Người giám hộ người giám hộ New-Age quản lý thời gian

FUN - NGÀY
chủ đề
1God 1FAITH 1CHURCH Universe giám sát Guardians

1GOD tạo ra thời gian để đo Beginning & End!
C> Ngày lễ kỷ niệm F> Ngày vui M> Ngày kỷ niệm S> Xấu hổ ngày
Tháng ngày
Ngôi sao

ngày

Shire ngày 1.3.7

-New Year 1.1.1 ngày

BlossomDay 2.1.7
Nạn nhân của tội phạm ngày 2.4.7
thủy ngân Nhân ngày 3.1.7 Nạn nhân Ngày chiến 3.4.7
sao Kim
Trẻ em ngày 4.1.7
Ô nhiễm ngày 4.2.7
trái đất
Người lao động ngày 5.1.7
Mothers Day 5.3.7
Mặt trăng
Ngày giáo dục 6.1.7
Chất khai quang ngày 6.2.7
Hỏa Tinh
Ông bà ngày 7.1.7 Nuôi dưỡng ngày 7.3.7
sao Mộc
Vũ trụ ngày 8.1.7
Holocaust Day 8.2.7
sao Thổ Habitat Day 9.1.7
Cron ngày 9.3.7
Sao Thiên Vương Phụ Day 10.1.7
Mỡ ngày 10.2.7
mặt trời

Pet ngày 11.3.7

sao Hải vương Survival ngày 11.1.7

Good Day-sức khỏe 12.1.7 Nghiện Ngày 12.2.7
Hệ mặt trời
Cây bụi ngày 13.1.7
Cây ngày 13.3.7
sự tạ thế Lễ Vượt Qua ngày 14.1.7
Quattro ngày 14.0.2
Sao Diêm Vương

Fun-Day chủ đề phục vụ cho một cộng đồng cần để ăn mừng được xấu hổ & nhớ. Fun-Days
không được đề cập theo chủ đề giám sát giám hộ Fun-Day có thể được sử dụng cho các chủ
đề địa phương. Chú thích! Ngày lễ không được hỗ trợ trên Tuần-Days' 1> 6! Trừ New-năm
ngày, lễ Vượt Qua & Quattro-lễ Vượt Qua.

Một cơ thể con người khỏe mạnh & Soul cần phải được hạnh phúc, cười, hát, múa, cầu nguyện, chăm sóc, chia
sẻ, giao lưu & thưởng thức để tham gia vào các chủ đề Fun Day.

tham gia tại Lễ kỷ niệm, Memorial & XẤU HỔ Ngày của cả năm là một phần quan trọng
và thiết yếu của cuộc sống cộng đồng. Giao lưu với người khác là rất quan trọng và cần
thiết cho sự ổn định cảm xúc cá nhân. Nó cũng đóng một phần quan trọng trong một cộng
đồng hoạt động tốt. Một cộng đồng hoạt động tốt có một cơ hội tốt hơn Survival.
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Đài kỷ niệm Ngày giúp nạn nhân của những sai lầm. Những ngày của khuyến khích
cộng đồng để cố gắng ngăn chặn những sai lầm trong tương lai. giúp đỡ Tưởng niệm
ngày với quá trình đau buồn.

CG hỗ trợ ngày Memorial.
XẤU HỔ ngày của có liên quan với các cuộc tấn công ác

bởi con người trên hành tinh Trái đất & / hoặc nhân loại.
Xấu hổ ngày của là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho nhân loại.
Shun & Shame được áp dụng.

NGÀY VUI

lễ kỷ niệm Đài kỷ niệm XẤU HỔ
1GOD nêu gương làm việc 5 ngày. Vào ngày thứ 6 đánh giá
thành tích của bạn, hoàn thành bất cứ công việc & kế hoạch còn
dang dở sau tuần làm việc.
Vao ngay 7 yên tận hưởng cuộc sống có một Ngày vui.

1GOD đã được nghỉ ngơi. Thiền & cầu nguyện tìm kiếm sự hài hòa nội tâm và hạnh phúc cho
tâm hồn mình. Thiên thần làm âm nhạc, hát, nhảy múa và tiếng cười đã được nghe ở khắp mọi
nơi. 1GOD là ở giữa tất cả niềm vui này được hưởng tất cả của nó. 1GOD gọi này 7 thứ ngày Ngày
vui.
chúng tôi làm theo 1GOD ! Làm việc 6 ngày & làm ngày 7 một Fun-Day. Xã hội hóa, hãy vui vẻ, ăn
uống (Không cồn) , Hát, múa, cười nhưng cũng cầu nguyện và thiền định tìm kiếm sự hài hòa nội
tâm và hạnh phúc. Ghé thăm một Gathering. Hỗ trợ Lễ kỷ niệm, Tượng kỷ niệm & Shame ngày.

1GOD đang chờ ở đây từ BẠN!

YY

NGÀY VUI - Cầu nguyện

YY

yyyy

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn bạn trong nhiều tuần này thách thức tôi
đã cố gắng để sống hàng ngày-Cầu Nguyện

Hôm nay tôi mừng & thờ với gia đình và bạn bè tôi hỏi để được
hướng dẫn trong tuần tới Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của
Nhân loại
Về chủ đề một lời cầu nguyện liên quan ngày được sử dụng + lời cầu nguyện Fun-Day!
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1.1.1.New năm của ngày (ký hiệu: Con rắn)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm mới-năm ngày là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát
Guardians. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc, thưởng thức
tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí tích cực.

Chú thích! Không có pháo hoa. Chúng được thay thế bằng laser
đèn. Không có đêm giới nghiêm giữa
sự tạ thế ( ngày cuối cùng của năm trước) & Năm mới.
ngày mới năm tại the Gathering: The Gathering mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có
thức ăn & thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát, múa nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim
hạnh phúc và một tâm trí tích cực. giám sát Guardians chào đón năm tới với một bánh mì nướng
không chứa cồn, một cái ôm, một nụ hôn và một lời cầu nguyện. Chúc mừng năm mới !

Chú thích! Các cây bụi vòng hoa &

cây được loại bỏ.
S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
New-Năm Ngày bắt đầu với a Prayer New-năm ngày.

Năm mới Day - Cầu Nguyện

YY

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) yêu cầu hướng dẫn trong năm tới Vì vậy mà
tôi có thể ở lại khiêm tốn & phục vụ cộng đồng của tôi sống theo đầy đủ tiềm
năng của tôi

Truyền bá thông điệp của Luật-Đấng Ban Manifest Đối với
Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng trên 1 st ngày trong năm!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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1.3.7. phần đất của bá tước ngày (ký hiệu: một t)

C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm Shire Day là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire, vũ trụ giám sát Guardians. Công viên
được mở đầy đủ các hoạt động. Địa phương Govern- ment trình bày hoạt động kiểu lễ hội & giải trí.
Nhấn mạnh truyền thống địa phương độc đáo, Phương ngữ + một cuộc diễu hành & cờ chăn. Ngôn ngữ
chính & Phương ngữ đang được sử dụng cũng quần áo truyền thống nên được đeo & ẩm thực địa
phương được hưởng.

ngày Shire tại Gathering: Các chói với quần áo NAL traditio- Gathering mở cửa từ 1 giờ sau
khi mặt trời mọc đến đó. Có ẩm thực địa phương & thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát &
nhảy theo nhạc dân tộc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí tích
cực.

Chúc mừng Shire-Day!

