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триматися і сором

Green Concept
Бути зеленим людині навик виживання !!!
Хранитель Хранитель " GREEN Концепція «Зусилля»,
щоб перетворити людей від того, щоб бути
загрозою для інших людей, і ' Планета Земля ». У
Зберігача 1 GOD «S творіння!

буття ' зелений ' починається вдома включає в
себе сусідів і спільноти. Кастодіана Гардіан
Gathering є місцевим активістом хабом (Довкілля,
соціальна справедливість, релігія) ,

Ми закликаємо всіх приєднатися до нас еколога, «Початок CG Gathering.

Разом давайте захищати нашу прекрасну планету. Утримання, забруднювачі,
Екологічні вандали, зміна клімату дення, паразитарні Хижі Баришніков, підзвітні (Кожен
день, не насильницький) !
хранитель хранитель триматися і сором , Громада має винну до відповідальності, Міссісіпі
R1-7 , Elect уряд, який перетворює Green Concept в законі.

Кожна людина, тварина є 1 GOD враховуючи право не токсичний, не забруднене,
дихаючий, чисте повітря! Кожна людина, тварина є 1 GOD дане право не
токсичний, не забруднене, питної, чистої, свіжої води! Кожна людина, тварина є 1
GOD враховуючи право не токсичні, не забруднені, що не генетично
модифікованих, їстівних, здорових, продукти харчування! Кожна людина, має 1
GOD дане право захисної, доступною одягу і взуття!
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Кожна людина, має 1 GOD дане право гігієнічного, захисне, доступне житло!
Кожна людина, має 1 GOD дається право на безкоштовне лікування, коли
хворий!

Кожна людина, має 1 GOD враховуючи право сильного вільного спільноти!

пристрастей
Наркоманія повторюваного компульсивного поведінки відрадно сприймається
необхідність. Наркомани помиляються, не беручи шкоду їх поведінка робить. Шкоди для
себе, сім'ї, друзів, роботи товаришів і спільноти. Тримайте наркоман подалі від дітей.

Наркомани маячні! Наркомани не вважають, що вони захоплюються до тих пір, як вони
користуються ним-Я і проведення їх життя разом.
Реально, пристрасті обмежити наркоман індивідуальність & свободу, як вони стають більш
обмежені в своїй поведінці.

1GOD чекає, щоб почути від вас!

ÿÿ

ЗАЛЕЖНО молитва

ÿÿÿÿ
схильність день 12.2.7.

дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірного
зберігача опікуна (1 вулиця назвеш) Допоможи мені бути не наркоман
Допомога Людству містить пристрасті Покарати постачальник
пристрастей в житті і Afterlife Нехай це співтовариство буде
наркоманія безкоштовно Для Слави 1 GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на День наркоманії! Або, як це необхідно.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Наркомани з забороненими пристрастями насолоджуватися потайним характером їх звички! Незаконні
пристрасті привести до тюремного ув'язнення, втрата самоповаги.

Наркомани не знають (Нерозумно) , легковірний (Нерозумно) і слабкий (Пафосно) !

Коли люди захоплюються, їх задоволення часто стає зосереджені на виконанні своєї звички,
переживаючи догляд. Замість того, щоб в повній мірі
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діапазон переживань, які формують свій потенціал для щастя, що не наркоманії. Моральний,
громадянський обов'язок, невпинно це тримати addics відповідальності.

Addicted стати загрозою для себе і суспільства. Вони стають маячнею, аморальним, нечесним,
брехливими, егоїстичними, неуважними і анти соціальними. Моральний, громадянський обов'язок,
Alway повідомляє addics.
Наркомани потребують психіатричної допомоги та групи підтримки допомоги. Рецидив Наркомани
карантин, щоб захистити співтовариство, особливо молодих.

адреналін

наркоманія

адреналін, гормон, який діє як нейротрансмиттер. Основна причина стресової
реакції на загрозу фізичної цілісності організму.

Надмірне участь в аеробіки, гоночний автомобіль, біг підтюпцем, небо дайвінг, ...

Участь дає прилив адреналіну, що веде до наркоманії. Ці Наркомани стають
пригніченими, коли вони не можуть отримати їх порив ».
Коли Адреналін викидається в кров, що сприяє збільшенню HeartRate,
кров'яний тиск, розширює зіниці, підвищує рівень цукру в крові і
перенаправляє потік крові від шкіри і внутрішніх органів. Люди, які
часто отримують гнів, провину, неспокій викликають у них адреналін,
навіть якщо вони можуть сидіти навколо нічого не роблячи. Злий,
worried_ медитують.

Потреба в швидкості є адреналін недуга.
Будь гоночний дає прилив адреналіну. Перемога дає ще
більший приплив. Людське тіло не призначене для
швидкості. Їх не потрібно для швидкості. Перемога
егоїстична.
Переможці поспішати призводить до бажати більшого. Втрата Лідса тривоги. Ця тривога приводить до
розпачу. Бажаючи, щоб виграти будь-яку ціну (Шахрайство, зловживання алкоголем або наркотиками,
вбивають, щоб виграти ..) ,
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Анти соціальну поведінку дає прилив адреналіну.
Більш неприємно, тим більше обурює поспіх. Запитайте будь-панк
дорожнього терориста (Вигорання, хвіст стробирование, відрізавши,
штовхання дороги, додаткові гучні віллі) , Член банди (Хуліганства,
вандалізму, насильства) , серійний вбивця (Заподіяння страх, біль,
смерть)
Антисоциальность загроза для спільноти переслідуються за законом Міссісіпі R1-7
Це громадянський обов'язок повідомляти, агресивна поведінка на дорозі, небезпечне водіння, нещасні випадки.

небезпечні дії (Трюки, thrillseeking ..) дають приплив адреналіну. Люди,
які в іншому випадку не можуть отримати переможці поспішають
робити небезпечні речі. Ці заходи заохочують наслідувач, які
отримують поранення, убиті, будучи загрозою для інших. Небезпечні
дії кінця, Міссісіпі R2 , Учасники повинні платити за допомогу і медичні
ВИТРАТИ.

Будучи адреналіновий наркоман це хвороба. Звернутися по допомогу!

алкоголь

наркоманія

Алкоголь споживається через пиття і їжу. Вживання алкоголю призводить до
поведінкових змін (Сп'яніння) , сп'яніння , алкоголізм є основною причиною нещасних
випадків, нападів, ріпак, вандалізм. П'яні є тягарем, перешкодою і загрозою для
суспільства.

Алкоголізм є чарівна потреба вживати алкоголь.
Як і всі наркомани, алкоголіки ставлять свої егоїстичні потреби вище, ніж інші, і
співтовариство. Алкоголіки проситимуть, запозичувати і красти, щоб отримати
напій! Алкоголіки потребують лікування. Лікування складається з висихання!
Лікування не є панацеєю. Алкоголіки незабаром повернулися бути п'яниці!

Краща допомога для алкоголіків, щоб зупинити доступність алкоголю.

Виробництво, маркетинг та збут алкоголю закінчується.

