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SHUN & Wstyd

green Concept
Będąc zielony ludzka sztuka przetrwania !!!

Powiernik Guardian Green Concept „Stara”, aby włączyć ludzi od bycia zagrożeniem dla
innych ludzi i " Planeta Ziemia ”. Do Kustosza 1 GOD „s kreacje! Istota ' Zielony ' zaczyna
się w domu obejmuje sąsiadów i społeczność. Powiernika Strażnik Gathering jest
lokalnym węzłem działacz (Środowisko, sprawiedliwość społeczna, religia) ,

kustosz Strażnik SHUN & Wstyd , Wspólnotowy posiada winnych do odpowiedzialności, MS
R1-7 , obroty rządowe green Concept w ustawie.

UZALEŻNIENIA
Uzależnienie powtarzalny kompulsywne zachowania satysfakcjonujące postrzegane potrzeby.
Uzależnionych łudzić, nie akceptując zaszkodzić ich zachowanie robi. Szkody dla siebie, rodziny,
przyjaciół, kolegów z pracy i społeczności. Trzymać z dala od dzieci uzależnionych.

Uzależnieni są urojenia! Narkomani nie wierzą, że są uzależnieni tak długo, jak są one
korzystających z nich Jaźni i trzyma swoje życie razem.
Realistycznie, nałogi ograniczyć uzależnionych indywidualności i wolności, ponieważ stają się bardziej
ograniczone w swoim zachowaniu.

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

UZALEŻNIENIE Modlitwa

TTTT

dzień uzależnienie 12.2.7.

Drogi 1 GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego opiekuna depozytariusza (1 st nazwać) Pomóż mi być uzależniony

Pomoc Ludzkość zawierać uzależnienia Karać dostawców
nałogi w życiu & Afterlife Niech ta społeczność będzie
uzależnienie darmo dla chwały 1 GOD & Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana na Addiction Day! Lub w razie potrzeby.
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Uzależnionych z nielegalnych uzależnień cieszyć się skryty charakter ich przyzwyczajenia! Nielegalne
nałogi spowodować więzienia i utrata siebie szacunku.

Uzależnieni są ignorantami (głupi) , łatwowierny (głupi) i słaby (żałosne) !
Kiedy ludzie są uzależnieni, ich radość staje się często koncentruje się na przeprowadzenie ich
przyzwyczajenia i przeżywając wypłaty. Zamiast pełnego zakresu doświadczeń, które tworzą swój pełny
potencjał szczęścia braku uzależnienia. Moralny i obywatelski obowiązek, sprecyzowane jest trzymać
addics odpowiedzialności.

Uzależniony stać się zagrożeniem dla siebie i społeczności. Stają się urojenia, niemoralne, nieuczciwy,
kłamliwy, samolubny, niedbały i anty społeczny. Moralny i obywatelski obowiązek, sprecyzowane jest
addics raportu.

Narkomani muszą psychiatrycznych grup Pomoc i pomocy. Relapse Addicts są
kwarantannie, aby chronić społeczność szczególnie młodych.

adrenalina

Uzależnienie

adrenalina, hormonem, który działa jako neuroprzekaźnika. Główną przyczyną reakcji
stres zagrożenia fizycznej integralności ciała.
Nadmierny udział w aerobiku, wyścigi samochodowe, jogging, sky diving, ...

Udział daje adrenalinę prowadzącą do uzależnienia. Te Addicts stać się
przygnębiony, kiedy nie mogą uzyskać ich przypływ”.

Kiedy adrenalina jest uwalniana do krwiobiegu działa w celu zwiększenia heartrate,
ciśnienie krwi, rozszerza źrenice, podnosi poziom cukru we krwi i odwraca przepływ krwi
ze skóry i narządów wewnętrznych. Ludzie, którzy często złość, winny, niepokojące
wzbudzić ich adrenaliny chociaż mogą siedzieć bezczynnie indziej. Zły, worried_
medytować.
Potrzeba prędkości jest przypadłością adrenaliny.
Wszelkie wyścigi daje adrenalinę. Wygrana daje jeszcze
większy pęd. Organizm ludzki nie został zaprojektowany
pod kątem szybkości. Ich ma potrzeby prędkością.
Wygranej jest egoistą.
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Zwycięzcy spieszyć prowadzi do chce się więcej. Utrata Leeds do niepokoju. Ten lęk prowadzi do
rozpaczy. Chcąc wygrać za wszelką cenę (Oszustwa, nadużywanie substancji, zabić wygrać ..) ,

Zachowania antyspołeczne daje adrenalinę.
Im bardziej nieznośny, zamachy większy pęd. Zadać punk
drogowo-terrorysta (Przepalenia bramkowania ogon, odcinanie,
popychając drogi, dodatkowe głośne wheelies) , członek gangu (Zastraszanie,
wandalizm, przemoc) , Seryjny morderca (Zadając lęk, ból, śmierć)

Zachowania antyspołeczne zagrożeniem dla społeczności jest procecuted MS R1-7
Jest to obowiązek obywatelski zgłosić, Road Rage, niebezpieczna jazda, wypadki.

działania niebezpieczne (Akrobacje, thrillseeking ..) podać adrenalinę.
Ludzie, którzy w inny sposób nie można uzyskać zwycięzców spieszyć robić niebezpieczne rzeczy. Działania
te zachęcają naśladowców, którzy doznają kontuzji, zabity, będąc zagrożeniem dla innych. działania
niebezpieczne koniec, MS R2 , Uczestnicy muszą płacić za ratowanie & expences medycznych.

Będąc ćpunem Adrenalina jest chorobą. Szukaj pomocy!

Alkohol

Uzależnienie

Alkohol jest spożywany przez Drink & Food. Spożywanie alkoholu prowadzi do zmian
behawioralnych (pijaństwo') , Pijaństwo (alkoholizm) jest główną przyczyną wypadków,
napadów, gwałtów, wandalizm. Pijacy są ciężarem, uciążliwości i zagrożenia dla
społeczeństwa.

Alkoholizm jest przytłaczający należy spożywać alkoholu.
Podobnie jak wszystkie narkomanów, alkoholików umieścić własnych egoistycznych
potrzeb powyżej innych osób i społeczności. Alkoholicy będą błagać, pożyczać i kraść,
aby się napić! Alkoholicy potrzebują leczenia. Leczenie składa się z wysychaniem!
Leczenie nie jest lekarstwem. Alkoholicy wkrótce wracają jako pijaków!

Najlepszą pomocą dla Alkoholików jest zatrzymanie dostępności alkoholu.
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Produkcji, marketingu i dystrybucji alkoholu musi się skończyć.

Zero tolerancji na alkohol !!!

CHRZEŚCIJAŃSTWO jest główną przyczyną rozprzestrzeniania się alkoholizm.

Christian Idol (Fałszywy bożek) Jezus (Fałszywy mesjasz) powiedział
chrześcijanom pić alkoholu (czerwone wino) , Chrześcijanie pić
alkoholu w bałaganie religijnych i non zgromadzeń religijnych. Christian
HE & SHE pić alkoholu przed parzeniem. Christian ONA ciągłe picie
alkoholu w czasie ciąży i karmienia piersią (Dziecko rodzi się
alkoholikiem) , Chrześcijańscy rodzice zachęcają dzieci do picia
alkoholu. Chrześcijańscy rodzice są źli rodzice!

