1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren Zaindariak
www.universecustodianguardians.org

FUN - EGUNA
Gaiak
1 JAINKOA sortu hasiera eta amaiera neurtzeko denbora!
C> Ospakizun eguna F> Dibertigarri eguna M> Memoriaren eguna S> Lotsa eguna
Hilabetea

Eguna

Eguna

Izarra

Urteberri eguna 1.1.1

Shire eguna 1.3.7

Eguzkia

BlossomDay 2.1.7

Krimenaren Biktimen Eguna 2.4.7

Merkurio

Biderketa Eguna 3.1.7 Gerraren Biktimen Eguna 3.4.7

Artizarra

Haurren eguna 4.1.7

Kutsaduraren eguna 4.2.7

Lurra

Langileen Eguna 5.1.7

Ilargia
Marte

Hezkuntzaren eguna 6.1.7

Amen eguna 5.3.7
Defoliant eguna 6.2.7

Aiton-amonen eguna 7.1.7

Elikaduraren eguna 7.3.7

Jupiter

Unibertsoaren eguna 8.1.7

Holokausto eguna 8.2.7

Saturno

Habitat eguna 9.1.7

CROn eguna 9.3.7

Urano
Neptuno

Aitaren eguna 10.1.7

Lupa Eguna 10.2.7

Biziraupen eguna 11.1.7

Animalien eguna 11.3.7

Pluton

Osasun oneko eguna 12.1.7

Adikzioen eguna 12.2.7

Eguzki

Zuhaixka Eguna 13.1.7

Zuhaitz Eguna 13.3.7

Pazkoa Pazko Eguna 14.1.7

Quattro eguna 14.0.2

Fun-Day gaiek ospatu, lotsatu eta gogoratu behar duten komunitateari erantzuten diote. Custodian
Guardian Fun-Day gaiek estaltzen ez dituzten Fun-Day-ak tokiko gaietarako erabil
daitezke. Ohar! Jai egunak ez dira onartzen aste-egunetan 1> 6an! Urte Berri eguna,
Pazkoa eta Kuattro-Pazkoa izan ezik.

Giza gorputz osasuntsua eta Arima zoriontsu izan behar dira, barre egin, abestu, dantzatu, otoitz egin,
zaindu, partekatu, sozializatu eta gozatu; beraz, parte hartu Fun Day gaietan. Hemen parte hartzen Ospakizunak,
Memoriala eta LOTSA
Eguna urte osoan zehar komunitatearen bizitzan ezinbesteko zati garrantzitsua da. Beste pertsona
batzuekin sozializatzea garrantzitsua da, egonkortasun emozional pertsonalerako beharrezkoa da. Ondo
funtzionatzen duen komunitate batean ere garrantzi handia du. Ondo funtzionatzen duen komunitateak
aukera hobeak ditu
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Biziraupenarena.

Memoriala Egunek akatsen biktimei laguntzen diete. Egun hauetan komunitatea
etorkizuneko okerrak ekiditen saiatzera bultzatzen da. Memoriaren eguneko
laguntza dolua prozesuan.
CG laguntza Memoriaren egunak.

LOTSA egunak kezkatuta daude eraso gaiztoak
Lur planetako gizakiek edo edo Gizakiak.
Lotsa eguna gizateriaren esnatzeko deia da.
Shun and Shame aplikatzen da.

FUN - EGUNA

Ospakizunak Memoriala LOTSA

1 JAINKOA jarri adibide lana 5 egunetan. 6. egunean ebaluatu zure lorpena, osatu amaitu
gabeko edozein lan eta antolatu hurrengo asteetako lana. Egunean 7 atsedena gozatu bizitza
dute Fun-Day.
1 JAINKOA atsedena izan zuen. Meditatzen, otoitz egiten arimaren barruko harmonia eta zoriontasuna
bilatuz. Aingeruek musika egiten zuten, abesten, dantzatzen eta barre algarak entzuten ziren nonahi. 1
JAINKOA honen guztiaren erdian zegoen
gozamena guztiaz gozatzen. 1 JAINKOA honi deitu zaio 7 garren eguna Fun-Day.

Jarraitzen dugu 1 JAINKOA ! Lan egin 6 egun eta bihurtu 7. eguna Fun-Day. Sozializatu alai, jan, edan (alkoholik
gabea) , abestu, dantzatu, barre egin baina baita otoitz egin ere, gogoeta egin barneko harmonia eta
zoriontasuna bilatuz. Bilera bat bisitatu. Onartu Ospakizunak, Oroigarriak eta Lotsa egunak.

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Fun-Day Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari
leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko aste honetako erronketengatik
Eguneroko otoitza bizitzen saiatu nintzen

Gaur ospatzen dut eta gurtzen dut familiarekin eta lagunekin hurrengo astean
zehar orientazioa eskatzen diet

Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Egun tematikoetan otoitz garrantzitsua erabiltzen da + Fun-Day otoitza!
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1.1.1.Urtea eguna (ikurra: Sugea)
C-GKalender ospakizuna
Urteberri eguneko ospakizunak publikoaren, Shire eta Universe Custodian Guardians-en
ahalegin bateratua da. Jan, edan (alkoholik gabea) ; musika entzun, abestu eta dantzatu,
barrez gozatu, bihotza zoriontsua eta gogo positiboa izan.

Ohar! Ez dago su artifizialik. Laser argiekin ordezkatzen dira. Ez
dago gaueko topa
Pazkoa (aurreko urteko azken eguna) eta Urteberri
Urteberri eguna Elkarretaratzean: Elkarretaratzea eguzkia atera eta ordu 1era irekita
dago bertara. Jan, edan (alkoholik gabea) ; entzun, abestu, musika dantzatu, barrez
gozatu, bihotza zoriontsua eta gogo positiboa izan. Zaindarien zaindariak ongietorri
datorren urteari alkoholik gabeko topa, besarkada, muxu, otoitz batekin. Urte berri on !

Ohar! Zuhaixka koroa eta
zuhaitza kendu egiten da.

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Urteberri eguna hasten da 'Urteberri eguneko otoitz batekin.

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Urte berri eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari
leial xumeena (1 st izena) Datorren urtean zehar orientazioa eskatzen
du
Apal egon eta nire komunitateari zerbitzatu ahal izateko, bizi ezazu nire
ahalmen osoa

Zabaldu Legearen emaileen manifestuaren mezua Gloriarako 1
JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau 1ean erabiltzen da st urteko eguna!
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1.3.7. Shire eguna (ikurra: Inurria)
C-GKalender ospakizuna
Shire Day ospakizunak publikoaren ahalegin bateratua da, Shire, Universe Custodian Guardians. Parkeak
jarduera ugariz irekita daude. Tokiko Gobernuak inauteri motako jarduerak eta entretenimenduak
aurkezten ditu. Tokiko tradizio paregabeak azpimarratuz, euskalkia + desfilea eta bandera igotzea. Hizkuntza
nagusia eta euskalkia erabiltzen dira, baita jantzi tradizionalak ere. Bertako sukaldaritza gozatzen da.
Harro zaitez zure konderriarekin, zure etxearekin ...

Shire eguna topagunean: Ohiko arropekin liluragarria den elkarretaratzea eguzkia atera
eta ordu bete geroago irekita dago. Bertako sukaldaritza edan (alkoholik gabea) ; musika
tradizionala entzun, abestu eta dantzatu, algaraz gozatu, bihotz zoriontsua eta gogo
positiboa izan.

Happy Shire-Day!
S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
A Shire Jendea elkartu zen
gizartearekiko erantzukizun komunitarioa
eratzeko
guztientzako ondasun arrunt batena. A ' Shire ' bertako tradizioak bizirik mantentzen ditu. Pro

- SmeC-ek eskaintzen du (Doako hezkuntza) bertako Habitat zaintzen du. Kluster etxeak eskaintzen ditu
(alokairua ') , Sentinel patruilak, ezartzen du CROn .

