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S HU N og Skam

Grønt koncept
At være grøn en menneskelig overlevelsesfærdighed !!!

DepotmandGRØNT koncept
'bestræber sig' på at vende folk fra
at være en trussel mod andre
mennesker og 'Jorden'. I en
depotmand 1 GUD's kreationer!
At være ''Grøn'' starter derhjemme
inkluderer naboer og samfund. En
Custodian Guardian Gathering er et
lokalt aktivistisk knudepunkt(miljø, social
retfærdighed, religion).

Vi opfordrer alle miljøforkæmpere til at slutte sig til os: 'Start en CG-samling.

Lad os sammen beskytte vores smukke planet. Hold, forurenere,
miljøvandaler, afvisere af klimaforandringer, parasitære
rovdrivende profitorer, ansvarlige (hver dag ikke voldelig)!
Depotforælder UNDGÅ og Skam. Et samfund gør sig skyldig til
ansvar FRK R1-7. Vælg regering, der vender sig Grønt koncept ind
i loven.

Hvert menneske, dyr har en 1 GUD givet ret til ikke giftig,
ikke forurenet, åndbar, ren luft!
Hvert menneske, dyr har en 1 GUD givet ret til ikke-giftigt,
ikke-forurenet, drikkeligt, rent, ferskvand!
Hvert menneske, dyr har en 1 GUD givet ret til ikke giftig, ikke
forurenet, ikke genetisk modificeret, spiselig, sund mad!

Hvert menneske har en 1 GUD givet ret til
beskyttende, overkommelig tøj og fodtøj!
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Hvert menneske har en 1 GUD givet ret til hygiejnisk,
beskyttende, overkommelig husly!
Hvert menneske har en 1 GUD givet ret til gratis behandling, når
du er syg!

Hvert menneske har en 1 GUD givet ret til et voldeligt frit
samfund!

TILFÆLDE
Afhængighed en gentagen kompulsiv adfærd, der tilfredsstiller et opfattet
behov. Afhængige misbruger sig selv ved ikke at acceptere den skade,
deres adfærd gør.Skader sig selv, familie, venner, arbejdskammerater og
samfund. Hold misbrugere væk fra børn.

Narkomaner er vildfarne! Afhængige tror ikke på, at de er
afhængige, så længe de nyder sig selv og holder deres liv sammen.
Realistisk set begrænser afhængighed afhængigheders individualitet og friheder,
da de bliver mere begrænsede i deres adfærd.

ÿ ÿÿ
ÿ

1GUD venter på at høre fra DIG! ÿ
TILFÆLDE Bøn

Afhængighedsdag 12.2.7.

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din mest
ydmyge trofaste værge (1St. navn) Hjælp mig med ikke at
være en narkoman
Hjælp mennesket med at indeholde afhængighed

Straffe afhængighedsudbydere i livet og efterlivet Lad
dette samfund være afhængighedsfrit til ære for 1 GUD
& menneskehedens gode
Denne bøn bruges på afhængighedsdagen! Eller efter behov.
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Afhængige med ulovlig afhængighed nyder den hemmelighedsfulde karakter af
deres vane! Ulovlig afhængighed resulterer i fængsel, tab af selvrespekt.

Narkomaner er uvidende (Dum)godtroende (tåbelig) og svag (patetisk) !

Når folk er afhængige, bliver deres nydelse ofte fokuseret på at udføre
deres vane og genopleve tilbagetrækning. Snarere end det fulde
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række oplevelser, der danner deres fulde potentiale for lykke ved ikkeafhængighed. En moralsk, civil pligt, altid hold addics til ansvar.
Afhængige bliver en trussel mod sig selv og samfundet. De bliver
vildfarne, umoralske, uærlige, bedragende, egoistiske, omhu og antisociale.En moralsk, civil pligt, altid betænkningsmisbrugere.
Afhængige har brug for psykiatrisk hjælp og hjælper støttegrupper.
Tilbagefaldsmisbrugere sættes i karantæne for at beskytte samfundet, især unge.

Adrenalin Afhængighed
Adrenalin, et hormon, der fungerer som neurotransmitter. En hovedårsag
til en stressreaktion på en trussel mod kroppens fysiske integritet.

Overdreven deltagelse i aerobic, bilkørsel, jogging, himmel dykning, ...
Deltagelse giver et adrenalinhastighed, der fører til afhængighed. Disse
misbrugere bliver deprimerede, når de ikke kan få travlt '.
Når adrenalin frigives i blodbanen, virker det for at øge
hjerterytmen, blodtrykket, udvider pupillerne, hæver
blodsukkerniveauet og omdirigerer
blodgennemstrømningen fra huden og de indre organer.
Folk, der ofte bliver vrede, skyldige, bekymrende, vækker
deres adrenalin, selvom de måske sidder og ikke gør noget
andet. Vred, bekymret_ meditere.

Et behov for hastighed er en adrenalinlidelse.
Ethvert væddeløb giver et adrenalinkick. At vinde
giver et endnu større rush.Menneskekroppen var
ikke designet til hastighed. Der er ikke behov for
hastighed. At vinde er egoistisk.
Vindernes rush fører til at ønske mere. At miste leeds til angst. Denne
angst fører til desperation.Ønsker at vinde for enhver pris (snyd,
stofmisbrug, dræb for at vinde ..).
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Antisocial adfærd giver et adrenalinkick.

Jo mere modbydelig, voldsomme overgreb, jo større
hast. Spørg enhver punk road terrorist(udbrændthed,
halespærring, afskæring, skubning af vej, ekstra kraftige
hjul), banden medlem (mobning, hærværk, vold),
seriemorder (påfører frygt, smerte, død)

Antisocial adfærd udgør en trussel mod et samfund FRK R1-7
Det er en civil pligt til at rapportere, raseri, farlig kørsel, ulykker.
Farlige aktiviteter (stunts, spændende søgning ..) giv
et adrenalinkick. Folk, der ellers ikke kan få en
vinderhastighed, gør farlige ting. Disse aktiviteter
tilskynder copycats, der bliver såret, dræbt og
udgør en trussel mod andre.Farlige aktiviteter
slutter, FRK R2. Deltagerne skal betale for redning
og medicinske udgifter.

At være en adrenalin junkie er en sygdom. Søg hjælp!

Alkohol Afhængighed
Alkohol indtages gennem drikke og mad. Forbrug af alkohol fører til
adfærdsmæssige ændringer (fuldskab). Fuldskab, alkoholisme er
hovedårsagen til ulykker, overfald, voldtægt, hærværk. Drunks er en
byrde, en gener og trussel for samfundet.
Alkoholisme er det overvældende behov for at indtage alkohol.
Som alle misbrugere sætter alkoholikere deres egne egoistiske
behov over andres og samfundets. Alkoholikere vil tigge, låne
og stjæle for at få en drink!Alkoholikere har brug for
behandling. Behandling består af udtørring! Behandling er ikke
en kur. Alkoholikere er snart tilbage berusede!
Den bedste hjælp for alkoholikere er at stoppe tilgængeligheden af alkohol.