Młody chrześcijanin mający został odstawiony od piersi na Alcohol widzi
na bałagan w kościele, ksiądz, rodzice, przyjaciele, sąsiedzi pić
alkoholu. Młody chrześcijanin widzi rodzice piją alkohol w domu,
leisuretime i funkcji. Młody chrześcijanin (ON ONA) podczas spotkań
towarzyskich w ich grupie wiekowej twarze wzajemnej presja
nadmierne spożywanie napoju do przyjęcia. Młody Christian mu się
mała, że pijany kolega lub gwałtu. Zarówno stać się „śmieci”. Wstyd,
Shun, śmieci!

Chrześcijańscy mnisi nie mogli znaleźć inspirację duchową
poprzez modląc się i czytając pisma zwrócił się do alkoholu
duchowej inspiracji. Nie jest zadowolony, mnisi produkowane
własnego alkoholu. Produkcji i picia alkoholu przechowywane
mnichów w stałym stanie pijanym. Teraz mieli wgląd (La la land) ,
Szkoły katolickie są jak tawern. Dyrektorzy mają bar (Drogie
alkoholu) Nauczyciele Social Club znajduje się bar. Administracja
ma wino (tani) za bałagan i pozyskiwania funduszy.
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W każdy piątek i sobotę pijany chrześcijanie Bash, rzepaku i zabić. W niedzielę
„Przyznaj” get „Zapomniany”. Po idą do bałaganu na drinka
(alkoholowy) , Po kościele idą binge pić z przyjaciółmi, rodziną.
Binge napój chrześcijanie są główną przyczyną „przemocy domowej”.
1GOD jest przerażona, nie odpuszczę i pociągnięcia do odpowiedzialności, tak robi ludzkości. Każdy
pijany jest pociągnięty do odpowiedzialności.

Chrześcijaństwo, ponieważ to zachęca spożywanie alkoholu nie jest do zaakceptowania jako
religii czy sekty. 1GOD Ludzkość nie chce zniszczyć swoje zdrowie poprzez spożywanie
alkoholu. 1GOD jest rozczarowany Christian uzależnienia od alkoholu.

Powiedz NIE chrześcijaństwa !!! Powiedz NIE Alcohol !!!
MUSI ZROBIĆ :
Ona nie jest do współpracy z pijany. Nie jest do współpracy z pijanym SHE. ONA picia w czasie ciąży
jest umieszczany pod domowym areszcie. ONA picia podczas karmienia piersią jest umieszczany pod
domowym areszcie. Wspólnota ma obowiązek opieki dla każdego nienarodzonego, noworodka.
Alkoholik ona nie nadaje się rodzicem. Przybrani rodzice podnieść dziecko alkoholowych ona.

Rodzice z dziećmi nieletnich (ONA 17 lat 18) że piją alkohol są niedopuszczalne. Każda społeczność ma
obowiązek opieki dla każdego dziecka w wieku poniżej. Alkoholowy Rodzice Święty Matrimony
Zamówienie zostanie anulowane ich niepełnoletnie dzieci są podnoszone przez przybranym rodzicom.

placówek oświatowych są Bezalkoholowy. wychowawcy (Dyrektorzy, nauczyciele,
administratorzy) którzy przynoszą, spożywa alkohol są usuwane i zakazane ze szkół. Christian
edukacją obiekty są przekazywane do publicznej edukacji (Bez kompensacji) , wychowawcy
chrześcijańscy (Dyrektorzy, nauczyciele, administratorzy) są usuwane i zakazano Edukacji.
Ich bary szkolne są zburzone ich Alkohol jest zniszczony!

każda społeczność (Hrabstwo) ma obowiązek opieki dla swoich
ludzi. Alkohol zagrożenie społeczność jest zawarty i zlikwidowane.
Każdy Shire jest zakaz alkoholu i egzekwowania zakazu. Prowincja
zakazuje produkcji i dystrybucji alkoholu , Nielegalna produkcja,
dystrybucja alkoholu jest ścigany: MS R6

Obecna produkcja, dystrybucja alkoholu jest zatrzymany i
zamknięty. Odszkodowanie nie jest podana.
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Zaprzeczyć chrześcijańskich kościołów, kultów status organizacji charytatywnej i zwolnienia podatkowe.
Dokonaj upojenia alkoholowego przestępstwa, MS R2 Nie kaucja dla pijaków.

Wszelkie przestępstwo popełnione będąc pijany podwaja rehabilitacji.

Filtrowana woda dla
zdrowia !!!
Leki

Uzależnienie
Jest powszechnie wiadomo, że leki (Umysł zmieniając substancje) są
szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Jednak 99,9% Junkies leków
brać leki z wyboru. Są niezwykłe niemy i anty społeczność
szumowiny.
Nie czuć litość dla narkotykami Junkies ich problem jest samemu sobie.
Są ciężarem i zagrożeniem. Pociągnięcie ich do odpowiedzialności.

Klatki te zagrożenia dla społeczeństwa, MS R4 ,
Producenci, dystrybutorzy i dostawcy mind- substancji zmieniających,
nielegalne lub zalegalizowany (Bad Law) Są w klatkach, MS R7 , Złe prawo jest
odwrócony, z mocą wsteczną.

Marihuana, kodeiny nie są lekarstwem. Oni nie mogą być używane. Są illigal narkotyki, MS
R7

Wszelkie przestępstwo popełnione będąc pod wpływem umysłu
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substancja zmienianie (E) potrójnych rehabilitacji. Będąc pod wpływem alkoholu i
substancji odurzających umysł Rehabilitacji jest zwiększona o mnożnik 5. Uwaga! Wcześniejsze
i obecne ćpunów Drug Alkohol może być zatrudniony tylko w ' WMW x2 ' lub niżej.

Zero tolerancji dla
Zmieniające świadomość SUBSTANCJE
Jedzenie

Uzależnienie

Odżywianie ma zasadnicze znaczenie nie możemy żyć bez niego. Jedzenia jest koniecznością, na jedzenie
jest uzależnienie. Overeaters (Tran-People) mogą liczyć na uzyskanie, blubbery, uzyskać bardziej spocony,
opona bardziej proste, problem ze znalezieniem bieg, który pasuje, znaleźć krzesła niewygodne napięty,
kłopoty wiązanie sznurowadeł, zostały zatkane tętnice, wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, die młodszy
prawdopodobnych mają otyłe dzieci.

Tran jest dobry dla hipopotama i wielorybów. Dla ludzi zbyt dużo tran jest obrzydliwy. Nadwaga
sprawia, że człowiek bardziej z
oddech, ospały, opona łatwe, mają więcej
sickies, stają się ciężarem dla siebie, rodziny,
koledzy, przyjaciele i pracy społecznej. Będąc
na wadze nie jest dopuszczalne. Pomaga
ludziom schudnąć.

Przestań być blubbery. Koniec mający alkoholu i
sztucznych substancji słodzących w żywności lub
napojów. Zmniejszenie ostro przy użyciu naturalnych
środków słodzących i zmniejszoną zawartością sodu,
należy tylko jodowanej soli. Przestać jeść
wyprodukowany i GM (Modyfikowane genetycznie) jedzenie.