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Một phần đất của bá tước là là những người đến với nhau để xây dựng một cộng đồng về trách nhiệm xã
hội đối với một sự theo đuổi của một lợi ích chung cho tất cả. A ' Shire' giữ truyền thống địa phương còn
sống. Nó cung cấp SMEC (Free-Giáo dục) & Bảo vệ các Habitat địa phương. Nó sở hữu của toàn bộ đất đai,
nó cung cấp Cluster-nhà (Cho thuê s') , thiết lập cron

(Cộng đồng Run & sở hữu không vì lợi nhuận kinh doanh) . A ' Shire'
có 1 hoặc nhiều ' Shire-Oasis', tạo thành SMEC, 'CRBC ( Complex CROn- Bán Lẻ
& Bazaar) ', Khu bảo tồn (Môi trường sống) , Nông nghiệp, xã-Cluster-Nhà ở &
Work-nguyện.
Shire ngày bắt đầu với a Prayer Shire ngày.

S thuê Cầu nguyện Day-

YY

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) yêu cầu rằng cộng đồng khiêm tốn này có
thể được phước Một cộng đồng sống trong sự hài hòa với môi trường sống của
cộng đồng Một mình mà khuyến khích phát triển gia đình Một cộng đồng mà là
nhà của tôi Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Shire! Hoặc khi cần thiết.
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2.1.7. Hoa ngày (ký hiệu: Hoa)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm Blossom Day là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire, vũ trụ giám sát Guardians. Parks
& vườn ươm hiện vật trưng bày hoa. thưởng thức 1 THƯỢNG ĐẾ' sự sáng tạo, Blossoms. Chiêm
ngưỡng vẻ ngoài của mình, màu sắc, và đa dạng, mùi hương thơm làm say phức tạp của họ. cảm
ơn 1 THƯỢNG ĐẾ cho Blossoms. Ông & Bà tuyên bố tình cảm của họ dành cho nhau bằng cách
chia sẻ một hoa, một bữa ăn, nhảy múa và cười với nhau.

ngày Blossom tại Gathering: Các rực rỡ với hoa Gathering mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt
trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc,
thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí tích cực. Chúc mừng
Blossom-Day!
Chú thích ! Bảo vệ thực vật mà chúng ta có thể thưởng thức chúng trong tương lai.

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Blossom ngày bắt đầu với a Prayer Blossom ngày.

B lossom Day - Cầu Nguyện

YY

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất
trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn Bạn cho vẻ đẹp
của hoa anh Blossoms là dễ chịu cho mắt & trái tim tôi yêu cầu như
hoa, lãng mạn có thể nở hoa Tôi cam kết bảo vệ & nuôi dưỡng các nhà
máy Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Blossom! Hoặc khi cần thiết.

HE & SHE một trận đấu đã ở trên thiên đường!
1GOD của

ANH ẤY CÔ ẤY thiết lập một gia đình!

thiết kế:

HE là Cha, Nhà cung cấp / Protector.

BÀ ẤY là mẹ, người chăm sóc / Nội trợ.
Không có bình đẳng, không có Thánh-hôn nhân, không chăm sóc con cái cho, người
khuyết tật tình dục (Trẻ em molester, nhầm lẫn giới tính, cùng giới tính) .
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2.4.7. Nạn nhân của Tội ác ngày (ký hiệu:

Tay-

còng)
C-GKalender Đài kỷ niệm
Nạn nhân của tội phạm (VC) Ngày tưởng niệm là nỗ lực chung của cộng đồng, Shire &
Universe giám sát Guardians. Dịch vụ Memorial được tổ chức. Sẽ có triển lãm của 'Tội
phạm ngăn ngừa', 'cộng đồng bảo vệ', 'thực thi pháp luật' & Tư Pháp. Hỗ trợ & tham gia 'Tội
phạm ngăn ngừa'

(Vùng lân cận-xem) . nỗ lực hỗ trợ cộng đồng trong việc giúp & an ủi, 'Nạn nhân
của tội phạm'.
Tham gia! Hỗ trợ bởi: theo dõi, ghi chép, báo cáo, diễn xuất (Làm cho
bắt giữ dân sự) . Đó là nhiệm vụ của mỗi người để giữ cho cộng đồng
an toàn.
Nạn nhân của ngày tội phạm tại Tập hợp: The Gathering là forting tạp 'Nạn nhân của tội
phạm'. Nó mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ;
lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm
trí tích cực.
Chú thích! Giám sát-Guardian hỗ trợ loại bỏ & trách nhiệm giải trình của tư pháp đó là
mềm mại trên 'vô luật pháp'!

xã hội hóa Hỗ trợ cộng đồng của bạn Phản ánh & Hỗ trợ
Nạn nhân của tội phạm ngày bắt đầu với một nạn nhân của tội phạm ngày cầu nguyện.

Nạn nhân của Tội ác Day - Cầu Nguyện

YY

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) yêu cầu để giảm bớt đau đớn và nỗi
đau của nạn nhân Nạn nhân Tội phạm Phù Hộ các tội phạm được Justice &
bồi thường Tôi hứa sẽ giúp truy tố tội phạm bất tận Ask ác mà bị trừng phạt
trong cuộc sống & Afterlife Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng trên Nạn nhân của tội phạm ngày. Hoặc khi cần thiết!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Nạn nhân của tội phạm xứng đáng hỗ trợ & Tư pháp. .
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3.1.7.Multiplication ngày (ký hiệu: Trứng)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm nhân ngày là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát Guardians.
Parks & vườn ươm hiện vật trưng bày hoa. Trong gia đình buổi sáng cung cấp cho mỗi quả trứng
khác dưới mọi hình thức. Đối với trẻ em họ nên được ẩn để họ có thể tìm kiếm chúng. Đồ chơi
như gà, thằn lằn hoặc cá cũng là phù hợp. Trong gia đình buổi chiều nên có một bữa ăn ngoài
trời & thưởng thức những công viên & vườn (Nếu thời tiết cho phép) . Cặp vợ chồng kỷ niệm giao
phối. Bắt đầu một gia đình!

ngày nhân tại Gathering: Các rực rỡ với hoa Gathering mở cửa từ 1 giờ sau khi
mặt trời mọc đến đó. có thức ăn
(Trứng bất kỳ loại) & uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc, thưởng thức tiếng
cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí tích cực. Chúc mừng Nhân-Day!

Chú thích! Nhân cho loài Survival & Space-thực dân.
S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Nhân ngày bắt đầu với a Prayer nhân ngày.

Phép nhân Day - Cầu Nguyện

YY

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn Bạn trong việc thụ hưởng
của giao phối yêu cầu sinh & sinh khỏe mạnh cam kết giao phối & nhân

Vì vậy, loài người có thể định cư ở các vũ Đối với Glory of 1GOD
& lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Nhân. Hoặc khi cần thiết!

Đối với loài người sống sót đang giao phối & nhân. CG niềm tin rằng giao phối & nhân lên là một
phần của một mối quan hệ ổn định (Holy Matrimony Hợp đồng) của một HE & một SHE. Giao
phối & nhân bên ngoài Thánh Matrimony là 'vô giá trị'. Xấu hổ & Shun người vô giá trị.
Đối với những người có tinh thần & / hoặc tình dục-khuyết tật (Trẻ em molester, cùng giới tính, nhầm
lẫn giới tính) bệnh không có Chúa Thánh-hôn nhân, không có cha mẹ.
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3.4.7. Nạn nhân của chiến tranh ngày (ký hiệu: Bajonet)
C-GKalender Đài kỷ niệm
Nạn nhân của chiến tranh (VW) Ngày tưởng niệm là nỗ lực chung của cộng đồng, Shire &
Universe giám sát Guardians. Dịch vụ Memorial được tổ chức. VW đang nhớ & an ủi. diễu hành
chống chiến tranh được tổ chức.

