Bewaarder Guardian New-Age time-management

FUN - DAYS
Thema's
1God 1FAITH 1CHURCH Universe Custodian Guardians

1GOD gemaakt tijd in smaak meten & End!
C> Feestdag F> Leuke dag M> Herdenkingsdag S> Shame-day
Maand dag
Ster
Zon

Dag
New-Year Day 1.1.1

Shire Day 1.3.7

BlossomDay 2.1.7

Slachtoffers van misdrijven Day 2.4.7

Kwik Vermenigvuldiging Day 3.1.7 Slachtoffers of War Dag 3.4.7

Venus
Aarde
Maan
Mars
Jupiter

Vervuiling Day 4.2.7
Mothers Day 5.3.7

Kinderen Dag 4.1.7
Dag van de Arbeid 5.1.7

Onderwijsdag 6.1.7
Ontbladeringsmiddel Day 6.2.7
Grootouders Dag 7.1.7 Voeding Day 7.3.7
Universe Dag 8.1.7
Holocaust Dag 8.2.7
Saturnus Habitat Dag 9.1.7
Cron Day 9.3.7
Uranus
De Dag van vaders 10.1.7
Blubber Day 10.2.7
Neptunus Survival Day 11.1.7
Pet Day 11.3.7
Pluto
Good-health Day 12.1.7 Verslavingen Day 12.2.7
Zonne
Struik Day 13.1.7
Boomfeestdag 13.3.7
Pasen Pascha Dag 14.1.7
Quattro Day 14.0.2
Fun-Day thema's zorgen voor een gemeenschap nodig om te vieren beschaamd & herinneren. Fun-dagen
niet onder Bewaarder Guardian Fun-Day thema's kunnen worden gebruikt voor lokale thema's. Notitie!
Feestdagen worden niet ondersteund op weekdagen 1> 6! Met uitzondering van Nieuw-Years dag,
Pascha en Quattro-Pascha.

Een gezond menselijk lichaam & Soul nodig om gelukkig te zijn, lachen, zingen, dansen, bidden, zorg,
aandeel, socialiseren en genieten dus deelnemen aan Fun Day thema's.

deelname aan Vieringen, Memorial & SCHANDE Day's het hele jaar is een belangrijk en essentieel
onderdeel van de gemeenschap leven. Socialiseren met andere mensen is belangrijk en nodig is voor
persoonlijke emotionele stabiliteit. Het speelt ook een belangrijke rol in een goed functionerende
gemeenschap. Een goed functionerende gemeenschap heeft een betere kans om te overleven.
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Gedenkteken Days helpen slachtoffers van onrecht. Deze dag de gemeenschap
aan te moedigen om te proberen om toekomstige fouten te voorkomen. Memorial
dag hulp bij het rouwproces.
CG ondersteunen Memorial dagen.

SCHAAMTE dag houden zich bezig met kwaad aanvallen

door mensen op de planeet Aarde en / of de mensheid.

Schande dag zijn een wake up call voor de mensheid.
Shun & Shame van toepassing is.

LEUKE DAG

Celebrations Gedenkteken SCHAAMTE
1GOD het voorbeeld werk 5 dagen. Op dag 6 je prestatie te
evalueren, te voltooien elke onvoltooid werk en van plan
komende weken werk.
op dag 7 rust genieten van het leven hebben een Leuke dag.

1GOD had een rust. Mediteren en bidden op zoek naar innerlijke harmonie en geluk in zijn
ziel. The Angels muziek gemaakt, gezongen, gedanst en gelachen werd overal gehoord. 1GOD
was in het midden van al deze vrolijkheid genieten van alles. 1GOD noemde dit 7 th dag Leuke
dag.
Wij volgen 1GOD ! Brei 6 dagen en maak de dag van 7 a Fun-Day. Socialiseren, vrolijk, eten, drinken (niet
alcoholisch) , Zingen, dansen, lachen maar ook bidden en te mediteren op zoek naar innerlijke harmonie
en geluk. Ga naar een Gathering. Ondersteuning Celebrations, Monumenten & Shame dagen.

1GOD wacht om hier van U!

JJ

LEUKE DAG - Gebed

yy

JJJJ

Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) Thanks' je wel voor deze weken uitdagingen Ik heb
geprobeerd om de Daily-Gebed leven
Vandaag heb ik vieren en aanbidden met familie en vrienden Ik vraag
om leiding in de komende week voor de glorie van 1GOD & de Goede
van de Mensheid
Op themadagen een relevant gebed wordt gebruikt + het gebed Fun-Day!
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1.1.1.New-Jaar dag (symbool: Slang)
C-GKalender Celebration
New-Years Day feesten zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal Custodian
Guardians. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ; luisteren, zingen en dansen op muziek, genieten van
het lachen, hebben een gelukkig hart en een positieve geest.

Notitie! Er zijn geen vuurwerk. Ze worden vervangen door een
laser-verlichting. Er is geen nacht-avondklok tussen

Pasen ( laatste dag van vorig jaar) & Nieuw jaars.
dag New-Year's in the Gathering: The Gathering is geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan.
Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ; luisteren, zingen, dansen op muziek, genieten van het lachen,
hebben een gelukkig hart en een positieve geest. Bewaarder Guardians verwelkomen het komende
jaar met een niet-alcoholische toast, een knuffel, een kus en een gebed. Gelukkig nieuwjaar !

Notitie! De struik krans &
boom worden verwijderd.

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
New-Years Day begint met een Prayer New-Years Day.

Nieuw jaars Day - Gebed

yy

Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) Vraagt voor begeleiding in het komende jaar
Zodat ik nederig mag blijven en dienen mijn gemeenschap Leef volgens mijn
volledige potentieel
Verspreid de boodschap van de Wetgever Manifest voor de glorie van
1GOD & de Goede van de Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt op de 1 st dag van het jaar!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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1.3.7. Graafschap dag (symbool: Een t)

C-GKalender Celebration
Shire-vieringen zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire, Universe Bewaarder
Guardians. Parken zijn open vol activiteiten. Lokale Regering presenteert carnaval type
activiteiten en entertainment. Onderstrepen unieke lokale tradities, Dialect + een parade & vlag
verhogen. Hoofdtaal & Dialect in gebruik zijn, moet ook de traditionele kleding gedragen worden
en de lokale keuken genieten.

Shire dag op het Gathering: The Gathering oogverblindende met gen van traditionele kleding is geopend
van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Hebben lokale gerechten & drink (niet alcoholisch) ; luisteren, zingen
en dansen op traditionele muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart en een positieve geest.