Bankiet, uroczystość, Smorgasbord, długie posiłki typu jedzenia są obecnie. Ponad odżywianie jest obecnie.
Spożywanie alkoholu podczas jedzenia jest na zewnątrz. Desert są na zewnątrz. Jedzenie niewielka część
jest w. Picie wody z posiłek jest w.

Przylegają do Powierniczego opiekuna „codziennej”. Zredukować
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wynieść jeść na każdy posiłek. Pić niesłodzone napoje. Unikać fissy napój. Czy codzienne Day
& Night ćwiczeń. Obserwować 'Night Curfew'. Módl się :

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

BECZEĆ - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st nazwa) Dziękuję za dostarczenie mi z
codziennym piciem i jedzeniem Pomóż mi, aby nie przejadać i stać blubbery

Postaram się być godne małymi porcjami jedzenia każdego dnia mogę być
oszczędzone bolesne problemy zdrowotne z powodu przejadania się dla chwały 1GOD
& Dobro Ludzkości
Tran ludzie wykorzystują tę modlitwę przed każdym karmieniu!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Hazard

Uzależnienie

Hazard wykorzystuje ludzką słabość i nędzę oszustwo wnieść do osób, rodzin i
społeczności. promotorami hazard żerują na słabych zdesperowanych ludzi. Zakłady
envoles hazard (Na coś) zabezpieczających
(Ubezpieczenie, futures, opcje ..) , loterie (Masz być w to, aby wygrać) , spekulacje (Nadzieję
wartości aktywów wzrost) , Nie żal graczy. Słaby, egoistyczne, głupie osoby uważają, że
zasługują na niezrealizowane bogactwa. Oni nie robią. Pociągnięcie ich do odpowiedzialności.

Uczestnicy rzeczywistość rozrywki są najbardziej kłopotliwe gracze. Zachowują obrzydliwe,
zdradzi, oszukiwać, kłamać, poniżać innych i siebie, hazardu, że wygrają. Zwycięzcy tracą
swoje wygrane do 100% podatku od wygranych. Niezrealizowane przychody są
opodatkowane. Shun graczy, promotorów, sponsorów ..

Wykorzystał ludów słabości jest przestępstwem, dostawcy klatka hazardowych, MS R7 , lokali
hazardowych (Zakłady sklepy, kasyna, Future Reality wymian, rozrywka, stock-centrale) są
zamknięte. Skonfiskować wszystkie zysków i aktywów operatora hazardu &
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zawodowy hazardzista (Zarządzający funduszem, spekulant gruntów, futures przedsiębiorca,
przedsiębiorca akcji ..) , Anuluj Freehold (Nieruchomości inwestycyjne) , Individuls' że wygrają (Zawiera
zwycięzców rzeczywistość rozrywka) , Luźne do 100% podatku od wygranych. Rząd, który pozwoli
hazardu otrzymuje To członkowie dostać MS R7 ,

Gracze są głupi, zwiedzeni, egoistyczne źli ludzie. operator hazardu są podstępni
pasożytnicze drapieżne profiteer jest. Oba są złe i są acc- ountable.

ZERO TOLERANCJI hazardu
Zakupy

Uzależnienie

Wprowadzić sklep i nie można zostawić bez zakupów. Nowy produkt jest zwolniony lub ½
rocznie „sprzedaż”, stoisz na zewnątrz sklepu przez wiele godzin, trzeba być 1 st aby
otrzymać produkt (E) , Jesteś uzależniony! Handlowo-ćpunem!

Chciwi spekulanci uzależnionych użyć na swoją korzyść.

Marketing stworzyć coś nowego (Zwykle niepotrzebne śmieci) ,

Następnie sprzedawać je jako coś, co każdy musi mieć.
Kampania reklamowa skierowana jest głównie na ćpunów
handlowych. Dostawcy śmieci na zakupy Addicts duża
źródłem śmieciami i odpadkami.
Reklama non zasadniczych kończy. Dostawa niechcianej poczty do
skrzynek pocztowych kończy naruszenia: MS R4 ,
Pokoje Essentials posiadają dodatkowe 50% podatku (Śmieci) naładowany. Zakupy ćpunem na poszukiwanie
pomocy.

Odpowiedzialne zakupy: Nie impuls zakupy (Zrób listę zakupów i trzymaj się go) ,
Sklep sam. Tylko zakup Essentials (Bez śmieci) ,
Nie używać karty kredytowej.

Palenie

Uzależnienie
Palenie uzależnień, ludzka nędza! Palacze śmierdzi z ust, ich
ubranie śmierdzi śmierdzą się pokój. Ich prochy i niedopałki są
wszędzie. Oni są
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brudne, obrzydliwe, śmierdzące osoby. Unikają ich! Wstyd im.
Palacze stanowią zagrożenie zdrowia dla siebie. Palą ich wargi,
zęby, dziąsła, usta, gardło, tchawica i płuca stają się chorzy,
ciężarem dla społeczeństwa.
Palacze są leniwi biorąc wiele przerw Smoke & samemu sobie
sickies.
Palacze stanowią zagrożenie dla zdrowia innych. palacze ciąży bolą ich nienarodzonych. Po
urodzeniu noworodek te są skazani na życie w problemy zdrowotne. Mogą mieć
deformacje, niepełnosprawność .. Hurting nienarodzonych: MS R3 Dzieci rodziców
niepalących są pozwać rodziców o odszkodowanie.

Palacze są zaniedbania. Zaczynają pożarów domów, las, trawa. Są
rozliczani, MS R4 & wypłaty odszkodowania. Palacze ogień, rannych
i ludzie lub zwierzęta, MS R5 Zabił ludzi i zwierząt lub, MS R6

dym pasywny (atak) boli ludzi. Palacze, które tworzą pasywny dym są ścigane, MS R3 , podmioty
(Wypoczynek, rozrywka, praca ..) które pozwalają palenia są ścigane, MS R3 & musiał
zapłacić odszkodowanie. Rząd, który pozwoli palić otrzymują, dostać MS
R7
w 1951 roku * ustalono, że palenie jest niezdrowe poważne zagrożenie.
agencje rządowe i rządowe, działy, które nie „Ban” palenie nie służyć i chronić
społeczność. Ustawodawstwo retrospektywne przepuszcza te winny & get, MS R7 ,
* Pagan Kalendarz

Każda osoba lub grupa, biznes lub inny podmiot, który promuje
(Reklama, marketing, gratisy) pozwala (Rodziców, nauczycieli, praca, kluby,
restauracje, centrum rozrywki) , zyski (Producentów, dostawców, transportery,
hurtownicy, detaliści) , Udostępni „pali” & palenia lub akcesoriów, MS R7
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To nie ma znaczenia, co zawierają „Pali”.

Akt palenie jest zagrożenie dla zdrowia.

ZERO TOLERANCJI do palenia !!
Nowa technologia

Uzależnienie

Nowe ćpunów technologia może być zabawne. obóz one poza detalisty czekając na
zakup nowego zbyt drogie gadżetu. Jak głupio!
Nowa technologia Junkies głupie mutację Shopping Addiction. Są największą przyczyną odpadów.
Oni odrzucić towary, które działają i mają długą Użyj daty bye. Oni nigdy nie nauczyć się korzystać
z ich nową technologię. Bo nie mają go wystarczająco długo. Te produkty długoterminowe
narkomani włączyć do jednorazowego użytku.

