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SHUN & Shame

Khái niệm xanh
Là màu xanh lá cây một kỹ năng sinh tồn của con người !!!

Người giám hộ người giám hộ ' XANH Concept 'Nỗ lực' để biến người từ một mối đe dọa cho
người khác & ' Planet EARTH '. Thành một giám sát của 1 GOD 'S sáng tạo! là ' màu xanh lá ' bắt
đầu ở nhà bao gồm các nước láng giềng và cộng đồng. Một giám sát giám hộ Gathering là một
trung tâm hoạt động địa phương (Môi trường, công bằng xã hội, tôn giáo) .

người giám hộ người giám hộ SHUN & Shame . Một cộng đồng nắm giữ tội có trách
nhiệm, CÔ R1-7 . lượt chính phủ Khái niệm xanh vào Luật.

nghiện
Nghiện một hành vi cưỡng lặp đi lặp lại hài lòng nhu cầu nhận thức. Nghiện lừa dối bản thân
bằng cách không chấp nhận những thiệt hại hành vi của họ đang làm. Nguy hại cho bản thân,
gia đình, bạn bè, bạn bè làm việc và cộng đồng. Giữ người nghiện tránh xa trẻ em.

Nghiện là ảo tưởng! Người nghiện không tin rằng họ đang nghiện miễn là họ đang thưởng
thức chúng-bản thân & giữ cuộc sống của họ với nhau.

Thực tế, nghiện hạn chế người nghiện cá tính & tự do khi họ trở nên hạn chế hơn trong
hành vi của họ.

1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

YY

NGHIỆN Cầu nguyện

yyyy

ngày nghiện 12.2.7.

kính thưa 1 GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất người giám hộ
người giám hộ trung thành của bạn (1 st tên) Giúp tôi không phải là một con nghiện

Giúp nhân loại chứa nghiện Trừng phạt các nhà cung cấp nghiện
trong cuộc sống & Afterlife Hãy cộng đồng này được nghiện miễn
phí Đối với Glory of 1 GOD & lợi ích của Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng trên Nghiện ngày! Hoặc khi cần thiết.
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Nghiện nghiện bất hợp pháp tận hưởng thiên nhiên bí mật theo thói quen của họ! nghiện
bất hợp pháp dẫn đến tù & mất tự trọng.
Nghiện là ngu dốt (ngốc nghếch) , dể tin (khờ dại) & Yếu (Thảm hại) !
Khi mọi người đang nghiện, hưởng thụ của họ thường trở nên tập trung vào việc thực hiện các thói quen
của họ và hồi tưởng lại rút lui. Chứ không phải là đầy đủ các kinh nghiệm mà hình thành đầy đủ tiềm
năng của mình cho hạnh phúc của không nghiện. Một nhiệm vụ đạo đức và dân sự, nhất luôn là giữ
addics trách nhiệm.
Nghiện trở thành một mối đe dọa cho bản thân và cộng đồng. Họ trở thành ảo tưởng, vô đạo đức,
không trung thực, gian dối, ích kỷ, vô cảm & chống xã hội. Một nhiệm vụ đạo đức và dân sự, nhất luôn
là addics báo cáo.

Người nghiện cần nhóm hỗ trợ giúp đỡ & giúp đỡ tâm thần. Người nghiện tái phát được
cách ly để bảo vệ cộng đồng đặc biệt là giới trẻ.

adrenaline

Nghiện

adrenaline, một hormone có tác dụng như dẫn truyền thần kinh. Một nguyên nhân chính gây ra một phản ứng căng
thẳng với một mối đe dọa cho sự toàn vẹn về thể chất của cơ thể.

tham gia quá mức trong thể dục nhịp điệu, đua xe, chạy bộ, bầu trời lặn, ...
Tham gia đưa ra một adrenaline rush dẫn đến nghiện. Những người nghiện trở thành chán nản
khi họ không thể có được cuộc chạy đua của họ'.

Khi Adrenalin được giải phóng vào máu nó hoạt động để tăng heartrate, huyết áp, làm giãn
học sinh, làm tăng lượng đường trong máu & chuyển hướng lưu lượng máu từ da & cơ quan
bên trong. Những người thường xuyên tức giận, có tội, đáng lo ngại khơi dậy adrenaline của
họ mặc dù họ có thể ngồi xung quanh không làm gì khác. Angry, thiền worried_.

Một nhu cầu về tốc độ là một phiền não adrenaline.

Bất kỳ đua cho một adrenaline rush. Chiến thắng cho một
cuộc chạy đua thậm chí lớn hơn. Cơ thể con người không
được thiết kế cho tốc độ. Họ không cần tốc độ. Chiến
thắng là ích kỷ.
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Winners vội vàng dẫn đến muốn nhiều hơn nữa. Mất leeds để lo lắng. lo lắng điều này dẫn đến sự tuyệt
vọng. Muốn giành chiến thắng bằng mọi giá (Gian lận, lạm dụng thuốc, giết để giành chiến thắng ..) .

hành vi chống xã hội đưa ra một adrenaline rush.
Các đáng ghét hơn, xúc phạm những cơn sốt lớn. Hỏi bất kỳ nhạc
punk đường khủng bố (Kiệt sức, đuôi gating, cắt đứt, đẩy của một con
đường, thêm wheelies lớn) , thành viên băng đảng (Bắt nạt, phá hoại,
bạo lực) , giết người hàng loạt (Gây sợ hãi, đau đớn, chết)
hành vi xã hội chống mối đe dọa cho một cộng đồng được procecuted CÔ R1-7
Đó là một nhiệm vụ dân sự để báo cáo, đường cơn thịnh nộ, lái xe nguy hiểm, tai nạn.

hoạt động nguy hiểm (Pha nguy hiểm, thrillseeking ..) đưa ra một adrenaline rush.
Những người khác không thể có được một chiến thắng vội vàng làm những việc nguy hiểm. Những hoạt động
khuyến khích bắt chước người bị thương, thiệt mạng, là một mối đe dọa cho người khác. hoạt động nguy hiểm
kết thúc, CÔ R2 . Những người tham gia phải trả tiền cho cứu hộ & expences y tế.

Là một người nghiện Adrenaline là một căn bệnh. Tìm sự giúp đỡ!

Rượu

Nghiện

Rượu được tiêu thụ thông qua các đồ uống và đồ ăn. Tiêu thụ rượu dẫn đến thay đổi hành vi (Say
rượu) . người say rượu (Nghiện rượu) là nguyên nhân chính của tai nạn, hành hung, hãm hiếp,
phá hoại. Say rượu là một gánh nặng, một phiền toái & mối đe dọa cho cộng đồng.

Nghiện rượu là sự cần thiết áp đảo để tiêu thụ rượu.
Giống như tất cả những người nghiện, người nghiện rượu đặt nhu cầu ích kỷ của họ trên đó
của người khác & cộng đồng. Người nghiện rượu sẽ cầu xin, mượn & ăn cắp để có được một
thức uống! Người nghiện rượu cần điều trị. Điều trị bao gồm khô! Điều trị không phải là một
chữa bệnh. Người nghiện rượu sớm được trở lại là say rượu!

Sự giúp đỡ tốt nhất cho người nghiện rượu là để ngăn chặn sự sẵn có của rượu.
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Sản xuất, tiếp thị và phân phối rượu phải chấm dứt.

Không khoan nhượng để RƯỢU !!!

Cơ Đốc Giáo là nguyên nhân chính của lan nghiện rượu.
Christian Thần tượng (Idol false) Chúa Giêsu (Messiah false) nói với
các Kitô hữu để uống rượu (rượu vang đỏ) . Kitô hữu uống rượu tại mớ
hỗn độn tôn giáo & tụ tập phi tôn giáo. Christian HE & SHE uống rượu
trước khi giao phối. Christian SHE Rượu uống liên tục trong suốt thời
kỳ mang thai & cho con bú (Em bé được sinh ra một người nghiện
rượu) . cha mẹ Kitô giáo khuyến khích con cái của họ để uống rượu.
cha mẹ Kitô giáo là cha mẹ xấu!