ZERO Толерантність до СПИРТ !!!
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ХРИСТИЯНСТВО є основною причиною поширення алкоголізму.
Christian Idol (Помилковий ідол) Ісус (Лжемессию) сказав християнам
пити алкоголь (червоне вино) , Християни пити алкоголь в релігійному
безладді і не є релігійних зібраннях. Християнин ВІН і ВОНА пити
алкоголь перед спарюванням. Крістіан SHE безперервного вживання
алкоголю під час вагітності та годування груддю (Дитина народжується
алкоголіком) , Християнські батьки заохочують своїх дітей пити
алкоголь. Християнські батьки погані батьки!

Молодий християнин, який має вигодувана Alcohol бачить в
безладді в церкви, Priest, батьки, друзі, сусіди п'ють алкоголь. Молодий
християнин бачить батьки п'ють алкоголь вдома, leisuretime і
функції. молодий християнин (ВІН і ВОНА) коли

спілкування в межах своєї вікової групи особи тиск з боку однолітків випивка пити, щоб бути прийнятним.
Молодий християнин він отримує молодий SHE п'яного спаровуватися або рапс. Обидва стають «Кошик».
Ганьба, Shun, сміття!

Християнські ченці не могли знайти духовне натхнення через молитви і
читання Святого Письма звернулися до алкоголю для духовного
натхнення. Не подобається, монахи отримують свій власний алкоголь. Виробництво
і пити алкоголь тримав монах в постійному стані п'яного заціпеніння.
Тепер у них було розуміння (Ла-ла-земля) ,

Католицькі школи, як таверни. Принципалом є бар (Дорогий
алкоголь) , Викладачі соціального клубу є бар. Адміністрація має
вино (Дешево) Через плутанину і фандрайзингу.

Кожна п'ятниця і субота п'яні християни Bash, Зґвалтування та вбивство.
У неділю вони «Признавайтесь» отримати «Пробачити». Після того, як вони йдуть в безлад для
пиття (Алкогольні) , Після церкви вони йдуть випивку випити з друзями, родиною. Розгул напій
християни є основною причиною «домашнього насильства». 1GOD стривожено, не пробачить, але
притягнути до відповідальності так само Людство. Кожен п'яний несе відповідальність.

Християнство тому, що він закликає споживання алкоголю не
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прийнятний як релігії або культу. 1GOD не хоче Людству, щоб знищити його здоров'я,
споживаючи алкоголь. 1GOD розчарований християнським пристрасть до алкоголю. Примітка! 1
GOD ув'язнили Ісуса, відповідальність за заохочення алкоголізму. Ісус був підданий тортурам і
прибили до хреста.

Скажи НІ християнства !!! Скажи НІ Alcohol !!!
ПОВИНЕН - DO:
Вона не спаровуватися з п'яний. Його не було спаровуватися з п'яна. ВОНА пити під час вагітності
ставиться під домашнім арештом. ВОНА пити під час годування грудей ставиться під домашнім
арештом. Спільнота має обов'язок турботи до кожного народженого, новонародженого. Алкогольна
ВОНА не підходить, щоб бути батьком. Прийомні батьки виховують дитина АЛКОГОЛЬНОЇ вона.

Батьки з малолітніми дітьми (ВПА 17, ОН 18) що пити алкоголь неприпустимі. Кожна
громада має обов'язок турботи до кожного за віком дитини. Алкогольний Батьки Святий
Подружжя Договір анулюється їх неповнолітні діти виховуються прийомними батьками.

Освіта об'єкти є Безалкогольними. вихователі (Принципалом, вчителі, адміністратори) які
приносять, споживають алкоголь видаляються і заборонили школи. Християнська
освіта-об'єкти передаються в державне утворення (Без компенсації) , християнські
Педагоги

(Принципалом, вчителі, адміністратори) видаляються і заборонили освіти. Їх
шкільні бари зносять їх Алкоголь руйнується!

кожне співтовариство (Шир) має обов'язок турботи до своїх людей.
Спирт загроза спільноти міститься і ліквідована. Кожен Шир є
заборона алкоголю, і дотримання заборони. Область забороняє
виробництво і поширення алкоголю , Незаконне виробництво,
поширення алкоголю переслідується: Міссісіпі R6

Існуюче виробництво, розподіл алкоголю припиняється, і закрили. Все алкоголь
руйнується. Ніяка компенсація не надається.
Заборонити християнські церкви, статус культи благодійництво та звільнення від податків. Зробити
бути випито Злочинність, Міссісіпі R2 Немає під заставу для п'яниць.

Будь-який злочин, скоєний в нетверезому стані подвоює реабілітацію.
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Фільтрована вода для
доброго здоров'я !!!

наркотики

наркоманія

Загальновідомо, що наркотики (Розум змінюючи речовини) погано для
людського організму. Проте 99,9% від Junkies наркотиків вживають
наркотики шляхом вибору. Вони надзвичайно німа і анти
співтовариство накип.

Не шкода Drug Junkies їх проблеми самостійно нанесено. Вони
є тягарем і загрозою. Тримайте їх до відповідальності, кожен
раз.
Клітка ці загрози для суспільства, Міссісіпі R4 ,
Виробники, дистриб'ютори, постачальники mind- змінюють речовин,
незаконний або легалізовані (Bad Law) , Які в клітці, Міссісіпі R7 , Поганий
закон перевернута, заднім числом.

Марихуана, Codein не ліки. Вони не повинні використовуватися. Вони Нелегальні наркотики, Міссісіпі
R7

Будь-який злочин, скоєний в той же час під впливом розуму
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змінює речовина (И) потрійні (Х 3) Реабілітація. Перебуваючи під впливом алкоголю і змінюють
свідомість речовин реабілітації збільшується на множник 5. Примітка! Минуле й сьогодення
наркотиків, алкоголю наркомани можуть бути використані тільки в ' WMW x2 'Або нижче.

ZERO Толерантність до
MIND ЗМІНИТИ РЕЧОВИН
їжа

наркоманія

Харчування дуже важливо, ми не можемо жити без нього. Харчування є необхідною, переїданням є
наркоманією. Overeaters (Плач людей) можуть розраховувати на отримання, blubbery, отримати більш
спітнілий, шина легше, проблеми при пошуку тканини, які відповідають, знайти стільці незручні жорсткі,
неприємності зав'язування шнурків, які засмічення артерій, високий кров'яний тиск, отримати діабет,
вмирають молоді, ймовірними мати дітей з ожирінням.

Плач хороший для бегемота і китів. Для людей занадто багато ворвані нудно. Надмірна
вага робить людину більш захекавшись, апатичними, шини легко, більше sickies,
стати тягарем
себе, родина, робота
товариші, друзі,
співтовариство. Будучи за
вагою не є прийнятним. Допоможіть
людям втратити вагу.

Перестаньте blubbery. Кінець, який має спирт і штучні
підсолоджувачі в їжі або напоях. різко зменшити,
використовуючи натуральні підсолоджувачі, зменшити
споживання натрію, використовувати тільки йодовану
сіль. Припиніть є виготовлені і GM
(Генетично модифікований) їжа.