Większość Nowa technologia nie nadaje się do recyklingu. Tworzenie problemy
unieszkodliwiania odpadów w Shire i przyszłych pokoleń. Producent mikrochip wydobywa
nowy procesor co 6 miesięcy, aby zaspokoić ćpunów Nowych Technologii , Prawidłowo
działającego wióry są odrzucane. Co za strata. wandalizm środowiska. Producent,
dystrybutor MS R7

Wspólnoty potrzeba ustanowienia wytycznych. Rozwiązanie kustosz Guardian każdy nowy
produkt ma trwałość 7 lat. To nie może być zastąpiony nowym modelem w ciągu 7 lat.
Wyłom, MS R7

Ludzie, organizacje, które tworzą ćpunów i uzależnienia paszowe są
podłe, niemoralne, przestępcy.

Są rozliczani: MS R7 ,
UWAGA !! Odnosi się to do wszystkich „Uzależnienia”. Rodzice nieletnich (17 lat, 18 lat) są
odpowiedzialni. MS R1 , 1 st urazy, 2 nd wykroczenie MS
R2 , luźne wszystkie ich dzieci. nie może opiekować się innym nieletnim.

PALENIE
Po ludzkość odkryła, jak używać ognia. To widziałem to jako błogosławieństwo.
Spalanie drewna została uzupełniona o spalanie paliw kopalnych. język angielski
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Chrześcijanie wprowadzające ery przemysłowej rozpoczęliśmy zanieczyszczenia,
które prowadzi do zmian klimatycznych. Fire & Spalanie obecnie zagrożeniem,
przekleństwem.

STOPBURNING, TERAZ !!!
Najbardziej niebezpieczna część spalania jest dym. W pożary greates
zagrożenie dla zdrowia, śmiertelność jest wdychanie dymu. Na większą
skalę rosnącego Dym się do atmosfery Zatrzymuje ciepło ucieka w
przestrzeń.
Nawierzchnia ogrzewa wodę, ogrzewa powierzchnię gruntów, lód
topnieje: ZMIANY KLIMATU!
Aby przetrwać potrzeby ludzkie ciało Powietrza

do oddychania. Ludzi spalanie rzeczy jest głównym

zagrożeniem dla „powietrza do oddychania”.

Non oddychające Air Masz 4 minuty żyć!
ZERO TOLERANCJI DLA AIR trucicieli !!!!!!!
Energia
Zbyt dużo wolnego czasu, zbyt duże domy, zbyt duże dochody, zbyt wiele un Potrzebne gadżety,
stworzył skok w coraz większe zapotrzebowanie na energię. Aktualny Energy zanieczyszczających, ma
wysokie koszty ustanowienia, Bieganie i wysokie koszty utrzymania. Zanieczyszczających energii
opiera się na spalaniu. Spalanie jest zastępowany non spalania.

Krajowe i niepalne domowe odchodów, drewno, węgiel, gaz i olej do gotowania, ogrzewania i energii,
KOŃCZY SIĘ! Stacje energetyczne, które spalają (Węgiel, gaz olej, uran) do wytwarzania energii są Zamknąć
& zdemontowane.
Energia jest wytwarzana przez brak spalania. Zanieczyszczające Właściciele i operatorzy są ścigane, MS
R7 , Uranu i węgla kopalnie są zamknięte i zapieczętowane. To właściciele, operatorzy są w klatkach, MS R7

Spalanie węgla produkuje duże ilości powietrza zanieczyszczających dymu (Dwutlenek węgla) , unosi
się dwutlenek węgla. 50% są spłukiwane przez deszcz reszta dryfuje do atmosfery są gromadzi. dwutlenek
węgla przepuszcza promieni słonecznych do ogrzewania ziemi, ale zapobiega część ciepła z
promieniowana z powrotem w przestrzeń kosmiczną (Globalne ocieplenie) , Skutkować Ziemi
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Powierzchnia powoli w trakcie nagrzewania. Podgrzewanie temperatury powierzchniowej zwiększył
się gwałtownie od roku „O” * (2004) , To ocieplenie zmniejsza rozmiar lodowców i polarnych czap
lodowych. W wyniku podnoszenia się poziomu mórz i zmian klimatycznych. * Opiekun
Kustosz-New-Age zarządzanie czasem

do

Węgiel jest transportowany przez otwarte (nieosłonięty) tabor. Pył

węglowy jest wdmuchiwane: Zwierzęta i ludzie
(zakażenia oczu, respitory problemy, wysypka) .. , pralnia (Zawieszana do
wyschnięcia, aby uniknąć potrzeby ponownego umycia wysypki) , gleba (Przycinanie,
ogród, sad, roślinność) ,
woda (Zbiornik, strumień, jezioro, rzeka, morze) Filtrowanie jest zanieczyszczone potrzeby. Kończy się.

Węgiel produkuje brudna energia

Węgiel jest dławi nas
clean Coal jest oszustwo!
ZATRZYMAĆ

ciężarówki, zamknąć kopalnie:

PRZETRWAĆ !!!
Spalanie jest zastępowany, „słoneczna, woda, wiatr” !!
Spalanie przenieść krajowych i non krajowych Kończące transportowe! Gas & Oil
mają zakaz korzystania pieczenia. Krajowy i non transport krajowy na Freeways
otrzymuje z „Freeway Tramwaje” (Patrz Shire) ! Long Distance lądową transport
jest jedynie Rail. Transportu indywidualnego zanieczyszczających jest
wycofywane. Anuluj nowych autostrad.

Rosnąca populacja potrzebuje lepszego planowania energetycznego. Zmniejszenie zużycia energii na
osobę jest koniecznością. Noc Godzina policyjna jest koniecznością. Zmniejszenie energii do działania
leisuretime jest niezbędna. Cluster domów zastąpić 2 Piętro rezydencji, podwójny garaż, próżność
ogrody, basen, ...

Nocnej godziny policyjnej

Organizm ludzki nie został zaprojektowany jako nocny. ludzie nadużywane
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ich mózg mocy, aby stworzyć nocny tryb życia. Ten styl życia traci dużo energii, wzrasta
przestępczość, jest niezdrowe, zwiększa zużycie energii ..
7 godziny nocny nocną od 14-21 godzin (CG
Klock) jest obowiązkowe.
Podczas transportu drogowego nocnej godziny
policyjnej „nie” (Komercyjny, prywatny, publiczny ..) może
poruszać się po drogach z wyjątkiem pojazdów
ratunkowych!

Brak światła uliczne, sygnalizacja świetlna, reklama ... są włączone. Brak przedsiębiorstwa są otwarte. Nie
Transport lotniczy jest Lotniska operacyjne są zamknięte! Transport lotniczy musi wylądować na
najbliższym dostępnym lądowisku! Żadnego ruchu kolejowego! dworce kolejowe i terminale są zamknięte!
Pociągi pobyt stacjonarny w stacji podczas Curfew!

prace nikt (wszystko jest zamknięte) z wyjątkiem minimalnej Osobiste awaryjnego. Nie energia ma
być stosowany z wyjątkiem nagłych lub ogrzewania! 1 publicznej wiadomości stacja radiowa nadaje.
Wszystko inne rozrywki jest wyłączony! Żaden urząd nie produkcja lub detalista ma pracować lub
wykorzystywać energię! Domy mogą korzystać z ogrzewania w ekstremalnym zimnie (Dresss cieplej) ,
Shire wymusza nocny Curfew.

