1 GOD en TRO en Church Universe Depå Guardians
www.universecustodianguardians.org

ROLIG DAG
teman
1 GOD skapade dags att mäta början och slut!
C> Celebra dag F> Rolig dag M> Minnesdag S> Skam dag
Månad dag

Dag

Shire Day 1.3.7
Sol
BlossomDay 2.1.7
Offer av brott Day 2.4.7
Mercury Multiplikation Day 3.1.7 Offrens of War Day 3.4.7
Venus
Barn Day 4.1.7
Föroreningar Day 4.2.7
Earth
Workers Day 5.1.7
Mothers Day 5.3.7
Måne
Utbildning Day 6.1.7
Avlövningsmedel Day 6.2.7
Mars
Morförälderdag 7.1.7 Näring Day 7.3.7
Jupiter
Universe Day 8.1.7
Förintelsen Day 8.2.7
Saturn Habitat Day 9.1.7
Cron Day 9.3.7
Uranus
Fathers Day 10.1.7
Blubber Day 10.2.7
Neptune Survival Day 11.1.7
Pet Day 11.3.7
Pluto
God hälsa Day 12.1.7 Missbruk Day 12.2.7
Sol
Buske Dag 13.1.7
Tree Day 13.3.7
påsken Påsken Day 14.1.7
Quattro Day 14.0.2
Stjärna

New-Year Day 1.1.1

Fun-Day teman tillgodose ett samhälle behöver för att fira, vara skam och komma ihåg. Fun-Days
som inte omfattas av förvarings Guardian Fun- dag teman kan användas för lokala
teman. Notera! Helgdagar stöds inte på vardagar 1> 6! Utom New-års dag, påsk och
Quattro-påsk.
En frisk människa kropp och själ behöver för att vara lycklig, skratt, sjunga, dansa, be,
omsorg, aktie, umgås och njuta så delta i Fun Day teman. Deltagande på Fester,
Memorial och SKAM
Dagens hela året är en viktig, viktig del av samhället levande. Umgås med andra
människor är viktig, som behövs för personlig känslomässig stabilitet. Det spelar
också en viktig del i en väl functio- ning samhälle. En väl fungerande samhälle har en
bättre chans
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of Survival.
Minnesmärke Dagar hjälpa offer för fel. Dessa dagens uppmuntra
samhället att försöka förhindra framtida fel. Memorial day hjälp med
sorgeprocessen.
CG stöder Memorial dagar.
SKAM dagens handlar om onda attacker
av människor på planeten jorden och eller mänskligheten.

Skam dagens är en väckarklocka för mänskligheten.
Shun och skam gäller.

ROLIG DAG

fester Minnesmärke SKAM

1 GOD föregå med gott exempel arbetet 5 dagar. På dag 6 utvärdera din prestation, fyll
varje oavslutat arbete och planera nästa vecka arbete. På dag 7 vila njuta av livet Ha en Rolig
dag.

1 GOD hade en paus. Meditera, be söker inre harmoni och lycka för sin själ. Änglarna
gjorde musik, sjöng, dansade och skratt hördes överallt. 1 GOD var i mitten av allt
detta glädje njuta av allt det. 1 GOD kallas detta 7 th dag Rolig dag.

Vi följer 1 GOD ! Arbetet 6 dagar och göra dag 7 en kul dag. Umgås vara glada, äta,
dricka (alkoholfri) , Sjunga, dansa, skratta, men också be, meditera söker inre harmoni
och lycka. Besök en sammankomst. Stöd Fester, Minnesmärken och skam dagar.

1 GOD väntar på att höra från dig!

Rolig dag Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå förmyndare (1 st namn) Tack du för detta veckor utmanar
Jag försökte leva Daily-bön
Idag har jag fira och dyrka med familj och vänner Jag ber om
vägledning under kommande vecka för Glory of 1 GOD och det
goda i mänskligheten
På temadagar en relevant bön används + Fun-Day bön!
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1.1.1.New-års dag (symbol: Orm)
C-GKalender fest
New års firandet en gemensam insats av allmänheten, Shire och Universum depå
Guardians. Har mat, dryck (alkoholfri) ; lyssna, sjunga och dansa till musik, njuta av
skratt, har en glad hjärta och en positiv sinne.
Notera! Det finns inga fyrverkerier. De ersätts med laserljus. Det
finns ingen natt utegångsförbud mellan

påsken (Sista dagen i föregående år) och nyår
New-års dag på Gathering: The Gathering är öppen från 1 timme efter
soluppgången dit. Har mat, dryck (alkoholfri) ; lyssna, sjunga, dansa till musik, njuta av
skratt, har en glad hjärta och en positiv sinne. depå~~POS=TRUNC Guardians välkomnar
det kommande året med en alkoholfri toast, kram, kyss, bön. Gott nytt år !
Notera! Busken krans och
träd avlägsnas.
S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
New-år dag inleds med en ny år dag bön.

1 GOD väntar på att höra från dig!

Nyårsdagen Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå förmyndare (1 st namn) ber för vägledning under det
kommande året
Så att jag kan bo ödmjuka och servera mitt samhälle Leva upp till
min fulla potential
Sprid budskapet om laggivare Manifest för härligheten av 1 GOD och
det goda i mänskligheten

Denna bön används på ett st dag på året!
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1.3.7. Grevskap dag (symbol: Myra)
C-GKalender fest
Shire firandet en gemensam insats av allmänheten, shire, universum Depå
vårdnadshavare. Parker är öppna full av aktiviteter. Lokal stats- presenter karneval typ
aktiviteter, underhållning. Stryker unika lokala traditioner, dialekt + en parad och
flagghissning. Huvudspråk och dialekt är i bruk också traditionella kläder bärs. Lokala
rätter haft. Var stolt över din Shire, ditt hem ..

Shire dag på Gathering: The Gathering bländande med traditio- slutliga kläder är
öppen från 1 timme efter soluppgången dit. Har lokala köket, dryck (alkoholfri) ; lyssna,
sjunga och dansa till traditionell musik, njuta av skratt, har en glad hjärta och en positiv
sinne.
Lycklig Shire-dag!
S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
EN Grevskap är var människor kommer samman för att bygga en gemenskap av socialt ansvar för en
strävan efter en gemensam bra för alla. A ' Grevskap' håller lokala traditioner vid liv. det pro

- vides SMEC (Gratis utbildning) vaktar lokala Habitat. Det ger Cluster-hem (Hyra s') ,
Sentinel patruller, upprättas cron .
Shire Dagen börjar med en shire Day bön.

