e cultivar
plantas Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia Blossom! Ou quando necessário.

HE & SHE um jogo feito no céu!
1GOD de

ELE ELA estabelecer uma família!

Desenhar:

ELE é Pai, Provider / Protector.
ELA é Mãe, Cuidador / dona de casa.

Não há igualdade, não Holy-matrimônio, não cuidando de crianças para as pessoas com
deficiência sexual (Criança molester, sexo confuso, mesmo sexo) .
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2.4.7. vítimas do Crime dia (símbolo:

Mãopunhos)

C-GKalender Memorial
Vítimas de Crime (VC) Dia memorial é um esforço conjunto do público, Shire & Universe
Custódia Guardiões. Serviços Memorial são detidos. Haverá exposições de 'Crime de
prevenção', 'Community-protecção', 'Lei-enforcement' e Judiciário. Suporte e junte-se a
prevenção da criminalidade "

(Bairro-relógio) . esforços comunitários de apoio para ajudar e, 'Vítimas de
Crime' reconfortante.
Junte-se! Apoiado por: assistindo, registro, relato, agindo (Fazendo
prisão civil) . É dever de cada pessoa para manter a comunidade
segura.

vítimas do dia Crime no recolhimento: O recolhimento é forting com- 'Vítimas de Crime'.
É aberto de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida e bebida (não alcoólico) ;
ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma mente
positiva.
Nota! Custodian-Guardião apoio remoção e prestação de contas do Judiciário que é
suave na 'ilegalidade'!

Socializar Apoiar a sua comunidade Refletir e suporte
Vítimas de Crime Dia começa com vítimas de Oração Dia Crime.

vítimas do Crime Day - Oração

YY

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Pede para aliviar a angústia e dor de
Vítimas de Crime Victims Ajuda de Crime obter justiça e compensação
eu prometo para ajudar processar crime interminável Pergunte que o
mal é punido Life & Afterlife Para a Glória de 1GOD & o bem da
humanidade

Esta oração é usado em Vítimas de Crime dia. Ou como necessário!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Vítimas de Crime merecem apoio e Justiça. .
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3.1.7.Multiplication dia (símbolo: Ovo)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia multiplicação é um esforço conjunto do público, Shire & Universe Custódia
Guardiões. Parks & viveiros de exposições visor flor. Nas famílias manhã dão-se os ovos de
qualquer tipo. Para as crianças devem ser escondidos para que eles possam olhar para eles.
Brinquedos como frango, lagarto ou peixe também são adequados. Nas famílias da tarde deve
ter um piquenique e desfrutar dos parques e jardins (O tempo o permitir) . Casais celebram
acasalamento. Começar uma família!

dia multiplicação no recolhimento: O deslumbrante Gathering com flores está aberta
de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida

(ovos qualquer tipo) & bebida (não alcoólico) ; ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar de
riso, tem um coração feliz e uma mente positiva. Multiplicação-Dia feliz!
Nota! Multiplicação por Espécie Survival & Space-colonizadora.

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Dia multiplicação começa com a Prayer Dia multiplicação.

Multiplicação Day - Oração

YY

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Graças Você para o gozo de acasalamento
Pede para a fertilidade e partos saudáveis compromete-se a acasalar e se
multiplicam

Assim, a humanidade pode colonizar o universo Para a Glória de 1GOD
& o bem da humanidade
Esta oração é usado no dia Multiplicação. Ou como necessário!
Para specie seres humanos de sobrevivência são para acasalar e se multiplicar. crença CG que o
acasalamento e multiplicação é parte de um relacionamento estável (Matrimônio contrato Santo) de um HE &
a ELA. Acasalamento e multiplicando fora Santo Matrimônio é, 'inútil'. Vergonha e Shun pessoas trashy.

Para as pessoas com deficiência mental e / ou sexual, deficiência (Criança molester, mesmo sexo,
sexo confuso) sofredores não há Holy-matrimônio, não parentalidade.
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3.4.7. vítimas do Guerra dia (símbolo: Bajonet)
C-GKalender Memorial
Vítimas de Guerra (VW) Dia memorial é um esforço conjunto do público, Shire & Universe
Custódia Guardiões. Serviços Memorial são detidos. VW são lembrados e confortado. desfile
anti-guerra é realizada.

SOLUÇÕES mustbe NÃO - VIOLENTA!
compromissos comunitários para nunca mais participar de invasões e de
processar Invaders & guerra-criminosos. Show Low-key de preparação militar. Peace
& Justice. Apoio Movimento Paz & julgamento de Guerra Violência! SENHORA / R7

vítimas do dia War at the Gathering: O recolhimento mantém um serviço memorial lembrando
das Vítimas de Guerra '. É aberto de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida e bebida (não
alcoólico) ; ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma mente
positiva.

Socializar Apoiar a sua comunidade Refletir e suporte
Vítimas do Dia Guerra começa com vítimas de Oração Dia Guerra.

vítimas do Guerra Day - Oração

YY

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) promete ajudar e obter ajuda comunitária para
as Vítimas da Guerra Pede para aliviar o sofrimento e dor das vítimas da guerra
I prometem ajudar processar Guerra-criminosos Pergunte que as invasões são
abolidas Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usada em vítimas de dia War! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Invasões End! conflitos fronteiriços são negociados sem violência.
Matando civis Termina! Killers são processados. SENHORA / R7 .