Produktion, markedsføring og distribution af alkohol slutter.

NUL TOLERANCE TIL ALKOHOL !!!
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C HR ISTIANITET er hovedårsagen til spredning af alkoholisme.
Christian Idol (falsk idol) Jesus (falsk messias) bad
kristne om at drikke alkohol (rødvin). Kristne
drikker alkohol ved religiøst rod og ikke-religiøse
sammenkomster. Christian HE og hun drikker
alkohol inden parring. Christian HUN drikker
kontinuerligt alkohol under graviditet og amning
(baby er født alkoholiker). Kristne forældre
opmuntrer deres børn til at drikke alkohol. Kristne
forældre er dårlige forældre!

En ung kristen, der er vænnet fra alkohol, ser
ved rod i kirken, præster, forældre, venner,
naboer drikker alkohol. En ung kristen ser
forældre drikke alkohol hjemme, fritid og
arbejde. En ung kristen (HE og hun) hvornår
socialt samvær inden for deres aldersgruppe står over for gruppepres for at drikke binge
for at være acceptabelt. Ung kristen HAN bliver ung hun er beruset af at parre sig eller
voldtage. Begge bliver 'papirkurven'.Skam, undgå, skrald!

Kristne munke kunne ikke finde åndelig inspiration
ved at bede og læse i skrifterne henvendt sig til
alkohol for åndelig inspiration. Ikke glad, munke
producerede deres egen alkohol.Producerer og
drikker Alkohol holdt munke i en konstant tilstand af
beruset bedøvelse. Nu havde de indsigt(la la land).

Katolske skoler er som kroer. Rektorer har en
bar(dyr alkohol), lærerens sociale klub har en
bar. Administration har vin (billig) til rod og
pengeindsamling.
Hver fredag og lørdag berusede kristne Bash, Rape og Kill.
Søndag 'tilstår' de får 'tilgivet'. Efter at de går i rod for en drink
(alkoholiker). Efter kirken drikker de noget at drikke med venner,
familie.Binge drink kristne er hovedårsagen til 'vold i hjemmet'. 1GUD
er forfærdet, vil ikke tilgive, men gør ansvarlig, det gør
menneskeheden også. Enhver beruset drages til ansvar.
Kristendommen fordi den opmuntrer forbruget af alkohol er ikke
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acceptabelt som en religion eller kult. 1GUD ønsker ikke, at menneskeheden
ødelægger sit helbred ved at indtage alkohol. 1GUD er skuffet over kristen
afhængighed af alkohol. Bemærk! 1 GUD holdt Jesus ansvarlig for at opmuntre
alkoholisme. Jesus blev tortureret og spikret til et kors.

Sig NEJ til kristendommen !!! Sig NEJ til alkohol !!!
MÅ GØRE :
HUN skal ikke parre sig med beruset HE. HAN skal ikke parre sig med
beruset HUS. HUN drikker under graviditet sættes i husarrest. HUN
drikker, mens hun ammer, bliver sat i husarrest.Et samfund har pligt til
at passe på alle ufødte, nyfødte. Alkoholisk SHE er ikke egnet til at være
forælder. Fosterforældre opdrager alkoholiske HUS's baby.
Forældre med mindreårige børn (SHE 17, HE 18) at drikke Alkohol er
uacceptabelt. Hvert samfund har pligt til at passe på alle børn under en
alder. Alkoholiske forældres hellige ægteskabskontrakt er annulleret, deres
mindreårige børn opdrættes af plejeforældre.

Uddannelsesfaciliteter er alkoholfri. Undervisere (Rektorer, lærere,
administratorer) der medbringer, spiser alkohol fjernes og
forbydes fra skoler. Kristne uddannelsesfaciliteter overføres til
offentlig uddannelse (uden kompensation). Kristne lærere
(Rektorer, lærere, administratorer) fjernes og forbydes fra
uddannelse. Deres skolebarer er revet ned, deres alkohol er
ødelagt!
Hvert samfund (Shire) har en pligt til at passe på sit
folk. Alkohol en trussel fra samfundet er indeholdt og
udryddet. Hver Shire skal forbyde alkohol og håndhæve
forbuddet.Provinsen forbyder produktion og
distribution af alkohol. Ulovlig produktion, distribution
af alkohol retsforfølges: FRK R6

Eksisterende produktion, distribution af alkohol stoppes og
lukkes. Al alkohol ødelægges. Ingen kompensation gives.
Benæg kristne kirker, kultiser velgørenhedsstatus og skattefritagelse. Gør det at
være beruset til en forbrydelse,FRK R2 Ingen kaution for berusede.

Enhver kriminalitet begået under beruselse fordobler rehabilitering.
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Filtreret vand

for godt helbred !!!

Narkotika Afhængighed
Det er almindeligt kendt, at stoffer (tankesvingende
stoffer) er dårlige for menneskekroppen. Alligevel tager
99,9% af narkotikamisbrugere stoffer efter eget valg. De
er ekstraordinære dumme og anti-samfundskum.
Må ikke have medlidenhed med Drug Junkies, deres
problem er selvforskyldt. De er en byrde og trussel. Hold
dem ansvarlige, hver gang.

Bur disse trusler mod samfundet, FRK R4.

Producenter, distributører, udbydere af mind-amning
stoffer, ulovlige eller legaliserede (Dårlig lov), er bur,
FRK R7. Dårlig lov er omvendt, tilbage dateret.

Marihuana, Codein er ikke medicin. De skal ikke bruges. De er
ulovlige stoffer, FRK R7

Enhver forbrydelse begået under påvirkning af sindet
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ændre stof(s) tredobler(x 3) Rehabilitering. At være under indflydelse af
alkohol og mind-alterende stoffer Rehabilitering øges med en multiplikator
på 5. Bemærk! Tidligere og nuværende narkotika, alkoholmisbrugere kan
kun anvendes på 'wmw x2'eller lavere.

NUL TOLERANCE til
MIND ALTERING STOFFER
Spise Afhængighed
At spise er vigtigt, vi kan ikke leve uden det. Spise er en nødvendighed, for meget
at spise er en afhængighed. Overeater (Blubber People) kan se frem til at blive,
spæk, blive mere svedig, trætte lettere, problemer med at finde klud, der passer,
finde stole ubehageligt stramme, problemer med at binde snørebånd, har
tilstoppede arterier, forhøjet blodtryk, få diabetes, dø yngre, sandsynligvis have
overvægtige børn.