Банкет, свято, Шведський стіл, довге харчування типу харчування поза. За харчування поза.
Вживання алкоголю під час їжі поза. Пустелі знаходяться поза. Харчування невелика частина
знаходиться в. Питна вода з якої страви в.
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Дотримуйтеся Зберігача опікуна «Повсякденність». зменшити кількість

ви їсте на кожний прийом їжі. Пийте несолодкі напої. Уникайте fissy напою.
Є щоденний день, нічні вправи. Відзначимо, «Нічний Curfew». помоліться:

1GOD чекає, щоб почути від вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

випинається - Молитва
дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Дякую за надання мені Daily
напою і їжі Допоможи мені не переїдати і стати blubbery
Я намагаюся бути вартим невеликими порціями їжі кожен день можу я бути
позбавлені болісні проблеми зі здоров'ям через переїдання Для Слави 1GOD
& гарне Людство
Ворвані люди використовують цю молитву перед кожним годуванням!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
гральний

наркоманія

Гральний використовує людські слабкості, обман, щоб принести страждання людей, сімей
та суспільства. Гральні промоутери полюють на слабких зневірених людей. Азартні envoles
ставки (На що-небудь) хеджування
(Страхування, ф'ючерси, опціони ..) , лотереї (Ви повинні бути в ньому, щоб виграти його) , спекулюючи (Сподіваючись,
що вартість активів збільшення) , Не шкодуйте для гравців. Слабкі, егоїстичні, тупі особистості вважають,
що вони заслуговують нетрудових багатства. Вони цього не роблять. Тримайте їх до відповідальності Міссісіпі
R7 ,

Учасники Reality розваг є найбільш бентежить
гравцями. Вони ведуть себе огидно, зраджувати,
обманювати, брехати, принизити інших, самі,
азартні ігри, що вони переможуть. Переможці
втрачають
виграші до 100% податку на виграш. Незароблений дохід вилучається. Уникають гравців,
промоутерів, спонсори ..
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Узяте перевага слабкості народів є злочин, клітина гральних
провайдерами, Міссісіпі R7 , гральні центри

(Betting магазини, казино, майбутні обміни, реальність розваг,
фондові біржі) закриті. Весь прибуток, активи грального
провайдера, професійні
картяр (Менеджер фонду, земельний спекулянт, трейдер ф'ючерсами, частка торговець, ..) конфіскуються.
Скасувати Freehold (Інвестиційна власність) ,
Individuls ', що виграли , пухкий до 100% податку на виграш. Уряд, який дозволяє грати в азартні ігри
замінюють це учасники отримують Міссісіпі R7 ,

Гравці німі, ошукані, егоїстичні погані люди. постачальник азартних ігор є брехливими
паразитарними хижими розжитися роками. Обидва BAD і несуть відповідальність.

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТІ до азартних ігор
покупка

наркоманія

Ви входите в магазин, і ви не можете залишити без
покупок. Новий продукт випущений або ½ річний
«Продажі», ви стоїте за межами магазина протягом
багатьох годин, ви повинні бути 1 вулиця щоб отримати
продукт (И) ,

Ви наркоман! Торговий наркоман!
Спекулянти використовують наркоман в свої інтереси. Маркетинг
створити щось нове (Зазвичай непотріб) , Тоді ринок якось, що
кожна людина повинна мати.
Рекламна кампанія спрямована в основному на торгових наркоманів. Постачальники Небажані для
покупок наркоманів є великим джерелом сміття і сміття. Реклама, яка не є першої необхідності
закінчується. Доставка небажаної пошти для поштових скриньок закінчується, проломи: Міссісіпі R4 , Номери
першої необхідності мати додатковий податок 50% стягується. Наркомана звернутися за допомогою.

Відповідальний торговий: Немає імпульсу покупок
(Скласти список покупок і дотримуватися його) , Магазин в поодинці. Тільки
предмети першої необхідності на покупку (Ні барахло) ,
Не використовуйте кредитну карту.
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копчення

наркоманія
копчення наркоманія, людське страждання!

Курці смердить з рота, їх одяг смердить вони
смердіти кімнату. Їх попіл і недопалки всюди.
Вони брудні, огидні, смердючі особини. Уникайте
їх! Ганьба їм.

Курці ризик для здоров'я для себе. Вони спалюють їх
губи, зуби, ясна, рот, горло, трахея і легені стають
хворий, тягарем для суспільства. Курці ліниві приймаючи
багато перерв диму і самостійно завдав sickies.

Курці ризики для здоров'я інших людей. Вагітні курці шкодять їх ненароджені. Після
народження цих новонароджені засуджені до життя, мають проблеми зі здоров'ям. Вони
можуть мати потворність, інвалідність .. Боляче ненароджена: Міссісіпі R3 Діти батьків, які
палять подати в суд на своїх батьків на компенсацію.

Курці недбалі. Вони починають пожежі, трава будинок,
ліс. Вони несуть відповідальність,
Міссісіпі R4 і виплатити компенсацію. Курці вогонь, травмовані
люди, тварини, Міссісіпі R5 , Він убив людина, тварина, Міссісіпі
R6

пасивний дим (Напад) Боляче людей. Курці, які створюють пасивний дим переслідуються, Міссісіпі
R3 , юридичні особи (Відпочинок, розваги, робота ..) які дозволяють курити переслідуються, Міссісіпі
R3 і повинні виплатити компенсацію. Уряд, що дозволить курити заміщаються і нести
відповідальність, Міссісіпі R7 ,

У 1951 році * було встановлено, що куріння шкідливе для здоров'я серйозної загрози.

Державні та урядові установи, відділи, які не курити «Пан» не в змозі служити і
захищати громаду. Ретроспективне законодавство передається і їх винні прибудуть,
Міссісіпі R7 ,
* Язичницький календар
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Будь-яка особа або група осіб, підприємницької або інший об'єкт, який сприяє

(Реклама, маркетинг, халява) дозволяє (Батьки, вчителі, робота, клуби, кафе, місця
розваг) , прибуток (Виробники, постачальники, перевізники, оптовики, роздрібні
торговці) , Робить доступними «Димов» і чи курильних приналежностей, Міссісіпі R7

Це не має значення, що містять «Димов».

Акт куріння є ризиком для здоров'я.

ZERO Толерантності до КУРІННЯ !!
нова технологія

наркоманія

Нові наркомани Технології можуть бути забавними. Вони табір за межами роздрібної торгівлі,
чекаючи, щоб купити новий гаджет за завищеною ціною. Як нерозумно!

Нова технологія наркомани дурною мутації Купівля наркоманії. Є основною причиною відходів. Вони
відмовитися від товарів, які працюють і мають тривалий термін використання дату до побачення. Вони
ніколи не навчитися використовувати свої нові технології. Тому що вони не мають його досить довго. Ці
наркомани перетворити довгострокові продукти в витратні.