Matar soldados acaba! Soldados são capturados.
Tortura acaba! Torturadores sejam processados. SENHORA / R7 .
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4.1.7. Crianças dia (símbolo: Lanterna)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia crianças são um esforço conjunto do público, Shire &
Universe Custódia Guardiões. Parques exibir exposições lanterna. Ele é o
vínculo de tempo para os pais e crianças que brincam, cantam e riem juntos.

Um dia de alegria da família. Obrigado 1 DEUS para crianças. centro Shire é decorada
com lanternas. Shire organiza kitesurf. À noite, um desfile lanterna onde todas as
crianças devem participar.
Nota! As crianças são o nosso futuro e imortalidade.

Nota! Não velas são usadas ou qualquer outra chama a lanterna luz.

dia Crianças no recolhimento: O recolhimento abrir a partir de 1 hora após o nascer do sol
está brilhando com lanternas ir lá. Ter comida e bebida

(não alcoólico) ; ouvir, cantar, dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração feliz
e uma mente positiva. Dia Crianças Felizes !

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Dia das Crianças começa com a Prayer Dia das Crianças.

Crianças Day - Oração

YY

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado, para a bênção de crianças
podem sempre aproveitar esta bênção Comprometo-me a dar e
levá-los a educação Vou mostrar-lhes como adorar Para a Glória de 1GOD
& o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia Childrens'! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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4.2.7. Poluição dia (símbolo: Lata de lixo)
C-GKalender Vergonha
Dia Poluição Shame é um esforço conjunto do público, Shire & Universe
Custódia Guardiões. Parques são limpos. A impulsionado ganância revolução
industrial e seu lance rolo compressor
longe de marketing têm e estão poluindo o nosso planeta. O lixo
descartável está a transformar a Terra em um Tip doença crivado. A água
é transformando-se em um limo,

fedorento e insalubre, Esgotos. Um dia de limpeza
obrigatória por e da comunidade. Shire organizar a nada
clean-up que precisa de lixo de limpeza + removido.
Depois que todos clean-up está tendo
um piquenique e refletindo sobre como
reduzir o lixo, a poluição e punir
poluidores!

dia poluição no recolhimento: O recolhimento distribui limpeza aconselhar e lixo-sacos.
Aberta a partir de 1 hora após Nascer do sol vá ali. Ter comida e bebida (não alcoólico) ;
ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma mente
positiva.

Garantir o futuro Apoie sua comunidade limpa
Virar VERGONHA em ação Contendo poluição e punir poluidores é uma
sobrevivência must Humanidade.

Dia poluição começa com a Prayer Dia poluição.

Poluição Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) pede desculpas para rubbishing pela
minha comunidade eu vou fazer as pazes

Cada poluidor será punido
Eu me esforço para viver em uma comunidade livre de poluição Para a
Glória de 1GOD & o bem da humanidade
Esta oração é usado no dia Poluição! Ou quando necessário.
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5.1.7.Workers dia (símbolo: Abelha)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia trabalhadores são um esforço conjunto do público, Shire & Universe Custódia
Guardiões. Realizada nos parques e jardins. Uma apreciação para todos os empregados de
trabalho fez para o bem da comunidade. Negociações exposições e habilidades são mostrados.

Mel é disponibilizado para todos. A cera de abelha-vela (Vela sem chama pode ser mais adequado) está
aceso para todos os trabalhadores explorados e mortos!
Os seres humanos têm necessidades que são satisfeitas por resultados que implicam tipo alguns- de ação (trabalhos,..)
. 1GOD o exemplo de trabalho de 5 dias no dia 6 de avaliar a sua realização, completar qualquer inacabada
trabalho e plano de próxima semanas de trabalho. Um dia 7 descansar aproveitar a vida tem a-dia de diversão (comemoro)
.

Nota! Os trabalhadores são a força de vida da comunidade.

dia Trabalhadores em uma reunião: O recolhimento deslumbrante com exposições de comércio
está aberto de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida, mel e bebida (não alcoólico) ; ouvir,
cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma mente positiva. Feliz dia do
trabalhador!

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Para a gestão económica, salários e condições (MMM)
são definidos pelo Governo Provincial. Para uma melhor gestão económica todo
mundo é um assalariado. wmw ( x 1-7) são fixados anualmente pelo Governo.

Dia trabalhadores começa com uma oração dia dos trabalhadores.

trabalhadores Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) pede ajuda para que eu possa ser um trabalhador
úteis podem meus esforços ser apreciado e recompensado de forma justa eu me
esforço para fazer o meu melhor em todos os momentos eu vou fazer minha
comunidade orgulhosa de mim Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia Trabalhadores! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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5.3.7.Mothers dia (símbolo: Coelho)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia das Mães é um esforço conjunto do público, Shire & Universe
Custódia Guardiões. Parks & viveiros de exposições visor flor. Crianças honrar a sua mãe.
Padres mostrar adoração para a mãe de seus filhos. Obrigado 1GOD para mães. A
comunidade celebra a sobrevivência espécie através da maternidade. Mães festa com a
família, os amigos, rir e se divertir.