Shire Day hasten da Shire Day otoitz batekin.

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Shire eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Komunitate xume hau
bedeinkatua izan dadin eskatzen du Bere habitatarekin bat egiten duen
komunitatea Bat hazten ari den familiak bultzatzen dituen komunitatea
Nire etxea den komunitatea

Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Shire egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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2.1.7. Loraldia eguna (ikurra: Lorea)
C-GKalender ospakizuna
Lore Eguneko ospakizunak Shire, UCG publikoaren ahalegin bateratua. Parkeek, haurtzaindegiek
lore-erakusketak erakusten dituzte. Gozatu, miretsi 1 JAINKOA s sorkuntza, loratzea. Haien itxurak,
koloreak, aniztasunak usain kutsatzaile korapilatsua usaintzen dute. Eskerrik asko 1 JAINKOA Loreentzako.
Berak, elkarrenganako maitasuna aldarrikatzen du, lorea, bazkaria, dantza, elkarrekin barre egiten
partekatuz.

Loraldi eguna Elkarretaratzean: Gathering blosekin liluragarria
- soms eguzkia atera eta ordubetera irekita dago hara. Jan, edan
(alkoholik gabea) ; musika entzun, abestu eta dantzatu, algaraz gozatu, bihotz alaia izan,
gogo positiboa izan. Lore Egun zoriontsua!

Ohar ! Babestu landareak etorkizunean goza ditzagun.
S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Lore Eguna Blossom Day otoitz batekin hasten da.

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

BlossomDay Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko 'Loreen
edertasunagatik
Loreak begi eta bihotz atseginak dira
Loreak bezala, erromantizismoa landareak babesteko eta hazteko
konpromisoa hartzen dudala eskatzen dut

Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Blossom egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.

BERA, Zeruan egindako partida da!
1 JAINKOAREN

BERA eta BERA sortu Familia!

Diseinua:

BERA Aita, Hornitzailea / Babeslea da.

BERA ama da, zaintzailea / etxekoa.
Ez dago berdintasunik, ez dago ezkontzarik, ezta umeak zaindu ere
izan ere, sexu desgaitasuna duten pertsonak (haurraren tratu txarra, genero nahasia,

genero bera) .
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2.4.7. Biktimak de Delitua eguna
(ikurra: Eskuburdinak)

C-GKalender Memoriala
Krimenaren biktimak ( VC) Eguneko oroigarria Shire, Universe Custodian Guardians publikoaren ahalegin
bateratua da. Memorial Zerbitzuak ospatzen dira. "Delituaren prebentzioa", "Komunitatearen babesa",
"Legea betearaztea" eta Botere Judizialaren erakusketak egongo dira. Lagundu, sartu "Krimenaren
prebentzioa" -rekin

(Auzo-zaintza) . Erkidegoaren ahaleginak laguntzea, "Krimenaren biktimak" laguntzeko
eta kontsolatzeko.
Bat egin! Laguntza: ikusi, grabatu, salatu, antzeztu (atxiloketa zibila
eginez) . Pertsona guztien betebeharra da komunitatea seguru
mantentzea.

Biktimak de Krimenaren eguna elkarretaratzean: Elkarretaratzea 'Krimenaren Biktimak'
ari da hobetzen. Eguzkia atera eta ordu 1era irekita dago hara. Jan, edan (alkoholik gabea) ;
entzun, abestu, musika dantzatu, barrez gozatu, bihotza zoriontsua eta gogo positiboa izan.

Ohar! Custodian-Guardian laguntza kentzea eta erantzukizuna justizia
"legezkotasun" soft!
Sozializatu Lagundu zure komunitateari Hausnartu eta laguntza
Krimenaren Biktimen Eguna 'Krimenaren Biktimen Eguneko Otoitzarekin hasten da.

Krimenaren biktimak Eguneko otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Krimenen Biktimen larritasuna
eta mina arintzeko eskatzen du. Krimenen Biktimei Justizia eta
kalteordaina lortzen laguntzea.
Galdetu gaitza bizitza eta gero bizitzan zigortzeko 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Krimenaren Biktimen egunean erabiltzen da. Edo behar den moduan!

Krimenaren biktimek laguntza merezi dute, Justizia. .
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3.1.7.Biderketa eguna (ikurra: Arrautza)
C-GKalender ospakizuna
Biderketa Eguneko ospakizunak publikoaren, Shire eta Universe Custodian Guardians-en ahalegin
bateratua da. Parkeek, haurtzaindegiek lore-erakusketak erakusten dituzte. Goizean familiek
edozein motatako arrautzak ematen dizkiote elkarri. Haurrentzat ezkutatuta egon beharko lukete,
bila ditzaten. Oilaskoa, sugandila edo arraina bezalako jostailuak ere egokiak dira. Arratsaldean
familiek piknik bat egiten dute, parke eta lorategiez gozatuz (eguraldia lagun) . Bikoteek estaltzea
ospatzen dute. Sortu familia!

Biderketa eguna Elkarretaratzean: Loreekin liluragarria den elkarretaratzea eguzkia
atera eta ordu 1era irekita dago. Janaria izan
(edozein arrautza) , edan (alkoholik gabea) ; entzun, abestu, musika dantzatu, barrez gozatu,
bihotza zoriontsua eta gogo positiboa izan.

Biderketa Egun zoriontsua!
Ohar! Espezieen biziraupenerako biderketa eta espazioa kolonizatzeko.

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Biderketa Eguna hasten da Biderketa Eguneko Otoitzarekin.

Multiplikazio Eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko 'bikotearekin
gozatzeagatik
Ugalkortasuna eta jaiotza osasuntsuak eskatzen ditu
bikotea eta ugaltzeko konpromisoa hartzea

Beraz, gizakiak Unibertsoa Koloratu ahal izango du 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau biderketa egunean erabiltzen da. Edo behar den moduan!

Espezieen biziraupena gizakiak parekatu, biderkatu. CG ustea estaltzea, biderkatzea
harreman egonkor baten parte dela (Ezkontza Santuaren Kontratua) HE baten, SHE baten. Ezkontza
Santutik kanpo estaltzea eta biderkatzea "Trashy" da. Shame and Shun trashy people.

Desgaitasun psikikoa edo sexuala duten pertsonentzat (haurra, sexu berekoa,
nahasia) sufritzen dutenek ez dute ezkontzarik, ezta gurasorik ere.
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3.4.7. Biktimak de Gerra eguna (ikurra: Bajonet)
C-GKalender Memoriala
Gerrako biktimak (VW) Eguneko oroigarria Shire, Universe Custodian Guardians publikoaren
ahalegin bateratua da. Memorial Zerbitzuak ospatzen dira. VW gogoratu eta kontsolatu egiten dira. Gerraren
aurkako desfilea egiten da.

Irtenbideak ez dira bortitzak!
Komunitateak inbasioetan inoiz ez parte hartzeko konpromisoa hartzen du.
Inbasoreak eta gerra gaizkileak epaitzeko. Prestakuntza militarraren ikuskizun
baxua. Lagundu bakearen mugimenduari, epaitu Gerrako indarkeria! ANDEREA R7

Biktimak de Gerra eguna elkarretaratzean: Elkarretaratzeak "Gerrako biktimak" gogoratzen
dituen oroitzapen-zerbitzua egiten du. Eguzkia atera eta ordu 1era irekita dago hara. Jan, edan (alkoholik
gabea) ; entzun, abestu, musika dantzatu, barrez gozatu, bihotza zoriontsu izan, gogo positiboa
izan.