Найновіші технології не переробляється. Створення проблем утилізації відходів для
Шир і майбутніх поколінь. Виробник мікрочіпів виявляє новий чіп кожні 6 місяців, щоб
задовольнити нові технології наркоманами , Прекрасно функціонують чіпи відкидаються.
Що відходів. Екологічний вандалізм. Виробник, дистриб'ютор, Міссісіпі R7

Необхідність Товариства встановити правила. Рішення Custodian Гардіан, кожен новий продукт
має термін придатності 7 років. Вона не може бути замінена на нову модель протягом 7 років.
Breach, Міссісіпі R7

Люди, організації, які створюють наркоман і годувати наркоманії є
нікчемними, аморально, злочинцями.

Вони несуть відповідальність: Міссісіпі R7 ,
ПРИМІТКА !! Це відноситься до всіх «наркології». батьки неповнолітніх (17 ВОНА, ОН 18) підзвітні.
Міссісіпі R1 , 1 вулиця злочин, 2 й злочин Міссісіпі

R2 , сипучі все їхні діти. Не можу доглядати за одною неповнолітній.
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ГОРЯЩАЯ
Після того, як людство виявило, як використовувати вогонь. Він бачив це як благословення.

спалювання деревини доповнювали спалювання викопного палива. англійська

Християни введення індустріального століття почалися забруднення,
що призводить до зміни клімату. Вогонь і горіння тепер загроза,
прокляття.

STOPBURNING ЗАРАЗ !!!
Найнебезпечніша частина гару, ДИМ. У пожежах greates
загроза здоров'ю, смертність вдихання диму. У більшому
масштабі диму, що піднімається в атмосферу Зупинки втрат
тепла в космос.
Поверхнева вода зігріває, поверхня земля прогрівається, лід
тане: ЗМІНА КЛІМАТУ!
Для того, щоб вижити потреби людського тіла Дихаюча

повітря. Humans спалювання речей є

головною загрозою для «дихаюча повітря».

Non дихаючий Air У вас є 4 хвилини, щоб жити!
ZERO ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО забруднювачів повітря !!!!!!!

енергії
Занадто багато вільного часу, занадто великі будинки, занадто великі доходи, занадто багато іпа Потрібних
гаджетів, створили сплеск в постійно зростаючих потреб у енергії. Поточна енергія екологічно чиста, має
високі витрати на впровадження, високий хід і витрати на технічне обслуговування. Забруднюючі енергії
покладається на спалювання. Горіння замінюється, що не спалення.

Внутрішні і не внутрішнє спалювання гною, деревини, вугілля,
газ і нафту для приготування їжі, теплової та електричної енергії,
КІНЕЦЬ! Електростанції, що спалюють (Вугілля, нафта газ, уран)

для створення енергії є Закрити і демонтується. Енергія
виробляється, які не спалення. Забруднюючі
Власники, оператори
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переслідуються, Міссісіпі R7 , Уран і вугільні шахти закриті, опечатані. Це Власники, Оператори в
клітці, Міссісіпі R7

Спалювання вугілля виробляє велику кількість забруднюючих повітря диму (Вуглекислий
газ) , Двоокис вуглецю дрейфує вгору. 50% запиваючи дощем інші дрейфує в атмосферу
були він накопичується. Вуглекислий газ пропускає сонячне світло, щоб нагріти Землю, але
перешкоджає частина тепла від випромінюється назад в космос (Глобальне потепління) ,
Результат поверхню Землі повільно нагрівається. Цей нагрів температури поверхні різко
збільшується з року «O» * (2004) , Це потепління зменшує розмір льодовиків і полярних
льодів. В результаті в результаті підвищення рівня моря і зміна клімату.

* управління часом CG New Age
З

Вугілля транспортується відкритим (Непокритий) рухомого складу.

Вугілля пил видувається на: тварини, люди
(Очні інфекції, respitory проблеми, висип ..) , пральня (Вивішувати сушитися
потреби перемиваючи, щоб уникнути висипання) , грунту (Рослинництво, сад,
фруктовий сад, рослинність) ,
вода (Бак, струмок, озеро, річка, море) є фільтрація забруднених потреб. Вона закінчується.

вугілля виробляє брудна енергія

Вугілля душить нас
чисте вугілля є Неймовірна правда про зірок
СТОП

вантажівки, закрити Mines:

ВИЖИТИ !!!
Печіння замінюється, «Solar, вода, вітер» !!
Печіння для переміщення внутрішнього і зручності внутрішніх перевезень
Закінчення! Газ, нафта використовують не пекуче. Внутрішні і не внутрішні
перевезення на Freeways замінюється Freeway Трамваї (Див Шир) ! Далекобійник
над наземним транспортом тільки залізничним транспортом. Індивідуальний
забруднює транспорт припинено. Скасувати нові автостради.
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Збільшується населення потребує більш енергетичному плануванні. Зниження споживання енергії на
людину є обов'язковим. Ніч Комендантська є обов'язковим. Зниження енергії для leisuretime діяльності
має важливе значення. Кластер будинку замінити, подвійний гараж, марнославство сади 2 поверху
особняка, басейн, ...

ніч Curfew
Людське тіло не було розроблено, щоб бути нічним способом життя. Люди зловживають свої сили
мозку, щоб створити нічний спосіб життя. Цей спосіб життя витрачає багато енергії, збільшує
злочинність, шкідливі, збільшує споживання енергії ..
A 7 годину нічного комендантської години з 14-ї
години 21 (CG Клок) є обов'язковим. Під час
нічних НЕ чартерів «НІ» автомобільний
транспорт

(Комерційні, приватні, громадські ..)
дозволяється пересуватися по дорогах, за
винятком аварійних автомобілів!

Немає вуличних ліхтарів, світлофорів, реклама ... не включені. Немає компанії відкриті. Ні Повітряний
транспорт не працює, аеропорти закриті! Повітряний транспорт повинен приземлитися в найближчому
доступному посадковому поле! Немає залізничного руху! Залізничні станції і термінали закриті! Потяги
залишатися нерухомими на станції під час комендантської!

Ніхто не працює (Все закрито) крім мінімального аварійного особистого. Ніяка енергія не повинна
використовуватися для аварійної ситуації або обігріву за винятком! 1 громадська радіостанція новини
передачі. Всі інші розваги вимкнені! Жоден офіс, немає виробництва або роздрібної торгівлі не повинен
працювати або використовувати енергію! Удома можна використовувати нагрівання при дуже низьких
температурах (Dresss тепліше) , Шир нав'язує Night Curfew.

Вільний час
Печіння курити барбекю, «End! З дверей опалення, «Енду»! Холодні поза
носити теплу тканину. Або зайти всередину. Використовуючи відкритий
Нагрівання, Environmental вандалізм, Міссісіпі R7 ,

Головний не використовувати бензин горіння Садових інструментів!