Gelukkig Shire-Day!
S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
EEN Graafschap is waar mensen bij elkaar komen om een gemeenschap van maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor een achtervolging van een gemeenschappelijk goed voor alle bouwen. EEN ' Graafschap'
houdt de lokale tradities in ere. Het voorziet SMEC (Gratis onderwijs) En bewaakt de lokale Habitat. Het bezit van
het gehele land, biedt het Cluster-homes (Huur s') vaststelt cron

(Community Run & Owned not-for-profit business) . EEN ' Graafschap'
heeft 1 of meer " Shire-Oasis', gemaakt van SMEC, 'CRBC ( CROn- Retail & Bazaar
Complex) ', Sanctuaries (Habitat) , Landbouw, Gemeenschappelijk-Cluster-Housing &
Work-Kapellen.

Shire dag begint met een Prayer Shire Day.

S huren dag- Prayer

yy

Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st name) dringt erop aan dat deze nederige gemeenschap
kunnen worden gezegend Een gemeenschap die leeft in harmonie met zijn
habitat Een gemeenschap die stimuleert groeiende families Een gemeenschap
die is mijn thuis voor de glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Shire dag! Of als dat nodig is.
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2.1.7. Bloesem dag (symbool: Bloesem)
C-GKalender Celebration
Blossom-vieringen zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire, Universe Bewaarder
Guardians. Parks Kinderdagverblijf weergave bloesem exposities. Geniet van 1 GOD' schepping,
Blossoms. Bewonder hun uiterlijk, kleuren, en de diversiteit, de geur van hun ingewikkelde
bedwelmende geur. Dank 1 GOD voor Blossoms. He & She verklaren hun liefde voor elkaar door
het delen van een bloesem, een maaltijd, dansen en lachen samen.

Bloesem van de dag op het Gathering: The Gathering oogverblindende met bloesems is geopend
van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ; luisteren, zingen en
dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart en een positieve geest. Gelukkig
Blossom-Day!

Notitie ! Bescherm planten die we hen kunnen genieten in de toekomst.

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Blossom dag begint met een Prayer Blossom Day.

B lossom Day - Gebed

yy

Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) Thanks' U voor de schoonheid van de bloesems
Blossoms zijn aangenaam voor het oog en het hart Ik vraag dat als de
bloesems, kunnen romantiek bloeien Ik beloof dat ik te beschermen en te
koesteren planten voor de glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op de Bloesem van de dag! Of als dat nodig is.

He & She een match made in heaven!
1GOD's

HIJ ZIJ de oprichting van een Familie!

Ontwerp:

HIJ is Vader, Provider / Protector.
ZE is Moeder, Verzorger / Huisman.

Er is geen gelijkheid, geen Heilige-huwelijk, geen verzorging van kinderen voor, mensen met een
seksuele handicap (Kind-aanrander, verward geslacht, hetzelfde geslacht) .
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2.4.7. slachtoffers van Misdrijf dag (symbool:

Handmanchetten)

C-GKalender Gedenkteken
Slachtoffers van misdrijven (VC) Day memorial is een gezamenlijke inspanning van het publiek,
Shire & Heelal Custodian Guardians. Herdenkingen worden gehouden. Er zullen exposities van
'Crime-preventie', 'Community-bescherming', 'Law-enforcement' en rechterlijke macht. Support &
join 'Crime-preventie'
(Buurtwacht) . Ondersteuning gemeenschap inspanningen in het helpen en geruststellend,
'slachtoffers van misdrijven'.
Word lid! Ondersteuning door: kijken, opname, rapportage, acteren (Het maken van
civiele arrestatie) . Het is de plicht van elke persoon aan de gemeenschap veilig te
houden.

slachtoffers van dag misdaad op het Gathering: The Gathering is com- forting 'slachtoffers van
misdrijven'. Het is geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ;
luisteren, zingen en dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart en een
positieve geest.
Notitie! Bewaarder-Guardian support verwijdering en verantwoording van de rechterlijke macht, dat
is zacht op 'Wetteloosheid'!

Socialiseren Steun Uw Gemeenschap Reflect & Ondersteuning
Slachtoffers van misdrijven dag begint met een Slachtoffers van Gebed Crime Day.

slachtoffers van Misdrijf Day - Gebed

yy

Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st name) wenst de angst en pijn van de slachtoffers van
misdrijven Help slachtoffers van misdrijven te vergemakkelijken krijgen Justice &
compensatie Ik beloof om te helpen vervolgen misdrijf oneindige Stel dat het
kwaad wordt gestraft in Life & Afterlife voor de glorie van 1GOD & de Goede van de
Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op slachtoffers van de dag Crime. Of als dat nodig is!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Slachtoffers van misdrijven verdienen support & Justitie. .
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3.1.7.Multiplication dag (symbool: Ei)
C-GKalender Celebration
Vermenigvuldiging vieringen van de Dag is een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire &
Heelal Custodian Guardians. Parks Kinderdagverblijf weergave bloesem exposities. In de ochtend
families geven elkaar eieren van welke aard dan ook. Voor de kinderen moeten ze worden
verborgen, zodat ze kunnen kijken voor hen. Speelgoed zoals kip, hagedis of vis zijn ook geschikt. In
de middag gezinnen moeten een picknick en genieten van de parken en tuinen (Weer) . Koppels
vieren paring. Een gezin starten!

Vermenigvuldiging dag op het Gathering: The Gathering oogverblindende met bloesems is
geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heb eten
(Eieren welke aard) & drink (niet alcoholisch) ; luisteren, zingen en dansen op muziek, genieten van het
lachen, hebben een gelukkig hart en een positieve geest. Gelukkig Multiplication-Day!

Notitie! Verveelvoudiging voor Specie Survival & Space-koloniserende.

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Vermenigvuldiging dag begint met een Prayer vermenigvuldiging Day.

Vermenigvuldiging Day - Gebed

yy

Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) Thanks' U voor het plezier van de paring vraagt voor de
vruchtbaarheid en een gezonde geboorten Panden om te paren en
vermenigvuldigen

Zo kan de mensheid het universum te koloniseren voor de glorie van 1GOD
& de Goede van de Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt op Vermenigvuldigen dag. Of als dat nodig is!

Voor specie overleven mensen zijn om te paren en te vermenigvuldigen. CG overtuiging dat paring &
vermenigvuldigen maakt deel uit van een vaste relatie (Heilig Huwelijk Contract) van een HE en een SHE. Het
koppelen en te vermenigvuldigen buiten Heilig Huwelijk is, 'Trashy'. Shame & Shun trashy mensen.

Voor mensen met een verstandelijke en / of seksuele-handicap (Kind-aanrander, zelfde geslacht,
verward geslacht) -patiënten er is geen Heilige-huwelijk, geen ouderschap.
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3.4.7. slachtoffers van Oorlog dag (symbool: bajonet)
C-GKalender Gedenkteken
Oorlogsslachtoffers (VW) Day memorial is een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire &
Heelal Custodian Guardians. Herdenkingen worden gehouden. VW worden herdacht en getroost. Anti-war
parade wordt gehouden.

