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Zaindaria

Urte Berria 18
Mezua

Urte berriko su artifizialekin gozatu dugu. Ingurugiroaren
bandaloa zara. Ez dute urte ona merezi!Ingurumen
bandalismoa mehatxu bat da pertsonen ongizaterako
biziraupenerako! Ingurumen-bandaloek erantzukizuna dute,
ANDEREA R7. Ordeztu su artifizialak laser argiekin!
Azken urtean gizakiak natura, bizi-formak, landaredia, arroka
eraketa, ekosistema, habitata, ingurumena, planeta suntsitzen
jarraitu du! Kutsadura amaigabea, zaborra, baliabideak
xahutzea, lurzorua eta ur geza agortzea, arrantza gainditzea,
artzaintza gainditzea, aldirietako hedapena,... Natura erabiliz
bilakaera erresistentzia eta defentsa da. Ezusteko eguraldi
txarra, hondamendiak, gaixotasunak!
Amaitzen da! Pertsonek, erakundeek, gobernuek erantzukizuna dute, ANDEREA R7!
Pertsona orok du jarduteko betebehar moral eta herritarra! 1 Jainkoa ikusten ari da!
Jende askok helburua galdu du! Alferrikakoa izatea, xahutzailea; aisialdia,
zoriontasuna, askatasunak, moralgabetasuna bilatzea; erronka 1
Jainkoaren diseinua beren bizitzak alferrik galtzen. Jendeak bizitza
betegarria izan dezake!Familiarekin, komunitatearekin, habitatarekin,
ingurumenarekin harmonizatuz! Zaindu, partekatu, ausazko adeitasun
ekintzak eginez! 1 Jainkoaren diseinua besarkatuz!

Izan ongi besarkatu LGM! Emon Evil kontuak, beti!
Gizaki gaiztoek 1 Jainkoaren sorkuntzak suntsitzen dituzten
bezala! Portatu depraved inmoral suntsitzaile uncaring berekoia!
1 Jainkoak gizakiei kontuak eskatzen dizkie abisuen bidez! NY
World Trade Centerren pulverizazioa, Londresko Brexit hiria,
pandemia globala!
World Trade Center-ek Wealth Apartheid sustatu zuen (Aberatsak aberasten dira, pobreak
pobreagoak), Globalizazioa (1 Jainkoak 7 Probintzia nahi ditu), Merkataritza globalaren
hizkuntza ingelesa 1 Jainkoak 7 hizkuntza nagusi nahi ditu (Amerikarra, arabiera, txinera,
alemana, hindia, indonesiera, gaztelania) eta euskalki asko!
Aberastasuna apartheid amaitzen da! Aberatsei, aberatsei ondasunak kendu eta lortzen dituzte, ANDEREA
R7! Pertsona orok du jarduteko betebehar moral eta herritarra! 1 Jainkoa ikusten ari da!
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Globalizazioa amaitzen da! Merkataritza, turismoa, NBE, COI, Nazio anitzekoa, migrazioa,
hurbil! Pertsona orok du jarduteko betebehar morala, herritarra! 1 Jainkoa ikusten ari da!
Ingelesa hizkuntza global gisa amaitzen da! Ingelesa ez den eremuetan erabiltzen den ingelesa
ordezkatzen da! Pertsona orok du jarduteko betebehar morala, herritarra! 1 Jainkoa ikusten ari da!

Londresko Brexit-a amaitu da! Erresuma Batua amaitzen da! Ingalaterra, Nth. Irlanda,
Eskozia, Gales, sartu EBn! Gibraltar Andaluziara itzuli da!Pertsona orok du jarduteko
betebehar morala, herritarra! 1 Jainkoa ikusten ari da!

Koronabirusa gaizki kudeatu zuten gobernuek! Gobernuek farmaziari irabaziak
pertsonen gainetik jartzeko baimena eman zioten! Milioika hil ziren genozidio
honetan! Farmazia eta Gobernuak erantzukizuna eskatzen dute,ANDEREA R7!
Hildakoen senideei kalte-ordaina eman behar zaie!Pertsona orok du jarduteko
betebehar morala, herritarra! 1 Jainkoa ikusten ari da!
Mehatxuak giza biziraupenerako! Errudun lortuANDEREA R7!
Gorotza, egurra, ikatza, gasa, olioa sukaldaritzarako, berokuntzarako, elektrizitaterako, garraiorako
etxeko eta merkataritzako erretzea bukatzen da! Haustura: ANDEREA R4 (etxera), ANDEREA R7
(komertziala)! Pertsona orok du jarduteko betebehar morala, herritarra!
Zaborrak kutsatzen du bukatzen da! Zabor toxikoa mehatxua da aire transpiragarriarentzat, ur
edangarriarentzat, jateko elikagaientzat, giza azalarentzat! Haustura: ANDEREA R4 (etxera),
ANDEREA R7 (komertziala)! Pertsona orok du jarduteko betebehar morala, herritarra!

Gizaki, animalia bakoitzak bat dauka 1 Jainkoa aire toxiko, kutsatu gabeko, transpiragarri
eta garbirako eskubidea!
Gizaki, animalia bakoitzak bat dauka 1 Jainkoa ur ez toxikoak, kutsatuak, edangarriak, garbiak eta
freskoak izateko eskubidea ematen zaio!
Gizaki, animalia bakoitzak bat dauka 1 Jainkoa toxikoak, kutsatuak ez diren, genetikoki eraldatuak,
jangarriak, osasungarriak, elikagaiak izateko eskubidea ematen zaio!
Gizaki bakoitzak bat dauka 1 Jainkoa gaixo dagoenean doako tratamendurako eskubidea ematen zaio!

Gizaki bakoitzak bat dauka 1 Jainkoa arropa eta oinetako babesgarriak eta merkeak izateko eskubidea
ematen zaio!

Gizaki bakoitzak bat dauka 1 Jainkoa sehaskatik erraustegira doan hezkuntza publikorako
eskubidea emana!
Gizaki bakoitzak bat dauka 1 Jainkoa aterpe merkea, eroso eta segururako eskubidea ematen
zaio!

Jende on guztiei urte harmoniatsu, eduki eta osasuntsu bat. 1 Jainkoa zure
bihotzean eta pentsamenduan!
Zaintza Tutoreen Aldarrikapena 18.01.1.1
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