Триматися & Shame

ДЕРЕВО - Вандалізм
Це сезон для щорічної бійні Tree. Дерево це багаторічна рослина. Має коріння, стебло
або стовбур з або без листя. Дерева часто ростуть в групах і з іншої рослинності створюють
ліс. Лісів забезпечують середовище проживання для істот, мікроскопічних до великого.

Дерева зменшити ерозію & помірний клімат. Вони видаляють вуглекислий газ з повітря і
зберігати його в своїх тканинах. Вони грають важливу роль в підтримці біорізноманіття та
збалансованої екосистеми. Дерева дають тінь, деревину для будівництва, ...

Тропічний дощовий ліс є найбільш біологічно різноманітних середовищ існування. Тропічні ліси є
легенями нашої планети, Землі. Вирубка, спалюючи для збільшення землі для сільського
господарства є загрозою для здорової атмосфери. Ще одна загроза для дерев релігійні ритуали.

Є 2 основних типів лісу. Тайга на північ від тропіка Рака. Тропічний дощовий
ліс між тропіком Рака і тропіком Козерога.

знищення лісів є кінцевим. Причиною руйнування є не те, що має значення. Руйнування
є те, що має значення.

Існуючі лісу особливо тайга і тропічні ліси повинні бути збережені. Ці ліси мають
важливе значення для добробуту людей і виживання. Країни, які мають суверенні
права на цей ліс повинні захистити цей ліс. Недотримання цього правила
призводить до підзвітності та заміни уряду. Якщо це не країна втрачає Це
суверенні права на ліс і міжнародне співтовариство бере на себе.

Деякі ліски замінені окремими дзвінкі дерева. Це руйнує біорізноманіття. Християни
замінити біо різноманітність одиночними дзвінкою дерев
(Різдвяні дерева) , Вони рубати дерева, щоб відсвяткувати день народження мертвого
лжемессіі.

Християни зрубати 200000000 ялиця, сосна, ялина рік в дерево
вандалізм оргії!
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Християни колекція язичницьких культів. Християни постійно зловживають 1GOD-х творіння.
Свідомо вони викладають бешкетувати планету. образливий 1GOD. Це закінчується!

Довідкова інформація: Християни відзначають день народження лжемессіі, надавши дерево в
будинку, офісі ... Вони дають один одному багато подарунків. Дерево, будинок і зовні будівлі
прикрашені електричними лампочками.

Для цього святкування 200 мільйонів ялиця, сосна і ялина рубають вниз щороку. Ще 50
мільйонів дерев вирубують для упаковки і упаковки з кожним роком. ? тонн вугілля спалюється
для фантазії електричного освітлення. Мільярди готівкою витрачені на, Alcohol (Переїдання
напій) Купівля непотрібне сміття, куріння, нездорове харчування, жорстокі ігри & розваги. збільшення
насильства (Напад, вандалізм, вбивство, згвалтування ..) , Збільшення в азартні ігри,
шахрайство, крадіжка, ...

Дерева засихають стати сміттям. Упаковка відкидається додати в сміття. Поради
закінчуються звалища для гір сміття.
Марно Junk закінчується в коробках. Вони захаращують горища, гаражі, кімнати .. Це
тезаврация Junk призводить до бажання великих будинків.

чи повинен
Припинити християнське дерево вандалізм. Навчіть християн екологічної відповідальності. Посади
дерево.
Shun християнських шляхів. Тримайте християн до відповідальності. Re виховувати їх.

Зупинити Різдво меркантилізм. Припинити маркетинг & продаж алкоголю, Курить,
нездорове харчування, жорстокі ігри розвага & даремний непотріб. Скасувати Різдво.

Припиніть створювати так багато сміття. Тримайте людей до відповідальності, за створення занадто багато
сміття. Будьте скромні про сміття.

Зниження споживання енергії. Не використовуйте непотрібне освітлення. Зниження охолодження
нагрівання надівши захисний одяг.

Зупинити спалювання вугілля. Замінити вугілля з не забруднює енергії (Гідро, сонячна енергія, вітер,
хвиля) , ні атомній •

!!!

Hoarding є психічним розладом. Hoarders потрібна допомога. Дати їм

2

1 БОГА Законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

14.12.2.1 Н-В-м

www.universecustodianguardians.org

медична допомога.

Піклувальник Гардіан зазначає дерева!
Дерева мають важливе значення для нашого виживання, благополуччя. Будь дерево Хранителя.
Посади дерево.

13.3.7. дерево день

свята

CG Kalender

Сім'я збирається навколо довгого міцного штучного дерева. Який був прикрашений, спів,
будучи веселим і люблячим, даючи один одному подарунки
(Дерево-фрукти тільки) потім ділити їжу. вгору по дереву Stay на період до дня Нового року. Він не
зберігається до наступного року.

ZERO Толерантність до знищення лісу! ! !
кінець
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