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SHUN e Vergonha

Conceito verde
Ser verde uma habilidade de sobrevivência humana !!!

Custodian Guardian ' Conceito verde 'Esforços'
para transformar as pessoas de ser uma
ameaça a outras pessoas e ' Planeta Terra '. Em
um Custodian of 1 DEUS criações 's!

Ser ' Verde ' começa em casa inclui vizinhos e
comunidade. Um Guardião Gathering
Custodian é um hub ativista local (Ambiente,
justiça social, religião) .

Instamos todos os ambientalista se juntar a nós, 'Iniciar um Gathering CG.

Juntos vamos proteger nosso belo planeta. Segure, os poluidores, vândalos
ambientais, negam a mudança climática, parasitárias predatórios Profiteers,
Responsável (Todos os dias não violenta) !
Custodian Guardião SHUN e Vergonha . A Comunidade detém culpado responsável, SENHORA
R1-7 . Governo eleito que transforma Conceito verde na Lei.

Todo ser humano, animal ter um 1 DEUS dado direito a ar não tóxico, não poluído,
respirável, limpo! Todo ser humano, animal ter um 1 DEUS dado direito a água não
tóxico, não poluído, potável, limpa e fresca! Todo ser humano, animal ter um 1
DEUS dado direito à não tóxico, não poluído, não genético modificado, comestível,
saudável, comida! Todo ser humano, tem um 1 DEUS dado direito a vestuário de
protecção, acessível e calçado!
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Todo ser humano, tem um 1 DEUS dado direito a abrigo de higiene, proteção,
acessível! Todo ser humano, tem um 1 DEUS dado direito a tratamento gratuito
quando está doente!

Todo ser humano, tem um 1 DEUS dado direito a uma comunidade livre violenta!

VÍCIOS
Vício um comportamento compulsivo repetitivo gratificante uma necessidade percebida.
Addicts iludir-se por não aceitar o mal seu comportamento está fazendo. Dano para si, família,
amigos, colegas de trabalho e comunidade. Manter os viciados longe das crianças.

Viciados são delirantes! Os viciados não acredito que eles são viciados enquanto eles
estão desfrutando-los eus e segurando suas vidas juntos.
Realisticamente, vícios limitar viciados individualidade e liberdades como eles se tornam mais
restrito em seu comportamento.

1GOD está à espera de ouvir de você!
VÍCIO Oração

SS

SSS

dia Addiction 12.2.7.

querida 1 DEUS , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde
guardião fiel depositário (1 st nome) Ajude-me não ser um viciado
Ajudar a humanidade a conter vícios Punir prestadores de
vícios na vida e Afterlife Deixe esta comunidade ser vício livre
Para a Glória de 1 DEUS & o bem da humanidade
Esta oração é usado no dia Addiction! Ou quando necessário.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Viciados com vícios ilícitos apreciar a natureza secreta de seu hábito! vícios ilícitos
resultar em prisão, perda de auto-respeito.
Viciados são ignorantes (estúpido) , crédulo (Insensato) e fraco (patético) !

Quando as pessoas são viciadas, seu prazer, muitas vezes torna-se focada na realização de
seu hábito, revivendo retirada. Mais do que a plena
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gama de experiências que formam todo o seu potencial para a felicidade de não dependência. Um
dever moral, civil, sempre é segurar addics responsáveis.

Viciado se tornar uma ameaça para si e da comunidade. Tornam-se delirante,
imoral, desonesto, enganador, egoísta, insensível e anti social. A, dever civil, moral,
de Alway relatório addics.
Viciados precisam de ajuda psiquiátrica e grupos de apoio de ajuda. Viciados de recaída são colocados em
quarentena para proteger a comunidade especialmente os jovens.

Adrenaline

Vício

Adrenaline, uma hormona que actua como neurotransmissor. Uma das principais causas de uma reacção
de stress para uma ameaça à integridade física do corpo.

participação excessiva na aeróbica, corrida de carro, jogging, sky diving, ...

Participação dá uma adrenalina que leva ao vício. Estes viciados ficam deprimidas
quando eles não podem obter a sua rush'.
Quando adrenalina é libertado para a corrente sanguínea que actua de modo a
aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, dilata os alunos, aumenta os
níveis de açúcar no sangue e desvia o fluxo sanguíneo da pele e órgãos
internos. Pessoas que muitas vezes ficar com raiva, culpa, preocupante
despertar a sua adrenalina, embora possam ficar sentado sem fazer nada mais. Irritado,
meditar worried_.

A necessidade de velocidade é uma aflição adrenalina.

Qualquer corrida dá uma adrenalina. Ganhar dá uma corrida
ainda maior. O corpo humano não foi projetado para a
velocidade. Sua há necessidade de velocidade. Ganhar é
egoísta.
Os vencedores apressar leva a querer mais. Perder Leeds à ansiedade. Essa ansiedade leva ao
desespero. Querer ganhar a qualquer custo (Fraude, abuso de substâncias, matar para ganhar ..) .
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comportamento social Anti dá uma adrenalina.
O mais desagradável, ultrajes quanto maior a pressa. Pergunte a qualquer
terrorista estrada do punk (Esgotamento, gating cauda, cortando, empurrando
de uma estrada, cavalinhos extras altos) , membro da gangue (Intimidação,
vandalismo, violência) , assassino em série (Infligir medo, dor, morte)

comportamento social Anti uma ameaça para a comunidade é procecuted SENHORA R1-7

É um dever civil para denunciar, raiva da estrada, condução perigosa, acidentes.
atividades perigosas (Duplos, thrillseeking ..) dar uma descarga de adrenalina. As
pessoas que de outra forma não pode obter uma vencedores apressar fazer
coisas perigosas. Estas atividades estimulam copycats que ficam feridos,
mortos, sendo uma ameaça para os outros. As actividades perigosas final, SENHORA
R2 . Os participantes têm que pagar por resgate e expences médicos.

Sendo um viciado em adrenalina é uma doença. Procure ajuda!

Álcool

Vício

O álcool é consumido com a bebida e comida. O consumo de álcool leva a alterações
comportamentais (Embriaguez) . embriaguez , alcoolismo é a principal causa de acidentes,
assaltos, estupro, atos de vandalismo. Drunks são um fardo, um incômodo e uma ameaça para a
comunidade.

O alcoolismo é a necessidade incontrolável de consumir álcool.
Como todos os viciados, alcoólatras colocar suas próprias necessidades egoístas acima
dos outros e da comunidade. Alcoólicos vai mendigar, pedir emprestado e roubar para obter
uma bebida! Alcoólicos precisam de tratamento. O tratamento consiste em secar! O
tratamento não é uma cura. Alcoólicos logo estão de volta sendo Drunks!

A melhor ajuda para Alcoólicos é parar a disponibilidade de álcool.
Produção, comercialização e distribuição de álcool termina.