Czas wolny
Palenie palenie BBQ „Koniec! Out ogrzewanie drzwi, „Koniec jest”! Zimno na
zewnątrz nosić cieplejsze szmatki. Lub wejść do środka. Korzystanie z
ogrzewania jest odkryty, środowiskowych wandalizmu, MS R7 ,

Home nie używać benzyny spalanie Narzędzia ogrodowe moc!
Zachęcić rodziny, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, aby nie używać benzyny
spalanie Narzędzia ogrodowe moc! Zatrzymać

(Nie gwałtowne) ! Wspólnota z produkcją, sprzedażą, zakupem, benzyna spalanie Narzędzia
ogrodowe moc! To jest twój moralny i obywatelski obowiązek do końca zanieczyszczających w
społeczności sąsiedzkiej! Trzymaj rodziny, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników,
społeczność odpowiedzialności za zanieczyszczanie!

zanieczyszczających Rozrywka końcach. W powietrzu: Air-show, prywatny transport lotniczy (Samolot
odrzutowy, helikopter, Drone, space-Transfer ...) , w czasie krótszym niż
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woda: zmotoryzowany wyścigi łodzi, prywatna własność transport morski (Kabina cruiser, statki wycieczkowe,
poduszkowce, skutery wodne, łodzie prędkości, jachty, ..) , Na ziemi: motorowe wszystkie 2,3 i 4 koła (Spalanie
paliwa) , rowery, rowery, samochód, wózki, sportowe samochody, limuzyny, luksusowe samochody. Car-racing,
car-akrobacje.
Fajerwerki są głównym zanieczyszczający. Stają się bardziej powszechne
większy bardziej zanieczyszczają środowisko. Dependng na stan
zanieczyszczenia powietrza pogoda może pozostawać na dzień jest. Zanieczyszczenie
cząstek osiada na wodzie zanieczyszczających go czyni go niezdatnym do
spożycia. Fajerwerki końca! światła laserowe je zastąpić.

woda
60 +% naszego ciała składa się z wody. Każda komórka naszego ciała potrzebuje.

Woda smaruje nasze stawy, reguluje temperaturę ciała i opróżnia nasze odpady ...

Skrócone atmosfery pary wodnej tworzy kropelki.
grawitacja Ziemi ciągnie kropelki dół (Padający deszcz)
na powierzchnię. Deszcz jest głównym źródłem świeżej wody. Ten deszcz
woda jest używana do picia, przygotowywania potraw, gotowanie, mycie,
higieny osobistej, ...

Osoba stosowane, aby móc pić deszczówkę, użyć go do przygotowania
żywności. Nie jest wskazane, woda deszczowa jest zanieczyszczona,
niezdrowe, toksyczne, kwaśne, zły smak, zły zapach. Pranie nie
powinno być pozostawione na deszczu stać zanieczyszczone (Brudna,
lepki, cuchnący) , Nie tylko wyglądają brudne i złe zapachu ale może
podrażniać skórę.
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Zimny deszcz spada jak grad lub śnieg. Śnieg gromadzi się na wysokich górach,

Arctic i antarktyka stwarzając nowe rezerwy wody. Śnieg jest biały, szary śnieg jest
zanieczyszczona nawet czarne. Czarny śnieg znajduje się w Himalajach, lodowce na
całym świecie, Grenlandii i Antarktydy.
Społeczności tworzyć świeże zbiorników wodnych. Te zbiorniki na wodę deszczową i polegać
topniejącego śniegu, aby je wypełnić. Z powodu zanieczyszczenia wody te wymagają leczenia przed
spożyciem przez ludzi.

Zbiornik powinien być głęboki niż płytkie. Głębokie woda chłodniejsza, ograniczenie parowania,
wzrostowi glonów, a zwłaszcza owadów i trujący rodzaju porażenia. Sporty wodne są zabronione
zatrzymać oddawanie moczu, menstruacji i pooing do wody (Toczenie wody do kanalizacji) ,
rzemieślniczy woda (Skuter, motorowych ..) zanieczyszczać (Ropa naftowa, benzyna, kwas
akumulatora ..)

są zakazane! Wyjątek: Transport Park-Ranger.
Osoba nie może polegać na społeczności robi to dobrze. Bez zabezpieczenia, częściowe
leczenie, złe traktowanie, cięcia kosztów, korupcja, zachowania przestępcze .. Leczenie
domu wody staje się obowiązkowe.

Home leczenie wymaga filtracji wody. Filtracja jest zmniejszenie:
arsen, azbest, chlor, chloroform, twardość, węglan miedzi, brud, środki chwastobójcze, metali
ciężkich, ołowiu, pestycydy, rdza .. Również w cieplejszym klimacie musi być przefiltrowana woda
gotuje się w celu ochrony przed śmiertelną

(Mikroorganizm) choroba.

Zagrożenia dla świeżej wody Wkrótce zapotrzebowanie na świeżą wodę
przekroczy dostępność świeżej wody.
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Nawadnianie! Korzystanie gruntowych do nawadniania wyczerpywania podziemny zbiornik
wody szybciej niż można to uzupełnić. W wyniku suszenia całego ekosystemu, tworząc
niedobór świeżej wody. nawadnianie woda gruntowa się kończy. Każdy nielegalny użyciu
gruntowych do nawadniania jest ścigany, MS R7 , Rząd pozwalając nawadnianie gruntowe,
otrzymuje i jest to członkowie są ścigane, MS R7 ,

Nawadnianie, stosując śródlądowych z rzek, jezior, strumień .. spowalnia przepływ wody. Zachęca
to parowanie. W wyniku suszy! Ten typ nawadniania spowodowało zakończenie cywilizacje.
nawadnianie koniec.
Zanieczyszczona śródlądowej na (Strumień, strumień, rzeka, staw, jezioro ..) spowodować brak świeżej
wody. Wód burzowych wypełnione farmaceutyków, toksyny, trucizny .. nielegalne składowanie odpadów
przemysłowych, toksyny, trucizny ..

Zanieczyszczających dróg wodnych końcach, sprawcy są ścigane, osoby

MS R3 wszyscy inni, MS R7 ,

Uzupełnienie świeżej wody
Odsalania zużywa dużo energii, kosztowne. Spożycie wody ma negatywny wpływ na
środowisko, ciągnąc duże ilości ryb, mięczaków, ich jaj .. do systemu. Większe
stworzenia morskie są uwięzione na ekranach w przedniej strukturze dolotowego.
Obróbka chemiczna korozja tworzą ciepłą solankę, który jest uwalniany z powrotem do
morza.

Odsalania ma wysoką zawartość boru czyni dla gorszej jakości wody. Wodę tę stosuje się w
rolnictwie, hodowlanych i produkcyjnych żywność daje poziom dietę wysokotłuszczową boru. Przedłużone
zużywającego wysokiej zawartości boru niezdrowe.

wody recyklingu odpadów obróbki ścieków przepływa przez podstawowy wyjąć
substancji stałych, składniki odżywcze są usuwane, filtry usunąć większość
bakterii i wirusów. Wodę następnie przepuszcza się przez membranę do
usuwania cząsteczek.
Badania nie wykazują wszystkie zdrowiem ryzyka.