Sozializatu Lagundu zure komunitateari Hausnartu eta laguntza
Gerrako Biktimen Eguna hasten da 'Gerrako Biktimen Eguneko Otoitzarekin.

Gerra eguneko biktimak Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari-tutore leial
xumeena (1 st izena) Laguntzeko konpromisoa, Gerrako Biktimen laguntza
komunitarioa lortzeko Gerrako Biktimen atsekabea eta mina arintzeko eskatzen
du Gerrako gaizkileak epaitzen laguntzeko agintzen du.

Eskatu Inbasioak abolitu daitezen 1 JAINKOA eta Gizateriaren
Ongia
Otoitz hau Gerrako Biktimen egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.

Inbasioak amaitu! Mugako gatazkak indarkeriarik gabe negoziatzen dira.
Zibilak hiltzea amaitzen da! Hiltzaileak epaitzen dituzte. ANDEREA R7 .

Arpilatzea, bandalismoa amaitzen da! Kontuak, ANDEREA R6 + konpentsazioa
Soldaduak hiltzen amaitu da! Soldaduak harrapatu egiten dituzte.
Torturak amaitzen dira! Torturatzaileak auzipetuta daude. ANDEREA R7 .
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4.1.7. Haurrak eguna (ikurra: Farola)
C-GKalender ospakizuna
Haurren Eguneko ospakizunak publikoaren, Shire, Universe Custodian Guardians-en
ahalegin bateratua dira. Parkeek farolen erakusketak erakusten dituzte. Lotura garaia da
gurasoekin, elkarrekin jolasten, abesten eta barre egiten duten umeentzat.

Familia pozaren eguna. Eskerrik asko 1 JAINKOA Haurrentzat. Shire erdigunea linternekin
apainduta dago. Shirek kometa hegan antolatzen du. Arratsaldean farolen desfilea, non haur
guztiek parte hartu behar duten.
Ohar! Haurrak dira gure etorkizuna eta hilezkortasuna.

Ohar! Ez da kandelarik erabiltzen edo linterna pizteko beste sugarrik.

Haurren eguna Elkarretaratzean: Egunsentia hasi eta ordu 1era irekita dagoen
elkarretaratzea farolekin distiratsu dago hara. Jan, edan (ez
- alkoholikoa) ; entzun, abestu, musika dantzatu, barrez gozatu, bihotza zoriontsua eta
gogo positiboa izan. Haur Egun zoriontsua!

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Haurren Eguna hasten da Haurren Eguneko Otoitzarekin.

Haurren eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari
leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko, Haurren bedeinkapenagatik
Ea beti gozatzen dugun bedeinkazio honetaz

Heziketa emateko eta lortzeko konpromisoa hartzen dut Erakutsiko diot
nola gurtzen duten Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia

Otoitz hau Haurren egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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4.2.7. Kutsadura eguna (ikurra: Zakarrontzia)
C-GKalender Lotsa
Kutsaduraren Eguna Lotsa jendearen, Shire, Universe Custodian Guardians
jendearen ahalegin bateratua da. Parkeak garbitu egiten dira. Ziriziak bultzatutako
industria iraultza eta bere juggernaut

bota marketina dute, gure planeta kutsatzen ari dira.
Zaborrontziz botatako Lurra Tipoz jositako gaixotasun
bihurtzen ari da. Ura a bihurtzen ari da
lohia, usainduna, osasungaitza, estolderia. Komunitatearen
eta komunitatearen aginduzko garbiketa eguna. Shire-k
antolatu garbiketa behar duen guztia + zaborra kendu du.
Garbiketa egin ondoren denek piknik bat
egiten dute. Zaborra nola murriztu,
kutsatu, kutsatzen dutenak zigortu nola
hausnartu!

Kutsaduraren eguna Elkarretaratzean: Gathering-ek zabor-poltsak garbitzeko aholkuak
ematen ditu. Ordubete geroago irekita Egunsentia hara joan.

Jan, edan (alkoholik gabea) ; entzun, abestu, musika dantzatu, barrez gozatu, bihotza
zoriontsua eta gogo positiboa izan.

Etorkizuna ziurtatu Lagundu zure komunitate garbiari

Txanda LOTSA ekintzan Kutsadura edukitzea eta kutsatzaileak zigortzea da
gizateriaren biziraupena.
Kutsaduraren Eguna 'Kutsaduraren Otoitz batekin hasten da'.

Kutsaduraren Eguna Otoitza

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari leial
xumeena (1 st izena) Barkamena eskatzen du nire komunitateak zaborra
egiteagatik
Zuzenketak egingo ditut

Kutsatzaile oro zigortuko da
Kutsadurarik gabeko komunitate batean bizitzen ahalegintzen naiz For the
Glory of 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Kutsaduraren egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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5.1.7.Langileak eguna (ikurra: Erlea)
C-GKalender ospakizuna
Langileen Eguneko ospakizunak Shire, UCG publikoaren ahalegin bateratua dira

Parkeetan, lorategietan egiten da. Langileek komunitatearen onerako egindako lana
eskertzea. Lanbideen erakusketak, trebetasunak erakusten dira.

Eztia guztion eskura jartzen da. Sua ez den kandela pizten da langile esplotatu eta hil
guztientzat! Gizakiak nolabaiteko ekintza dakarten emaitzekin asetzen diren beharrak ditu (lana,
..) . 1 JAINKOA jarri adibide lana 6 egunean 6 egunetan zure lorpena ebaluatu, amaitu gabeko
lana osatu eta hurrengo asteetako lana planifikatu. Egunean 7 gainerakoak bizitzaz gozatu
dibertigarri eguna (ospatu) .

Ohar! Langileak komunitatearen bizitza indarra dira.
Langileen eguna elkarretaratze batean: Erakusketa erakusketekin liluragarria den
elkarretaratzea irekita dago Sunrise hara joan eta ordubetera. Jan, eztia, edan (alkoholik gabea) ;
entzun, abestu, musika dantzatu, barrez gozatu, bihotza zoriontsua eta gogo positiboa izan. Langileen
Egun zoriontsua!

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Kudeaketa ekonomikoa egiteko, soldatak, baldintzak (wmw)

Foru Aldundiak ezartzen ditu. Kudeaketa ekonomiko onena lortzeko
denok soldatapeko bat da. wmw ( x 1-7) Gobernuak urtero ezartzen ditu.

Langileen Eguna hasten da 'Langileen Eguneko Otoitzarekin.

Langileen eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari
leial xumeena (1 st izena) Laguntza eskatzen du langile erabilgarria
izan dadin
Nire ahaleginak nahiko estimatuak eta sarituak izan daitezen, nire onena
egiten saiatzen naiz uneoro

Nire komunitatea harro sentiaraziko dut niretzat 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Langileen egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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5.3.7.Amak eguna (ikurra: Untxia)
C-GKalender ospakizuna
Amaren Eguneko ospakizunak publikoaren, Shire eta Universe Custodian Guardians-en ahalegin
bateratuak dira. Parkeek eta haurtzaindegiek lore-erakusketak erakusten dituzte. Haurrek ama omentzen
dute. Aitak seme-alaben amarekiko adorazioa erakusten dute. Eskerrik asko 1 JAINKOA Amentzat.
Komunitateak espezieen biziraupena ospatzen du Amatasunaren bidez. Amek familiarekin, lagunekin jai
egiten dute, barre egiten dute eta alai daude.

Amaren eguna Elkarretaratzean: Elkarretaratzea, loreekin
liluragarria, presente dauden ama guztiak omentzen ditu, eguzkia atera
eta ordu bete geroago irekita dago. Jan, edan (alkoholik gabea) ;
musika entzun, abestu eta dantzatu, barrez gozatu, bihotza zoriontsua
eta gogo positiboa izan. Amaren egun zoriontsua!

Ohar! Gizakiak hazten duen ama da.