ZERO tolerância ao álcool !!!
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CRISTANDADE é a principal causa de espalhar Alcoolismo.
Christian Idol (Falso idol) Jesus (Falso messias) disse aos
cristãos para beber álcool (vinho tinto) . Cristãos beber álcool em
confusão religiosa e encontros não religiosas. Christian Ele e
ela beber álcool antes do acasalamento. Christian SHE álcool
potável contínua durante a gravidez e amamentação (Bebê
nasce um alcoólatra) . Os pais cristãos incentivar os filhos a
beber álcool. Os pais cristãos são maus pais!

Um jovem cristão ter sido desmamados sobre o Álcool vê a
confusão na igreja, padre, pais, amigos, vizinhos beber álcool.
Um jovem cristão vê os pais beber álcool em casa, leisuretime
e funções. Um jovem cristão (Ele e ela) quando
socialização dentro da sua faixa etária enfrenta pressão dos pares de bebida compulsão para ser
aceitável. Jovem cristã HE obter jovem, ela bêbado para acasalar ou estupro. Ambos tornam-se
'Trash'. Vergonha, Shun, Trash!

monges cristãos não poderia encontrar inspiração espiritual através da
oração e leitura das escrituras virou-se para álcool para a inspiração
espiritual. Não está satisfeito, monges produziram o seu próprio álcool. Produção
e o consumo de álcool manteve monges em um constante estado de
embriaguez. Agora eles tinham idéias (La la terra) .

Escolas católicas são como Tabernas. Diretores têm um bar (Álcool
caro) , Professores clube social tem um bar. Administração tem o vinho
(barato) para bagunça e angariação de fundos.

Toda sexta-feira e sábado bêbado cristãos Bash, estuprar e matar.
No domingo, eles 'Confess' se 'Forgiven'. Depois eles vão para a bagunça para uma bebida (alcoólico)
. Depois da igreja eles vão binge beber com amigos, família. binge beber cristãos são a principal
causa da 'violência doméstica'. 1GOD está consternada, não vai perdoar, mas responsabilizar o
mesmo acontece com a humanidade. Cada bêbado é responsabilizado.

Cristianismo porque encorajar o consumo de álcool não é
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aceitável como uma religião ou culto. 1GOD não quer a humanidade a destruir sua saúde
por consumir álcool. 1GOD está decepcionado com o vício Christian ao álcool. Nota! 1
DEUS responsáveis Jesus detidos para incentivar o alcoolismo. Jesus foi torturado e
pregado numa cruz.

Diga NÃO ao cristianismo !!! Diga não ao álcool !!!
DEVE FAZER :
Ela não é para acasalar com bêbado. Ele não é para acasalar com bêbada. SHE beber durante a
gravidez é colocado sob prisão domiciliar. SHE beber durante a amamentação é colocado sob prisão
domiciliar. A comunidade tem um dever de cuidado para todos os não-nascido, recém-nascido.
Alcoólica que não é adequado para ser um dos pais. pais adotivos levantar o bebê de álcool SHE.

Os pais com filhos menores de idade (ELA 17, HE 18) que bebida do álcool são inaceitáveis. Cada
comunidade tem o dever de cuidado para cada criança sob a idade. Alcoólica Pais Santo
Matrimônio contrato é cancelado seus filhos menores de idade são levantadas por Foster-pais.

instalações de educação são álcool livre. educadores (Principals, professores,
administradores) que trazem, consumir álcool são removidos e banidos das escolas. Educação
Cristã-instalações são transferidos para a educação pública (Sem compensação) .
Educadores cristãos

(Principals, professores, administradores) são removidos e proibidos de Educação. Seus
bares escolares são demolidas seu álcool é destruída!

cada comunidade (Condado) tem o dever de cuidado para o seu
povo. Álcool uma ameaça comunidade está contida e erradicada.
Cada Shire é proibir álcool e fazer cumprir a proibição. Província
proíbe a produção e distribuição de álcool . produção ilegal,
distribuição de álcool é processado: SENHORA R6

Existente produção, distribuição de álcool é interrompida e encerrada. Todo o álcool é
destruído. Nenhuma compensação é dada.
Negar igrejas cristãs, status de caridade cultos e isenção fiscal. Faça a ser bebido um
Crime, SENHORA R2 Sem fiança para bêbados.

Qualquer crime cometido enquanto estar bêbado dobra Reabilitação.
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Água filtrada para uma
boa saúde !!!

Drogas

Vício
É do conhecimento comum que as drogas (Mente substâncias que alteram) são
ruins para o corpo humano. No entanto, 99,9% dos Junkies drogas tomar
medicamentos por opção. Eles são extraordinários mudo e anti escória
comunidade.

Não se sinta pena de Drogas Junkies seu problema é
auto-infligido. Eles são um fardo e ameaça.
Responsabilizá-las, sempre.
Gaiola essas ameaças para a comunidade, SENHORA R4 .

Fabricantes, distribuidores, prestadores de mente-alterando
substâncias, ilegal ou legalizado (Lei Bad) , São enjaulados, SENHORA R7
. má lei é invertida, retroativo.
Marijuana, Codein não são medicina. Eles não estão a ser utilizados. Eles são drogas illigal, SENHORA
R7

Qualquer crime cometido enquanto estar sob a influência da mente
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substância alteração (S) triplas (X 3) Reabilitação. Estar sob a influência de substâncias que
alteram a mente Álcool e Reabilitação é aumentada por um multiplicador de 5. Nota! Drogas
passado e presente, viciados em álcool só pode ser empregue em ' wmw x2 'Ou inferior.

TOLERÂNCIA ZERO para

Que alteram a mente SUBSTÂNCIAS
Comendo

Vício

Comer é essencial que não podemos viver sem ela. Comer é uma necessidade, mais de comer é um vício. comedores
Compulsivos (Blubber Pessoas) pode olhar para a frente para ficar, blubbery, obter mais suado, pneu mais
fácil, dificuldade em encontrar um pano que se encaixam, encontrar cadeiras, artérias problemas amarrar
cadarços, já entupidos apertados desconfortáveis, pressão arterial elevada, ter diabetes, morrem mais jovens,
prováveis ter crianças obesas.

Gordura é bom para hipopótamos e baleias. Para os seres humanos demasiado gordura é
doentio. Estar acima do peso torna uma pessoa mais sem fôlego, letárgico, pneu fácil, tem mais
sickies, tornar-se um fardo para
si mesmo, família, colegas de
trabalho, amigos, comunidade.
Estar acima do peso não é
aceitável. Ajudar as pessoas a
perder peso.

Pare de ser blubbery. Extremidade tendo álcool e
adoçantes artificiais nos alimentos ou bebidas. Reduzir
acentuadamente utilizando adoçantes naturais, reduzir
o consumo de sódio, utilizar o sal somente iodado.
Pare de comer fabricados e GM
(Modificado genética) Comida.