WC do kranu jest rozwiązaniem ostatecznym.

17

1 Bożego Prawodawcy Oczywisty Jak to jest napisane powinno być!

14.12.2.1 N W-M

www.universecustodianguardians.org

1 GOD 1 WIARA 1 Church Wszechświat Powiernik Guardians

Woda butelkowana (kosztowny) nadaje się do podróży. Plastikowy (Stał się poważnym zagrożeniem, rzucić
i go używać) butelki z wodą uwalniają substancje chemiczne, które stają się niebezpieczne podczas
rozgrzewania (Słońce, grzałka) ,

Szkło (Ołowiu) Zalecane są butelki.

Smakowe wodę pitną
Dla odmiany wody pitnej jest aromatyzowana. Niektóre smakowy jest niezdrowe i należy unikać. Smakowe
woda może być podawane na zimno lub na gorąco.
Odpowiedni aromatyzowane napoje: ekstrakt z wołowiny, ekstrakt z kurczaka, kakao, kawa, owoce,
zioła, przyprawy, herbata, warzywa.

Niezdrowy aromatyzowane napoje i dodatki: Alkohol, sztuczny kolor, sztuczny aromat,
sztuczny słodzik naturalny i gazowane Cola, Cordial, Energy drink, lemoniada, kawa
bezkofeinowa, soki owocowe, środki konserwujące, sód, ..

Woda pitna jest najlepszy

Codzienna rutyna: Wstać, mają 0.2l szklankę lekko schłodzone, przefiltrowanej wody. Przed
każdym posiłkiem (Śniadanie, przekąska Early Day, lunch, przekąski Późno Day, kolacja) mają
0.2l szkła lekko schłodzone, filtrowanej wody. Mają picia szklankę (Bez tworzyw sztucznych) wypełniony
0.2l filtrowanej wody dla każdej przyłóżkowy stołem. Pić w nocy za każdym razem po odwiedził
toaletę i kiedy ma suche gardło, wypić resztę rano.

Każda osoba, organizacja / Rząd zaprzecza, że wody pitnej lub jest przyczyną i
skutkiem zanieczyszczonej wody. Są rozliczani, MS R7

No-ciecz spożycie Masz 4 dni życia
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rozwój produktu
Kiedy ludzie tworzą, ich kreacje mają mieć swój początek, koniec i nadaje się do recyklingu. Produkt
wytwarzany np bytowe (początek) Użyj według daty (koniec) , ulegające biodegradacji (Recyklingu) , Wszystko
wykonane jest nadaje się do recyklingu!

Produkty z etapu koncepcji mają być zdrowe, bezpieczne, nie zanieczyszczających biodegradacji i
recyklingowi lub inaczej. Wszystko produkowane i stosowane ulega biodegradacji i recyklingowi lub
inaczej.
Zatrzymać, za pomocą wszystkiego, co jest niezdrowe, niebezpieczne, zanieczyszcza, nie ulegają
biodegradacji lub w inny sposób do recyklingu! Wyprodukowanie Techniki produkcji niezdrowe, niebezpieczne,
zanieczyszczające towary jest przestępstwem, MS / R7

GM-Crop ( nasienie potwór) > Żywność modyfikowana genetycznie ( Niezdrowe jedzenie)
modyfikowane genetycznie (Zaprojektowane) Uprawy są oparte na Nasiona zmienionych przez
człowieka o 1GOD użytkownika orginalny wzór. Dla celów chciwość, spekulacji i potwarz 1GOD , 1GOD
nie chce Human Genetic reorganizacji. Ewolucja jest ewoluować, mutować, ...

Tło: Podczas inwazji USA Azji Południowo-Wschodniej. Armia USA nakazał
opracowanie i wykorzystanie herbicydów (Agent Orange) , Bronią masowego rażenia „”
roślinności & Eco system. Usuwanie liści ułatwiła z powietrza na broń uciekających
dzieci, kobiet i hodowla (Wzrost killrate) , Zatrute ekosystem doprowadziło do mutacji.
wady wrodzone wynik chorzy ludzie i zwierzęta, ...

Herbicydy są niebezpieczne, zanieczyszczające glebę i cieków wodnych. Producenci i
dystrybutorzy herbicydów są ścigane, MS R7 , Rząd, który pozwala na to zanieczyszczenie
otrzymuje, MS R7 , Żywność zanieczyszczona z herbicydami są niezdatne do spożycia (Zwierzęta,
człowiek) ,

Producenci herbicydy (Chciwe pasożytów drapieżnych spekulanci)
rozszerzony z Plantkillers do zatruwające nasion. Normalne nasienie
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zmodyfikowane techniki wykorzystujące dowiedział tworzenie "Herbicydy. Modyfikacje
te tworzyć mutacje nienaturalne " Nasiona potworów ' , Modyfikacje dokonać nasiona
impotent do ponownego zasiewu upraw, zmuszając, aby zawsze kupić nasiona w
każdym sezonie (Zło niemoralne Greed) ,

Ewolucja zauważa zmodyfikowanych nasion i reaguje modyfikując każdą rzecz, że
ziarno styka się z, ekosystemu i łańcucha pokarmowego.
Uprawy z nasion GM skończyć się prosto (chleb) spożywczego do spożywania przez ludzi lub poprzez
paszę dla zwierząt (Ryba, mięso, drób) , stworzenia (Stworzenia morskie, ptaki, ssaki) Fed uprawy GM
bezpośredni (Kurczak, świnia ..) lub pośrednie (Gryzoni zjada nasiona, pasze, gryzoń zjadane przez
Predator, Predator zabity przez myśliwego staje Gourmet obiad ..) ,

Jedzenie stworzenia jedzą wpływa na ich trawienie. Do trawienia roślin modyfikowanych stworzenia układu
pokarmowego musi zmodyfikować (Genetyczne technik ponownego)

Sam przez Evolution. Ten nienaturalny (Anty PAN BÓG) wpisz Evolution tworzy
nienaturalne nowe typy mutacji.
Modyfikacja genetyczna (MG) jest Anti- 1GOD , zagrożeniem dla ludzkości, wszystkie inne
stworzenia i środowiska. Uprawy GM ze względu na efekt przepływu zmienia cały łańcuch
pokarmowy. Tworzenie mutacje, które tworzą nowe choroby i zagrażających życiu globalnych
plag wszystkich członków łańcucha pokarmowego! Ludzie staną się bardziej chory, Die młodszy,
bardziej chore dzieci, poronienia więcej ...

Żywność modyfikowana genetycznie ( Niezdrowe jedzenie) : Lucerna, Baby-food, boczek, chleb, śniadanie,
zboże, rzepak, cykoria, kukurydziany, olej z nasion bawełny, jajka, szynka,

Margaryna, mięso, Papaya, groch, ziemniaki, drób, wędliny, soja, buraki cukrowe, trzcina
cukrowa, słodko-papryka, pomidory, pszenica, cukinia ..
Mówić ' NIE ' do Żywność modyfikowana genetycznie !

Musi zrobić! Lekarstwo na to zagrożenie dla ludzkości i ekosystemu jest zapobieganie i
leczenie.