1JAINKOAK Diseinua: BERA ama da, zaintzailea / etxekoa.
S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Amaren eguna hasten da 'Amaren Eguneko otoitzarekin.

Amaren eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko, " 1 JAINKOA ”Amak
bedeinkatzeko
Beraien ahalegina eskertzeko eta saritzeko maitasunarekin, nire ama
ohoratuko dut
Zaindu egingo dut beharra, Glory of 1 JAINKOA eta Gizateriaren
Ongia
Otoitz hau Amen egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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6.1.7. Hezkuntza eguna (ikurra: Liburua)
C-GKalender ospakizuna
Hezkuntza Eguneko ospakizunak publikoaren, Shire eta Universe Custodian Guardians-en ahalegin
bateratuak dira. Hezkuntzak erakusten du bere burua. Herri hezitzaileak eta jakintsuak erakusten dira! Hezkuntza
Publikoko instalazio guztiak zabalik daude. Hezkuntza-ziurtagiriak banatzen dira. Familiek Ezagutzen
dute

- erlaitz jarraitasuna. Amona-amonek eta gurasoek bizitza-esperientziak partekatzen dituzte
seme-alabekin eta amonekin!

Ohar! Bilatu, irabazi gero ezagutzak aplikatu (ikasi eta irakatsi, pasa)
SmeC ' Shire mediku eta hezkuntza konplexua '
PHeC ' Probintziako Ospitalea eta Hezkuntza Konplexua '

PDEc ' Probintziako Defentsa eta Larrialdietako Zentroa '

CE ' Komunitateko larrialdi zerbitzua '
Lagundu Custodian Guardian-i, sehaskatik errausketara doan 'Ikasi eta irakatsi' doako
hezkuntza. Gobernuz kanpoko hezkuntza guztiekin amaitu. Ordeztu unibertsitatea CG
ikasketekin + hezkuntza hobea lan esperientzia areagotu ahala.

Heziketa eguna Elkarretaratzean: Bilera, ezagutzarekin liluragarria eguzkia atera eta
ordu bete geroago irekita dago. Jan eta edan (alkoholik gabea) ; entzun, abestu, musika
dantzatu, barrez gozatu, bihotza zoriontsu izan, gogo positiboa izan. Hezkuntza Egun
zoriontsua!

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Hezkuntza-eguna hasten da 'Hezkuntza-eguna otoitz batekin.

Hezkuntzaren eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Ezagutzak bilatu, irabazi eta
aplikatuko ditu bizitza osoan zehar Doako Hezkuntzaren bidez Ikasi eta
Irakatsi
Doako hezkuntza publikoari laguntzeko

Eman bizitzako esperientziak hurrengo belaunaldiei For the Glory of 1
JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Hezkuntzako egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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6.2.7.Defoliantea eguna (ikurra: Hosto hila)
C-GKalender Lotsa
Defoliant-Day Shame jendearen, Shire eta Universe Custodian Guardians-en
ahalegin bateratua da. Lurra GM-laborantzatik garbitzen da. GM-laborantza
nekazariek lortzen dute, ANDEREA R7

Defoliant-egunak landareen aurka egindako gerra gaiztoa erakartzen du. Toxina defoliantea (Agent-laranja)
landare batek hostoak askatzen ditu. AEBetako militarrek garatu zuten gizakien hiltze tasa
handitzeko. Defoliant-toxina erabilera anitzeko herbizida bihurtu zen.

Defoliant-toxina ekoizleak Genetic Modified-ra zabaldu ziren (GM)
elikagai landareak (Munstro laborantza) . Hauek aurkitu dute (GM) janari landareak erraz hil egingo dira
eta gazte hil eta ugaltzeko arazoak dituzte. Landare hauetako janaria jaten dutenean gizakiek azkarrago
zahartu, zimurrak erraz egin, abortua egin dezakete, jaiotzako akatsak eta heriotza goiztiarra izan
daitezke.

Herbizidak eta genetikoki eraldatutako haziak, landareek elikagaien katean gora egiten dute
gizakiak barne lotura guztiak aldatuz. Gizakiari mehatxu bat!
Antolatu edo parte hartu indarkeriarik gabeko protestetan, militarrek arma toxikoak kentzeko. Lagundu
tokiko gobernuari argi (erre) genetikoki eraldatutako lurra (GM) elikagai landareak. Herbizidak
erabiltzeari utzi.

Defoliant eguna Elkarretaratzean: Elkarretaratzea komunitateko jarduerak onartzen ditu. Eguzkia
atera eta ordu 1era irekita joan hara. Jan eta edan (alkoholik gabea) ; entzun, eztabaidatu
Herbizidak eta GM-Crop.

Defoliant-Day hasten da 'Defoliant-Day otoitz batekin.

Defoliant eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Landarea, lurra eta ura
toxinatik babestuko ditu
Aurka zaitez, gelditu bizirik dagoen edozein gauzaren aldaketa genetikoa Shire-k
pozoitutako lurzorua erretzen duela ziurtatuko du

Herbicides, GM-Laboreen kutsatzaileak For the Glory of zigortuko ditu 1
JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Defoliant egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.

Etorkizuna ziurtatu Lagundu zure komunitateari
Txanda LOTSA Ekintzan sartu
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7.1.7.Aitona-amonak eguna (ikurra: Dortoka)
C-GKalender ospakizuna
Aitona-amonen eguneko ospakizunak publikoaren, Shire, Universe Custodian Guardians-en ahalegin
bateratua dira. Parkeak zabalik daude. Elkarrekin denbora pasatzeko eguna, bilobak aiton-amonekin.
Jolastu, abestu, bazkaria partekatu, hitz egin, barre egin. Eskerrik asko 1 JAINKOA Aiton-amonentzat.

Ohar! Aitona-amonek aplikatzen dute, "Ezagutza-Jarraitutasuna".

Non aiton-amonak bizitzara joan ziren bizitzera. Bilobek gurasoekin gogoratzean
gogoratzen dituzte. Euren existentzia mantentzeko moduan
bizirik familiako kide txikienen bihotzetan eta buruan. Gogorarazi
ondoren gurasoek otoitz egin, jolastu, abestu, bazkaria partekatu eta
umeekin batera barre egin beharko dute, eguna pozik amaituz.

Aiton-amonen eguna Elkarretaratzean: Elkarretaratze batek, loreak liluratzen dituena,
aitona-amona guztiak presente daude. Eguzkia atera eta ordu 1era irekita dago hara. Jan eta
edan (alkoholik gabea) ; musika entzun, abestu eta dantzatu, barrez gozatu, bihotza
zoriontsua eta gogo positiboa izan. Aiton-amonen egun zoriontsua!

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Aiton-amonen eguna hasten da Aiton-amonen eguna otoitz batekin.

Aiton-amonen eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) aiton-amonak errespetatzen
ditu ezagutza-jarraitutasunagatik eskerrik asko 'aiton-amonek ondarea
eman digutelako' eskerrak aiton-amonak tradizioak irakasteagatik
aiton-amonak lorpenengatik errespetatzen ditu 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau aiton-amonen egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.

Ezagutza-Jarraipena gizakiaren ezinbesteko biziraupen trebetasuna.
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7.3.7.Elikadura eguna (ikurra: Janari)
C-GKalender ospakizuna
Elikadura Eguneko ospakizunak publikoaren, Shire eta Universe Custodian Guardians-en ahalegin
bateratua dira. Parkeek eta haurtzaindegiek bertako janaria erakusten dute. Janaria eta edaria (alkoholik
gabea) ospatzen dira. Gozatu 1 JAINKOA Elikagai, usain eta dastatze ugari eskaintzen ditu.

