1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar

SHUN & Utanç

Yeşil Konsept
Bir insan hayatta kalma becerisi yeşil olmak !!!

Saklama Guardian ' YEŞİL Konsept 'Çabaları' 'başka kişilerin bir tehdit olmaktan
insanları çevirmek Dünya gezegeni '. Bir Sorumlusuna içine 1 TANRI 'In yarattıkları! Olmak
' Yeşil ' Evde başlar komşular ve topluluk içerir. Bir Saklama Guardian Buluşması
yerel aktivist merkezidir (Çevre, sosyal adalet, din) .

Saklama Guardian SHUN & Utanç . Bir Topluluk, sorumlu suçlu tutan MS R1-7 . Hükümet
dönüşler Yeşil Konsept Kanun içine.

BAĞIMLILIKLAR
Bir algılanan ihtiyacını sevindirici bir tekrarlayan kompulsif davranış bağımlılık. Bağımlıları
davranışları yapıyor zararı kabul etmeyerek kendisini aldatmaması. kendilerini, aile,
arkadaşlar, iş arkadaşları ve topluma zarar. çocuklardan uzak bağımlıları tutun.

Bağımlıları sanrısal vardır! Bağımlıları onlara-canlarından zevk ve birlikte hayatlarını
tutuyorsun yazılana kadar bağımlısı inanmıyorum.
Onların davranışlarında daha kısıtlı hale geldikçe Gerçekçi, bağımlılıklar bağımlıları
bireyselliği ve özgürlükleri sınırlar.

1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

BAĞIMLILIĞI namaz

EEEÿ
Bağımlılık gün 12.2.7.

Sayın 1 TANRI , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık veli vasi
yaratıcısı (1 st isim) bana bir bağımlı olmak Yardım
İnsanoğlu bu topluluk Görkemi bağımlılığı özgür olalım
bağımlılıklar yaşamda & Afterlife içinde bağımlılıklar sağlayıcılarını
Cezalandırmak içerirler Yardım 1 TANRI & İnsanlığın İyi

Bu dua Bağımlılık Günü kullanılır! Ya da gerekli.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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yasadışı bağımlılık ile Bağımlıları onların alışkanlık ketum doğanın tadını! Yasadışı
bağımlılıklar hapis ve kendine saygı kaybına neden.
Bağımlılar cahil (aptal) , saf (Akılsız) & zayıf (Ümitsiz) !
insanlar bağımlısı olduğunda, onların keyfi genellikle alışkanlık yürüten & çekilmesi
yeniden yaşamak odaklanmış olur. Aksine sigara bağımlılığı mutluluğu için potansiyellerini
tam oluşturan deneyimleri tam aralıktan daha. Bir ahlaki ve medeni görev herzaman,
hesap addics tutun var.
Addicted kendileri ve toplum için bir tehdit haline gelir. Bunlar sosyal, hilekar, dürüst olmayan,
ahlaksız, sanrısal bencil, umursamaz ve karşıtı hale gelir. Bir ahlaki ve medeni görev herzaman,
rapor addics var.

Bağımlıları psikiyatrik yardım ve yardım destek grupları gerekiyor. Nüks Bağımlıları
özellikle genç toplumu korumak için karantinaya alınır.

Adrenalin

bağımlılık

Adrenalin, nörotransmitter olarak işlev gören bir hormon. Vücudun fiziksel bütünlüğüne
yönelik bir tehdit için bir stres reaksiyonu bir ana nedeni.

Aşırı aerobik katılım, araba yarışı, koşu, gökyüzü dalış, ...
Katılım bağımlılığı yol açan bir adrenalin verir. Onların acele' alamayan zaman bu
Bağımlıları depresif olur.

Adrenalin kana bırakıldığında kan şekeri seviyesini yükseltir ve cildin ve iç organlar, kan
akımının yönünü değiştiren, kalp hız, kan basıncını arttırmak için hareket eder öğrenci
genişletir. genellikle suçlu, kızgın insanlar, endişe verici onlar başka hiçbir şey
yapmadan oturup olsa bile onların adrenalin uyandırmak. Kızgın, worried_ meditasyon.

Hız için bir ihtiyaç adrenalin rahatsızlıktır.
Herhangi yarış adrenalini verir. Kazanma daha da
büyük bir acele verir. İnsan vücudu hız için
tasarlanmamıştır. hız için gerek Onların. Kazanan
bencildir.
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Kazananlar daha fazla isteyen yol açar acele. anksiyeteye leeds kaybetmek. Bu kaygı çaresizlik yol açar. ne
pahasına olursa olsun kazanmak isteyen (Hile, madde bağımlılığı, .. kazanmak için öldürmek) .

Anti sosyal davranışlar bir adrenalin verir.
daha iğrenç, acele büyük galeyana getirir. Herhangi serseri
yol terörist sor (Tükenmişlik, kuyruk yolluk, keserek bir yolun
iterek ekstra yüksek sesle Wheelies) , çete üyesi (Zorbalık,
vandalizm, şiddet) Seri katil (Kasten korku, ağrı, ölüm)
Bir Toplum için bir tehdit procecuted Anti sosyal davranışlar MS R1-7
Rapor bir sivil görev, yol öfke, tehlikeli sürüş, kazalarıdır.

Tehlikeli faaliyetler (Stunts thrillseeking ..) adrenalini ver.
Aksi bir kazananlar acele alamayan insanlar tehlikeli şeyler yaparlar. Bu faaliyetler başkaları
için tehlike olmaktan, öldürülen yaralı olsun copycats, teşvik ediyoruz. Tehlikeli faaliyetler
sonunda, MS R2, . Katılımcılar kurtarma ve tıbbi masraflari için ödemek zorunda.

Bir Adrenalin bağımlısı olmak bir hastalıktır. Yardım aramak!

Alkol

bağımlılık

Alkol içki ve yiyecek yoluyla tüketilmektedir. Alkol tüketmek davranışsal değişikliklere
yol açar (sarhoşluk') . Sarhoşluk (alkolizm) Kazaları, saldırılar ve Irza geçmek,
Vandalizm ana nedenidir. Sarhoşlar bir yük, topluma bir sıkıntı ve tehlikedir.

Alkolizm Alkol tüketmek için baskın ihtiyacıdır.
Bütün bağımlıları gibi, Alkolikler başkalarının & topluluğun yukarıda kendi
bencil ihtiyaçlarını koydu. Alkolikler ödünç & bir içki almak için çalmak,
yalvaracaksın! Alkolikler tedaviye ihtiyacı vardır. Tedavi kuruma oluşur! Tedavi
bir çözüm değildir. Alkolikler yakında geri sarhoşlar ediliyor!

Alkolikler için en iyi yardım Alkol kullanılabilirliğini durdurmaktır.
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Üretim, Alkol pazarlama ve dağıtım sona ermelidir.

ALKOL için SIFIR TOLERANS !!!

HIRİSTİYANLIK Alkolizm yayılan ana nedenidir.
Christian Idol (Yanlış put) isa (Yanlış kurtarıcı) Alkol içmek için
Hıristiyanları anlattı (kırmızı şarap) . Hristiyanlar dini karmaşa ve
olmayan dini toplantılarda Alkol içmek. Christian HE & SHE
çiftleşme önce Alkol içmek. Hamilelik & emzirme sırasında
Hıristiyan SHE sürekli içme Alkol (Bebek alkolik doğar) . Hıristiyan
ebeveynler Alkol içmek için çocuklarını teşvik ediyoruz. Hıristiyan
ebeveynler kötü ebeveynler vardır!

