SHUN & Shame

TREE - Vandalismo
É a estação para um Massacre anual Tree. Uma árvore é uma planta perene. Tem raízes,
caule ou tronco com ou sem folhas. Árvores crescem frequentemente em grupos e com a outra
vegetação criar uma Floresta. Floresta de fornecer habitat para criaturas microscópicas de grande.

As árvores reduzem a erosão e clima moderado. Eles remover o dióxido de carbono a partir do ar e
armazená-la nos seus tecidos. Eles têm um papel na manutenção da biodiversidade e um ecossistema
equilibrado. As árvores fornecem sombra, madeira para construção, ...

floresta tropical é a mais habitat bio-diversificado. As florestas tropicais são os pulmões do
nosso planeta, a Terra. Clear-corte, queima para aumentar terra para a agricultura é uma
ameaça para um ambiente saudável. Outra ameaça para as árvores são rituais religiosos.

Existem 2 tipos de floresta principais. A Taiga norte do Trópico de Câncer. floresta
tropical entre Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio.

A destruição das florestas é acabar. A razão para a destruição não é o que
importa. A destruição é o que importa.
As florestas existentes especialmente a Taiga & floresta tropical estão a ser preservado. Estas
florestas são essenciais para o bem-estar humano e sobrevivência. Países que têm direitos
soberanos sobre essas florestas precisam proteger essas florestas. Não fazer isso resulta
em substituição responsáveis e de Governo. Se isto falhar País perde-lo direitos soberanos
sobre Florestas & comunidade internacional assume.

Some Forest are replaced with single specie trees. This destroys biodiversity.
Christians replace bio diversity with single specie trees
(Christmas-trees) . They chop trees to celebrate the birthday of a dead false
messiah.

Christians chop down 200 million Fir, Pine, Spruce a Year in a Tree
vandalism orgy !
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Christians are a collection of pagan-cults. Christians consistently abuse 1GOD's creations.
Deliberately they set out to vandalize the Planet. Insulting 1GOD. This Ends!

Background: Christians celebrate a false messiah's birthday by putting a tree in
home, office... They give each other lots of presents. The tree, home & outside building
are decorated with electric lights.
For this celebration 200 million Fir, Pine & Spruce are chopped down every year.
Another 50 million trees are chopped down for packaging & wrapping every year. ?
tons of Coal is burned for fancy electric lighting. Billions in cash are spent on, Alcohol (binge
drink) , buying useless junk, Smoking, unhealthy food, violent games & entertainment. Increase
in violence (Assault, vandalism, killing, Rape..) , increase in gambling, fraud, theft,...

Trees dry up to become garbage. Packaging is discarded to add to the garbage. Councils
are running out of landfill for mountains of garbage.

The useless Junk ends up in boxes. They clutter up attics, garages, rooms.. This
hoarding of Junk leads to wanting bigger homes.

Must Do
Stop Christian Tree Vandalism. Teach Christians environmental responsibility. Plant
a tree.
Shun Christian ways. Hold Christians accountable. Re educate them.
Stop Christmas commercialism. Stop marketing & selling Alcohol, Smokes,
unhealthy food, violent games entertainment & useless Junk. Cancel Christmas.

Stop creating so much garbage. Hold people accountable, for creating too much rubbish. Be
frugal about garbage.
Reduce energy usage. Do not use unnecessary lighting. Reduce cooling heating
by wearing protective clothing.

Stop burning Coal. Replace Coal with non polluting energy (hydro, solar, wind,
waves) . No Nuclear •

!!!

Hoarding is a mental disorder. Hoarders need help. Give them
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medical help.

Custodian Guardian celebrate Trees !
Trees are essential for our survival, well being. Be a Tree Custodian.
Plant a tree.

13.3.7. Tree day

Celebrations

CG Kalender

A família se reúne em torno de uma árvore artificial de longa duração. Que foi decorado,
cantando, sendo alegre e amorosa, dando-se presentes
(Árvore-frutas apenas) em seguida, compartilhar uma refeição. -se da estadia árvore até o dia de Ano Novo.
Ele é armazenado até o próximo ano.

Tolerância Zero à destruição das florestas! ! !
Fim
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