SOLUTIONS moetworden NON - Hevig!
Communautaire beloften nooit deelnemen aan invasies en tot Invaders en
oorlog-criminelen te vervolgen. Low-key show van militaire paraatheid. Peace &
Justice. Ondersteuning Vredesbeweging en vervolging van geweld War! MEVROUW
/ R7
slachtoffers van daagse oorlog in the Gathering: The Gathering heeft een herdenking herinneren
'Victims of War'. Het is geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet
alcoholisch) ; luisteren, zingen en dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart
en een positieve geest.

Socialiseren Steun Uw Gemeenschap Reflect & Ondersteuning
Slachtoffers van War dag begint met een Slachtoffers van War Prayer Day.

slachtoffers van Oorlog Day - Gebed

yy

Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st name) belooft om te helpen en krijgen de communautaire hulp voor
slachtoffers van oorlog wenst het verdriet en de pijn van de slachtoffers van de oorlog Ik
beloof gemakkelijk om te helpen vervolgen War-criminelen Stel dat Invasions worden
afgeschaft voor de glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Oorlogsslachtoffers dag! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Invasions End! Grensconflicten wordt onderhandeld zonder geweld.
Het doden van burgers Shirt! Killers worden vervolgd. MEVROUW / R7 .

Killing Soldiers Ends! Soldaten worden gevangen.
Marteling Ends! Beulen worden vervolgd. MEVROUW / R7 .
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4.1.7. Kinderen dag (symbool: Lantaarn)
C-GKalender Celebration
Kinderen-vieringen zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire &
Heelal Custodian Guardians. Parken geven lantaarn exposities. Het is hechting
tijd voor ouders en kinderen die spelen, zingen en lachen samen.

Een dag van familie vreugde. Dank 1 GOD voor kinderen. Shire het centrum is versierd met
lantaarns. Shire organiseert vliegeren. In de avond een lantaarn parade waar alle kinderen
moeten deelnemen.
Notitie! Kinderen zijn onze toekomst en onsterfelijkheid.
Notitie! Geen kaarsen worden gebruikt of een andere vlam aan het licht lantaarn.

Kinderen dag op het Gathering: The Gathering geopend van 1 uur na zonsopgang gloeit
met lantaarns er naartoe te gaan. Heeft eten & drinken
(niet alcoholisch) ; luisteren, zingen, dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een
gelukkig hart en een positieve geest. Fijne kinderdag !

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Kinderen dag begint met een Prayer Children Day.

Kinderen Day - Gebed

yy

Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) Dank u, voor de zegen van kinderen Mogen wij
altijd genieten van deze zegen Ik beloof dat ik het onderwijs te geven en
hen zal ik laten zien hoe om te aanbidden voor de glorie van 1GOD & de
Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op de dag van Childrens'! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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4.2.7. Verontreiniging dag (symbool: Vuilnisbak)
C-GKalender Schaamte
Dag vervuiling Schande zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire &
Heelal Custodian Guardians. Parks worden opgeruimd. Een hebzucht gedreven
industriële revolutie en haar moloch throw

weg marketing hebben en vervuilen onze planeet. De
wegwerpmaatschappij afval wordt het draaien van de aarde in een ziekte
doorzeefd Tip. Water verandert in een slijm,

stinkende en ongezonde, riolering. Een verplichte clean-up dag
en van de gemeenschap. Shire het organiseren van de clean-up
iets dat schoonmaken + afval verwijderd moet worden.

Na clean-up iedereen is het hebben van een
picknick & na te denken over hoe om te
verminderen Garbage, vervuiling en straffen
vervuilers!

dag verontreiniging op de Gathering: The Gathering handen uit reiniging adviseren en
vuilniszakken. Open van 1 uur na zonsopkomst ga daarheen. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ;
luisteren, zingen en dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart en een
positieve geest.

SECURE THE FUTURE Steun Uw Clean Community
Beurt SCHAAMTE into Action Met vervuiling en het straffen vervuilers is een
mensheid overleven must.
Vervuiling dag begint met een gebedsdag vervuiling.

Verontreiniging Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) verontschuldigt zich voor onzin verklaren door
mijn gemeenschap zal ik goedmaken

Iedere vervuiler wordt gestraft
Ik proberen te leven in een vervuiling vrije gemeenschap voor de glorie
van 1GOD & de Goede van de Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt op dag verontreiniging! Of als dat nodig is.
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5.1.7.Workers dag (symbool: Bij)
C-GKalender Celebration
Dag van de Arbeid feesten zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal
Custodian Guardians. Gehouden in de parken en tuinen. Een waardering voor al het werk
werknemers het deed voor het welzijn van de gemeenschap. Transacties exposities en vaardigheden
worden getoond.

Honey is beschikbaar gesteld aan alle. Een bijenwas-kaars (Vlamloze kaars kan geschikter
zijn) brandt voor alle uitgebuite en gedood Arbeiders!
Mensen hebben behoefte aan die tevreden zijn met de resultaten die some- soort acties inhouden (werk,..)
. 1GOD het voorbeeld werk 5 dagen op dag 6 je prestatie te evalueren, te voltooien elke onvoltooid
werk en van plan komende weken werk. op dag 7 rust genieten van het leven hebben een Fun-Day (vieren)
.
Notitie! Werknemers zijn de levenskracht van de gemeenschap.

Arbeiders dag bij een Gathering: The Gathering verblinden met handel exposities is geopend van 1
uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten, honing en drinken (niet alcoholisch) ; luisteren, zingen en
dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart en een positieve geest. Gelukkig
Arbeiders-Day!

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Voor economisch beheer, de lonen en voorwaarden (Wmw)
door provinciale regering zijn ingesteld. Voor de beste economisch beheer is
iedereen een kostwinner. wmw ( x 1-7) Jaarlijks worden door de regering.

Dag van de Arbeid begint met een Prayer Dag van de Arbeid.

arbeiders Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) vraagt om hulp, dus ik kan een nuttig arbeider
Moge mijn inspanningen worden gewaardeerd en beloond vrij ik proberen mijn
best te doen op alle momenten ik zal mijn gemeenschap trots op mij te maken
voor de glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Dag van de Arbeid! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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5.3.7.Mothers dag (symbool: Konijn)
C-GKalender Celebration
Moeders vieringen van de Dag is een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal
Custodian Guardians. Parks Kinderdagverblijf weergave bloesem exposities. Kinderen eren hun
moeder. Vaders tonen bewondering voor de moeder van hun kinderen. bedanken 1GOD voor
Moeders. De gemeenschap viert specie overleven door middel van Moederschap. Moeders feest
met familie, vrienden, lachen en vrolijk zijn.