Alkol ile ilgili sütten edilmiş olan Genç Hıristiyan kilisesinde
karışıklık görür, Priest, Ebeveyn, arkadaşlar, komşular Alkol
içmek. Genç bir Hıristiyan anne ev, Leisuretime & fonksiyonları
Alkol içmek görür. Genç bir Hıristiyan (HE ve SHE) yaş
grubundaki sosyalleşme zaman aşırı içecek eş basınç kabul
edilebilir karşı karşıyadır. Genç Hristiyan HE çiftleşmeye veya
tecavüz etmek sarhoş genç SHE olsun. Hem 'Çöp' haline gelir.
Ayıp, Shun, Çöp!

Hıristiyan keşişler dua ve kutsal manevi ilham Alkol döndü
okuma yoluyla manevi ilham bulamadık. Memnun değil, rahipler
kendi Alkol üretti. Üreten ve içme Alkol sarhoş uyuşukluk sabit bir
halde keşişleri tuttu. Şimdi bilgilere sahipti (La la kara) .

Katolik Okulları Meyhane gibidir. Müdürler bir bar var (Pahalı
alkol) Öğretmenler sosyal kulüp bir bar vardır. İdare şarap
vardır (ucuz) karmaşa ve fon yaratma için.
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Her Cuma ve Cumartesi sarhoş Hıristiyanlar Bash, Tecavüz & öldür. Pazar günü onlar 'İtiraf'
'Forgiven' olsun. onlar bir içecek için uğraşmak gittikten sonra

(alkollü) . Kilisenin sonra onlar arkadaş, aile ile alemleri içki gidin.
Alem içki Hıristiyanlar 'Aile İçi Şiddet' ana nedenidir.
1GOD çaresiz kalmış durumda, affetmek ve sorumlu tutmak olmaz, bu nedenle
İnsanoğlu yapar. Her sarhoş sorumlu tutulur.
Hıristiyanlık buna çünkü teşvik Alkol tüketimi bir din veya kült olarak kabul edilemez. 1GOD
İnsanoğlu Alkol tüketen ederek sağlığını yok etmek istemiyor. 1GOD Alkol Hıristiyan
bağımlılığı ile hayal kırıklığına uğradı.

Hıristiyanlığa HAYIR deyin !!! Alkol NO deyin !!!
YAPMALI :
SHE sarhoş HE çiftleşmek değil. HE sarhoş SHE çiftleşmek değil. Hamilelik sırasında
içme SHE ev hapsine alınır. emzirme ev hapsine alınırken, SHE içme. Bir topluluğu her
doğmamış, yenidoğana bakım görevlidir. Alkollü SHE bir üst olmak uygun değildir.
Foster anne Alkollü SHE bebeğini yükseltmek.

reşit olmayan çocukları ile Ebeveyn (SHE 17, HE 18) Bu içki Alkol kabul edilemez. Her
topluluk yaş çocuk altındaki her bakmaktır görevlidir. Alkollü Ebeveynler Kutsal Matrimony
Sözleşme onların reşit olmayan çocukları Foster-ebeveynler tarafından büyütülen iptal edilir.

Eğitim tesisleri Alkol özgürdür. Eğitimciler (İlkeleri, Öğretmen, Yöneticileri) kim getirmek
kaldırıldı ve Okullar yasaklandı Alkol tüketmek. Hıristiyan Eğitim-tesisler halk eğitimi
aktarılır (Tazminatsız) . Hıristiyan Eğitimciler (İlkeleri, Öğretmen, Yöneticileri) kaldırıldı
ve Eğitim yasaklandı. Onların okul çubukları onların Alkol yok edilir yıkılmaktadır!

Her topluluk (Shire) onun insanlara bakmaktır görevlidir. Alkol
bir topluluk tehdit içeriyordu ve yok olmuş durumda. Her
Shire Alkol yasağı ve yasak yürürlüğe konulmasıdır. İl Alkol
üretimini ve dağıtımını yasakladı . Yasadışı üretim, Alkol
dağılımı yargılanır: MS R6,
Mevcut üretim, Alkol dağıtımı durduruldu & kapatıldı. Hiçbir
tazminat verilir.
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Hristiyan kiliseleri, kültler hayır kurumu durumuna ve vergi muafiyeti Deny. Bir Suç
sarhoş olma olun MS R2, sarhoş için Kefalet yok.

Alkollü iken işlenen Herhangi Suç Rehabilitasyon iki katına çıkar.

İyi Sağlık için Filtreli Su
!!!
İlaçlar

bağımlılık
Bilindiği o ilaçlar olduğunu (Zihin maddeleri değiştirerek) insan
vücudu için zararlıdır. Oysa Uyuşturucu Bağımlıları% 99.9
seçimiyle uyuşturucu. Bunlar olağanüstü dilsiz & karşıtı
topluluk adi.
onların sorunu İlaç-Bağımlıları acıyorum etmeyin kendine zararı
olduğunu. Onlar bir yük ve tehlikedir. onları sorumlu tutun.

Kafes topluma bu tehditler, MS R4, .
Üreticiler, Distribütörler ve okuyabilecek bir akıl değiştiren maddelerin
sağlayıcıları, yasadışı veya yasal (Kötü Hukuku) , Kafesli, MS R7, . Kötü
yasa backdated, tersine çevrilir.

Esrar, kodein tıp değildir. Onlar kullanılmak üzere değildir. Onlar illigal ilaçlar, MS R7,

aklın etkisi altında olurken Herhangi Suç işlediği
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değiştiren madde (S) tizler Rehabilitasyon. Alkol ve uyuşturucu maddeler
Rehabilitasyonu etkisi altında olmak 5 bir çarpanı artar. Not! Geçmiş ve mevcut
Drug Alcohol bağımlılar sadece 'de kullanılabilecektir wmw x2 ' Veya daha düşük.

için SIFIR TOLERANS
Uyuşturucu maddeler
Yemek yiyor

bağımlılık

Beslenme onsuz yaşayamazlar esastır. yeme bir bağımlılık olduğu üzerinde yeme, bir
zorunluluktur. Overeaters (Blubber-Kişilik) , Uyan bulmakta sorun dişli, sarkık almak için
sabırsızlanıyoruz daha terli, lastik daha kolay elde edebilirsiniz, daha genç, muhtemel olması
obez çocuklar ölür, diyabet olsun, rahatsız sıkı, bela ayakkabı bağcıklarını, tıkanmış olan
arterler, yüksek tansiyon sandalye bulabilirsiniz.

Blubber suaygırı ve balinalar için iyidir. Ama insanlar için çok fazla balina yağı mide
bulandırıcı. Fazla kilolu olmak dışında bir kişi daha yapar
uyuşuk nefes, kolay lastik, ne kadar çok sickies,
kendine, aile, iş arkadaşları, arkadaşlar ve toplum
için bir yük haline gelir. ağırlığı üzerinden olmak
kabul edilebilir değildir. İnsanlara gevşek ağırlık
yardımcı olun.

sarkık bırak. alkol ve yiyecek veya içecek yapay
tatlandırıcılar sahip bitirin. keskin azaltmak doğal
tatlandırıcılar kullanılarak ve sodyum alımını
azaltmak, sadece iyotlu tuz kullanılmaktadır. &
Üretilen GM yemeyi kes (Genetik olarak tadil
edilmiş) Gıda.