Заохочуйте член сім'ї, друг, сусід, колега по роботі, щоб не використовувати
бензин горіння Садових інструментів! Стій

(Ненасильницьких) ! Спільнота від виробництва, продажів,
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покупка, бензин спалюючи на город! Це ваш моральний і громадянський обов'язок до кінця
забруднюючи в вашому районі співтоваристві! Тримайте сім'ї, друг, сусід, колега по роботі,
співтовариство до відповідальності за забруднення!
забруднює Розваги Закінчення. В повітрі: Авіасалонах, приватний повітряний транспорт (Літак, реактивний
літак, вертоліт, безпілотний, космічний човник ...) , Відповідно до водою: моторизована веслування, що
належать приватний морський транспорт (Катер, круїзних суден на повітряній подушці, водні мотоцикли,
катери, яхти, ..) , На землі: всі 2,3 & 4 колеса моторизовані (Спалювання палива) , Цикли, велосипеди,
позашляховик,

баггі, спортивні автомобілі, лімузини, дорогі автомобілі. Гоночний автомобіль, автомобіль трюки.

Феєрверки є основним забруднювачем. Вони стають все більш
поширеними більше більш забруднює довкілля. Dependng забруднення
повітря стану погоди може зберігатися протягом дня. Забруднення
частинок осідає на воді забруднюючої його, що робить його
непридатним для пиття. Феєрверк End! Лазерні фари замінити їх.

води
60 +% нашого тіла складається з води. Кожна клітина в нашому організмі потребує.

Вода змащує суглоби, регулює нашу температуру тіла і очищає наші
відходи ...
Стиснутий пар атмосферної води утворює крапельки.

гравітація Землі тягне краплі вниз (Дощ)
на поверхню. Дощ є основним джерелом прісної води. Це дощова вода
використовується для пиття, приготування їжі, приготування їжі, прання,
особистої гігієни, ...
Людина мав звичай бути в змозі пити дощову воду, використовувати його для їжі
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підготовка. Це не рекомендується, дощова вода забруднена, нездоровий,
токсичний, кислий, неприємний смак, погано пахне. Пральня не слід
залишати під дощем, щоб стати забрудненими (Брудний, липкий,
смердючий) , Мало того, що це виглядає брудно і погано пахнуть, але це
може викликати роздратування шкіри.

Холодний дощ, як град або сніг. Сніг накопичується на високих горах, арктичні і
антарктичні створення запасів прісної води. Сніг білий, забруднений сніг сірий навіть
чорний. Чорний сніг зустрічається в Гімалаях, льодовики по всьому світу, Гренландії і
Антарктиди.

Спільноти створюють нові водойми. Ці резервуари покладаються на дощову воду і
талий сніг, щоб заповнити їх. Через забруднення цих вод необхідне лікування до
вживання в їжу людиною.
Резервуар повинен бути глибоким, а не поверхневим. Глибока вода холодніше, зменшуючи
випаровування, зростання водоростей особливо отруйний тип і інвазії комах. Водні види спорту
заборонені, щоб зупинити сечовипускання, менструація і pooing в воду (Перетворення води в
каналізацію) , Водні транспортні засоби (Водні лижі, моторні човни ..) забруднювати (Нафта, бензин,
акумуляторна кислота ..)

вони заборонені! Виняток: Парк-Ranger транспорту.
Людина не може покладатися на співтовариство робить це правильно. Ні лікування, часткова
обробки, неправильне лікування, скорочення витрат, корупція, кримінальна поведінка .. Головна
обробка води стає обов'язковою.

Головна обробка води вимагає фільтрації. Фільтрація зменшити:
миш'як, азбест, хлор, хлороформ, карбонат твердість, мідь,
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бруду, гербіциди, важкі метали, свинець, пестициди, іржа .. Крім того, в жаркому кліматі
відфільтровану воду необхідно кип'ятити для захисту від смертельної

(Мікроорганізм) хвороби.

Загроза прісної води Незабаром попит на прісну воду буде
перевищувати наявність прісної води.
Забруднене водний шлях-х (Струмок, струмок, річка, ставок, озеро ..) створити дефіцит прісної води. Дощова
вода заповнена з фармацевтичними препаратами, токсином, отрутами .. незаконним скиданням
промислових відходів, токсини, отрути ..

Забруднюючі акваторії решт, забруднювачі довкілля переслідується, окремі особи

Міссісіпі R3 всі інші, Міссісіпі R7 ,

доповнення прісноводний
Опріснення використовує багато енергії, дорогої. Споживання води негативно впливає на
навколишнє середовище, притягуючи велика кількість риби, молюсків, яйця .. в систему. Великі
морські істоти виявилися в пастці на екрани в передній частині структури впуску. Хімічна
обробка, корозія, створює теплий розсіл, який відпускається назад в океан.

Опріснення має високий вміст бору робить для більш низької якості води. Ця вода використовується в
сільському господарстві, скотарство та виробництво харчових продуктів призводить до дієти з високим
рівнем бору. Тривалі споживають високих рівнів бору шкідливо для здоров'я.

Відновлені стічні води, стічні води проходять через первинну обробку, щоб
вийняти тверді речовини, поживні речовини видаляються, фільтри видаляють
більшість бактерій і віруси. Потім вода продавлюється через мембрану для
видалення молекул. Тести не розкривають всіх медико-ризиків.

Туалет в кран є останнім засобом.
Вода в пляшках (Дорого) підходить для подорожей. пластик (Стала серйозною загрозою, припинити
і використовувати його) пляшки з водою викид хімічних речовин, які стають небезпечними, коли
прогрів (Сонце, обігрівач) ,
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скло (Без свинцю) рекомендуються пляшки.

Ароматизована питна вода
Для різноманітності питної води зі смаком. Деяка приправа нездорова і слід уникати. Ароматизований
воду можна подавати холодним або гарячим.

підходить ароматизовані напої: Яловичина, екстракт курки, какао, кава,
фрукти, трави, спеції, чай, овочі.
нездоровий ароматизовані напої та доповнення: Алкоголь, штучний колір, штучний
ароматизатор, штучний і натуральний підсолоджувач, газованих, кола, Cordial, енергетичний
напій, лимонад, кава без кофеїну, фруктовий сік, Консерванти, натрію, ..

Питна вода є
кращим
Повсякденна рутина: Вставай, є 0.2л стакан злегка охолоджену, фільтровану воду. Перед
кожним прийомом їжі (Сніданок, ранні закуски дня, обід, пізні закуски дня, вечеря) має 0.2l
склянки злегка охолоджену, фільтровану воду. Є питне скло (Не пластик) наповнений 0.2л
фільтрованої води на кожну тумбу. Випити протягом ночі кожен раз після того, як ви
відвідали туалет і при наявності сухого горла, пити відпочинок вранці.