Moeders dag op het Gathering: The Gathering, oogverblindende met
bloesems te eren alle moeders aanwezig is, is geopend van 1 uur na
zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ; luisteren,
zingen en dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig
hart en een positieve geest. Gelukkige Moederdag!

Notitie! Moeders is wat de mensheid groeit van.

1GOD's Ontwerp: ZE is Moeder, Verzorger / Huisman.
S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Moeders dag begint met een Prayer Mothers Day.

moeders Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam) Dank u, “ 1GOD ”Voor de zegen van
Moeders Moge hun inspanningen worden gewaardeerd en beloond met
liefde zal ik mijn moeder te eren

Ik zorg voor haar mocht dat nodig zijn voor de glorie van 1GOD & de
Goede van de Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt op de dag van Moeders! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.1.7. Opleiding dag (symbool: Boek)
C-GKalender Celebration
Onderwijs-vieringen zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal
Custodian Guardians. Onderwijs displays zelf. Openbare Educators & Scholars
pronken! Alle Openbaar Onderwijs faciliteiten zijn geopend. Onderwijs-Certificaten
worden uitgedeeld. Families oefenen Kennis-Continuity. Grootouders en ouders delen
Life- ervaringen met kinderen en grand-kinderen!
Notitie! Seek, GAIN vervolgens toepassen van kennis (Leren en onderwijzen, door te geven)

SMEC ' Shire medisch & opleiding Complex'
PHEC ' Provinciaal Ziekenhuis & opleiding Complex'
pdeC ' Provinciale Defence & Emergency center'
CE ' Communautaire noodsituatie dienst'

Ondersteuning Custodian Guardian, van de wieg tot crematie 'Learn & Teach' Free
Education. Eind maken aan alle niet-gouvernementele onderwijs. Vervang University met
CG Stages + verdere opleiding als werkervaring toeneemt.

Onderwijs dag op het Gathering: The Gathering, oogverblindende met Kennis is geopend van 1
uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ; luisteren, zingen en
dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart en een positieve geest. Gelukkig
Onderwijs-Day!

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Onderwijs-Day begint met een Prayer Education-Day.

Opleiding Day - Gebed yy
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st name) belooft te zoeken, krijgen & apply Kennis hele
leven lang te leren en leren via de gratis Onderwijs Om de publieke
Free-onderwijs Pass on Life Experiences om de volgende generatie te
ondersteunen voor de glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op dag Onderwijs! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.2.7.Defoliant dag (symbool: Dead-loof)
C-GKalender Schaamte
Ontbladeringsmiddel-Day Shame is een gezamenlijke inspanning van het publiek,
Shire & Heelal Custodian Guardians. Land verwijdering van GM-gewassen. GM-Crop
boeren krijgen, MEVROUW / R7

Ontbladeringsmiddel-dag vestigt de aandacht op een kwade oorlog gevoerd tegen planten.
Defoliant-toxine (Agent-oranje) maakt de bladeren van een plant verliezen. Het werd ontwikkeld door de
VS-leger om zijn doden tarief van mensen te verhogen. Ontbladeringsmiddel-toxine werd multi-purpose
herbicide.
De makers van ontbladeringsmiddelen-toxine geëxpandeerd in Genetic Modified (GM)
voedingsgewassen (Monster Crop) . Het is gebleken dat deze (GM) voedselplanten verwelken makkelijk en jong
sterven en hebben moeite reproduceren. Bij het eten van voedsel van deze planten mensen kunnen verwachten om
sneller ouder worden, rimpels gemakkelijk, miskraam, hebben aangeboren afwijkingen en vroege dood.

Herbiciden & Genetisch gemodificeerde zaden / planten overgaan tot de voedselketen wijzigen van elk-koppeling
met inbegrip van de mens. Een bedreiging voor de mensheid!
Organiseren of deel uitmaken van niet-gewelddadige protest te hebben militaire zichzelf te ontdoen van giftige
wapens. Hulp Local-Government clear (Verschroeien) land voor genetische modificatie (GM) voedingsgewassen. Stop
het gebruik van herbiciden.

Ontbladeringsmiddel dag op het Gathering: De bijeenkomst ondersteunt de Gemeen- schap
activiteiten. Open van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ;
luisteren, discussiëren Herbiciden & GM-Crop.
Ontbladeringsmiddel-Day begint met een Prayer ontbladeringsmiddel-Day.

ontbladeringsmiddel Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) zal beschermen planten, de bodem en het water
van toxine Verzet & stop genetische modificatie van enig ding, levend zal
zorgen voor Shire verschroeit vergiftigde bodem zal straffen herbiciden, GM-gewassen
vervuilers voor de glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op ontbladeringsmiddel dag! Of als dat nodig is.

SECURE THE FUTURE Steun Uw Gemeenschap
Beurt SCHAAMTE into Action
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7.1.7.Grandparents dag (symbool: Schildpad)
C-GKalender Celebration
Grootouders Day feesten zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal
Custodian Guardians. Parks open zijn. Een dag om samen tijd doorbrengen, kleinkinderen
met opa en oma. Spelen, zingen, een maaltijd delen, praten, lachen. Dank 1 GOD voor
Grootouders.

Notitie! Grootouders passen, 'Knowledge-Continuity'.
Waar grootouders verplaatst naar het hiernamaals. Kleinkinderen herinneren hen door herinneringen op
te halen met de ouders. Om zo hun bestaan tot leven in de harten en geesten van de jongste leden van
de familie te houden. Na denkt nog steeds aan de ouders moeten bidden, spelen, zingen, delen een
maaltijd en lachen samen met de kinderen, het beëindigen van de dag tevreden.

Grootouders dag op de Gathering: A Gathering, oogverblindende met bloesems eren alle
grootouders aanwezig. Het is geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet
alcoholisch) ; luisteren, zingen en dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart
en een positieve geest.

Happy Grootouders-Day!
S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Grootouders-Day begint met een Prayer Grootouders-Day.

Grootouders Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st name) respecteert Grootouders voor
Kennis-Continuity Thanks' Grootouders voor het geven van ons een
Heritage Thanks' Grootouders voor het onderwijzen van ons Tradities
Respects grootouders voor hun prestaties voor de glorie van 1GOD & de
Goede van de Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt op de dag van Grootouders! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Kennis-Continuïteit een mens essentieel survival vaardigheid.
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7.3.7.Nourishment dag (symbool: Voedsel)
C-GKalender Celebration
Voeding-vieringen zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal Custodian
Guardians. Parks Kinderdagverblijf weer te geven lokale gerechten. Eten drinken (niet alcoholisch) worden
gevierd. Genieten 1GOD' s levering van voedsel, ruiken en proeven van een verscheidenheid aan eten.