Ziyafet, Bayramı, Smorgasbord, yeme uzun yemekler tipi dışında. Aşırı yeme çıktı. Alkol
tüketen yeme dışında iken. Çöl en dışındadır. küçük bir kısmı en Yeme içindedir. öğün
en içindedir ile içme suyu.

Saklama velisi 'Günlük Rutin' uyun. azaltmak
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Her yemek için yemek miktarı. şekersiz içkiler. fissy içki kaçının. Günlük gün ve gece
egzersizleri yapın. 'Gece Curfew' gözlemleyin. Dua etmek :

1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

EEEÿ

balina yağı - Namaz
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st isim) bana çok yemek ve sarkık olmamak için Yardım
Günlük içecek ve gıda ile beni besleyen için teşekkür ederim
Ben gıda her gün küçük porsiyonlar layık olmak için çaba nedeniyle Görkemi
overeating ıstırap verici sağlık sorunlarını kurtulmuş Olabilir 1GOD & İnsanlığın
İyi
Blubber insanların her besleme önce bu duayı kullanın!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Kumar

bağımlılık

Kumar kişiler, aileler ve topluma sefalet getirmek için insan zayıflık ve aldatma kullanır.
Kumar destekleyiciler zayıf çaresiz insanlara avlar. Kumar envoles bahis (Bir şey
üzerinde) riskten korunma
(Sigorta, opsiyonlar ..) , piyangolar (Bunu kazanmak için yatırılması gerek) , spekülasyon
(Umuduyla varlık değerleri artış) . kumarbazlar için üzülme. Zayıf, bencil, dilsiz bireyin
onlar kazanılmamış zenginliğini hak inanıyoruz. Onlar yok. onları sorumlu tutun.

Gerçeklik eğlence katılımcıları en utanç verici kumarbazları. Bunlar ihanet, aldatmak yalan
onlar kazanır başkalarını & kendilerini, kumar aşağılamak, iğrenç davranırlar. Kazananlar
kazançlar üzerinde% 100 vergi kendi kazancınızı kaybederler. Rant uzakta vergilendirilir.
Oyuncular, Yükselticiler, Sponsorlarımız Shun ..

halklar zayıflık Alınan avantajı, bir suç, kafes kumar sağlayıcıları olduğunu MS R7, . Kumar
mekânları (Bahis dükkanlar, Casinoları, Gelecek borsaları Gerçeklik eğlence,
Stok-alışverişler) kapalıdır. kumar sağlayıcının & tüm kar ve varlıkları el koyun
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profesyonel kumarbaz (Fon yöneticisi, arazi spekülatör, vadeli tüccar, hisse tüccar ..) .
Freehold İptal (Yatırım mülk) . kazanmak Individuls' (Gerçeklik eğlence kazanan içerir) ,
Kazançlar üzerinde% 100 vergi gevşek. kumar izin Hükümet 's üyeleri olsun değiştirilir MS
R7, .

Kumarbazlar dilsiz, kandırılmış, bencil kötü insanlardır. Kumar sağlayıcı hilekar parazitik yırtıcı kazanç
sağlamış en bulunmaktadır. Hem KÖTÜ olan ve acc- ountable vardır.

Kumar SIFIR TOLERANS
Alışveriş yapmak

bağımlılık

Bir dükkan girmek & alışveriş olmadan terk edemez. Yeni bir ürün piyasaya ya da
'Satış', birçok saatlerce mağaza dışında durmak yıllık ½, görebilmek 1 olmak zorunda st Ürünü
almak için (S) . Sen bir bağımlı var! Bir alışveriş-keş!

Açgözlü Vurguncular kendi lehlerine bağımlıları kullanın.

Pazarlama yeni bir şey yaratmak (Genellikle gereksiz önemsiz) .

Sonra herkes sahip olmalıdır şey olarak piyasa.
Reklam kampanyası ağırlıklı olarak alışveriş bağımlıları
hedefleniyor. Alışveriş Bağımlıları Önemsiz Sağlayıcıları çöp
ve çöp büyük bir kaynağıdır.
olmayan temel bir reklam biter. posta kutularına Önemsiz
posta teslimi, ihlal biter: MS R4, .

Sigara şartları ekstra% 50 vergi var (çöp) ücret. esrarkeş yardım istedi alışveriş.

Sorumlu alışveriş: Hiçbir dürtü alışveriş (Bir alışveriş listesi yapmak ve ona sadık) . yalnız
alışveriş yapın. Sadece alım şartları (Hayır önemsiz) .

Kredi kartı kullanmayın.

Sigara içmek

bağımlılık

Sigara içmek bağımlılığı, bir insan sefalet! Sigara içenler ağzından
kokar, onların giyim onlar bir oda kokutmaya kokuyor. Onların külleri
ve izmarit her yerdedir. Onlar
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kirli, iğrenç, pis kokulu bireyler. Onları Shun! Utanç onları.
Sigara içenler kendilerine bir sağlık riski vardır. Onlar dudaklar,
dişler, dişeti, ağız, boğaz, nefes borusu ve akciğerler, topluma bir
yük hasta olma yakmak.
Sigara içenler birçok duman sonları ve kendine zararı sickies alarak
tembeldir.

Sigara içenler diğerlerine bir sağlık riski vardır. Hamile sigara doğmamış zor durumda. Doğumdan
sonra bu yeni doğan sağlık sorunları olan bir ömür boyu hapse mahkum edilir. Onlar
engelli .. doğmamış incitmekten, deformiteler olabilir: MS R3 sigara ebeveynlerin
çocukları tazminat ebeveynleri dava için vardır.

Sigara içenler ihmalkar vardır. Onlar yangınlar, evleri, orman ve ot başlar. Bunlar,
hesap sorulmasını MS R4, & tazminat ödeyecek. Sigara içenler yangın, insanlar
ve ya hayvanlar yaralı MS R5 Bu insanları ve ya hayvanları öldürdü MS R6,

Pasif duman (Saldırı) insanları incitiyor. pasif duman yaratmak Sigara içenler dava
açılıyor, MS R3 . Varlıkları (Dinlence, eğlence, iş ..) Buna izin sigara kovuşturulmasını MS
R3 & tazminat ödemek zorunda. değiştirilir sigara izin Hükümet, olsun MS
R7,

1951 yılında * o sigara şiddetli tehdit sağlıksız olduğu kurulmuştur.
Hükümet ve Devlet kurumları, vermedi bölümler 'Ban' sigara hizmet ve toplumu
korumak için başarısız oldu. Geriye Dönük mevzuat geçti ve bu suçlu olsun edilir, MS
R7, .
* Pagan Takvim

teşvik herhangi bir birey veya grup, iş veya diğer varlık
(Reklam, pazarlama, beleşe) , izin verir (Ebeveynler, öğretmenler, iş, kulüpleri,
atılmış, eğlence mekanı) , kar (Üreticiler, tedarikçiler, nakliyeciler, toptancılar,
perakendeciler) & Veya sigara aksesuarları mevcut 'Smokes' yapar, MS R7,
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'Smokes' içerirler ne olduğu önemli değil.

Sigara içme davranışı sağlık riskidir.

