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S HU N eta Lotsa

Green kontzeptua
Berdea izatea gizakiaren biziraupen trebezia !!!

Custodian Guardian ' BERDEA
Kontzeptua "ahalegina" jendea beste pertsona
batzuentzako mehatxu bihurtzeko eta " LURRA
planeta '. Ren zaindari batean 1 JAINKOA sorkuntzak!

Izatea ' Berdea ' etxean hasten da bizilagunak
eta komunitatea barne. Custodian Guardian
Gathering tokiko ekintzaileen gunea da (ingurumena,
justizia soziala, erlijioa) .

Ekologista guztiak gurekin bat egitea eskatzen dugu: 'Hasi CG Gathering bat.

Elkarrekin babestu dezagun gure Planeta ederra. Eutsi, kutsatzen dutenak, ingurumen
bandalikoak, klima aldaketa ukatzen dutenak, parasito harraparien irabazleak, erantzule
(egunero indarkeriarik gabea) !
Zaindariaren zaindaria IZU eta Lotsa . Komunitate batek erantzule egiten du ANDEREA R1-7 . Bihurtzen
duen Gobernu hautatua Green kontzeptua Zuzenbidean sartu.

Gizaki, animalia guztiek dute 1 JAINKOA aire toxikoa, kutsatu gabea, transpiragarria eta
garbia izateko eskubidea!

Gizaki, animalia guztiek dute 1 JAINKOA ur toxikoa, kutsatu gabea, edangarria, garbia
eta ur freskoa izateko eskubidea!
Gizaki, animalia guztiek dute 1 JAINKOA eskubidea da toxikoak ez direnak, kutsatu gabeak,
genetikoki eraldatuak ez direnak, jan daitezkeenak, osasuntsuak, janariak!

Gizaki orok du 1 JAINKOA jantzi eta oinetako babes eta merkeak
eskuratzeko eskubidea!
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Gizaki orok du 1 JAINKOA aterpe higieniko, babes eta merkean
izateko eskubidea!
Gizaki orok du 1 JAINKOA gaixo dagoenean doako tratamendua emateko eskubidea!

Gizaki orok du 1 JAINKOA eskubidea da komunitate aske bortitz bati!

ADIKZIOAK
Adikzioa hautemandako beharra pozten duen jokabide konpultsibo errepikakorra. Adiktuek beren buruak
engainatzen dituzte beren portaerak egiten duen kaltea ez onartuz. Kalte beraientzat, familiarekin,
lagunekin, laneko lagunekin eta komunitatearekin. Mantendu adiktuak haurrengandik urrun.

Mendekotasuna engainagarria da! Adiktuek ez dute uste adikzioa dutenik, beraiek
gozatzen eta bizitza mantentzen duten bitartean.
Errealki, menpekotasunak adiktuek banakotasuna eta askatasunak mugatzen dituzte,
portaeran murriztu egiten baitira.

ÿÿ ÿ

1JAINKOA zure berri izateko zain dago! ÿ

ADIKZIOA Otoitza

Adikzio eguna 12.2.7.

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari
leial xumeena (1 st izena) Lagun iezadazu adikzioa ez izaten
Lagundu gizakiari menpekotasunak izaten

Zigortu mendekotasunen hornitzaileak bizitzan eta bizitza bizian
Utzi komunitate hau mendekotasunik gabe 1 JAINKOA & Gizateriaren
Ongia
Otoitz hau Mendekotasun Egunean erabiltzen da! Edo behar den moduan.

ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
Legez kanpoko mendekotasuna duten adikzioek beren ohituraren isilpeko izaera dute! Legez kanpoko
mendekotasunek espetxeratzea eta norberaren errespetua galtzea eragiten dute.

Adiktuak ezjakinak dira (ergela) , sinesgarria (ergela) eta ahula (penagarria) !

Jendea adikzioa denean, bere gozamena ohitura betetzera bideratzen da askotan,
erretiratzea berriro bizitzera. Osoa baino
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mendekotasunik gabeko zoriontasunerako ahalmen osoa osatzen duten esperientzia sorta.
Betebehar morala, zibila, beti arduratzen zaizkio adiktuei.
Adikzioa mehatxu bihurtzen da beraientzat eta komunitatearentzat. Ilusiozkoak, moralak,
desleialak, iruzurrak, berekoiak, axolagabeak eta antisozialak bihurtzen dira. Betebehar morala,
zibila, betiko txostenen gehigarriak.
Adiktuek laguntza psikiatrikoa eta laguntza taldeak laguntzeko beharra dute. Berrerortutako adiktoak
berrogeialdian daude komunitatea bereziki gaztea babesteko.

Adrenalina Menpekotasuna
Adrenalina, neurotransmisore gisa jokatzen duen hormona. Gorputzaren osotasun fisikorako
mehatxu baten aurrean estres erreakzioaren kausa nagusia.

Gehiegizko parte hartzea aerobicean, auto lasterketetan, footingean, urpekaritzan ...

Parte hartzeak adrenalina presioa eragiten du mendekotasuna sortuz. Adikzio horiek
depresioa izaten dute presarik lortu ezin dutenean '.

Adrenalina odolera isurtzen denean bihotza, odol-presioa areagotzen
du, ikasleak dilatatzen ditu, odoleko azukre-maila igotzen du eta
odol-fluxua larruazaletik eta barruko organoetatik desbideratzen du. Askotan
haserretzen, errudun eta kezkatzen diren pertsonek adrenalina pizten
dute, beste ezer egiten ez badute ere. Haserre, kezkatuta_
meditatzen.

Abiadura beharra adrenalina gaitza da.
Edozein lasterketek adrenalina izaten dute. Irabazteak are presa
handiagoa ematen du. Giza gorputza ez zegoen abiadurarako
diseinatuta. Haien abiadura ez da beharrezkoa. Irabaztea berekoia
da.
Irabazleek gehiago nahi izatea eragiten dute. Antsietateagatik leeds galtzea. Antsietate horrek etsipena
eragiten du. Kosta ahala kosta irabazi nahi izatea (iruzurra, substantzien gehiegikeria, irabazteko hiltzea ..) .
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Gizartearen aurkako jokabideak adrenalina bizkor ematen du.

Zenbat eta haserreagoak izan, haserreak orduan eta handiagoak dira.
Galdetu punk road terrorista bati (erretzea, buztana estutzea, moztea,
errepide bat bultzatzea, gurpilak oso ozenak) , koadrilakoa (jazarpena,
bandalismoa, indarkeria) , serieko hiltzailea (beldurra, mina, heriotza eragiten
du)

Gizartearen aurkako jokabide soziala eratzen da ANDEREA R1-7
Betebehar zibila da salatzea, errepideko amorrua, gidatze arriskutsua, istripuak.
Jarduera arriskutsuak (aurrerapena, zirrara bilatzea ..) eman adrenalina. Bestela
irabazleek presarik lortu ezin duten pertsonek gauza arriskutsuak egiten
dituzte. Jarduera horiek zauritu, hiltzen eta besteentzako mehatxu izaten diren
kopiatzaileak bultzatzen dituzte. Jarduera arriskutsuak amaitzen dira, ANDEREA
R2 . Parte-hartzaileek erreskate eta mediku gastuak ordaindu behar dituzte.

Adrenalina zalea izatea gaixotasuna da. Bilatu laguntza!
Alkohola Menpekotasuna
Alkohola edarien eta janariaren bidez kontsumitzen da. Alkohola kontsumitzeak portaera
aldaketak eragiten ditu (mozkortasuna) . Mozkortasuna , alkoholismoa da Istripu, Eraso,
Bortxaketa, Bandalismoaren kausa nagusia. Mozkorrak komunitateko zama, traba eta
mehatxua dira.

Alkoholismoa alkohola kontsumitzeko behar larria da.
Adikzio guztiak bezala, alkoholikoek beren behar berekoiak besteen eta komunitatearen
gainetik jartzen dituzte. Alkoholikoek eskean, maileguetan eta lapurretan arituko dira trago
bat hartzeko! Alkoholikoek tratamendua behar dute. Tratamendua lehortzean datza!
Tratamendua ez da sendabidea. Laster berriro alkoholikoak mozkorrak dira!

Alkoholikoen laguntza onena Alkoholaren erabilgarritasuna gelditzea da.
Alkoholaren ekoizpena, merkaturatzea eta banaketa amaitzen da.