Bertako komunitate batek bertako sukaldaritza erakusten du. Otorduak partekatzen
dira, barreak partekatzen dira. Gose denak elikatu, egarria asetu. Egun horretan inork
ez luke gose edo egarri beharko.

Ohar! Elikadura onak gorputza osasuntsu mantentzen du.

Elikadura eguna Elkarretaratzean: Gathering-ek erakusten du
bertako sukaldaritzaren aniztasuna. Elikagaiak prestatzeko eta dieten
arriskuei buruzko informazioa eskuragarri dago. Gozatu bertako
sukaldaritzaz, jan eta edan (alkoholik gabea) , gose denak egarria asetu,
musika entzun, abestu eta dantzatu, barrez gozatu, bihotz alaia eta
gogo positiboa izan. Elikadura-Egun zoriontsua!

Astero eguneko afaria izan behar da: Adib
1. eguna: Barazkiak; 2. eguna: Hegaztiak; 3. eguna: Ugaztuna;
Aste erdia: Narrastia; 5. eguna: Itsaskiak; Asteburu: Fruitu lehorrak eta haziak;
Fun-eguna: Intsektuak.

Elikatu egunean 5 aldiz:

'Gosaria, Goizeko merienda, Bazkaria, Eguneko merienda, Afaria'.

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Elikadura-eguna hasten da 'Elikadura-eguna otoitz batekin.

Elikadura eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko eguneroko
edaria eta janaria hornitzeagatik egunero elikagai merezi izaten
ahalegintzen naiz
Egarri eta gogaikarri minak atsekabetzen saiatuko naiz nire komunitatean
gosea eta egarria desagerrarazten ahalegintzen naiz 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Elikadura egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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8.1.7.Unibertsoa eguna (ikurra: Suziria)
C-GKalender ospakizuna
Unibertsoaren Eguneko ospakizunak publikoaren, Shire eta Universe Custodian
Guardians-en ahalegin bateratuak dira. Espazio Esplorazioa Parkeetan! Gizateriaren
Espazio-Esplorazioaren lorpenak ospatzen! Espazio esplorazioari eta espazio
kolonizazioari buruzko eguneratzeak! Giza patua betetzen Unibertso Fisikoaren zaindari
gisa. Unibertsoaren Zaindarien Zaindarien urteko ospakizun nagusia (1Eliza) !

Unibertsoaren eguna Elkarretaratzean: Gathering-ek espazio-esplorazioan eta
espazio-kolonizazioan izandako lorpenen irudiak erakusten ditu. Baita etorkizuneko planak ere. Elkarretaratzea
eguzkia atera eta ordu 1era irekita dago bertara. Jan eta edan (alkoholik gabea) ; musika
entzun, abestu eta dantzatu, barrez gozatu, bihotza zoriontsua eta gogo positiboa izan.

Unibertso Egun zoriontsua!

1 JAINKOA 2 Unibertso sortu zituen, gizakia hautatua Unibertso fisikoaren zaindari
izateko. 1 JAINKOA gizakiak espazioa biderkatu eta kolonizatu eta Unibertso fisikoaren
Zaindari bihurtu nahi du.
Espazio esplorazioa eta espazio kolonizazioa, gizateriaren patua.

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Unibertso Eguna hasten da 'Unibertso Eguneko Otoitz batekin.

Unibertsoaren eguna Otoitza

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko Gizateria honen
zaindari izateko hautatu izanagatik
Unibertso Fisikoa
Gizateriaren eta Lurreko Planetaren Zaindari izateko konpromisoa
Unibertsoa kolonizatzeko konpromisoa hartu eta bertako Zaindari
bihurtuko da Gizakiaren Destiny for the Glory 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Unibertso egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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8.2.7.Holokaustoa eguna (ikurra: Atomic-cloud)
C-GKalender Lotsa
Holokausto Eguna Lotsa Shire, Universe Custodian Guardians publikoaren ahalegin
bateratua da. Parkeek nuklearren aurkako zaintzak dituzte

59. urtean (CG NAt) , 'AEBek' gizakia eta planeta-lurra birritan eraso zituzten, irainduz 1
JAINKOA . 2 eraso atomikoak 'Hiroshi hirietan
- Ma & Nagasaki 'Gizateriaren, Planetaren, Lurraren eta Anti-aurkako gerra deklarazioa dira 1
JAINKOA. Franklin Roosevelt AEBetako presidente gaiztoaren herentziazko tirano eta gaiztoa (gizakiaren
historiako 2 pertsona gaiztoenak) gizakia eta Lurra planeta suntsitzeko armak garatzeko elkartu
ziren, 1 JAINKOA s Sorkuntzak.

AEBetako, Ingeleseko, Kanadako herritar gaiztoak batu dira garatzeko ' Suntsipen handiko armak ' suntsitzeko
1 JAINKOA s sorkuntzak. AEBetako presidente gaiztoa

Harry Truman (Bigarren Mundu Gerrako gaizkile gaiztoena) Orduan, ekintza suntsitzaile
handienak egin zituen "suntsipen handiko armak" erabiliz, zibilak hiltzeko (Haurtxoak, amak,
zaharrak, maskotak ... Ospitaleak, eskolak, etxeak ...) . Giza historiako ekintza gaiztoena.
Otoitz egin gurekin holokausto honetan parte hartzen duten guztiek. Bizitu berriro denbora
guztian eragindako miseria eta sufrimendua.
AEBak dira hauek erabiltzen dituen herrialde bakarra ' Suntsipen handiko armak ' . Etengabe
mehatxatzen dituzte Zibilizazioak suntsitzearekin. Adib

The Evil Criminal Kennedy-anaiak / Sobietar Zibilizazioa; Bush, Howard, Blair nahieran
gaizkiaren koalizioa / Irakeko eta Irango Zibilizazioak. AEBetako militarra da Gizakien
Biziraupenerako mehatxu handiena. AEBetako militarrak "suntsipen handiko armak"
armagabetuta daude. Amaitzen da suntsipen handiko armak ekoiztea. Existant armak
desegiten dira: Breach, ANDEREA R7

18

3. kapitulua Legea ematen duen manifestua Idatzita dagoen bezala izango da! 15.09.3.1 NAtm

1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren Zaindariak
www.universecustodianguardians.org

Uranioa uranioa aberasteko erabiltzen den Energia Nuklearrerako
materialen iturri nagusia da, eraikitzeko beharrezkoa dena ' Suntsipen
handiko armak '. Hori dela eta, Uranio meategiak itxita / zigilatuta daude.
Energia Nuklearra itxi eta desegin egiten da. Zientzialari nuklearrak
kaiolatuta daude,
ANDEREA R7 eta Zientzia Nuklearrak debekatuta !!!

Etorkizuna ziurtatu Lagundu zure komunitateari
Txanda LOTSA Ekintzan sartu

Gogoratu gizateriaren aurkako erasoa Gogoratu 'Hiroshima /
Nagasaki' zibil errugabeak
Ohar! Uranio meategiak ixtea da gizateriaren biziraupena
Lagundu Shire Uraniummines, Zentral Nuklearrak eta Ikerketa Nuklearreko
instalazioak ixten.
Antolatu edo parte hartu indarkeriarik gabeko protesta batean, "suntsipen handiko armak"
desegiteko. Eskaria: ANDEREA R7 zientzialari nuklear guztientzat, "suntsipen handiko arma"
fabrikatzaile guztientzat, armamentu mota hori sustatzen duten buruzagi politikoak, edozein
militarrek erabiltzen dutenak

arma horiek. Gizakien

biziraupena zure menpe dago!

Holokausto eguna Elkarretaratzean: Elkarretaratzeak komunitateko jarduerak onartzen ditu.
Eguzkia atera eta ordu 1era irekita joan hara. Jan eta edan (alkoholik gabea) ; entzun,
eztabaidatu armagabetzea.
Holokausto Eguna Holokausto Eguneko Otoitz batekin hasten da.