SİGARA için SIFIR TOLERANS !!
Yeni teknoloji

bağımlılık

Yeni Teknoloji bağımlıları eğlenceli olabilir. Yeni fiyatlı gadget satın almak için bekleyen bir
perakendeci dışında Onlar kampı. Ne kadar saçma!

Yeni Teknoloji Alışveriş Bağımlılığı saçma bir mutasyon keşler. Atıkların büyük
nedenidir. Onlar çalışmak ve uzun kullanım güle tarihine sahip malları atın. Onlar yeni
teknolojiyi kullanmayı öğrenmek asla. Onlar yeterince uzun olmadığından. Bu keşler tek
kullanımlık içine uzun süreli ürünlerini açın.

En Yeni Teknoloji geri dönüştürülebilir değildir. Shire & gelecek kuşaklar için atık
bertaraf sorunları yaratmak. Bir mikroçip üreticisi Yeni Teknoloji meraklılarının
karşılamak üzere her 6 ayda bir yeni çip ortaya çıkarır . Mükemmel işleyen bir fiş
atılır. Ne kadar da boş. Çevresel vandalizm. Üretici, dağıtıcı, MS R7,

yönergelere ayarlamak için Topluluğun gerekir. Saklama Guardian çözümü, her
yeni ürün 7years bir raf ömrü vardır. Bu 7 yıl için yeni bir model ile değiştirilemez.
ihlali, MS R7,

keşleri & yem bağımlılığı yaratmak insanlar, kuruluşlar, suçluların
aşağılık, ahlaksız.

Onlar hesap sorulmasını: MS R7, .
NOT !! Bu, tüm 'Bağımlılık' için de geçerlidir. reşit ebeveynleri (17 SHE 18 HE) sorumludurlar.
MS R1, , 1 st Hücum, 2 nd suç MS
R2, , Gevşek bütün çocukları. Diğer reşit bakamam.

YAKMA
insanoğlunun sonra ateşi nasıl kullanılacağını keşfetti. Bu bir lütuf olarak gördü.

Ahşap yakma fosil yakıt yanma ile takviye edilmiştir. ingilizce
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Endüstriyel yaş tanıtan Hıristiyanlar iklim değişikliğine neden
olan kirliliğin başladı. Yangın ve yanan şimdi bir tehdit, bir lanet
vardır.

STOPBURNING, ŞİMDİ !!!
Yanma en tehlikeli kısmı DUMAN vardır. yangınlarda sağlığa
greates tehdit, ölüm duman soluma olduğunu. atmosfere doğru
yükselen büyük ölçekli Duman uzaya kaçan ısıyı durdurur.
Yüzey suyu ısıtır, yüzey arazi ısıtır, buz erir: İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ!
İnsan vücudu ihtiyaçlarını Hayatta kalmak için Nefes

Hava. şeyleri yanan

İnsanlarda 'Nefes havaya' ana tehdittir.

Sigara nefes Hava Yaşayacak 4 dakika var!
HAVA kirleticilere SIFIR TOLERANS !!!!!!!
Enerji
Çok fazla boş zaman, çok büyük evler, çok büyük gelirler, çok fazla un gerekli
becerikli, hiç enerji ihtiyaçlarını artan ani bir artış yarattı. Güncel Enerji yüksek
kurulması maliyetleri, yüksek çalışan ve bakım maliyetleri vardır, kirlettiğini. Enerji
Kirletici yanan dayanır. Yanan sigara yakılması ile değiştirilir.

yemek pişirme, ısıtma ve güç için dışkı, ağaç, kömür, doğal gaz ve petrol İç ve yerel olmayan
yanma, ENDS! yanmak Güç İstasyonları (Kömür, petrol gazı, uranyum) Hangi enerji
oluşturmak için Kapat & demonte.
Enerji dışı yanma tarafından üretilmektedir. Kirleten Sahipleri & operatörleri dava açılıyor, MS R7,
. Uranyum ve Kömür madenleri kapalı ve mühürlü. Bu Sahipleri, Operatörler kafesli var MS R7,

Yanma kömür hava kirletici duman büyük miktarda üretir (Karbon dioksit) . Karbon dioksit
kadar sürüklenir. % 50 atmosfer birikir edildi içine geri kalan sürüklenir yağmur tarafından
aşağı yıkanır. Karbondioksit dünyayı ısıtmak için güneş ışığı geçmesine izin ancak uzaya
geri radyasyon sonucu gelen ısının bir kısmını önler (Küresel ısınma) . Toprak en Sonuç
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Yüzey yavaş yavaş ısıtılması edilir. Yüzey sıcaklığının Bu ısıtma yıl 'O' beri önemli
ölçüde artmıştır * (2004) . Bu ısınma buzullar ve kutup buzlarının boyutunu azaltır.
yükselen deniz seviyeleri ve iklim değişikliği ile sonuçlanan. * Saklama-Guardian
New-Age zaman yönetimi

C

Kömür açık tarafından taşınır (Ortaya) Otomatik kepenkli stok. Kömür

tozu üzerine üflenir: hayvanlar ve insanlar
(Göz enfeksiyonları, respitory problemleri, döküntüler ..) , çamaşır (Döküntüleri
önlemek için durulama kuru ihtiyaçlarına asılı) toprak (Bitki, bahçe, meyve
bahçesi, bitki örtüsü) ,

Su (Tank, dere, göl, nehir, deniz) kirlenmiş ihtiyaçları filtreleme olup. O bitiyor.

Kömür üretir kirli enerji
Kömür bizi boğuyor
Temiz Kömür olduğu bir sahtekarlık!
DURDURMAK

Kamyonlar, Madenleri kapat:

SURVIVE !!!
Yanan, 'Güneş, Su, Rüzgar' ile değiştirilir !!
Yerli ve olmayan yerli nakil Ends taşımak Yanan! Gaz ve Petrol dışı yanan
kullanımı vardır. Otoyollardan üzerinde Yurtiçi ve dışı yurt içi taşımacılık
'Freeway Tramvay' ile değiştirilir (Shire bakınız) ! Şehirlerarası kara
taşımacılığı sadece Rail gereğidir. Bireysel kirletici taşıma aşamalı
edilmektedir. Yeni otoyollardan iptal edin.

Giderek artan nüfus, daha iyi enerji planlaması ihtiyacı var. kişi başına enerji
kullanımını azaltma şarttır. Gece çıkma yasağı bir zorunluluktur. zaman etkinlikleri için
enerji azaltılması esastır. Küme evler, yüzme havuzu, 2 katlı konağın, çift garaj, makyaj
bahçeleri yerine ...
Gece çıkma yasağı

İnsan vücudu gece olacak şekilde tasarlanmıştır değildi. İnsanlar kötüye
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beyin gücü bir gece yaşam tarzı oluşturun. Bu yaşam tarzı enerji kullanımını arttırır,
çok enerji harcar suç artar, sağlıksız ..
14-21 saat arasında bir 7 saat Gece curfew
(CG Klock) zorunludur.
Gece çıkma yasağı 'Hayır' yol taşımacılığı
sırasında (Ticari, özel, kamu ..) Acil durum
araçları haricinde yollarda hareket etmesine
izin verilir!
Hiçbir sokak lambaları, trafik ışıkları, reklam ... üzerindedir. Hiçbir işletmeler açıktır. Hiçbir hava
taşımacılığı yapan Havaalanları kapalı olduğunu! Hava taşımacılığı en yakın mevcut iniş alanına
iniş gerekir! Hiçbir ray hareketi! Demiryolu istasyonları ve terminaller kapalı! Trenler sokağa çıkma
yasağı sırasında istasyonda sabit kalmak!