O dia das mães no recolhimento: The Gathering, deslumbrante com
flores homenagear todas as mães presentes, está aberto de 1 hora após
o nascer do sol ir para lá. Ter comida e bebida (não alcoólico) ; ouvir,
cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma
mente positiva. Feliz Dia das Mães!

Nota! Mães é o que a humanidade cresce a partir.

1GOD de Desenhar: ELA é Mãe, Cuidador / dona de casa.
S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Dia das Mães começa com a Prayer Dia das Mães.

mães Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado, “ 1GOD ”Para a bênção de
mães podem seus esforços ser apreciado e recompensado com amor
Vou honrar minha mãe
Vou cuidar dela em caso de necessidade Para a Glória de 1GOD
& o bem da humanidade
Esta oração é utilizada no dia das mães! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.1.7. Educação dia (símbolo: Livro)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia Educação é um esforço conjunto do público, Shire & Universe
Custódia Guardiões. Educação em si é exibida. Educadores Public & Scholars
mostrar! Todas as instalações de Educação Pública estão abertas. Educação-Certificados
são entregues. Famílias praticar Conhecimento-Continuidade. Avós e pais
compartilhar experiências vida- com crianças e netos!
Nota! Buscar, ganho em seguida, aplicar o conhecimento (Saiba & ensinar, transmitir)

SMEC ' Shire médica e educação Complex'
PHEC ' Hospital e Educação Provincial Complex'
pDEC ' Provincial de Defesa & Emergency centro'
CE ' Serviço de emergência comunitária'
Suporte Custodian Guardian, do berço à cremação 'Aprender e Ensinar' Educação gratuito. Acabar
com toda a educação não-governamentais. Substitua Universidade com CG Aprendizagem +
mais educação como experiência de trabalho aumenta.

dia Education at the Gathering: The Gathering, deslumbrando com conhecimento é
aberto de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida e bebida (não alcoólico) ; ouvir,
cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma mente positiva. Educação-Dia
feliz!

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Educação-dia começa com a Prayer Educação Dias.

Educação Day - Oração YY
querida 1 DEUS , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Promessas de buscar, obter e aplicar o
conhecimento por toda a vida para aprender & Ensine via Educação livre para
suporte de Pass-educação gratuita pública sobre experiências de vida para a
próxima geração Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia Educação! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.2.7.Defoliant dia (símbolo: Dead-folhagem)
C-GKalender Vergonha
Dias desfolhante Shame é um esforço conjunto do público, Shire & Universe
Custódia Guardiões. Terra é desmatada de culturas GM. agricultores
GM-colheita começar, SENHORA / R7

Desfolhante dias chama a atenção para uma guerra mal travada contra plantas. Desfolhante-toxina (Agente
laranja) faz a planta perder suas folhas. Ele foi desenvolvido por os EUA-Militar para aumentar a sua
taxa de morte de seres humanos. Desfolhante-toxina se tornou multi-purpose herbicida.

Os fabricantes de desfolhante-toxina expandidas em genético modificado (GM)
plantas alimentícias (Colheita do monstro) . Verificou-se que estes (GM) plantas alimentícias murcha fácil e morrer
jovem e têm dificuldade para se reproduzir. Ao comer alimentos a partir dessas plantas seres humanos pode
esperar para envelhecer mais rápido, rugas fácil, aborto, têm defeitos de nascimento e morte precoce.

Herbicidas e modificada genética sementes / plantas subir na cadeia alimentar modificar todos os-link
incluindo os seres humanos. Uma ameaça para a humanidade!

Organizar ou ser parte de protesto não-violento para ter militar livrar-se de armas tóxicas. Ajuda
Local-governo clara (queimar) terra de genético modificado (GM) plantas alimentícias. Pare de
usar herbicidas.

dia desfolhante no recolhimento: A coleta apoia actividades comu- nidade. Abra a partir
de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida e bebida (não alcoólico) ; ouvir,
discutir Herbicidas & GM-Crop.
Desfolhante-dia começa com a Prayer desfolhante-Day.

desfolhante Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) vai proteger planta, solo e água da
toxina Opor & parar modificação genética de qualquer ser vivo vai
garantir Shire queima envenenado solo punirá Herbicidas, Culturas
GM poluidores para a glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia desfolhante! Ou quando necessário.

Garantir o futuro Apoiar a sua comunidade
Virar VERGONHA em ação
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7.1.7.Grandparents dia (símbolo: Tartaruga)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia avós são um esforço conjunto do público, Shire & Universe Custódia
Guardiões. Parques estão abertas. Um dia para passar algum tempo juntos, netos com os
avós. Brincar, cantar, compartilhando uma refeição, conversando, rindo. Obrigado 1 DEUS para
avós.

Nota! Avós aplicar, 'Conhecimento-Continuidade'.
Onde os avós se mudaram para a vida futura. Netos lembrar-los através relembrando
com os pais. De modo a manter a sua existência viva nos corações e mentes dos
membros mais jovens da família. Depois de relembrar os pais devem orar, brincar, cantar,
partilhar uma refeição e rir junto com as crianças, terminando o dia feliz.

Dia das avós no recolhimento: A Gathering, deslumbrante com flores de honrar todos os
Avós presentes. É aberto de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida e bebida (não
alcoólico) ; ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma
mente positiva.