1 GOD väntar på att höra från dig!

Shire Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st name) begär att denna ödmjuka
gemenskap kan bli välsignade En gemenskap som lever i harmoni med
dess livsmiljö Ett samhälle som uppmuntrar växande familjer Ett samhälle
som är mitt hem för härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på Shire dag! Eller vid behov.
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2.1.7. Blomma dag (symbol: Blomma)
C-GKalender fest
Blossom firandet gemensam ansträngning av offentliga, Shire, UCG. Parker, plantskolor
visa blomma utställningar. Njut, beundra en GUD' skapelse, blomma. Deras utseende, färger,
mångfald, lukta deras intrikata intoxikation ting arom. tacka 1 GUD för Blossoms. Han, hon
förklarar sin kärlek för varandra, delar en blomma, en måltid, dans, skratta tillsammans.

Blossom dag på Gathering: The Gathering bländande med Blos
- soms är öppen från 1 timme efter soluppgången dit. Har mat, dryck
(alkoholfri) ; lyssna, sjunga och dansa till musik, njuta av skratt, har ett lyckligt hjärta,
en positiv sinne. Lycklig Blossom-dag!
Notera ! Skydda växter som vi kan njuta av dem i framtiden.

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Blossom Day inleds med en Blossom Day bön.

1 GOD väntar på att höra från dig!

Blossom Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack Du för skönheten i
blommor blommar är behaglig för ögat och hjärtat jag ber gillar
blommorna kan romantik blomma Jag lovar att skydda och vårda
anläggningar för Glory of 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på Blossom dag! Eller vid behov.

HE, hon match made in heaven!
En GUDs

Design:

HAN och HON etablera en familj!
HAN är fadern, Provider / Protector.
HON är Mor, Carer / Homemaker.

Det finns ingen jämlikhet, ingen Holy-äktenskap, ingen ser efter barn för, människor med
sexuell funktionshinder (Barn-molester, förvirrad kön, samma kön) .
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2.4.7. Offer av Brottslighet dag
(symbol: Handklovar)

C-GKalender Minnesmärke
Brottsoffer ( VC) Day Memorial är en gemensam satsning av offentliga, Shire, Universe
Depå Guardians. Memorial Services hålls. Det kommer att finnas utställningar av
'brottsförebyggande', 'gemenskaps skydd', 'brottsbekämpande' och domarkåren. Support, gå
'brottsförebyggande'

(Grannsamverkan) . Support Community insatser i att hjälpa och trösta,
'Brottsoffer'.
Ansluta sig! Stöd genom att: tittar, inspelning, rapportering, i egenskap
(Gör civil stillestånd) . Det är varje människas plikt att hålla samhället
säkert.

Offer av Brott dag på Gathering: The Gathering är kom- forting 'brottsoffer'. Det är
öppet från 1 timme efter soluppgången dit. Har mat, dryck (alkoholfri) ; lyssna, sjunga,
dansa till musik, njuta av skratt, har en glad hjärta och en positiv sinne.
Notera! Depå-Guardian support borttagning och ansvarighet rättsväsendet som är
mjuk på 'Laglösheten'!

Socialisera Stötta din gemenskapen Reflektera och support
Brottsoffer Dagen börjar med brottsoffer Day bön.

Brottsoffer dag Prayer
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) begär att lindra ångest
och smärta av brottsoffer hjälpa offer för brott får rättsliga och ersättning
Jag lovar att hjälpa Prosecute brott oändlig Fråga det onda straffas i
livet och livet efter detta för härligheten av 1 GOD och det goda i
mänskligheten

Denna bön används på brottsoffer dag. Eller som behövs!

Brottsoffer förtjänar stöd, Justice. .
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3.1.7.Multiplication dag (symbol: Ägg)
C-GKalender fest
Multiplikation firandet en gemensam insats av allmänheten, Shire och Universum
depå Guardians. Parker, plantskolor visa blomma utställningar. På morgonen familjer
ger varandra ägg av något slag. För barn bör de vara dolda så att de kan leta efter
dem. Leksaker som kyckling, ödla eller fisk är också lämpliga. På eftermiddagen
familjer har en picknick, njuta av parker och trädgårdar (Vädret tillåter) . Par fira
parning. Skaffa familj!

Multiplikation dag på Gathering: The Gathering bländande med blommor är öppen
från 1 timme efter soluppgången dit. Ha mat
(ägg något slag) , dryck (alkoholfri) ; lyssna, sjunga, dansa till musik, njuta av skratt,
har en glad hjärta och en positiv sinne.
Lycklig multiplikation-dag!
Notera! Multiplikation för Specie Survival & Space-kolonisera.

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Multiplikation Dagen börjar med en multiplikation Day bön.

Multipltication Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack Du för att njuta av
parning ber för fertilitets och hälsosamma födslar Panter att para sig och
föröka
Så mänskligheten kan kolonisera universum för härligheten av 1 GOD och
det goda i mänskligheten
Denna bön används på multiplikation dag. Eller som behövs!

För specie överlevnad människor är att para sig, föröka sig. CG tro att parning, multiplicera
är en del av en stadig relation (Holy Matrimony Contract) av en HE, en SHE. Parning och
multiplicera utanför heliga äktenskapet är 'Trashy'. Skam och Shun trashy människor.

För personer med psykiska och eller sexuell-funktionshinder (Barn-molester, samma kön, förvirrad
kön) drabbade det finns ingen Holy-äktenskap, ingen föräldraskap.
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3.4.7. Offer av Krig dag (symbol: Bajonet)
C-GKalender Minnesmärke

Offer för krig (VW) Day Memorial är en gemensam satsning av allmänheten, Shire,
Universum Depå Guardians. Memorial Services hålls. VW är ihågkommen och
tröstade. Anti-war parad hålls.

Lösningar är icke-våldsamma!
Gemenskaps löften aldrig att delta i invasioner. Att åtala Invaders
och krigsbrottslingar. Lågmäld show av militära beredskap. Support
fredsrörelsen åtala War våld! FRÖKEN R7

Offer av War dag på Gathering: The Gathering har en minnesgudstjänst minnas
'offer för krig'. Det är öppet från 1 timme efter soluppgången dit. Har mat, dryck (alkoholfri)
; lyssna, sjunga, dansa till musik, njuta av skratt, har ett lyckligt hjärta, en positiv
sinne.