GIẢI PHÁP mustbe NON - BẠO LỰC!
cam kết cộng đồng không bao giờ tham gia vào cuộc xâm lược & để truy tố kẻ
xâm lược & chiến tranh tội phạm. Low-key chương trình kế hoạch triển khai quân
sự. Hòa bình & Tư pháp. Hỗ trợ Hòa Bình Phong trào & truy tố chiến tranh bạo
lực! CÔ / R7

Nạn nhân của ngày chiến tranh tại Gathering: The Gathering giữ một lễ tưởng niệm ghi nhớ 'Nạn
nhân của chiến tranh'. Nó mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không
cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm
trí tích cực.

xã hội hóa Hỗ trợ cộng đồng của bạn Phản ánh & Hỗ trợ
Nạn nhân của Ngày Chiến tranh bắt đầu với một nạn nhân của chiến tranh ngày cầu nguyện.

Nạn nhân của chiến tranh Day - Cầu Nguyện

YY

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) hứa hẹn sẽ giúp & giúp đỡ cộng đồng cho nạn
nhân chiến tranh yêu cầu để giảm bớt nỗi đau và nỗi đau của nạn nhân chiến
tranh Tôi hứa sẽ giúp truy tố Chiến tranh tội phạm Hỏi rằng cuộc xâm lược đều bị
bãi bỏ vì vinh quang của 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng trên nạn nhân ngày Chiến tranh! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Cuộc xâm lược End! xung đột biên giới đang đàm phán mà không cần bạo lực.

Giết chết thường dân kết thúc! Killers được truy tố. CÔ / R7 .
Giết chết người lính kết thúc! Những người lính đang bị bắt.

Tra tấn kết thúc! Tra tấn được khởi tố. CÔ / R7 .
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4.1.7. Bọn trẻ ngày (ký hiệu: Lantern)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm Ngày Trẻ em là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire &
Universe giám sát Guardians. Parks hiển thị triển lãm đèn lồng. Nó được
việc kết hợp thời gian cho Cha mẹ & Trẻ em chơi, hát & cười với nhau.
Một ngày của niềm vui gia đình. cảm ơn 1 THƯỢNG ĐẾ cho trẻ em. trung tâm thành phố Shire được
trang trí bằng đèn lồng. Shire tổ chức thả diều. Vào buổi tối một cuộc diễu hành đèn lồng nơi tất cả
các trẻ em nên tham gia.
Chú thích! Trẻ em là tương lai & bất tử của chúng tôi.
Chú thích! Không nến được sử dụng hoặc bất kỳ ngọn lửa khác để đèn lồng ánh sáng.

ngày trẻ em tại Gathering: The Gathering mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đang phát
sáng với đèn lồng đi đến đó. Có thức ăn & thức uống

(Không cồn) ; lắng nghe, hát, múa nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh
phúc và một tâm trí tích cực. Quốc tế thiếu nhi !

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Trẻ em ngày bắt đầu với a Prayer Ngày trẻ em.

Bọn trẻ Day - Cầu Nguyện

YY

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn bạn, cho các phước lành của trẻ em có
thể chúng tôi luôn luôn được hưởng phước lành này, tôi cam kết sẽ cung cấp cho &
nhận được chúng tôi sẽ giáo dục cho họ thấy làm thế nào để tôn thờ Đối với Glory of 1GOD
& lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Childrens'! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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4.2.7. sự ô nhiễm ngày (ký hiệu: Thùng rác)
C-GKalender Xấu hổ
Ô nhiễm ngày Shame là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám
sát Guardians. Công viên được làm sạch. Một tham lam thúc đẩy cuộc cách mạng
công nghiệp & ném nhì của nó

đi tiếp thị có & đang làm ô nhiễm hành tinh chúng ta. Rác vứt đi
được biến Trái Đất thành một Mẹo bệnh thủng. Nước được biến
thành một chất nhờn,

mùi & không lành mạnh, thoát nước. Một ngày dọn dẹp
bắt buộc & cộng đồng. Shire tổ chức thực hiện bất cứ
điều gì dọn dẹp mà cần làm sạch + rác gỡ bỏ.
Sau khi tất cả mọi người dọn dẹp là có một
bữa ăn ngoài trời & phản ánh về cách để
giảm rác, ô nhiễm & trừng phạt gây ô
nhiễm!

ngày ô nhiễm tại Gathering: The Gathering ra tay làm sạch tư vấn & rác-túi. Mở cửa từ
1 giờ sau khi bình Minh đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát &
nhảy theo nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí tích cực.

Bảo đảm tương lai Hỗ trợ cộng đồng sạch của bạn
Xoay XẤU HỔ đi vao thực hiện Chứa ô nhiễm & trừng phạt gây ô nhiễm là điều
bắt buộc tồn tại nhân loại.

Ô nhiễm ngày bắt đầu với a Prayer ô nhiễm ngày.

sự ô nhiễm Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) xin lỗi cho rubbishing bởi cộng
đồng của tôi, tôi có trách nhiệm đền bù
Mỗi người gây ô nhiễm phải bị trừng phạt

Tôi cố gắng sống trong một cộng đồng miễn phí ô nhiễm Đối với
Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày ô nhiễm! Hoặc khi cần thiết.
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5.1.7.Workers ngày (ký hiệu: Con ong)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm công nhân ngày là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám
sát Guardians. Tổ chức tại công viên & vườn. Một sự đánh giá cao cho tất cả các nhân
viên làm việc đã làm vì lợi ích của cộng đồng. Nghề triển lãm & kỹ năng được hiển thị.
Mật ong được tạo sẵn cho tất cả. Một Sáp ong-nến (Không ngọn lửa nến có thể phù hợp hơn) được
thắp sáng cho tất cả các công nhân khai thác & giết!
Con người có nhu cầu được thỏa mãn bởi kết quả đó đòi hỏi loại some- hành động (công việc,..) . 1GOD thiết
lập các công việc ví dụ 5 ngày vào ngày thứ 6 đánh giá thành tích của bạn, hoàn thành bất cứ công việc
& kế hoạch còn dang dở sau tuần làm việc. Vao ngay 7 nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống có một Fun-Day (ăn
mừng) .

Chú thích! Công nhân là lực sống của cộng đồng.
Người lao động ngày tại một Gathering: The Gathering chói với triển lãm thương mại mở cửa từ 1
giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn, mật ong và uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy
theo nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí tích cực. Chúc mừng
Công nhân-Day!

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Đối với quản lý kinh tế, tiền lương & điều kiện (WMW)
được thiết lập bởi chính quyền tỉnh. Đối với tất cả mọi người quản lý kinh tế tốt
nhất là một người đi làm. WMW ( x 1-7) được thiết lập hàng năm của Chính phủ.

Người lao động ngày bắt đầu với a Prayer công nhân ngày.

Người lao động Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) yêu cầu giúp đỡ vì vậy tôi có thể là một nhân viên
hữu ích nỗ lực của tôi có thể được đánh giá cao và khen thưởng một cách công bằng
tôi cố gắng làm hết sức mình bất cứ lúc nào tôi sẽ làm cho cộng đồng của tôi tự hào
về tôi Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng trên Người lao động ngày! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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5.3.7.Mothers ngày (ký hiệu: Con thỏ)
C-GKalender Celebration
lễ Mothers Day là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát
Guardians. Parks & vườn ươm hiện vật trưng bày hoa. Trẻ em tôn vinh mẹ của họ. Phụ
hiển thị chầu cho mẹ của con cái họ. Cảm tạ 1GOD cho bà mẹ. Cộng đồng kỷ niệm sinh
tồn loài thông qua mẹ. Các bà mẹ lễ với gia đình, bạn bè, cười & là vui vẻ.