Kimse işleri (her şey kapalı) Asgari acil ve elemanları hariç. Hiçbir enerji acil veya
ısıtma haricinde kullanılacak! 1 kamu haber radyo istasyonu iletiyor. Diğer tüm eğlence
kapanır! Hiçbir ofis, hiçbir üretim veya perakendeci işletmek veya enerji kullanmaktır! Evler
soğuk ortamlarda ısıtma kullanabilir (Sıcak dresss) . Shire Gece Curfew zorlar.

Boş zaman
Sigara Barbekü'nın Yanan 'son! Çıkan kapı ısıtma, 'End en'! Soğuk
dışında daha sıcak bir bez giyerler. Ya içeri gir. Çevre
vandalizm açık ısıtma edilir kullanarak, MS R7, .

Ev Bahçe Elektrikli el aletleri yanan benzin kullanmayın!
Bahçe Elektrikli el aletleri yanan benzin kullanmamayı, aile, arkadaşlar,
komşular, workmates teşvik! durdurmak

(Sigara şiddet) ! , Benzin yakma Bahçe Elektrikli el aletleri üreten, satan,
satın Topluluk! Sizin mahalle toplumda kirletici sonlandırmak için ahlaki ve
medeni görevidir! kirletici için aile, arkadaşlar, komşular, workmates,
topluluk hesapverebilirliğini!

kirletici Eğlence Uçlar. Havada: Hava Gösterileri, özel hava taşımacılığı (Uçak, jet,
helikopter, insansız, uzay mekiği ...) . Altında

14

1 ALLAH'ın yasagetirici Manifest Yazılmış olduğu gibi o olacak!
14.12.2.1 N-de-m

www.universecustodianguardians.org

1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar

su: motorlu tekne yarışları, özel sermayeli deniz taşımacılığı (Kabin kruvazör, yolcu gemileri,
hoverkraft, jet ski, sürat tekneleri, yat, ..) . Karada: Tüm 2,3-4 tekerlekli motorlu (Yanma yakıt) ,
Döngüleri, bisiklet, SUV, arabaları, spor-arabalar, limuzinler, lüks arabalar. Araba yarışı, araba
hareketler yoktur.

Havai Fişek büyük bir kirleten vardır. Bunlar daha kirletici
büyük daha yaygın hale gelir. hava durumu, hava kirliliği
Dependng günün tam olarak kalabilir. Parçacık kirliliği o
elverişsiz İçki için yapım onu kirleten su yerleşir. Havai
Fişek son! Lazer ışıkları değiştirin.

Su
Bizim gövdenin 60 ±% su oluşur. Vücudumuzdaki her hücrenin ihtiyacı var.

Su, bizim eklemleri yağlar düzenler bizim vücut ısısını & bizim atık siler ...

Özet atmosfer su buharı damlacıkları oluşturur.
Dünya'nın yerçekimi aşağı damlacıkları çeker (Düşen yağmur)

yüzeye. Yağmur tatlı su önemli bir kaynağıdır. Bu yağmur suyu,
gıda, yemek pişirme, yıkama, kişisel hijyen hazırlamak, içme
kullanılır ...
kullanılan bir kişi, yağmur suyu içmek besinlerin hazırlanması
kullanmak mümkün. Bu yağmur suyu, sağlıksız, toksik, asidik,
kötü tatmak, kötü kokulu kirlenen, tavsiye edilmez. Çamaşır
kirlenmiş olma yağmur altında bırakılmamalıdır (Kirli, yapışkan,
kötü kokulu) . kirli bakmak ve kokulu kötü ama cildi tahriş
edebilir kalmaz.
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Soğuk yağmur dolu veya kar olarak düşer. Kar, yüksek dağlarda biriken

kutup ve Antarktika tatlı su rezervi oluşturmak. Kar kirlenmiş kar bile siyah gri,
beyaz. Siyah cam küre, Grönland ve Antarktika çevresindeki buzulların,
Himalayalar'da bulunur.
Toplumlar tatlı su rezervleri oluşturmak. Bu rezervuarlar bunları doldurmak için
yağmur suyu ve eriyen kar güveniyor. kirlilik nedeniyle bu sular insan tüketimi önce
tedavi gerekir.
Rezervuar derin ziyade sığ olmalıdır. Derin buharlaşma yosun büyümesini, özellikle
zehirli türü ve haşere istilasını azaltmaya, soğuktur. Su sporları adet gören ve suya
pooing, idrar durdurmak yasaktır (Kanalizasyon suyu dönüş yok) . Su zanaat (Jet ski,
motor ya ..) kirletmek (Yağ, benzin, akü asit ..)
onlar yasaklandı! İstisna: Park-Ranger taşıma.
Bir kişi Doğru yapıyor topluluk güvenemez. Hiçbir tedavi, kısmi muamele, yanlış tedavi,
maliyet kesme, yolsuzluk, suçlu davranışı .. Suyun Ev tedavisi zorunlu hale
gelmektedir.

Suyun Ev tedavi filtrasyon gerektirir. Filtrasyon düşürmektir:
Arsenik, asbest, klor, kloroform, karbonat sertliği, bakır, kir, herbisitler, ağır metaller,
kurşun, böcek ilaçları, pas .. Ayrıca sıcak iklimlerde filtrelenmiş su ölümcül karşı
korumak için haşlanmış gerekiyor
(Mikro organizma) hastalığı.

tatlı suya Tehditler Yakında tatlı su talebi tatlı su kullanılabilirliğini
aşacaktır.
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Sulama! Sulama için yeraltı kullanarak daha hızlı o doldurmak edebileceğinden çok
daha suyun yeraltı deposunu tüketir. Bir bütün Ekosistemini kadar kurutma tatlı su
kıtlığı yaratarak ile sonuçlanır. Taban suyu sulama biter. Sulama için yeraltı kullanarak
yasadışı herkes yargılanır, MS R7, . Yeraltı sulama izin Hükümet, değiştirilir ve 's üyeleri
yargılandı MS R7, .

Sulama, nehirler, göller gelen Tatlı su kullanarak, dere .. su akışını yavaşlatır. Bu
buharlaştırma teşvik eder. Kuraklık Sonuçlanabilecek! Sulama Bu tür uygarlıkları biten
sonuçlandı. Bitiş sulama.
Kirli su yolu en (Dere, akarsu, nehir, gölet, göl ..) Tatlı su sıkıntısı oluşturun. ilaç,
toksin, zehirler .. sanayi atıkları, toksin, zehirlerin kaçak damping dolu Yağmur suyu
..
su yolları uçlarının Kirletici, kirleticiler, bireyleri dava açılıyor
MS R3 tüm diğerleri, MS R7, . Taze su

Supplement
Tuzdan arındırma enerji, masraflı bir çok kullanır. Suyun alımı sistemine balık,
kabuklu deniz ürünleri, yumurtalarının .. çok sayıda çekerek, olumsuz çevresel etkilere
sahiptir. Büyük deniz yaratıkları bir alım yapısının ön ekranlarında karşı sıkışıp vardır.
Kimyasal işlem, korozyon okyanusa salınan sıcak tuzlu su oluşturmak.