Socialisera Stötta din gemenskapen Reflektera och support
Offer för krig Dagen börjar med offer för krig Day bön.

Offer för krig Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) lovar att hjälpa, få hjälp
till offer för krig begär att lindra sorg och smärta offer för krig Jag lovar
att hjälpa Prosecute krigs brottslingar ber att Invasioner avskaffas för
härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på offer för krig dag! Eller vid behov.

Invasioner End! Gränskonflikter förhandlas utan våld.
Döda civila slutar! Killers åtalas. FRÖKEN R7 .
Plundring, vandalism slutar! Ansvarighet, FRÖKEN R6 + ersättning
Killing Soldater slutar! Soldater fångas.
Tortyr slutar! Torterare åtalas. FRÖKEN R7 .
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4.1.7. Barn dag (symbol: Lykta)
C-GKalender fest
Barn firandet är en gemensam satsning av allmänheten, Shire, Universum
Depå Guardians. Parker visar lykta utställningar. Det är bindning tid för
föräldrar, barn som spelar, sjunger, skrattar tillsammans.

En dag av familj glädje. tacka 1 GUD för barn. Shire centrum är dekorerad med lyktor.
Shire organiserar drakflygning. På kvällen en lykta parad där alla barn ska delta.
Notera! Barnen är vår framtid och odödlighet.

Notera! Inga ljus används eller någon annan lågan ljus lykta.

Barn dag på Gathering: The Gathering öppnar från en timme efter soluppgången
lyser med lyktor dit. Har mat, dryck (icke
- alkoholhaltig) ; lyssna, sjunga, dansa till musik, njuta av skratt, har en glad hjärta och
en positiv sinne. Lyckliga barn-dag!
S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Barn Dagen börjar med barndagen bön.

Barndagen Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå förmyndare (1 st namn) Tack dig för välsignelse av barn
kan vi alltid njuta av denna välsignelse jag lovar att ge och få dem
utbildning jag ska visa dem hur man dyrka för härligheten av 1 GOD och
det goda i mänskligheten

Denna bön används på barns dag! Eller vid behov.

9

Kapitel 3 Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara! 15.09.3.1 NAtm

1 GOD en TRO en Church Universe Depå Guardians
www.universecustodianguardians.org

4.2.7. Förorening dag (symbol: Papperskorg)
C-GKalender Skam
Föroreningar Day Skam är en gemensam satsning av allmänheten, Shire,
Universum Depå Guardians. Parker städas upp. En girighet driven industriella
revolutionen och dess juggernaut

kasta bort marknadsföring har, förorenar vår planet. Engångs
skräp vänder jorden i en sjukdom full av tips. Vatten håller på
att bli en
slime, illaluktande, sjuklig, avlopp. En mand- Atory
sanering dag och i samhället. Shire organisera sanering
något som behöver rengöras + skräp bort.
Efter sanering alla har en picknick.
Reflektera över hur man kan
minska sopor, föroreningar, straffa
förorenare!

Föroreningar dag på Gathering: The Gathering delar ut ren- ing råd, skräp-påsar.
Öppet från 1 timme efter Soluppgång gå dit.
Har mat, dryck (alkoholfri) ; lyssna, sjunga, dansa till musik, njuta av skratt, har en
glad hjärta och en positiv sinne.

Säkra framtiden Stöd din rena samhälle
Sväng SKAM till handling Innehåller föroreningar och straffa förorenarna är en
Humankind överlevnad måste.
Föroreningar Dagen börjar med en Pollution Day bön.

föroreningar Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå förmyndare (1 st namn) ber om ursäkt för rubbishing av mitt
samhälle jag ska gottgöra
Varje förorenaren skall straffas
Jag strävar efter att leva i en avgasfri community för härlighet 1
GOD och det goda i mänskligheten
Denna bön används på Pollution dag! Eller vid behov.
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5.1.7.Workers dag (symbol: Bi)
C-GKalender fest
Arbetare firandet är en gemensam satsning av allmänheten, Shire, UCG
Hölls i parker, trädgårdar. En uppskattning för allt det arbete de anställda gjorde för det goda
i samhället. Handel utställningar, är färdigheter visas.
Honung görs tillgänglig för alla. En icke-flamma ljus tänds för alla exploaterade, dödade
arbetare! Människan har behov som är nöjda med resultaten som innebär något-form av
åtgärd (arbete,..) . 1 GOD föregå med gott exempel arbetet 5 dagar på dag sex utvärdera din
prestation, slutföra något oavslutat arbete och planera nästa vecka arbete. På dag 7 vila njuta
av livet har en Fun-Day (fira) .

Notera! Arbetare är livskraften i samhället.
Arbetare dag på ett möte: The Gathering bländande med handels utställningar är
öppen från 1 timme efter soluppgången dit. Har mat, honung, dryck (alkoholfri) ; lyssna,
sjunga, dansa till musik, njuta av skratt, har en glad hjärta och en positiv sinne. Glad
arbetardag!
S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Av ekonomiska förvaltning, löner, villkor (Wmw)
fastställs av länsstyrelsen. För bästa ekonomiska management allas
löntagare. WMW ( x 1-7) fastställs årligen av regeringen.

Workers Dagen börjar med en arbetare dag bön.

Arbetardagen Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka trogna
depå förmyndare (1 st namn) ber om hjälp så att jag kan vara en användbar
arbetstagare kan mina ansträngningar att uppskattas och belönas rättvist jag
försöka göra mitt bästa hela tiden jag kommer att göra mitt samhälle stolt över
mig för härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på Workers dag! Eller vid behov.
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5.3.7.Mothers dag (symbol: Kanin)
C-GKalender fest
Mödrar firandet är en gemensam satsning av allmänheten, Shire och Universum depå
Guardians. Parker och plantskolor visa blomma utställningar. Barnen hedra sin mor.
Fäder visar tillbedjan för moder sina barn. Tacka 1 GOD för mödrar. Samhället firar
specie överlevnad genom moderskap. Mödrar fest med familj, vänner, skratt och är
glada.

Mödrar dag på Gathering: The Gathering, bländande med
blommor hedra alla mödrar närvarande är öppen från 1 timme
efter soluppgången dit. Har mat, dryck (alkoholfri) ; lyssna,
sjunga och dansa till musik, njuta av skratt, har en glad hjärta
och en positiv sinne. Glad mors dag!
Notera! Mödrar är vad Mänskligheten växer från.