Holokausto eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari-tutore leial
xumeena (1 st izena) Hiroshima eta Nagasakiko biktimak gogoratuko ditu eta
AEBetako gaizkia Zure sorkuntzetarako mehatxua duten pertsona guztiak
auzipetuko ditu Suntsitze handiko armak suntsituko direla ziurtatuko du
Uraniuminak itxiko ditu, Zentral Nuklear guztiak, Ikerketa instalazioak desegingo
ditu eta haien operadoreak epaituko ditu. Gloriarako 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Holokausto egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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9.1.7.Habitat eguna (ikurra: edozein Belar txarra)
C-GKalender ospakizuna
Habitat Eguneko ospakizunak Shire, Universe Custodian Guardians publikoaren eta ahalegin
bateratuak dira. Urtero Habitat garbiketa egiten da! (hazkunde lehorra, landare arriskutsuak) . Habitat
eguna tokiko ingurumenarekiko kontzientzia sortzeko ekimen komunitarioa da. Shire-k
ingurumena errespetatzen duen jarduerak antolatzen ditu komunitateak eta Custodian
Guardians-ek lagunduta Adib nola aurre egin aireari, urari, lurzoruaren kutsadurari eta
zaborrei; arriskuan dauden izaki, landareak nola gorde. Auto-kontserbazioak ingurunearekin
bat egin behar dugula esan nahi du. Bizilekua zaintzea gizateriaren patuaren parte da.

Ohar ! Custodian Guardians-entzat 2. egunik garrantzitsuena.

Betebehar morala eta zibila: Itxi Ikaztegiak! Utzi ikatza, gasa, petrolioa, uranioa,
egurra erretzeari .. Epaitu Aire Kutsatzaileak! Itxi Uranio-meategiak! Desegin zentral
nuklearrak! Armak nuklearren armagabetzea! Utzi toxinak ekoizteari! Jazarri Toxinen
zaborrontzia! Utzi GM-laborantza hazteari! Itxi hazien ekoizleak eta epaitu.

Harmonizatu Habitat-ekin!
Habitat eguna elkarretaratzean: Elkarretaratzeak komunitateko jarduerak onartzen ditu.
Badira Habitat erakustaldia! Elkarretaratzea eguzkia atera eta ordu 1era irekita dago bertara. Jan
eta edan (alkoholik gabea) ; abestu, dantzatu, musika entzun, barrez gozatu, bihotza
zoriontsua eta gogo positiboa izan. Habitat-Egun zoriontsua!

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Habitat-eguna Habitat-eguneko otoitz batekin hasten da.

Habitat eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Habitat babesteko laguntza
eskatzen du
Kutsatzaileei erantzuteko promesak Habitatarekin
harmonizatzeko promesak
Kutsatzaileei orain eta Afterlife For the Glory of-en zigortzea eskatzen
du 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Habitat egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.

20

3. kapitulua Legea ematen duen manifestua Idatzita dagoen bezala izango da! 15.09.3.1 NAtm

1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren Zaindariak
www.universecustodianguardians.org

9.3.7. CROn eguna (ikurra: Ehunekoa)
C-GKalender ospakizuna
CROn Eguneko ospakizunak Shire, Universe Custodian Guardians publikoaren ahalegin bateratua dira.
CROnen eskuz banatutako dohainak. ' CROn ' ( Komunitateko Irabazi asmorik gabeko irabazi asmorik
gabea) , laguntza boluntarioen lobby!

' CRBC ' ( CROn-Retail Bazaar Complex) irekita daude erosleentzat.

Ohar! CROn ordezkatu (zaharkitu) Estatuaren jabetza (Komunismoa)
jabetza pribatua (Kapitalismoa) Irabazleak.
CROn eguna elkarretaratzean: Gathering batek CROn onartzen du. Tokiko CROn-ek
informazioa eta dohainak eskuragarri jartzen ditu. Elkarretaratzea eguzkia atera eta ordu 1era
irekita dago bertara. Jan eta edan (alkoholik gabea) ; musika entzun, abestu eta dantzatu, barrez
gozatu, bihotza zoriontsua eta gogo positiboa izan. Pozik CROn Eguna!

CROn ( Irabazi asmorik gabeko Komunitateko Korrika) Unibertsoaren Zaintzaileen Zaindarien
negozio eredua, Estatuaren jabetzako entitateak eta Jabetza pribatuko negozio ereduak
ordezkatzen dituena A CROn antolakuntza kudeatu behar da. Lidergo bakarra tirania da.
Batzordearen gidaritza zuzena da. CROn D-mC ( Erabakiak hartzeko Batzordea) 7 kidek
osatzen dute.

Ohar! Community Run-ek irabazi asmorik gabeko irabazi asmorik gabeko Comsumer-en Destiny.

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
CROn Day hasten da CROn Day otoitz batekin.

CROn eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari-tutore
leial xumeena (1 st izena) Estatuko jabetza pribatua CROn konpromisoekin
ordezkatuko duela agintzen du, Irabazleak auzipetuta ikusteko
Komunitateko betebeharrak eta lanerako etika betetzeko konpromisoa. Lana
nire estandar altuenarekin, komunitatearen onurarako

Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau CROn egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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10.1.7. Aitak eguna (ikurra: edozein Muskerra)
C-GKalender ospakizuna
Aitaren Eguneko ospakizunak publikoaren, Shire, Universe
Custodian Guardians-en ahalegin bateratua dira. Barbakoa
elektrikoak (ez da ikatza, gasa, egurra erretzen) parkeetan
zurrumurruak. Umeek aita ohoratzen dute. Amek haurren
aitarenganako adorazioa erakusten dute.

Ohar ! Aitak koloretsu janzten dira!
Aita eguna Elkarretaratzean: Elkarretaratzea janariz kurruskatzen ari da. Bertaratutako aita
guztiak omentzea. Elkarretaratzea eguzkia atera eta ordu 1era irekita dago bertara. Jan eta
edan (alkoholik gabea) ; musika entzun, abestu eta dantzatu, barrez gozatu, bihotza
zoriontsua eta gogo positiboa izan. Aita Egun zoriontsua!

Ohar ! Aitak Gizateriaren Patua gauzatzen. 1 JAINKOAREN
Diseinua: BERA Aita, Hornitzailea / Babeslea da.

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Aita-eguna hasten da 'Aita-eguna otoitz batekin.

Aitaren eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko Aiten
bedeinkapenagatik
Ea ahaleginak estimatzen eta saritzen diren. Maite zaitut aita!
Zaindu egingo dut beharra, Aintzarako 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Aitaren egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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10.2.7. Lupa eguna (ikurra: Hipopotamoa)
C-GKalender Lotsa
Blubber Day Shame publikoak Shire, Universe Custodian Guardians-en ahalegin bateratua
da. Junk-food itsuskeria, erakusketak!
Larra gehiegizko janariek, dieta okerrak eta jarduera fisiko faltak eragiten dute. Gehiegizko
pisua duten pertsonak erraz nekatzen dira eta, beraz, ez dira hain baliagarriak izaten zama. Komunitateak
bere gain hartu behar du zorigaiztoko pertsona ahul horien gaineko ardura.

Shirek "Blubber ezabatzeko txostena" eman du. Komunitateak
elkarrekin lan egin behar du zabor-janari eta edari goxatuen
hornitzaileak alkoholik gabekoak eta alkoholik gabekoak hornitzeko. Blubber
matxinada itsusia da botatzeko gogoa pizteko. Kendu ezazu!