Een lokale gemeenschap pronkt met de lokale keuken. De maaltijden worden gedeeld,
gelach wordt gedeeld. De hongerigen voeden, te blussen de dorst. Niemand mag
honger of dorst op deze dag te gaan.

Notitie! Goede Voeding houdt het lichaam gezond.

Voeding dag op het Gathering: The Gathering, toont
uiteenlopende plaatselijke gerechten. Eten voorbereiding & dieet gevaren info
beschikbaar zijn. Geniet van de lokale keuken, hebben eten & drinken (niet
alcoholisch) , De hongerigen voeden blussen de dorst, luisteren, zingen en
dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart en een
positieve geest. Gelukkig Voeding-Day!

Elke week-dag nodig heeft om een diner thema: bv
Dag 1: Groenten; Dag 2: Gevogelte; Dag 3: Zoogdier;

Mid-week: Reptiel; Dag 5: Seafood; Weekend: Noten zaden;
Leuke dag: Insecten.

Feed 5 keer per dag:

'Ontbijt, Early Day-snack, lunch, Late Day-snack, Dinner'.
S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Voeding-Day begint met een Prayer voeding-Day.

Voeding Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) Dank u voor het leveren van mij met Daily drank en
voedsel dat ik trachten aan verdienstelijke voeding elke dag Mag ik gespaard
worden kwellende Thirst & verdovende hongergevoel ik trachten om honger en
dorst in mijn gemeenschap uit te roeien voor de glorie van zijn 1GOD & de Goede
van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Nourishment dag! Of als dat nodig is.
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8.1.7.Universe dag (symbool: Raket)
C-GKalender Celebration
Universe-vieringen zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal
Custodian Guardians. Ruimte-exploratie displays in parken! Vieren prestaties van de
Mensheid's Space-Exploration! Updates over ruimte-exploratie & Space-Colonization! Het
vervullen van menselijk lot als hoeders van het fysieke universum. Het belangrijkste feest
van het jaar voor Universe Custodian Guardians (1Church) !

Universe dag op het Gathering: The Gathering, toont beelden van de prestaties in de
ruimte-exploratie & Space-kolonisatie. Evenals toekomstplannen. The Gathering is geopend van 1
uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ; luisteren, zingen en
dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart en een positieve geest.

Gelukkig Universe-Day!
1GOD creëerde de 2 Universe & geselecteerde mensheid tot Bewaarder van het fysieke universum te
worden. 1GOD wil de mens om zich te vermenigvuldigen en koloniseren ruimte en worden beheerders
van het fysieke universum.

Ruimte-Exploratie & Space-kolonisatie, de mensheid Destiny.

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Universe-Day begint met een Prayer Universe-Day.

Universum Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st name) Dank u voor het selecteren van de
Mensheid te Bewaarder zijn van

het fysieke universum
Toezeggingen te zijn Bewaarder van de Mensheid & Aarde Panden te
koloniseren het Universum & geworden zijn Bewaarder vraagt om hulp bij het
vervullen van de mensheid Destiny voor de glorie van 1GOD & de Goede van de
Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt op Universe dag! Of als dat nodig is.
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8.2.7.Holocaust dag (symbool: Atomic-cloud)
C-GKalender Schaamte
Holocaust Day Schande zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek,
Shire & Heelal Custodian Guardians. Parks hebben Anti-nucleaire vigils

In het jaar 59 (CG NAT) , De 'Amerikaanse' aangevallen mensheid & Planet-Earth tweemaal,
beledigende 1GOD . De 2 Atomic aanvallen op de steden van 'Hiroshima en Nagasaki' een
oorlogsverklaring tegen de mensheid, Planet-Earth & Anti- 1GOD. The Evil Engels Erfelijke-Tyrant & Evil
Amerikaanse president Franklin Roosevelt (De 2 meest slechte mensen in de menselijke geschiedenis) verbonden
met wapens om betrekking hebben op mens soort & Planet Earth uit te roeien te ontwikkelen, 1GOD' s
Creations.

Evil US, Engels en Canadese burgers verbonden met de ontwikkeling van ' Massavernietigingswapens'
vernietigen 1GOD' s creaties. Evil Amerikaanse president

Harry Truman (WWII meest Evil War-strafrechtelijk) committeerde de meest gruwelijke laffe
misdrijven met behulp van 'massavernietigingswapens' om burgers te slachten (Baby's, moeders,
senioren, huisdieren, ... Ziekenhuizen, Scholen, Huizen, ...). De meest kwaadaardige daad in de
menselijke geschiedenis. Bid met ons dat iedereen die betrokken is bij deze Holocaust. Herbeleef de
ellende en het lijden dat ze veroorzaakt voor alle tijden.

De VS is het enige land dat deze 'gebruiken Massavernietigingswapens' . Ze
voortdurend bedreigen Beschavingen met uitroeiing. Eg
The Evil Criminal Kennedy-broers / de Sovjet-beschaving; Bush, Howard, Blair coalitie van
gewillig Evil / de Iraakse en Iraanse beschavingen. Het Amerikaanse leger is de grootste
bedreiging voor Human Survival. Het Amerikaanse leger wordt ontwapend van
'massavernietigingswapens'. De productie van massavernietigingswapens, Ontwerp. Toen
bestaande wapens worden ontmanteld: Breach, MEVROUW / R7
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Uranium de belangrijkste bron van materialen voor Nuclear Power gebruikt
om uranium te verrijken, die nodig is om te bouwen ' Massavernietigingswapens
'. Daarom Uranium mijnen gesloten / verzegeld. Kernenergie is gesloten
en ontmanteld. Nucleaire Wetenschappers zijn gekooid,
MEVROUW / R7 & Nuclear-Science verboden !!!

SECURE THE FUTURE Steun Uw Gemeenschap
Beurt SCHAAMTE into Action

Denk aan de aanval op de mensheid Denk aan de onschuldige
burgers van 'Hiroshima / Nagasaki'
Notitie! Het sluiten van Uranium-mijnen is een Humankind survival moet

Help Shire sluiten uraniummijnen, Nuclear Power Plants & Nuclear Research
faciliteiten.
Organiseren of deel uitmaken van niet-gewelddadige protest tegen 'massavernietigingswapens'
ontmanteld te hebben. Vraag naar: MEVROUW / R7 voor alle nucleaire wetenschappers, voor iedereen
'Weapons of Mass Destruction' produceert, politieke leiders die deze vorm van bewapening te
bevorderen, een militaire persoonlijk gebruik van deze wapens. Humankinds'

overleven hangt af

van je!
Hollocaust dag op het Gathering: The Gathering ondersteunt com- schap activiteiten. Open
van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ; luisteren,
discussiëren ontwapening.