Các bà mẹ ngày tại Gathering: The Gathering, rực rỡ với hoa tôn
vinh tất cả các bà mẹ hiện nay, mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc
đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy
theo nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một
tâm trí tích cực. Chúc mừng bà mẹ-Day!
Chú thích! Các bà mẹ là những gì nhân loại phát triển từ.

1GOD của thiết kế: BÀ ẤY là mẹ, người chăm sóc / Nội trợ.
S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Các bà mẹ ngày bắt đầu với a Prayer Mothers Day.

Các bà mẹ Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn bạn, “ 1GOD ”Cho các phước lành
của bà mẹ có thể nỗ lực của họ được đánh giá cao và khen thưởng với tình
yêu tôi sẽ tôn trọng mẹ tôi

Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy nên có nhu cầu Đối với Glory of 1GOD
& lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng trên bà mẹ ngày! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.1.7. Giáo dục ngày (ký hiệu: Sách)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm ngày giáo dục là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám
sát Guardians. màn hình giáo dục riêng của mình. Công Educators & học giả khoe! Tất
cả các cơ sở giáo dục công cộng được mở. Giáo dục-Giấy chứng nhận được trao. Các
gia đình thực hành kiến thức-Tính liên tục. Grand-cha mẹ & cha mẹ chia sẻ kinh
nghiệm Life với trẻ em & Grand-trẻ em!
Chú thích! Tìm kiếm, đạt được sau đó áp dụng kiến thức (Tìm hiểu & dạy, truyền lại)

SMEC ' Shire y tế & giáo dục Complex'
PHeC ' Bệnh viện tỉnh & giáo dục Complex'
PDEc ' Tỉnh Defense & Khẩn cấp trung tâm'
CE ' Dịch vụ khẩn cấp cộng đồng'
Hỗ trợ giám sát Guardian, từ cái nôi để hỏa táng 'Tìm hiểu & Dạy' miễn phí Giáo dục.
Kết thúc tất cả giáo dục phi chính phủ. Thay Đại học với CG Thực tập + giáo dục hơn
nữa như kinh nghiệm làm việc tăng lên.

ngày giáo dục tại the Gathering: The Gathering, rực rỡ với kiến thức mở cửa từ 1 giờ sau
khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy theo
nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí tích cực. Chúc mừng
Giáo dục-Day!

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Giáo dục-Day bắt đầu với a Prayer Giáo dục-Day.

Giáo dục Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1 THƯỢNG ĐẾ , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất
trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Promises để tìm kiếm, đạt & áp
dụng kiến thức trong suốt cuộc đời dài Để Tìm hiểu & Dạy qua giáo dục miễn phí
Để hỗ trợ đèo miễn phí giáo dục cộng đồng về kinh nghiệm sống này sang thế hệ
tiếp theo Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Giáo dục! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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6.2.7.Defoliant ngày (ký hiệu: Dead-tán lá)
C-GKalender Xấu hổ
Chất khai quang-Day Shame là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire &
Universe giám sát Guardians. Đất đai sẽ bị xóa của GM-cây trồng. nông dân
GM-Crop nhận được, CÔ / R7
Chất khai quang ngày thu hút sự chú ý đến một cuộc chiến tranh ác tiến hành chống lại các nhà máy. Chất
khai quang-độc tố (Agent-cam) làm cho một nhà máy mất lá của nó. Nó được phát triển bởi Mỹ-quân sự để
tăng tỷ lệ giết người của con người. Chất khai quang-độc tố trở thành đa mục đích thuốc diệt cỏ.

Các nhà sản xuất chất độc da cam-độc tố mở rộng sang di truyền Modified (GM)

cây lương thực (Monster Crop) . Nó đã được phát hiện ra rằng những (GM) cây lương thực héo dễ
dàng & chết trẻ & gặp khó khăn khi tái tạo. Khi ăn thức ăn từ các nhà máy này con người có thể
mong đợi để già đi nhanh hơn, nếp nhăn dễ dàng, sẩy thai, có dị tật bẩm sinh và chết sớm.

Thuốc diệt cỏ và di truyền biến đổi hạt / cây di chuyển lên chuỗi thực phẩm thay đổi mỗi liên kết
trong đó có con người. Một mối đe dọa cho nhân loại!
Tổ chức hoặc là một phần của cuộc biểu tình bất bạo động để có quân đội riêng của mình thoát khỏi các loại vũ
khí độc hại. Giúp địa phương Chính phủ rõ ràng (Cháy) đất của di truyền Modified (GM) cây lương thực. Ngừng sử
dụng chất diệt cỏ.

ngày chất khai quang tại Gathering: Thu thập hỗ trợ các hoạt động nity commu-. Mở cửa từ 1
giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, thảo luận về
Thuốc diệt cỏ & GM-Crop.
Chất khai quang-Day bắt đầu với a Prayer chất khai quang-Day.

chất khai quang Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Sẽ bảo vệ thực vật, đất và nước từ
độc tố Phản đối & ngăn chặn biến đổi gen của bất kỳ sinh vật sống sẽ đảm
bảo Shire scorches đầu độc đất sẽ trừng phạt Thuốc diệt cỏ, GM-cây trồng
gây ô nhiễm Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày thứ chất khai quang! Hoặc khi cần thiết.

Bảo đảm tương lai Hỗ trợ cộng đồng của bạn
Xoay XẤU HỔ đi vao thực hiện
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7.1.7.Grandparents ngày (ký hiệu: Rùa)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm Ngày của ông bà là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám
sát Guardians. Công viên được mở. Một ngày để dành thời gian với nhau, cháu với ông
bà. Chơi, ca hát, chia sẻ một bữa ăn, nói chuyện, cười đùa. cảm ơn 1 THƯỢNG ĐẾ cho
ông bà.

Chú thích! Ông bà áp dụng, 'tri thức liên tục'.
Trong trường hợp ông bà chuyển đến Afterlife. Cháu nhớ chúng thông qua hồi tưởng lại với
bố mẹ. Vì vậy, để giữ sự tồn tại của họ còn sống trong trái tim & tâm trí của các thành viên
nhỏ tuổi nhất của gia đình. Sau khi hồi tưởng lại cha mẹ nên cầu nguyện, chơi, hát, chia sẻ
một bữa ăn & cười cùng với những đứa trẻ, kết thúc ngày hạnh phúc.

Ông bà ngày tại Gathering: Một sự tập hợp, rực rỡ với hoa tôn vinh tất cả các ông bà có
mặt. Nó mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ;
lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một
tâm trí tích cực.

Chúc mừng ông bà-Day!
S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Ông bà-Day bắt đầu với a Prayer ông bà-Day.

Ông bà Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất
trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) tôn trọng ông bà cho tri
thức liên tục Cảm ơn của ông bà đã cho chúng ta một di sản Cảm ơn
ông bà dạy chúng tôi Traditions Tôn Trọng ông bà cho thành tựu của
họ Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng trên của ông bà ngày! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tri thức liên tục một kỹ năng sống sót cơ bản của con người.
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7.3.7.Nourishment ngày (ký hiệu: Món ăn)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm dinh dưỡng ngày là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát
Guardians. Parks & vườn ươm hiển thị thực phẩm địa phương. Đồ ăn thức uống (Không cồn) được
tổ chức. Thưởng thức 1GOD' s cung cấp chất dinh dưỡng, mùi & nếm nhiều loại thực phẩm.