Một Kitô hữu non trẻ có được cai sữa trên Alcohol thấy ở lộn xộn trong
nhà thờ, Priest, cha mẹ, bạn bè, hàng xóm uống rượu. Một Kitô hữu
non trẻ thấy cha mẹ uống rượu ở nhà, leisuretime & chức năng. Một
Kitô hữu non trẻ (ANH ẤY CÔ ẤY) khi giao lưu trong nhóm tuổi của họ
phải đối mặt với áp lực bạn bè đến uống chè chén say sưa để được
chấp nhận. Trẻ Christian HE được SHE trẻ say rượu giao phối hoặc
hiếp dâm. Cả hai trở thành 'Thùng rác'. Xấu hổ, Shun, Thùng rác!

nhà sư Christian không thể tìm thấy nguồn cảm hứng tinh thần thông
qua cầu nguyện và đọc Kinh Thánh quay sang rượu cho cảm hứng
tâm linh. Không hạnh phúc, nhà sư sản xuất rượu của riêng mình. Sản
xuất & uống rượu giữ nhà sư trong trạng thái liên tục của cơn say.
Bây giờ họ đã có những hiểu biết (La la đất) .
Trường Công Giáo cũng giống như quán rượu. Hiệu trưởng có một
thanh (Rượu đắt tiền) , Giáo viên CLB xã hội có một quán bar. Quản trị
có rượu (Giá rẻ) cho mớ hỗn độn & gây quỹ.
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Mỗi thứ Sáu & Thứ Bảy say Kitô hữu Bash, Hiếp dâm & Kill. Vào ngày Chủ Nhật họ 'thú nhận'
được 'tha'. Sau khi họ đi đến lộn xộn cho một thức uống
(Cồn) . Sau khi nhà thờ họ đi uống chè chén say sưa với bạn bè, gia đình.
Chè chén say sưa uống Kitô hữu là nguyên nhân chính của 'Bạo lực Gia đình'.

1GOD là kinh hoàng, sẽ không tha thứ và giữ trách nhiệm, thì nhân loại. Mỗi say
rượu được tổ chức chịu trách nhiệm.
Kitô giáo bởi vì nó khuyến khích việc tiêu thụ rượu là không thể chấp nhận như một tôn giáo
hay tín ngưỡng. 1GOD không muốn nhân loại để hủy hoại sức khỏe của mình bằng cách
tiêu thụ rượu. 1GOD đang thất vọng với nghiện Christian để rượu.

Nói KHÔNG với Kitô giáo !!! Nói KHÔNG với Rượu !!!
PHẢI - DO:
SHE không phải là để giao phối với say HE. HE không phải là để giao phối với say SHE. SHE
uống khi mang thai được quản thúc tại nhà. SHE uống trong khi cho con bú là bị quản
thúc tại nhà. Một cộng đồng có nhiệm vụ chăm sóc cho mọi nhi, trẻ sơ sinh. Cồn SHE là
không phù hợp để được cha mẹ. cha mẹ nuôi nuôi bé có cồn của SHE.

Cha mẹ với trẻ em tuổi vị thành niên (SHE 17, HE 18) rằng uống rượu là không thể chấp
nhận. Mỗi cộng đồng có nhiệm vụ chăm sóc cho mọi dưới con tuổi. Cồn Cha mẹ Holy
Matrimony Hợp đồng bị hủy bỏ trẻ em tuổi vị thành niên của họ được nâng lên bởi Foster-cha
mẹ.

Các cơ sở giáo dục là rượu miễn phí. nhà giáo dục (Hiệu trưởng, giáo viên, quản trị) người
mang lại, tiêu thụ rượu được loại bỏ và cấm trường học. Kitô giáo Giáo dục-cơ sở vật
chất được chuyển giao cho giáo dục cộng đồng (Không bồi thường) . Các nhà giáo dục
Kitô giáo (Hiệu trưởng, giáo viên, quản trị) được loại bỏ và cấm Giáo dục. thanh học của
họ đang bị phá hủy rượu của họ bị phá hủy!

mỗi cộng đồng (Shire) có nhiệm vụ chăm sóc cho người dân
của mình. Rượu một mối đe dọa cộng đồng được chứa & loại
trừ. Mỗi Shire là cấm rượu & thực thi lệnh cấm. Tỉnh cấm việc
sản xuất và phân phối rượu . sản xuất bất hợp pháp, phân
phối rượu bị khởi tố: CÔ R6
Hiện sản xuất, phân phối rượu dừng lại & đóng cửa. Không bồi
thường được đưa ra.
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Deny thờ Thiên chúa giáo, tình trạng tổ chức từ thiện giáo phái & miễn thuế. Hãy chắc bị say một
tội phạm, CÔ R2 Không bảo lãnh cho say rượu.

Bất kỳ tội phạm cam kết trong khi say rượu tăng gấp đôi Phục hồi chức năng.

Nước lọc cho sức khỏe
tốt !!!
thuốc

Nghiện
Đó là kiến thức phổ biến mà thuốc (Tâm làm thay đổi chất) có hại
cho cơ thể con người. Tuy nhiên, 99,9% Junkies thuốc dùng thuốc
bởi sự lựa chọn. Họ là phi thường câm & chống cặn bã của cộng
đồng.
Đừng cảm thấy tội nghiệp cho ma túy Junkies vấn đề của họ là tự gây
ra. Họ là một gánh nặng & mối đe dọa. Giữ họ chịu trách nhiệm.

Cage những mối đe dọa đối với cộng đồng, CÔ R4 .
Các nhà sản xuất, phân phối và cung cấp các chất làm thay đổi mind-,
bất hợp pháp hoặc hợp pháp hóa (Bad Luật) , Được lồng, CÔ R7 . luật xấu
được đảo ngược, lùi ngày.

Cần sa, Codein không thuốc. Họ không được sử dụng. Họ là những thuốc illigal, CÔ R7

Bất kỳ tội phạm cam kết khi được dưới ảnh hưởng của tâm trí
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chất làm thay đổi (S) trebles Phục hồi chức năng. Là dưới ảnh hưởng của rượu & chất tâm
làm thay đổi phục hồi chức năng được tăng lên bởi một số nhân của 5. Chú thích! Quá khứ
và hiện tại người nghiện rượu thuốc chỉ có thể được sử dụng tại ' WMW x2 ' hoặc thấp hơn.

Không khoan nhượng để

CÁC CHẤT MIND-thay đổi
Ăn

Nghiện

Ăn là điều cần thiết, chúng tôi không thể sống mà không có nó. Ăn uống là một điều cần thiết,
qua ăn uống là một chứng nghiện. Overeaters (Mỡ-dân) có thể mong đợi để nhận được, blubbery,
có mồ hôi nhiều hơn, lốp xe dễ dàng hơn, khó khăn khi tìm thiết bị phù hợp, tìm ghế không thoải
mái chặt chẽ, mạch rắc rối buộc dây giày, đã bị tắc, cao huyết áp, có bệnh tiểu đường, chết trẻ,
có thể xảy ra có con béo phì.

Mỡ là tốt cho con hà mã và cá voi. Đối với con người quá nhiều mỡ là bệnh hoạn. Thừa
cân làm cho một người nhiều hơn ngoài
hơi thở, hôn mê, lốp dễ dàng, có sickies hơn, trở
thành một gánh nặng cho bản thân, gia đình, bạn
bè làm việc, bạn bè và cộng đồng. Là trên trọng
lượng là không thể chấp nhận được. Giúp mọi
người giảm cân.

Dừng là blubbery. Kết thúc có rượu & chất
ngọt nhân tạo trong thực phẩm hoặc đồ
uống. Giảm mạnh sử dụng các chất làm
ngọt tự nhiên & giảm lượng natri, sử dụng
muối i-ốt chỉ. Ngừng ăn sản xuất & GM (Gen
sửa đổi) món ăn.