Holocaust-Day begint met een Prayer Holocaust-Day.

brandoffer Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) zal herinneren Hiroshima en Nagasaki slachtoffers
en US Evil Zullen alle mensen die een bedreiging voor uw creaties zal zorgen
voor vernietiging van massavernietigingswapens te vernietigen zal sluiten
Uranium mijnen te vervolgen, te ontmantelen alle kerncentrales, Research
faciliteiten en vervolgen hun exploitanten. Voor de Glorie van 1GOD & de Goede
van de Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt op Holocaust dag! Of als dat nodig is.
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9.1.7.Habitat dag (Symbool: geen Onkruid)
C-GKalender Celebration
Habitat Day feesten zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal
Custodian Guardians. Er is een jaarlijks Habitat clean-up!
(Droog kreupelhout, gevaarlijke planten) . De Habitat dag is een lokale Gemeen- schap het initiatief
om de bewustwording van de lokale omgeving te creëren. Local- regering organiseert
milieuvriendelijke activiteiten die worden ondersteund door de gemeenschap & Custodian Guardians bv
hoe lucht, water, bodemverontreiniging en afval aan te pakken; hoe om bedreigde dieren en planten
op te slaan.
Zelfbehoud betekent dat we moeten leven in harmonie met het milieu aanbevelen. Het verzorgen van
de Habitat maakt deel uit van het lot van de mensheid.

Notitie ! 2e meest belangrijke dag voor Custodian Guardians.
Moral & Civil taken: Close Coal-Mines! Stoppen met het verbranden van kolen, gas, olie, uranium,
hout .. Vervolgen luchtvervuilers! Close Uranium-mijnen! Ontmantelen kerncentrales! Ontwapenen
militair van Nucleaire- wapens! Stoppen met de productie Gifstoffen! Vervolgen Toxine dumpster!
Stoppen met groeien GM-Crop! Sluit Seed producenten en vervolgen hen.

Harmoniseren met de Habitat!
Habitat dag op het Gathering: The Gathering ondersteunt Avondmaalstel teit activiteiten. Er zijn
Habitat vertoning! The Gathering is geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten &
drinken (niet alcoholisch) ; zingen & dansen, naar muziek luisteren, genieten van het lachen, hebben
een gelukkig hart en een positieve geest. Gelukkig Habitat-Day!

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Habitat-Day begint met een Prayer Habitat-Day.

Habitat Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) vraagt om hulp bij het beschermen van de Habitat
Belooft Verontreinigers verantwoording Promises te harmoniseren met de
Habitat te houden verzoekt vervuilers nu en gestraft worden in het hiernamaals
voor de glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Habitat dag! Of als dat nodig is.
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9.3.7. cron dag (symbool: procent)
C-GKalender Celebration
cron Vieringen van de Dag zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal
Custodian Guardians. Cron's hand-out Freebies. ' cron '

(Community Run Owned not-for profit) , Lobbyen voor steun en vrijwilligers! ' CRBC' ( Cron-Retail
& Bazaar Complex) staan open voor het winkelend publiek.
Notitie! cron vervangen (Overbodig maken) State-ownership (Communisme)

& privebezit (Kapitalisme) Profiteurs.
Cron dag op het Gathering: The Gathering ondersteunt cron. Lokale cron maken info & freebies
beschikbaar. The Gathering is geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken
(niet alcoholisch) ; luisteren, zingen en dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een
gelukkig hart en een positieve geest. Gelukkig cron Dag!

cron ( Community Run Owned not-for-profit) een Universe Bewaarder Guardians business
model waarin staatseigendommen & Private-ownership business modellen vervangt. EEN cron
organisatie moet worden beheerd. Single leiderschap is tirannie. Leiderschap door de
Commissie is eerlijk. Cron D-mC ( Besluitvorming Committee) bestaat uit 7 leden.

Notitie! Community Run Owned not-for-profit, Comsumer's Destiny.

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Cron dag begint met een Prayer cron Day.

cron Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st name) belooft te vervangen State &
prive-eigendom met cron belooft profiteurs vervolgd zien
Verbindt zich ertoe zich te houden aan de gemeenschap plichten en werkethiek
Werk aan mijn hoogste standaard ten behoeve van de gemeenschap voor de
glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op cron dag! Of als dat nodig is.
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10.1.7. Fathers dag (Symbool: geen Hagedis)
C-GKalender Celebration
Fathers Day feesten zijn een gezamenlijke inspanning van het
publiek, Shire & Heelal Custodian Guardians. elektrische
Barbecues (Geen verbranding van steenkool, gas, hout ..) sissend
in parken.

Kinderen eren hun vader. Moeders tonen
bewondering naar de vader van hun kinderen.
Notitie ! Fathers aankleden kleurrijk!
Vaders dag op het Gathering: The Gathering is bruisend met voedsel. Het eren van alle vaders
aanwezig. The Gathering is geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet
alcoholisch) ; luisteren, zingen en dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig
hart en een positieve geest. Gelukkige vaderdag!

Notitie ! Vaders uitvoering mensheid Destiny. 1GOD's
Ontwerp: HIJ is Vader, Provider / Protector.

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Fathers-Day begint met een Prayer Fathers-Day.

Fathers Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam) Bedankt voor de zegen van
Fathers
Moge hun inspanningen worden gewaardeerd en beloond met respect Ik hou van u
Papa!

Ik zal zorg voor hem mocht dat nodig zijn voor de glorie van 1GOD &
de Goede van de Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt op de dag van Vaders! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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10.2.7. walvisspek dag (symbool: Nijlpaard)
C-GKalender Schaamte
Blubber Day Schande zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal Custodian
Guardians. Junk-food lelijkheid, tentoonstellingen!
Blubber wordt veroorzaakt door te veel eten, verkeerde voeding en gebrek aan
lichaamsbeweging. Mensen met overgewicht snel moe, waardoor ze minder bruikbaar
een last. De gemeenschap moet de leiding te nemen over die ongelukkige zwakke
individuen.

Shire geeft 'Blubber eliminatie rapport'. Gemeenschap moet
samenwerken om zowel alcohol en niet-alcoholische elimineren en te
vervolgen aanbieders van junk-food & gezoete dranken. Blubber is lelijk
weerzinwekkend waardoor je wilt overgeven.

