SHUN dan Malu

POHON - Vandalisme
Ini waktu untuk ' Simpan Pohon 'Berakhir Pohon Pembantaian! SIMPAN Pohon Berhenti
membaca cetak: Koran, Majalah, Buku, junk mail, memo, ..
Sebuah pohon adalah tanaman tahunan. Memiliki akar, batang atau batang dengan atau tanpa daun. Pohon
sering tumbuh dalam kelompok-kelompok, dengan vegetasi lain menciptakan Forest a. Hutan menyediakan
habitat bagi makhluk mikroskopis untuk besar.

Pohon mengurangi erosi, iklim yang moderat. Mereka menghilangkan karbon dioksida dari udara dan
menyimpannya dalam jaringan mereka. Mereka memiliki peran dalam pemeliharaan keanekaragaman
hayati dan ekosistem yang seimbang. Pohon memberikan keteduhan, kayu untuk konstruksi, mebel ...

Ada 2 jenis hutan utama. The Taiga utara dari tropis of Cancer. hutan hujan tropis
antara Tropic of Cancer dan Tropic Of Capricorn. perusakan hutan adalah untuk akhir.
Alasan untuk kehancuran tidak apa yang penting. kehancuran adalah apa yang
penting.
Hutan yang ada terutama Taiga dan hutan hujan tropis untuk dipertahankan. Hutan ini
sangat penting untuk kesejahteraan manusia, kelangsungan hidup. Negara yang memiliki
hak berdaulat atas Hutan ini perlu untuk melindungi Hutan ini. Kegagalan untuk
melakukannya hasil di akuntabel dan penggantian Pemerintah. Jika ini gagal Negara
looses Kedaulatan eign hak atas Hutan. Masyarakat internasional mengambil alih.

hutan hujan tropis merupakan habitat yang paling bio-beragam. hutan hujan tropis adalah
paru-paru planet kita, Bumi. Jelas pemotongan, pembakaran untuk meningkatkan lahan untuk
pertanian adalah ancaman bagi suasana yang sehat. Ancaman lain untuk pohon ritual keagamaan.

Beberapa Hutan diganti dengan pohon-pohon specie tunggal. Ini menghancurkan keanekaragaman hayati.
Kristen menggantikan keanekaragaman hayati dengan pohon-pohon specie tunggal

(Pohon Natal) . Mereka memotong pohon untuk merayakan ulang tahun dari mesias palsu
mati.

Kristen menebang 200 juta Fir, Pine, Spruce Tahun
dalam vandalisme pesta Pohon!
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Kristen adalah kumpulan pagan-kultus. Kristen konsisten penyalahgunaan 1 ALLAH kreasi.
Sengaja mereka berangkat untuk vandalisme Planet. menghina 1 ALLAH. Ini Berakhir!

Latar Belakang: Kristen merayakan ulang tahun mesias palsu dengan menempatkan pohon di
rumah, kantor ... Mereka saling memberikan banyak lainnya hadiah. Pohon, rumah, di luar
gedung dihiasi dengan lampu listrik.
Untuk perayaan ini 200 juta Fir, Pine dan Spruce yang ditebang setiap tahun. Lain 50 juta pohon
yang ditebang untuk kemasan dan membungkus setiap tahun. ? ton batubara dibakar untuk
penerangan listrik mewah. Miliaran uang tunai dihabiskan untuk, Alkohol (Binge drink) , Membeli
sampah yang tidak berguna, merokok, makanan yang tidak sehat, game kekerasan dan hiburan. Peningkatan
kekerasan (Assault, vandalisme, pembunuhan, perkosaan ..) , Meningkatkan dalam perjudian,
penipuan, pencurian, ...

Pohon kering menjadi sampah. Kemasan dibuang untuk menambah sampah. Dewan
kehabisan TPA untuk pegunungan sampah risiko kesehatan.

Junk berguna berakhir di kotak. Mereka mengacaukan loteng, garasi, kamar .. penimbunan ini
Junk menyebabkan ingin rumah yang lebih besar.

Harus dilakukan
Berhenti Kristen Pohon Vandalisme.
Kristen mengajarkan tanggung jawab
lingkungan. Menanam pohon.

cara Shun Kristen. Tahan Kristen akuntabel. Re mendidik mereka.
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komersialisme berhenti Natal. Berhenti pemasaran menjual Alkohol, Merokok, makanan yang
tidak sehat, game kekerasan hiburan dan sampah yang tidak berguna. Batal Natal.

Berhenti menciptakan begitu banyak sampah. Terus orang bertanggung jawab, untuk menciptakan terlalu banyak
sampah. Berhemat tentang sampah.
Mengurangi penggunaan energi. Jangan menggunakan pencahayaan yang tidak perlu. Mengurangi
pendinginan pemanasan dengan mengenakan pakaian pelindung.

Hentikan pembakaran kayu! Barbeque, api unggun, firepits, perapian, rumah memasak,
pemanas rumah, mesin uap, .. Ganti dengan listrik!

Berhenti membakar Coal! Ganti Batubara dengan energi non polusi (Hidro, surya, angin,
gelombang) . Tidak ada Nuklir •

!!!

Kustodian Wali merayakan Pohon!
Pohon sangat penting untuk kelangsungan hidup kita, kesejahteraan. Jadilah Pohon Kustodian.
Menanam sebuah pohon. Bergabunglah dengan kami!

13.3.7. Pohon hari perayaan

CG Kalender

Sebuah mengumpulkan keluarga di sekitar pohon buatan tahan lama. Yang telah dihiasi, bernyanyi,
sedang bergembira, mencintai, saling memberi hadiah lainnya
(Pohon-buah saja) kemudian berbagi makanan. Pohon tinggal terserah sampai hari Tahun Baru. Ia
disimpan sampai tahun depan.

ZERO TOLERANSI kehancuran hutan! ! !
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