Banquete, Festa, Smorgasbord, longa refeições tipo de alimentação estão fora. Mais de comer está fora.
Consumir álcool enquanto comer é fora. Deserto do estão fora. Comer pequena porção do está em. Água
com a refeição de é em beber.
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Aderir ao Custodian guardião 'rotina diária'. reduzir a quantidade

você comer para cada refeição. Beber bebidas sem açúcar. Evite bebida fissy.
Fazer dia diária, exercícios noturnos. Observe 'Toque de recolher Night'. Ore:

1GOD está à espera de ouvir de você!

SS

SSS

GORDURA - Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado por me fornecer com bebida
diário & food Ajuda-me a não comer demais e se tornar blubbery
Eu me esforço para ser merecedor de pequenas porções de alimentos a cada dia Posso ser
poupado questões agonizantes de saúde por causa de excessos Para a Glória de 1GOD & o
bem da humanidade
Blubber pessoas usam esta oração antes de cada alimentação!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Jogos de azar

Vício

Gambling usa a fraqueza humana, engano para trazer miséria para as pessoas, as famílias ea
comunidade. promotores de jogo atacam pessoas desesperadas fracos. apostas envoles de
jogo (Em qualquer coisa) , cobertura
(Seguros, futuros, opções ..) , lotarias (Você tem que estar nele para ganhá-lo) , especulando (Esperando
aumento valores de activos) . Não sinta pena para os jogadores. Fracos, egoístas, mudos do
indivíduo acreditam que merecem riqueza fácil. Eles não o fazem. Responsabilizá-las SENHORA R7 .

participantes realidade de entretenimento são os
jogadores mais embaraçosos. Eles se comportam
nojento, trair, enganar, mentir, humilhar os outros, eles
mesmos, o jogo que eles ganham. Vencedores perder
o seu
ganhos para imposto de 100% sobre os ganhos. lucros não realizados, é tributado de distância. Shun Jogadores,
promotores, patrocinadores ..
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aproveitado povos fraqueza é um crime, prestadores de gaiola de
jogo, SENHORA R7 . locais de jogo
(Apostas lojas, cassinos, trocas futuras, entretenimento Reality,
bolsas de valores) estão fechados. Todo o lucro, ativos de provedor de
jogos de azar, profissional
jogador (Gestor do fundo, especulador de terras, comerciante de futuros, corretor de ações,
..) são confiscados. Anular Freehold (Investimento) .
Individuls' que ganham , soltas ao imposto de 100% sobre os ganhos. Governo que permitem jogos de
azar é substituída seus membros obter SENHORA R7 .

Gamblers são mudos, iludidos, egoístas pessoas más. provedor de jogos de azar são enganosos
parasitas predadores aproveitador de. Ambos são ruins e são responsáveis.

TOLERÂNCIA ZERO ao jogo
Compras

Vício

Você entra em uma loja e você não pode sair sem
compras. Um novo produto é lançado ou ½ anual
'Venda', você está fora da loja por muitas horas,
você tem que ser o 1 st para obter o produto (S) .
Você é um viciado! Um viciado em compras!
Aproveitadores usar viciados a sua vantagem. Marketing de criar algo novo (Junk
geralmente desnecessário) . Em seguida, comercializá-lo como algo que todo
mundo tem que ter.
campanha de publicidade é voltada principalmente para os viciados em compras. Provedores de lixo
para fazer compras viciados são uma grande fonte de lixo e lixo. Publicidade de não essenciais
termina. Entrega de correio para caixas de correio termina, violações: SENHORA R4 . Não essenciais
têm uma taxa extra de 50% de carga. Junkie de procurar ajuda.

compras responsáveis: Sem compras por impulso
(Faça uma lista de compras e cumpri-lo) . Compras sozinho. Somente
fundamentos de compra (Sem junk) .
Não use um cartão de crédito.
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fumador

Vício
fumador vício, a miséria humana!
Fumantes feder da boca, suas roupas fede eles
fedem até um quarto. Suas cinzas e bitucas estão
em toda parte. Eles são sujos, indivíduos
repugnantes, fedendo. Evitá-los! Envergonhá-los.

Fumantes são um risco de saúde para si mesmos. Eles queimam
os lábios, dentes, gengiva, boca, garganta, traqueia e pulmões
adoecer, um fardo para a comunidade. Fumantes são preguiçosos
tomar muitas pausas para fumar e sickies auto infligido.

Fumantes são um risco de saúde para os outros. grávidas fumantes estão prejudicando a sua gestação. Após
o nascimento destes recém-nascido são condenados a uma vida de ter problemas de saúde. Eles
podem ter deformidades, deficiência .. Hurting por nascer: SENHORA R3 Os filhos de pais fumadores
estão a processar seus pais para a compensação.

Fumantes são negligentes. Eles começam a incêndios, casas grama,
floresta. Eles são responsabilizados,
SENHORA R4 e pagar uma indemnização. Fumantes fogo, pessoas
feridas, animais, SENHORA R5 . Ele matou pessoas, animais, SENHORA
R6

fumo passivo (assalto) fere as pessoas. Fumantes que criam fumo passivo são processados, SENHORA
R3 . Entidades (Lazer, entretenimento, trabalho ..) são processados que é permitido fumar, SENHORA
R3 e ter de pagar uma indemnização. Governo que permitem fumar são substituídos e
responsabilizados, SENHORA R7 .

em 1951 * foi estabelecido que fumar é insalubre uma ameaça grave.
Governamentais e governamentais agências, departamentos que não o fizeram 'Ban' fumar não
para servir e proteger a comunidade. legislação retrospectiva é passado e estes get culpado, SENHORA
R7 .
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Qualquer indivíduo ou grupo, empresa ou outra entidade que promove

(Publicidade, marketing, brindes) , permite (Pais, professores, trabalho, clubes,
restaurantes, local de entretenimento) , lucros (Fabricantes, fornecedores,
transportadores, atacadistas, varejistas) , Disponibiliza 'Fuma' e ou fumar acessórios, SENHORA
R7

Não importa o que o 'Fuma' contêm.

O ato de fumar é o risco para a saúde.

TOLERÂNCIA ZERO para fumar !!
Nova tecnologia

Vício

Novos viciados em tecnologia pode ser divertido. Eles acampamento fora uma loja
esperando para comprar um novo gadget caro. Que bobo!
New Technology Junkies uma mutação bobo do Shopping Addiction. São a maior causa de
resíduos. Eles descartar produtos que trabalham e têm uma data de bye uso prolongado. Eles
nunca aprendem a usar sua nova tecnologia. Porque eles não têm tempo suficiente. Estes viciados
em transformar produtos de longo prazo para descartáveis.