ZERO TOLERANTZIA ALKOHOLARA !!!
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C HR ISTIANITY da Alkoholismoa hedatzeko kausa nagusia.
Christian Idol (idolo faltsua) Jesus (Mesias faltsua) kristauei
Alkohola edateko esan zien (ardo beltza) . Kristauek alkohola edaten
dute erlijio nahaspila eta erlijio gabeko bileretan. Christian HE eta
SHEk alkohola edaten dute estali aurretik. Christian SHE etengabe
alkohola edaten haurdunaldian eta edoskitzaroan (haurra
alkoholikoa da) . Guraso kristauek haurrak alkohola edatera
bultzatzen dituzte. Guraso kristauak guraso txarrak dira!

Alkoholarekin kendutako kristau gazte batek elizan nahaspila ikusten
du, apaiza, gurasoak, lagunak, bizilagunak alkohola edaten dute. Kristau
gazte batek gurasoek etxean alkohola edaten ikusten dute, denbora
librea eta funtzioak. Kristau gaztea (BERA ETA BERA) noiz

beren adin tarteetan sozializatzeak edari binge izateko presio berdina onartzen du. Gazte
kristaua HE mozkortu egiten da bikotekide edo bortxatzeko mozkortuta. Biak "Trash" bihurtzen
dira. Lotsa, Shun, Trash!

Monje kristauek ezin zuten inspirazio espiritualik aurkitu
Alkoholarengana inspirazio espiritualaren bila otoitz egitean eta
irakurtzean. Pozik ez, monjeek beren Alkohola ekoizten zuten. Alkohola
ekoizteak eta edateak etengabe mantentzen zituen fraideak
mozkorraldi izugarri batean. Orain argibideak zituzten (la la land) .

Eskola Katolikoak Tabernak bezalakoak dira. Zuzendariek taberna bat dute (alkohol
garestia) , irakasleen klub sozialak taberna bat du. Administrazioak ardoa du
(merkea) nahaspila eta dirua biltzeko.

Ostiral eta larunbatero Bash, Rape and Kill mozkortutako kristauak.
Igandean "Aitortu" egiten dute "Barkatuta". Trago bat hartzera nahastera joan ondoren (alkoholikoa)
. Elizaren ondoren, lagunekin, familiarekin edaten dute. Binge drink kristauak dira "etxeko
indarkeria" ren kausa nagusia. 1JAINKOA izututa dago, ez du barkatuko, baina
erantzukizuna izango du gizakiak ere. Mozkor guztiak erantzule izaten dira.

Kristautasuna delako bultzatzen du Alkoholaren kontsumoa ez da
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onargarria erlijio edo kultu gisa. 1JAINKOA ez du nahi Gizateriak bere osasuna Alkohola
kontsumituz suntsitzea. 1JAINKOA alkoholarekiko kristau mendekotasunarekin etsita dago. Ohar!
1 JAINKOA Jesus arduratu zen Alkoholismoa bultzatzeagatik. Jesus torturatu eta gurutzean
iltzatu zuten.

Ezetz esan kristautasunari !!! Alkoholari EZETZ esan !!!
MU ST - DO:
Hura ez da HE mozkorrarekin lotzea. HORI ez da mozkorrarekin lotuko. Haurdunaldian edaten duen
etxean atxilotua izaten da. Edoskitzea edoskitzen duen bitartean bularra ematean etxean atxilotuta
dago. Komunitate batek zaintzeko betebeharra du jaio gabeko, jaioberri bakoitzarekiko. SHO
alkoholikoa ez da egokia guraso izateko. Harrera gurasoek alkoholikoa hazten dute SHEren haurra.

Adin txikiko seme-alabak dituzten gurasoak (BERA 17, BERA 18) Alkohola edaten dutenak onartezinak
dira. Komunitate guztiek adingabeen zainketa betebeharra dute. Guraso Alkoholikoak Ezkontza Santuaren
Kontratua bertan behera geratzen da adingabeko seme-alabak harrera-gurasoek hazitakoak direla.

Hezkuntzarako instalazioak Alkoholik gabeak dira. Hezitzaileak (Zuzendariak, irakasleak,
administratzaileak) Alkohola ekarri, kontsumitzen dutenak Ikastetxeetatik kendu eta debekatzen
dituzte. Christian Education-instalazioak hezkuntza publikora transferitzen dira (kalte-ordainik gabe) .
Hezitzaile kristauak

(Zuzendariak, irakasleak, administratzaileak) kendu eta debekatu egiten dituzte Hezkuntzatik.
Haien eskolako tabernak eraitsita daude Alkohola suntsituta!

Komunitate guztiak (Shire) bere jendearekiko zaintza betebeharra du. Alkohola
komunitatearen mehatxu bat da eta desagerrarazi egiten da. Lurzoru guztiek
Alkohola debekatu eta debekua betearaztea da. Probintziak Alkoholaren
ekoizpena eta banaketa debekatzen ditu . Legez kanpoko ekoizpena,
Alkoholaren banaketa auzipetuta dago: ANDEREA R6

Alkoholaren ekoizpena, banaketa eten eta itxi egiten da. Alkohol guztia suntsitzen
da. Ez da konpentsaziorik ematen.
Ukatu eliza kristauak, kultuen karitatea eta zerga salbuespena. Mozkortuta egotea delitu bihurtu, ANDEREA
R2 Mozkorrentzako fidantzarik ez.

Edaten ari den edozein delituk birgaitzea bikoizten du.
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Ura iragazi
osasun onerako !!!

Drogak Menpekotasuna

Ezagutzen da drogak (adimena aldatzen duten substantziak) txarrak
dira giza gorputzarentzat. Hala ere, Drogazaleen% 99,9k
drogak aukeratzen ditu. Aparteko komunitate mutu eta
anti-txarra dira.
Ez sentitu errukirik Drogazaleekiko, haien arazoa norberak
sortua da. Zama eta mehatxua dira. Egin kontuak, beti.

Kaiola komunitateari mehatxu hauek, ANDEREA R4 .
Fabrikatzaileak, banatzaileak, adimena aldatzeko substantzien hornitzaileak, legez
kanpokoak edo legeztatuak (Lege txarra) , kaiolatuta daude, ANDEREA R7 . Lege
txarra alderantzizkoa da, zaharkitua.

Marihuana, Codeina ez dira sendagaiak. Ez dira erabili behar. Droga ilegalak dira, ANDEREA
R7

Buruaren eraginpean egondako edozein delitu
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substantzia aldatzea (k) hirukoak (x 3) Errehabilitazioa. Alkoholaren eta adimena
aldatzen duten substantzien eraginpean egotea Errehabilitazioa 5 biderkagai
handitzen da. Ohar! Iraganeko eta oraingo Droga, alkoholaren drogak " wmw x2 'edo
txikiagoa.

ZERO TOLERANTZIA to
SUBSTANTZIAK ALDATZEKO
Jaten Menpekotasuna
Jatea ezinbestekoa da, hori gabe ezin gara bizi. Jatea beharrezkoa da, gehiegizko janarena
menpekotasuna da. Gehiegiketak (Blubber People) litekeena da lortzea, larderia, izerditu gehiago,
nekea errazago egitea, egokitzen diren oihalak aurkitzeko arazoak, aulkiak estuak deserosoak izatea,
oinetakoen lokarriak lotzeko arazoak, arteriak estututa izatea, hipertentsio arteriala, diabetesa hartzea,
gazteago hiltzea, litekeena da haur lodiak izatea.

Lupa hipopotamo eta baleentzako ona da. Gizakientzat larru gehiegi gaitza da. Gehiegizko
pisua izateak arnasa kentzen du, letargia, nekea, gaixotasun gehiago izatea eta zama
bihurtzen du
norbera, familia, lana
lagunak, lagunak,

komunitatea. Izatea
pisu gehiegizkoa ez da
onargarria. Laguntza
jendeak pisua askatzen du.

Utzi lotsagabekeria izateari. Bukatu alkohola eta
edulkoratzaile artifizialak janari edo edarietan. Murriztu
biziki edulkoratzaile naturalak erabiliz, murriztu sodio
kontsumoa, erabili iodatutako gatza soilik. Utzi
manufakturatuak eta transgenikoak jateari

(genetikoki eraldatua) janari.
Oturuntza, Jaia, Smorgasbord, otordu luzeak jateko mota kanpoan daude. Gehiago jatea kanpoan dago. Jan
bitartean Alkohola kontsumitzea kanpoan dago. Basamortuak kanpoan daude. Zati txikiak jatea sartzen da. Ura
edatea otorduekin batera dago.
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Erreserbatu zaindariaren zaindariari "Eguneroko Errutina". Kopurua murriztu

bazkari bakoitzeko jaten duzu. Edan gozorik gabeko edariak. Saihestu edari fisikoa.