Một cộng đồng địa phương khoe ẩm thực địa phương của mình. Các bữa ăn
được chia sẻ, tiếng cười được chia sẻ. Nuôi đói, làm dịu cơn khát. Không ai nên
bị đói hoặc khát vào ngày này.

Chú thích! Tốt Nuôi dưỡng giữ cho cơ thể khỏe mạnh.

ngày nuôi dưỡng tại Gathering: The Gathering, cho thấy
đa dạng của ẩm thực địa phương. chuẩn bị thực phẩm và chế độ ăn uống
thông tin nguy hiểm có sẵn. Thưởng thức ẩm thực địa phương, có thức ăn &
thức uống (Không cồn) , Ăn đói làm dịu cơn khát, lắng nghe, hát & nhảy theo
nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí tích
cực. Chúc mừng Nourishment-Day!

Mỗi tuần ngày cần phải có một chủ đề Dinner: ví dụ
1 ngày: Rau; Ngày 2: Gia cầm; Day3: động vật có vú;
Giữa tuần: Bò sát; Day5: Đồ ăn biển; Ngày cuối tuần: Hạt quả hạch;
Ngày vui: Côn trùng.
Thức ăn 5 lần một ngày:

'Ăn sáng, sớm Day-ăn nhẹ, ăn trưa, Hậu Day-ăn nhẹ, ăn tối'.
S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Dinh dưỡng-Day bắt đầu với a Prayer dinh dưỡng-Day.

sự nuôi dưỡng Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Cảm ơn bạn đã cung cấp cho tôi
với thức uống hàng ngày và dịch vụ ăn tôi nỗ lực để được nuôi dưỡng xứng
đáng mỗi ngày tôi xin được tha đau đớn Thirst & tê đau Hunger tôi nỗ lực để
xoá đói & khát trong cộng đồng của tôi Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của
Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Nourishment! Hoặc khi cần thiết.
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8.1.7.Universe ngày (ký hiệu: Rocket)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm vũ trụ ngày là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & vũ trụ giám sát
Guardians. hiển thị không gian thăm dò trong khu công! Kỷ niệm thành tựu khám phá
vũ trụ của loài người! Cập nhật về Space-Thăm dò & Space-thực dân! Hoàn thành
định mệnh của con người như gìn giữ những vũ trụ vật lý. Lễ kỷ niệm chính của năm
cho vũ trụ giám sát Guardians (1Church) !

ngày vũ trụ tại Gathering: The Gathering, cho thấy hình ảnh của những thành tựu trong không
gian-Thăm dò & Space-Chế độ thuộc địa. Cũng như kế hoạch tương lai. The Gathering mở cửa từ
1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy
theo nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí tích cực.

Chúc mừng Hoàn vũ-Day!

1GOD tạo ra 2 Universe & chọn nhân loại để trở thành giám sát của vũ trụ vật lý. 1GOD
muốn con người để nhân & cư không gian & trở thành người chăm sóc của vũ trụ vật
lý.
Space-Thăm dò & Space-Chế độ thuộc địa, Nhân loại của Destiny.

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Universe-Day bắt đầu với a Prayer Universe-Day.

vũ trụ Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất
trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn Bạn lựa chọn
nhân loại được giám sát của

Vũ trụ vật lý
Cam kết sẽ giám sát của Nhân loại & Planet Earth cam kết cư Vũ trụ &
trở thành giám sát nó yêu cầu giúp đỡ trong việc thực hiện mệnh của
nhân loại Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày thứ vũ! Hoặc khi cần thiết.
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8.2.7.Holocaust ngày (ký hiệu: Atomic-điện toán đám mây)
C-GKalender Xấu hổ
Holocaust Day Shame là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám
sát Guardians. Công viên có những buổi cầu nguyện chống hạt nhân

Trong năm-59 (CG NAT) , Các 'Mỹ' tấn công Nhân loại & Planet-Trái đất hai lần, sỉ nhục 1GOD
. Các cuộc tấn công nguyên tử 2 trên các thành phố 'Hiroshima & Nagasaki' là một lời
tuyên chiến chống lại nhân loại, Planet-Earth & Chống 1GOD. The Evil English di
truyền-Tyrant & Tổng thống Ác Mỹ Franklin Roosevelt (2 người ác nhất trong lịch sử nhân
loại) tham gia để phát triển vũ khí để tiêu diệt do con người loại & Planet Earth, 1GOD' s
Creations.

Ác Mỹ, tiếng Anh & công dân Canada tham gia để phát triển ' Vũ khí hủy diệt hàng
loạt' hủy diệt 1GOD' S sáng tạo. Tổng thống Mỹ ác

Harry Truman (Thế chiến II Ác nhất Chiến tranh tụng hình sự) sau đó thực hiện hành vi phạm tội hèn
nhát khủng khiếp nhất sử dụng 'vũ khí hủy diệt hàng loạt' giết mổ thường dân (Trẻ, bà mẹ, người cao
niên, vật nuôi, ... Bệnh viện, trường học, ngôi nhà, ...). Hành động ác nhất trong lịch sử con người. Hãy
cầu nguyện với chúng ta rằng tất cả mọi người tham gia vào Holocaust này. Sống lại những đau khổ
và đau khổ mà họ gây ra cho mọi thời đại.

Mỹ là nước duy nhất để sử dụng những ' Vũ khí hủy diệt hàng loạt' . Họ liên tục đe dọa
nền văn minh với tiêu diệt. Ví dụ
The Evil Criminal Kennedy-anh / các nền văn minh của Liên Xô; Bush, Howard, Blair
liên minh các thư mục / các nền văn minh Iraq & Iran sẵn sàng Evil. Quân đội Hoa Kỳ
là mối đe dọa lớn nhất đối với con người sống sót. Quân đội Hoa Kỳ được giải giáp
của 'Vũ khí hủy diệt hàng loạt'. Sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, kết thúc. vũ khí
Excisting bị phá dỡ: Vi phạm, CÔ / R7
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Uranium là nguồn chính của vật liệu cho điện hạt nhân sử dụng để
làm giàu uranium, cần thiết để xây dựng ' Vũ khí hủy diệt hàng loạt '. Do
đó mỏ Uranium được đóng / niêm phong. Điện hạt nhân đang đóng
cửa & tháo dỡ. Các nhà khoa học hạt nhân được lồng,
CÔ / R7 & Năng lượng hạt nhân Khoa học cấm !!!

Bảo đảm tương lai Hỗ trợ cộng đồng của bạn
Xoay XẤU HỔ đi vao thực hiện

Hãy nhớ rằng các tấn công vào nhân loại Hãy nhớ rằng các thường
dân vô tội của 'Hiroshima / Nagasaki'
Chú thích! Đóng Uranium-mỏ là một tồn tại Nhân loại phải
Trợ giúp Shire đóng cửa mỏ Uranium, nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở nghiên
cứu hạt nhân.
Tổ chức hoặc là một phần của cuộc biểu tình bất bạo động để có 'vũ khí hủy diệt hàng loạt'
tháo dỡ. Nhu cầu: CÔ / R7 cho tất cả các nhà khoa học hạt nhân, cho tất cả 'vũ khí hủy diệt
hàng loạt' các nhà sản xuất, các nhà lãnh đạo chính trị thúc đẩy loại vũ khí, bất cứ quân sự cá
nhân sử dụng những vũ khí này. sống

sót Humankinds' phụ thuộc vào bạn!

ngày Hollocaust tại Gathering: The Gathering hỗ trợ các hoạt động munity tạp. Mở cửa từ 1
giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, thảo luận
về giải trừ quân bị.