Spæk er godt for flodheste og hvaler. For mennesker er alt for
meget spæk syge. At være overvægtig gør en person mere
åndenød, sløv, træt let, har flere sygdomme, bliver en byrde for
sig selv, familie, arbejde
kammerater, venner,

fællesskab. At være
overvægt er ikke
acceptabelt. Hjælp

folk mister vægten.
Stop med at være spæk. Slut med at have
alkohol og kunstige sødestoffer i mad eller
drikke.Reducer kraftigt ved hjælp af
naturlige sødestoffer, reducer
natriumindtag, brug kun iodiseret salt.
Stop med at spise fremstillet og GM
(genetisk modificeret) mad.

Banket, fest, smorgasbord, lange måltider type spisning er ude. Over
spisning er ude. At forbruge alkohol, mens du spiser, er ude. Ørkenens
er ude.At spise en lille portion er i. Drikkevand med måltidet er i.
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Overhold forældremyndigheds værge 'Daily Routine'. Reducer mængden

du spiser til hvert måltid. Drik usødede drikkevarer. Undgå fissy drink.
Lav daglige daglige nattøvelser. Overhold 'Night Curfew'.Bed:

ÿ ÿÿ
ÿ

1GUD venter på at høre fra DIG! ÿ
BLUBBER - Bøn
Kære 1GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Tak fordi du
forsynede mig med daglig drikke og mad Hjælp mig med
ikke at overspise og blive spæk

Jeg bestræber mig på at fortjene små portioner mad hver dag. Må jeg
blive skånet for smertefulde sundhedsspørgsmål på grund af for
meget mad til ære for 1GUD & menneskehedens gode
Slemme mennesker bruger denne bøn før hvert feed!

ÿ ÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿÿÿ
ÿ

Spil Afhængighed
Spil bruger menneskelig svaghed, bedrag for at bringe elendighed for
personer, familier og samfundet. Spilpromotorer byder på svage
desperate mennesker. Gambling væddemål(på noget), afdækning
(forsikring, futures, optioner ..), lotterier (du skal være med for at vinde
det), spekulerer (håber aktivværdier stiger). Vær ikke ked af spillere.
Svage, egoistiske, stumme personer tror, at de fortjener ufortjent
rigdom. Det gør de ikke. Hold dem ansvarligeFRK R7.
Deltagere i virkelighedens underholdning
er de mest pinlige spillere. De opfører sig
ulækkert, forråder, bedrager, lyver,
ydmyger andre sig selv og spiller, at de
vinder.Vinderne mister deres
gevinster til 100% skat på gevinster. Uoptjente indkomster beskattes væk.
Undgå spillere, promotorer, sponsorer ..
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Udnyttet af folks svaghed er en forbrydelse,
udbydere af burspil, FRK R7. Spillesteder
(Betting butikker, kasinoer, fremtidige børser,
realitetsunderholdning, børser) er lukket. Alt
overskud, aktiver fra spiludbyder, professionel
spiller (fondsforvalter, jordspekulant, futureshandler, aktiehandler, ..)
er konfiskeret. Annuller Freehold(Investeringsejendom).

Individuls 'der vinder, løs til 100% skat på gevinster. Regering,
der tillader spil udskiftes, får medlemmerneFRK R7.

Spillere er dumme, vildledte, egoistiske dårlige mennesker. Spilleudbyder
er svigagtig parasitisk rovdrivende fortjeneste. Begge er DÅRLIGE og er
ansvarlige.

NUL TOLERANCE til SPIL
Handle ind Afhængighed
Du går ind i en butik, og du kan ikke
rejse uden at shoppe. Et nyt produkt
frigives eller ½ årligt 'Salg', du står uden
for butikken i mange timer, du skal være
den 1St. for at få produktet (s).
Du er en narkoman! En shopping junkie!
Profitorer bruger misbrugere til deres fordel. Marketing
skaber noget nyt (normalt unødvendigt skrammel).
Marker det derefter som noget, som alle skal have.
Reklamekampagne er primært rettet mod shoppingjunkies. Uønskede udbydere til
shoppingmisbrugere er en stor kilde til affald og
affald. Annoncering af ikke-væsentlige ender.
Levering af uønsket post til postkasser slutter, overtrædelser: FRK R4.
Ikke væsentlige har en ekstra skat på 50%. Junkie søger hjælp.

Ansvarlig shopping: Ingen impuls shopping

(lav en indkøbsliste og hold dig til den). Shop alene. Køb
kun det væsentlige(Intet skrammel).

Brug ikke et kreditkort.
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Rygning Afhængighed
Rygning afhængighed, en menneskelig elendighed!

Rygere stinker fra munden, deres tøj
stinker, de stinker op i et rum. Deres
aske og skod er overalt. De er beskidte,
modbydelige, stinkende individer.
Undgå dem! Skam dem.
Rygere er en sundhedsrisiko for sig selv. De
brænder deres læber, tænder, tandkød, mund,
hals, luftrør og lunger bliver syge, en byrde for
samfundet.Rygere er dovne og tager mange
røgpauser og selvpåførte sygdomme.

Rygere er en sundhedsrisiko for andre. Gravide rygere sårer deres
ufødte.Efter fødslen dømmes disse nyfødte til et liv med
sundhedsproblemer. De kan have misdannelser, handicap ..
Sårende ufødte:FRK R3 Børn af rygende forældre skal sagsøge
deres forældre for erstatning.

Rygere er uagtsomme. De starter brande,
græsboliger, skov.De holdes ansvarlige,
FRK R4 og betale erstatning. Rygere fyrer,
sårede mennesker, dyr, FRK R5. Det
dræbte mennesker, dyr, FRK R6

Passiv røg (angreb) gør ondt i folk. Rygere, der skaber passiv røg,
retsforfølges,FRK R3. Enheder (fritid, underholdning, arbejde ..)
der tillader rygning retsforfølges, FRK R3 og skal betale
erstatning. Regering, der tillader rygning, erstattes og holdes
ansvarlig, FRK R7.
I 1951* det blev fastslået, at rygning er usund, en alvorlig trussel.
Regerings- og regeringsorganer, afdelinger, der ikke 'forbød'
rygning, undlod at tjene og beskytte samfundet. Retrospektiv
lovgivning vedtages, og disse skyldige får, FRK R7. *Hedensk kalender
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Enhver person eller gruppe, virksomhed eller anden enhed, der promoverer

(reklame, marketing, freebies), tillader (forældre, lærere, arbejde,
klubber, spisesteder, underholdningssted), overskud (producenter,
leverandører, transportører, grossister, detailhandlere), stiller til
rådighed 'ryger' og / eller rygeartikler, FRK R7
Det betyder ikke noget, hvad 'røgene' indeholder.

Rygningen er sundhedsrisikoen.

NUL TOLERANCE TIL RYGNING !!
Ny teknologi Afhængighed
Nye teknologijunkier kan være morsomme. De lejrer uden for en
forhandler og venter på at købe en ny dyre gadget.Hvor fjollet!