Egin egunero gaueko ariketak. Behatu 'Gaueko toki-testua'. Otoitz egin:

1JAINKOA zure berri izateko zain dago! ÿ

ÿÿ ÿ

BLUBBER - Otoitza
Maitea 1JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko Eguneroko edaria
eta janaria hornitzeagatik Lagun iezadazu gehiegi jan ez eta lodi
bihurtzen

Egunero janari zati txikiak merezi izaten ahalegintzen naiz. Osasun arazo
latzak salbatu ditzaten. 1JAINKOA & Gizateriaren Ongia
Lodi jendeak otoitz hau erabiltzen du jario bakoitzaren aurretik!

ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
Jokoa Menpekotasuna
Jokoak gizakiaren ahultasuna eta iruzurra erabiltzen ditu miseria pertsona, familia eta
komunitateari ekartzeko. Joko sustatzaileek etsitako pertsona ahulak harrapatzen dituzte.
Jokoaren inguruko apustuak (edozertan) , estaldura
(aseguruak, etorkizunak, aukerak ..) , loteriak (bertan egon behar duzu irabazteko) , espekulatzen (aktiboen
balioak handitzea espero dugu) . Ez sentitu apustulariengatik. Norbanako ahulak, berekoiak eta
mutuak, irabazi gabeko aberastasuna merezi dutela uste dute. Ez dute. Egin kontuak ANDEREA R7 .

Errealitateko entretenimendu parte-hartzaileak dira
jokalari lotsagarrienak. Nazkagarriak, traizioak,
engainuak, gezurrak, beste batzuk umilatzen dituzte,
beraiek irabazten duten jokoan. Irabazleek beren
irabaziak% 100eko zerga irabazietan. Lortu gabeko errenta zergapetzen da. Shun jokalariak,
sustatzaileak, babesleak ..
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Herrien ahultasuna aprobetxatzea delitua da, kaiolan joko
hornitzaileek, ANDEREA R7 . Joko-lekuak
(Apustu dendak, kasinoak, etorkizuneko trukeak, errealitate
entretenimenduak, burtsak) itxita daude. Irabazi guztiak, joko
hornitzailearen aktiboak, profesionalak
apustulari (funts kudeatzailea, lur espekulatzailea, etorkizuneko dendaria, akzio dendaria, ..) konfiskatu
egiten dira. Utzi Freehold (Inbertsio ondasunak) .

Irabazten duten banakoek , irabazien gaineko% 100eko zerga galdu. Jokoa baimentzen duten
gobernuak kideek lortzen dituzte ANDEREA R7 .

Jokalariak pertsona txar mutuak, engainatuak eta berekoiak dira. Joko-hornitzaileak iruzurrezko
parasito harrapariak dira. Biak TXARRAK dira eta kontuak ematen dituzte.

JOLASERAKO ZERO TOLERANTZIA
Erosketak Menpekotasuna
Denda batean sartzen zara eta ezin duzu erosketak
egin gabe irten. Produktu berri bat kaleratzen da edo
urtero ½ salmenta, dendatik kanpo egoten zara ordu
askotan, 1 izan behar duzu st produktua lortzeko (k) .

Adikzioa zara! Erosketak egiteko zaborra!
Irabazleek adikzioa erabiltzen dute beren abantailarako. Marketinak zerbait berria
sortzen du (normalean behar ez diren zaborrak) . Ondoren merkaturatu denek izan
behar duten zerbait bezala.

Iragarkien kanpaina batez ere erosketa zaleei zuzenduta dago. Erosketak
egiteko adikzioentzako zabor hornitzaileak zabor eta zabor iturri ugari
dira. Ezinbestekoak ez direnen publizitatea amaitzen da.

Posta zaborra postontzietara bidaltzea, arau hausteak: ANDEREA R4 . Oinarrizkoak ez direnek% 50eko
zerga gehigarria dute. Junkiek laguntza eskatzen dute.

Erosketa arduratsuak: Ez dago bultzada erosketarik

(erosketa zerrenda egin eta horri eutsi) . Erosi bakarrik. Oinarrizkoak
soilik erosi (Zaborrik ez) .
Ez erabili kreditu txartelik.
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Erretzea Menpekotasuna
Erretzea mendekotasuna, giza miseria!
Erretzaileek ahotik kiratsa egiten dute, arropek kiratsa
ematen dute gela batean. Haien errautsak eta ipurdiak
nonahi daude. Gizabanako zikinak, nazkagarriak eta
kiratsak dira. Ihes egin itzazu! Lotsa itzazu.

Erretzaileak osasunerako arriskua du bere buruarentzat. Ezpainak, hortzak,
gomak, ahoa, eztarria, trakearen eta biriken gaixotasunak erretzen dituzte,
komunitatearen zama. Erretzaileak alferrak dira ke-tarte ugari hartzen
dituztenak eta norberak sortutako gaixotasunak hartzen dituztenak.

Erretzaileak besteentzako osasunerako arriskua dira. Haurdun dauden erretzaileek jaiotakoei min egiten
diete. Jaio ondoren jaioberri hauei osasun arazoak dituzten bizitzara kondenatuta daude. Deformazioak,
desgaitasunak izan ditzakete. Jaio gabeko minak egitea: ANDEREA R3 Erretzen dituzten gurasoen
seme-alabek kalte-ordainak eskatu beharko dizkiete gurasoei.

Erretzaileak arduragabekeria dira. Suteak, belar etxeak, basoa
hasten dituzte. Kontuak ematen zaizkie,
ANDEREA R4 eta kalte-ordaina ordaindu. Erretzaileek sua,
zauritutako pertsonak, animaliak, ANDEREA R5 . Pertsonak,
animaliak, ANDEREA R6

Ke pasiboa (eraso) min egiten du jendeak. Ke pasiboa sortzen duten erretzaileak auzipetuta daude, ANDEREA
R3 . Entitateak (aisia, entretenimendua, lana ..) erretzea ahalbidetzen dutenak epaitzen dira, ANDEREA R3
eta kalte-ordaina ordaindu behar dute. Erretzea baimentzen duten gobernuak ordezkatu eta
erantzukizunpean jartzen dira, ANDEREA R7 .

1951n * erretzea osasuntsu ez dela mehatxu larria dela ezarri zen.
Erretzea "debekatu" ez zuten gobernu eta gobernu agentziek, komunitateak zerbitzatzeko eta
babesteko huts egin zuten. Atzera begirako legedia onartu eta errudun horiek lortuko dute. ANDEREA
R7 .
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Sustatzen duen edozein pertsona, talde, enpresa edo bestelako entitate
(publizitatea, marketina, dohainak) , baimentzen du (gurasoak, irakasleak, lana, klubak, jantokiak,
aisialdirako tokia) , irabaziak (fabrikatzaileak, hornitzaileak, garraiatzaileak, handizkako saltzaileak,
txikizkariak) , 'Keak' edo erretzeko osagarriak eskuragarri jartzen ditu, ANDEREA R7

Ez du axola zer duen 'Keak'.

Erretzea da osasunerako arriskua.

ERRETZEKO ZERO TOLERANTZIA !!
Teknologia berria Menpekotasuna
Teknologia Berriko drogazaleak dibertigarriak izan daitezke. Saltoki baten kanpoaldean kanpatzen dute
prezio handiko tramankulu berria erosteko zain. Zein tontakeria!

New Technology junkies-ek Shopping Addiction-en mutazio tuntuna da. Hondakinen kausa nagusia
dira. Funtzionatzen duten eta erabilerarako data luzea duten ondasunak baztertzen dituzte. Inoiz ez
dute beren teknologia berria erabiltzen ikasten. Ez dutelako nahikoa denbora. Zaletasun hauek epe
luzerako produktuak botatzeko bihurtzen dituzte.

