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Shun en Skamte

griene Concept
Being green minsklike survival feardigens !!!

Bewarder Guardian ' GREEN Concept 'Krewearjen'
om minsken fan in bedriging foar oare
minsken en ' Planeet Ierde '. Yn in bewarder
fan 1 GOD 'S creations!
being ' Grien ' begjint thús omfiemet buorlju en
mienskip. A bewarder Guardian Gathering is
in lokale aktivist hub (Miljeu, sosjale
rjochtfeardigens, religy) .

Wy steane allegearre environmentalist dwaan ús, 'Begjin in CG Gathering.

Tegearre litte wy beskermje ús moaie Planet. Hâld, Polluters, Miljeu
Fandalen, Klima feroarje deniers, parasitêr rôfdieren profiteurs,
ferantwurding (Eltse dei net gewelddiedich) !
bewarder Guardian Shun en Skamte . In Community hâldt skuldich ferantwurding, MS R1-7
. Útkarde Government dat draait griene Concept yn Law.

Elk minske, bist hawwe in 1 GOD jûn rjocht op net fergiftich, net fersmoarge,
ademend, skjinne lucht! Elk minske, bist hawwe in 1 GOD jûn rjocht op net
fergiftich, net fersmoarge, genießbar, skjin, swiet wetter! Elk minske, bist
hawwe in 1 GOD jûn rjocht op net fergiftich, net fersmoarge, net genetysk
oanpast, eatable, sûn, iten! Elk minske, hat in 1 GOD jûn rjocht ta
beskermjende, betelbere klean en fuotark!
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Elk minske, hat in 1 GOD jûn rjocht ta hygiënische, beskermjende,
betelbere opfang! Elk minske, hat in 1 GOD jûn rjocht op frije
behanneling doe't siik!

Elk minske, hat in 1 GOD jûn rjocht op in fûle frije mienskip!

ferslaving
Ferslavingssoarch in werheljende twangmjittige gedrach gratify in waarnommen ferlet.
Ferslaafden delude harsels troch net oannimmen fan de skea harren gedrach docht. Skea oan
harsels, famylje, freonen, wurk mates & mienskip. Hâld ferslaafden fuort fan bern.

Ferslaafden binne delusional! Ferslaafden net leauwe se binne ferslaafd salang't se
genietsje se-selves & holding harren libben tegearre.
Realistysk, ferslaving beheine ferslaafden eigenheid & frijheden as se wurden mear
beheind yn harren gedrach.

1GOD wachtet fan dy te hearren!

Ý

FERSLAVING Bea

ÝÝ
Addiction day 12.2.7.

Dear 1 GOD , Skepper fan de moaiste Universe Jo meast humble trou
bewarder Guardian (1 st name) Help my wêze gjin addict
Help humankind befetsje ferslaving straffe ferslaving oanbieders
yn it libben & hjirneimels Lit dit mienskip wêze ferslaving frij Foar
de Glorie 1 GOD & de Goede fan humankind

Dit gebed wurdt brûkt op Addiction Day! Of as nedich.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Ferslaafden mei yllegale ferslaving genietsje fan it secretive karakter fan harren gewoante! Yllegale
ferslaving resultearje yn finzenskip, ferlies fan jinsels respekt.

Ferslaafden noch dea (stom) , lichtleauwich (Dwaes) en swak (Pathetic) !
Wannear't minsken wurde ferslave, harren wengenot faak wurdt rjochte op it útfieren fan harren
gewoante, libbe wer even weromlûken. Yn stee fan it folsleine
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berik fan de ûnderfinings dy't foarmje harren folsleine mooglikheden foar gelok fan non ferslaving. In
morele, Civil plicht, Siegerswoude is hâld addics ferantwurding.

Addicted wurden in bedriging foar harsels en mienskip. Se wurden delusional, ymmorele,
ûnearlik, unehrenhaft, egoïstysk, uncaring en anti sosjaal. In morele, Civil plicht,
Siegerswoude syn rapport addics.

Ferslaafden nedich Psychiatrysk help en help stipe groepen. Relapse Addicts wurde
quarantined te beskermjen de mienskip foaral jonge.

adrenaline Ferslaving
adrenaline, in hormoan dat fungearret as neurotransmitter. In wichtichste oarsaak fan in stress
reaksje nei in bedriging foar de fysike yntegriteit fan it lichem.

Oermjittige partisipaasje yn aerobics, auto racing, jogging, Sky Diving, ...