Blubber eguna elkarretaratzean: Eguzkia atera eta ordu 1era irekita joan hara. Komunitateko
jarduerak onartzen dira. Jan eta edan (alkoholik gabea) ; entzun, eztabaidatu gizentasuna, dieta
eta jarduera. Esan EZ ra GOXOA
Fruktosa Diabetesaren, gizentasunaren kausa nagusia .. (Larra

- Jendea) Fruktosa txarra da azukrea edo fruta. Esan EZ pastela,
gosari zerealak, kola, kordala, edari energetikoak, esne zaporetsua,
izozkiak, likoreak, limonadak, mermelada, basamortu gozoa, mokadu
gozoak ...
Ohar! Obesitatearen bigarren mailako efektuak: Depresioa, Diabetes, nekea,

arnasarik gabe, hipertentsio arteriala, heriotza goiztiarra!

Blubber-Day hasten da 'Blubber-Day otoitz batekin.

Lupa Eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari-tutore
leial xumeena (1 st izena) Lagun iezadazu gizentzen ez izaten
Lagundu gizenak osasuntsu izaten

Zigortu zabor-janarien hornitzaileak bizitzan eta bizitza bizian Utzi
komunitate hau zabor-janaririk gabe

Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Blubber egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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11.1.7. Biziraupena eguna (ikurra: edozein Katu basatia)

C-GKalender ospakizuna
Biziraupen Eguneko ospakizunak Shire, Universe Custodian Guardians publikoaren ahalegin
bateratua dira. Ikusi Larrialdi Zerbitzuak. Erakutsi harrotasuna gizakiaren biziraupenarekin.
Ebaluatu 'Survival-Chain'! Larrialdi zerbitzuek, barneko eta kanpoko segurtasun pertsonalak beren
gaitasunak erakusten dituzten eguna. Lagundu itzazu.

Biziraupen eguna Elkarretaratzean: The Gathering euskarriak, Emergen
- Cy eta Segurtasun Zerbitzuak. Eguzkia atera eta ordu 1era irekita joan hara.

Jan, edan (alkoholik gabea) ; obesitatea, dieta eta jarduera entzun, eztabaidatu.
Zuzenean, Survival-Chain. Bizirik irauteko eguna!
Ohar ! Ez dago lehentasunezko biziraupenik.

Biziraupen ordena: 1. Espezie, 2. Habitat, 3. Komunitatea,
4.Familia, 5.Banakakoa, 6.Animaliak, 7.Pertsonako gauzak
Biziraupena adinaren arabera: 1. Jaio gabea, 2. Jaioberria, 3. Haurra, 4. Haurra,

5.Jubenila, 6.Heldua, 7. Nagusia
Biziraupenaren agindua erabaki beharra aplikatzen denean, erabili goiko arauak.

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Biziraupen eguna hasten da Biziraupen eguneko otoitz batekin.

Biziraupen eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko gizateriaren
biziraupenagatik
Nire gorputza, espezie eta komunitatea bizirauten laguntzen ahalegintzen naiz. Biziraupena
lehen mailako lehentasuna izango dut

Mesedez, lagundu nire biziraupenerako ahaleginak For the Glory of 1
JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Biziraupen egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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11.3.7. Maskota eguna (ikurra: edozein Maskota)

C-GKalender ospakizuna
Animalien Eguneko ospakizunak publiko, Shire eta Universe Custodian Guardians-en ahalegin bateratua da.
Maskotak erakusteko ... Animalien klubek erakusketak jarri eta informazioa ematen dute. Zure maskota mimatzeko
eguna. Maskotek behar soziala betetzen dute. Animalien jabetzak arduratsua izan behar du. Maskota batek bizitza
luzeagoa eta osasuntsuagoa izaten lagun dezake.

Animalien eguna elkarretaratzean: Elkarretaratzea maskotak ospatzen ari da (kontutan izan hau
da, elkarretaratzean maskotak ongi etorriak diren egun bakarra) . Eguzkia atera eta ordu 1era irekita
dago hara. Jan, edan (alkoholik gabea) ; musika entzun, abestu eta dantzatu, barrez gozatu, bihotza
zoriontsua eta gogo positiboa izan. Pet-Day zoriontsua!

Ohar ! Animalien beharra gizakien beharra da Maskotak Doako Hezkuntzaren funtsezko osagaiak dira.

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Maskota-eguna hasten da Pet-Day otoitz batekin.

Maskota Eguneko otoitza

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko, Animalien
pozarengatik
Animalia guztiak entrenatu, zaindu eta zainduko ditut

Animalien zaindari arduratsu arduratsua izaten saiatzen naiz

Animaliak babestuko ditut krudelkeria eta tratu txarrengatik 1
JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Pet egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.

Krudelkeria

ra
Maskotak
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12.1.7.Osasun ona eguna (ikurra: Olagarroa)
C-GKalender ospakizuna
Osasun oneko eguneko ospakizunak publiko, Shire eta Universe Custodian Guardians-en ahalegin
bateratuak dira. Osasuna eta sasoia parkeetan ... Shirek inauteri motako jarduerak eta entretenimendua
aurkezten ditu osasuna eta sasoia azpimarratuz. Osasun zerbitzuek erakusketak erakusten dituzte. Osasuntsu
jan eta edateko eguna (Alkoholik gabe! Ez dago janari transgenikorik! Ez dago haragi fabrikaturik! Ez da
limonadarik! Ez dago substantziarik aldatzeko gai. Ez da erretzea! Ez da gozorik!) , fitness jarduera batzuk
egin. Bisitatu gaixoak!

Osasun eguna Elkarretaratzean: Elkarretaratzea janari osasuntsua da.
Eguzkia atera eta ordu 1era irekita dago hara joan. Jan eta edan (alkoholik
gabea) ; entzun, abestu, musika dantzatu, barrez gozatu, bihotza
zoriontsua eta gogo positiboa izan. Osasun Egun On!
Ohar ! Osasun ona bizitza luze erabilgarria lortzeko.

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Osasun Ona eguna hasten da Osasun Ona eguna otoitz batekin.

Osasun Egun On Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Barkatu nire bizimodu
osasuntsua dela eta
Zuzenketak egiten ahalegintzen naiz

Mesedez, mesedez, zuzendu nire ahaleginak "Gaixo dagoenean
doako tratamendua" onartzen dut 1 JAINKOA eta Gizateriaren
Ongia
Otoitz hau Osasun Onaren egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.

Gorputz bakarra zaindu behar duzu!
Ez zaitez botikako drogazalea edo ordezko
gorputz-atalen Anti bihurtu 1 JAINKOA munstroa
!!!
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12.2.7. Menpekotasuna eguna (ikurra: Gelditu)
C-GKalender Lotsa
Addiction Day Shame publikoa, Shire, Universe Cus- todian Guardians-en ahalegina da.
Menpekotasun itsusitasuna, erakusketak! Menpekotasuna berdinen presioak, adimenaren eta
gorputzaren ahultasunak eragiten dute. Mendekotasuna duten pertsonak etsita daude, ez dira
fidagarriak, eta mehatxu bihurtzen dute, zama. Komunitateak bere gain hartu behar du pertsona ahul
zorigaitz horiek.

Gelditu adikzioak Komunitateak suntsitzeagatik
Esan EZ!
To Menpekotasuna!

Ohar! Denek dute mendekotasuna komunitatetik kanpo uzteko betebehar morala eta
zibila! Adikzioek etengabe behatzea behar dute berriro mendekotasuna ez uzteko. Adiktoak,
iraganeko adikzioak ezin dira fidatu!

Etorkizuna ziurtatu Lagundu zure komunitateari
Txanda LOTSA Ekintzan sartu
Adikzio eguna Elkarretaratzean: Elkarretaratzeak komunitateko jarduerak onartzen ditu.
Eguzkia atera eta ordu 1era irekita joan hara. Jan eta edan (alkoholik gabea) ; entzun,
adikzioak eztabaidatu. Esan EZ! To ADIKZIOA!