Teknologia Berri gehienak ez dira birziklagarriak. Hondakinak botatzeko arazoak sortzea Shire eta
etorkizuneko belaunaldientzat. Mikrotxip ekoizle batek txipa berria ateratzen du 6 hilean behin
Teknologia Berriko zaleentzako . Ezin hobeto funtzionatzen duten txipak baztertu egiten dira. Zein
hondakina. Ingurumen bandalismoa. Fabrikatzailea, banatzailea, ANDEREA R7

Komunitateak jarraibideak finkatzeko duen beharra. Custodian Guardian irtenbidea, produktu
berri bakoitzak 7 urteko iraupena du. Ezin da eredu berri batekin ordezkatu 7 urtez. Urratu, ANDEREA
R7

Pertsonak, drogak sortzen dituzten eta mendekotasuna elikatzen duten
erakundeak mespretxagarriak, inmoralak, gaizkileak dira.

Kontuak ematen zaizkie: ANDEREA R7 .
OHAR !! Hau "Adikzio" guztiei dagokie. Adin txikikoen gurasoak (17 BERA, 18 BERA) kontuak
dira. ANDEREA R1 , 1 st delitua, 2 nd iraina ANDEREA

R2 , seme-alaba guztiak askatu. Ezin dira beste adingabe batzuk zaindu.
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ERREZA
Gizakiak sua nola erabili aurkitu zuen. Hori bedeinkapen gisa ikusi zuen.
Egurra erretzea erregai fosilen errekuntzarekin osatu zen. Ingelesa
Industria aroa sartu zuten kristauek klima aldaketa eragiten ari den
kutsadura hasi zuten. Sua eta erretzea orain mehatxu bat dira,
madarikazio bat.

STOPBURNING, N OW !!!
Erretzearen zatirik arriskutsuena KEA da. Suteetan
osasunarentzako mehatxu handia da, hilkortasuna kea arnastea
da. Eskala handiagoan Kea atmosferara igotzen da Beroa
Espaziora ihes egiteari uzten dio.
Azaleko urak berotu, lurreko lurrak berotu, izotza urtu:
KLIMA ALDAKETA!
Bizirauteko giza gorputzak behar du Aire

transpiragarria. Gauzak erretzen dituen gizakia da

"Aire transpiragarria" ren mehatxu nagusia.

Transpiragarria ez den airea 4 minutu dituzu bizitzeko!

ZERO TOLERANTZIA AIRE KUTSATZAILEEI !!!!!!!
Energia
Aisialdi denbora gehiegi, etxebizitza handiegiak, diru sarrera handiegiak, behar ez diren tramankulu
gehiegi, energia beharrak gero eta handiagoak izan dira. Egungo Energia kutsagarria da, ezartzeko
kostu handiak, funtzionamendu eta mantentze kostu handiak ditu. Energia kutsatzailea erretzean
oinarritzen da. Erretzea ez erretzearekin ordezkatzen da.

Egurra, egurra, ikatza, gasa eta olioa sukaldatzeko, berotzeko eta
energia elektrikoa, etxekoak eta etxekoak ez direnak. AMAITZEN!
Erre egiten duten zentral elektrikoak (ikatza, petrolioa, uranioa)

energia sortzeko dira Itzali eta desegin. Energia ez
erretzean sortzen da. Jabe kutsatzaileak,
operadoreak dira
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auzipetuta, ANDEREA R7 . Uranio eta Ikatz meategiak itxita daude, zigilatuta. Jabeak dira, Operadoreak
kaiolatuta daude, ANDEREA R7

Ikatza erretzeak kea kutsatzen duen aire kantitate handia sortzen du (Karbono dioxidoa) . Karbono
dioxidoa erortzen da. % 50 euriak garbitzen du gainerakoa atmosferara sartzen da metatzen
bada. Karbono dioxidoak eguzkiaren argia zeharkatzen du Lurra berotzeko, baina beroaren
zati bat espaziora berriro isurtzea eragozten du (Berotze globala) . Emaitza Lurraren gainazala
poliki-poliki berotzen ari da. Gainazaleko tenperaturaren beroketa hau izugarri handitu da 'O'
urteaz geroztik * (2004) . Beroketa horrek glaziarren eta izotz polarren kaskoa murrizten du.
Itsas mailaren igoera eta klima aldaketa eragiten ditu.

* CG New Age denboraren kudeaketa
C

Ikatza irekita garraiatzen da (estali gabea) material mugikorra. Ikatz

hautsa erortzen da: animaliak, pertsonak
(begietako infekzioak, arnas arazoak, erupzioak ..) , garbitegia (lehortzeko
zintzilikatzeko, berriz garbitu behar da, erupzioak ekiditeko) , lurzorua (laborantza,
lorategia, baratza, landaredia) ,
ura (depositua, erreka, lakua, ibaia, itsasoa) kutsatutako beharrak iragaztea da. Amaitzen da.

Ikatza ekoizten du energia zikina

Ikatzak itotzen gaitu
Ikatz garbia da a Iruzurra!
GELDITU kamioiak, itxi Meatzeak:

BIZIRAUN !!!
Erreketa "Eguzki, Ura, Haizea" ordezten da !!
Etxeko garraioak eta etxekoak ez diren garraioak erretzea Amaitzen da! Gasak,
petrolioak ez du erabilera erretzerik. Autopistetako barruko eta barruko
garraioa Autopistako tranbiek ordezkatzen dute (ikusi Shire) ! Lurreko
garraioaren distantzia luzea trenez soilik egiten da. Banakako garraio
kutsakorra desagertzen da. Utzi autobide berriak.
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Gero eta biztanle gehiagok energia plangintza hobea behar du. Pertsona bakoitzeko energia-erabilera
murriztea ezinbestekoa da. Gaueko Curfew nahitaezkoa da. Aisialdiko jardueretarako energia murriztea
ezinbestekoa da. Multzoko etxebizitzek 2 solairuko jauregia, garaje bikoitza, bainugela lorategiak, igerilekua,
... ordezkatzen dituzte.

Gaueko topa
Giza gorputza ez zegoen gauekoa izateko diseinatuta. Gizakiek beren burmuinaren indarra gaizki erabili zuten
gaueko bizimodua sortzeko. Bizimodu honek energia asko xahutzen du, kriminalitatea areagotzen du,
osasungaitza da, energiaren erabilera handitzen du ..

Gaueko 7 orduko tenperatura 14-21 ordu
bitartean (CG Klock) derrigorrezkoa da. Gauean
zehar

"NO" errepide bidezko garraioa

(komertziala, pribatua, publikoa ..)
larrialdiko ibilgailuak izan ezik errepideetan
mugitzea baimentzen da!

Ez daude kale argiak, semaforoak, publizitatea ... piztuta. Ez dago negozio irekirik. Ez dago aireko
garraiorik martxan Aireportuak itxita daude! Aire garraioak eskuragarri dagoen lurreratze eremuan
lurreratu behar du! Ez dago trenbide mugimendurik! Tren geltokiak eta terminalak itxita daude!
Trenak geldirik egoten dira geltokian Curfewean!

Inork ez du lan egiten (dena itxita dago) gutxieneko larrialdi pertsonal bat izan ezik. Ez da energiarik
erabili behar larrialdietan edo berokuntzan izan ezik! Albiste publikoko irrati bat ari da igortzen. Beste
entretenimendu guztiak itzalita daude! Ez dago bulegorik, fabrikazio edo dendarik energia edo ustiapenik
erabiliko ez duenik! Etxebizitzek berogailua hotz handian erabil dezakete (soineko beroagoak) . Shire-k
gaueko toki-testua betearazten du.

Aisialdiaz
Erretzeko barbakoa erretzen, 'Amaitu! Ate kanpoko berogailua, 'End'! Kanpo
hotzak oihal beroa janzten du. Edo barrura sartu. Kanpoko berogailua
erabiltzea da, Ingurumen bandalismoa, ANDEREA R7 .

Etxean ez erabili gasolina erretzeko Lorategiko Tresna Elektrikoak!