Mais nova tecnologia não é reciclável. Criando problemas de eliminação de resíduos para a
Shire e as gerações futuras. Um produtor microchip traz um novo chip a cada 6 meses para
atender a viciados Nova Tecnologia . batatas fritas em perfeito funcionamento são descartados.
Que desperdício. vandalismo ambiental. Fabricante, distribuidor, SENHORA R7

necessidade da comunidade para definir diretrizes. solução Custodian Guardian, cada novo produto
tem uma vida útil de 7 anos. Ele não pode ser substituído por um novo modelo para 7 anos. Violação, SENHORA
R7

As pessoas, organizações que criam drogados e dependência
alimentar é desprezível, imoral, criminosos.

Eles são responsáveis: SENHORA R7 .
NOTA !! Isso se aplica a todos os 'vícios'. Os pais dos menores de idade (17 ELA, 18 HE) são
responsáveis. SENHORA R1 , 1 st ofensa, 2 nd ofensa SENHORA

R2 , soltas todos os seus filhos. não pode cuidar de outro menor de idade.
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BURNING
Após a humanidade descobriu como usar o fogo. Ele viu isso como uma bênção.
queima de madeira foi suplementado com queima de combustíveis fósseis. Inglês

Cristãos introduzindo a era industrial começou a poluição que está
levando a mudança climática. Fogo e queima são agora uma ameaça,
uma maldição.

STOPBURNING, AGORA !!!
A parte mais perigosa da queima é, FUMO. Em incêndios a ameaça
greates à saúde, a mortalidade é inalação de fumaça. Em um Smoke
maior escala crescente para a atmosfera Pára calor escape para o
espaço.
aquece água de superfície, aquece terra de superfície, o gelo derrete:
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS!

Para sobreviver as necessidades do corpo humano Ar

respirável. Os humanos queimando

coisas é a principal ameaça à 'ar respirável'.

Não ar respirável Você tem 4 minutos para viver!
TOLERÂNCIA ZERO PARA AIR POLUIDOR !!!!!!!
Energia
Demasiado tempo de lazer também grandes casas, grandes demais rendimentos, muitos aparelhos
necessários un, criou um pico na crescente necessidade de energia. Energia atual é poluente, tem
custos elevados, que estabelece, alta em execução e os custos de manutenção. Poluindo Energia se
baseia em chamas. Queima é substituído por não queima.

queima doméstica doméstica e não de esterco, madeira,
carvão, gás e óleo para cozinhar, aquecer e poder, TERMINA! Estações
de energia que queimam (Carvão, petróleo e gás, urânio)

para criar energia são Desligar e desmantelado. A energia
é produzida por não queima. Poluindo Proprietários,
operadores estão
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processados, SENHORA R7 . minas de urânio e carvão estão fechados, selados. É Proprietários, Operadores são
enjaulados, SENHORA R7

A queima do carvão produz grandes quantidades de ar fumaça poluente (Dióxido de carbono) . O
dióxido de carbono deriva-se. 50% é lavada para baixo pela chuva o resto deriva para a atmosfera
foram acumula. O dióxido de carbono deixa passar a luz solar para aquecer a terra, mas impede que
parte do calor de ser irradiados de volta para o espaço (Aquecimento global) . Resultado da superfície
da Terra está lentamente a aquecer. Este aquecimento da temperatura da superfície aumentou
dramaticamente desde o ano 'O' * (2004) . Este aquecimento diminui o tamanho de geleiras e calotes
polares. Resultando em aumento dos níveis do mar e mudanças climáticas.

* gestão do tempo CG New Age
C

O carvão é transportado por aberta (descoberto) frota de trens. pó de

carvão é soprado para: animais, pessoas
(infecções do olho, problemas respitory, erupções cutâneas) .. , lavandaria (Sai às
necessidades secos rewashing para evitar erupções cutâneas) , solo (Colheita,
jardim, pomar, vegetação) ,

agua (Tanque, riacho, lago, rio, mar) é filtragem necessidades poluídas. Ele termina.

Carvão produz energia suja
Coal está nos sufocando

Carvão limpo é uma fraude!
PARE

os camiões, fechar as minas:

SOBREVIVER !!!
Queima é substituído por 'Solar, Água, Vento' !!
Queimando para mover domésticos e não termina transporte doméstico! Gás,
petróleo têm uso não queima. transporte doméstico doméstico e não em
auto-estrada é substituída pela Freeway Os eléctricos (Ver Shire) ! Longa
distância sobre o transporte terrestre é de apenas Rail. transporte poluente
individual é progressivamente eliminada. Anular novas rodovias.
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Uma população crescente precisa de um melhor planejamento energético. Reduzindo o consumo de
energia por pessoa é uma obrigação. Noite Toque de recolher é uma obrigação. Reduzir energia para as
atividades leisuretime é essencial. casas de cluster substituir 2 da mansão andares, garagem dupla, jardins
vaidade, piscina, ...

Toque de recolher à noite
O corpo humano não foi concebido para ser noturno. Os seres humanos abusaram de seu poder do cérebro para
criar um estilo de vida noturna. Este estilo de vida desperdiça muita energia, aumenta a criminalidade, não é
saudável, aumenta o consumo de energia ..

Uma noite recolher 7 horas de 14- 21 horas (CG
Klock) é mandatório. Durante a noite Toque de
recolher 'NO' transporte rodoviário

(Comercial, privado, público ..)
pode se mover em estradas, exceto
veículos de emergência!
Não há luzes de rua, semáforos, publicidade ... estão ligados. Há empresas estão abertas. No transporte
aéreo é Aeroportos explorados estão fechados! O transporte aéreo deve aterrar no campo de pouso
disponível mais próxima! Nenhum movimento ferroviário! estações ferroviárias e terminais estão fechados!
Trens ficar parado na estação durante o toque de recolher!

obras ninguém (Tudo está fechado) exceto pessoal mínimo emergência. Nenhuma energia é para ser
usado com exceção de emergência ou de aquecimento! 1 estação de rádio pública de notícias está
transmitindo. Todos os outros entretenimentos é desligado! No escritório, há fabricação ou revendedor
é operar ou usar energia! Homes pode usar aquecimento no frio extremo (Dresss mais quente) . A Shire
impõe Noite Toque de recolher.

Tempo de lazer
Queimando fumo churrasco, 'fim! aquecimento da porta para fora, 'Fim do'! Frio
lá fora usar pano quente. Ou ir para dentro. Usando aquecimento ao ar
livre é, Vandalismo Ambiental, SENHORA R7 .

Início não use gasolina queima de ferramentas do jardim de energia!