1GOD s Design: HON är Mor, Carer / Homemaker.
S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Mors dag inleds med en mödrar dag bön.

Mors dag Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack dig ” 1 GOD ”För
välsignelse mödrar kan deras ansträngningar att uppskattas och belönas
med kärlek jag ska hedra min mor
Jag ska ta hand om henne om behov skulle uppstå för härligheten av 1
GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på mödrar dag! Eller vid behov.

12

Kapitel 3 Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara! 15.09.3.1 NAtm

1 GOD en TRO en Church Universe Depå Guardians
www.universecustodianguardians.org

6.1.7. Utbildning dag (symbol: Bok)
C-GKalender fest
Utbildning firandet är en gemensam satsning av allmänheten, Shire och Universum
depå Guardians. Utbildning visar sig. Public Lärare och forskare visa upp! Alla
offentliga utbildningen anläggningar är öppna. Utbildning-certifikat delas ut. Familjer
öva Know
- avsats kontinuitet. Grand-föräldrar och föräldrar dela livs erfarenheter med barn och
barnbarn!
Notera! Seek, vinst sedan tillämpa kunskap (Lära och teach, vidarebefordra)

SMEC ' Shire medicinska och utbildning Complex'

PHEC " Provincial Hospital & utbildning Complex'
pDEC " Provincial Defence nöd- centrum'
CE " Community Emergency tjänst'

Support Förvarings Guardian, från vaggan till kremering 'Lär & Teach' Fri Education. Avsluta
alla icke-regerings utbildning. Ersätt University med CG Lärlingsutbildning +
vidareutbildning som praktik ökar.

Utbildning dag på Gathering: The Gathering, bländande med Kunskap är öppen
från 1 timme efter soluppgången dit. Har mat och dryck (alkoholfri) ; lyssna, sjunga,
dansa till musik, njuta av skratt, har ett lyckligt hjärta, en positiv sinne. Lycklig
Education-dag!
S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Utbildning-Day inleds med en utbildnings Day bön.

utbildning Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) lovar att söka, förstärkning
och tillämpa kunskap hela livet att lära och lära via allmänheten utan
utbildning att stödja fri-utbildning Pass på Livserfarenheter till nästa
generation för härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används för utbildning dag! Eller vid behov.
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6.2.7.Defoliant dag (symbol: Dead-lövverk)
C-GKalender Skam
Avlövningsmedel-Day Skam är en gemensam satsning av allmänheten,
Shire och Universum depå Guardians. Land rensas av GM-grödor. GM-grödor
bönder får, FRÖKEN R7

Avlövnings dag uppmärksammar en ond krig mot växter. Avlövningsmedel-toxin (Agent
Orange) gör en växt förlorar sina blad. Det utvecklades av den amerikanska militären för att
öka sin dödande takten människor. Avlövningsmedel-toxin blev multi-purpose ogräsmedel.
Skaparna av avlövningsmedel-toxin expanderat till Genetisk Modifierad (GM)

matväxter (Monster Crop) . Det har visat sig att dessa (GM) matväxter vissnar lätt och
dö ung och har svårt att reproducera. När man äter mat från dessa växter människor
kan förvänta sig att åldras snabbare, rynka lätt, missfall, har fosterskador och för tidig
död.
Herbicider och genetiska modifierade frön, plantor flytta upp livsmedelskedjan modifiera varje
länk inklusive människan. Ett hot mot mänskligheten!

Organisera eller vara en del av icke-våldsamma protester har militären göra sig av giftiga
vapen. Hjälp kommun klar (bränna) mark av genetisk modifierad (GM) matväxter. Sluta
använda herbicider.

Avlövnings dag på Gathering: Sammankomsten stöder samfundet aktiviteter. Öppet
från en timme efter soluppgången dit. Har mat och dryck (alkoholfri) ; lyssna, diskutera
herbicider och GM-gröda.
Avlövningsmedel-Day inleds med en avlövnings-Day bön.

avlövningsmedel Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka trogna
vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) kommer att skydda växter, jord och
vatten från toxin motsätta sig stoppa genetisk modifiering av någon sak
levande säkerställer Shire bränner förgiftad jord kommer att straffa Herbicider, GM
Kulturer förorenare För härlighet 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på avlövningsmedel dag! Eller vid behov.

Säkra framtiden Stötta din gemenskapen
Sväng SKAM i Action
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7.1.7.Grandparents dag (symbol: Sköldpadda)
C-GKalender fest
Morföräldrar firandet är en gemensam satsning av allmänheten, Shire, Universum Depå
Guardians. Parker är öppna. En dag att tillbringa tid tillsammans, barnbarn med mor- och
farföräldrar. Spelar, sång, dela en måltid, pratar och skrattar. tacka 1 GUD för
morföräldrar.

Notera! Morföräldrar gäller 'Kunskaps kontinuitet'.
Där farföräldrar flyttade till livet efter detta. Barnbarn minns dem genom reminiscing
med föräldrar. För att hålla deras existens vid liv i hjärtan och sinnen de yngsta
familjemedlemmarna. Efter reminiscing föräldrarna bör be, spela, sjunga, dela en måltid
och skratta tillsammans med barnen, slutar dagen lycklig.

Morförälderdag på Gathering: En sammankomst, bländande med blommor hedra
alla morföräldrar närvarande. Det är öppet från 1 timme efter soluppgången dit. Har mat
och dryck (alkoholfri) ; lyssna, sjunga och dansa till musik, njuta av skratt, har en glad
hjärta och en positiv sinne. Grattis morföräldrar-Day!

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Morföräldrar-Day inleds med en morföräldrar-Day bön.

morförälderdag Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) respekterar morföräldrar
för kunskapsKontinuitets Tack morföräldrar för att ge oss ett arv Tack
morföräldrar för undervisning oss Traditioner avseenden morföräldrar
för sina insatser för härligheten av 1 GOD och det goda i
mänskligheten
Denna bön används på morföräldrar dag! Eller vid behov.