-Dia das avós felizes!
S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Avós-dia começa com a Prayer avós Dias.

Avós Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Respeita Avós para
Conhecimento-Continuidade, Obrigado das avós para dar-nos uma
herança, Obrigado das avós por nos ensinar Tradições Respeita Avós
por suas realizações Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é utilizada no dia das avós! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Conhecimento-Continuidade uma habilidade de sobrevivência essencial humana.
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7.3.7.Nourishment dia (símbolo: Comida)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia nutrição são um esforço conjunto do público, Shire & Universe Custódia
Guardiões. Parks & Viveiros exibir comida local. Comida e bebida (não alcoólico) são comemorados. Apreciar
1GOD' s fornecimento de alimentação, cheiro e saborear uma variedade de alimentos.

A comunidade local mostra a sua cozinha local. As refeições são compartilhados,
o riso é compartilhado. Alimentar os famintos, saciar a sede. Ninguém deve passar
fome ou com sede neste dia.

Nota! Boa nutrição mantém o corpo saudável.
dia nutrição no recolhimento: O recolhimento, mostra o
diversidade da culinária local. preparação de alimentos e dieta
informações perigos estão disponíveis. Desfrutar da gastronomia local,
tem comida e bebida (não alcoólico) , Alimentar os famintos saciar a
sede, ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração
feliz e uma mente positiva. Alimentação-Dia feliz!

Toda semana-dia precisa ter um tema Jantar: por exemplo

Dia 1: Legumes; Dia 2: aves; Dia 3: Mamífero;
Meio da semana: Réptil; day5: Frutos do mar; Final de semana: Sementes de nozes;

Dia divertido: Insetos.
Alimentar 5 vezes por dia:

'Pequeno-almoço, Early Day-lanche, almoço, Late Day-lanche, jantar'.

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Nutrição Dias inicia com uma oração nutrição Dias.

nutrição Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado por me fornecer com bebida diário e
comida eu me esforço para ser alimento merecendo cada dia eu possa ser
poupado agonizante Thirst & dores da fome entorpecente eu me esforço para
erradicar a fome e sede na minha comunidade Para a Glória de 1GOD & o
bem da humanidade
Esta oração é usado no dia nutrição! Ou quando necessário.
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8.1.7.Universe dia (símbolo: Foguete)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia universo são um esforço conjunto do público, Shire & Universe
Custódia Guardiões. Space-Exploração exibe em Parks! Celebrar realizações de
Space-Exploração da humanidade! Atualizações sobre Space-Exploration &
Space-Colonização! Cumprindo o destino humano como guardiões do universo físico. A
principal celebração do ano para o Universo Custodian Guardians (1Church) !

dia Universe at the Gathering: The Gathering, mostra imagens de realizações no
espaço-Exploration & Space-Colonização. Bem como planos para o futuro. O recolhimento é
aberto de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida e bebida (não alcoólico) ; ouvir,
cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma mente positiva.

Universo-Dia feliz!
1GOD criou o Universo 2 & seleccionada a humanidade para se tornar Custodian do
universo físico. 1GOD quer os seres humanos a se multiplicar e colonizar o espaço e se
tornar Guardiões do Universo físico.

Space-Exploration & Space-Colonização, Destiny da humanidade.

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Universo-dia começa com a Prayer universo Dias.

Universo Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado por selecionar Humanidade
para ser Custodian of
Universo Físico
Compromete-se a ser Custodian da Humanidade & Planeta Terra
compromete-se a colonizar o universo e tornar a sua Custodian pede ajuda no
cumprimento Destino da Humanidade Para a Glória de 1GOD & o bem da
humanidade
Esta oração é usado no dia Universo! Ou quando necessário.
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8.2.7.Holocaust dia (símbolo: Atomic-cloud)
C-GKalender Vergonha
Dia do Holocausto Shame é um esforço conjunto do público, Shire &
Universe Custódia Guardiões. Parques têm vigílias antinucleares

No ano-59 (CG NAT) , A 'US' atacou Humanidade & Planeta Terra duas vezes, insulto 1GOD . Os
2 ataques atômicos nas cidades de 'Hiroshima e Nagasaki' são uma declaração de guerra
contra a humanidade, Planeta Terra & Anti- 1GOD. The Evil Inglês hereditário-Tyrant & Evil
presidente norte-americano Franklin Roosevelt (as 2 pessoas mais mal na história humana) se
uniu para desenvolver armas para exterminar Humano-tipo & Planeta Terra, 1GOD' s
criações.
Mal US, Inglês e cidadãos canadenses se uniu para desenvolver ' Armas de destruição em massa' destruir
1GOD' s criações. Mal presidente dos Estados Unidos

Harry Truman (WWII mais mal Guerra-Criminal) em seguida, cometeu os atos criminosos
covardes mais horrendas usando 'armas de destruição maciça' para abate civis (Bebês,
mães, idosos, animais de estimação, ... Hospitais, escolas, casas, ...). O ato mais mal na
história humana. Ore conosco para que todos os envolvidos neste Holocausto. Reviva a
miséria e sofrimento que causou em todos os tempos.
Os EUA são o único país a usar essas ' Armas de destruição em massa' . Estão constantemente
a ameaçar Civilizações com o extermínio. Por exemplo

O mal Criminal Kennedy-irmãos / Civilização Soviética; Bush, Howard, Blair coalizão das
civilizações voluntariamente mal / iraquianas e iranianas. O Exército dos EUA é a maior
ameaça para a sobrevivência humana. O Exército dos EUA está desarmado de 'armas de
destruição maciça'. Produção de Armas de Destruição em Massa, termina. armas excisting
são desmontados: Breach, SENHORA / R7
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Urânio a principal fonte de materiais para a energia nuclear usada para
enriquecer urânio, necessário para construir ' Armas de destruição em
massa '. Portanto minas de urânio são fechadas / selado. A energia nuclear
é encerrada e desmantelada. Cientistas nucleares são enjaulados,
SENHORA / R7 & Nuclear-Science proibido !!!