Incentivar a família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, para não usar gasolina
queima de ferramentas do jardim de energia! Pare

(não-violento) ! Comunidade de produzir, vender,
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compra, queimando gasolina ferramentas de jardim de energia! É seu dever moral e civil para
acabar poluindo na sua comunidade do bairro! Segure família, amigos, vizinhos, colegas de
trabalho, responsável da comunidade por poluir!
poluente Entretenimento termina. No ar: Shows aéreos, transporte aéreo privado (Plano, jato,
helicóptero, zangão, ônibus espacial ...) . Em sob a água: corridas de barco motorizado, o transporte
marítimo de propriedade privada (Cruzador de cabine, navios de cruzeiro, hovercraft, jet skis, lanchas,
iates, ..) . Em terra: todas as rodas 2,3 & 4 motorizados (Queima de combustível) , Ciclos, bicicletas, SUV,

buggies, carros esporte, limusines, carros de luxo. corridas de carro, acrobacias de carro.

Fogos de artifício são um grande poluidor. Eles se tornam mais
comuns maior mais poluente. Dependng sobre a poluição
atmosférica condição de tempo pode durar dia. A poluição por
partículas se instala na água poluindo-o tornando-o impróprio para
beber. Fogos de artifício fim! luzes de laser substituí-los.

agua
60 +% do nosso corpo é constituído por água. Cada célula do nosso corpo precisa.

Água lubrifica as articulações, regula a nossa temperatura corporal e elimina nossos
resíduos ...

Condensado de vapor de água atmosférico forma gotículas.
gravidade da Terra puxa as gotas para baixo (chuva caindo)

à superfície. A chuva é uma importante fonte de água fresca. Esta água
da chuva é usada para beber, preparar a comida, cozinhar, lavar, higiene
pessoal, ...
Uma pessoa costumava ser capaz de beber a água da chuva, usá-lo para alimentar
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preparação. Isso não é aconselhável, a água da chuva é poluída,
insalubre, tóxico, ácido, mau degustação, mau cheiro. A roupa não
deve ser deixado de fora na chuva para se tornar poluída (Sujo,
pegajoso, degradado) . Não só olhar sujo e é mau cheiro, mas
pode irritar a pele.

chuva fria cai como granizo ou neve. A neve se acumula em altas montanhas, criando reservas
de água doce do Ártico e da Antártida. A neve é branca, neve poluída é cinza preto mesmo.
Negra neve é encontrado no Himalaia, as geleiras ao redor do globo, a Groenlândia e Antártida.

Comunidades criar reservatórios de água doce. Estes reservatórios dependem de água da chuva e
derretimento de neve para preenchê-los. Por causa de poluição dessas águas necessitam de tratamento
antes do consumo humano.

Reservatório deve ser mais profundo do que superficial. águas profundas é mais frio, reduzindo a
evaporação, o crescimento de algas, especialmente do tipo venenoso e infestação de insectos. Desportos
aquáticos estão proibidos de parar de urinar, menstruar e pooing em água (Transformar água em
esgotos) . ofício de água (Jacto de esqui, lanchas ..) poluir (Óleo, gasolina, ácido bateria ..)

eles são proibidos! Exceção: transporte Park-Ranger.
Uma pessoa não pode contar com a comunidade fazendo certo. Sem tratamento, tratamento parcial, o
tratamento errado, o corte de custos, corrupção, comportamento criminoso .. Home tratamento da água
está se tornando obrigatório.

Home tratamento da água requer filtração. Filtração é reduzir:
o arsénio, o amianto, o cloro, o clorofórmio, o carbonato de dureza, de cobre,
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sujeira, herbicidas, metais pesados, chumbo, pesticidas, ferrugem .. Também em climas mais quentes
água filtrada precisa ser fervida para proteger contra mortal

(Microrganismo) doença.

-Ameaças à água fresca Logo a demanda por água fresca excederá a
disponibilidade de água doce.
da hidrovia poluída (Riacho, córrego, rio, lagoa, lago ..) criar uma escassez de água doce. a
água da chuva cheia de produtos farmacêuticos, toxinas, venenos .. despejo ilegal de resíduos
industriais, toxina, venenos ..
Poluente dos cursos de água extremidades, os poluidores sejam processados, indivíduos
SENHORA R3 todos os outros, SENHORA R7 .

Suplemento de água doce

Dessalinização usa muita energia, caro. A ingestão de água tem impacto ambiental adverso,
que puxa grandes quantidades de peixe, marisco, ovos seus .. no sistema. criaturas marinhas
maiores estão presas contra telas na parte da frente de uma estrutura de admissão. O
tratamento químico, corrosão, criar uma salmoura quente, que é libertada de volta ao oceano.

Dessalinização tem um alto teor de boro fazendo para a qualidade da água inferior. Esta água
utilizada na agricultura, pecuária e produção de alimentos resulta em um nível dieta rica em boro. consumo
prolongado de altos níveis de boro é insalubre.

águas residuais recicladas, de esgoto passa através de tratamento primário para
retirar sólidos, os nutrientes são removidos, filtros remover a maioria de bactérias
e vírus. A água é então forçada através de uma membrana para remover
moléculas. Testes não revelam todos os riscos de saúde.

WC para tap é uma opção de último recurso.
Água engarrafada (dispendioso) é adequada para viagens. Plástico (Tornou-se uma séria ameaça, parar
de fazer e usá-lo) garrafas de água liberam substâncias químicas que se tornam perigosas quando se
aquecendo (Sol, aquecedor) .
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Vidro (Sem chumbo) garrafas são recomendados.

de água potável Flavored
Para a variedade água potável é aromatizado. Alguns aromatizante é insalubre e deve ser
evitado. água com sabor pode ser servido quente ou frio.

Adequado bebidas aromatizadas: extrato de carne, extrato de frango, cacau, café, frutas,
ervas, especiarias, chá, Legumes.

Pouco saudável Bebidas aromatizadas e complementos: Álcool, cor artificial, aromatizante
artificial, Artificial & adoçante natural, carbonatada, Cola, Cordial, bebida energética,
limonada, café descafeinado, suco de fruta, conservantes, sódio, ..

A água potável é
melhor
Rotina diária: Levante-se, tomar um copo 0.2L de água levemente gelada, filtrada. Antes de cada
refeição (Café da manhã, Early lanche dia, almoço, lanche tarde Dia, Jantar) tem um copo de água
0.2L levemente arrefecida, filtrada. Tem de beber de vidro (Não de plástico) preenchido com 0.2L de
água filtrada em cada cabeceira-tabela. Beber durante a noite cada vez que depois de visitar um
vaso sanitário e ao ter a garganta seca, beber resto da manhã.

Qualquer Pessoa, Organização, Governo que nega água potável ou é causa, efeito da
água poluída. São responsabilizados, SENHORA R7

Sem a ingestão de líquidos Você tem 4 dias de vida
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Irrigação! Usando água subterrânea para irrigação esgota reservatório subterrâneo de água mais
rápido do que ele pode repor. Resultando em secando todo um ecossistema, criando uma escassez de
água doce. irrigação águas subterrâneas termina. Qualquer um ilegal usando água subterrânea para
irrigação é processado, SENHORA R7 . Governo permitindo a irrigação de águas subterrâneas, é
substituído e é membros sejam processados, SENHORA R7 .