Partisipaasje jout in adrenaline rush liedend ta ferslaving. Dy Addicts wurde
depressyf doe't se kinne net krije harren rush '.
Wannear't adrenaline wurdt loslitten yn it bloodstream fan syn
hanneljen te fergrutsjen heartrate, bloeddruk, dilates learlingen,
ferheget bloed sugar nivo 's en diverts bloed trochstreaming fan hûd
en ynderlike organen. Minsken dy't faak krije lilk, skuld, Spannend
arouse harren adrenaline sels hoe't se sitte om neat dwaan oars. Lilk,
worried_ meditearje.

In ferlet fan snelheid is in adrenaline ellinde.
Any racing jout in adrenaline rush. It winnen jout in noch
grutter rush. It minsklik lichem waard net ûntwurpen foar
fluggens. Har is gjin ferlet fan snelheid. Winning is egoïstysk.
Winners rush liedt ta wollen mear. Losing leeds to eangst. Dy ûnrêst liedt ta wanhoop. Wollen
om te winnen op elts kosten (Cheating, substânsje misbrûk, deadzje te winnen ..) .
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Anti sosjale gedrach jout in adrenaline rush.
De mear ferfelende, outrages de gruttere de rush. Freegje eltse
punk wei terroristyske (Burnout, sturt gating, snijen ôf, triuwe fan
in dyk, ekstra lûd wheelies) , Gang lid (Pesten, fandalisme,
geweld) , searjemoardner (Inflicting eangst, pine, ferstjerren)
Anti sosjale gedrach in bedriging foar in mienskip wurdt procecuted MS R1-7
It is in civil plicht om te rapportearjen, wei woede, gefaarlik riden, ûngemakken.

gefaarlik aktiviteiten (Stunts, thrillseeking ..) jou in adrenaline rush. Minsken
dy't oars kin net krije in winners rush dwaan gefaarlike dingen. Dy
aktiviteiten stimulearje copycats dy't blessearre, fermoarde, dy't in
bedriging foar oaren. Gefaarlik aktiviteiten ein, MS R2 . Dielnimmers
betelje moatte foar helpferliening en medyske expences.

Being in Adrenaline junkie is in sykte. Help sykje!
Alkohol Ferslaving
Alkohol rekke troch drank en iten. Consuming Alcohol liedt ta gedrachsproblemen
feroarings (Dronkenens) . dronkenens , alkoholisme is de wichtichste oarsaak fan accidents,
assaults, ferkrêfting, fandalisme. Bunk binne in lêst, oerlêst en bedriging foar de mienskip.

Alkoholisme is de oermachtige needsaak om ferbrûkt wurdt alkohol.

Lykas alle ferslaafden, Alcoholics sette harren eigen egoïstysk ferlet boppe dy
fan oaren en de mienskip. Alcoholics sil beg, liene en stelle om in drankje! Alcoholics
nedich behanneling. Behanneling bestiet út te droegjen út! Behanneling is gjin
remeedzje. Alcoholics gau binne werom being Bunk!

De bêste help foar Lakers is te hâlden mei de beskikberens fan Alcohol.

Produksje, marketing en distribúsje fan Alcohol ophâldt.

ZERO tolerânsje de alkohol !!!
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KRISTENDOM is de wichtichste oarsaak fan it fersprieden alkoholisme.
christian Idol (Falske idoal) Jesus (Falske messias) fertelde
kristenen to drinken Alcohol (Reade wyn) . Kristenen drinken Alcohol
at religieuze puinhoop en net tsjerklike gearkomsten. Christian hy en
hja drinke Alkohol foardat pearing. Christian SHE trochgeande
drinking Alkohol yn de swierens en boarstfieding (Poppe wurdt berne
alkoholist) . Christian âlden stimulearje harren bern om te drinken
Alcohol. Christian âlden binne minne âlden!

In jonge kristen hawwende it ôfwend op Alcohol sjocht by
puinhoop in tsjerke, Preester, âlden, freonen, buorlju drinken
Alcohol. In jonge kristen sjocht âlden drinken Alkohol thús,
leisuretime en funksjes. In jonge kristen (Hy en hja) wannear
socializing binnen harren âldens groep faces peer druk om binge drinken te wêzen akseptabel.
Jonge Christian HE krije jonge SHE dronken te mate of ferkrêfting. Beide wurden 'jiskefet'. Skamte,
Shun, jiskefet!

Kristlik tsjerkegenoatskip koenen net fine geastlike ynspiraasje troch
bidden en it lêzen fan de Skriften draaide nei Alkohol foar geastlike
ynspiraasje. Net gelokkich, muontsen produsearre har eigen Alcohol. Produsearjen
en drinken Alkohol holden muontsen yn in konstante steat fan drunken
dizzy. No sy hie ynsichten (La la lân) .