Kunskaps Kontinuitet en mänsklig viktig överlevnadsteknik.
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7.3.7.Nourishment dag (symbol: Mat)
C-GKalender fest
Näring firandet är en gemensam satsning av allmänheten, Shire och Universum depå
Guardians. Parker och plantskolor visa lokal mat. Mat och dryck (alkoholfri) firas. Njut av
1 GOD' s tillförsel av näring, lukt och smak en mängd olika livsmedel.
En lokal gemenskap visar upp sin lokala köket. Måltider delas, skratt
är delad. Mätta de hungriga, släcka törstiga. Ingen bör gå hungrig eller
törstig denna dag.
Notera! Bra näring håller kroppen frisk.
Näring dag på Gathering: Sammankomsten, visar de
mångfalden av lokala köket. Matlagning och diet faror info finns. Njut
av det lokala köket, har mat och dryck (alkoholfri) , Mata
hungriga släcka törstiga, lyssna, sjunga och dansa till musik,
njuta av skratt, har en glad hjärta och en positiv sinne. Lycklig
Näring-dag!
Varje veckodag måste ha en middag tema: t.ex
Dag 1: Grönsaker; Dag 2: Fjäderfän; dag3: Däggdjur;

Mitt i veckan: Reptil; Day5: Skaldjur; Helgen: Nuts & Seeds;
Rolig dag: Insekter.
Feed 5 gånger om dagen:

'Frukost, Early Day-snack, lunch, sen dag-mellanmål, middag'.

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Näring-Day inleds med en näring-Day bön.

näring Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack för att förse mig med
Daily dryck och mat jag sträva efter att vara förtjänta näring varje dag får
jag slippa plågsamma Törst & bedövande Hunger smärtor jag sträva efter
att utrota hunger och törst i mitt samhälle för härligheten av 1 GOD och det
goda i mänskligheten

Denna bön används på näring dag! Eller vid behov.
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8.1.7.Universe dag (symbol: Raket)
C-GKalender fest
Universe firandet är en gemensam satsning av allmänheten, Shire och Universum
depå Guardians. Space-Exploration visas i parkerna! Firar resultaten av mänskligheten
Space-Exploration! Uppdateringar på Space-Exploration and Space-Colonization! Uppfylla
människans öde som förvaltare av det fysiska universum. Huvud firandet av året för
Universe Depå Guardians (1Church) !

Universe dag på Gathering: The Gathering, visar bilder av landvinningar i
rymden-Exploration and Space-Colonization. Samt framtida planer. The Gathering är
öppen från 1 timme efter soluppgången dit. Har mat och dryck (alkoholfri) ; lyssna,
sjunga och dansa till musik, njuta av skratt, har en glad hjärta och en positiv sinne.
Lycklig Universe-dag!
1 GOD skapat två universum, vald mänskligheten att bli förvarings av det fysiska
universum. 1 GOD vill människor att föröka sig och kolonisera rymden och bli väktare
av det fysiska universum.
Space-Exploration and Space-Colonization, mänskligheten öde.

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Universum-Day inleds med ett universum-Day bön.

Universe Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack för att du valt
mänskligheten att vara förvarings av

det fysiska universum
Löften om att vara förvarings of Humankind & Planet Earth löften om att
kolonisera Universum & bli dess förvarings ber om hjälp att uppfylla
mänsklighetens öde för härligheten av 1 GOD och det goda i
mänskligheten
Denna bön används på Universe dag! Eller vid behov.
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8.2.7.Holocaust dag (symbol: Atom-moln)
C-GKalender Skam
Förintelsen dag Skam är en gemensam satsning av offentliga, Shire,
Universe Depå Guardians. Parker har Anti- Nuclear vakor
I år 59 (CG NAT) , Den 'amerikanska' attackeMänskligHeten och Planet-jorden två gånger,
förolämpa 1 GOD . De 2 Atomic attacker mot städerna 'Hiroshi

- ma & Nagasaki' är en krigsförklaring mot mänskligheten, Planet- Earth & Anti- 1 GOD. The
Evil engelska Ärftlig-Tyrant och Evil USA: s president Franklin Roosevelt (2 ondaste
människor i mänsklighetens historia) gick att utveckla vapen för att utrota mänskligheten
och Jorden, 1 GOD' s skapelser.
Evil US, engelska, kanadensiska medborgare gick att utveckla " Massförstörelsevapen' att
förstöra 1 GOD' s skapelser. Evil USA: s president

Harry Truman (WWII ondaste War-brottmåls) sedan begått mest fasansfulla fega
kriminella handlingar med hjälp av 'massförstörelsevapen' till slakt civila (Bebisar,
mödrar, seniorer, husdjur, .. sjukhus, skolor, Homes, ..) . Den mest ond handling i
mänsklighetens historia. Be med oss att alla inblandade i denna förintelsen.
Återupplev den misär och lidande de orsakat för all framtid.

USA är det enda land som använder dessa " Massförstörelsevapen' . De hotar
ständigt civilisationer med utrotning. T.ex
De onda Criminal Kennedy-bröderna / Sovjet Civilization; Bush, Howard, Blair koalition
av villigt Evil / de irakiska och iranska civilisationer. Den amerikanska militären är det
största hotet mot mänsklighetens överlevnad. Den amerikanska militären är frånkopplat
av 'massförstörelsevapen'. Produktion av massförstörelsevapen, avslutar. Befintligt
vapen nedmonteras: Breach, FRÖKEN R7
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Uran den viktigaste källan till material för kärnkraft används för
att anrika uran, som behövs för att bygga " Massförstörelsevapen '.
Därför Uran minor är stängda / förseglas. Kärnkraften är stängt
och demonteras. Kärnfysiker är bur,
FRÖKEN R7 och kärn Science förbjudna !!!

Säkra framtiden Stötta din gemenskapen
Sväng SKAM i Action

Kom ihåg Attack på mänskligheten Kom ihåg oskyldiga civila i
'Hiroshima / Nagasaki'
Notera! Utgående uran-Mines är ett Humankind överlevnad måste

Hjälp Shire nära ned Uran gruvor, kärnkraftverk och kärn- forskningsanläggningar.
Organisera eller vara en del av icke-våldsamma protester att ha
'massförstörelsevapen' demonteras. Efterfrågan: FRÖKEN R7 för alla kärnfysiker, för
alla 'massförstörelsevapen' tillverkar, politiska ledare som främjar denna typ av
beväpning, militär personlig hjälp av dessa vapen. Humankinds'

beror på dig!