Будь-яка особа, організація, уряд, що заперечує питну воду або причина,
наслідок забрудненої води. звітували, Міссісіпі R7

Немає споживання рідини Ви не маєте 4 дня, щоб жити
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Зрошення! Використання підземних вод для зрошення виснажує підземний резервуар води
швидше, ніж вона може поповнюватися. В результаті чого висихання цілих екосистем, створюючи
нестачу прісної води. Ґрунтова вода зрошення закінчується. Будь-яке нелегальне використання
підземних вод для зрошення переслідується, Міссісіпі R7 , Уряд дозволяє Грунтові зрошення,
замінюється і членів це судове переслідування, Міссісіпі R7 ,

Зрошення, використовуючи Прісну воду з річок, озер, струмок .. уповільнює потік води. Це
сприяє випаровуванню. В результаті посухи! Цей тип зрошення в результаті припинення
цивілізації. Кінець зрошення.
порушення: Міссісіпі R7

Розробка продукту
Коли люди створюють, їх творіння повинні мати початок, кінець і піддається
переробці. Приклад: побутової продукт, виготовлений
(Початок) Використовувати за датою (Кінець) , біорозкладні (Вторинна переробка) ,
Все зроблено, щоб бути вторинній переробці!
Вироби зі стадії концепції повинні бути здоровим, безпечним, не забруднює навколишнє середовище
біологічно і в іншому випадку для повторного використання. Все виробництво і використання біорозкладаних
і чи іншим чином переробляється. порушення: Міссісіпі R7

Стій, використовуючи все, що шкідливо для здоров'я, небезпечно, забруднює, не є біорозкладаним або
іншим переробкою! Виробництво Виробничі хворих, небезпечних, що забруднюють навколишнє
середовище товарів є злочином, Міссісіпі R7

GM-Crop ( Монстр насіння) > GM-Food ( Нездорова їжа)
генетичні модифіковані (Інженерія) Посіви на основі насіння змінених людьми з 1GOD-х
Оригінальний дизайн. Для Greed, спекуляція і образливо 1GOD , 1GOD не хоче
Генетичний реінжинірингу. Еволюція розвиватися, видозмінюватися, ...

Довідкова інформація: Під час вторгнення США в Південно-Східній Азії. Американські військові
замовили розробку і використання Гербіциди (Agent Orange) ,
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зброю, масове знищення системи рослинності і Eco. видалення листя полегшила з
повітря гармати вниз біжить дитина, жінка і домашню худобу (Збільшення killrate) , Отруєне
екосистема привела до мутацій. Результат вроджених дефектів хворі люди, тварини ..

Гербіциди небезпечні, забруднюючи ґрунт і водні шляхи. Виробники, дистриб'ютори Гербіциди
переслідуються, Міссісіпі R7 , Уряд, що дозволить це забруднення замінюється, Міссісіпі R7 , харчування
забруднена (Гербіциди) непридатна для споживання (Тварини, людина) , Він руйнується!

Виробники гербіцидів (Жадібні хижі паразитарні спекулянти)
розширено з Plantkillers в насінні отруйник. Нормальні насіння модифіковано з
використанням методів вивчених створінь «Гербіцидів». Ці зміни створюють неприродні
мутації " монстр Семена ' , Модифікації роблять насіння імпотентом повторно посів врожаю,
змушуючи постійно купувати насіння кожен сезон (Зло аморальною Жадібність) , Бджоли
відкидають ГМ-рослини!

Еволюція зауважує модифіковане насіння. Він відповідає, змінюючи все, що насіння
приходить в зіткненні з, екосистемою, харчової ланцюгом.
Посіви з генетично модифікованого насіння в кінцевому підсумку відбувається прямо (Хліб) для
споживання їжі людини або через корм для тварин (Риба, м'ясо, птиця) , істоти (Морські істоти,
птахи, ссавці) годували ГМ культур прямий (Курка, свиня ..) або непряме (Гризуна їсть насіння,
Гризун з'їдено Хижак, Хижак убитий Hunter стає Gourmet вечерю ..) , Не їжте GM обід!

Харчування істоти їдять впливає на травлення. Для того, щоб переварити модифіковані садить істоти
травна система повинна модифікують (Генетичний інженер-ре)

Сам по Еволюції. це неприродне (Anti GOD) типу Evolution створює нові
неприродні типи мутацій. Невідома загроза!
генетична модифікація (ГМ) анти 1 GOD , загроза для людства, всі інші істоти і навколишнє
середовище. ГМ сільськогосподарські культури через потік на ефекті змінюють всю
харчовий ланцюг. Створення мутацій, які створюють нові хвороби & життя загрожує
глобальні кари в усіх членах ланцюга їжі! Люди стануть більш хворими, вмирають молоді,
більше хворих дітей, більш викиднів ...

GM-Food ( Нездорова їжа) : Люцерни, Дитяче харчування, бекон, хліб, сухі сніданки, каноли,
цикорій, кукурудзяна, бавовняне масло, яйця, шинка, маргарин, м'ясо, папайя, горох,
картопля, домашня птиця, Ковбаси, Соя,
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Цукрові буряки, цукрова тростина, солодкий перець, помідори, пшениця, цукіні ..

Сказати ' НІ ' в GM їжі !

Потрібно зробити! Cure на цю загрозу Людства і Eco System є профілактика і
лікування.

ПРОФІЛАКТИКА! Стій: GM дослідження, виробництво насіння і
GM рослинництво.
ЛІКУВАННЯ! Уряд переслідує: GM Scientist, керівники, директори, власники,
хлібороби за злочини проти людства і проти системи Eco. Міссісіпі R7
Уряд закінчує загрозу від палючого GM досліджень і виробничих
потужностей Seed. ГМ-культури згоряють. Забруднені грунти були
генетично модифіковані сільськогосподарські культури були вирощені в
випалених 3 рік поспіль. Уряд, який не такий обробки »замінюється.

НІ GM> NO GM Seed> NO GM Crop> NO GM Food
У домашніх умовах не їдять ГМ продукти харчування! Заохочуйте член сім'ї, друг, сусід, колега по роботі,
не їдять ГМ продукти харчування! Стій (Ненасильницьких) ! Спільнота від виробництва, продажів, покупок,
ГМ-продуктів! Це ваш моральний і громадянський duty.to кінець GM (Семена, урожай, харчування) !

Боротьба зі шкідниками
усередині Інсектициди (Хімічний) які використовуються, нападають на нервову систему. Вони роблять
ненародженої, новонароджений гіперактивний. Інсектициди дратують людини і тварин дихальної систем. Не
використовуйте Інсектициди всередині. Зберігати в чистоті і порядку.

поза Інсектициди (Хімічний) використовуються на сільськогосподарських
культур, садів і їжі. Сільськогосподарські культури, сади і продукти
харчування, які були забруднені непридатні для споживання людиною або
твариною. вони спалені

22

1 Церква 15.02.2.1 Н-В-м
Закон Подавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

співтовариство (Шир) , Інсектициди просочитися в систему водопостачання, що закінчується в океанах.
Забруднюючі система Ocean Eco, забруднюючи морепродукти.

Fracking
Fracking є великою загрозою для навколишнього середовища, спільноти, людей ..

Fracking є процес буріння і ін'єкційного рідини при високому тиску в сланцевих порід гідравлічного
розриву пласта, що рилізинг гази (Токсичний) , Високий тиск викликає «Землетруси».

Кожен процес має потребу в мільйонах літрів води. Вода має токсичні хімікати
та пісок додав. Під час процесу газу метану
(Збільшує глобальне потепління) і токсичні хімічні речовини забруднюють ґрунтові води
поблизу. Пити цю воду призвело в випадках неврологічних, сенсорних і респіраторного
пошкодження людей, тварин.
Waste рідина залишається в надземних калюж випаровуються. Вивільнення летючих органічних
сполук в атмосферу, забруднюючи повітря, створюючи озон на рівні землі і кислотних дощів. Це
призводить до нездорового худобі, сільськогосподарських культур, фруктів і зморщені неїстівного
пасовища .. Жителі скаржаться на втому, нудоту, головний біль і гірше.