Addiction-Day hasten da 'Addiction-Day otoitz batekin.

Menpekotasun Eguna Otoitza

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Lagun iezadazu adikzioa ez
izaten
Lagundu gizakiari menpekotasunak izaten
Zigortu mendekotasunen hornitzaileak bizitzan eta bizitza bizian Utzi
komunitate hau mendekotasunik gabe

Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Adikzio egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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13.1.7. Zuhaixka eguna (ikurra: Baia / Intxaurra)
C-GKalender ospakizuna
Zuhaixken Eguneko ospakizunak Shire, Universe Custodian Guardians publikoaren ahalegin bateratua
dira. Koroa, baia / fruitu lehorrak, leundutako botak ...

Goizean gurasoek botak baia eta fruitu lehorrekin betetzen dituzte

(Ez gozokirik, ez oparirik!) . Aurreko arratsaldean, leundutako botak
egongelan jartzen dituzte haurrek, gurasoek.
Bertako zuhaixka hostoz osatutako arrezife bat (artifiziala) . Dekorazio koloretsua, 3 kandela
elektriko barne (edozein kolore, tamaina) sinbolizatzen 1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza. Baia, fruitu
lehorren ontzi bat jartzen da arrezifearen erdian. Baia, fruitu lehorrak beharren arabera berritzen
dira. Arrezife egonaldia mahai gainean dago urte berri eguna iritsi arte.

Zuhaixka eguna Elkarretaratzean: Bilguneak zuhaixka-hostoen arrezife bat du (artifiziala) bistaratu.
Eguzkia atera eta ordu 1era irekita dago hara joan.
Janaria izan (baia, fruitu lehorrak) eta edan (alkoholik gabea) ; entzun, abestu, musika dantzatu,
barrez gozatu, bihotza zoriontsu izan, gogo positiboa izan.
Zuhaixka Egun zoriontsua!

Ohar ! Baia eta fruitu lehorrak a
edozein dieta behar du!

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Zuhaixka eguna hasten da zuhaixka eguneko otoitz batekin.

Zuhaixka Eguna Otoitza

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko zuhaixkengatik
Baia eta fruitu lehorrak eguneroko dietaren zati bihurtuko ditut
Landatuko dudala agintzen dut, zuhaixkak gordeko ditut
Shire-Oasisean. Zuhaixka zaindaria arduratsua izango naiz. 1
JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau zuhaixka egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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13.3.7. Zuhaitza eguna (ikurra: edozein Zuhaitz)

C-GKalender ospakizuna
Zuhaitz eguneko ospakizunak publikoaren, Shire, Universe Custodian Guardians-en ahalegin bateratua
dira. Parke bisitak. Landatu zuhaitza! Zuhaitzak ezinbestekoak dira gizateriaren biziraupenerako,
ongizaterako. Zuhaitz-zaintzailea izan.

Familia zuhaitz artifizial baten inguruan biltzen da. Dekoratua, abestea, alaia eta maitagarria
izatea, elkarri opariak ematea (Zuhaitz- fruta soilik) ondoren, otordua partekatzen. Zuhaitz
egonaldia Urte Berri egunera arte dago.
Zuhaitz eguna Elkarretaratzean: Bilera guztietan Zuhaitzak ospatzen ari
dira. Eguzkia atera eta ordu 1era irekita dago hara joan. Zuhaitz artifizial
apaindua du. Janaria izan
(zuhaitzaren fruitua) eta edan (alkoholik gabea) ; musika entzun, abestu eta
dantzatu, barrez gozatu, bihotza zoriontsua eta gogo positiboa izan. Zuhaitz
Egun zoriontsua!

Ohar !
Zuhaitz-Zaintzailea izatea da

Gizateriaren patua!
CG laguntza zuhaitz landaketak
(basoa birziklatu) .

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Zuhaitz Eguna Zuhaitz Eguna otoitz batekin hasten da.

Zuhaitz Eguna Otoitza

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko Zuhaitzen
edertasunagatik
Zuhaitz bandaloak auzipetzea konpromisoa hartzen dut

Zuhaitzak landatu eta gordeko dituzula agintzen dut
Shire-Oasisean. Zuhaitz zaindari arduratsua izango naiz. 1JAINKOA
eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Zuhaitz egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.
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14.0.1. Pazkoa eguna (ikurra: edozein hontza)
C-GKalender ospakizuna
Pazko Eguneko ospakizunak publikoaren, Shire & Universe Custodian Guardians-en
ahalegin bateratua dira. Gogoeta egin azken urtean!

Shire-k inauteri motako jarduerak aurkezten ditu, Sunset-en Laserlight
pantailarekin amaitzen den entretenimendua. Ez dago gaueko topa Pazkoa, 1 St. datorren
urteko eguna. Aurreko 364 egunetan hausnartzeko garaia da. Pertsona bakoitzak
azken urteko azterketa egiten du eta datorren urterako plana prestatzen du.

Pazko eguna Elkarretaratzean: The Gathering, janari osasuntsua pizten ari da.
Elkarretaratzeak azken urteko hausnarketa egin du. Datorren urterako planak. Eguzkia atera
eta ordu 1era irekita dago hara joan. Jan, edan (alkoholik gabea) ; entzun, abestu, musika
dantzatu, barrez gozatu, bihotza zoriontsua eta gogo positiboa izan. Pazko Egun
zoriontsua!
Ohar ! Begiratu atzera eta planifikatu aurretik.

Quattro urtean gaueko tobehera 3 ordu
luzatzen da, ez gau osoan.
S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Pazko Eguna hasten da 'Pazko Eguneko Otoitzarekin.

Pazko Eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko urte askotarako
Urte honetako bizitza-esperientziak aztertzen ari naiz

Datorren urtean planak onura handiagoa du. Orain Pazkoak
hurrengo urtean sartu naiteke For the Glory of 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Pazko egunean erabiltzen da!

4 urtetik behin Quattro-Urtea da. Egun batekin ospatzen da: Quattro- Pazkoa!

30

3. kapitulua Legea ematen duen manifestua Idatzita dagoen bezala izango da! 15.09.3.1 NAtm

1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren Zaindariak
www.universecustodianguardians.org

14.0.2.Quattro eguna (ikurra: edozein igel)
C-GKalender ospakizuna
Quattro-Day ospakizunak publikoaren, Shire, Universe Custodian Guardians-en ahalegin
bateratua dira. Hausnartu iraganeko 4 urteetan! Hausnarketa eguna da. Gau-toki-ohiko
ohikoa da.
Aurreko 4 urteetan hausnartzeko garaia da. Pertsona bakoitzak azken 4 urteen analisia egiten
du eta datozen 4 urteetarako plana prestatzen du. Shires eta Probintziak 4 urteko planak
argitaratzen dituzte.

Quattro eguna elkarretaratzean: Gathering, gogoeta egiten ari da, datozen 4 urteetako
ikuspegia aurkezten ari da. Eguzkia atera eta ordu 1era irekita dago hara joan. Jan, edan (alkoholik
gabea) ; musika entzun, abestu eta dantzatu, algaraz gozatu, bihotz alaia izan, gogo
positiboa izan.

Quattro Egun zoriontsua!

S ocializatu Lagundu zure komunitateari C ospatu
Quattro-Day hasten da Quattro-Day otoitz batekin.

Quattro eguna Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko 4 urte
desafiatzeagatik
Azken 4 urteetan hausnartzen ari naiz

Datozen 4 urteetan irauten ahalegintzen naiz nire lau urteko
plan berria prestatzen
Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Quattro egunean erabiltzen da!

Ekarri interes gehiago zure bizitzan Fun-Day egunetan. Parte hartu Custodian
Guardian Fun-Day gaietan. Batu zaitez!
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