Ny teknologi junkies en fjollet mutation af Shopping Addiction. Er den
største årsag til affald. De kasserer varer, der fungerer, og som har
lang brugsdato. De lærer aldrig at bruge deres nye teknologi. Fordi
de ikke har det længe nok.Disse junkies gør langvarige produkter til
engangsartikler.
Mest ny teknologi kan ikke genbruges. Oprettelse af
bortskaffelsesproblemer for Shire og fremtidige generationer. En
producent af mikrochip bringer en ny chip ud hver 6. måned for at
imødekomme junkier fra New Technology. Perfekt fungerende chips
kasseres. Sikke et spild. Miljøhærværk. Producent, distributør,FRK R7
Fællesskabets behov for at opstille retningslinjer. Guardian Guardianløsning, hvert nyt produkt har en holdbarhed på 7 år.Den kan ikke
erstattes med en ny model i 7 år. Brud,FRK R7

Folket, organisationer, der skaber narkomaner og
foderafhængighed er foragtelige, umoralske, kriminelle.

De holdes ansvarlige: FRK R7.

BEMÆRK !! Dette gælder for alle 'afhængighed'. Forældre til mindreårige (17
HUN, 18 HE) er ansvarlige. FRK R1, 1St. lovovertrædelse, 2nd forbrydelse FRK

R2, mister alle deres børn. Kan ikke passe på andre mindreårige.
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BRÆNDENDE
Efter menneskeheden opdagede, hvordan man bruger ild. Det så dette som en velsignelse.

Brændeovn blev suppleret med forbrænding af fossilt brændstof. engelsk
Kristne, der introducerede den industrielle tidsalder, startede
den forurening, der førte til klimaændringer. Ild og brænding
er nu en trussel, en forbandelse.

STOPBURNING, N OW !!!
Den farligste del af afbrænding er, RØG. Ved brande er
den største trussel mod helbredet, dødelighed er
indånding af røg. I større målestok Røg stiger op i
atmosfæren Stopper varmen, der slipper ud i rummet.
Overfladevand varmer, overfladevand opvarmes,
is smelter: KLIMAÆNDRING!
For at overleve den menneskelige krops behov Åndbar

luft. Mennesker, der

brænder ting, er den største trussel mod 'åndbar luft'.

Ikke åndbar luft Du har 4 minutter til at leve!
NUL TOLERANCE TIL LUFTFORurenERE !!!!!!!
Energi
For meget fritid, for store hjem, for store indkomster, for mange unødvendige
gadgets, har skabt en stigning i stadigt stigende energibehov. Nuværende energi
er forurenende, har høje etableringsomkostninger, høje drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger. Forurenende energi er afhængig af forbrænding.
Brænding erstattes med ikke-brændende.

Indenlandsk og ikke husholdningsforbrænding
af gødning, træ, kul, gas og olie til madlavning,
opvarmning og kraft, SLUTTER! Kraftstationer,
der brænder (kul, oliegas, uran)
at skabe energi er Lukke ned og demonteret.
Energi produceres ved ikke-forbrænding.
Forurenende ejere, operatører er
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retsforfulgt, FRK R7. Uran- og kulminer lukkes, forsegles. Det er
ejere, operatører er bur,FRK R7
Brændende kul producerer store mængder luftforurenende røg
(Carbondioxid). Kuldioxid driver op. 50% skylles ned af regn resten
dræber ind i atmosfæren, hvis det ophobes.Kuldioxid slipper igennem
sollys for at varme jorden, men forhindrer, at noget af varmen stråles
tilbage i rummet (Global opvarmning). Resultat Jordens overflade
opvarmes langsomt. Denne opvarmning af overfladetemperaturen er
steget dramatisk siden 'O' år* (2004). Denne opvarmning mindsker
størrelsen af gletschere og iskapper. Resulterer i stigende havniveauer
og klimaændringer.
*CG New Age tidsstyring
Kul transporteres med åbent (afdækket) rullende materiel. Kulstøv blæses på:dyr, mennesker

C

(øjeninfektioner, åndedrætsbesvær, udslæt ..), vaskeri (hængt
ud til tørre behov for genopvaskning for at undgå udslæt)jord
(afgrøde, have, frugtplantage, vegetation),

vand (tank, bæk, sø, flod, hav) er forurenet skal filtreres. Det slutter.

Kul producerer beskidt energi

Kul kvæler os
Rens kul er et bedrageri!
HOLD OP lastbiler, luk minerne:

OVERLEV !!!

Brænding erstattes med 'Solar, Water, Wind' !!
Brænder for at flytte indenrigs- og ikke
indenrigstransport Ender! Gas, olie har ikke-brændende
anvendelse. Indenlandsk og ikke indenrigs transport på
motorveje erstattes af motorveje(se Shire)! Lang afstand
over landtransport er kun med jernbane. Individuel
forurenende transport udfases.Annuller nye motorveje.
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En stigende befolkning har brug for bedre energiplanlægning. At reducere
energiforbruget pr. Person er et must. Night Curfew er et must. At reducere
energi til fritidsaktiviteter er afgørende.Klyngehuse erstatter 2 etagers palæer,
dobbelt garage, forfængelighed haver, swimmingpool, ...

Natforbud
Menneskekroppen var ikke designet til at være natlig. Mennesker
misbrugte deres hjernekraft til at skabe en natlig livsstil. Denne livsstil
spilder meget energi, øger kriminalitet, er usund, øger energiforbruget ..
Et 7 timers udgangsforbud fra
14 til 21 timer (CG Klock) er
obligatorisk. Under Night
Curfew 'NO' vejtransport
(kommerciel, privat, offentlig ..)
har lov til at bevæge sig på veje
undtagen udrykningskøretøjer!

Ingen gadelys, trafiklys, reklame ... er tændt. Ingen virksomheder er åbne.
Ingen lufttransport kører Lufthavne er lukket! Lufttransport skal lande på
nærmeste tilgængelige landingsfelt! Ingen jernbane bevægelse!
Jernbanestationer og terminaler er lukket! Tog forbliver stille på stationen
under udgangsforbud!
Ingen arbejder (alt er lukket) undtagen minimum nødsituation personligt. Der
må ikke bruges energi undtagen til nødsituation eller opvarmning! Der sendes
en offentlig nyhedsradiostation. Al anden underholdning er slået fra! Intet
kontor, ingen producent eller forhandler skal drive eller bruge energi!Hjemme
kan bruge opvarmning i ekstrem kulde (klæder varmere). The Shire håndhæver
Night Curfew.