Tuzdan arındırma aşağı su kalitesi için yapım yüksek bor içeriğine sahiptir. Yüksek bir
boron diyetteki tarım, çiftlikleri ve gıda üretimi sonuçları kullanılan bu su. yüksek bor
düzeylerinin uzun süreli tüketim sağlıksız.

Geri dönüştürülmüş atık su, atık su katı almaya primer tedavi geçer,
besin filtreleri en bakteri ve virüsleri uzaklaştırmak çıkarılır. Daha sonra
su moleküllerini uzaklaştırmak üzere bir zar içinden geçmeye
zorlanmaktadır.
Testler her sağlık riskleri açıklamayız.

musluğa Tuvalet son çare bir seçenektir.
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Şişelenmiş su (Pahalı) seyahat için uygundur. Plastik (Ciddi bir tehdit, yapım ve
kullanmayı durdurmak haline gelmiştir) su şişeleri ısınırken tehlikeli hale kimyasallar
salgılarlar (Güneş, ısıtıcı) .
Bardak (Hiçbir kurşun) Şişeler tavsiye edilir.

Aromalı içme suyu
Çeşitli için içme suyu aromalı edilir. Bazı aromalı sağlıksız ve kaçınılması gerekmektedir. Aromalı
su soğuk veya sıcak servis edilebilir.

Uygun aromalı içecekler: Sığır ekstraktı, Tavuk özü, Kakao, Kahve, Meyve,
Otlar, Baharatlar, Çay, Bitkisel.

Sağlıksız aromalı içecekler ve eklentiler: Alkol, Yapay renk, Yapma aromalı, Yapma
& doğal tatlandırıcı, Karbonatlı, Kola, Cordial, Enerji içeceği, Limonata, Kafeinsiz
kahve, meyve suyu, Koruyucular, Sodyum, ..

İçme suyu en iyisidir
Günlük rutin: Kalk, hafifçe soğutulmuş, filtrelenmiş su 0.2l bardak. Her yemekten
önce (Kahvaltı, Erken Gün aperatif, Öğle, Geç Gün aperatif, akşam yemeği) hafifçe
soğutulmuş, filtrelenmiş su 0.2l bardak. İçme-kadeh (Plastik) Her Başucu-masaya
filtrelenmiş su 0.2 l doldurulmuş. Gece boyunca sen tuvaleti ziyaret & kuru boğaz
içerken, sabah kalanını içtikten sonra her zaman iç.

içme suyu reddeden veya sebep ve kirli suyun etkisi olan herhangi Kişi, Kurum /
Devlet. hesap sorulmasını, MS R7,

No-sıvı alımı Yaşamak için 4 gün var
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Ürün geliştirme
insanlar oluştururken, kendi yarattıkları bir başlangıcı, bir sonu var ve geri dönüştürülebilir olması için
vardır. Örneğin Ev ürünü imal (başlangıç) Tarihe göre kullanmak (son) , bakterilerle ayrışabilen (Geri
dönüşümlü) . yapılan her şey geri dönüştürülebilir olmaktır!

konsept aşamasında ürünleri, sağlıklı, güvenli olmayan kirletici biyolojik olarak parçalanabilir ve ya da başka geri
dönüştürülebilir olması bulunmaktadır. üretilen ve kullanılan her şey ve biyolojik olarak parçalanabilen ya da başka
geri dönüştürülebilir.

Durdurmak, , Sağlıksız güvensiz olduğunu kirletir şey kullanarak, biyolojik olarak
parçalanabilen ya da başka geri dönüştürülebilir değil! İmalat sağlıksız, güvensiz, kirletici
malları üreten bir suçtur MS/ R7,

GM-Crop ( Canavar tohum) > GM-Gıda ( Sağlıksız yiyecek)
Genetik modifiye (İşlenmiş) Bitkileri insanlar tarafından değiştirilmiş tohumlar dayanmaktadır 1GOD
en orijinal dizayn. Açgözlülük, vurgunculuk ve hakaret amacıyla 1GOD . 1GOD İnsan Genetik
değişim mühendisliği istemiyor. Evrim, mutasyona, gelişmeye olduğunu ...

Arka fon: Güney Doğu Asya'da ABD işgali sırasında. ABD Askeri geliştirmek ve
öldürücüler kullanım sipariş (Turuncu Ajan) , Bitki örtüsü ve Eko sistemin 'Kitle İmha' bir
silah. Çıkarma yapraklar çocukları, kadınları ve hayvancılık kaçan silahı için havadan
kolay hale (Artış killrate) . mutasyonlara yol açtı zehirlenen ekosistem. Sonuç doğum
kusurları hasta insan ve hayvanlar, ...

Herbisitler toprak ve su yollarına kirletmeden, tehlikelidir. Üreticileri & öldürücüler en
distribütörleri dava açılıyor, MS R7, . Bu kirlilik değiştirilir izin Hükümet, MS R7, . Herbisitler
kirlenmiş Gıda tüketimine uygun olmayan (Hayvan, insan) .

Herbisit üreticileri (Açgözlü yırtıcı parazit vurgunculara)
Tohum zehirleyicilerden içine Plantkillers genişletilmiş. Normal tohum
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Modifiye kullanarak teknikleri 'Herbisitler' oluşturarak öğrendik. Bu değişiklikler
'doğal olmayan mutasyonları oluşturmak Canavar Tohumlar ' . Değişiklikler her
zaman tohumları her sezon satın almak zorlayarak ekinin ekim yeniden tohumlar
iktidarsız hale (Kötü ahlaksız Açgözlülüğü) .

Evrim modifiye Seed fark eder ve tohum ekosistemindeki besin zinciri, temas her
şeyi değiştirerek cevap verir.
GM tohumlardan Bitkileri düz olacak sonunda (ekmek) insan gıda tüketimi ya da hayvan yemi ile (Balık,
et, kümes hayvanları) . canlılar (Deniz yaratıkları, Kuşlar, Memeliler) beslenen GM doğrudan Bitkileri (Tavuk,
domuz ..) ya da dolaylı (Kemirgen tohum, yem, Hunter tarafından öldürülen Predator, Predator
tarafından yenen Kemirgen gurme akşam yemeği olur yiyor ..) .

yaratıklar yemek Gıda onların sindirim etkilemektedir. Bir yaratıklar sindirim sistemi değiştirmelisiniz
Modifiye bitkiler sindirmek için (Genetik yeniden mühendisi)

Evrim yoluyla kendisi. Bu doğal olmayan (Anti TANRI) Evrim Mutasyonlarının doğal
olmayan yeni tip oluşturur yazın.

Genetik modifikasyon (GM), Anti- olduğunu 1GOD , insanlık için bir tehdit, tüm diğer
canlılar ve çevre. çünkü etkisi üzerine akışının GM Crop bütün gıda zinciri değiştirir. Gıda
zincirinin tüm üyelerinin Global bezdiren tehdit yeni Hastalıkları ve Yaşam oluşturmak
mutasyonları oluşturma! İnsanlar genç, daha hasta bebekler, daha düşüklere Die, daha
hasta hale gelecektir ...