Garantir o futuro Apoiar a sua comunidade
Virar VERGONHA em ação

Lembre-se do ataque em Humanidade Lembre-se dos civis
inocentes de 'Hiroshima / Nagasaki'
Nota! Fechando urânio minas é uma sobrevivência da Humanidade deve

Ajuda Shire fechar minas de urânio, usinas nucleares e instalações de
pesquisa nuclear.
Organizar ou ser parte de protesto não-violento para ter 'armas de destruição maciça'
desmontadas. Exigem: SENHORA / R7 para todos os cientistas nucleares, para todos 'Weapons of
Mass Destruction' fabrica, os líderes políticos que promovem este tipo de armamento, nenhum
militares pessoais que utilizam estas armas. sobrevivência

humanidades depende de

você!
dia Hollocaust no recolhimento: O recolhimento apoia actividades comuni- dade. Abra a
partir de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida e bebida (não alcoólico) ; ouvir,
discutir o desarmamento.

Holocaust-dia começa com a Prayer Holocausto Dias.

Holocausto Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) vai lembrar as vítimas de Hiroshima e Nagasaki
e US mal se processar todas as pessoas que são uma ameaça para as suas
criações vai garantir a destruição de armas de destruição irá fechar minas de
urânio, desmantelar todas as plantas, instalações de Pesquisa de Energia
Nuclear e processar seus operadores. Para a Glória de 1GOD & o bem da
humanidade
Esta oração é usado no dia do Holocausto! Ou quando necessário.
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9.1.7.Habitat dia (Símbolo: qualquer Erva daninha)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia Habitat é um esforço conjunto do público, Shire & Universe
Custódia Guardiões. Há um Habitat anual clean-up!
(Rasteira seco, as plantas perigosas) . No dia Habitat é uma iniciativa comuni- dade local para
criar consciência sobre o meio ambiente local. Governo Local- organiza actividades amigas
do ambiente apoiados pela comunidade e Custodian Guardians por exemplo como lidar com o
ar, água, poluição do solo e lixo; como salvar criaturas e plantas ameaçadas de extinção.
Auto-preservação significa que temos de viver em harmonia com o Meio Ambiente. Olhando
depois do Habitat é parte do destino da humanidade.

Nota ! 2º dia mais importante para Custódia Guardiões.
Morais e civis deveres: Fechar minas de carvão! Pare de carvão, gás, petróleo, urânio, madeira
.. processar Air Poluidores queimando! Fechar urânio minas! Desmonte nuclear de Estações!
Desarmar militar de Armas Nucleares! Parar de produzir toxinas! Processe o lixo Toxina! Parar de
crescer GM-colheita! Fechar Os produtores de sementes e processá-los.

Harmonizar com o Habitat!
dia Habitat no recolhimento: O recolhimento apoia actividades dade commun-. Há
visualização Habitat! O recolhimento é aberto de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter
comida e bebida (não alcoólico) ; cantar e dançar, ouvir música, desfrutar de riso, tem um
coração feliz e uma mente positiva. Habitat-Dia feliz!

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Habitat-dia começa com a Prayer Habitat-Day.

Habitat Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) pede ajuda na proteção do Habitat
Promessas de manter Poluidores Promises responsáveis para
harmonizar com a Habitat Solicita poluidores ser punido agora e na vida
após a morte Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia Habitat! Ou quando necessário.
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9.3.7. cron dia (símbolo: Por cento)
C-GKalender celebração
cron celebrações do dia são um esforço conjunto do público, Shire & Universe
Custódia Guardiões. Freebies mão-out do cron. ' cron '
(Run Comunidade Owned lucro não-for) , Lobby por apoio e voluntários! ' CRBC' ( Cron-Retail
& Bazaar Complex) estão abertos para os compradores.
Nota! cron substituir (Tornar obsoleta) Estado-propriedade (O comunismo)
& propriedade privada (Capitalismo) Aproveitadores.

dia cron no recolhimento: O recolhimento suporta Cron. Cron local fazer info & brindes
disponíveis. O recolhimento é aberto de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida
e bebida (não alcoólico) ; ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um
coração feliz e uma mente positiva. Feliz cron Dia!

cron ( Run comunidade não tem fins lucrativos Owned) um modelo de negócio Universo
Custodian Guardians que substitui entidades estatais e modelos de negócios
Private-propriedade. UMA cron organização precisa ser gerenciado. liderança individual é
tirania. Liderança pelo Comitê é justo. Cron D-mC ( Comitê de tomada de decisão) consiste
de 7 membros.
Nota! Run Comunidade Owned não tem fins lucrativos, o destino de comsumer.