Katolike Skoallen binne as café. Opdrachtjouwers hawwe in bar (Djoere
alkohol) , Leararen sosjale klup hat in bar. Administration hat wyn (goedkeap)
foar mess en fûns grutbringen.

Eltse Freed en sneon dronken kristenen Bash, ferkrêfting en Kill.
Sneins se 'tajaan' get 'ferjûn'. Neidat se gean nei rommel foar in drankje (alkoholist) . Nei
tsjerke gean se binge drinken mei freonen, famylje. Binge drinken kristenen binne de
wichtichste oarsaak fan 'Domestic geweld'. 1GOD wurdt forfeard, sil net forjaen, mar hâld
ferantwurding sa docht humankind. Eltse dronken wurdt oansprutsen.

Kristendom omdat it stimulearret de konsumpsje fan alkohol is net
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akseptabel as religy of kultus. 1GOD wol net humankind te ferneatigjen syn sûnens troch
consuming Alcohol. 1GOD wurdt teleurgesteld mei kristlike ferslaving oan alkohol. Noat! 1
GOD held Jezus ferantwurding foar it stimulearjen fan alkoholisme. Jezus waard tramtearre en
spikere oan in krús.

Say NO to kristendom !!! Say NO to Alcohol !!!
MOAT DWAAN :
Hja is net te pearje mei dronken HE. HE is net te pearje mei dronken SHE. WER drinke yn
de swierens wurdt set ûnder thús arrest. WER drinke wylst boarst feeding wurdt set ûnder
thús arrest. In mienskip hat in soarchplicht foar alle ûnberne, pasgeboren. Alcoholic SHE is
net geskikt te wêzen fan in âlder. Pleechâlden raise Alcoholic SHE syn poppe.

Âlders mei minderjierrige bern (SHE 17, HE 18) dat drankje Alcohol binne dwersferkeard. Eltse
mienskip hat in soarchplicht foar elk ûnder âldens bern. Alcoholic Parents Holy matrimony
Contract giet net troch harren minderjierrige bern wurde grutbrocht troch Foster-âlden.

Underwiis foarsjennings binne Alcohol fergees. opfieders (Opdrachtjouwers, Teachers,
Behearders) dy't bringe, ferbrûkt Alcohol wurde fuorthelle en ferballe út Skoallen. Christian
Underwiis-foarsjennings binne oerdroegen oan it iepenbier ûnderwiis (Sûnder kompensaasje) .
christian ûnderwizers

(Opdrachtjouwers, Teachers, Behearders) wurde fuorthelle en ferballe út Underwiis. Har
skoalle bars wurde sloopt harren Alkohol wurdt ferneatige!

elke mienskip (Shire) hat in soarchplicht foar har ynwenners.
Alcohol in mienskip bedriging wurdt opnommen en útroege. Eltse
Shire is te ferbieden Alkohol en ôftwinge de ban. Provinsje pionki de
produksje en de fersprieding fan Alkohol . Yllegale produksje,
distribúsje fan alkohol wurdt ferfolge: MS R6

Besteande produksje, distribúsje fan Alcohol wurdt stoppe en sletten. Alle alkohol
wurdt ferneatige. Gjin fergoeding wurdt jûn.
Deny kristlike tsjerken, kultussen charity status en fiskaal ûntheffing. Meitsje being
dronken in Crime, MS R2 Gjin bail foar Drunks.

Any Crime ynsette wylst wêzen dronken dûbeljen Rheumatologie.
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Filtere Water foar goede
Health !!!

Drugs Ferslaving
It is mienskiplik kennis dy't drugs (Geast feroarjen fan stoffen) binne
minne foar it minsklik lichem. Dochs 99.9% fan de Drug Junkies
nimme drugs by kar. Se binne bûtengewoan kwyt en anti
mienskip scum.
Net fiele begrutsjen for Drug Junkies harren probleem is sels
tabrocht. Se binne in lêst en bedriging. Hâld harren ferantwurding,
everytime.

Cage dy bedrigings foar de mienskip, MS R4 .
Fabrikanten, Distributors, oanbieders fan mind- feroarjen fan stoffen,
yllegale of legalized (Bad Law) , Wurde caged, MS R7 . Bad wet wurdt
weromdraaid, antydatearre.