GM-Gıda ( Sağlıksız yiyecek) : Yonca, Bebek-gıda, Bacon, Ekmek, kahvaltı-Tahıl, Kanola,
Hindiba, Mısır, Pamuk tohumu yağı, yumurta, Ham,

Margarin, Et, Papaya, Bezelye, Patates, Tavuk, Sosis, Soya, Şekerli pancar, şeker
kamışı, tatlı-Biber, Domates, Buğday, Kabak ..
'deyin YOK HAYIR ' için GM-Gıda !

Yapmalı! İnsanlığın & Eko-Sistemine bu tehdide Kür Önleme ve Tedavi olduğunu.
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ÖNLEME! Durdurmak: GM Araştırma GM Tohum üretimi ve GM Crop yetiştiriciliği.

TEDAVİ! Hükümet yargılayışı: GM Scientist, Yöneticiler, Directors, İnsanlığın karşı &
Eko sisteme karşı Suç sahipleri ve Bitki Growers. MS R7,
Hükümet GM Araştırma ve Tohum üretim tesisleri kavurucu
tarafından tehdit biter. GD Ürün yanmış. Kirlenmiş Toprak
büyütüldü GD Ürün 3 yıl çalışan kavrulmuş edilir idi. Bu Tedavi'
uygulamıyor Hükümet değiştirilir.

HAYIR GM> YOK GM-Tohum> NO GM-Crop> NO GM-Gıda
Ev GM Yiyecek yemem! Gm Yiyecek yememe, aile, arkadaşlar, komşular,
workmates teşvik! durdurmak (Şiddet) ! Üreten, satan, GM Yiyecek satın Topluluk! Bu
sizin ahlaki ve medeni duty.to GM sona olduğunu (Tohum, bitki, yiyecek) !

Haşere kontrolü
Böcek öldürücüler İçinde (kimyasal) kullanılması, sinir sistemi saldırı. Bunlar
doğmamış yapmak ve hiperaktif yenidoğan. Böcek İnsan ve hayvan solunum
sistemlerini tahriş. içeride Böcek kullanmayın. içeride temiz ve derli toplu tutun.

Dış Böcek öldürücüler (kimyasal) bitkileri, meyve bahçeleri ve gıda
kullanılır. kontamine olmuş Bitkileri, meyve bahçeleri ve gıda insan
veya hayvan beslenmesi için uygun olmayan. Bunlar toplum
tarafından yakılır

(Shire) . Böcek öldürücüler Okyanuslarında biten su sistemi içine sızmak. deniz kirletici
Ocean Eko sistemi kirletiyorlar.

Fracking
Fracking çevreye çok büyük bir tehlikedir, topluluk, insanlar, ...
Fracking delme ve bu gazları serbest çatlatma şist kayaya yüksek basınçta sıvı
enjekte edilmesi işlemidir. yüksek basınç 'Depremler' tetikler.

Her süreç bir litre su milyonlarca ihtiyacı var. Su ilave toksik kimyasallar ve kum
bulunmaktadır. işlem metan gazı sırasında (artışlar

21

1 ALLAH'ın yasagetirici Manifest Yazılmış olduğu gibi o olacak!
14.12.2.1 N-de-m

www.universecustodianguardians.org

1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar

Küresel ısınma) & Zehirli kimyasallar yakın yeraltı kirletiyor.
içme suyu olarak, insanlarda ve hayvanlara, nörolojik duyu ve solunum hasarı
vakalarında sonuçlanmıştır.
Atık sıvı buharlaşması için yukarıdaki zemin göletlerde bırakılır. yeryüzü seviyesinde bir ozon
ve asit yağmuru oluşturma, atmosfere uçucu organik bileşikleri serbest bırakılan hava
kirlenmesine neden olabilir. Bu sağlıksız hayvancılık, ekinler, meyve ve titretti yenmez merada
sonuçlanır .. sakinleri yorgunluk, bulantı, baş ağrısı ve kötü şikayetçi.

Bazen patlayıcılar Depremler tetikleyen kullanılmaktadır. fay yakınında kullanılması
önemli bir Earthquake tetikleyebilir. Bu patlamalar altı rezervuar zarar verir. Onlar
'Wildfire en' başlayabilir gazlar salan!

Fracking bir Ekolojik felaket olduğunu. Fracking Ends!
Sahipleri ve operatörleri dava açılıyor, MS R7, . Fracking değiştirilir & üyeleri sorumlu
tutulacak izin Hükümet, MS R7, .

Çöp
Çöp yaratılması azalır!
Biyolojik olarak parçalanabilen ya da yeniden kullanılabilir ambalaj kullanılmaktadır.

TEK ürünler yapma * ENDS! Baskı Önemsiz posta * ENDS!

Gereksiz önemsiz yapma (Koleksiyon, gadget'lar, tasarımcı dişli ..) * ENDS!
* Bu sağlayıcıları kovuşturulmasını MS R7,
Bu sizin mahalle toplumda illigal Saçma Çöp damping ahlaki ve medeni duty.to
sonudur! , Kirletici sorumlu aile, arkadaşlar, komşular, workmates, işletmeler, topluluk
tutun! Toplumlar çöp dökümü için odadan dışarı (Depolama) .
Biz ŞİMDİ çöplüğü azaltmak gerekir!

Alışveriş merkezleri
Bir Alışveriş Kompleksi aynı mal satan 7 Perakende satış sahip
(kot,..) Enerji, sermaye floorspace israfı 7 farklı Vurgunculuk Entities gereğidir
işletilen. 7 perakende satış 1 ile değiştirilir
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cron perakende satış (Her bir segment için 1 cron'u) . Bir Alışveriş Kompleksi 'ile değiştirilir CRBC
( Cron'u Perakende ve Pazar Kompleksi) '!

Paraziter Yırtıcı Vurgunculuk Varlıkları (Alışveriş Kompleksi & Perakendeciler) kapatıldı,
sahipleri ve operatörleri dava açılıyor, MS
R6, . Cron Perakende Bir Sağlıklı Tüm Fastfood Klonlar değiştirir (alkolsüz) İçecek-Bar.
CRBC Bir Shire Oasis parçasıdır.
Tırnak salonu zehirli dumanlar oluşturun. Onlar bir sağlık riski bir hava kirleten vardır.
Bu kirlilik hava sirkülasyon sistemini girer. Çalışanlar koruma nefes var. Cahil
müşteriler (Kurbanları) yok. Bu Mağazalar geçenler tarafından inhale toksik dumanlar
yayılıyor, geniş açık. Bu sağlık riski hamile kadınlar, yeni doğan ve yaşlılar en tehdit
eden olduğunu. Eğer zehirli gaz maruz kalmış ise salon ve tazminat Alışveriş
Merkezi'ne dava. Onları kapatın ve onlara yasak. , Sahipleri ve yöneticileri Yargılamak MS/
R7, Ayrıca Güzellik ve Kuaför Salonları için de geçerlidir. Not! Saç kesiciler için geçerli
değildir.

Şehir Planlama
Shire Planlama amacı çoğu yararı Uyum- imzalamıstır & Habitat araziyi
yararlanmaktır. Bir Topluluk & Habitat uyum esastır.
Tüm verimli topraklar doğal bitki örtüsü ve doğal yaratıklar için sağlanmıştır kutsal sağlanması
yiyecek & veya Ranching yetiştirmek için kullanılacak zorundadır. Sigara verimli toprak yerli ve
olmayan yerli bina için kullanılacak. Verimli topraklar üzerinde mevcut binalar yıkılarak &
olmayan bereketli topraklarda geri dönüştürülmektedir. Vanity bahçeleri, tatil evleri, daireler,
dubleks Konakları, emeklilik köyleri olmayan bereketli topraklarda Shire küme evlerde
değiştirilir.