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Dia Cron inicia com uma oração Dia cron.

cron Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) promete substituir State &-propriedade
privada com o cron se compromete a ver Profiteers processados
Compromete-se a aderir aos direitos comunitários e Trabalho ética de
trabalho para o meu mais alto padrão para o benefício da comunidade Para
a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia cron! Ou quando necessário.
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10.1.7. Padres dia (Símbolo: qualquer Lagarto)
C-GKalender celebração
Pais celebrações do Dia é um esforço conjunto do público,
Shire & Universe Custódia Guardiões. Barbeques elétricos (Sem
queima de carvão, gás, madeira ..) escaldante em parques.

Crianças honrar seu pai. Mães mostrar adoração
para com o pai de seus filhos.
Nota ! Padres vestir colorido!
O dia dos pais no recolhimento: O recolhimento é escaldante com alimentos. Honrando
todos os pais presentes. O recolhimento está aberto de 1 hora após Sunrise ir lá. Ter comida
e bebida (não alcoólico) ; ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração
feliz e uma mente positiva. Feliz dia dos pais!

Nota ! Padres execução destino da humanidade. 1GOD de
Desenhar: ELE é Pai, Provider / Protector.
S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Padres dias começa com a Prayer-Dia dos Pais.

Padres Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado para a bênção dos Pais
Que seus esforços ser apreciado e recompensado com respeito eu te amo
pai!

Vou cuidar dele em caso de necessidade Para a Glória de 1GOD
& o bem da humanidade
Esta oração é usado no dia dos pais! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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10.2.7. Gordura dia (símbolo: Hippopotamus)
C-GKalender Vergonha
Dia Blubber Shame é um esforço conjunto do público, Shire & Universe Custódia
Guardiões. feiúra junk-food, exposições!
Blubber é causada por excesso de comida, dieta errada e falta de atividade física. pessoas
com sobrepeso se cansam facilmente, tornando-os menos útil um fardo. A
comunidade precisa para tomar a carga sobre esses indivíduos fracos infelizes.

Shire dá 'relatório eliminação Blubber'. Comunidade tem de trabalhar
em conjunto para eliminar e processar fornecedores de junk-food e
bebidas açucaradas tanto o álcool e não-alcoólicas. Blubber é
revoltante feio fazer você querer vomitar.

Para o seu corpo bem-estar eliminar a gordura de baleia! ! !
dia Blubber no recolhimento: Abra a partir de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. atividades
comunitárias são suportados. Ter comida e bebida (não alcoólico) ; ouvir, discutir obesidade,
dieta e atividade. Dizer NÃO para DOCE

Frutose a principal causa de diabetes, obesidade .. (Gordura

- Pessoas) A frutose é ruim se ele vem em açúcar ou frutas. Dizer NÃO para
Bolo, Pequeno-almoço de cereais, Cola, cordial, energia bebidas, com
sabor de leite, sorvete, Liquers, limonadas, Marmalade, deserto doce,
doce-lanches ...
Nota! efeitos colaterais Obesidade: Depressão, Diabetes, cansaço,

fora do ar, pressão arterial elevada, a morte precoce!
Blubber-dia começa com a Prayer Blubber-Day.

Gordura Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Ajuda-me a não ser obeso Ajuda o
obeso ficar saudável
Punir os prestadores de junk-food na vida & Afterlife Deixe esta
comunidade ser junk-food livre Para a Glória de 1GOD & o bem da
humanidade
Esta oração é usado no dia Blubber! Ou quando necessário.
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11.1.7. Sobrevivência dia (Símbolo: qualquer Gato selvagem)

C-GKalender celebração
celebrações do Dia sobrevivência são um esforço conjunto do público, Shire & Universe Custódia
Guardiões. Confira Serviços de Emergência. Mostrar o orgulho em sobrevivência humana. Avaliar
'Survival-corrente'! Um dia em que os serviços de emergência, segurança show de pessoal interno
e externo fora de suas capacidades. Apoiá-los.

dia sobrevivência no recolhimento: O recolhimento suporta, Emergen
- cy & secutity servces. Abra a partir de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida e
bebida (não alcoólico) ; ouvir, discutir obesidade, dieta e atividade. Vivo por, Survival-corrente. Survival-Dia
feliz!

Nota ! No Survival 1 prioridade.
fim Survival: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,
4.Family, 5.Individual, 6.Os animais destinados, pertences 7.Personal

Survival por Idade: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Segurança,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
Quando uma necessidade para decidir uma ordem de sobrevivência se aplica, use acima regras.

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Survival-dia começa com a Prayer Survival-Day.

Sobrevivência Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Graças você para a sobrevivência da
humanidade eu me esforço para ajudar o meu corpo, specie & comunidade
sobreviver farei sobrevivência prioridade meu no.1 Por favor, apoiem os meus
esforços para sobreviver Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia Survival! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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11.3.7. Animal dia (Símbolo: qualquer Animal)

C-GKalender celebração
Dia Pet celebrações de um esforço conjunto do público, Shire & Universe Custódia Guardians. show de Animais off
... Pet clubes colocar em exposições e dar informações. Um dia para mimar o seu animal de estimação. Pets'
satisfazer uma necessidade social. propriedade animal de estimação precisa ser responsável. Um animal de
estimação pode ajudar uma pessoa a levar uma vida mais saudável.