Tiệc, lễ, nỗi lẩu thập cẩm, dài bữa ăn loại ăn được ra ngoài. Trong ăn uống được ra ngoài. Tiêu
thụ rượu trong khi ăn uống được ra ngoài. Sa mạc của được ra ngoài. Ăn nhỏ phần là trong.
Uống nước với bữa ăn là trong.

Tuân thủ các giám sát giám hộ 'thói quen hàng ngày'. Giảm thiểu
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số tiền bạn ăn cho mỗi bữa ăn. Uống đồ uống không đường. Tránh uống fissy. Làm bài tập ngày
đêm hàng ngày. Quan sát 'Đêm Giới Nghiêm. Cầu nguyện:

1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

YY

yyyy

khóc sướt mướt - Cầu nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Cảm ơn bạn đã cung cấp cho tôi với thức uống
hàng ngày và dịch vụ ăn giúp tôi không ăn quá nhiều và trở thành blubbery

Tôi cố gắng để được xứng đáng phần nhỏ thức ăn mỗi ngày tôi xin được tha
các vấn đề sức khỏe đau đớn vì ăn quá nhiều Đối với Glory of 1GOD & lợi ích
của Nhân loại
người sử dụng mỡ lời cầu nguyện này trước mỗi thức ăn!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Bài bạc

Nghiện

Cờ bạc sử dụng sự yếu đuối của con người và lừa dối để mang lại đau khổ cho người, gia
đình & cộng đồng. quảng bá cờ bạc săn người tuyệt vọng yếu. envoles cờ bạc cá cược (Về
bất cứ thứ gì) , bảo hiểm rủi ro
(Bảo hiểm, tương lai, quyền chọn ..) , xổ số (Bạn đã nhận được ở trong đó để giành chiến thắng nó) ,
suy đoán (Hy vọng giá trị tài sản tăng) . Đừng cảm thấy tiếc cho các con bạc. Yếu, ích kỷ, cá nhân câm
tin rằng họ xứng đáng với sự giàu có chưa được hưởng. Họ làm không. Giữ họ chịu trách nhiệm.

người tham gia vui chơi giải trí thực tế là những con bạc đáng xấu hổ nhất. Họ cư xử kinh
tởm, phản bội, lừa dối, nói dối, làm nhục người khác và bản thân, cờ bạc mà họ giành chiến
thắng. Winners mất tiền thắng cược của họ thuế 100% trúng. Thu nhập không kiếm bị
đánh thuế đi. Shun Players, Promoters, tài trợ ..

Bị lợi dụng của các dân tộc yếu kém là một tội ác, các nhà cung cấp lồng cờ bạc, CÔ R7 . địa
điểm cờ bạc (Cửa hàng cá cược, Sòng bạc, trao đổi tương lai, giải trí thực tế, Cổ-trao đổi) được
đóng lại. Tịch thu tất cả lợi nhuận và tài sản của nhà cung cấp cờ bạc &
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con bạc chuyên nghiệp (Quản lý quỹ, đầu cơ đất, tương lai kinh doanh, chia sẻ kinh doanh ..) . Hủy bỏ
Freehold (Bất động sản đầu tư) . Individuls' mà giành chiến thắng (Bao gồm người chiến thắng thực tế
giải trí) , Lỏng lẻo đến 100% thuế đối với tiền thắng cược. Chính phủ cho phép cờ bạc được thay thế
thành viên của nó có được CÔ R7 .

Gamblers là câm, lừa dối, người xấu ích kỷ. cung cấp dịch vụ cờ bạc là gian dối ký
sinh ăn thịt của trục lợi. Cả hai đều là BAD & là acc- ountable.

Không khoan nhượng để CỜ BẠC
Mua sắm

Nghiện

Bạn nhập vào một cửa hàng và bạn không thể rời khỏi mà không cần mua sắm. Một sản phẩm mới được
phát hành hoặc ½ năm 'bán', bạn đứng bên ngoài cửa hàng trong nhiều giờ, bạn có phải là 1 st để có được
những sản phẩm (S) . Bạn là một người nghiện! Một mua sắm-junkie!

Trục lợi tham lam sử dụng nghiện để lợi thế của họ.
Marketing tạo ra những điều mới mẻ (Rác thường không cần thiết) .
Sau đó, thị trường nó như một cái gì đó mà mọi người đều phải có.

Các chiến dịch quảng cáo là chủ yếu nhắm vào người nghiện
mua sắm. Nhà cung cấp rác cho người nghiện mua sắm là một
nguồn lớn rác & rác.
Quảng cáo của yếu tố cần thiết không kết thúc. Cung cấp thư rác
đến hộp thư kết thúc, vi phạm: CÔ R4 .
yếu tố cần thiết không có thuế thêm 50% (Rác) tính phí. Mua sắm nghiện của tìm sự giúp
đỡ.
mua sắm có trách nhiệm: Không mua sắm xung (Tạo ra một danh sách mua sắm & dính vào
nó) . Mua sắm một mình. Chỉ cần thiết mua (Không có rác) .
Không sử dụng thẻ tín dụng.

hút thuốc

Nghiện
hút thuốc nghiện, một sự đau khổ của con người! Những người hút thuốc
bốc mùi từ miệng, quần áo của họ stinks họ bốc mùi lên phòng. tro & butts
của họ ở khắp nơi. họ đang
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bẩn, ghê tởm, cá nhân hôi thối. Shun họ! Xấu hổ cho họ.
Những người hút thuốc là một nguy cơ sức khỏe cho bản thân. Họ đốt của
họ đôi môi, răng, nướu, miệng, họng, khí quản & phổi trở thành bệnh, một
gánh nặng cho cộng đồng.

Những người hút thuốc là lười biếng uống nhiều phá vỡ khói & tự gây
sickies.

Những người hút thuốc là một nguy cơ sức khỏe cho người khác. người hút thuốc có
thai đang làm tổn thương nhi của họ. Sau khi sinh những trẻ sơ sinh bị kết án một cuộc
sống có vấn đề sức khỏe. Họ có thể có dị tật, khuyết tật .. làm hại nhi: CÔ R3 Trẻ có
cha mẹ hút thuốc là để kiện cha mẹ bồi thường.

Những người hút thuốc là cẩu thả. Họ bắt đầu cháy, nhà cửa, rừng, cỏ. Họ
phải chịu trách nhiệm, CÔ R4 & bồi thường. Những người hút thuốc lửa, người
& hoặc động vật bị thương, CÔ R5 Nó giết người và các loài động vật, CÔ R6

khói thụ động (Tấn công) đau người. Những người hút thuốc mà tạo khói thụ động đang bị truy
tố, CÔ R3 . Các đối tượng (Giải trí, vui chơi giải trí, công việc ..) cho phép hút thuốc lá đang bị
truy tố, CÔ R3 & phải bồi thường. Chính phủ cho phép hút thuốc lá được thay thế, có được CÔ

R7
Năm 1951 * nó được thành lập rằng hút thuốc là không lành mạnh một mối đe dọa nghiêm trọng.

Chính phủ & Chính phủ các cơ quan, bộ phận không 'Ban' hút thuốc thất bại trong
việc phục vụ và bảo vệ cộng đồng. pháp luật hồi tố được truyền & những get tội, CÔ R7
.
* Pagan Lịch

Bất kỳ cá nhân hoặc nhóm, kinh doanh hoặc tổ chức khác nhằm thúc đẩy

(Quảng cáo, tiếp thị, khuyến) , cho phép (Cha mẹ, giáo viên, công việc, câu lạc bộ,
quán ăn, địa điểm vui chơi giải trí) , lợi nhuận (Nhà sản xuất, nhà cung cấp, vận chuyển,
bán buôn, bán lẻ) , Làm cho có sẵn 'hút' & hoặc hút thuốc phụ kiện, CÔ R7
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Nó không quan trọng những gì mà 'Khói' chứa.