Fritid
Brændende rygning BBQ, 'End! Udvarme, 'End's'!
Koldt udvendigt slid varmere klud. Eller gå ind.
Brug af udendørs opvarmning er miljømæssig
hærværk,FRK R7.
Hjem brug ikke benzinforbrændende Haveværktøj!
Tilskynd familie, venner, naboer, arbejdskammerater til ikke
at bruge benzinforbrændende haveværktøj! Hold op

(ikke voldelig)! Fællesskab fra produktion, salg,
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køb, benzinforbrænding Garden Elværktøj! Det er din moralske og civile
pligt at stoppe forureningen i dit nabolagssamfund! Hold familie, venner,
naboer, arbejdskammerater, samfund ansvarlige for forurenende!
Forurenende Underholdning slutter. I luften: Air Shows, privat
lufttransport (fly, jet, helikopter, drone, rumfærge ...). Under vandet:
motoriseret bådløb, privatejet søtransport (kabine cruiser,
krydstogtskibe, svævefly, jetski, speedbåde, lystbåde, ..). På land: alle
motorer med 2,3 og 4 hjul (brændende brændstof), cykler, cykler, SUV,

buggies, sportsvogne, limousiner, luksusbiler. Bilsport, bilstunts.
Fyrværkeri er en stor forurener. De bliver mere
almindelige, større og mere forurenende. Afhængig af
vejrforholdene kan luftforurening blive hængende i løbet
af dagen.Partikelforurening sætter sig ved vand, der
forurener det, hvilket gør det uegnet til at drikke.
Fyrværkeri slutter!Laserlys erstatter dem.

Vand
60 +% af vores krop består af vand. Hver celle i vores krop har brug for det.

Vand smører vores led, regulerer vores kropstemperatur og skyller
vores affald ...
Kondenseret atmosfærisk vanddamp danner dråber.
Jordens tyngdekraft trækker dråberne ned (faldende regn)

til overfladen. Regn er en vigtig kilde til ferskvand.
Dette regnvand bruges til at drikke, tilberede mad,
lave mad, vaske, personlig hygiejne, ...

En person plejede at være i stand til at drikke regnvand, brug det til mad
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forberedelse. Dette anbefales ikke, regnvand er
forurenet, usundt, giftigt, surt, dårlig smag,
ildelugtende. Vasketøj bør ikke udelades i regnen for
at blive forurenet (beskidt, klæbrig, ildelugtende). Ikke
alene ser det snavset ud og lugter dårligt, men det
kan irritere huden.

Kold regn falder som hagl eller sne. Sne akkumuleres på høje bjerge,
arktiske og antarktiske skaber ferskvandsreserver. Sne er hvid,
forurenet sne er grå, selv sort. Sort sne findes i Himalaya, gletsjere
over hele kloden, Grønland og Antarktis.

Fællesskaber skaber ferskvandsreservoirer. Disse reservoirer er afhængige af
regnvand og smeltende sne for at fylde dem. På grund af forurening har
disse farvande brug for behandling før konsum.

Reservoiret skal være dybt i stedet for lavt. Dybt vand er køligere,
hvilket reducerer fordampning, algevækst, især den giftige type og
insektangreb. Vandsport er forbudt at stoppe vandladning,
menstruation og pooing i vand (omdanne vand til kloakering).
Vandfartøj(jetski, motorbåde ..) forurene (olie, benzin, batterisyre ..)
de er forbudt! Undtagelse: Park-Ranger-transport.
En person kan ikke stole på, at samfundet gør det rigtigt. Ingen behandling,
delvis behandling, forkert behandling, omkostningsreduktion, korruption,
kriminel adfærd .. Hjemmebehandling af vand bliver obligatorisk.

Hjemmebehandling af vand kræver filtrering. Filtrering er at reducere:

arsen, asbest, klor, chloroform, karbonathårdhed, kobber,
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snavs, herbicider, tungmetaller, bly, pesticider, rust .. Også i varmere
klimaer skal kogt filtreret vand for at beskytte mod dødbringende
(mikroorganisme) sygdom.

Trusler mod ferskvand Snart vil efterspørgslen efter ferskvand
overstige tilgængeligheden af ferskvand.
Forurenede vandveje (bæk, strøm, flod, dam, sø ..) skabe mangel
på ferskvand. Stormvand fyldt med lægemidler, toksin, gift ..
Ulovlig dumpning af industriaffald, toksin, gift ..
Forurenende vandveje ender, forurenere retsforfølges, enkeltpersoner

FRK R3 alle andre, FRK R7.

Suppler ferskvand
Afsaltning bruger meget energi, dyrt. Indtag af vand har negativ
miljøpåvirkning og trækker et stort antal fisk, skaldyr og deres æg
ind i systemet. Større havdyr er fanget mod skærme foran en
indtagningsstruktur. Kemisk behandling, korrosion, skaber en
varm saltlage, der frigives tilbage i havet.

Afsaltning har et højt borindhold, hvilket giver dårligere vandkvalitet. Dette
vand, der anvendes til landbrug, gård og fødevareproduktion, resulterer i
en diæt med højt borindhold. Langvarig indtagelse af høje borniveauer er
usundt.
Genanvendt spildevand, spildevand passerer gennem
primærbehandling for at fjerne faste stoffer, næringsstoffer
fjernes, filtre fjerner de fleste bakterier og vira. Vand tvinges
derefter gennem en membran for at fjerne molekyler. Test
afslører ikke alle sundhedsrisici.

Toilet at trykke er en mulighed for sidste udvej.
Flaskevand (kostbar) er velegnet til rejser. Plast (er blevet en alvorlig
trussel, stop med at lave og bruge den) vandflasker frigiver kemikalier,
som bliver farlige, når de opvarmes (sol, varmelegeme).
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Glas (ingen bly) flasker anbefales.

Aromatiseret drikkevand
For sort drikkevand er aromatiseret. Noget smagsstof er usundt og
skal undgås. Aromatiseret vand kan serveres koldt eller varmt.

Egnet aromatiserede drikkevarer: Oksekødekstrakt, kyllingekstrakt, kakao,
kaffe, frugt, urter, krydderier, te, grøntsager.

Usund aromatiserede drikkevarer og add-ons: Alkohol, kunstig farve,
kunstig aroma, kunstig og naturlig sødemiddel, kulsyreholdig, cola,
hjertelig, energidrik, limonade, koffeinfri kaffe, frugtsaft,
konserveringsmidler, natrium, ..

Drikker vand
er bedst
Daglig rutine: Stå op, tag et 0,2 l glas let kølet, filtreret vand. Før
hvert måltid(Morgenmad, snack på en tidlig dag, frokost,
aftensmad, middag) har et 0,2 l glas let kølet, filtreret vand.
Har drikkeglas (ingen plastik) fyldt med 0,2 liter filtreret vand på
hvert sengebord. Drik om natten hver gang du har besøgt et
toilet, og når du har en tør hals, drik hvile om morgenen.

Enhver person, organisation, regering, der benægter drikkevand eller
er årsag, virkning af forurenet vand. Holdes ansvarlig, FRK R7

Intet væskeindtag Du har 4 dage til at leve
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Vanding! Brug af grundvand til kunstvanding udtømmer underjordisk
vandreservoir hurtigere, end det kan genopfyldes. Resulterer i tørring af et
helt økosystem, hvilket skaber mangel på ferskvand. Grundvandingsvanding
slutter. Enhver ulovlig, der bruger grundvand til kunstvanding, retsforfølges,
FRK R7. Regering, der tillader grundvandingsvanding, udskiftes, og dets
medlemmer retsforfølges, FRK R7.
Vanding ved hjælp af ferskvand fra floder, søer, åer .. nedsætter
vandstrømmen. Dette tilskynder fordampning. Resulterer i tørke!Denne type
kunstvanding resulterede i, at civilisationer sluttede. Afslut kunstvanding.