Pet dia no Gathering: O recolhimento está comemorando animais de estimação (Note que este é o
único dia animais de estimação são bem-vindas no recolhimento) . É aberto de 1 hora após o nascer do
sol ir para lá. Ter comida e bebida (não alcoólico) ; ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem
um coração feliz e uma mente positiva. Pet-Dia feliz!

Nota ! Animais de estimação uma necessidade humana. Pet são uma parte vital da educação gratuita.

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Pet-dia começa com a Prayer Pet-dia.

Animal Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado, para a alegria de animais Vou treinar,
cuidar e valorizar todos os animais de estimação eu me esforço para ser um
responsável guardião do animal de estimação cuidar Vou proteger animais da
crueldade e maus-tratos Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia animal de estimação! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Crueldade
contra os
Animais
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12.1.7.Good-saúde dia (símbolo: Polvo)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia de boa saúde são um esforço conjunto do público, Shire & Universe Custódia
Guardiões. Health & Fitness em parques ... Shire apresenta atividades carnaval tipo e
entretenimento sublinhando saúde e fitness. serviços de saúde mostram exposições. Um dia para
comer e beber saudável

(Sem álcool! Nenhum alimento GM! Sem carnes & aves fabricados! Sem Lemonades Sem
substâncias que alteram a mente! Não fumar Sem doces!)
E fazer alguma atividade de fitness. Visitar os doentes!

dia bom para a saúde no recolhimento: O recolhimento é escaldante com
alimentos saudáveis. Está aberto de uma hora depois do nascer ir lá. Ter comida
e bebida (não alcoólico) ; ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem
um coração feliz e uma mente positiva. Dia feliz Boa saúde!

Nota ! Boa saúde para uma vida útil longa.
S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Boa-Health Day começa com uma oração de boa saúde Day.

Boa saúde Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Apologize para o meu estilo de vida
saudável eu me esforço para fazer as pazes
Por favor, apoiem os meus esforços para fazer as pazes Eu apoio
'tratamento gratuito ao doente' Para a Glória de 1GOD & o bem da
humanidade
Esta oração é usado em um bom dia Saúde! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Você só tem uma olhada corpo depois que ele!

Não se torne um viciado farmacêutica ou
corpo de peças de reposição Anti 1GOD monstro
!!!
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12.2.7. Vício dia (símbolo: Halt)
C-GKalender Vergonha
Dia Addiction Shame é um esforço conjunto do público, Shire & Universe Custódia Guardiões.
Addiction feiúra, exposições! Vícios são causados por pressão dos colegas e fraqueza de espírito
e corpo. pessoas viciadas estão desesperados e indignos de confiança, tornando-os uma ameaça
e um fardo.
A comunidade precisa para tomar a carga sobre estas pessoas fracas infelizes.

Halt Vícios de Comunidades destruindo
Dizer NÃO!

Para Vício!
Nota! Todo mundo tem um dever moral e civil para excluir íons adicto da
comunidade! Viciados precisam de constante observação para impedi-los de
re-viciante. Viciados e addics últimos não se pode confiar!

Garantir o futuro Apoiar a sua comunidade
Virar VERGONHA em ação
dia Addiction no recolhimento: O recolhimento apoia actividades comu- nidade. Abra a
partir de 1 hora após o nascer do sol ir para lá. Ter comida e bebida (não alcoólico) ; ouvir,
discutir vícios. Dizer NÃO! Para

VÍCIO!
Addiction-dia começa com a Prayer-Day Addiction.

Vício Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Ajude-me não ser um viciado
Ajudar a humanidade a conter vícios Punir prestadores de
vícios na vida e Afterlife Deixe esta comunidade ser vício livre
Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade
Esta oração é usado no dia Addiction! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.1.7. Arbusto dia (símbolo: Berry / porca)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia arbusto é um esforço conjunto do público, Shire & Universe Custódia
Guardiões. Grinalda, Berry / Nuts, botas polidas ...

Nos pais manhã preencher botas com bagas e nozes (Sem doces, não
apresenta !!!) . As botas polidas foram na noite anterior colocado na
sala de estar pelas crianças e pais.
Um recife feito de arbustos de folhas locais (artificial) . Coloridos decorados, incluindo 3 velas
elétricas (Nenhuma cor / tamanho) simbolizando 1GOD 1FAITH 1Church. Uma bacia de bagas
e porcas é colocado no centro do recife. As bagas e nozes são repostos conforme necessário. O
recife ficar está na mesa até chegar o dia de Ano Novo.

dia arbusto no recolhimento: The Gathering, tem um arbusto de folhas Reef (artificial) exibição.
Está aberto de uma hora depois do nascer ir lá.
Ter comida (Bagas / porcas) & bebida (não alcoólico) ; ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar
de riso, tem um coração feliz e uma mente positiva.

Arbusto-Dia feliz!
Nota ! Berries & Nuts uma obrigação
em qualquer dieta!

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Arbusto-dia começa com a Prayer arbusto-Day.