Irrigação, utilizando água doce de rios, lagos, riacho .. retarda o fluxo de água. Isso
incentiva a evaporação. Resultando em seca! Este tipo de irrigação resultou em acabar
com civilizações. irrigação final.
Violação: SENHORA R7

desenvolvimento de produtos

Quando as pessoas criam, suas criações estão a ter um começo, um fim e ser
reciclável. Exemplo: produto doméstico fabricado
(Início) , Use por data (fim) , biodegradável (Reciclável) .
Tudo feito é ser reciclável!
Produtos da fase de conceito são para ser saudável, seguro, poluentes biodegradáveis não e
de outra forma reciclável. Tudo produzido e usado é biodegradável ou de outra forma e
reciclável. Violação: SENHORA R7
Pare, usar qualquer coisa que não é saudável, inseguro, polui, não é biodegradável ou
não reciclável! Produção de fabricação, inseguros, produtos poluentes insalubres é um
crime, SENHORA R7

GM-Crop ( semente monstro) > Comida GM ( Alimentos não saudáveis)
modificada genética (Engenharia) As culturas são baseado em sementes alterados por seres
humanos de 1GOD de design original. Para efeitos de Greed, Profiteering & insultuoso 1GOD . 1GOD
não quer reengenharia genética humana. A evolução é a evoluir, transformar, ...

Fundo: Durante a invasão dos EUA no Sudeste Asiático. O Exército dos EUA ordenou a
desenvolver e uso de herbicidas (Agente laranja) ,
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uma arma de, destruição maciça do sistema de Vegetação e Eco. remoção folhagem tornou
mais fácil do ar para arma fugindo crianças, mulheres e pecuária (Aumento killrate) . O
ecossistema envenenado levou a mutações. defeitos congênitos resultado pessoas doentes,
animais ..
Herbicidas são perigosos, do solo e das vias navegáveis poluentes. Produtores, distribuidores de
Herbicidas são processados, SENHORA R7 . Governo que permitem que esta poluição é substituído, SENHORA
R7 . Food poluído (herbicidas) é impróprio para consumo (Animal, ser humano) . É destruído!

Os fabricantes de herbicidas (exploradores parasitárias predadores ávidos)
expandiu de Plantkillers em envenenadores semente. Uma semente normal é modificado usando
técnicas aprendidas criando 'Herbicidas'. Estas modificações criar mutações não naturais ' Sementes
do monstro ' . Modificações fazer sementes impotente para re semeadura da cultura, forçando a
sempre comprar sementes de cada estação (Avidez imoral Mal) . Abelhas rejeitar plantas GM!

Evolução percebe a semente modificada. Ele responde, modificando cada coisa que a semente
entra em contato com, ecossistema, cadeia alimentar.
Culturas de sementes geneticamente modificadas acabam indo direto (pão) ao consumo alimentar humano
ou através de alimentos para animais (Peixe, carne, aves de capoeira) . Criaturas (Criaturas do mar,
pássaros, mamíferos) Fed GM Crops directa (Frango, porco ..) ou indireto (Rodent come sementes, Roedor
comido por Predator, Predator morto por Hunter torna-se Gourmet jantar ..) . Não coma GM jantar!

Food criaturas comer influencia a sua digestão. Para digerir plantas modificadas um sistema
digestivo criaturas devem modificar (Engenheiro re genética)

-se através Evolution. esta não natural (Anti DEUS) digite Evolução cria não naturais
novos tipos de mutações. ameaça desconhecida!
Modificação genética (GM) é Anti 1 DEUS , uma ameaça para a humanidade, todas as outras criaturas
e ao meio ambiente. GM de culturas por causa do fluxo de efeito altera toda a cadeia alimentar. Criação
de mutações que criam novas doenças e pragas que ameaçam a vida global em todos os membros
da cadeia alimentar! As pessoas vão se tornar mais doentes, morrem mais jovens, bebês mais
doentes, mais abortos ...

Comida GM ( Alimentos não saudáveis) : Alfafa, comida para bebé, bacon, pão, cereal de pequeno
almoço, Canola, chicória, milho, óleo de semente de algodão, ovos, presunto, margarina, carne, Papaya,
ervilhas, batatas, aves, salsichas, soja,
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Açúcar de beterraba, cana de açúcar, doce-pimentas, tomates, trigo, Zucchini ..
Diga ' NÃO ' para Comida GM !

Deve fazer! Cure a esta ameaça para a humanidade e Eco System é prevenção e
tratamento.

PREVENÇÃO! Pare: GM Research, produção de sementes e
GM de culturas em crescimento.

TRATAMENTO! Governo processa: GM Scientist, executivos, diretores, proprietários, aos
produtores de culturas para o crime contra a Humanidade e contra o sistema Eco. SENHORA R7

Governo termina ameaça por escaldante GM Pesquisa e instalações de
produção de sementes. Lavouras GM são queimados. Solo contaminado
foram transgênicos foram cultivados é queimada 3 anos consecutivos. Governo
que não implementar este tratamento' é substituída.

NO GM> NO semente GM> NO culturas GM> NO GM Food
Em casa não comem GM Food! Incentivar a família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho,
para não comer GM Food! Pare (não-violento) ! Comunidade de produzir, vender, comprar, GM
Food! É sua duty.to moral e civil acabam GM (Semente, colheita, alimento) !

Controle de pragas
dentro Inseticidas (químico) que são utilizados, o ataque do sistema nervoso. Eles fazem
nascer, recém-nascido hiperativo. Inseticidas irritar sistemas respiratório humano e de
animais. Não use inseticidas dentro. Manter dentro limpo e arrumado.

Inseticidas fora (químico) são utilizados nas culturas, pomares e
alimentos. Culturas, pomares e alimentos que tenham sido
contaminados são impróprios para consumo humano ou animal. Eles
são queimados pela
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comunidade (Condado) . Inseticidas infiltrar-se no sistema de água terminando em Oceans.
Poluindo o sistema de Oceano Eco, frutos do mar poluindo.

fracking
Fracking é uma grande ameaça para o meio ambiente, comunidade, os seres humanos ..

Fracking é o processo de perfuração e injectando fluido a alta pressão em xisto
fracturar gases que libertam (tóxico) . A pressão elevada provoca '' sismos.

Cada processo precisa de milhões de litros de água. A água tem de produtos químicos tóxicos e
areia adicionados. Durante o processo o gás metano
(Aumenta o aquecimento global) e produtos químicos tóxicos poluir as águas subterrâneas nas
proximidades. Beber água esta tem resultado em casos de dano neurológico, sensorial e respiratória
para seres humanos, animais.