Іноді вибухові речовини використовуються, які викликають землетруси. Використання поблизу
faultlines може викликати сильний землетрус. Ці вибухи пошкоджують підземні резервуари. Вони
випускають гази, які можуть почати «Wildfire на"!

Fracking є екологічною катастрофою. Fracking Кінці!
Власники, оператори переслідуються, Міссісіпі R7 , Уряд, що дозволить Fracking замінити,
його члени несуть відповідальність, Міссісіпі R7 ,

покидьки
Створення сміття зменшується!
Біорозкладана або багаторазова упаковка використовується.

Виготовлення ОДНОРАЗОВІ продукції * КІНЕЦЬ! Друк
небажаної пошти * КІНЕЦЬ!
Виготовлення непотрібного сміття (Предмети колекціонування, гаджети, дизайнер передач ..) * КІНЕЦЬ!

* Ці постачальники переслідуються, Міссісіпі R7
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Це ваша моральна і громадянська кінець duty.to поховання Нелегальне Сміття Сміття
в вашому районі спільноти! Тримайте сім'ї, друг, сусід, колега по роботі, бізнес,
суспільство, відповідальність за забруднення! Громади з кімнати, щоб скинути сміття (Звалище)
,
Ми повинні скоротити Garbage ЗАРАЗ!

папір
Вирізати використання паперу. Це зменшує сміття. Це економить дерева!

заміщати газети з цифровою новиною. Газети приносять застарілі новини без відео.
Газети мети продати оголошення, знаменитість плітку і застарілі сенсуалістична
новини. стій! Купівля газети!
заміщати журнали з цифровою публікації. Журнали приносять застарілі дані без
аудіо, відео. Журнали мета продати рекламу, з невеликою кількістю relavant корисної
інформації. Без користі аудіо відео. стій! Купівля журналів!

заміщати книги з цифровою публікації (Е книги, Pdf в) , Книги важкі. Оновлення
вимагає нової книги. У них немає аудіо, відео. Не може бути скопійований. Візьміть
занадто багато місця. стій! Купівля книг!
заміщати щоденники журнали з цифровими файлами. Щоденники Журнали книги (Див
замінити книги) , стій! Купівля книг!
заміщати службові записки з електронною поштою. заміщати паперові
архіви з цифровими файлами.

Е

заснований кінець паперової реклами ( Небажана пошта) , Немає більш небажаної пошти!

Роздача небажаної пошти Environmental Вандалізм, Міссісіпі R7 ,
Зжив надруковану папір подрібнених. Замочують у воді. Після того, як солодкуватий він
подається глистів черв'ячного ферми.

пластик
Пластмаси пролили мікрочастинки. Вони увійшли в харчовий ланцюжок, включаючи
людей (Кров, органи) , Створення в організмі вони невідома загроза здоров'ю людини і
виживання.
заміщати пластикові напої та харчові контейнери з багаторазовим склом,
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керамічні контейнери. Завершення виробництва всіх пластикових контейнерів. Завершення
виробництва всіх пластикові та приладів соломки. Порушення є екологічної Вандалізм, Міссісіпі R7 ,

заміщати пластикові мішки для перенесення з багаторазовими мішками тканини. Кінець виготовлення
всіх пластикових пакетів! Порушення є екологічної Вандалізм, Міссісіпі R7 ,

заміщати пластикова взуття з тканиною або шкіряним взуттям. Кінець виготовлення всіх
пластикових взуття! Breach, Міссісіпі R7 ,

заміщати пластикова одяг бамбука, тканини, бавовна або шерсть одягу , Кінець
виготовлення всіх пластикових одягу! Breach, Міссісіпі R7 ,
заміщати пластмасові іграшки іграшки, виготовлені з металу або дерева. Кінець виготовлення
всіх пластикових іграшок! Breach, Міссісіпі R7 ,

заміщати пластикові кожухи на споживчі товари з корпусами з металу або дерева. Кінець
виготовлення всіх пластикових корпусів для споживчих товарів! Порушення є екологічної
Вандалізм, Міссісіпі R7 ,

заміщати пластикові меблі з меблями з металу або дерева.
Кінець виготовлення всієї пластикових меблів (всередині зовні) ! Breach, Міссісіпі R7 ,

заміщати пластмасові вироби сантехнічні з сантехнічними виробами
(Всередині, зовні, під землею) виготовлена з металу. Кінець виготовлення всіх пластмасових
сантехнічних виробів! Breach, Міссісіпі R7 ,

Кінець використання, маючи пластмаси в будинку, в школі і на роботі.

Торгівельні центри
У торговому комплексі, що має 7 торгових точок, що продають ті ж товари

(Джинси, ..) управляє 7 різної спекуляцією Entities витрати енергії, капітал,
площі. У 7 Роздрібні магазини замінені на 1
CRON роздрібна торговельна точка (1 CRON для кожного сегмента) , Торговий комплекс
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замінюється ' CRBC ( CRON Retail, Bazaar комплекс) «! Паразитичні Сутності хижих
спекуляції (Торговий комплекс роздрібна торгівля) закриваються, власники, оператори
переслідуються, Міссісіпі R6 , CRON Retail замінює все Клони фастфуд зі здоровим (безалкогольний)
Напої Бар. CRBC є частиною Шир Oasis (Хранитель Хранитель живе тут) ,

салон Nail створюють токсичні пари. Вони являють собою ризик для здоров'я повітряного
забруднювача. Це забруднення надходить у систему циркуляції повітря. Працівники засобів захисту
органів дихання. неосвічені клієнтів (Жертви) немає. Ці магазини широко відкриті, поширення токсичної
пари вдихуваного перехожого. Це ризик для здоров'я є найбільш threating для вагітних жінок,
новонароджених і літніх людей. Якщо ви зазнали впливу токсичних випарів подати в суд на салон і
торговий центр для компенсації. Закрий їх, заборонити їх. Судове переслідування власників, керівників, Міссісіпі
R7 Це також відноситься до краси і перукарень салонах. Примітка! Не відноситься до різаки для
волосся.

містобудування
Мета Шир планування полягає в використанні землі для більшої користі спільноти і Хабітат. Це має
важливе значення для спільноти і Хабітат гармонізувати. Всі родючі землі повинні бути використані
для вирощування продуктів харчування, скотарства, забезпечення притулків призначені для
природної рослинності і місцевих рідні істот (Без іноземного) , Non родюча земля повинна
використовуватися для внутрішнього, чи не побутової будівлі. Існуючі будівлі на родючих землях
знесені і перероблені на НЕ родючої землі. Особняки з марнославством садів, будинків відпочинку,
квартири, пентхауси, пенсійні села замінені Ширше кластера будинків про незастосування родючої
землі.

