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Gorde zuhaitzak!
Denbora da Gorde zuhaitzak 'amaitu zuhaitz sarraskiak!
SAVE Zuhaitzak Letra irakurtzeari utzi: Egunkaria, Liburua, Aldizkaria,
zabor-posta, oharra, ..
1 JAINKOA zuhaitzak sortu! Aire transpiragarrirako, hegaztientzat, zuhaitzetako animalientzat, ... Gizakia. Janaria
emateko: baia, aromatizatzaileak, fruta, sendagaiak, fruitu lehorrak, espeziak, almibarra ... Zuhaitzek itzala
ematen dute! Zuhaitz hilak altzariak egiteko erabiltzen dira. Egurra eraikuntzan erabiltzen da!

Zuhaitzek higadura murrizten dute, klima moderatua. Karbono dioxidoa airetik kentzen dute
eta ehunetan gordetzen dute. Biodibertsitatea eta ekosistema orekatua mantentzen dute
zeregina.
Dauden basoak batez ere Taiga eta oihan tropikala kontserbatu behar dira. Baso hauek
funtsezkoak dira gizakiaren ongizaterako, bizirauteko. Baso horien gaineko eskubide
subiranoak dituzten herrialdeek Baso horiek babestu behar dituzte. Hori egin ezean,
erantzukizuna eta Gobernua ordezkatuko dira. Honek huts egiten badu Herrialdeak Basoen
gaineko eskubide soberanak galtzen ditu. Nazioarteko komunitateak hartzen du bere gain.

Euri baso tropikala da habitat biodibertsitate gehien duena. Euri tropikalen basoak gure
planetako birikak dira, Lurra. Lurrak nekazaritzarako mozteko garbiketa, erretzea giro
osasuntsurako mehatxua da. Zuhaitzentzako beste mehatxu bat erritu erlijiosoak dira.

Zenbait baso espezie bakarreko zuhaitzekin ordezkatzen dira. Horrek bio-aniztasuna suntsitzen du. Kristauek
biodibertsitatea espezie bakarreko zuhaitzekin ordezkatzen dute

(Gabonetako zuhaitzak) . Zuhaitzak mozten dituzte hildako mesias faltsu baten urtebetetzea ospatzeko.

Kristauek 200 milioi izeia, pinua, urtea mozten dituzte
Zuhaitz bandalismoaren orgia batean!
Kristauak kultu paganoen bilduma. Kristauek etengabe tratu txarrak ematen dituzte 1 JAINKOAREN sorkuntzak.
Lur Planeta bandalizatu eta kutsatzeko asmoarekin abiatu zen. Desagerrarazi, hil espezieak zirraragatik!
Iraingarriak 1 JAINKOA. Hau amaitzen da!
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Aurrekariak: Kristauek mesias faltsuaren urtebetetzea ospatzen dute zuhaitz bat etxean,
bulegoan ... jarriz. Opari ugari ematen dizkiote elkarri. Zuhaitza, etxea, kanpoko eraikina argi
elektrikoekin apainduta daude.

Ospakizun horretarako 200 milioi izeia, pinua eta izeia txikitzen dira urtero. Beste 50 milioi
zuhaitz mozten dira urtero paketatzeko eta biltzeko. ? tona ikatz erretzen da argiztapen
elektriko dotorea lortzeko. Milaka milioi dirutan gastatzen dira, Alkohola (binge drink) ,
alferrikako zaborra erostea, erretzea, janari osasungaitza, jolas bortitzak lantzea.
Gabonek indarkeria areagotu dute (Erasoa, hilketa, bortxaketa, bandalismoa), jokoaren
gehikuntza, iruzurra, lapurreta .. Iraingarria 1 JAINKOA !

Zuhaitzak zabor bihurtzeko lehortzen dira. Ontziak bota egiten dira zaborra gehitzeko. Aldundiak
zabortegia amaitzen ari dira osasun arriskuko zabor mendietarako.

Alferrikako Zaborrak kutxetan amaitzen du. Ganbarak, garajeak, logelak pilatzen dituzte. Junk
gordeleku honek etxe handiagoak nahi izatea dakar.

Egin behar
Gelditu kristau zuhaitz bandalismoa.

Irakatsi kristauei ingurumenean
erantzukizuna. Landatu zuhaitzak.

Saihestu kristau bideak. Kristauak arduratu. Berriro heztea.
Gabonetako komertzialtasuna gelditu. Utzi merkaturatzea alkohola, zuhaitzak saltzen

, Keak, janari osasungaitza, jolas bortitzen entretenimendua eta alferrikako zaborra. Utzi
Gabonak.

Utzi hainbeste zabor sortzeari. Jendea arduratu, zabor gehiegi sortzeagatik. Izan
zaborra zaborrekin.
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Energiaren erabilera murriztu. Ez erabili beharrezkoak ez diren argiztapenak. Murriztu berokuntza
hotza babes-arropa jantzita.
Utzi egurra, zohikatza, gorotzak, ikatza, gasa, petrolioa erretzeari! Barbakoa, kanpamentua, suak,
tximiniak, etxeko sukaldaritza, berogailua, lurrun makinak. Ordeztu elektrizitatearekin!

Utzi erretzeari! Ordeztu erretzerik gabeko energia kutsagarriarekin: eguzkia, haizea, olatuak. Nuklearrik
ez •

!!!

Custodian Guardian Zuhaitzak ospatzen!
13.3.7. Zuhaitza eguna Ospakizunak

CG Kalender N-Atm

Custodian Guardian familia bat zuhaitz artifizial iraunkor baten inguruan biltzen da. Zein apaindu,
kantatu, alai egon, maite izan, elkarri opariak eman zaizkion (Zuhaitz-fruituak soilik) ondoren,
otordua partekatzen. Zuhaitz egonaldia Urte Berri egunera arte dago. Datorren urtera arte
gordetzen da.
Zuhaitzak ezinbestekoak dira gure biziraupenerako,
ongizaterako. Zuhaitz zaintzailea izan.
Zuhaitz bat landatu. Batu zaitez!

ZERO TOLERANTZIA Basoen suntsitzeraino! ! !

1 JAINKOAREN Aintzarako eta Gizateriaren Onerako!
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