1 milyon + sakinleri ve otoyollardan ile şehirler 2 önemli sorunlar var:
kirlilik ve rushhour tıkanıklık. Her iki sorunlar en geç kirliliği ve iş çıkış saati tıkanıklık
şimdi gerekir. Her iki sorun şimdi çözümler gerekir. Saklama Guardian bir çözümümüz
var. Freeway Tramvay! Bireysel ulaşım ve uzun mesafeli Büyük teçhizat haulage yerine
Raylı.
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onlar yavaş yavaş susuzluktan öldü ıstırap verici olarak koyun yüzlerce
ağladı Avustralya'da bir taslak sırasında. Yakın golf dekor kursları onların
koyarak yeşil sulanan. Golfçüler alkol karıştırıldığına soğutulmuş su
içerdi.

Bu iğrenç! 1 TANRI kızgın. Golf saçma bir işe yaramaz seçkinci
eğlence. O biter! Golf sahaları gıda tarımı için geri dönüştürülür.
Golfçüler topluluğun yararsız üyeleridir. Saklama Guardian
UTANÇ & onları Shun.

İçme suyu sıkıntısı ve taslaklar kabul edilemez özel, comercial & turist yüzme
havuzları çalışmasına olun. Tüm havuzlar toprak ile doldurulur. Sahipleri
karşılanamaz. CG UTANÇ & onları Shun.
Ünlü spor amaçlı inşa tesisleri ihtiyacı (Salon, Stadyum ..) altyapı (Raylı, Yollar ..) . Bu
atıklar topluluk kaynakları ve uzun vadeli yaratır (Shire) borç. Tesisler defolu mal çöp
bir sürü oluşturmak Enerji bulunmaktadır. Bu tesisler inşa Stop & mevcut yıkmak.

Bu olaylar eğlence, Alkol, Kola, diğer tatlı içecekler, Kumar, sağlıksız gıda tedarik (Yağlı,
yağ, tuzlu) genellikle şiddet eşliğinde (Saldırı, öfke, atma amaçları, vandalizm) . Olay en
çöp bir sürü oluşturmak (Şişe, gıda, kağıt, plastik, teneke kutular) gerek depolanması
(Landfil) . Kumar suç yol açar: Hile (Nobling, sonucun arma ..) , Sindirme, şantaj,
şiddet.

Hayvan Sömürü
Hayvan zulüm sona erdirir. Pil yuvası yıkılmış & 'Serbest menzilli' ile değiştirilir. Pil
konut operatörleri dava açılıyor, MS R4, .

30 km uçları daha ileriye Yaşam Hayvan nakil. Birincil üretici tarafından Breach Ajan
ve taşıma operatör yargılandı, MS R4, .
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Sirk hayvanları eğlence sona erdirir. Hayvan eğitmeni & Sirk operatörü kovuşturulmasını MS
R4, .
Tema parkı hayvan eğlence sona erdirir. Hayvan eğitmeni & Themepark
operatörü kovuşturulmasını MS R4, .
Hayvanat Bahçeleri hangi evin sadece yerel türünden Vahşi Sanctuaries tarafından kapatıldı ve değiştirilir. Yasadışı
Hayvanat bahçesi, operatör hakkındaki yargılama, kapatılır MS R4, .

Hayvan End savaşır. Hayvan sahibi, eğitmen ve destekleyicisi kafesli, MS
R4, . Herhangi bir kişi (S) kumar almak sağlayarak, MS R6,

Hayvanları Racing bitiyor. Yarış mekan kapandı ve yıkılmaktadır. Yarış hayvan sahibi,
antrenör ve yarış mekan operatörü dava açılıyor, MS/
R4, . Yarış mekan en yıkılmaktadır.

Thrill öldürme (Safari avı, Kraliyet avı, diğer avı) Hayvanlar
Sona Erdi.
Yarışmayı ve Avcılar dava açılıyor, MS R4,
Sadece Rangers hayvanları itlaf olabilir.

Askeri
taşıma ve patlayıcı, AN Askeri kirletmez
(Atomik nükleer) B (biyolojik) , Cı (kimyasal)
silahlar. Onlar insan, hayvan ve bitki yaşamı için bir tehdit. Bu silahları
oluşturmak Bilim adamları olsun MS R7, .

Üretim faciities & bu silah stoklarının yıkılmış, ve Shire tarafından
yakılır. bu silahların üretimi ve veya depolama yerini & alacaksın
izin Hükümet, MS/ R7,
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DEVAMI -Prayer

Hayatta Kalma Gün 11.1.7.

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st İnsan, yaşamı için adı) Teşekkürler sen
Benim beden, species ve topluluk Ben hayati Görkemi hayatta benim
çabaları desteklemek Lütfen benim no.1 öncelik yapacaktır hayatta
yardımcı olmak için gayret 1GOD & İnsanlığın İyi

Bu dua Survival gün (CG Kalender) kullanılır!

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Eğlence Gün temalar * çevreci etmek immportant olduğunu:
Kirlilik Gün 4.2.7 ~ defoliant Gün 6.2.7 ~ Holokost Gün 8.2.7
Habitat Günü 9.1.7 ~ Survival Günü 11.1.7 ~ Pet Günü 11.3.7 İyi sağlık Gün 12.1.7 Bağımlılık
Günü 12.2.7 Çalı Günü 13.1.7 Ağaç Bayramı 13.3.7 temalar bir topluluk hitap
Eğlence Gün utanç & hatırlamak edilmesi kutlamalıyız.
* New-Age zaman yönetimi
Çöpler, kirletici, çevre-vandalizm Yanan bu kuşak, nesil ancak gelecek nesillere
sadece bir tehlikedir.
Çocuklar Çocuk geleceğini yok eden çevresel vandallar vardır, yanık çöp dökümü
anne rapor çok fazla çöp oluşturmak, hava, toprak, su kirletmeye vardır. Ebeveynler
tutun sorumlu kaldırmak ve MS R7, Yanan, çöp, kirletici, çevre vandalizm: izin vermek
veya sorumludur siyasetçiler!

Sigara nefes Hava Sen No-sıvı alımını yaşamak 4 dakika var.
Yaşamak için 4 gün var!
Saklama-Guardian 1 ALLAH'ın crations ile uyum içinde yaşamak!

Birçok Çevreci pet nedenleri var. Bunlar tutku, zaman ve para harcamak. Hepsi çok
güzel, bir kişinin iyi hissettiriyor.
En nedenlerinden dar sınırlandırır. büyük insan hayatta kalma nedenleri açısından kaydedilen
ilerlemelere sonuçlanır: Kirlilik (Hava, toprak, su) Şiddet (Ev, topluluk, küresel) , Varlık
Apartheid (Emlak pozisyonuna geçerken,
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güç, zenginlik; parazitik, yırtıcı, vurgun) .
ahlaki gücü, sonsuz azim ve Sadece bir organizasyon 1 TANRI verilen çözeltiler
insan varlığını temin edilebilir.

Bize katıl! > Yeşil ol! > Bir Custodian ol!

Saklama Guardian ayrıca, Evil, No ViolenceConcept Chain of uymak Ekonomik
kavramı, 7Scrolls, N-de-m.
Son
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