20

1 Bożego Prawodawcy Oczywisty Jak to jest napisane powinno być!

14.12.2.1 N W-M

www.universecustodianguardians.org

1 GOD 1 WIARA 1 Church Wszechświat Powiernik Guardians

ZAPOBIEGANIE! Zatrzymać: GM Badania GM produkcji nasion i GM uprawy zbóż.

LECZENIE! Rząd ściga: GM naukowiec, kadry kierowniczej, dyrektorów, właścicieli i
hodowców roślin do zbrodni przeciwko ludzkości i przeciwko systemowi Eco. MS R7

Rząd kończy zagrożenie przez upalne GM Badania i produkcji
nasion herbaty. Uprawy GM są spalane. Zanieczyszczonej gleby
były GM Rośliny hodowano jest przypalony 3 lata z rzędu. Rząd,
który nie realizuje tego zabiegu”zastępuje.

NO GM> GM-NO Seed> NO GM-Crop> NO GM-Food
Domu nie jedzą żywność GM! Zachęcić rodziny, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, aby nie jeść
genetycznie zmodyfikowanej żywności! Zatrzymać (Nie gwałtowne) ! Wspólnota z produkcją, sprzedażą,
zakupem, genetycznie zmodyfikowanej żywności! To jest twój moralny i obywatelski duty.to zakończyć GM (Nasion,
roślin, żywność) !

Zwalczanie szkodników
wewnątrz Insektycydy (chemiczny) które są wykorzystywane, atakują układ nerwowy. Robią
nienarodzonych i noworodka nadpobudliwe. Insektycydy Human podrażnić układ oddechowy i PET. Nie
stosować wewnątrz owadobójcze. Przechowywać wewnątrz czysty i schludny.

Zewnętrzny owadobójcze (chemiczny) są stosowane w uprawach, sadach
i jedzenie. Rośliny, sadów i żywności, które zostały zanieczyszczone nie
nadają się do spożycia przez ludzi lub zwierzęta. Są one spalone przez
społeczność
(Hrabstwo) , Insektycydy przedostaje się do systemu wodnego kończącym się w oceanach. Zanieczyszczających
system Ocean Eco, zanieczyszczanie morza.

Fracking
Fracking jest wielkim zagrożeniem dla środowiska, społeczności, ludzie ...
Szczelinowanie to proces wiercenia i wtryskiwania płynu pod wysokim ciśnieniem do skał łupkowych
szczelinowania uwalnianiu się gazów. Wysokie ciśnienie powoduje „trzęsień ziemi”.

Każdy proces musi miliony litrów wody. Woda toksycznych chemikaliów i piasku
dodano. Podczas procesu gazu metanowego (zwiększa
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Globalne ocieplenie) I toksycznych substancji chemicznych w pobliżu zanieczyszczają wody gruntowe.

Wypiciu spowodowało przypadkach neurologicznych, sensorycznych i uszkodzenia
oddechowe u ludzi i zwierząt.
Płyn odpadów pozostaje w powyższych kałuże naziemnych odparuje. Uwalnianie lotnych związków
organicznych w atmosferze zanieczyszczenia powietrza, tworząc poziomu podłoża ozonu i
kwaśnych deszczów. Powoduje to niezdrowe zwierząt, roślin, owoców i shriveling niejadalne
pastwiska .. Mieszkańcy skarżą się na zmęczenie, nudności, bóle głowy i gorsze.

Czasami stosowane są materiały wybuchowe, które wywoła trzęsienia ziemi. Zastosowanie
pobliżu faultlines może wywołać trzęsienie ziemi. Te wybuchy uszkodzenie podziemnych
zbiorników. uwalniając gazy, które mogą zacząć „Wildfire jest”!

Fracking jest katastrofa ekologiczna. Fracking Koniec!
Właściciele i operatorzy są ścigane, MS R7 , Rząd, który pozwoli Fracking otrzymuje i
jej członkowie odpowiedzialni, MS R7 ,

Śmieci
Stworzenie Śmieci jest zmniejszona!
Opakowania biodegradowalne lub wielokrotnego użytku jest używany.
Dokonywanie produktów jednorazowego użytku * KOŃCZY SIĘ!
Junk druk poczta * KOŃCZY SIĘ!

Wykonanie niepotrzebnych JUNK (Kolekcje, gadżety, sprzęt projektant ..) * KOŃCZY SIĘ!

* Tych dostawców są ścigane, MS R7
To jest twój moralny i obywatelski koniec duty.to dumping illigal Rubbish Śmieci w społeczności
sąsiedzkiej! Trzymaj rodziny, przyjaciół, sąsiadów, współpracowników, przedsiębiorstw,
społeczności, odpowiedzialny za zanieczyszczanie! Społeczności są z pokoju do wysypisko śmieci
(Składowisko) ,

Musimy zmniejszyć Garbage TERAZ!

Centra handlowe
W kompleksu handlowego mającego 7 sklepów detalicznych sprzedających te same towary

(dżinsy,..) obsługiwany przez 7 różnych podmiotów spekulacji jest stratą energii, kapitału,
floorspace. W 7 Punkty sprzedaży są zastąpione przez 1
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cron sprzedaży detalicznej (1 Cron dla każdego segmentu) , Kompleksu handlowego jest zastąpiony
przez " CRBC ( Cron detaliczny i Bazar Complex) „!

Pasożytnicze Podmioty Predatory spekulacji (Zakupy Complex & Detaliści) są
zamknięte, właściciele i operatorzy są ścigane, MS
R6 , Cron detaliczny zastępuje wszystkie fastfood Clones ze zdrową (bezalkoholowe) Napój-Bar.
CRBC są częścią Shire Oasis.
salon paznokci tworzyć toksyczne opary. Stanowią one zagrożenie dla zdrowia zanieczyszczający
powietrze. Zanieczyszczenie wchodzi system cyrkulacji powietrza. Pracownicy ochrony dróg
oddechowych. Nieświadomi klienci (ofiary) nie robić. Sklepy te są szeroko otwarte, rozkładanie
toksyczne opary wdychane przez przechodniów. To zagrożenie dla zdrowia jest najbardziej
threating do kobiet w ciąży, noworodków i starszych. Jeśli były narażone na toksyczne opary
pozwać Salon & centrum handlowego o odszkodowanie. Zamknął je w dół i zakazać im. Ścigać
właścicieli i menedżerów, MS / R7 Dotyczy to także Beauty & Fryzjer Salony. Uwaga! Nie stosuje się
do cięcia włosów.

Planowanie miasta
Celem Shire Planning jest wykorzystanie ziemi do większości świadczeń środo- wiska i
siedlisk. Istotne jest wspólnotowego i Habitat harmonizować.
Wszystko żyzna ziemia musi być wykorzystane do uprawy żywności i lub hodowlanych, zapewniając
sanktuaria służą do rodzimej roślinności i rodzimych stworzeń. Non żyzna ziemia ma być
wykorzystywane do podgrzewania i non budynku krajowym. Istniejące budynki na żyznej ziemi
zostały rozebrane i zawraca na brak ziemi żyznej. Rezydencje z ogrodami próżność, domach
wypoczynkowych, apartamenty, penthousy, wsie emerytalne są zastępowane Shire domów klastra
na brak ziemi żyznej.