Brud: FRK R7

Produktudvikling
Når folk skaber, skal deres kreationer have en begyndelse, en ende og
være genanvendelige. Eksempel: Fremstillet husholdningsprodukt
(starten), sidste anvendelsesdato (ende), biologisk nedbrydeligt (genanvendeligt).

Alt lavet skal være genanvendeligt!

Produkter fra konceptstadiet skal være sunde, sikre, ikke forurenende
bionedbrydelige og på anden måde genanvendelige. Alt produceret og brugt er
biologisk nedbrydeligt og eller på anden måde genanvendeligt. Brud: FRK R7
Hold op, at bruge noget, der er usundt, usikkert, forurener, ikke er biologisk
nedbrydeligt eller på anden måde genanvendeligt! At producere fremstilling af
usunde, usikre, forurenende varer er en forbrydelse, FRK R7

GM-Crop (Monsterfrø) >GM-mad (Usund mad)
Genmodificeret (konstrueret) Afgrøder er baseret på frø, der er ændret af
mennesker fra 1GUD originalt design. Med henblik på grådighed, fortjeneste
& fornærmelse 1GUD. 1GUD ønsker ikke menneskelig genetisk genudvikling.
Evolution er at udvikle sig, mutere, ...
Baggrund: Under den amerikanske invasion af Sydøstasien. Det amerikanske
militær beordrede udvikling og anvendelse af herbicider(Agent Orange),
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et våben af, Mass Destruction of Vegetation og Eco system. Fjernelse
af løv gjorde det lettere fra luften at skyde ned flygtende børn, kvinder
og husdyr (øg killrate). Det forgiftede økosystem førte til mutationer.
Resultat fosterskader syge mennesker, dyr ..
Herbicider er farlige, forurenende jord og vandveje. Producenter,
distributører af herbicider retsforfølges, FRK R7. Den regering, der
tillader denne forurening, erstattes FRK R7. Fødevarer forurenet
(herbicider) er uegnet til forbrug (Dyr, menneske). Det er ødelagt!

Herbicidproducenterne (Grådige rovdyr parasitære profittere)
udvidet fra Plantkillers til Seed forgiftere. Et normalt frø er
modificeret ved hjælp af indlærte teknikker, der skaber
'herbicider'. Disse ændringer skaber unaturlige mutationer '
Monster Frø''. Ændringer gør frø impotente til gensåning af
afgrøden, hvilket tvinger til altid at købe frø hver sæson (Onde
umoralsk grådighed). Bier afviser GM-planter!

Evolution bemærker det modificerede frø. Det reagerer ved at ændre
alle ting, som frøet kommer i kontakt med, økosystem, fødekæde.
Afgrøder fra GM-frø ender med at gå lige (brød) til konsum af
mennesker eller via dyrefoder (fisk, kød, fjerkræ). Skabninger(Havdyr,
fugle, pattedyr) fodret GM Crops direkte (kylling, svin ..) eller indirekte
(Gnaver spiser frø, Gnaver spises af rovdyr, rovdyr dræbt af Hunter
bliver gourmetmiddag ..). Spis ikke GM-middag!
Madskabninger spiser påvirker deres fordøjelse. For at fordøje modificerede
planter skal et væsenes fordøjelsessystem ændre sig (genetisk geningeniør)

sig selv via Evolution. Dette unaturlige (Anti GUD) type Evolution
skaber unaturlige nye typer af mutationer. Ukendt trussel!

Genetisk modifikation (GM) er Anti 1 GUD, en trussel mod mennesket,
alle andre skabninger og miljøet. GM Crop på grund af strømmen på
effekt ændrer hele fødekæden. Oprettelse af mutationer, der skaber
nye sygdomme og livstruende globale plager i alle medlemmer af
fødekæden! Folk bliver mere syge, dør yngre, flere syge babyer, flere
aborter ...
GM-mad (Usund mad): Alfalfa, babymad, bacon, brød,
morgenmadsprodukter, raps, cikorie, majs, bomuldsfrøolie, æg, skinke,
margarine, kød, papaya, ærter, kartoffel, fjerkræ, pølser, sojabønner,
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Sukkerroer, sukkerrør, sød peberfrugt, tomater, hvede, courgette ..
Sig 'INGEN'' til GM-mad !
Må gøre! En kur mod denne trussel mod menneskeheden og miljøsystemet er
forebyggelse og behandling.

FOREBYGGELSE! Hold op: GM-forskning, frøproduktion og
GM-afgrøder.
BEHANDLING! Regeringsanklager: GM-videnskabsmand, ledere,
direktører, ejere, afgrødeproducenter for kriminalitet mod
menneskeheden og mod økosystemet. FRK R7

Regeringen afslutter truslen ved brændende GMforsknings- og frøproduktionsfaciliteter. GM-afgrøder
brændes. Forurenet jord, hvor GM-afgrøder blev
dyrket, er svidd 3 år i træk.Regering, der ikke
implementerer denne behandling 'erstattes.

NO GM> NO GM Seed> NO GMCrop> NO GM Food
Spis ikke GM-mad derhjemme! Tilskynd familie, venner, naboer,
arbejdskammerater til ikke at spise GM-mad! Hold op(ikke voldelig)!
Fællesskab fra at producere, sælge, købe GM-mad!Det er din moralske og
civile pligt. At afslutte GM (frø, afgrøde, mad)!

Skadedyrskontrol

Inde i insekticider (kemisk) der bruges, angriber nervesystemet. De
gør ufødte, nyfødte hyperaktive. Insekticider irriterer luftvejene hos
mennesker og kæledyr.Brug ikke insekticider indeni. Hold inde rent
og ryddeligt.
Udenfor insekticider (kemisk) bruges til afgrøder,
frugtplantager og mad. Afgrøder, frugtplantager
og forurenede fødevarer er uegnede til konsum til
mennesker eller dyr. De brændes af
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fællesskab (Shire). Insekticider siver ind i vandsystemet, der ender i
havene. Forurenende Ocean Eco-systemet, forurenende fisk og skaldyr.

Fracking
Fracking er en stor trussel mod miljøet, samfundet, mennesker ..
Fracking er processen med at bore og injicere væske ved højt tryk i
skifersten, der brækker det, hvilket frigiver gasser (giftig). Højtrykket
udløser 'Jordskælv'.
Hver proces har brug for millioner af liter vand. Vandet har giftige
kemikalier og tilsat sand.Under processen metangas

(øger den globale opvarmning) og giftige kemikalier forurener nærliggende
grundvand. At drikke dette vand har resulteret i tilfælde af neurologiske,
sensoriske og åndedrætsskader på mennesker, dyr.