Міста з 1 мільйон + жителів і Freeways є 2 основні проблеми:
забруднення навколишнього середовища і годину пік затори. Обидві ці проблеми
тепер потрібно не пізніше рішення. Рішення Зберігача Зберігач. Freeway Трамваї (Див
планування Shire)
заміна індивідуального транспорту! Rail замінює далекомагістральний Big Rig
перевезень вантажів.

В ході проекту в Австралії сотня овець заволала, як вони болісні
повільно вмирали від спраги. Поблизу гольф курси напоїв їх покласти
зелений. Гольфістів пили охолоджену воду в основному змішаний з
алкоголем.

Це огидно! 1 GOD злиться. Golf нерозумно марно елітарне розвага. Вона закінчується! Гольфи
перероблені для їжі вирощування.
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Гравці в гольф непотрібних членів спільноти. Вони непридатні займають керівні
посади. Хранитель Хранитель ГАНЬБА Триматися!
Питна брак води і проекти роблять його неприйнятним для роботи приватних,
туристичних та Комерційних басейнів. Всі басейни заповнені з грунтом. Власники не
компенсуються. CG ГАНЬБА Триматися!
Celebrity спорт потребує мета побудувати об'єкти (Зал, стадіон ..) , інфраструктура (Рейкові,
дороги ..) , Це витрачає ресурси громади та створює довгострокові (Шир) борг. Послуги є
енергія марнотрат і створити багато сміття. Припинити будівництво цих об'єктів і знести
існуючий.

Ці події поставляють розваги, алкоголь, кола, інші солодкі напої, азартні ігри, нездорове харчування (Жирна,
жирна, солона) часто супроводжується насильством (Напад, гнів, метальні об'єкти, акти вандалізму) ,
Заходи створюють багато сміття (Пляшки, продукти харчування, папір, пластик, банки) які потребують
зберіганні
(Landfil) , Азартні ігри призводять до скоєння злочинів: Обман (Nobling, такелаж результату ..) ,
Залякування, шантаж, насильство. Це закінчується!

експлуатація тварин
Тваринна жорстокість Ends. Корпус батареї знесений. Замінюється «Вільний діапазон». Оператори
корпусу батареї переслідуються, Міссісіпі R4 ,

транспорт Життя тварин далі 30 км решт. Розриви виробник, агентом, транспортний
оператор первинним переслідуються, Міссісіпі R4 ,

Цирк тварин розваги Закінчення. Дресирувальник, оператор Цирк переслідуються, Міссісіпі
R4 ,
Тематичний парк розваг тварина закінчується. Дресирувальник, оператор Themepark
переслідуються, Міссісіпі R4 ,
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Зоопарки закриті і замінені Wildlife святилищ які будинок тільки місцеві дзвінкий. Нелегальна
зоопарк закритий, оператор отримати х, Міссісіпі R4 ,

Тварина бореться End. Власник тварин, дресирувальник, промотор клітина, Міссісіпі
R4 , Будь-яка людина, (И) забезпечення азартних ігор отримати, Міссісіпі R6

Гонки тварин Закінчення. місце гонки закриті, зруйновані. Гонки власника тварини, тренер і
місце проведення гонок оператор переслідується, Міссісіпі

R4 , Гонки Об'єкту зносяться.
Thrill вбивство (Safari полює, Royal полює, інші полює) тварин
Ends.
Promoter, Hunters переслідуються, Міссісіпі R4
Тільки Рейнджери можуть відбраковування тварин.

A

Сільське господарство: затоварення худоби на акр результатів в перевипасання і можливої

ерозії землі. В результаті в тих, хто недоїдає багатостраждальних тварин. Затоварення перев
кінці. Для кожного страждає тваринного фермер, власник ранчо отримати, Міссісіпі R4

Е

Ерозія грунту також відбувається, коли всі дерева видаляються з землі. Основною причиною

ерозії грунту і страждань худоби є управління неправильно і занадто малий операція. Рішення
CG: Шир створює CRON з кваліфікованими людьми і комерційним життєздатного розміром
операції.

військовий
Військові забруднювати з транспортом і вибуховими речовинами, А.Н.

(Atomic ядерний) , B (Біологічні) , C (Хімічний)
зброю. Вони являють собою загрозу для здоров'я людей, тварин, рослин. Вчені,
які створюють цю зброю отримати Міссісіпі R7 ,

Виробництво faciities, запаси цієї зброї
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зруйновані, знищені Шир. Governmentthat дозволяють виробництво або
зберігання зброї замінені і отримати, Міссісіпі R7

ВИЖИВАННЯ молитва

день виживання 11.1.7.

дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Спасибі ви для виживання
Людства
Я намагаюся, щоб допомогти моє тіло, і співтовариство породи вижити, я
повинен зробити виживання мій пріоритет NO.1 ласка, підтримайте мої
зусилля, щоб вижити Славі 1 GOD & гарне Людство

Ця молитва використовується на Виживання день (CG Kalender)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
теми Fun-Day * які є immportant для еколога:
День забруднення 4.2.7 ~ дефоліант День 6.2.7 ~ День Голокосту 8.2.7
День Хабітат 9.1.7 ~ День виживання 11.1.7 ~ День Pet 11.3.7 День Гарне здоров'я 12.1.7
Схильність День 12.2.7 Чагарник День 13.1.7 Дерево День 13.3.7 Fun-Day теми для
задоволення громади повинні святкувати соромитися і пам'ятати.

* New-Age тайм-менеджмент
Печіння, сміття, забруднення навколишнього середовища, вандалізм не тільки загроза для цього
покоління, наступного покоління, але майбутніх поколінь.
Діти повинні повідомити батькам, що згорає, звалище сміття, створювати занадто багато сміття,
забруднюють повітря, ґрунт, воду, екологічні вандали, руйнуючи їх дитина майбутнє. Батьки притягати
до відповідальності, видаляти і Міссісіпі R7 політики, які дозволяють або несуть відповідальність за:
Спалювання, сміття, забруднення навколишнього середовища, вандалізм!

Non-дихаюча Air У вас є 4 хвилини жити НЕ-споживання
рідини. У вас є 4 дні, щоб жити!
Піклувальник Гардіан жити в гармонії з 1 GOD «S творіння!
Багато Екологи мають домашні тварина причини. Вони проводять пристрасть, час і гроші. Все дуже
красиво, змушує людину відчувати себе добре.
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Вузькі межі більшості причин. Результати в топтання на місці в основних причин виживання
людини: забруднення (Повітря, грунт, вода) , насильство (Будинок, спільнота, глобальні) ,
Багатство апартеїд (Нерухомості переходячи на позиції, влади, багатства, паразитарні, хижий,
спекуляція) , Зміна клімату!

Тільки організація з моральною силою, нескінченної наполегливістю і
1 GOD Дані рішення можуть забезпечити виживання людини.

Приєднайся до нас! > Be Green! > Бути Хранителем!

Піклувальник Гардіан також дотримуватися ніякого насильства концепції, ланцюги зла,
економічної концепції, 7Scrolls, N-At-м.

кінець

30

1 Церква 15.02.2.1 Н-В-м
Закон Подавець Manifest Як написано воно повинно бути!