Hành động của việc hút thuốc là nguy cơ sức khỏe.

Không khoan nhượng để THUỐC LÁ !!
Công nghệ mới

Nghiện

người nghiện công nghệ mới có thể là thú vị. Họ trại bên ngoài một nhà bán lẻ chờ đợi để
mua một tiện ích mới trên giá. Làm thế nào ngớ ngẩn!

Công nghệ mới Junkies một đột biến ngớ ngẩn của hàng Nghiện. Là nguyên nhân lớn nhất của
sự lãng phí. Họ loại bỏ hàng hóa mà làm việc & có một ngày tạm biệt sử dụng lâu. Họ không
bao giờ học cách sử dụng công nghệ mới của họ. Bởi vì họ không có nó đủ dài. Những người
nghiện biến sản phẩm lâu dài vào lần hiện.

Hầu hết các công nghệ mới là không thể tái chế. Tạo các vấn đề xử lý chất thải cho
Shire & thế hệ tương lai. Một nhà sản xuất vi mạch sẽ đưa ra một con chip mới mỗi 6
tháng để phục vụ cho người nghiện công nghệ mới . chip hoàn hảo chức năng sẽ bị loại
bỏ. Thật là một sự lãng phí. phá hoại môi trường. Nhà sản xuất, nhà phân phối, CÔ R7

nhu cầu của cộng đồng để thiết lập hướng dẫn. Giải pháp giám sát Guardian, mỗi sản phẩm
mới có tuổi thọ của 7years. Nó không thể được thay thế bằng một mô hình mới trong 7 năm. Vi
phạm, CÔ R7

Nhân dân, tổ chức tạo ra nghiện & nghiện thức ăn là đê hèn, vô đạo
đức, bọn tội phạm.

Họ phải chịu trách nhiệm: CÔ R7 .
CHÚ THÍCH !! Điều này áp dụng cho tất cả 'nghiện'. Phụ huynh của tuổi vị thành niên (17 SHE, 18 HE) phải
chịu trách nhiệm. CÔ R1 , 1 st hành vi phạm tội, 2 nd xúc phạm CÔ

R2 , lỏng tất cả con cái của họ. Không thể trông nom tuổi vị thành niên khác.

BURNING
Sau khi loài người đã phát hiện ra cách sử dụng lửa. Nó thấy điều này như một phước lành.

Gỗ đốt được bổ sung với việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Anh
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Kitô hữu giới thiệu thời đại công nghiệp bắt đầu ô nhiễm mà dẫn
đến biến đổi khí hậu. Fire & đốt bây giờ là một mối đe dọa, một lời
nguyền.

STOPBURNING, BÂY GIỜ !!!
Phần nguy hiểm nhất của đốt là, KHÓI. Trong đám cháy đe dọa
greates đối với sức khỏe, tỷ lệ tử vong là bị ngạt khói. Trên một
Khói quy mô lớn hơn tăng lên vào khí quyển Dừng nhiệt thoát vào
không gian.
nước biển ấm lên bề mặt, ấm lên đất bề mặt, băng tan:
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU!

Để tồn tại nhu cầu cơ thể con người Air

thở. Con người đốt thứ là mối đe dọa

chính đối với 'khí Breathable'.

Không thở không khí Bạn có 4 phút để sống!
Không khoan nhượng với không khí gây ô nhiễm !!!!!!!
Năng lượng
Quá nhiều thời gian rảnh rỗi, ngôi nhà quá lớn, thu nhập quá lớn, quá nhiều tiện ích cần thiết
un, đã tạo ra một cành ở ngày càng tăng nhu cầu năng lượng. Năng lượng hiện đang gây ô
nhiễm, có chi phí Thành lập cao, chạy cao & chi phí bảo trì. Gây ô nhiễm môi Năng lượng
dựa vào đốt. Đốt được thay thế bằng không cháy.

Trong nước và không đốt trong nước phân, gỗ, than đá, khí đốt và dầu để nấu ăn, sưởi
ấm và sức mạnh, ENDS! Power-Trạm mà đốt (Than, dầu khí, uranium) để tạo ra năng
lượng là Tắt & tháo dỡ.
Năng lượng được sản xuất bởi không cháy. Gây ô nhiễm chủ sở hữu & nhà khai thác đang bị truy tố, CÔ
R7 . Uranium & Than mỏ được đóng & niêm phong. Đó là chủ sở hữu, nhà khai thác đang lồng, CÔ R7

Đốt than tạo ra một lượng lớn khí gây ô nhiễm khói (Cạc-bon đi-ô-xít) . Carbon dioxide trôi
lên. 50% được rửa xuống do mưa còn lại trôi vào khí quyển là nó được tích lũy. Carbon
dioxide cho phép thông qua ánh sáng mặt trời để làm nóng trái đất nhưng ngăn ngừa một
số nhiệt khỏi bị bức xạ trở lại vào không gian (Sự ấm lên toàn cầu) . Kết quả Trái đất
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bề mặt đang dần nóng lên. sưởi ấm này của nhiệt độ bề mặt đã tăng lên đáng kể từ
năm 'O' * (2004) . nóng lên này làm giảm kích thước của các sông băng & chỏm băng
vùng cực. Kết quả là mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu. * Giám sát-Guardian
New-Age quản lý thời gian

Than được vận chuyển bằng mở (Che đậy) toa xe. Than bụi
được thổi lên: động vật & người
C

(Nhiễm trùng mắt, vấn đề respitory, mẩn ngứa ..) , giặt ủi (Treo ra nhu
cầu khô rewashing để tránh phát ban) , đất (Cây trồng, vườn, vườn
cây ăn quả, cây cối) ,

Nước (Xe tăng, lạch, hồ, sông, biển) là nhu cầu ô nhiễm lọc. Nó kết thúc.

than đá sản xuất năng lượng bẩn
Than đang làm tắc nghẽn chúng tôi

Than sạch Là một Gian Lận!
DỪNG LẠI

xe tải, đóng Mines:

SURVIVE !!!
Đốt được thay thế bằng 'năng lượng mặt trời, Nước, Gió' !!
Đốt để di chuyển kết thúc vận tải nội địa trong nước và không! Dầu khí có sử
dụng đốt phi. vận tải nội địa trong nước và phi trên cao tốc được thay thế
bằng 'Freeway Xe điện' (Xem Shire) ! phương tiện giao thông đường bộ
đường dài là bởi chỉ đường sắt. phương tiện giao thông gây ô nhiễm cá nhân
được loại bỏ. Hủy cao tốc mới.

Dân số tăng nhu cầu quy hoạch năng lượng tốt hơn. Giảm sử dụng năng lượng cho mỗi
người là điều bắt buộc. Đêm Giới Nghiêm là điều bắt buộc. Giảm năng lượng cho các hoạt
động leisuretime là điều cần thiết. nhà Cụm thay thế, nhà để xe đôi, vườn vanity 2 tầng biệt
thự của, hồ bơi, ...
Đêm-lệnh giới nghiêm

Cơ thể con người không được thiết kế để được ăn đêm. con người lạm dụng
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não quyền lực của họ để tạo ra một lối sống về đêm. Lối sống này lãng phí rất nhiều năng lượng, làm tăng
tội phạm, là không lành mạnh, làm tăng sử dụng năng lượng ..

Một 7 giờ ban đêm giới nghiêm 14-21 giờ (CG
Klock) là bắt buộc.
Trong vận tải đường bộ ban đêm Giờ giới nghiêm
'KHÔNG' (Thương mại, tư nhân, công cộng ..) được
phép di chuyển trên những con đường ngoại trừ xe
cấp cứu!