överlevnad

Hollocaust dag på Gathering: The Gathering stöder kom- skapsaktiviteter. Öppet
från en timme efter soluppgången dit. Har mat och dryck (alkoholfri) ; lyssna, diskutera
nedrustning.
Förintelsen-Day inleds med Förintelsen-Day bön.

Förintelsen Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka trogna
vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Kommer ihåg Hiroshima och Nagasaki
offer och US Evil Kommer åtala alla människor som är ett hot mot dina
skapelser kommer att säkerställa förstörelse av massförstörelsevapen förstör
stängs urangruvor, avveckla alla kärnkraftverk forskningsanläggningar och
åtala deras operatörer. För härlighet 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på Förintelsen dag! Eller vid behov.
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9.1.7.Habitat dag (Symbol: alla Ogräs)
C-GKalender fest
Habitat firandet är en gemensam satsning av offentliga, Shire, Universe Depå
Guardians. Det är en årlig Habitat sanering! (Torr under- tillväxt, farliga växter) . Habitat
dag är en lokal gemenskaps Initiative att skapa medvetenhet om den lokala miljön.
Shire organiserar miljövänliga aktiviteter som stöds av samhället och depå Guardians t.ex
hur man ska hantera luft, vatten, markföroreningar och sopor; hur man kan spara
utrotningshotade djur, växter. Självbevarelsedrift innebär att vi måste leva i harmoni
med miljön. Söker efter Habitat är en del av mänsklighetens öde.

Notera ! 2: a viktigaste dagen för Depå Guardians.
Moraliska & Civil uppgifter: Close kolgruvor! Sluta förbränning av kol, gas, olja, uran,
trä .. åtala Air Polluters! Stäng uran-minor! Demontera kärnkraftverk! Disarm militären i
kärnvapen! Sluta producera gifter! Prosecute toxin container! Slutar växa GM-gröda!
Stäng Seed producenter och åtala dem.

Harmonisera med Habitat!
Habitat dag på Gathering: The Gathering stöder commun- ity aktiviteter. Det finns
Habitat display! The Gathering är öppen från 1 timme efter soluppgången dit. Ha mat &
dryck (alkoholfri) ; sjunga, dansa, lyssna på musik, njuta av skratt, har en glad hjärta
och en positiv sinne. Lycklig Habitat-dag!

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Habitat-Day inleds med Habitat-Day bön.

Habitat Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) ber om hjälp i att skydda
Habitat löften att hålla Förorenarna ansvariga löften för att harmonisera med
Habitat Europaparlamentet uppmanar förorenare straffas nu och i livet efter
detta för härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på Habitat dag! Eller vid behov.
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9.3.7. cron dag (symbol: Procent)
C-GKalender fest
cron Firandet är en gemensam satsning av offentliga, Shire, Universe Depå
Guardians. Cron-hand ut freebies. ' cron ' ( Samfundet Kör Ägs icke-vinstdrivande) ,
Lobby för stöd volontärer!
' CRBC' ( Cron-Handel basaren Complex) är öppna för shoppare.
Notera! cron byta ut (Göra föråldrade) Statligt ägande (Kommunismen)
privat ägande (Kapitalism) Profitörer.

Cron dag på Gathering: En sammankomst stöder cron. Lokal cron make info och
freebies tillgängliga. The Gathering är öppen från 1 timme efter soluppgången dit. Har
mat och dryck (alkoholfri) ; lyssna, sjunga och dansa till musik, njuta av skratt, har en
glad hjärta och en positiv sinne. Lycklig cron Dag!

cron ( Community Kör Ägs icke-vinstdrivande) Ett universum Depå Guardians
affärsmodell som ersätter statligt ägda enheter och privat ägande affärsmodeller. EN cron
Organisationen måste hanteras. Single ledarskap är tyranni. Ledarskap av kommittén
är rättvis. CRON D-mC ( Beslutsfattandet Committee) består av 7 medlemmar.

Notera! Community Kör Ägs icke-vinstdrivande, comsumer öde.
S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Cron Dagen börjar med ett cron Day bön.

cron Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) lovar att ersätta staten
till privat ägande med cron Panter se Profitörer åtalas
Löften om att hålla sig till samhälls arbetsuppgifter och arbetsmoral
Arbetet med att min högsta standard till förmån för gemenskapen för
härlighet 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på Cron dag! Eller vid behov.
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10.1.7. fäder dag (Symbol: alla Ödla)
C-GKalender fest
Fathers Day firandet är en gemensam satsning av
allmänheten, Shire, Universum Depå Guardians.
elektriska grillar (Ingen förbränning av kol, gas, trä) fräsande
i parker. Barnen hedra sin far. Mödrar visar adorat- jon
mot fadern av deras barn.
Notera ! Fäder klä upp färgglada!

Fars dag på Gathering: The Gathering är fräsande med mat. Hedra alla fäder
närvarande. The Gathering är öppen från 1 timme efter soluppgången dit. Har mat och
dryck (alkoholfri) ; lyssna, sjunga och dansa till musik, njuta av skratt, har en glad hjärta
och en positiv sinne. Glad fars dag!

Notera ! Fäder genomför Mänskligheten öde. En GUDs
Design: HAN är fadern, Provider / Protector.

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Fäder-Day inleds med en Fars-Day bön.

Fars dag Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack för att du har
välsignelse av fäder
Må deras ansträngningar att uppskattas och belönas med respekt jag älskar dig
pappa!

Jag ska ta hand om honom om behov skulle uppstå för härligheten av 1
GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på fäder dag! Eller vid behov.

22

Kapitel 3 Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara! 15.09.3.1 NAtm

1 GOD en TRO en Church Universe Depå Guardians
www.universecustodianguardians.org

10.2.7. blubber dag (symbol: Flodhäst)
C-GKalender Skam
Blubber Day Skam är en gemensam satsning av allmänheten, Shire, Universum Depå
Guardians. Skräpmat fulhet, utställningar!

Blubber orsakas av att äta för mycket, fel kost och brist på fysisk aktivitet.
Överviktiga människor tröttnar lätt, vilket gör dem mindre användbara en
börda. Samhället måste ta ansvar över dessa olyckliga svaga individer.

Shire ger 'Blubber rapport eliminering'. Gemenskapen måste
arbeta tillsammans för att eliminera och beivra leverantörer av
skräpmat och sötade drycker både alkohol och alkoholfria. Späck
är ful upprörande att du vill kräkas. Släng det!