Holocaust-Day bắt đầu với a Prayer Holocaust-Day.

Holocaust Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Sẽ nhớ nạn nhân Hiroshima &
Nagasaki & Mỹ ác sẽ truy tố tất cả mọi người là ai một mối đe dọa cho sự
sáng tạo của bạn sẽ đảm bảo tiêu huỷ vũ khí của khối lượng phá hủy sẽ
đóng cửa mỏ Uranium, tháo dỡ tất cả các cây trồng, cơ sở nghiên cứu điện
hạt nhân & khởi tố điều khiển phương tiện. Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của
Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Holocaust! Hoặc khi cần thiết.
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9.1.7.Habitat ngày (Biểu tượng: bất kỳ cỏ dại)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm Habitat Day là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát
Guardians. Có một Habitat hàng năm dọn dẹp!
(Bụi khô, cây nguy hiểm) . Ngày hôm Habitat là một sáng kiến munity com- địa phương để tạo ra
nhận thức về môi trường địa phương. Chính phủ Local- tổ chức các hoạt động thân thiện với môi
trường được hỗ trợ bởi cộng đồng & giám sát Guardians ví dụ làm thế nào để giải quyết vấn đề
khí, nước, ô nhiễm đất và rác thải; làm thế nào để tiết kiệm sinh vật đang bị đe dọa & thực vật.

Tự bảo quản có nghĩa là chúng ta phải sống hòa hợp với các ment moâi tröôøng. Chăm sóc
các Habitat là một phần của số phận của loài người.
Chú thích ! 2 ngày quan trọng nhất đối với giám sát Guardians.

Đạo đức & Civil nhiệm vụ: Đóng Than-Mines! Dừng đốt than, khí, dầu, uranium, gỗ ..
truy tố Air gây ô nhiễm! Đóng Uranium-mỏ! Tháo dỡ Điện Hạt Nhân-Trạm! Disarm quân
sự của Nuclear- Weapons! Ngừng sản xuất độc tố! Truy tố Toxin dumpster! Ngừng phát
triển GM-Crop! Đóng sản xuất hạt giống & truy tố họ.

Hài hòa với Habitat!
ngày Habitat tại Gathering: The Gathering hỗ trợ các hoạt động ity commun-. Có hiển
thị Habitat! The Gathering mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức
uống (Không cồn) ; hát & múa, nghe nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh
phúc và một tâm trí tích cực. Chúc mừng Habitat-Day!

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Habitat-Day bắt đầu với a Prayer Habitat-Day.
Môi trường sống Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) yêu cầu giúp đỡ trong việc bảo vệ
các Habitat Promises để giữ người gây ô nhiễm Promises trách nhiệm trước
Hài hòa với Habitat hỏi gây ô nhiễm bị trừng phạt ngay bây giờ và trong
Afterlife Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Habitat! Hoặc khi cần thiết.
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9.3.7. cron ngày (ký hiệu: Phần trăm)
C-GKalender Celebration
cron lễ kỷ niệm ngày là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát
Guardians. tay ra phần mềm miễn phí cron của. ' cron '
(Cộng đồng Chạy nước lợi nhuận không vì mục đích) , Vận động hành lang để hỗ trợ và tình nguyện viên!
' CRBC' ( Complex cron-bán lẻ & Bazaar) được mở cho người mua sắm.

Chú thích! cron thay thế (Chắc lỗi thời) Sở hữu nhà nước (Cộng sản)
& quyền sở hữu riêng (Capitalism) Trục lợi.
ngày cron tại Gathering: The Gathering hỗ trợ cron. Cron địa phương làm cho thông tin & phần
mềm miễn phí có sẵn. The Gathering mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức
uống (Không chứa cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim
hạnh phúc và một tâm trí tích cực. Vui mừng cron Ngày!

cron ( Cộng đồng Chạy nước không vì mục đích lợi nhuận) một mô hình kinh doanh vũ
trụ giám sát Guardians thay thế các đơn vị nhà nước và mô hình kinh doanh tư nhân sở
hữu. Một cron tổ chức cần phải được quản lý. lãnh đạo duy nhất là bạo ngược. Lãnh đạo
của Uỷ ban là công bằng. Cron D-MC ( Ra quyết định Ủy ban) bao gồm 7 thành viên.

Chú thích! Cộng đồng Chạy nước không vì mục đích lợi nhuận, Destiny Comsumer của.

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Cron ngày bắt đầu với a Prayer cron ngày.

cron Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) hứa hẹn sẽ thay thế nhà nước &
tư nhân sở hữu với cron cam kết để xem trục lợi bị truy tố

Cam kết tuân thủ nghĩa vụ cộng đồng & công việc đạo đức làm
việc tiêu chuẩn cao nhất của tôi vì lợi ích của cộng đồng Đối với
Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày cron! Hoặc khi cần thiết.
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10.1.7. Phụ ngày (Biểu tượng: bất kỳ Con thằn lằn)
C-GKalender Celebration
Cha ngày lễ kỷ niệm là một nỗ lực chung của cộng đồng,
Shire & Universe giám sát Guardians. barbecue điện (Không
đốt than, khí đốt, gỗ ..) nóng bỏng trong công viên.

Trẻ em tôn vinh cha của họ. Các bà mẹ cho thấy
chầu về phía cha đẻ của con cái họ.
Chú thích ! Cha ăn mặc đầy màu sắc!

Cha ngày tại Gathering: The Gathering là nóng bỏng với thức ăn. Tôn vinh tất cả những người
cha hiện tại. The Gathering mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không
cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một
tâm trí tích cực. Chúc mừng ngày của Cha!

Chú thích ! Phụ thực hiện mệnh của loài người. 1GOD của
thiết kế: HE là Cha, Nhà cung cấp / Protector.

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Cha-Day bắt đầu với a Prayer cha-Day.

Phụ Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn bạn cho phước lành của
cha
Có thể nỗ lực của họ được đánh giá cao và khen thưởng đối với I love you
Dad!
Tôi sẽ chăm sóc cho anh ta nên có nhu cầu Đối với Glory of 1GOD
& lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng trên phụ ngày! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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10.2.7. khóc sướt mướt ngày (ký hiệu: Hà mã)
C-GKalender Xấu hổ
Mỡ ngày Shame là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát
Guardians. xấu xa rác thực phẩm, triển lãm!

Mỡ là do ăn quá nhiều, sai chế độ ăn uống & thiếu hoạt động thể chất. người
thừa cân dễ mệt mỏi, làm cho chúng ít hữu ích là một gánh nặng. Cộng
đồng cần phải chịu trách nhiệm về những cá nhân yếu không may.

Shire cho 'mỡ báo cáo loại bỏ'. Cộng đồng có hợp tác với nhau để
loại bỏ & truy tố các nhà cung cấp của rác thực phẩm & thức
uống ngọt cả rượu & không cồn. Mỡ là ghê tởm xấu xí khiến bạn
muốn nôn ra.