Không có đèn đường, đèn giao thông, quảng cáo ... đang ở trên. Không doanh nghiệp được mở. Không vận
chuyển hàng không là Sân bay hoạt động đều đóng cửa! vận tải hàng không phải đất ở lĩnh vực hạ cánh gần
nhất có sẵn! Không di chuyển đường sắt! trạm & thiết bị đầu cuối tuyến đường sắt được đóng! Xe lửa ở lại văn
phòng phẩm trong các trạm trong lệnh giới nghiêm!

tác phẩm không ai (mọi thứ kết thúc rồi) ngoại trừ cá nhân khẩn cấp tối thiểu. Không có năng lượng
được sử dụng trừ trường hợp khẩn cấp hoặc sưởi ấm! 1 tin tức công đài phát thanh được truyền. Tất
cả các giải trí khác được tắt! Không văn phòng, không có sản xuất hoặc bán lẻ là để vận hành hoặc
sử dụng năng lượng! Nhà có thể sử dụng sưởi ấm trong thời tiết cực lạnh (Dresss ấm hơn) . Shire thực
thi lệnh giới nghiêm ban đêm.

Leisuretime
Đốt thuốc BBQ của, 'End! Ra cửa sưởi ấm, 'End'! Lạnh bên ngoài
mặc vải ấm áp hơn. Hoặc đi vào bên trong. Sử dụng hệ thống
sưởi ngoài trời, phá hoại môi trường, CÔ R7 .

Trang chủ không sử dụng xăng đốt Vườn điện công cụ!
Khuyến khích gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, không sử
dụng xăng đốt Vườn điện công cụ! Dừng lại

(Không bạo lực) ! Cộng đồng từ sản xuất, bán, mua, xăng đốt Vườn điện công
cụ! Đó là nhiệm vụ đạo đức và dân dụng của bạn để kết thúc gây ô nhiễm trong
cộng đồng khu phố của bạn! Giữ gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp,
cộng đồng trách nhiệm gây ô nhiễm!

gây ô nhiễm Entertainment kết thúc. Trong không khí: Air-Shows, vận tải hàng không tư nhân (Máy bay, máy
bay phản lực, máy bay trực thăng, bay không người lái, tàu con thoi ...) . Ở dưới
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nước: đua thuyền cơ giới, vận tải biển tư nhân thuộc sở hữu (Cabin tàu tuần dương, tàu du lịch, thủy phi
cơ, ván trượt máy bay phản lực, tàu thuyền tốc, du thuyền, ..) . Trên đất liền: tất cả 2,3 & 4 bánh xe cơ giới (Đốt
nhiên liệu) , Chu kỳ, xe đạp, SUV, xe đẩy, thể thao-xe, xe limousine, xe hơi sang trọng. Xe đua, xe-pha
nguy hiểm.

Pháo hoa là một nước gây ô nhiễm lớn. Họ trở nên phổ biến hơn
lớn gây ô nhiễm hơn. Dependng về ô nhiễm không khí điều kiện
thời tiết có thể kéo dài trong ngày của. ô nhiễm hạt lắng trên mặt
nước gây ô nhiễm nó làm cho nó không thích hợp để uống.
Fireworks End! đèn laser thay thế chúng.

Nước
60 +% của cơ thể của chúng tôi bao gồm các nước. Mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta cần nó.
Nước giúp bôi trơn các khớp của chúng tôi, điều hòa nhiệt độ cơ thể của chúng tôi và xả chất thải của chúng tôi ...

Đặc hơi nước trong khí quyển tạo thành giọt.
lực hấp dẫn của Trái Đất kéo các giọt xuống (Mưa rơi)
Lên bề mặt. Mưa là một nguồn chính của nước ngọt. nước mưa này
được sử dụng để uống, chuẩn bị thức ăn, nấu ăn, giặt giũ, vệ sinh
cá nhân, ...
Một người sử dụng để có thể uống nước mưa, sử dụng nó cho việc
chuẩn bị thực phẩm. Đây không phải là khuyến khích, nước mưa bị ô
nhiễm, không lành mạnh, độc hại, có tính axit, nếm xấu, mùi xấu. Giặt
quần áo không nên bỏ qua trong mưa để trở thành bị ô nhiễm (Bẩn,
dính, có mùi) . Không chỉ cho nó trông bẩn & là xấu ngửi nhưng nó có
thể gây kích ứng da.
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mưa lạnh rơi như mưa đá hoặc tuyết. Tuyết tích tụ trên núi cao,

Bắc Cực & Nam Cực tạo nguồn dự trữ nước ngọt. Tuyết là màu trắng, tuyết bị ô nhiễm có
màu xám thậm chí đen. Đen tuyết được tìm thấy trong dãy Himalaya, các sông băng trên
khắp thế giới, Greenland và Nam Cực.

Cộng đồng tạo hồ chứa nước ngọt. Những hồ chứa dựa vào nước mưa & tan tuyết
để điền vào chúng. Do ô nhiễm vùng biển này cần điều trị trước khi tiêu thụ của con
người.
Reservoir nên sâu hơn là nông cạn. nước sâu là mát, giảm bốc hơi, tảo phát triển đặc
biệt là các loại độc & sự phá hoại của côn trùng. thể thao dưới nước đều bị cấm để
ngừng đi tiểu, kinh nguyệt & pooing vào nước (Chuyển nước vào hệ thống thoát nước) .
nghề nước (Jet ski, xuồng máy ..) ô nhiễm (Dầu, xăng, acid pin ..)
họ bị cấm! Ngoại lệ: Park-Ranger vận chuyển.
Một người không thể dựa vào cộng đồng làm việc đó ngay. Không điều trị, điều trị một
phần, điều trị sai, cắt giảm chi phí, tham nhũng, hành vi tội phạm .. xử lý nhà nước
đang trở thành bắt buộc.

xử lý nhà nước đòi hỏi phải lọc. Lọc là giảm:
asen, amiăng, clo, chloroform, độ cứng cacbonat, đồng, bụi bẩn, thuốc diệt cỏ, kim loại nặng,
chì, thuốc trừ sâu, chất tẩy rửa .. Cũng trong vùng khí hậu ấm hơn nước lọc cần phải được
luộc để bảo vệ chống lại nguy hiểm

(Vi sinh vật) dịch bệnh.

Mối đe dọa đến nước ngọt Liền sau đó, nhu cầu về nước ngọt sẽ vượt
quá sự sẵn có của nước ngọt.
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Thủy lợi! Sử dụng nước ngầm để tưới depletes hồ chứa nước ngầm nhanh hơn nó có
thể bổ sung. Dẫn đến khô cạn cả một hệ sinh thái, tạo ra một tình trạng thiếu nước
ngọt. Đất tưới nước kết thúc. Bất cứ ai sử dụng trái phép nước ngầm phục vụ tưới tiêu bị
khởi tố, CÔ R7 . Chính phủ cho phép nước ngầm tưới tiêu, được thay thế & các thành
viên của nó đang bị truy tố, CÔ R7 .

Thủy lợi, sử dụng nước ngọt từ sông, hồ, suối .. chậm dòng chảy của nước. Điều này
khuyến khích sự bốc hơi. Dẫn đến hạn hán! Đây là loại thủy lợi dẫn đến kết thúc các
nền văn minh. End tưới.
Ô nhiễm thủy của (Lạch, suối, sông, ao, hồ ..) tạo ra một tình trạng thiếu nước ngọt. nước
mưa tràn ngập dược phẩm, chất độc, chất độc .. bất hợp pháp bán phá giá chất thải công
nghiệp, chất độc, chất độc ..
Gây ô nhiễm đường thủy kết thúc, gây ô nhiễm đang bị truy tố, cá nhân
CÔ R3 tất cả những người khác, CÔ R7 . Bổ

sung nước ngọt

Khử muối sử dụng rất nhiều năng lượng, tốn kém. Lượng nước có tác động xấu đến
môi trường, kéo một số lượng lớn cá, sò ốc, trứng .. vào hệ thống. sinh vật biển lớn
đang bị mắc kẹt với màn hình ở phía trước của một cấu trúc hấp thụ. xử lý hóa học,
ăn mòn, tạo ra một nước muối ấm mà được phát hành trở lại vào đại dương.