Animatu familia, lagunak, bizilagunak, lankideak, gasolina erretzeko
Lorategiko Tresna Elektrikoak ez erabiltzera! Gelditu

(indarkeriarik gabea) ! Komunitatea ekoizten, saltzen,
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erosten, gasolina erretzen Lorategiko Tresna Elektrikoak! Zure auzo komunitatean kutsatzen
amaitzea zure betebehar moral eta zibila da! Familia, lagunak, bizilagunak, lankideak eta
komunitatea kutsaduraren erantzule izan!
Kutsagarria Aisialdia amaitzen da. Airean: Aire ikuskizunak, aire garraio pribatua (hegazkina, hegazkina,
helikopteroa, drona, espazio anezka ...) . Ur azpian: itsasontzi motordun lasterketak, jabetzako pribatuko itsas
garraioa (kabinete gurutzaontzia, itsasontzi itsasontziak, hegazkin-motorrak, uretako motorrak, itsasontziak,
belaontziak, ..) . Lurrean: motor guztiak 2,3 eta 4 gurpilekin (erregaia erretzen) , bizikletak, bizikletak, SUV,

kotxeak, kirol autoak, limusinak, luxuzko autoak. Auto lasterketak, auto lasterketak.
Su artifizialak kutsatzaile nagusiak dira. Ohikoagoak bihurtzen dira gero
eta kutsagarriagoak. Eguraldiaren egoeraren arabera, kutsadura
atmosferikoa izan daiteke egun osoan zehar. Partikulen kutsadura urak
kutsatzen duenean sortzen da, edateko ezgaitasuna bihurtuz. Su
artifizialen amaiera! Laser argiek ordezkatzen dituzte.

Ura
Gure gorputzaren% 60 + urez osatuta dago. Gure gorputzeko zelula guztiek behar dute.
Urak artikulazioak lubrifikatzen ditu, gure gorputzeko tenperatura erregulatzen du eta gure hondakinak
garbitu ...

Atmosferako ur lurrun kondentsatuak tantak eratzen ditu.
Lurraren grabitateak tantak behera tiratzen ditu (euria erortzen)

azalera. Euria ur gezako iturri nagusia da. Euri ur hau edateko,
janaria prestatzeko, sukaldatzeko, garbitzeko, norberaren higienean,
... erabiltzen da.
Pertsona batek euri ura edateko gai izaten zen, janaritzat erabili
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prestaketa. Hori ez da komeni, euri ura kutsatuta dago,
osasungaitza, toxikoa, azidoa, dastaketa txarra, usain txarra. Garbitegia
ez da euripean utzi behar kutsatzeko (zikina, itsaskorra,
usainduna) . Zikina eta usain txarra izateaz gain, azala
narritatzea eragin dezake.

Euri hotzak kazkabarra edo elurra bezala erortzen dira. Elurra mendi altuetan, Artikan eta
Antartikoan pilatzen da ur gezako erreserbak sortuz. Elurra zuria da, kutsatutako elurra grisa ere
beltza da. Elur beltza Himalaian, mundu osoko glaziarretan, Groenlandian eta Antartikan aurkitzen
da.

Komunitateek ur gezako biltegiak sortzen dituzte. Urtegi horiek euri ura eta urtutako elurra
oinarritzen dira horiek betetzeko. Kutsadura dela eta, ur horiek gizakien kontsumoa baino lehen
tratamendua behar dute.
Urtegiak sakonak baino sakonagoak izan beharko lirateke. Ur sakonak freskoagoak dira, lurrunketa
murrizten dute, algen hazkundea batez ere mota pozoitsua eta intsektuen infestazioa. Uretako kirolak
debekatuta daude gernu egitea, hilekoa eta uretan kaka egiteari uzteko (ura estolderia bihurtuz) . Ur
artisautza (uretako eskia, motor itsasontziak ..) kutsatu (olioa, gasolina, bateriaren azidoa ..)

debekatuta daude! Salbuespena: Park-Ranger garraioa.
Pertsona batek ezin du komunitateak behar bezala egin behar duen konfiantza izan. Tratamendurik gabe,
tratamendu partziala, tratamendu okerra, kostuen murrizketa, ustelkeria, portaera kriminalak ... Ura etxean
tratatzea derrigorrezkoa da.

Uraren etxeko tratamenduak iragaztea eskatzen du. Filtrazioa murriztea da:
artsenikoa, amiantoa, kloroa, kloroformoa, karbonatoaren gogortasuna, kobrea,
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zikinkeria, herbizidak, metal astunak, beruna, pestizidak, herdoila ... Klima epeletan ere
iragazi ura irakin behar da hilgarriaren aurka babesteko
(mikroorganismo) gaixotasuna.

Mehatxuak ur gezarekiko Laster ur gezaren eskaerak ur gezaren
eskuragarritasuna gaindituko du.
Kutsatutako urbidea (errekastoa, erreka, ibaia, urmaela, aintzira ..) ur gezaren eskasia
sortu. Ekaitz ura botikaz, toxinez, pozoiz betea. Industria hondakinak, toxinak, pozoiak
legez kanpora isurtzea.
Ur bideen kutsadura amaitzen da, kutsatzaileak epaitzen dira, partikularrak
ANDEREA R3 beste guztiak, ANDEREA R7 .

Gehitu ur geza
Gatzgabetzeak energia asko erabiltzen du, garestia. Ura hartzeak ingurumenaren gaineko
eragin kaltegarria du, arrain, itsaski, arrautza eta kopuru handia sistemara erakarrita. Itsas
izaki handiagoak pantailen kontra harrapatuta daude sarrerako egitura baten aurrealdean.
Tratamendu kimikoak, korrosioak, ozeanora isurtzen den gatzun beroa sortzen dute.

Gatzgabetzeak boro-eduki handia du uraren kalitate baxua lortzeko. Nekazaritzan, abeltzaintzan
eta elikagaiak ekoizteko erabiltzen den ur honek boro maila handiko dieta eragiten du. Boro
maila altuak luzaro kontsumitzea ez da osasuntsua.

Birziklatutako hondakin-urak, saneamenduek lehen mailako tratamendutik igarotzen
dute solidoak ateratzeko, mantenugaiak kentzen dira, iragazkiek bakteria eta birus
gehienak kentzen dituzte. Ura mintz batetik zehar behartzen da molekulak kentzeko. Probek
ez dituzte osasunerako arrisku guztiak agerian uzten.

Ukitzeko komuna azken aukera da.
Ontziratutako ura (garestia) egokia da bidaiatzeko. Plastikoa (mehatxu larria bihurtu da, utzi
egitea eta erabiltzea) ur botilek berotzean arriskutsuak diren produktu kimikoak askatzen
dituzte (eguzkia, berogailua) .
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Edalontzia (berunik gabe) botilak gomendatzen dira.

Edateko ur zaporetsua
Hainbat edateko ura zaporekoa da. Zenbait zapore osasungarriak dira eta saihestu behar dira.
Zaporeko ura hotz edo bero zerbitzatu daiteke.

Egokia edari zaporetsuak: Okela, extract, oilaskoa, kakaoa, kafea, fruta,
belarrak, espeziak, tea, barazkiak.
Osasungaitza zaporeko edariak eta gehigarriak: Alkohola, Kolore artifiziala, Aromatizazio artifiziala,
Edulkoratzaile artifiziala eta naturala, Karbonatatua, Kola, Kordiala, Edari energetikoa, Limonada,
Kafe deskafeinatua, Fruta zukua, Kontserbatzaileak, Sodioa, ..

Ur edangarria
onena da
Egunerokotasuna: Jaiki zaitez, hartu 0.2l-ko edalontzi bat, pixka bat hoztutako ur iragazi batekin. Bazkari
bakoitzaren aurretik (Gosaria, Goizeko merienda, Bazkaria, Eguneko merienda, Afaria) 0,2 l-ko edalontzia
edukitzea, hoztutako eta iragazitako urarekin.

Edan edalontzia (plastiko gabea) 0,2 litroko ur iragazkiz beteta gaueko mahai
bakoitzean. Edan gauean komunera bisitatu ondoren eta eztarri lehorra izatean, edan
goizean atsedena.

Edateko ura ukatzen duen edo kutsatutako uraren eragilea den edozein pertsona, erakunde
edo gobernu. Kontuak ematen dira, ANDEREA R7

Likidoik ez hartzea Bizitzeko 4 egun dituzu
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Ureztaketa! Lurpeko urak ureztatzeko erabiltzeak lurpeko ur biltegia berriztatu dezakeena
baino azkarrago agortzen du. Ekosistema oso bat lehortzea eta ur gezaren urritasuna sortzea. Lur
azpiko ureztaketa amaitzen da. Ureztatzeko lurpeko urak erabiltzen dituen legez kanpoko
edonor salatzen da, ANDEREA R7 . Lurpeko urak ureztatzea ahalbidetzen duen gobernua
ordezkatu eta kideak epaitzen dituzte ANDEREA R7 .
Ureztatzeak, ibaietako, lakuetako, erreketako ur gezak erabiliz .. uraren emaria moteldu egiten du.
Horrek lurrunketa bultzatzen du. Lehortearen ondorioz! Ureztatze mota horri esker zibilizazioak
amaitu ziren. Ureztapena amaitu.
Urratzea: ANDEREA R7

Produktuaren garapena
Jendeak sortzen duenean, bere sorkuntzak hasiera, amaiera eta birziklagarriak izan
behar dira. Adibidez: fabrikatutako etxeko produktua
(hasiera) , erabili dataren arabera (amaiera) , biodegradagarria (birziklagarria) .