Späck dag på Gathering: Öppet från en timme efter soluppgången dit.
Gemenskapens verksamhet stöds. Ha mat & dryck (alkoholfri) ; lyssna, diskutera fetma,
kost och aktivitet. Säga NEJ till LJUV
Fruktos den främsta orsaken till diabetes och övervikt .. (Blubber

- Människor) Fruktos är dåligt om det kommer i Sugar eller frukt. Säga
NEJ till Cake, Frukost-flingor, Cola, Cordial, energidrycker, smaksatt
mjölk, glass, likörer, lemonader, marmelad, söt öken, söt-snacks ...
Notera! Fetma biverkningar: Depression, diabetes, trötthet,

andfådd, högt blodtryck, tidig död!
Blubber-Day inleds med späck-Day bön.

blubber Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Hjälp mig inte vara
överviktiga Hjälp feta få friska
Straffa skräpmat leverantörer i livet och livet efter detta Låt denna
gemenskap vara skräpmat gratis för Glory of 1 GOD och det goda i
mänskligheten

Denna bön används på Blubber dag! Eller vid behov.
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11.1.7. överlevnad dag (Symbol: alla Vildkatt)
C-GKalender fest
Survival firandet är en gemensam satsning av offentliga, Shire, Universe Depå
Guardians. Kolla in Emergency Services. Visa stolthet i människans överlevnad.
Utvärdera 'Survival-Chain'! En dag där räddningstjänsten, inre och yttre säkerhet
personlig visa upp sin förmåga. Stödja dem.

Överlevnad dag på Gathering: The Gathering stöder, Emergen
- cy och secutity servces. Öppet från en timme efter soluppgången dit.
Har mat, dryck (alkoholfri) ; lyssna, diskutera fetma, kost och aktivitet. Live genom
Survival-Chain. Lycklig Survival-dag!
Notera ! No 1 prioritet Survival.
Survival ordning: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,
4.Family, 5.Individual, 6.Animals, 7.Personal tillhörigheter
Överlevnad efter Ålder: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
När ett behov av att avgöra en order om överlevnad gäller användning över regler.

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Survival-Day inleds med en överlevnads Day bön.

Survival Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack du för överlevnaden av
mänskligheten jag försöka hjälpa min kropp, specie & samhälle överleva jag
ska göra överlevnad min nr.1 prioritet Vänligen stödja mina ansträngningar
att överleva härlighet 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på Survival dag! Eller vid behov.
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11.3.7. Sällskapsdjur dag (Symbol: alla Sällskapsdjur)

C-GKalender fest
Pet firandet en gemensam ansträngning av de offentliga, Shire och Universe depå vårdnadshavare.
Husdjur visa upp ... Pet klubbar sätta på utställningar och ge ut information. En dag att skämma bort
ditt husdjur. Husdjur uppfylla ett socialt behov. Djurägande måste vara ansvarig. En Pet kan hjälpa en
person att leda en längre hälsosammare liv.

Pet dag på Gathering: The Gathering firar husdjur (Observera att detta är den enda
dag husdjur är välkomna på Gathering) . Det är öppet från 1 timme efter soluppgången
dit. Har mat, dryck (alkoholfri) ; lyssna, sjunga och dansa till musik, njuta av skratt, har
en glad hjärta och en positiv sinne. Lycklig Djur dag!
Notera ! Husdjur en människa behöver. Husdjur är en viktig del av, gratis utbildning.

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Djur Dagen börjar med en Pet-Day bön.

Sällskapsdjur dag Prayer
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka trogna
vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack dig, till glädje för husdjur ska jag
träna, ta hand om och vårda alla husdjur jag sträva efter att vara en
ansvarsfull omsorg Pet keeper jag skall skydda husdjur från grymhet och
misshandel för härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på Pet dag! Eller vid behov.

Grymhet
husdjur
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12.1.7.Good-hälsa dag (symbol: Bläckfisk)
C-GKalender fest
God hälsa firandet är en gemensam satsning av offentliga, Shire och Universum depå
Guardians. Hälsa och motion i parker ... Shire typ aktiviteter presenter karneval och
underhållning stryker hälsa och kondition. Hälso- och sjukvård visar utställningar. En dag för
att äta och dricka hälsosamt (Ingen alkohol Nej GM mat Nej tillverkade kött Nej lemonader
Inga sinnesförändrande substanser! Rökning Inga godis!) , Göra en del kondition aktivitet.
Besöka de sjuka!

God hälsa dag på Gathering: The Gathering är fräsande med hälsokost.
Det är öppet från 1 timme efter soluppgången dit. Har mat och dryck (alkoholfri)
; lyssna, sjunga, dansa till musik, njuta av skratt, har en glad hjärta och en
positiv sinne. Grattis God hälsa dag!
Notera ! God hälsa för en användbar lång livslängd.

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
God Hälsodagen inleds med en god Hälsodagen bön.

Bra Hälsodagen Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) ber om ursäkt för min
ohälsosam livsstil jag sträva efter att gottgöra
Vänligen stödja mina ansträngningar att gottgöra jag stöder 'Free
behandling när sjuka' för härligheten av 1 GOD och det goda i
mänskligheten

Denna bön används på god hälsa dag! Eller vid behov.

Du har bara en kropp ta hand om den!

Inte bli ett läkemedels Junkie eller
reservdelar kroppsdelar Anti 1 GOD monster
!!!
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12.2.7. Missbruk dag (symbol: Stanna)
C-GKalender Skam
Addiction Day Skam är en gemensam satsning av offentliga, Shire, Universe kun- todian
Guardians. Addiction fulhet, utställningar! Missbruk orsakas av grupptryck, svaghet av
kropp och själ. Beroende människor är desperata, opålitliga, vilket gör dem ett hot, en
börda. Gemen- skapen måste ta ansvar över dessa olyckliga svaga människor.

Halt Missbruk förstör gemenskaperna
Säga NEJ!

Till Missbruk!
Notera! Alla har en moralisk, civil skyldighet att utesluta missbruk från samhället! Missbrukare
behöver ständig observation att stoppa dem från re-beroendeframkallande. Missbrukare
kan tidigare addics inte att lita på!

Säkra framtiden Stötta din gemenskapen
Sväng SKAM i Action
Addiction dag på Gathering: The Gathering stöder samfundet aktiviteter. Öppet från
en timme efter soluppgången dit. Har mat och dryck (alkoholfri) ; lyssna, diskutera
missbruk. Säga NEJ! Till MISSBRUK!