Voor uw lichaam welzijn elimineren Blubber! ! !
Blubber dag op het Gathering: Open van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Communautaire
activiteiten worden ondersteund. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ; luisteren, discussiëren
obesitas, voeding en activiteit. Zeggen NEE naar ZOET
fructose de belangrijkste oorzaak van diabetes, obesitas .. (Blubber

- Mensen) Fructose is slecht of het komt in Sugar of Fruit. Zeggen NEE
Cake, ontbijt granen, Cola, Cordial, Energy-drinks, Flavored-melk,
ijs, Liquers, limonades, marmelade, zoete woestijn, zoet-snacks ...
Notitie! Obesitas bijwerkingen: Depressie, diabetes, vermoeidheid,

buiten adem, hoge bloeddruk, vroegtijdige dood!
Blubber-Day begint met een Prayer blubber-Day.

walvisspek Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st te noemen) Help me zijn niet obese Help de zwaarlijvige
gezond te krijgen
Straffen junk-food leveranciers in het leven & Afterlife Laat junk-food deze
gemeenschap zijn gratis voor de glorie van 1GOD & de Goede van de
Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt op Blubber dag! Of als dat nodig is.
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11.1.7. Overleving dag (Symbool: geen Wildcat)
C-GKalender Celebration
Survival-vieringen zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal Custodian
Guardians. Check out Emergency Services. Toon trots in menselijke overleving. Evalueer
'Survival-Chain'! Een dag waar de hulpdiensten, de interne en externe veiligheid persoonlijke
pronken met hun mogelijkheden. Ondersteunen.

Survival dag op het Gathering: The Gathering ondersteunt, Emergen
- cy & Secutity servces. Open van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet
alcoholisch) ; luisteren, discussiëren obesitas, voeding en activiteit. Live van, Survival-Chain. Gelukkig
Survival-Day!

Notitie ! No 1 prioriteit Survival.
Survival volgorde: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,
4.Family, 5.Individual, 6.Animals, 7.Personal bezittingen
Survival door Leeftijd: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
Wanneer een behoefte om een bestelling te beslissen of Survival van toepassing, gebruik bovenstaande regels.

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Survival-dag begint met een Prayer Survival-Day.

Overleving Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) Thanks' u voor het voortbestaan van de mensheid
tracht ik mijn lichaam, specie en gemeenschap te helpen overleven ik survival
mijn nummer 1 prioriteit Gelieve te steunen mijn inspanningen om te overleven
voor de glorie van zal maken 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Survival dag! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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11.3.7. Pet dag (Symbool: geen huisdier)
C-GKalender Celebration
Pet vieringen van de Dag een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal Custodian Guardians.
Huisdieren pronken ... Huisdier clubs gezet op tentoonstellingen en informatie geven. Een dag om uw huisdier te
verwennen. Huisdieren vervullen een maatschappelijke behoefte. Huisdiereigenaren moet verantwoordelijk te zijn. Een
huisdier kan helpen een persoon leiden een langer en gezonder leven.

Huisdier dag op het Gathering: The Gathering viert huisdieren (Let op dit is de enige dag huisdieren
zijn welkom bij de Gathering) . Het is geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten &
drinken (niet alcoholisch) ; luisteren, zingen en dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een
gelukkig hart en een positieve geest. Gelukkig Pet-Day!

Notitie ! Huisdieren een menselijke behoefte. Pet's zijn een essentieel onderdeel van, Gratis Education.

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Pet-Day begint met een Prayer huisdier-Day.

Pet Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) Dank u, voor de vreugde van Huisdieren Ik zal trainen,
verzorgen en koesteren alle huisdieren ik trachten een verantwoordelijke zorgzame
Pet keeper zal ik huisdieren te beschermen tegen wreedheid en mishandeling voor
de glorie van zijn 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op het Huisdier dag! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Wreedheid
tegen
Dieren
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12.1.7.Good-health dag (symbool: Octopus)
C-GKalender Celebration
Good-health-vieringen zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal Custodian
Guardians. Health & Fitness in parken ... Shire presenteert carnaval type activiteiten en
entertainment onderstrepen health & fitness. Gezondheidsdiensten tonen exposities. Een dag om
te eten & drinken gezond
(Geen Alcohol! Geen genetisch gemodificeerd voedsel! Geen vervaardigd vlees en gevogelte! Geen
limonades Nee geestverruimende stoffen! Niet roken! Geen snoep!)

En doe wat fitness activiteit. Bezoek de zieken!
dag Good-gezondheid op het Gathering: The Gathering is het puntje van hun gezondheid
van voedsel. Het is geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet
alcoholisch) ; luisteren, zingen en dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een
gelukkig hart en een positieve geest. Happy Day Good-gezondheid!

Notitie ! Een goede gezondheid voor een nuttige lange levensduur.

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Good-Health Day begint met een Prayer Good-Health Day.

Goede gezondheid Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st Name) Excuses voor mijn ongezonde
levensstijl ik proberen goed te maken
Gelieve te steunen mijn inspanningen goed te maken Ik steun 'Free
behandeling als ze ziek' voor de glorie van 1GOD & de Goede van de
Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt op Goede dag gezondheid! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Je hebt maar 1 lichaam na het kijken!
Heeft een farmaceutisch Junkie of
reserveonderdelen lichaamsdelen Anti niet worden
1GOD monster !!!
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12.2.7. verslaving dag (symbool: halt)
C-GKalender Schaamte
Verslaving Day Schande zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal Custodian
Guardians. Verslaving lelijkheid, tentoonstellingen! Verslavingen worden veroorzaakt door peer pressure &
zwakheid van geest en lichaam. Addicted mensen zijn wanhopig en onbetrouwbaar, waardoor ze een
bedreiging en een last.

De gemeenschap moet de leiding te nemen over die ongelukkige zwakke mensen.

Halt Verslavingen vernietigen Gemeenschappen
Zeggen NEE!

Naar Verslaving!

Notitie! Iedereen heeft een morele en burgerlijke plicht om addict- ionen uit de gemeenschap
uit te sluiten! Addicts moeten constant observeren om ze te stoppen van re-verslavend.
Addicts & verleden addics kan niet worden vertrouwd!

SECURE THE FUTURE Steun Uw Gemeenschap
Beurt SCHAAMTE into Action
Addiction dag op het Gathering: The Gathering ondersteunt Gemeen- schap activiteiten. Open van 1
uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ; luisteren, discussiëren
verslavingen. Zeggen NEE! Naar

ADDICTION!
Verslaving-Day begint met een Prayer verslaving-Day.

verslaving Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st te noemen) Help me een verslaafde zijn niet
Hulp mensheid bevatten verslavingen bestraffing van verslavingen
providers in het leven & Afterlife Laat deze gemeenschap verslaving vrij
voor de glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Addiction dag! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.1.7. Struik dag (symbool: Berry / Moer)
C-GKalender Celebration
Struik-vieringen zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal Custodian
Guardians. Krans, Berry / Noten, opgepoetst Boots ...