Affaldsvæske efterlades i vandpytter over jorden for at fordampe.
Frigørelse af flygtige organiske forbindelser i atmosfæren, forurening af
luft, hvilket skaber ozon og sur regn på jorden. Dette resulterer i usund
husdyr, afgrøder, frugt og skrumpende uspiselig græsarealer. Beboere
klager over træthed, kvalme, hovedpine og værre ting.

Nogle gange bruges sprængstoffer, der udløser jordskælv. Brug nær
fejllinjer kan udløse et større jordskælv.Disse eksplosioner beskadiger
underjordiske reservoirer. De frigiver gasser, der kan starte 'Wildfire's'!

Fracking er en økologisk katastrofe. Fracking slutter!
Ejere, operatører retsforfølges, FRK R7. Regering, der tillader fracking,
udskiftes, dens medlemmer holdes ansvarlige, FRK R7.

Affald
Oprettelsen af affald er reduceret!
Der anvendes biologisk nedbrydelig eller genanvendelig emballage.

Gør DISPONIBLE produkter* SLUTTER!
Udskrivning af uønsket mail* SLUTTER!

Fremstilling af unødvendigt JUNK (samleobjekter, gadgets,
designerudstyr ..)* SLUTTER!
*Disse udbydere retsforfølges, FRK R7
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Det er din moralske og civile pligt. At stoppe dumping af ulovlig
skraldespand i dit kvarterssamfund! Hold familie, venner, naboer,
arbejdskammerater, virksomheder, samfund, ansvarlige for
forurenende! Samfund har ikke plads til at dumpe affald (losseplads).

Vi skal reducere affald NU!

Papir
Skær brugen af papir. Dette reducerer affald. Det sparer træer!

Erstatte aviser med digitale nyheder. Aviser bringer forældede nyheder
uden video. Avisens formål er at sælge annoncer, sladder om
berømtheder og forældede sensationelle nyheder.Hold op! Køb aviser!

Erstatte magasiner med digital udgivelse. Magasiner bringer
forældede data uden lyd, video. Magazines formål er at sælge
annoncer med lidt relavant nyttig information. Uden fordelen ved
lydvideo.Hold op! Køb magasiner!
Erstatte bøger med digital udgivelse (e bøger, Pdf'er). Bøger er
tunge. Opdatering kræver en ny bog. De har ingen lyd, video. Kan
ikke kopieres. Tag for meget plads.Hold op! Køb af bøger!
Erstatte dagbøger med digitale filer. Dagbøger Journaler er
bøger (se udskift bøger). Hold op! Køb af bøger!
Erstatte kontornotater med e-mails.
Erstattepapirarkiver med digitale filer.
Slutpapirbaseret reklame (Uønsket mail). Ikke mere uønsket mail!

E

Distribuering af uønsket post er miljøvandalisme, FRK R7.

Det nu forældede trykte papir strimles. Blødlagt i vand. Når det er
grødet, fodres det til ormene på en ormfarm.

Plast
Plast kaster mikropartikler. Disse er kommet ind i fødekæden inklusive
mennesker (blod, organer). Ved at opbygge i kroppen er de en ukendt
trussel mod menneskers sundhed og overlevelse.

Erstatte plastdrikke og madbeholdere med genanvendeligt glas,
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keramiske beholdere. Afslut produktion af alle plastbeholdere.
Slutproduktion af alt plastbestik og sugerør.Overtrædelse er
miljøhærværk, FRK R7.
Erstatte plastikposer med genanvendelige tøjposer. Afslut fremstillingen
af alle plastposer! Overtrædelse er miljøhærværk, FRK R7.

Erstatte plast fodtøj med fodtøj i læder eller læder. Afslut
fremstillingen af alt plastfodtøj! Brud, FRK R7.
Erstatte plastik tøj med tøj til bambus, klud, bomuld eller uld.
Afslut fremstillingen af alt plastikbeklædning!Brud, FRK R7.
Erstatte plastlegetøj med legetøj lavet af metal eller træ. Afslut
fremstillingen af alt plastlegetøj! Brud, FRK R7.

Erstatte plastikhylstre til forbrugsvarer med beklædninger
fremstillet af metal eller træ. Afslut fremstillingen af alle plastkasser til
forbrugsvarer! Overtrædelse er miljøhærværk, FRK R7.

Erstatte plastmøbler med møbler lavet af metal eller træ.

Afslut fremstillingen af alle plastmøbler (indenfor udenfor)! Brud, FRK R7.

Erstatte plast VVS-produkter med VVS-produkter
(indeni, udenfor, under jorden) lavet af metal. Slutproduktion af
alle plast-VVS-produkter! Brud, FRK R7.

Slut med at bruge plast i hjemmet, skolen og arbejdet.

Indkøbscentre
I et shoppingkompleks med 7 detailforretninger, der sælger de samme varer

(jeans,..) drevet af 7 forskellige profitteringsenheder er spild af
energi, kapital, gulvareal. De 7 forretninger udskiftes med 1

Kron detailforretning (1 CROn for hvert segment). Et shoppingkompleks
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erstattes af 'CRBC (CROn Retail, Bazaar Complex)'! Parasitiske
rovdyrsgivende enheder (Shoppingkompleks, detailhandlere)
lukkes, ejere, operatører retsforfølges, FRK R6. CROn Retail
erstatter alle Fastfood-kloner med en sund (Alkoholfri) Drikke bar.
CRBC er en del af en Shire Oasis (Guardian Guardian bor her).
Neglesalon skaber giftige dampe. De er en sundhedsrisiko, som en
luftforurener. Denne forurening kommer ind i luftcirkulationssystemet.
Medarbejdere har åndedrætsværn. Uvidende kunder(ofre) gør det ikke.
Disse butikker er vidt åbne og spreder giftige dampe indåndet af
forbipasserende. Denne sundhedsrisiko er mest truende for gravide
kvinder, nyfødte og ældre. Hvis du er blevet udsat for giftige dampe,
sagsøger du salonen og indkøbscentret for erstatning. Luk dem ned,
forbud dem. Forfølg ejere, ledere,FRK R7 Det gælder også skønheds- og
frisørsaloner. Bemærk! Gælder ikke hårklippere.

Byplanlægning
Formålet med Shire Planning er at udnytte jord til størst mulig fordel for
Fællesskabet og habitat. Det er vigtigt for et fællesskab og en habitat at
harmonisere.Alt frugtbart land skal bruges til dyrkning af mad, gård, for at
sikre helligdomme til rådighed for indfødt vegetation og lokale indfødte
skabninger (ikke udenlandsk). Ikke-frugtbar jord skal bruges til
husholdningsbrug, ikke husholdningsbygning. Eksisterende bygninger på
frugtbar jord reves ned og genbruges på ikke-frugtbar jord. Palæer med
forfængelige haver, feriehuse, lejligheder, penthouses, pensioneringsbyer
erstattes med Shire-klyngehuse på ikke-frugtbar jord.
Byer med mere end 1 million indbyggere og motorveje har 2 store problemer:
overbelastning af forurening og myldretid. Begge problemer
har ikke brug for senere løsninger.Depotforælders løsning.
Freeway sporvogne(se Shire planlægning)
udskiftning af individuel transport! Jernbane erstatter
langdistancetransport Stor rigtransport.

