SHUN & Shame

BOOM - Vandalisme
Het is het seizoen voor een jaarlijkse Tree Massacre. Een boom is een vaste plant. Heeft
wortels, of boomstam met of zonder bladeren. Bomen groeien vaak in groepen en met andere
vegetatie creëren een bos. Forest bieden habitat voor dieren microscopisch te groot.

Bomen verminderen erosie en gematigd klimaat. Ze verwijderen kooldioxide uit de lucht en
opslaan in hun weefsels. Ze hebben een rol in het behoud van de biodiversiteit en een
evenwichtig ecosysteem. Bomen zorgen voor schaduw, hout voor de bouw, ...

Tropisch regenwoud is de meest biodiverse habitat. Tropische regenwouden zijn de longen van
onze planeet Aarde. Clear-snijden, branden op land voor de landbouw te verhogen is een
bedreiging voor een gezonde sfeer. Een andere bedreiging voor de bomen zijn religieuze rituelen.

Er zijn 2 belangrijke soorten bos. De Taiga ten noorden van de Kreeftskeerkring. Tropisch
regenwoud tussen de Kreeftskeerkring en Steenbokskeerkring.

Vernietiging van bossen moet eindigen. De reden voor de vernietiging is niet waar het om gaat. De
vernietiging is waar het om gaat.

De bestaande Bossen vooral de Taiga en tropische regenwoud moeten worden bewaard. Deze
bossen zijn essentieel voor het welzijn van de mens & survival. Landen die soevereine
rechten over deze Bossen moeten deze bossen te beschermen. Doet u dit niet leidt tot
verantwoording en de vervanging van de regering. Als dit niet lukt land verliest zijn
soevereine rechten op Forests & internationale gemeenschap overneemt.

Sommige Forest worden vervangen door één soort bomen. Dit vernietigt de biodiversiteit.
Christenen vervangen biodiversiteit met een enkele soort bomen

(Kerstbomen) . Zij hakken bomen om de verjaardag van een dode valse messias te
vieren.

Christenen omhakken 200 miljoen spar, den, spar een jaar in een Boom
vandalisme orgie!
1

1 GOD Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn!
14.12.2.1 N-bij-m

www.universecustodianguardians.org

Christenen zijn een verzameling van heidense culten. Christenen consequent misbruik 1GOD's creaties.
Opzettelijk ze op zoek naar de planeet te vernielen. Beledigend 1GOD. Hiermee eindigt!

Achtergrond: Christenen vieren de verjaardag van een valse messias is door een boom in
huis, kantoor ... Ze geven elkaar veel cadeautjes. De boom, huis en buiten het gebouw zijn
ingericht met elektrische verlichting.
Voor deze viering 200 miljoen Spar, Pine & Spruce worden gekapt elk jaar. Nog eens 50 miljoen
bomen worden gekapt voor de verpakking en het verpakken van elk jaar. ? ton steenkool wordt
verbrand naar luxe elektrische verlichting. Miljarden in geld worden besteed aan, alcohol (Binge
drinken) , Het kopen van nutteloze troep, roken, ongezonde voeding, gewelddadige games en
entertainment. Toename van geweld (Assault, vandalisme, moord, verkrachting ..) , Toename van het
gokken, fraude, diefstal, ...

Trees opdrogen om vuilnis te worden. Packaging wordt weggegooid om toe te voegen aan het
afval. Raden zijn bijna geen stortplaats voor bergen afval.

Nutteloze troep eindigt in dozen. Ze overzichtelijk zolders, garages, kamers .. Dit
hamsteren van Junk leidt tot willen grotere huizen.

Moet doen
Stop Christian Tree vandalisme. Teach christenen verantwoordelijkheid voor het milieu. Plant
een boom.
Shun Christian manieren. Houd christenen verantwoordelijk. Re hen te onderwijzen.

Stop met Kerstmis commercie. Stop marketing & verkoop van alcohol, rookt, ongezonde
voeding, gewelddadige games entertainment en nutteloos Junk. Annuleren Kerstmis.

Stop met het creëren van zo veel afval. Houd mensen verantwoordelijk, voor het creëren van te veel
rommel. Wees zuinig over afval.
Verminder energieverbruik. Geen onnodige verlichting niet gebruiken. De koeling verwarmen door het
dragen van beschermende kleding.

Stop met het verbranden van steenkool. Vervang Coal met niet-vervuilende energie (Water, zon, wind,
golven) . No Nuclear •

!!!

Hamsteren is een psychische stoornis. Hoarders hulp nodig. Geef hun
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medische hulp.

Bewaarder Guardian vieren Trees!
Bomen zijn van essentieel belang voor onze overleving, welzijn. Be a Tree Bewaarder.
Plant een boom.

13.3.7. Boom dag

CG Kalender

Celebrations

Een familie verzamelt rond een langdurige kunstmatige boom. Die is ingericht, het
zingen, het zijn vrolijk en lief, geven elkaar presenteert
(Boom-fruit only) dan is het delen van een maaltijd. de boom verblijf totdat nieuwjaarsdag. Het wordt
opgeslagen tot volgend jaar.

Nultolerantie Forest vernietiging! ! !
Einde
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