Egindako guztia birziklagarria izan behar da!

Kontzeptuaren faseko produktuak osasuntsuak, seguruak, kutsagarriak ez diren biodegradagarriak eta
birziklagarriak izan behar dute. Ekoizten eta erabiltzen den guztia biodegradagarria da edo, bestela,
birziklagarria da. Urratzea: ANDEREA R7

Gelditu, Osasungaitza, segurua ez dena, kutsatzen duena, biodegradagarria edo birziklagarria
ez dena erabiliz! Salgaiak, osasungarriak, kutsagarriak diren manufakturak ekoiztea delitua da, ANDEREA
R7

GM-laborantza ( Munstro hazia) > GM-Elikadura ( Janari Osasungaitza)
Genetikoa aldatua (ingeniaritza) Laborantzak gizakiek aldatutako hazietan oinarritzen dira 1JAINKOAK
diseinu originala. Greed, Profiteering eta iraintzeko helburuarekin 1JAINKOA . 1JAINKOA ez du nahi
Giza Genetikaren berringeniaritza. Eboluzioa eboluzionatzea, mutatzea da ...

Aurrekariak: AEBetako Asia hego-ekialdeko inbasioan. AEBetako militarrek Herbizidak
garatzeko eta erabiltzeko agindua eman zuten (Agent Orange) ,
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Arma bat, Landarediaren suntsipen masiboa eta ekosistema. Hostoak kentzeari esker, airetik ihes
egiten zuten haur, emakume eta abereei ihes egiten zieten (hil tasa handitu) . Pozoitutako
ekosistemak mutazioak eragin zituen. Emaitza jaiotzako akatsak gaixo dauden pertsonak,
animaliak ..
Herbizidak lurzorua eta ibilguak kutsatzen dituzten arriskutsuak dira. Herbiziden ekoizleak, banatzaileak
auzipetuta daude, ANDEREA R7 . Kutsadura hori onartzen duen gobernua ordezkatzen da, ANDEREA R7 .
Kutsatutako elikagaiak (herbizidak) ez da kontsumorako egokia (Animalia, gizakia) . Suntsituta dago!

Herbizida fabrikatzaileak (Irabazle harrapariak irabazten dituzten parasitoak)
Landare hiltzaileetatik hazien pozoitzaileetara zabaldu zen. Hazi normala da
'Herbizidak' sortzen ikasitako teknikak erabiliz aldatu. Aldaketa hauek naturaz
kanpoko mutazioak sortzen dituzte ' Monster Seeds ' . Aldaketei esker, haziak ez dira
indartsuak laborantza berriro ereiteko, urtaro bakoitzean haziak beti erostera
behartuta (Gaitz immoral gaiztoa) . Erleek GM landareak baztertzen dituzte!

Evolution-ek aldatutako hazia nabaritzen du. Haziak ukitzen dituen gauza guztiak,
ekosistema, elikadura katea aldatuz erantzuten du.
GM hazien laboreak zuzenean joaten dira (ogia) gizakien elikagaien kontsumora edo animalien
elikaduraren bidez (arraina, haragia, hegaztiak) . Izakiak (Itsas izakiak, hegaztiak, ugaztunak) GM laboreak
zuzenean elikatzen dira (oilaskoa, txerria ..) edo zeharkakoa (Karraskariak hazia jaten du, Karraskariak
Predatorrek jaten du, Hunter-ek hiltzen duen harraparia Gourmet afaria bihurtzen da ..) . Ez jan GM afaria!

Elikagai izakiek jaten dute digestioan. Aldatutako landareak digeritzeko izaki
digestio-sistemak aldatu egin behar du (ingeniari genetikoa)
bera Evolution bidez. Hori ez da naturala (Anti JAINKOA) motaren Eboluzioak naturaz kanpoko
Mutazio mota berriak sortzen ditu. Mehatxu ezezaguna!

Aldaketa genetikoa (GM) Anti da 1 JAINKOA , gizakiaren, gainerako izaki guztien eta
ingurumenaren mehatxua. GM laboreak efektuaren jarioa dela eta Elikadura kate osoa aldatzen
du. Elikagai kateko kide guztietan gaixotasun berriak eta bizitza arriskuan jartzen duten izurrite
berriak sortzen dituzten mutazioak sortzea. Jendea gaixotuago egongo da, gazteago hilko dira,
haurtxo gaixo gehiago, abortu gehiago ...

GM-Elikadura ( Janari Osasungaitza) : Alfalfa, haurtxoentzako janaria, hirugiharra, ogia, gosaltzeko
zerealak, kanola, txikoria, artoa, kotoizko hazien olioa, arrautzak, urdaiazpikoa, margarina, haragia,
papaya, ilarrak, patata, hegaztiak, saltxitxak, soja,
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Azukre-erremolatxa, Azukre-kanabera, Piper gozoak, Tomateak, Garia, Kalabazinak ..
Esan ' EZ ' ra Elikagai transgenikoak !

Egin behar! Gizateriaren eta Eko Sistemaren mehatxu hau sendatzea Prebentzioa eta
Tratamendua dira.

PREBENTZIOA! Gelditu: GM Ikerketa, Hazien ekoizpena eta
GM laborantza hazten.
TRATAMENDUA! Gobernuko auzipetuak: GM zientzialaria, zuzendariak, zuzendariak, jabeak,
gizateriaren aurkako eta ekosistemaren aurkako delituengatik laborantza ekoizleak. ANDEREA R7

Gobernuak mehatxuarekin amaitzen du GM Ikerketa eta Haziak
fabrikatzeko instalazioak. GM laboreak erretzen dira. Lurzoru kutsatua
GM laborantzak hazten zirenean 3 urte igaro ondoren erre egiten da. Tratamendu
hau ezartzen ez duen gobernua ordezkatuko da.

EZ GM> EZ GM hazia> EZ GM laborantza> EZ GM janaria
Etxean ez jan GM Janaria! Animatu familia, lagunak, bizilagunak, lanekoak, GM Janaria ez
jatera! Gelditu (indarkeriarik gabea) ! Komunitatea ekoizten, saltzen, erosten, GM Food! Zure
betebehar morala eta zibila da. GM amaitzea (hazia, laborantza, janaria) !

Izurriteen Kontrola
Intsektizidak barruan (kimikoa) erabiltzen diren nerbio-sistema erasotzen dute. Jaioberria, jaioberria
hiperaktibo bihurtzen dute. Intsektizidek gizakien eta maskoten arnas aparatuak narritatzen dituzte. Ez
erabili intsektizidak barruan. Mantendu barnean garbi eta txukun.

Intsektizidak kanpo (kimikoa) laborantzetan, baratzeetan eta
elikagaietan erabiltzen dira. Kutsatutako laboreak, baratzeak eta
janariak ez dira egokiak gizakien edo animalien kontsumorako.
Erre dira
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komunitatea (Shire) . Intsektizidak ur sisteman sartzen dira Ozeanoetan amaituz.
Ocean Eco sistema kutsatuz, itsaskiak kutsatuz.

Fracking-a
Fracking-a mehatxu handia da ingurumenarentzat, komunitatearentzat, gizakientzat.

Fracking-a eskisto arrokan presioa handiko fluidoa zulatu eta injektatzeko prozesua da,
gasak askatuz (toxikoa) . Presio altuak "Lurrikarak" eragiten ditu.

Prozesu bakoitzak milioika litro ur behar ditu. Urak produktu kimiko toxikoak eta
harea gehitu ditu. Prozesuan zehar metano gasa
(Berotze globala handitzen du) eta produktu kimiko toxikoek inguruko lurpeko urak kutsatzen
dituzte. Ur hori edateak gizakiei, animaliei kalte neurologikoak, sentsorialak eta arnasketako
kalteak eragin dizkie.

Hondakin likidoa lur gaineko putzuetan uzten da lurruntzeko. Konposatu organiko
lurrunkorrak atmosferara askatuz, airea kutsatuz, lurreko ozonoa eta euri azidoa sortuz. Horrek
abere osasungaitzak, laboreak, fruituak eta larre jangarri kizkurrak eragiten ditu.
Bizilagunek nekea, goragaleak, buruko mina eta okerragoak direla salatzen dute.