Under et træk i Australien græd hundreder af får, da de
smertefulde langsomt døde af tørst. Golfbaner i
nærheden vandede deres putting green. Golfspillere
drak kølet vand, mest blandet med alkohol.
Dette er oprørende! 1 GUD er vred. Golf en fjollet ubrugelig elitistisk
underholdning. Det slutter!Golfbaner genbruges til maddyrkning.
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Golfspillere er ubrugelige medlemmer af samfundet. De er
uegnede til at have lederstillinger. Depotforælder SKAM SKYN!
Drikkevandsmangel og træk gør det uacceptabelt at drive private,
kommercielle og turist svømmebassiner. Alle puljer er fyldt med
jord. Ejere får ikke kompensation. CG SKAM SKYN!
Berømthedssport har brug for formålsbyggende faciliteter (Hall, Stadium ..),
infrastruktur (Skinne, veje ..). Dette spilder samfundets ressourcer og skaber
langsigtet (Shire) gæld. Faciliteter er et energispild og skaber en masse affald.
Stop med at bygge disse faciliteter og nedriv eksisterende.

Disse begivenheder leverer underholdning, alkohol, cola, andre søde
drinks, hasardspil, usund mad (fedtet, fedtet, salt) ofte ledsaget af vold
(overfald, vrede, kaste genstande, hærværk). Begivenheder skaber en
masse affald(flasker, mad, papir, plast, dåser) behøver opbevaring
(landfil). Spil fører til kriminalitet: snyd (adelig, rigging af
resultat ..), intimidering, afpresning, vold. Dette slutter!

Dyrsudnyttelse
Dyremishandling slutter. Batterikabinettet er revet ned. Erstattet
med 'Free range'.Batterihusoperatører retsforfølges, FRK R4.

Life Dyretransport længere end 30 km slutter. Overtrædelser af
primærproducent, agent, transportoperatør retsforfølges, FRK R4.

Cirkusdyrunderholdning slutter. Dyretræner, cirkusoperatør
retsforfølges, FRK R4.
Forlystelsespark dyreunderholdning slutter. Dyretræner, Themeparkoperatøren retsforfølges, FRK R4.
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Zoologiske haver er lukket og erstattet af Wildlife Sanctuaries, som kun huser
lokale arter. Ulovlig zoologisk have er lukket, operatørens få, FRK R4.

Dyrekamp slutter. Dyrsejer, træner, promotor er bur, FRK
R4. Hvilken som helst person (s) leverer hasardspil, FRK R6

Racing dyr slutter. Racing mødested er lukket, revet ned.
Racedyreejer, træner og racerpladsoperatør retsforfølges, FRK
R4. Racerpladser er revet ned.
Spændende drab (Safari-jagter, Royal-jagter,
andre jagter) af dyr slutter.

Promoter, jægere retsforfølges, FRK R4
Kun Rangers kan slå dyr af.
EN

Landbrug: overbelægning af husdyr pr. acre resulterer i overgræsning og

eventuel erosion af jord. Resulterer i underforede lidende dyr. Overbelægning,
overgræsning ender.For hver lidende dyreavl, bonde får, FRK R4
Erosion af jord opstår også, når alle træer fjernes fra land. Hovedårsagen til erosion af

E

jord og lidelser af husdyr er dårlig forvaltning og for lille operation.CG-løsning: Shire
skaber CROn med kvalificerede personer og kommerciel levedygtig driftsstørrelse.

Militær
Militær forurening med transport og sprængstoffer, AN

(Atomisk nuklear), B (biologisk), C (kemisk)

våben. De er en trussel mod menneskers, dyrs,
planteliv. Forskere, der skaber disse våben får FRK R7.

Produktionsfaciliteter, lagre af disse våben er
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revet ned, ødelagt af SHIRE. Regering, der tillader produktion eller
opbevaring af disse våben udskiftes og får,FRK R7

OVERLEVELSE Bøn

Overlevelsesdag 11.1.7.

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Tak 'dig for
menneskehedens overlevelse
Jeg bestræber mig på at hjælpe min krop, specie og samfund med at overleve.
Jeg skal gøre overlevelse til min prioritet nr. 1

Støt min indsats for at overleve For Glory of 1
GUD & menneskehedens gode
Denne bøn bruges på overlevelsesdagen (CG Kalender)!
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Sjov-dags temaer* der er vigtige for miljøforkæmpere:
Forureningsdag 4.2.7 ~ Defoliant Day 6.2.7 ~ Holocaust Day 8.2.7
Habitatdag 9.1.7 ~ Overlevelsesdag 11.1.7 ~ Kæledyrsdag 11.3.7 God
sundhedsdag 12.1.7 Afhængighedsdag 12.2.7 Buskedag 13.1.7 Tredag
13.3.7 Sjov-dags temaer imødekommer et samfunds behov for at fejre
blive skammet og huske.
*New-Age tidsstyring

Afbrænding, affald, forurenende miljøhærværk er ikke kun en trussel mod
denne generation, næste generation, men også kommende generationer.

Børn skal rapportere forældre, der brænder, dumper affald, skaber
for meget affald, forurener luft, jord, vand, er miljøvandaler, der
ødelægger deres børns fremtid. Forældre holder ansvar, fjern og
FRK R7 politikere, der tillader eller er ansvarlige for: Forbrænding,
affald, forurenende, miljøhærværk!

Ikke-åndbar luft Du har 4 minutter til at leve Intet
væskeindtag. Du har 4 dage til at leve!
Depotmandens værge lever i harmoni med 1 GUD's kreationer!
Mange miljøforkæmpere har kæledyrsårsager. De bruger lidenskab, tid og
penge. Alt sammen dejligt, får en person til at føle sig godt.
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De snævre grænser for de fleste årsager. Resultater med ingen fremgang i
større menneskelige overlevelsesårsager: Forurening (luft, jord, vand), Vold
(hjem, samfund, globalt), Wealth Apartheid (ejendom, der videregiver stilling,
magt, rigdom; parasitisk, rovdyr, fortjeneste), Klima forandring!

Kun en organisation med moralsk styrke, uendelig udholdenhed og
1 GUD givne løsninger kan sikre menneskers overlevelse.

Kom med os! > Vær grøn! > Vær depotmand!

Depotformandens værge overholder også konceptet Ingen vold, Chain
of Evil, Economic concept, 7Scrolls, N-At-m.
Ende
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