In de ochtend ouders vullen laarzen met bessen en noten (Geen snoep, geen
geschenk !!!) . De gepolijste laarzen waren op de vorige avond in de
woonkamer geplaatst door de kinderen en ouders.
Een rif gemaakt van lokale struik-bladeren (kunstmatig) . Kleurrijk versierde waaronder 3
elektrische kaarsen (Alle kleuren / grootte) symboliseert 1GOD 1FAITH 1Church. Een kom van
bessen en noten wordt geplaatst in het midden van het rif. De bessen en noten worden bijgevuld
wanneer nodig. Het rif blijven op de tafel tot komende New Year's dag.

Struik dag op het Gathering: The Gathering heeft een Struik-bladeren Reef (kunstmatig) display.
Het is geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan.
Heb eten (Bessen / noten) & drink (niet alcoholisch) ; luisteren, zingen en dansen op muziek, genieten van het
lachen, hebben een gelukkig hart en een positieve geest.

Gelukkig Struik-Day!
Notitie ! Bessen & Nuts een must
in elk dieet!

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Struik-Day begint met een Prayer struik-Day.

Struik Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam) Dank u, voor Heesters
Ik zal maken Bessen & Nuts onderdeel van mijn dagelijkse voeding Ik beloof om
te planten en te houden struiken in de Shire-Oasis zal ik een verantwoordelijke
zorgzame Struik bewaarder voor de glorie van zijn 1GOD & de Goede van de
Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Struik dag! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.3.7. Boom dag (symbool: elke Boom)
C-GKalender Celebration
Boom-Day feesten zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire, Universe Bewaarder
Guardians. Bezoeken Parks. Plant een boom! Bomen zijn van essentieel belang voor de mensheid
overleven en welzijn. Be a Tree-bewaarder.

De familie verzamelt rond een kunstmatige boom. Die is deco- ted, zingen, zijn vrolijk en lief,
geven elkaar presenteert (Alleen boom- vruchten) dan is het delen van een maaltijd. up Een
boom verblijf totdat nieuwjaarsdag.
dag Tree at the Gathering: Elke bijeenkomst, viert Bomen. Het is
geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Het heeft een
versierde kunstmatige Boom. Heb eten
(Boom fruit) & drink (niet alcoholisch) ; luisteren, zingen en dansen op muziek,
genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart en een positieve geest. Happy
Tree-Day!

Notitie !

Being Tree-bewaarder is de
mensheid Destiny!
CG ondersteuning boomplantages
(Recycle bos) .

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Boom-Day begint met een Prayer Boom-Day.

Boom Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st naam) Dank u, voor de schoonheid van Trees Ik beloof dat
ik Tree-vandalen hebben vervolgd Ik beloof om te planten en te houden Bomen
in de Shire-Oasis zal ik een verantwoordelijke zorgzame Boom bewaarder voor
de glorie van zijn 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op de dag van de Boom! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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14.0.1. Pasen dag (symbool: elke Owl)
C-GKalender Celebration
Pascha-Day feesten zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal
Custodian Guardians. Denk na over het afgelopen jaar!

Shire presenteert carnaval type activiteiten, entertainment eindigend met Laserlight
vertoning bij zonsondergang. Er is geen nacht-avondklok tussen Pascha & 1 St dag van
volgend jaar. Het is tijd om na te denken over de vorige 364 dagen. Elke persoon maakt
een analyse van het afgelopen jaar en bereidt een plan voor het komende jaar.

Pascha dag op het Gathering: The Gathering, wordt het puntje van hun gezonde voeding. The Gathering
reflecteert op het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar. Het is geopend van 1 uur na
zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ; luisteren, zingen en dansen op muziek,
genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart en een positieve geest. Gelukkige Pascha-Day!

Notitie ! Kijk terug dan vooruit te plannen.
Night-avondklok in Quattro jaar wordt uitgebreid
met 3 uur, niet de hele nacht.

S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Pascha-dag begint met een Prayer Pascha-Day.

Pasen Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st te noemen) Dank u voor een afwisselende jaar
Ik ben het analyseren van dit jaar levenservaringen In het komende
jaar het plan is niet meer goed doen nu Pascha kan me in het
volgende jaar voor de glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Pesach dag!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Dit jaar loopt ten einde. Geanalyseerd. Nu voor te bereiden op een nieuw begin door
recycling sommige van de vorige.
Doe met ons mee! Embrace Custodian-Guardian New-Age time-management
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Elke 4 jaar is een Quattro-Year. Het wordt gevierd met een dag: Quattro- Pascha!

14.0.2.Quattro dag (symbool: elke kikker)
C-GKalender Celebration
Quattro-Day feesten zijn een gezamenlijke inspanning van het publiek, Shire & Heelal Custodian
Guardians. Denk na over het verleden 4 jaar! Dit is een dag van reflectie. Normal Night-Curfew van
toepassing is.

Het is tijd om na te denken over de vorige 4 jaar. Elke persoon maakt een analyse van de
afgelopen 4 jaar en bereidt een plan voor de komende 4 jaar.
Shires & Provincie publiceren 4 jaar plannen.
Quattro dag op het Gathering: The Gathering, reflecteert, presenteert een visie op de komende 4
jaar. Het is geopend van 1 uur na zonsopgang er heen gaan. Heeft eten & drinken (niet alcoholisch) ;
luisteren, zingen en dansen op muziek, genieten van het lachen, hebben een gelukkig hart en een
positieve geest.

Happy Day Quattro!
S ocialize Steun Uw Gemeenschap Vieren
Quattro-Day begint met een Prayer Quattro-Day.

Quattro Day - Gebed yy
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder-voogd (1 st name) Dank u voor de aanhouding van 4 jaar ben ik na
te denken over de afgelopen 4 jaar
Ik trachten te volharden in de komende 4 jaar ben ik de voorbereiding
van mijn nieuwe 4-jarenplan voor de glorie van 1GOD & de Goede van de
Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Quattro dag!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Breng extra rente van in je leven op Fun-Day's. Neem deel aan Bewaarder
Guardian Fun-Day thema's.
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Doe met ons mee! Embrace Custodian-Guardian New-Age time-management:

Korte termijn

CG Klock ~ Time-driehoek-lijn ~ Night-Avondklok ~
CG Daily Routine ~
Middellange termijn

CG Kalender ~ Fun-Day thema's ~
Langetermijn

CG Khronicle ~
CG Knowlege continuïteit ~
1GOD 'S-cyclus:

Beginnend> end> recycle> begin> einde> recycle ...

De Wetgever Manifest 1GOD's laatste bericht het maken van alle voorgaande
overbodig!

Einde
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