Batzuetan lurrikarak eragiten dituzten lehergailuak erabiltzen dira. Hutsegiteen ondoan
erabiltzeak lurrikara handia eragin dezake. Leherketa horiek lurpeko urtegiak kaltetzen
dituzte. "Wildfire" has dezaketen gasak askatzen dituzte!

Fracking-a Hondamendi Ekologikoa da. Fracking-a amaitzen da!
Jabeak, operadoreak auzipetuta daude, ANDEREA R7 . Fracking-a baimentzen duen gobernua
ordezkatzen da, bere kideak arduratsuak dira, ANDEREA R7 .

Zaborra
Zaborren sorrera murriztu da!
Ontzi biodegradagarriak edo berrerabilgarriak erabiltzen dira.

BOTATZEKO produktuak egitea * AMAITZEN! Zabor-posta
inprimatzen * AMAITZEN!

Alferrikako JUNK egitea (bildumak, tramankuluak, diseinatzaileen tresneria ..) * AMAITZEN!

* Hornitzaile hauek auzipetuta daude, ANDEREA R7
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Zure betebehar morala eta zibila da. Zure auzoko komunitatean zabor iligalen zaborra
botatzeari uztea! Familia, lagunak, bizilagunak, lankideak, negozioak, komunitatea,
kutsaduraren erantzule! Komunitateak gelatik kanpo daude zaborra botatzeko (zabortegia)
.
Zaborra ORAIN murriztu behar dugu!

Papera
Paperaren erabilera moztu. Honek zaborra murrizten du. Zuhaitzak salbatzen ditu!

Ordezkatu egunkariak albiste digitalekin. Egunkariek albiste zaharkituak ekartzen dituzte bideorik gabe.
Egunkarien helburua iragarkiak saltzea da, pertsona ospetsuen esamesak eta zaharkitutako albiste
sentsazionalistak. Gelditu! Egunkariak erosten!

Ordezkatu aldizkariak argitalpen digitalarekin. Aldizkariek zaharkitutako datuak ekartzen dituzte
audiorik, bideorik gabe. Aldizkarien xedea iragarkiak saltzea da, informazio baliagarri gutxirekin.
Audio bideoaren onurarik gabe. Gelditu! Aldizkariak erosten!

Ordezkatu liburuak argitalpen digitalarekin (e liburuak, PDFak) . Liburuak astunak dira.
Eguneratzeko liburu berria behar da. Ez dute audiorik, bideorik. Ezin da kopiatu. Hartu leku
gehiegi. Gelditu! Liburuak erosten!
Ordezkatu egunkariak aldizkariak fitxategi digitalekin. Egunkariak Aldizkariak liburuak dira (ikusi liburuak
ordezkatu) . Gelditu! Liburuak erosten!
Ordezkatu bulegoko oharrak posta elektronikoekin. Ordezkatu paperezko
artxiboak fitxategi digitalekin.

E

Paperean oinarritutako publizitatea amaitzea ( Zabor posta) . Ez da zabor-mezu gehiago!

Zabor-posta banatzea Ingurumen bandalismoa da, ANDEREA R7 .
Orain zaharkituta dagoen inprimatutako papera txikituta dago. Uretan blai. Behin zikinduta dagoenean zizarearen
haztegi bateko zizareak elikatzen dira.

Plastikoa
Plastikoek mikro partikulak isurtzen dituzte. Hauek elikagai katean sartu dira gizakiak barne (odola,
organoak) . Gorputzean eraikitzea gizakien osasunerako eta biziraupenerako mehatxu
ezezaguna dira.

Ordezkatu plastikozko edari eta janari ontziak beira berrerabilgarriarekin,
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zeramikazko ontziak. Plastikozko ontzi guztien ekoizpena amaitu. Plastikozko mahai-tresnak
eta lasto guztiak amaitzea. Urratzea ingurumen bandalismoa da, ANDEREA R7 .

Ordezkatu plastikozko poltsak oihalezko poltsa berrerabilgarriekin. Amaitu plastikozko poltsa guztiak
egiten! Urratzea ingurumen bandalismoa da, ANDEREA R7 .
Ordezkatu plastikozko oinetakoak oihalezko edo larruzko oinetakoekin. Amaitu plastikozko oinetako
guztiak egiten! Urratu, ANDEREA R7 .

Ordezkatu plastikozko arropa banbu, oihalezko, kotoizko edo artilezko arropekin . Amaitu
plastikozko arropa guztia egiten! Urratu, ANDEREA R7 .
Ordezkatu plastikozko jostailuak metalez edo egurrez egindako jostailuekin. Amaitu plastikozko jostailu
guztiak egiten! Urratu, ANDEREA R7 .

Ordezkatu kontsumo-ondasunetarako plastikozko estalkiak metalez edo egurrez egindako karkasekin.
Bukatu kontsumo ondasunetarako plastikozko karkasa guztiak egiten! Urratzea ingurumen bandalismoa
da, ANDEREA R7 .

Ordezkatu plastikozko altzariak metalez edo zurez egindako altzariekin.
Plastikozko altzari guztiak egiten amaitzea (barruan, kanpoan) ! Urratu, ANDEREA R7 .

Ordezkatu plastikozko iturgintzako produktuak iturgintzako produktuekin

(barruan, kanpoan, lurpean) metalez egina. Amaitu plastikozko iturgintzako produktu
guztiak! Urratu, ANDEREA R7 .

Erabili, plastikoak etxean, eskolan eta lanean edukitzea.
Merkataritza Guneak
Salgai berdinak saltzen dituzten 7 saltoki dituen merkataritza-gune batean

(bakeroak, ..) Irabazi duten 7 entitate desberdinek kudeatzen dute energia, kapitala eta
zorua. Txikizkako 7 saltokiek 1 ordezkatzen dute
CROn txikizkako saltokia (1 CROn segmentu bakoitzeko) . Merkataritza Konplexua
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"ordez" CRBC ( CROn Retail, Bazaar Complex) '! Irabazitako Irabazien Entitate Parasitikoak (Merkataritza-gunea,
dendariak) itxi egiten dira, jabeak, operadoreak auzipetuta daude, ANDEREA R6 . CROn Retail-ek
Fastfood Klona guztiak Osasuntsuarekin ordezkatzen ditu (alkoholik gabea) Edari taberna. CRBC Shire
Oasis baten parte dira (Custodian Guardian hemen bizi da) .

Iltze apaindegiak ke toxikoak sortzen ditu. Osasun arriskua dira airea kutsatzen dutenak.
Kutsadura hori airearen zirkulazio sisteman sartzen da. Langileek arnasa hartzeko babesa dute.
Bezero ezjakinak (biktimak) ez. Denda hauek zabalik daude, eta oinezkoek arnastutako ke
toxikoak zabaltzen dituzte. Osasun arrisku hori arriskutsuena da haurdun dauden
emakumeentzat, jaioberrientzat eta adinekoentzat. Ke toxikoak jasan badituzu, salatu apaindegia
eta merkataritza zentroa kalte-ordainak lortzeko. Itxi itzazu, debekatu. Epaitu jabeak,
exekutiboak, ANDEREA R7 Edertasun eta Ile-apaindegien saloietan ere balio du. Ohar! Ez da ile
moztekoak aplikatzen.

Hirigintza
Shire Plangintzaren xedea lurrak komunitatearen eta habitataren mesederako aprobetxatzea
da. Ezinbestekoa da Komunitate bat eta Habitat bat egitea. Lur emankor guztiak janaria
hazteko, abeltzaintza, santutegiak bertako landaretzarako eta bertako bertako izakietarako
bermatzeko erabili behar dira. (atzerritarra ez dena) . Lur emankorrak etxerako eta etxekoak ez
diren eraikuntzarako erabili behar dira. Lur emankorretan dauden eraikinak lur emankorrak
eraitsi eta birziklatzen dira. Vanity lorategiak dituzten etxeak, opor-etxeak, apartamentuak,
atikoak, erretiratuen herriak Shire klusterreko etxeekin ordezkatzen dira lur emankorrak ez
diren lurretan.