Miasta o 1 mln mieszkańców i Freeways + mają 2 główne problemy:
zanieczyszczenia i zatorów Rushhour. Oba problemy wymagają teraz nie później zanieczyszczenie &
rush hour przekrwienie. Oba problemy wymagają obecnie rozwiązań. Kustosz Strażnik ma
rozwiązanie. Freeway Tramwaje! Szyna zastępując indywidualny transport & long-haul Big Rig
przewoźnika.
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Podczas zanurzenia w Australii setki owiec płakał jak bolesny powoli
zmarło z pragnienia. Pobliskie cources golfowych podlewane ich
wprowadzenie na zielono. Golfistów pił wody lodowej przeważnie
mieszane z alkoholem.

To jest obrzydliwe! 1 GOD jest zły. Golf głupie bezużyteczny
elitarną rozrywką. Kończy się! Pola golfowe są zawracane do
uprawy żywności. Golfiści są bezużyteczne członkowie
społeczności. Kustosz Strażnik SHAME & SHUN im.

Brak wody pitnej i projekty sprawiają, że nie do zaakceptowania działać prywatne, komercyjne
i turystycznych baseny. Wszystkie baseny są wypełnione glebą. Właściciele nie są
kompensowane. CG Szkoda & SHUN im.
Sport Celebrity potrzebuje obiektów celem budowania (Hall, Stadion ..) , infrastruktura (Kolej, drogi
..) , To odpady społeczności zasoby i tworzy długoterminowych (Hrabstwo) dług. Wyposażenie
stanowią Energy niszczyciel stworzyć wiele śmieci. Zatrzymać budowę tych obiektów i zburzyć
istniejący.

Zdarzenia te dostarczają rozrywki, alkohol, cola, inne słodkie napoje, hazard, niezdrowej żywności (Tłuste,
tłuste, słone) często towarzyszy przemoc (Napad, wściekłość, rzucanie przedmiotów, wandalizm) ,
Zdarzenie Utwórzmy dużo śmieci (Butelki, żywność, papier, tworzywa sztuczne, puszki) konieczności
magazynowania

(Landfil) , Hazard prowadzi do zbrodni: Oszukiwanie (Nobling, osprzętu wyniku ..) ,
Zastraszanie, szantaż, przemoc.

Wykorzystywanie zwierząt
okrucieństwo wobec zwierząt Koniec. Obudowa akumulatora jest rozebrany i zastąpiony „na wolnym
wybiegu”. Operatorzy obudowę baterii są ścigane, MS R4 ,

życie transport zwierząt dalej niż 30 km końcach. Naruszenie przez producenta
pierwotnego, pełnomocnik i przewoźnik są ścigane, MS R4 ,
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Cyrk zwierzę rozrywka Koniec. Trener zwierząt i operator Circus są ścigane, MS R4 ,

Motyw zwierzęcy parku rozrywki Koniec. Trener zwierząt i operator
Themepark są ścigane, MS R4 ,
Zoo jest zamknięty i zastąpiony przez sanktuariów Który dom tylko lokalny gatunek zwierząt. Nielegalne
Zoo jest zamknięta, operator jest ścigany, MS R4 ,

Zwierzę walczy End. Właściciel zwierzęcia, trener i promotor są w klatkach, MS
R4 , Jakakolwiek osoba (E) zapewniając hazard dostać, MS R6

Wyścigi zwierząt Koniec. Wyścigi miejscem są zamknięte i zburzone. Wyścigi właściciel
zwierząt, trener i operator miejsce wyścigi są ścigane, MS /
R4 , Wyścigi na miejsce zostały rozebrane.
Thrill zabijanie (Polowania Safari, polowania Royal, inne polowania) zwierząt
końcach.

Promotor Hunters są ścigane, MS R4
Tylko Rangers może uboju zwierząt.

Wojskowy
zanieczyścić wojskowy z transportem i materiałami wybuchowymi, AN

(Jądrowa Atomowej) , B (biologiczny) C (chemiczny)

Bronie. Stanowią one zagrożenie dla życia roślin, zwierząt i ludzi. Naukowcy,
które tworzą te bronie dostać MS R7 ,

faciities i zapasy tej broni produkcyjne są zniszczone, i spalony
przez Shire. Rząd, który umożliwi wytwarzanie i przechowywanie
tych lub broni otrzymują & get, MS / R7
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PRZEŻYCIE -Modlitwa

Survival-Day 11.1.7.

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st Dzięki nazwa) Państwo dla
przetrwania ludzkości
Postaram się pomóc w moje ciało, gatunek i wspólnota przeżyć Zrobię
przetrwanie moim priorytetem nr 1 Prosimy o wsparcie moich wysiłków, aby
przetrwać Chwały 1GOD & Dobro Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana na przeżycie dnia (CG Kalender)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Fun-Day tematów * że są immportant do ekologów:
Dzień zanieczyszczenie 4.2.7 ~ defoliantów Dzień 6.2.7 ~ Dzień Holocaustu 8.2.7

Habitat Day 9.1.7 ~ Survival Dzień 11.1.7 ~ Pet Dzień 11.3.7 12.1.7 Dzień Dobry stan zdrowia
Uzależnienia Dzień 12.2.7 Krzew Dzień 13.1.7 13.3.7 Święto Drzewa Fun-Day motywy
zaspokoić wspólnocie trzeba obchodzić się wstyd i zapamiętać.

* New-Age zarządzanie czasem
Spalanie, śmieci, zanieczyszczających, środowiskowo-wandalizmu są nie tylko zagrożeniem dla tego
pokolenia, ale następnego pokolenia przyszłych pokoleń.
Dzieci są zgłosić rodzicom, że palić, wysypisko śmieci, tworzyć zbyt dużo śmieci, zanieczyszczenie
powietrza, gleby, wody, są wandale środowiskowe, niszcząc ich przyszłość dla dzieci. Rodzice
pociągnięcia do odpowiedzialności, usunąć & MS R7 Politycy, które umożliwiają lub są odpowiedzialne
za: pieczenie, śmieci, wandalizm, zanieczyszczających środowisko!

Non-oddychające Air Masz 4 minuty na żywo bez-spożycie
płynów. Masz 4 dni życia!
Kustosz-opiekun żyć w harmonii z 1 crations boską!
Wiele Environmentalist mieć przyczyny PET. Spędzają pasja, czas i pieniądze. Wszystkie bardzo ładne,
sprawia, że człowiek czuje się dobrze.
Wąskie granice większości przyczyn. Wyniki w żadnym postępy w głównych przyczyn przetrwania
człowieka: Zanieczyszczenie (Powietrze, gleba, woda) , Przemoc (Dom, społeczność, globalna) Wealth-Apartheid
(Nieruchomości przechodząc od pozycji,
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moc, bogactwo; pasożytniczą, drapieżne, spekulacji) ,
Tylko organizacja z siły moralnej, wytrwałości i niekończącą 1 GOD Podane rozwiązania
mogą zapewnić przetrwanie człowieka.

Dołącz do nas! > Być Green! > Bądź Powiernik!

Kustosz Strażnik też stosować Chain of Evil, nr ViolenceConcept, pojęciem
ekonomicznym, 7Scrolls, N-At-m.

Koniec
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