Khử muối có hàm lượng boron cao làm cho chất lượng nước kém. Nước này được sử dụng trong
trồng trọt, chăn nuôi và sản xuất lương thực kết quả trong một mức độ ăn kiêng boron cao. Kéo
dài tiêu thụ các cấp bo cao là không lành mạnh.

nước thải tái chế, xử lý nước thải đi qua xử lý sơ bộ để đưa ra các chất
rắn, chất dinh dưỡng được loại bỏ, bộ lọc loại bỏ hầu hết các vi khuẩn
và virus. Nước được thì buộc phải thông qua một màng để loại bỏ các
phân tử.
Kiểm tra không tiết lộ tất cả sức khỏe rủi ro.

Nhà vệ sinh để vòi là một lựa chọn cuối cùng.
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Nước đóng chai (tốn kém) là phù hợp cho việc đi lại. nhựa (Đã trở thành một mối đe dọa nghiêm
trọng, ngừng sản xuất & sử dụng nó) chai nước giải phóng hóa chất mà trở nên nguy hiểm khi
nóng lên (Nắng, nóng) .

Ly (không chì) chai được khuyến khích.

Hương vị nước uống
Đối với nhiều nước uống được pha thêm hương vị. Một số hương liệu là không lành mạnh & phải được tránh. nước
có hương vị có thể được phục vụ lạnh hoặc nóng.

Thích hợp đồ uống có hương vị: chiết xuất thịt bò, chiết xuất gà, Cocoa, cà phê, trái
cây, thảo dược, gia vị, trà, rau.

Không khỏe mạnh đồ uống có hương vị & add-ons: Rượu, màu nhân tạo, hương liệu nhân tạo,
nhân tạo & chất ngọt tự nhiên, có ga, Cola, Cordial, Năng lượng uống, Lemonade, cà phê
không chứa caffein, nước ép trái cây, chất bảo quản, Sodium, ..

Uống nước là tốt nhất
Daily-thói quen: Hãy đứng dậy, có một ly 0.2l của ướp lạnh nhẹ, nước lọc. Trước mỗi
bữa ăn (Ăn sáng, ăn nhẹ ngày sớm, trưa, ăn nhẹ Cuối ngày, tối) có một ly 0.2l của ướp
lạnh nhẹ, nước lọc. Có Uống kính (Không có nhựa) đầy 0.2l nước lọc trên mỗi đầu
giường-bàn. Uống trong đêm mỗi lần sau khi bạn đến thăm một nhà vệ sinh & khi có
một cổ họng khô, uống nghỉ ngơi vào buổi sáng.

Bất cứ nhân, Tổ chức / chính phủ mà phủ nhận nước có thể uống được hoặc là nguyên nhân & ảnh
hưởng của nước bị ô nhiễm. Được tổ chức chịu trách nhiệm, CÔ R7

Không lỏng lượng Bạn có 4 ngày để sống
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Phát triển sản phẩm
Khi mọi người tạo ra, tác phẩm của mình là để có một khởi đầu, kết thúc và có thể tái chế. sản
phẩm ví dụ như hộ gia đình sản xuất (Đầu) , Sử dụng theo ngày (kết thúc) , phân hủy sinh học (Tái
chế) . Tất cả mọi thứ được thực hiện là phải tái chế!

Sản phẩm từ giai đoạn khái niệm là để được khỏe mạnh, an toàn, phân hủy sinh học gây ô
nhiễm không & hoặc tái chế. Tất cả mọi thứ được sản xuất & sử dụng là phân hủy sinh học &
hoặc tái chế.
Dừng lại, sử dụng bất cứ điều gì đó là không lành mạnh, an toàn, gây ô nhiễm, không phân hủy
sinh học hoặc tái chế! Sản xuất Sản xuất không lành mạnh, an toàn, gây ô nhiễm hàng hóa là
một tội ác, CÔ/ R7

GM-Crop ( Quái vật hạt) > GM-Thực phẩm ( Thực phẩm không lành mạnh)
gen biến đổi (Thiết kế) Cây trồng dựa trên Seeds thay đổi bởi con người của 1GOD
của thiết kế ban đầu. Với mục đích of Greed, trục lợi & sỉ nhục 1GOD . 1GOD không
muốn tái cấu trúc di truyền của con người. Tiến hóa là phát triển, đột biến, ...

Lý lịch: Trong cuộc xâm lược của Mỹ ở Đông Nam Á. Quân đội Hoa Kỳ đã ra lệnh phát
triển và sử dụng của chất diệt cỏ (Agent Orange) , Một thứ vũ khí 'hủy diệt hàng loạt' của
hệ thống thực vật & Eco. Loại bỏ lá đã làm cho nó dễ dàng hơn từ không khí để súng
xuống chạy trốn trẻ em, phụ nữ và gia súc (Tăng killrate) . Hệ sinh thái độc dẫn đến đột
biến. dị tật bẩm sinh do người bệnh và động vật, ...

Thuốc diệt cỏ là nguy hiểm, gây ô nhiễm đất và nguồn nước. Các nhà sản xuất & phân phối của
chất diệt cỏ được khởi tố, CÔ R7 . Chính phủ cho phép ô nhiễm này được thay thế, CÔ R7 . Thực
phẩm bị ô nhiễm với chất diệt cỏ là không thích hợp cho tiêu dùng (Động vật, con người) .

Các nhà sản xuất thuốc diệt cỏ (Tham lam trục lợi ký sinh ăn thịt)
mở rộng từ Plantkillers vào poisoners Seed. Một hạt giống bình thường là
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sửa đổi bằng các kỹ thuật học được tạo 'Thuốc diệt cỏ'. Những thay
đổi này tạo ra các đột biến tự nhiên ' quái vật Seeds ' . Sửa đổi làm cho
hạt giống bất lực để tái gieo trồng, buộc phải luôn luôn mua hạt giống
mỗi mùa (Ác vô đạo đức Greed) .

Sự tiến hóa thông báo các hạt giống biến đổi & trả lời bằng cách sửa đổi tất cả mọi thứ mà
hạt giống tiếp xúc với, hệ sinh thái và chuỗi thức ăn.
Cây trồng từ hạt GM kết thúc đi thẳng (bánh mỳ) để tiêu thụ thức ăn của con người hoặc qua
thức ăn gia súc (Cá, thịt, gia cầm) . Creatures (Sinh vật biển, chim, động vật có vú) ăn cây
chuyển gen trực tiếp (Gà, lợn ..) hoặc gián tiếp (Động vật gặm nhấm ăn hạt giống, thức ăn,
động vật gặm nhấm ăn mồi, mồi bị giết bởi Hunter trở nên sành ăn tối ..) .

Thực phẩm sinh vật ăn ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của họ. Để tiêu hóa thực vật biến đổi
một sinh vật hệ tiêu hóa phải sửa đổi (Kỹ sư tái gen)
chính nó thông qua Evolution. không tự nhiên này (chống THƯỢNG ĐẾ) gõ tiến hóa tạo ra loại
mới không tự nhiên của đột biến.

Biến đổi gen (GM) là Chống 1GOD , một mối đe dọa cho nhân loại, tất cả các sinh vật khác
và môi trường. GM Crop vì dòng chảy trên tác dụng làm thay đổi chuỗi thức ăn nói chung.
Tạo đột biến mà tạo ra bệnh mới & Cuộc sống đe dọa toàn cầu Bệnh dịch ở tất cả các
thành viên của chuỗi thực phẩm! Mọi người sẽ trở nên ốm hơn, Die trẻ, trẻ ốm hơn, nhiều
trường hợp sẩy thai ...