Arbusto Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado, por Arbustos
Farei Berries & Nuts parte da minha dieta diária Eu prometo para
plantar e manter arbustos no Shire-Oasis serei um guardião
Arbusto cuidar responsável Para a Glória de 1GOD & o bem da
humanidade
Esta oração é usado no dia do arbusto! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.3.7. Árvore dia (símbolo: qualquer Tree)
C-GKalender celebração
celebrações Tree-dia são um esforço conjunto do público, Shire, universo de Custódia Guardiões.
Parques de visitas. Plante uma árvore! As árvores são essenciais para a humanidade sobrevivência e
bem estar. Seja uma Árvore-Custodian.
A família se reúne em torno de uma árvore artificial. Que tem sido decorativos, ted, cantando, sendo
alegre e amorosa, dando-se presentes (Tree- fruta única) em seguida, compartilhar uma refeição. -se de
uma estadia de árvore até o dia de Ano Novo.

Dia da Árvore no recolhimento: Cada Gathering, está comemorando
Trees. Está aberto de uma hora depois do nascer ir lá. Tem uma árvore
artificial decorada. Ter comida
(Árvores de fruto) & bebida (não alcoólico) ; ouvir, cantar e dançar a
música, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma mente positiva. Feliz
Dia da Árvore!

Nota !
Ser Tree-Custodian é o destino
da humanidade!
CG plantações de árvores apoio
(Floresta reciclar) .

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Árvore-dia começa com a Prayer Tree-dia.

Árvore Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado, pela beleza das árvores
Comprometo-me a ter Tree-vândalos processado Eu prometo para
plantar e manter árvores no Condado-Oasis serei um guardião Árvore
cuidar responsável Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Esta oração é usado no dia da árvore! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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14.0.1. Páscoa dia (símbolo: qualquer Coruja)
C-GKalender celebração
celebrações do Dia da Páscoa é um esforço conjunto do público, Shire & Universe
Custódia Guardiões. Refletir sobre o ano passado!

Shire apresenta atividades do tipo carnaval, entretenimento terminando com
display Laserlight at Sunset. Não há noite toque de recolher entre Páscoa & 1 St dia
do próximo ano. É tempo para refletir sobre os últimos 364 dias. Cada pessoa faz
uma análise do ano passado e prepara um plano para o próximo ano.

dia da Páscoa no recolhimento: The Gathering, é escaldante com alimentos saudáveis. O
recolhimento reflete sobre o ano e os planos para o próximo ano passado. Está aberto de
uma hora depois do nascer ir lá. Ter comida e bebida (não alcoólico) ; ouvir, cantar e dançar a
música, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma mente positiva. Páscoa-dia feliz!

Nota ! Olhe para trás, em seguida, planejar com antecedência.

Night-toque de recolher em Quattro ano é prorrogado
por 3 horas, e não toda a noite.

S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Páscoa-dia começa com a Prayer Páscoa-dia.

Páscoa Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado por um ano variada
Estou analisando estes anos experiências de vida No próximo ano
o plano é fazer mais bem Agora Páscoa pode me levar para o
próximo ano Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade
Esta oração é usado no dia da Páscoa!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Este ano está chegando ao fim. Foi analisado. Agora prepare-se para um novo começo através
da reciclagem de alguns dos anterior.
Junte-se a nós! Abrace-Guardião Custodian Nova Era tempo de gerenciamento
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A cada 4 anos é um Quattro-Year. É comemorado com um dia: TudoQuattro Páscoa!

14.0.2.Quattro dia (símbolo: qualquer rã)
C-GKalender celebração
celebrações Quattro-dia são um esforço conjunto do público, Shire & Universe Custódia
Guardiões. Refletir sobre quatro anos passados! Este é um dia de reflexão. Normal Night-Toque
de recolher aplica.

É tempo para refletir sobre os últimos 4 anos. Cada pessoa faz uma análise dos últimos 4
anos e prepara um plano para os próximos 4 anos.

Shires & Province publicar 4 planos ano.
Quattro dia no Gathering: O recolhimento, está refletindo, está apresentando uma visão dos
próximos 4 anos. Está aberto de uma hora depois do nascer ir lá. Ter comida e bebida (não
alcoólico) ; ouvir, cantar e dançar a música, desfrutar de riso, tem um coração feliz e uma
mente positiva.

Dia feliz Quattro!
S ocialize Apoiar a sua comunidade Comemoro
Quattro-dia começa com a Prayer Quattro-Day.

Quattro Day - Oração YY
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado por desafiantes 4 anos que
estou refletindo sobre os últimos 4 anos
Eu me esforço para perseverar durante os próximos 4 anos estou
preparando meu novo plano de quatro anos para a Glória de 1GOD & o bem
da humanidade

Esta oração é usado no dia Quattro!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Traga o interesse de extra em sua vida na Fun-dia. Participar de temas
Guardião Fun-dia Depositário.
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Junte-se a nós! Abrace Custodian-Guardião Nova Era tempo de gestão:
Termo curto
CG Klock ~ Time-triângulo-line ~ Night-Toque de recolher ~

Rotina CG diário ~
Termo médio
CG Kalender ~ temas-dia de diversão ~
Longo prazo

CG Khronicle ~
continuidade CG O conhecimento ~

1GOD 'Ciclo s:
Começando> end> Recycle> início> end> reciclagem ...

o Legislador Manifest 1GOD de Mensagem mais recente fazendo tudo obsoleto
anterior!

Fim
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