Milioi milioi biztanle eta autobide dituzten hiriek 2 arazo nagusi dituzte:
kutsadura eta puntako ordu pilaketa. Bi arazoek ez dute geroago
irtenbiderik behar. Custodian Guardian irtenbidea. Autobideko tranbiak (ikus
Shire plangintza)
banakako garraioa ordezkatzen! Rail-ek ibilbide luzea ordezkatzen du Big
plataformako garraioa.

Australiako zirriborro batean ehunka ardik negar egin zuten agonizatzen
ari zirela, egarriz jota hil ziren. Inguruko golf zelaiek berdeak ureztatu
zituzten. Golfarrek ura hotz edaten zuten batez ere alkoholarekin
nahastuta.
Hau nazkagarria da! 1 JAINKOA haserre dago. Golfa alferrikako entretenimendu elitista tonto bat. Amaitzen
da! Golf ikastaroak elikagaiak hazteko birziklatzen dira.
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Golfariak komunitateko alferrikako kideak dira. Ez dira egokiak zuzendaritza
karguak betetzeko. Custodian Guardian SHAME SHUN!
Edateko ur eskasia eta korrontea onartezinak dira igerileku pribatuak, komertzialak eta
turistikoak ustiatzea. Igerileku guztiak lurrez beteta daude. Jabeei ez zaie kalte-ordainik
ematen. CG SHAME SHUN!
Ospetsuen kirolak xedea eraikitzeko instalazioak behar ditu (Aretoa, estadioa ..) , azpiegitura (Trenbidea,
Errepideak ..) . Honek komunitatearen baliabideak xahutzen ditu eta epe luzera sortzen du (Shire) zorra.
Instalazioak energia xahutzen dute eta zabor asko sortzen dute. Instalazio horiek eraikitzeari utzi eta
lehendik dauden eraitsi.

Ekitaldi hauek entretenimendua, alkohola, kola, bestelako edari gozoak, jokoak eta janari osasungarriak
eskaintzen dituzte (koipetsua, gantzatsua, gazia) askotan indarkeriaz lagunduta (erasoa, amorrua,
objektuak jaurtitzea, bandalismoa) . Ekitaldiek zabor asko sortzen dute (botilak, janaria, papera, plastikoa,
latak) gordetzeko beharra

(landfil) . Jokoak delitua eragiten du: iruzurra (noblea, emaitzaren manipulazioa ..) ,
beldurra, xantaia, indarkeria. Hau amaitzen da!

Animalien esplotazioa
Animalien krudelkeria amaitzen da. Bateriaren etxebizitza eraitsi egiten da. Ordezkatzen da "Doako eremua". Bateria
etxebizitzen operadoreak auzipetuta daude, ANDEREA R4 .

Bizitza Animalia garraiatzea 30 km baino gehiago amaitzen da. Ekoizle nagusia, agentea eta
garraio-operadorearen arau-hausteak epaitzen dira, ANDEREA R4 .
Zirkuko animalien aisialdia amaitzen da. Animalien prestatzailea, Zirkuko operadorea auzipetuta dago, ANDEREA
R4 .

Parke tematikoen animalien aisialdia amaitzen da. Animalien prestatzailea, Themepark operadorea auzipetuta
dago, ANDEREA R4 .
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Zoologikoak itxi egiten dira eta bertako espezie bakarra hartzen duten Wildlife Santutegiek ordezkatzen
dituzte. Legez kanpoko zoo itxita dago, operadoreak eskuratu du, ANDEREA R4 .

Animalien borrokak Amaiera. Animalien jabea, hezitzailea, sustatzailea kaiolan daude, ANDEREA

R4 . Edozein pertsona (k) jokoak lortzea, ANDEREA R6

Animalien lasterketa Amaiera. Lasterketarako tokia itxita, eraitsita dago. Lasterketako animalien jabea,
entrenatzailea eta lasterketetarako tokiko operadorea auzipetuta daude, ANDEREA

R4 . Lasterketarako lekuak eraitsi egiten dira.

Emozioa hiltzea (Safari ehizak, Errege ehizak, beste ehizak) Animalien
amaiera da.
Sustatzailea, ehiztariak auzipetuta daude, ANDEREA R4
Rangers-ek bakarrik animaliak eraitsi ahal ditu.

A

Nekazaritza: hektareako abereak gehiegiz hornitzeak larregizko larreak eta lurren higadura eragiten

ditu. Gutxienez elikatutako animalia sufrituen ondorioz. Gehiegizko hornidura, larregizko larreak
amaitzen dira. Abere nekazari sufritu bakoitzeko, abeltzainek lortzen dute, ANDEREA R4

E

Lurreko higadura zuhaitz guztiak lurretik ateratzen direnean gertatzen da. Lurra higatzeko eta

abereak sufritzeko arrazoi nagusia kudeaketa okerra eta operazio txikiegia da. CG irtenbidea:
Shirek CROn sortzen du pertsona kualifikatuekin eta eragiketa tamaina komertzial
bideragarriarekin.

Militarra
Militarrak kutsatzen ditu garraio eta lehergailuekin, AN
(Nuklear atomikoa) , B (biologikoa) , C (kimikoa)
armak. Gizakien, animalien, landareen bizitzarako mehatxua dira. Arma horiek sortzen
dituzten zientzialariek lortzen dute ANDEREA R7 .

Ekoizpen ekipamenduak, arma horien biltegiak daude
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eraitsi, SHIREk suntsitu. Arma horien ekoizpena edo biltegiratzea ahalbidetzen duten
gobernuak ordezkatu eta lortzen dira, ANDEREA R7

BIZIKLETA Otoitza

Biziraupen eguna 11.1.7.

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena) Eskerrik asko gizateriaren
biziraupenagatik
Nire gorputza, espezie eta komunitatea bizirauten laguntzen ahalegintzen naiz. Biziraupena
lehen mailako lehentasuna izango dut

Mesedez, lagundu nire biziraupenerako ahaleginak For the Glory of 1
JAINKOA & Gizateriaren Ongia

Otoitz hau Biziraupen egunean erabiltzen da (CG Kalender)!

ÿ ÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿ
Fun-Day gaiak * ekologistak garrantzitsuak direnak:
Kutsaduraren eguna 4.2.7 ~ Defoliant eguna 6.2.7 ~ Holokaustoaren eguna 8.2.7
Habitat eguna 9.1.7 ~ Biziraupen eguna 11.1.7 ~ Animalien eguna 11.3.7 Osasun ona eguna
12.1.7 Adikzioen eguna 12.2.7 Zuhaixka Eguna 13.1.7 Zuhaitz Eguna 13.3.7 Fun-Day gaiek
komunitateari harritzeko eta gogoratzeko ospatzeko beharra asetzen dute.

* Aro Berriaren denboraren kudeaketa
Erreketa, zaborra, kutsadura, ingurumen bandalismoa ez dira soilik belaunaldi honen,
hurrengo belaunaldien eta datozen belaunaldien mehatxua.
Haurrek erre egin, zaborra bota, zabor gehiegi sortu, airea, lurzorua, ura kutsatzen duten
gurasoak salatu behar dituzte ingurumen bandalikoak direnez, Haurren etorkizuna suntsitzen
dute. Gurasoek erantzule egiten dute, kendu eta ANDEREA R7 baimentzen duten edo arduratzen
diren politikariak: Erreketa, zaborra, kutsadura, ingurumen bandalismoa!

Transpiragarria ez den airea 4 minutu dituzu bizitzeko Likiderik
gabeko hartunea. 4 egun dituzu bizitzeko!
Custodian Guardian 1ekin harmonian bizi da JAINKOA sorkuntzak!
Ekologista askok maskotaren arrazoiak dituzte. Pasioa, denbora eta dirua gastatzen dute. Oso polita
dena, pertsona bat ondo sentiarazten du.
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Kausa gehienen muga estuak. Gizakien biziraupenaren arrazoi garrantzitsuenetan ez da emaitzarik
gertatu: Kutsadura (airea, lurra, ura) , Indarkeria (etxea, komunitatea, globala) , Aberastasun apartheid (posizioa,
boterea, aberastasuna transmititzen duen ondarea; parasitoa, harraparia, irabaziak) , Aldaketa
klimatikoa!

Indar morala, iraunkortasun amaigabea eta
1 JAINKOA emandako irtenbideek gizakiaren biziraupena ziurtatu dezakete.

Batu zaitez! > Izan Berdea! > Izan zaitez zaintzailea!

Custodian Guardian-ek ere atxikitzen ditu No Violence Concept, Chain of Evil, Economic
concept, 7Scrolls, N-At-m.

Amaiera
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