O fluido residual é deixado nas poças de água acima do solo evaporar. Soltar os compostos
orgânicos voláteis para a atmosfera, a contaminação do ar, a criação de ozono ao nível do solo e
chuva ácida. Isso resulta em gado saudável, as culturas, frutas e murchamento pasto não
comestíveis .. Moradores queixam-se de fadiga, náuseas, dores de cabeça e pior.

Às vezes são utilizados explosivos que desencadeiam terremotos. O uso perto faultlines pode
desencadear um grande terremoto. Estas explosões danificar reservatórios subterrâneos. Eles
liberam gases que podem iniciar 'Wildfire de'!

Fracking é um desastre ecológico. Fracking acaba!
Proprietários, os operadores são processados, SENHORA R7 . Governo que permitem Fracking é
substituído, seus membros responsabilizados, SENHORA R7 .

Lixo
A criação do lixo é reduzido!
embalagem biodegradável ou reutilizável.
Fazendo produtos descartáveis * TERMINA! correio
impressão Junk * TERMINA!

A tomada de lixo desnecessário (Colecionáveis, gadgets, designer artes ..) * TERMINA!

* Estes fornecedores são processados, SENHORA R7
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É a sua moral e civil, final duty.to despejo de lixo Péssima illigal em sua comunidade
do bairro! Segure família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, empresas,
comunidade, responsável por poluir! Comunidades estão fora da sala para despejar
lixo (aterro) .
Devemos reduzir lixo NOW!

Papel
Cortar o uso de papel. Isso reduz o lixo. Ele salva árvores!
Substituir jornais com notícias digital. Jornais trazem notícias ultrapassada sem vídeo.
propósito jornais é para vender anúncios, fofocas de celebridades e notícias sensacionalistas
desatualizado. Pare! Compra de jornais!

Substituir revistas com a publicação digital. Revistas trazem dados desatualizados, sem
áudio, vídeo. propósito revistas é para vender anúncios, com pouca informação útil
relavant. Sem o benefício de vídeo e áudio. Pare! Comprar revistas!

Substituir livros com publicação digital (E livros, Pdf da) . Os livros são pesados.
Atualização requer um novo livro. Eles não têm áudio, vídeo. não podem ser copiados.
Ocupar muito espaço. Pare! Comprar livros!
Substituir diários revistas com arquivos digitais. Diaries Revistas são livros (Veja
substituir os livros) . Pare! Comprar livros!
Substituir memos de escritório com e-mails. Substituir arquivos
em papel com arquivos digitais.

E

publicidade em papel End ( Junk mail) . Não mais Junk e-mail!

Distribuição do correio Junk é Vandalismo Ambiental, SENHORA R7 .
O papel impresso agora obsoleto é retalhado. Embebido em água. Uma vez mushy é alimentado
para os vermes de um minhocário.

Plástico
Plásticos verter micro partículas. Estes têm entrado na cadeia alimentar, incluindo os seres
humanos (Sangue, órgãos) . Construir no corpo são uma ameaça desconhecida para a saúde
humana e sobrevivência.
Substituir bebida de plástico e embalagens de alimentos com vidro reutilizáveis,
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recipientes cerâmicos. Terminar a produção de todos os recipientes de plástico. Acabar com a produção
de todos os talheres de plástico e palhas. Violação é Vandalismo Ambiental, SENHORA R7 .

Substituir plástico transportar malas com sacos de pano reutilizáveis. tomada final de todos os sacos de
plástico! Violação é Vandalismo Ambiental, SENHORA R7 .
Substituir calçados de matéria plástica com um pano ou calçados de couro. tomada final de todos os
calçados de plástico! Violação, SENHORA R7 .

Substituir roupas de plástico com bambu, tecido, algodão ou roupas de lã . tomada final de
todas as roupas de plástico! Violação, SENHORA R7 .
Substituir brinquedos de plastico com brinquedos feitos de metal ou madeira. tomada final de todos os
brinquedos de plástico! Violação, SENHORA R7 .

Substituir invólucros de plástico para bens de consumo com invólucros feitos de metal ou madeira. tomada
de fim de todas as embalagens de plástico para produtos de consumo! Violação é Vandalismo Ambiental, SENHORA
R7 .

Substituir móveis de plástico com móveis feitos de metal ou madeira.
tomada final de todos os móveis de plástico (dentro fora) ! Violação, SENHORA R7 .
Substituir produtos de canalizações de plástico com os produtos de canalização
(No interior, no exterior, subterrâneo) feito a partir de metal. tomada final de todos os produtos de canalização de
plástico! Violação, SENHORA R7 .

Acabar usando, tendo plásticos em casa, na escola e no trabalho.

Shopping
Em um complexo comercial com 7 lojas de varejo que vendem os mesmos produtos

(jeans,..) operado por 7 diferentes Entidades especulação é um desperdício de energia, capital,
floorspace. Os 7 Pontos de venda são substituídos por 1

cron ponto de venda (1 cron para cada segmento) . Um complexo de compras
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é substituído pelo ' CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) '! Entidades predatório especulação
Parasitárias (Shopping Complex, varejistas) são fechadas, os proprietários, os operadores são
processados, SENHORA R6 . Cron Retail substitui todos os Clones Fastfood com uma saudável (não
alcoólico) Beverage Bar. CRBC são parte de um Shire Oasis (Custodian Guardião viver aqui) .

salão de beleza criar fumos tóxicos. Eles são um risco para a saúde de um poluidor do ar. Esta
poluição entra no sistema de circulação de ar. Os funcionários têm protecção respiratória. clientes
ignorantes (vítimas) não. Estas lojas estão abertas, espalhando fumos tóxicos inalados por
transeuntes. Este risco para a saúde é mais ameaçadora para as mulheres grávidas, recém-nascidos
e idosos. Se você tiver sido exposto a vapores tóxicos processar o salão de beleza e do centro
comercial para a compensação. Fechá-los, proibi-los. Processar proprietários, executivos, SENHORA R7
Também se aplica a de beleza e cabeleireiro Salões. Nota! não se aplica aos cortadores de cabelo.

Urbanismo
Finalidade da Shire Planejamento é utilizar terra para o máximo benefício da Comunidade e
Habitat. É essencial para a Comunidade e Habitat para harmonizar. Toda a terra fértil tem de ser
utilizada para o cultivo de alimentos, pecuária, garantindo santuários são fornecidos para a
vegetação nativa e criaturas nativas locais (Não externa) . Não terra fértil é para ser usado para a
construção doméstica doméstica, não. edifícios existentes em terra fértil são demolidas e
reciclados em terras não férteis. Mansões com jardins vaidade, casas de férias, apartamentos,
coberturas, aldeias de aposentadoria são substituídas por casas de cluster Shire sobre terras
não férteis.

