Shun & Shame

TREE - fandalisme
It is it seizoen foar in jierlikse Tree Massacre. In beam is in plant. Hat woartels,
stam of romp mei of sûnder blêd. Beammen faak groeie yn groepen & mei oare
begroeiïng meitsje in bosk. Bosk 's biede habitat foar wêzens mikroskopyske te grut.

Beammen ferminderje eroazje & tuskenbeiden klimaat. Se fuortsmite koalsoer út de loft &
opslaan yn harren weefsels. Se hawwe in rol yn it ûnderhâld fan it bioferskaat & in
lykwichtige ekosysteem. Beammen jouwe skaad, hout foar de bou, ...

Tropysk reinwâld is de meast bio-ferskaat habitat. Tropyske reinwâlden binne de longen
fan ús planeet, Earth. Clear-cutting, brân te fergrutsjen grûn foar de lânbou is in
bedriging foar in sûn sfear. In oare bedriging foar beammen binne religieuze rituelen.

Der binne 2 wichtichste bosk types. De Taiga noarden fan it Tropic of Cancer. Tropysk
reinwâld tusken Tropic of Cancer & Tropic Of Capricorn.

Bosk ferneatiging is om ein. De reden foar de ferneatiging is net wat om giet. De
ferneatiging is wat om giet.
De besteande Wâlden foaral it Taiga & Tropical rein bosk binne wurde bewarre bleaun. Dy
Wâlden binne essinsjeel foar de minske goed being & oerlibjen. Lannen dy't hawwe
soevereine rjochten oer dizze Wâlden moatte beskermjen dizze Wâlden. It net dwaan 't
liede ta ferantwurding & ferfanging of Government. At dit net slagget Country looses it
soevereine rjochten oer Wouden & ynternasjonale mienskip oernimt.

Guon Forest wurde ferfongen mei ien specie beammen. Dit ferneatiget biodiversiteit.
Kristenen ferfange bio ferskaat mei ien specie beammen
(Christmas-beammen) . Se hakje beammen te fieren de jierdei fan in deade falske
messias.

Kristenen hakje del 200 miljoen Fir, Pine, Spruce in jier yn in beam
fandalisme orgy!
1

1 Gods wet-Ferhat Manifest Lyk as biskreaun stiet it scil wêze!
14.12.2.1 N-At-m www.universecustodianguardians.org

Kristenen binne in samling fan heidenske-kultussen. Kristenen konsekwint misbrûk 1GOD
s creations. Opsetsin se set út te vandalize de planeet. misledigjende 1GOD. Dit Ends!

Eftergrûn: Kristenen fiere in falske messias syn jierdei troch nei't syn beam yn hûs,
kantoar ... Se jouwe elkoar in protte kadootsjes. De beam, thús & bûten gebou binne
fersierd mei elektryske lampen.
Foar dizze fiering 200 miljoen Fir, Pine & Spruce wurde chopped del alle jierren. In oare 50
miljoen beammen wurde chopped del foar ferpakking & wrapping alle jierren. ? ton Coal wurdt
ferbaarnd foar fancy elektryske ferljochting. Miljarden yn jild bestege binne oan, Alcohol (Binge
drinken) , Kopen useless junk, Smoking, net sûn iten, gewelddiedige spultsjes & entertainment. Tanimmen
fan geweld (Assault, fandalisme, killing, Rape ..) , Tanimme yn gokken, fraude, stellerij, ...

Beammen opdroegje up te wurden garbage. Packaging wurdt ôftanke te heakjen oan de rommel. Gemeenterieden
binne rinne út stoartplak foar bergen fan hússmoargens.

Canaglia Junk belânet yn fekken. Se Clutter up souders, garaazjes, keamers .. Dit
hoarding fan Junk liedt ta wollen gruttere huzen.
Moat dwaan

Stop Christian Tree fandalisme. Teach kristenen miljeu ferantwurdlikheid. In beam
plantsje.
Skou kristlike manieren. Hâld kristenen ferantwurding. Re opfiede se.
Stop Christmas commercialism. Stop marketing & ferkeapjen Alkohol, rikket, net sûn iten,
gewelddiedige games entertainment & nutteloos Junk. Cancel Christmas.

Stop it meitsjen safolle garbage. Hâld minsken ferantwurding, foar it meitsjen fan tefolle
rubbish. Wês frugal oer garbage.
Ferminderjen enerzjy usage. Brûk gjin oerstallige ferljochting. Ferminderjen cooling ferwaarming
troch wearing beskermjende klean.

Stop baarnend Coal. Ferfange Coal mei net fersmoargjende enerzjy (Hydro, sinne, wyn,
weagen) . gjin Nuclear •

!!!

Hoarding is in geastlike steurnis. Hoarders nedich help. Jou harren
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medyske help.

Bewarder Guardian celebrate Trees!
Beammen binne ûnmisber foar ús survival, well being. Wês in beam bewarder.
In beam plantsje.

13.3.7. Beam dei Celebrations

CG Kalender

In famylje sammelt om in lange bliuwende keunstmjittige beam. Hokker is fersierd,
sjongen, dat fleurich & loving, jaan inoar Presents
(Tree-fruit allinne) dan dielen in miel. De beam ferbliuw syn omheech oant Nijjiersdei. It wurdt
opslein oant takom jier.

ZERO tolerânsje foar Forest ferneatiging! ! !
Ein
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