Addiction-Day inleds med en Addiction-Day bön.

Addiction Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka trogna
vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Hjälp mig inte vara en missbrukare

Hjälp Humankind innehåller missbruk Bestraffa böjelser leverantörer i
livet och livet efter detta Låt denna gemenskap vara beroende gratis för
Glory of 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på Addiction dag! Eller vid behov.
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13.1.7. Buske dag (symbol: Berry / Mutter)
C-GKalender fest
Buske firandet är en gemensam satsning av offentliga, Shire, Universe Depå
Guardians. Krans, Berry / Nötter, polerade stövlar ...

På morgonen föräldrar fyller stövlar med bär och nötter
(Inga godis, inga presenter!) . På föregående kväll är polerade stövlar
placeras i vardagsrummet av barn, föräldrar.

En revet gjord av lokala buske-blad (artificiell) . Färgstarka dekorerade inklusive 3
elektriska ljus (Någon färg, storlek) symboliserar 1 GOD en TRO en kyrka. En skål
med bär, är muttrar placeras i mitten av revet. Bären är nötter fyllas vid behov. Revet
vistelsen är på bordet tills kommande nyårsdagen.

Buske dag på Gathering: The Gathering har en buske-blad Reef (artificiell) visa. Det
är öppet från 1 timme efter soluppgången dit.
Ha mat (Bär, nötter) och drick (alkoholfri) ; lyssna, sjunga, dansa till musik, njuta av
skratt, har ett lyckligt hjärta, en positiv sinne.
Lycklig buske-dag!
Notera ! Bär och nötter a
måste i någon diet!

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Buske-Day inleds med en buske-Day bön.

buske Dag Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack dig för Buskar
Jag ska bär och nötter del av min dagliga kost jag lovar att plantera,
hålla buskar i Shire-Oasis jag ska vara en ansvarsfull omsorg Buske
vårdnadshavare för härligheten av 1 GOD och det goda i
mänskligheten
Denna bön används på Buske dag! Eller vid behov.
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13.3.7. Träd dag (symbol: någon Träd)
C-GKalender fest
Tree-firandet är en gemensam satsning av allmänheten, Shire, Universum Depå Guardians.
Besök parker. Plantera ett träd! Träd är viktiga för mänskligheten att överleva, välbefinnande. Vara
en träd Custodian.

Familjen samlas runt ett konstgjort träd. Vilket har varit utsmycknings ted, sång, är glad
och kärleksfull, ger varandra presenter (Träd- frukt endast) sedan dela en måltid. Ett träd
vistelse är fram till nyårsdagen.

Tree dag på Gathering: Varje Gathe, firar träd. Det är öppet från
1 timme efter soluppgången dit. Den har en dekorerad konstgjord
träd. Ha mat
(Träd frukt) och drick (alkoholfri) ; lyssna, sjunga och dansa till
musik, njuta av skratt, har en glad hjärta och en positiv sinne. Happy
Tree-Dag!
Notera !

Being Tree-Custodian är
mänsklighetens öde!
CG support trädplanteringar
(Recirkulerings skog) .

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Träd Dagen börjar med en träd Day bön.

Tree Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack dig för skönheten i
Trees I löfte att ha Tree-vandaler åtalas jag lovar att anläggningen och
hålla Träd i Shire-Oasis jag ska vara en ansvarsfull omsorg träd
vårdnadshavare för härligheten av 1GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på träd dag! Eller vid behov.
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14.0.1. påsken dag (symbol: någon Owl)
C-GKalender fest
Påsken-firandet är en gemensam satsning av allmänheten, Shire & Universe
Depå Guardians. Reflektera över senaste året!
Shire presenter karneval typ aktiviteter, underhållning slutar med Laserlight display
vid solnedgången. Det finns ingen natt utegångsförbud mellan påsk, 1 St dag nästa år.
Det är dags att reflektera över de tidigare 364 dagar. Varje person som gör en
analys av det gångna året och förbereder en plan för det kommande året.

Påsken dag på Gathering: The Gathering är fräsande med hälsosam mat. The
Gathering reflekterar över det senaste året. Planer för det kommande året. Det är öppet
från 1 timme efter soluppgången dit. Har mat, dryck (alkoholfri) ; lyssna, sjunga, dansa till
musik, njuta av skratt, har en glad hjärta och en positiv sinne. Lycklig påskhögtid-dag!

Notera ! Titta då planera framåt.
Natt utegångsförbud i Quattro år förlängs med
3 timmar, inte hela natten.

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Påsken-Day inleds med påsk-Day bön.

påsken Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack för en varierad år

Jag analyserar årets livs erfarenheter Under det kommande året
planen gör mer bra nu påsken kan ta mig in i nästa år för härlighet
1 GOD och det goda i mänskligheten
Denna bön används på påskdagen!

Var 4 år är en Quattro-Year. Det firas med en dag: AllaQuattro- påsk!
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14.0.2.Quattro dag (symbol: någon Groda)
C-GKalender fest
Quattro-firandet är en gemensam satsning av allmänheten, Shire, Universum Depå Guardians.
Reflektera över tidigare 4years! Detta är en dag för eftertanke. Normal Natt Utegångsförbud
gäller.

Det är dags att reflektera över de senaste 4 åren. Varje person som gör en analys av de
senaste 4 åren och förbereder en plan för de kommande 4 åren. Shires och provinsen
publicera 4 år planer.

Quattro dag på Gathering: The Gathering, reflekterar, presenterar en vision av de
kommande 4 åren. Det är öppet från 1 timme efter soluppgången dit. Har mat, dryck (alkoholfri)
; lyssna, sjunga och dansa till musik, njuta av skratt, har ett lyckligt hjärta, en positiv
sinne.
Grattis Quattro dag!

S ocialize Stötta din gemenskapen Fira
Quattro-Day inleds med en Quattro-Day bön.

Quattro Day Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack för att utmana 4 år
jag reflekterar över de senaste 4 åren
Jag strävar efter att hålla ut under de kommande 4 åren jag
förbereder min nya 4 årsplan för härlighet 1 GOD och det goda i
mänskligheten

Denna bön används på Quattro dag!

Ta extra intresse är i ditt liv på Fun-Day-talet. Delta i Custodian Guardian
Fun-Day teman. Följ med oss!
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