Đối với cơ thể của bạn cũng là loại bỏ mỡ! ! !
ngày mỡ tại Gathering: Mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Hoạt động cộng đồng được
hỗ trợ. Có thức ăn & thức uống (Không chứa cồn) ; lắng nghe, thảo luận về béo phì, chế độ ăn uống
& hoạt động. Nói KHÔNG đến NGỌT
fructose nguyên nhân chính của bệnh tiểu đường, béo phì .. (mỡ

- Những người) Fructose có hại cho dù nó đến trong đường hoặc trái cây. Nói KHÔNG
để Cake, Bữa sáng-ngũ cốc, Cola, Cordial, năng lượng thức uống, hương-Milk,
Ice-cream, liquers, nước chanh, Marmalade, sa mạc ngọt ngào, ngọt-đồ ăn nhẹ
...

Chú thích! Béo phì tác dụng phụ: Trầm cảm, tiểu đường, mệt mỏi,

ra khỏi hơi thở, huyết áp cao, chết sớm!
Mỡ-Day bắt đầu với a Prayer mỡ-Day.
khóc sướt mướt Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Giúp tôi được không béo phì giúp những người béo
phì có được khỏe mạnh
Trừng phạt các nhà cung cấp rác thực phẩm trong cuộc sống & Afterlife Hãy
cộng đồng này được rác thực phẩm miễn phí Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của
Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày mỡ! Hoặc khi cần thiết.
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11.1.7. Sự sống còn ngày (Biểu tượng: bất kỳ Wildcat)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm sinh tồn ngày là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát
Guardians. Kiểm tra dịch vụ khẩn cấp. Thấy niềm tự hào trong sự tồn tại của con người.
Đánh giá 'Survival-Chain'! Một ngày nơi các dịch vụ khẩn cấp, nội & ngoại an ninh cho thấy
cá nhân ra khỏi khả năng của mình. Hỗ trợ họ.

ngày tồn tại Gathering: The Gathering hỗ trợ, Emergen
- cy & Secutity Servces. Mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không
cồn) ; lắng nghe, thảo luận về béo phì, chế độ ăn uống & hoạt động. Sống theo, Survival-Chain. Chúc
mừng Survival-Day!

Chú thích ! Không 1 ưu tiên sống còn.

Để tồn tại: 1.Specie, 2.Habitat, 3.Community,
4.Family, 5.Individual, 6.Animals, đồ dùng 7.Personal
Survival bởi Tuổi: 1.Unborn, 2.Newborn, 3.Baby, 4.Child,
5.Juvenile, 6.Adult, 7.Senior
Khi cần phải quyết định một thứ tự của Survival áp dụng, sử dụng trên quy tắc.

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Survival-Day bắt đầu với a Prayer Survival-Day.

Sự sống còn Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn bạn cho sự sống còn của
nhân loại tôi nỗ lực để giúp cơ thể của tôi, loài và cộng đồng tồn tại Tôi sẽ
làm cho sự tồn tại số 1 của tôi ưu tiên Xin hãy ủng hộ những nỗ lực của tôi
để sống sót Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Survival! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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11.3.7. Vật nuôi ngày (Biểu tượng: bất kỳ Vật nuôi)

C-GKalender Celebration
Ngày Pet lễ kỷ niệm một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát Guardians. Vật nuôi hiển thị tắt ... Vật
nuôi câu lạc bộ đưa vào triển lãm & cung cấp thông tin. Một ngày để nuông chiều thú cưng của bạn. Vật nuôi đáp
ứng một nhu cầu xã hội. quyền sở hữu vật nuôi cần phải chịu trách nhiệm. Một thú nuôi có thể giúp một người sống
một cuộc sống còn khỏe mạnh hơn.

Vật nuôi ngày tại Gathering: The Gathering là kỷ niệm vật nuôi (Lưu ý đây là ngày duy vật nuôi
được hoan nghênh tại Gathering) . Nó mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn &
thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim
hạnh phúc và một tâm trí tích cực. Chúc mừng Pet-Day!

Chú thích ! Vật nuôi một nhu cầu của con người. Pet là một phần quan trọng của, miễn phí giáo dục.

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Pet-Day bắt đầu với a Prayer Pet-Day.
Vật nuôi Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn bạn, cho niềm vui của Pets tôi sẽ
huấn luyện, chăm sóc & yêu mến tất cả các vật nuôi tôi nỗ lực để trở thành một
thủ môn Pet chăm sóc có trách nhiệm tôi sẽ bảo vệ thú nuôi từ tàn ác & ngược
đãi Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Pet! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tàn ác đối
với thú nuôi
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12.1.7.Good sức khỏe ngày (ký hiệu: Bạch tuộc)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm ngày tốt sức khỏe là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát
Guardians. Sức khỏe & Thể hình trong công viên ... Shire trình bày hoạt động kiểu lễ hội &
giải trí nhấn mạnh sức khỏe & thể dục. dịch vụ y tế cho thấy triển lãm. Một ngày để ăn &
uống khỏe mạnh
(Không Rượu! Không thực phẩm GM! Không sản xuất thịt & gia cầm! Không nước chanh!
Không chất tâm làm thay đổi! Không hút thuốc! Không kẹo!)
& Làm một số hoạt động thể dục thẩm mỹ. Truy cập vào bệnh!

ngày tốt sức khỏe tại Gathering: The Gathering là nóng bỏng với thực phẩm sức
khỏe. Nó mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không
cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh
phúc và một tâm trí tích cực. Chúc mừng Ngày Tốt sức khỏe!

Chú thích ! sức khỏe tốt cho một cuộc sống lâu dài hữu ích.

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Tốt-Health Day bắt đầu với a Prayer tốt-Health Day.

Sức khỏe tốt Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Name) xin lỗi vì lối sống không lành
mạnh của tôi, tôi cố gắng đền bù

Xin hãy ủng hộ những nỗ lực của tôi để đền bù Tôi ủng hộ 'điều
trị miễn phí khi ốm' Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân
loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày sức khỏe tốt! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Bạn chỉ có 1 cơ thể chăm sóc nó!
Đừng trở thành một Junkie dược phẩm hoặc
phụ tùng thân-phụ tùng Chống 1GOD quái vật
!!!
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12.2.7. Nghiện ngày (ký hiệu: Tạm dừng lại)
C-GKalender Xấu hổ
Nghiện Ngày Shame là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát
Guardians. Nghiện xấu xa, triển lãm! Nghiện ngập là do áp lực bạn bè & sự yếu đuối của tâm &
cơ thể. người nghiện đang tuyệt vọng và không đáng tin cậy, làm cho chúng một mối đe dọa và
là một gánh nặng.

Cộng đồng cần phải chịu trách nhiệm về những người yếu không may.

Ngăn chặn Nghiện từ Cộng đồng phá hủy
Nói KHÔNG!

Đến Nghiện!
Chú thích! Mọi người đều có trách nhiệm đạo đức và dân sự để loại trừ các ion addicttừ cộng đồng! Người nghiện cần liên tục quan sát để ngăn chặn chúng từ tái nghiện.
Nghiện ma & addics quá khứ không thể tin tưởng!

Bảo đảm tương lai Hỗ trợ cộng đồng của bạn
Xoay XẤU HỔ đi vao thực hiện
ngày nghiện tại Gathering: The Gathering hỗ trợ các hoạt động nity commu-. Mở cửa từ 1
giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, thảo luận về
nghiện. Nói KHÔNG! Đến

NGHIỆN!
Nghiện-Day bắt đầu với a Prayer Nghiện-Day.