GM-Thực phẩm ( Thực phẩm không lành mạnh) : Cỏ linh lăng, Baby-food, Bacon, Bánh mì, Bữa sáng-ngũ
cốc, hạt cải, rau diếp xoăn, bắp, dầu hạt bông, trứng, Hàm,

Bơ thực vật, thịt, đu đủ, Đậu Hà Lan, khoai tây, gia cầm, Xúc xích, đậu tương, Củ cải
đường, mía, Sweet-Peppers, Cà chua, mì, Zucchini ..
Nói ' KHÔNG ' đến GM-Thực phẩm !

Phải làm! Chữa tới mối đe dọa này để Nhân loại & Eco-System là Phòng và trị
bệnh.

20

Luật-Đấng Ban Manifest 1 GOD Như có chép rằng nó sẽ được!
14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1 GOD 1 NIỀM TIN 1 Giáo Vũ trụ giám sát Guardians

PHÒNG NGỪA! Dừng lại: Nghiên cứu GM, GM Seed sản xuất & GM Crop trồng.

ĐIỀU TRỊ! Chính phủ truy tố: GM nhà khoa học, điều hành, giám đốc, chủ sở hữu & người
trồng cây trồng cho tội phạm chống lại nhân loại và chống lại hệ thống Eco. CÔ R7

Chính phủ kết thúc mối đe dọa bằng cách thiêu đốt các cơ sở nghiên
cứu GM & sản xuất hạt giống. Cây trồng GM được đốt cháy. Ô nhiễm
đất là cây trồng GM được trồng bị khét 3 năm hoạt động. Chính phủ
mà không thực hiện điều trị này' được thay thế.

NO GM> NO GM-Seed> NO GM-Crop> NO GM-Thực phẩm
Home không ăn thực phẩm GM! Khuyến khích gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, để không
ăn Gm Thực phẩm! Dừng lại (Phi bạo lực) ! Cộng đồng từ sản xuất, bán, mua, thực phẩm GM! Đó là
đạo đức duty.to & dân sự của bạn kết thúc GM (Hạt giống, cây trồng, thực phẩm) !

Kiểm soát sâu bệnh
bên trong Thuốc trừ sâu (hóa chất) được sử dụng, tấn công hệ thần kinh. Họ làm nhi & trẻ
sơ sinh hiếu động. Thuốc trừ sâu kích thích con người và hệ thống hô hấp vật nuôi. Không
sử dụng Thuốc trừ sâu bên trong. Giữ trong sạch & gọn gàng.

Thuốc trừ sâu ngoài (hóa chất) được sử dụng trên các loại cây trồng,
vườn cây ăn trái và thực phẩm. Cây trồng, vườn và dịch vụ ăn đã bị
nhiễm là không thích hợp cho con người hoặc động vật. Họ đang bị đốt
cháy bởi cộng đồng

(Shire) . Thuốc trừ sâu thấm vào hệ thống nước kết thúc trong đại dương. Gây ô nhiễm hệ thống
Dương Eco, gây ô nhiễm thủy sản.

fracking
Fracking là một mối đe dọa lớn đối với môi trường, cộng đồng, con người, ...

Fracking là quá trình khoan & tiêm chất lỏng ở áp suất cao vào đá phiến đá gãy nó
giải phóng khí. Áp lực cao gây nên 'Động đất'.

Mỗi quá trình cần hàng triệu lít nước. Các nước có hóa chất độc hại & cát thêm. Trong
quá trình khí mêtan (tăng
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Sự ấm lên toàn cầu) & Hóa chất độc hại gây ô nhiễm lân cận ngầm.

Uống nước này đã dẫn đến các trường hợp tổn thương thần kinh, giác quan và hô hấp
cho con người và động vật.
chất lỏng chất thải còn lại trong vũng nước trên mặt đất để bay hơi. Giải phóng các hợp chất
hữu cơ bay hơi vào khí quyển, ô nhiễm không khí, tạo ra tầng trệt ozone & mưa axit. Điều này
dẫn đến chăn nuôi không lành mạnh, cây trồng, trái cây và co quắp đồng cỏ không ăn được ..
Cư dân phàn nàn của sự mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu và tồi tệ hơn.

Đôi khi chất nổ được sử dụng mà gây ra động đất. Việc sử dụng gần hai phe có thể
kích hoạt một trận động đất lớn. Những vụ nổ làm hỏng các hồ chứa ngầm. Họ phát
hành các loại khí có thể bắt đầu 'Wildfire của'!

Fracking là một thảm họa sinh thái. Fracking Kết thúc!
Chủ sở hữu & nhà khai thác đang bị truy tố, CÔ R7 . Chính phủ cho phép fracking được thay
thế & các thành viên chịu trách nhiệm, CÔ R7 .

đống rác
Việc tạo ra rác được giảm!
bao bì phân hủy sinh học hoặc tái sử dụng được sử dụng.

Làm sản phẩm dùng một lần * ENDS! email In ấn
Junk * ENDS!
Việc lập JUNK không cần thiết (Sưu tầm, tiện ích, thiết kế thiết bị ..) * ENDS!
* Các nhà cung cấp đang bị truy tố, CÔ R7
Đó là đạo đức và dân sự cuối duty.to bạn đổ rác Rác illigal trong cộng đồng khu phố
của bạn! Giữ gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, các doanh nghiệp, cộng
đồng, trách nhiệm gây ô nhiễm! Cộng đồng là ra khỏi phòng để đổ rác (bãi rác) .
Chúng ta phải giảm rác NGAY BÂY GIỜ!

Trung tâm mua sắm
Trong một Shopping Complex có 7 cửa hàng bán lẻ bán hàng hoá cùng
(Quần jean,..) điều hành bởi 7 Các đối tượng trục lợi khác nhau là một sự lãng phí năng lượng,
vốn, floorspace. 7 cửa hàng bán lẻ được thay thế bằng 1
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cron cửa hàng bán lẻ (1 cron cho từng phân khúc) . Một Shopping Complex được thay thế
bằng ' CRBC ( Complex cron Bán Lẻ & Bazaar) '!

Ký sinh Đối tượng săn mồi trục lợi (Shopping Complex & bán lẻ) được đóng cửa, chủ
sở hữu & nhà khai thác đang bị truy tố, CÔ
R6 . Cron bán lẻ thay thế tất cả nhái với một khỏe mạnh Fastfood (Không cồn) Đồ uống-Bar. CRBC
là một phần của một Shire Oasis.
Nail salon tạo khói độc hại. Họ là một nguy cơ sức khỏe một người gây ô nhiễm không khí. ô
nhiễm này có hiệu hệ thống lưu thông không khí. Nhân viên đã thở bảo vệ. khách hàng thiếu
hiểu biết (nạn nhân) thì không. Những cửa hàng được mở rộng, phát tán khói độc hít vào bởi
người đi qua. nguy cơ sức khỏe Đây là threating nhất đối với phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh &
người già. Nếu bạn đã tiếp xúc với khói độc kiện thẩm mỹ viện & Trung tâm mua sắm cho
đền bù. Shut chúng xuống & ban cho họ. Truy tố chủ sở hữu & điều hành, CÔ/ R7 Nó cũng áp
dụng cho Beauty & Thợ làm tóc mỹ viện. Chú thích! Không áp dụng cho máy cắt tóc.

Quy hoạch đô thị
Mục đích của Kế hoạch Shire là sử dụng đất để hưởng lợi nhiều nhất com- munity & Habitat.
Nó là điều cần thiết một Cộng đồng & Habitat hài hòa.
Tất cả các mảnh đất màu mỡ phải được sử dụng để phát triển lương thực & hoặc chăn nuôi,
đảm bảo khu bảo tồn được cung cấp cho thực vật bản địa & sinh vật bản địa. đất phi màu mỡ
được sử dụng để xây dựng nội địa trong nước & không. tòa nhà đang tồn tại trên mảnh đất
màu mỡ đang bị phá hủy & tái chế trên đất phi phì nhiêu. Mansions với vườn vanity, nhà nghỉ,
căn hộ, căn hộ penthouse, làng nghỉ hưu được thay thế bằng nhà cụm Shire trên đất phi phì
nhiêu.