Cidades com 1 milhão + residentes e Freeways tem 2 grandes problemas:
poluição e do congestionamento da hora do rush. Ambos os problemas precisam
agora de soluções não mais tarde. solução Depositário Guardian. Freeway Os
eléctricos (Veja planejamento Shire)

substituindo o transporte individual! Rail substitui longo curso Big rig
transporte.
Durante um projecto na Austrália centenas de ovelhas chorei como eles
agonizando lentamente morreu de sede. cources de golfe nas proximidades
regada seu putting green. Os golfistas bebeu água gelada principalmente
misturado com álcool.
Isso é nojento! 1 DEUS está com raiva. Golf um entretenimento elitista inútil bobagem. Ele termina! campos
de golfe são reciclados para o cultivo de alimentos.
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Golfistas são membros inúteis da comunidade. Eles são impróprios para os cargos de
liderança. Custodian Guardião VERGONHA SHUN!
Beber escassez de água e correntes de ar torná-lo inaceitável para operar, piscinas comerciais e
turísticos privados. Todas as piscinas estão cheias de solo. Os proprietários não são
compensados. CG VERGONHA SHUN!
desporto celebridade precisa de instalações propósito de compilação (Hall, Estádio ..) , a infraestrutura (Ferroviário,
rodoviário ..) . Isto desperdiça recursos da comunidade e cria a longo prazo (Condado) dívida. As instalações
são um fator de desperdício de energia e criar um monte de lixo. Parar de construir essas instalações e demolir
existente.

Estes eventos fornecer entretenimento, álcool, Cola, outras bebidas doces, Jogos de Azar, alimentos não
saudáveis (Gorduroso, gorda, salgado) muitas vezes acompanhada de violência (Agressão, raiva, objetos de
arremesso, vandalismo) . Evento de criar um monte de lixo (Garrafas, alimentos, papel, plástico, latas) precisando
armazenar

(Landfil) . Gambling leva ao crime: Engano (Nobling, cordame de resultado ..) ,
Intimidação, chantagem, violência. Isso acaba!

exploração animal
crueldade animal Termina. compartimento da bateria é demolida. É substituído por 'ar livre'. operadores
compartimento da bateria sejam processados, SENHORA R4 .

O transporte de animais de vida mais de 30 extremidades km. Brechas por produtor, agente,
transportador principal são processados, SENHORA R4 .
Circus entretenimento animais termina. treinador de animais, operador Circus sejam processados, SENHORA
R4 .
Tema parque de animais entretenimento termina. treinador de animais, operador Themepark sejam
processados, SENHORA R4 .
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Zoológicos estão fechadas e substituídas por santuários vida selvagem que casa única espécie local. Ilegal
Zoo é fechada, o operador obter de, SENHORA R4 .

Animal luta End. proprietário dos animais, instrutor, promotor são enjaulados, SENHORA
R4 . Qualquer pessoa (S) fornecendo o jogo começar, SENHORA R6

Corrida animais termina. Corrida local estão fechados, demolida. Corrida proprietário animal, instrutor
e local de corrida operador sejam processados, SENHORA

R4 . Corrida local de são demolidas.
matança Thrill (Caças Safari, caças reais, outros caças) de
animais termina.
Promotor, Hunters são processados, SENHORA R4
Somente Rangers pode abater os animais.

UMA

Agricultura: acumulação excessiva de gado por acre resultados em excesso de pastagem e

eventual erosão da terra. Resultando em animais sofrendo subnutridas. Sobrepopulação,
sobrepastoreio extremidades. Para cada agricultor sofrimento animal, rancheiro obter, SENHORA R4

E

Erosão da terra também ocorre quando todas as árvores são removidos da terra. A principal

razão para a erosão da terra e sofrimento dos animais é a gestão mis e muito pequeno uma
operação. solução CG: Shire cria cron com pessoas qualificadas e tamanho operação viável
comercial.

Militares
poluir militar com transporte e explosivos, AN
(Nuclear atômico) , B (biológico) , C (químico)
armas. Eles são uma ameaça para, animal, planta, vida humana. Os cientistas
que criam essas armas chegar SENHORA R7 .

faciities de produção, os estoques dessas armas são
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demolida, destruída por Shire. Governmentthat permitir a produção ou o armazenamento
destas armas são substituídos e obter, SENHORA R7

SOBREVIVÊNCIA Oração

Dia da sobrevivência 11.1.7.

querida 1 DEUS , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Graças você para a sobrevivência da
humanidade
Eu me esforço para ajudar o meu corpo, specie & comunidade sobreviver farei
sobrevivência minha prioridade no.1 Por favor, apoiem os meus esforços para
sobreviver Para a Glória de 1 DEUS & o bem da humanidade

Esta oração é usado em Survival dia (CG Kalender)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
temas-dia de diversão * que são immportant a ambientalista:

Dia poluição 4.2.7 ~ Dia desfolhante 6.2.7 ~ Dia do Holocausto 8.2.7
Dia Habitat 9.1.7 Dia da Sobrevivência ~ Day Pet 11.1.7 ~ 11.3.7 Dia Boa saúde 12.1.7 Vícios
Dia 12.2.7 Arbusto Dia 13.1.7 Árvore Dia 13.3.7 Fun-Day temas atender a uma
comunidade precisa para celebrar envergonhados e lembrar.

* Nova Era tempo de gerenciamento
Queimar, lixo, poluindo, vandalismo ambiental não são apenas uma ameaça para esta
geração, próxima geração, mas as gerações vindouras.

As crianças são a informar os pais que queimam, depósito de lixo, criar muito lixo,
polui o ar, o solo, a água, são vândalos ambientais, destruindo seu futuro das
crianças. Os pais responsabilizar, remover e SENHORA R7 políticos que permitem ou
responsáveis por: Queimar, lixo, poluindo, vandalismo ambiental!

Não-respirável Air Você tem 4 minutos para viver ingestão
No-líquido. Você tem 4 dias para viver!
Custodian Guardião viver em harmonia com 1 DEUS criações 's!
Muitos Ambientalista têm causas animais. Eles passam paixão, tempo e dinheiro. Tudo
muito bom, faz uma pessoa se sentir bem.
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Os limites estreitos da maioria das causas. Resulta em nenhum progresso nas principais causas de
sobrevivência humana: Poluição (Ar, solo, água) , Violência (Casa, comunidade, global) , Riqueza
Apartheid (Estate passando posição, poder, riqueza, parasitária, predatória, especulação) , Das
Alterações Climáticas!

Apenas uma organização com a força moral, a perseverança infinita e
1 DEUS soluções dadas pode assegurar a sobrevivência humana.

Junte-se a nós! > Seja verde! > Seja um Custodian!

Depositário Guardian também aderir a n violência Conceito, Corrente do Mal conceito,
económica, 7Scrolls, N-Na-m.

Fim
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