Nghiện Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Giúp tôi không phải là một con nghiện

Giúp nhân loại chứa nghiện Trừng phạt các nhà cung cấp nghiện
trong cuộc sống & Afterlife Hãy cộng đồng này được nghiện miễn
phí Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Nghiện! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.1.7. cây nhỏ ngày (ký hiệu: Berry / Nut)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm cây bụi Day là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát
Guardians. Vòng hoa, Berry / Nuts, Boots đánh bóng ...
Trong các bậc phụ huynh buổi sáng điền khởi động với quả mọng & hạt (Không đồ
ngọt, không có quà !!!) . Các giày đánh bóng là vào buổi tối trước đặt trong khu vực
sinh sống của những đứa trẻ & cha mẹ.

Một rạn san hô được làm từ cây bụi lá địa phương (Nhân tạo) . Đầy màu sắc trang trí bao gồm 3 ngọn
nến điện (Bất kỳ màu sắc / kích thước) tượng trưng cho 1GOD 1FAITH 1Church. Một bát quả mọng &
hạt được đặt ở trung tâm của các rạn san hô. Các loại quả mọng & hạt được bổ sung khi cần thiết. Các
rạn san hô ở của trên bàn cho đến khi đến ngày đầu năm mới.

ngày cây bụi tại Gathering: The Gathering, có một cây bụi lá Reef (Nhân tạo) trưng
bày. Nó mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó.
có thức ăn (Quả / hạt) & uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc, thưởng thức tiếng
cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí tích cực.

Hạnh phúc cây bụi-Day!
Chú thích ! Berries & Nuts bắt buộc
trong bất kỳ chế độ ăn uống!

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Cây bụi-Day bắt đầu với a Prayer cây bụi-Day.

cây nhỏ Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn bạn, cho cây bụi
Tôi có trách nhiệm lập Berries & Nuts một phần của chế độ ăn uống hàng
ngày của tôi, tôi hứa sẽ trồng & giữ cây bụi ở Shire-Oasis tôi sẽ là một trách
nhiệm chăm sóc cây bụi giám sát Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân
loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày thứ cây bụi! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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13.3.7. Cây ngày (ký hiệu: bất kỳ Tree)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm Tree-Day là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire, vũ trụ giám sát Guardians.
Lần Parks. Trồng một cây! Cây là rất cần thiết cho sự sống còn của loài người và hạnh phúc. Hãy
là một Tree-giám sát.
Các gia đình tập hợp xung quanh một cây nhân tạo. Mà đã được decora- ted, ca hát, vui chơi được
& yêu thương, tạo cho mỗi món quà khác (Chỉ Tree- trái cây) sau đó chia sẻ một bữa ăn. Một cây
nghỉ của cho đến ngày đầu năm mới.

ngày Tree tại Gathering: Mỗi Gathering, là kỷ niệm Trees. Nó
mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Nó có một cây nhân
tạo trang trí. có thức ăn
(Cây ăn quả) & uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc,
thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí tích cực. Happy
Tree-Day!
Chú thích !

Being Tree-giám sát là mệnh
nhân loại!
các đồn điền cây hỗ trợ CG
(Rừng tái chế) .

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Tree-Day bắt đầu với a Prayer Tree-Day.

Cây Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn bạn, cho vẻ đẹp của
cây Tôi cam kết có Tree-những kẻ phá hoại truy tố Tôi hứa sẽ trồng &
giữ Trees trong Shire-Oasis tôi sẽ là một trách nhiệm chăm sóc cây giám
sát Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Tree! Hoặc khi cần thiết.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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14.0.1. sự tạ thế ngày (ký hiệu: bất kỳ Owl)
C-GKalender Celebration
lễ Vượt Qua-Day là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe
giám sát Guardians. Suy nghĩ về năm qua!
Shire trình bày các hoạt động loại lễ hội, vui chơi giải trí kết thúc với màn
Laserlight tại Sunset. Không có đêm giới nghiêm giữa Lễ Vượt Qua & 1 St ngày
trong năm tiếp theo. Đó là thời gian để suy nghĩ về 364 ngày trước. Mỗi người
làm một phân tích về năm vừa qua & chuẩn bị một kế hoạch cho năm tới.

ngày lễ Vượt Qua tại Gathering: The Gathering, đang nóng bỏng với thực phẩm lành mạnh. The
Gathering phản ánh trên năm & kế hoạch trong năm tới qua. Nó mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời
mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ; lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc, thưởng thức
tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí tích cực. Chúc mừng lễ Vượt Qua-Day!

Chú thích ! Nhìn lại sau đó lên kế hoạch trước.
Đêm giới nghiêm trong Quattro năm được mở rộng bằng
cách 3 giờ, không phải tất cả ban đêm.

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Lễ Vượt Qua-Day bắt đầu với a Prayer Lễ Vượt Qua-Day.

sự tạ thế Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) cảm ơn cho một năm khác nhau

Tôi phân tích năm này cuộc sống kinh nghiệm Trong năm tới
kế hoạch là làm tốt hơn Bây giờ lễ Vượt Qua có thể đưa tôi vào
năm tới Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Lễ Vượt Qua!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Năm nay đang đi đến hồi kết thúc. Nó đã được phân tích. Bây giờ chuẩn bị cho một sự khởi đầu
mới bằng cách tái chế một số trước.
Tham gia với chúng tôi! Embrace giám sát-Guardian New-Age quản lý thời gian
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Mỗi 4 năm là một Quattro năm. Nó được tổ chức với một ngày: Quattro- Lễ Vượt Qua!

14.0.2.Quattro ngày (ký hiệu: bất kỳ Frog)
C-GKalender Celebration
lễ kỷ niệm Quattro-Day là một nỗ lực chung của cộng đồng, Shire & Universe giám sát Guardians. Suy
nghĩ về 4years qua! Đây là một ngày suy nghĩ. Bình thường ban đêm lệnh giới nghiêm được áp
dụng.

Đó là thời gian để suy nghĩ về 4 năm trước. Mỗi người làm một phân tích về 4 năm
qua & chuẩn bị một kế hoạch cho đến 4 năm.
Shires & tỉnh công bố 4 kế hoạch năm.
Quattro ngày tại Gathering: The Gathering, được phản ánh, được trình bày một tầm nhìn về sự
đến 4 năm. Nó mở cửa từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc đến đó. Có thức ăn & thức uống (Không cồn) ;
lắng nghe, hát & nhảy theo nhạc, thưởng thức tiếng cười, có một trái tim hạnh phúc và một tâm trí
tích cực.

Chúc mừng Quattro ngày!

S ocialize Hỗ trợ cộng đồng của bạn Ăn mừng
Quattro-Day bắt đầu với a Prayer Quattro-Day.

Quattro Day - Cầu Nguyện YY
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Cảm ơn bạn đã thử thách 4 năm,
tôi đang phản ánh trên 4 năm qua

Tôi cố gắng kiên trì hơn tới 4 năm, tôi đang chuẩn bị kế hoạch
4 năm mới của tôi Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng vào ngày Quattro!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Mang thêm sự chú ý của vào cuộc sống của bạn trên Fun-Day. Tham gia vào các chủ đề
giám sát giám hộ Fun-Day.
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Tham gia với chúng tôi! Embrace giám sát-Guardian New-Age thời gian quản lý:
Thời gian ngắn

CG Klock ~ Thời tam giác-line ~ Đêm-lệnh giới nghiêm ~

CG Daily Routine ~
Trung hạn
CG Kalender ~ themes Fun-Day ~
Dài hạn
CG Khronicle ~
CG Kiến thức liên tục ~
1GOD 'S chu kỳ:

Bắt đầu> cuối> rác> bắt đầu> cuối> tái chế ...

Các Luật-Đấng Ban Manifest 1GOD của thông báo mới nhất làm cho tất cả trở nên lỗi thời
trước!

Kết thúc
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