Thành phố có 1 triệu + cư dân & Đường cao tốc có 2 vấn đề lớn:
ô nhiễm & tắc nghẽn rushhour. Cả hai vấn đề bây giờ cần không muộn ô nhiễm & giờ cao điểm tắc
nghẽn. Cả hai vấn đề cần bây giờ giải pháp. Người giám hộ người giám hộ có một giải pháp. Freeway
Xe điện! Đường sắt thay thế phương tiện giao thông cá nhân & đường dài Big giàn khoan chuyên chở.
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Trong một dự thảo tại Úc hàng trăm con cừu đã khóc khi họ đau
đớn chậm chết vì khát. cources golf gần đó tưới xanh đặt của họ.
Chơi golf uống nước lạnh chủ yếu là trộn với rượu.
Đây là kinh tởm! 1 GOD tức giận. Golf một ngớ ngẩn vô dụng giải
trí elitist. Nó kết thúc! sân golf được tái chế cho trồng lương thực.
Chơi golf là thành viên vô ích của cộng đồng. Người giám hộ
người giám hộ XẤU HỔ & Shun họ.

Uống thiếu nước & dự thảo làm cho nó không thể chấp nhận để hoạt động, hồ bơi comercial
& du lịch tư nhân. Tất cả các hồ bơi được làm đầy với đất. Chủ sở hữu không được bồi
thường. CG XẤU HỔ & Shun họ.
Người nổi tiếng thể thao cần các cơ sở mục đích xây dựng (Hall, Sân vận động ..) , cơ sở hạ
tầng (Đường sắt..) . chất thải này nguồn lực cộng đồng và tạo dài hạn (Shire) món nợ. Cơ sở vật
chất là một năng lượng thải tạo ra rất nhiều rác. Dừng xây dựng các cơ sở này và phá hủy hiện
có.

Những sự kiện này cung cấp giải trí, Rượu, Cola, thức uống ngọt khác, cờ bạc, thực phẩm
không lành mạnh (Béo ngậy, béo, mặn) thường kèm theo bạo lực (Hành hung, cơn thịnh nộ,
các đối tượng ném, phá hoại) . Sự kiện tạo ra rất nhiều rác (Chai, thực phẩm, giấy, nhựa, lon) cần
lưu trữ

(Landfil) . Cờ bạc dẫn đến tội phạm: Gian lận (Nobling, gian lận kết quả ..) , Đe
dọa, tống tiền, bạo lực.

Animal Khai thác
Động vật tàn ác kết thúc. nhà ở pin được phá hủy & thay thế bằng 'miễn phí tầm xa'. khai
thác nhà ở pin đang bị truy tố, CÔ R4 .

Cuộc sống động vật vận chuyển xa hơn 30 km kết thúc. Vi phạm bởi nhà sản xuất chính,
Agent & khai thác vận tải đang bị truy tố, CÔ R4 .
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Circus giải trí thú kết thúc. Animal huấn luyện viên & điều hành Circus đang bị truy tố, CÔ
R4 .
Theme giải trí công viên động vật kết thúc. Animal huấn luyện viên & điều hành
Themepark đang bị truy tố, CÔ R4 .
Vườn thú được đóng lại & thay thế bằng Khu bảo tồn động vật hoang dã mà nhà chỉ loài địa phương. Bất hợp
pháp Zoo được đóng lại, nhà điều hành bị khởi tố, CÔ R4 .

Động vật chiến đấu End. chủ sở hữu vật nuôi, huấn luyện viên & promoter được lồng, CÔ

R4 . bất kỳ người nào (S) cung cấp cờ bạc có được, CÔ R6

Racing động vật kết thúc. Racing địa điểm đóng cửa & xói mòn đấy. Racing chủ sở hữu vật nuôi,
khai thác địa điểm huấn luyện viên & đua được khởi tố, CÔ/
R4 . Racing địa điểm của đang bị phá hủy.

giết thrill (Safari cuộc săn lùng, săn Hoàng gia, săn khác) động
vật kết thúc.

Promoter & Hunters được khởi tố, CÔ R4
Chỉ Rangers có thể tiêu hủy động vật.

Quân đội
gây ô nhiễm quân sự với transport & chất nổ, AN
(Hạt nhân nguyên tử) , B (Sinh học) , C (hóa chất)
vũ khí. Họ là một mối đe dọa cho con người, động vật và đời sống thực vật. Các nhà
khoa học tạo ra những vũ khí này có được CÔ R7 .

faciities sản xuất & dự trữ loại vũ khí được phá hủy, và đốt cháy bởi
Shire. Chính phủ cho phép sản xuất & hoặc lưu trữ các loại vũ khí
được thay thế và nhận, CÔ/ R7
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SỰ SỐNG CÒN -Prayer

Survival-Day 11.1.7.

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st Tên) Cảm ơn bạn cho sự sống còn của
nhân loại
Tôi cố gắng để giúp cơ thể của tôi, loài và cộng đồng tồn tại Tôi sẽ làm cho sự
tồn tại ưu tiên số 1 của tôi Xin hãy ủng hộ những nỗ lực của tôi để sống sót Đối
với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng trên Survival ngày (CG Kalender)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
themes Fun-Day * đó là immportant để bảo vệ môi trường:
Ngày ô nhiễm 4.2.7 ~ chất khai quang ngày 6.2.7 ~ Holocaust Day 8.2.7
Habitat Day 9.1.7 ~ Survival ngày 11.1.7 ~ Ngày Pet 11.3.7 Ngày Sức khỏe tốt 12.1.7
Nghiện Ngày 12.2.7 Cây bụi ngày 13.1.7 Tree ngày 13.3.7 Fun-Day chủ đề phục vụ
cho một cộng đồng cần để ăn mừng được xấu hổ & nhớ.
* New-Age quản lý thời gian

Đốt, rác thải, gây ô nhiễm, môi trường phá hoại không chỉ là một mối đe dọa cho thế hệ
này, thế hệ tiếp theo nhưng các thế hệ tiếp theo.
Trẻ em là để báo cáo các bậc cha mẹ mà đốt, đổ rác, tạo ra quá nhiều rác, gây ô
nhiễm không khí, đất, nước, là những kẻ phá hoại môi trường, phá hủy tương lai trẻ
em của họ. Cha mẹ giữ trách nhiệm, loại bỏ & CÔ R7 chính trị cho phép hoặc chịu trách
nhiệm: Đốt, rác thải, gây ô nhiễm, phá hoại môi trường!

Không thở không khí Bạn có 4 phút để sống Không-lỏng tiêu
thụ. Bạn có 4 ngày để sống!
Giám sát-Guardian sống hòa hợp với 1 crations GOD!
Nhiều nhà môi trường học có nguyên nhân thú cưng. Họ dành niềm đam mê, thời gian và tiền bạc. Tất cả đều rất
tốt đẹp, làm cho một người cảm thấy tốt.

Các giới hạn hẹp của hầu hết các nguyên nhân. Kết quả không có tiến triển trong những nguyên nhân
tồn tại của con người lớn: sự ô nhiễm (Không khí, đất, nước) , Bạo lực (Nhà, cộng đồng, toàn cầu) ,
Wealth-Apartheid (Bất động đi vào vị trí,
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sức mạnh, sự giàu có; ký sinh, ăn thịt, trục lợi) .
Chỉ một tổ chức với sức mạnh đạo đức, sự kiên trì vô tận & 1 GOD giải pháp nhất định có thể
đảm bảo sự tồn tại của con người.

Tham gia với chúng tôi! > Sống Xanh! > Hãy là một người giám sát!

Người giám hộ người giám hộ cũng tuân thủ Chain of Evil, Không ViolenceConcept, khái
niệm kinh tế, 7Scrolls, N-At-m.

Kết thúc
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