Marijuana, Codein binne gjin medisinen. Se binne net te brûkt wurde. Se binne illigal drugs, MS
R7

Any Crime ynsette wylst wêzen ûnder de ynfloed fan de geast
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altering stof (S) trebles (X 3) Rehabilitaasje. Being ûnder de ynfloed fan alkohol en
geast-feroarjen fan stoffen Rheumatologie wurdt ferhege troch in multiplier fan 5. Noat! Ferline
en tsjintwurdige Drug, Alcohol Junkies kinne allinnich wurde yn tsjinst by ' WMW x2 'Of leger.

ZERO tolerânsje oan
MIND feroarjen fan stoffen
Frette Ferslaving
Eating is essinsjeel kinne wy net libje sûnder it. Eating is in needsaak, boppe eating is in
ferslaving. Overeaters (Blubber People) kin sjen foarút te krijen, blubbery, krije mear sweaty,
tire mear maklik, problemen finen doek dy't passe, fine stuollen ongemakkelijk strakke,
muoite tying Wiebe, hawwe ferstoppe slachieren, hege bloeddruk, krije diabetes, stjerre
jongere, wierskynlike hawwe obese bern.

Blubber is goed foar hippopotamus en walfisken. Foar minsken tefolle blubber is
besiking. Overgewicht makket in persoan mear út azem, sleau, tire maklik, hawwe mear
sickies, wurden in lêst foar
jinsels, famylje, wurkje
mates, freonen, mienskip.
Being oer gewicht is net
akseptabel. Minsken helpe
losse gewicht.

Stop being blubbery. End hawwen alkohol en
keunstmjittige zoetstoffen yn iten of drinken. Ferminderjen
foars mei help fan natuerlike zoetstoffen,
ferminderjen sodium intake, brûk allinich iodized
sâlt. Stop it iten makke en GM

(Genetic modified) iten.
Mieltyd, Feast, Smorgasbord, lange meals type it iten binne út. Over eating is út.
Consuming Alkohol wylst eating is út. Desert syn binne út. Eating lyts part fan is yn.
Drinking wetter mei meal 's is yn.
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Harren oan de bewarder Guardian 'Daily routine'. reduce bedrach

jimme ite foar eltse miel. Drinken unsweetened drinks. Avoid fissy drinken.
Doch deistich deis, nacht oefeningen. Observe 'Nacht nachtklok'. Bidde :

1GOD wachtet fan dy te hearren!

Ý

ÝÝ

blubber - Prayer
Dear 1GOD , Skepper fan de moaiste Universe Jo meast humble trou
bewarder-Guardian (1 st namme) Tige tank foar supply my mei Daily
drinken & iten Help my net te overeat & wurden blubbery
Ik ynspanne to wêzen fortsjinsten fen lytse dielen fan iten eltse dei Mei ik sparre
wurde agonizing sûnens problemen fanwege overeating Foar de Glorie 1GOD & de
Goede fan humankind

Blubber minsken brûke dit gebed foar alle feed!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
gokken Ferslaving
Gokken brûkt minsklike swakkens, bedroch te bringen ellinde oan persoanen, famyljes
en de mienskip. Gokken inisjatyfnimmers Prey op swak wanhopich minsken. Gokken
envoles betting (On alles) , hedging
(Fersekering, takomsten, opsjes ..) , Lotteries (Jimme krige te wêzen yn it te winnen it) ,
speculating (Hoop asset wearden stiging) . Net fiele sorry foar Gamblers. Swakke, egoïstysk,
stomme yndividu leauwe se fertsjinje unearned rykdom. Se dogge net. Hâld harren
ferantwurding MS R7 .

Reality entertainment dielnimmers binne de
meast beskamsume Gamblers. Se gedrage
disgusting, betray, ferrifelje, lizze, fernederje
oaren, harsels, gokken dat se winne. Winners los
harren
Coendersborg nei 100% belesting op Coendersborg. Unearned ynkommen wurdt taxed fuort. Skou Spylders,
inisjatyfnimmers, Sponsors ..
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Taken foardiel fan folken swakkens is in misdie, koai gokken
oanbieders, MS R7 . gokken venues
(Betting winkels, Kasinoer, Future útwikselings, Reality
entertainment, Stock útwiksels) wurde sletten. Alle winst, besittings
fan gokken provider, profesjoneel

Gambler (Fund manager, lân speculator, Futures Trader, diele Trader, ..) wurde
ynnaam. Ofbrekke Freehold (Investment property) .
Individuls 'dat win , los to 100% belesting op Coendersborg. Oerheid dy't tastean
gokken wurdt ferfongen is syn leden krije MS R7 .
Gamblers binne stomme, Deluded, egoïstysk minne minsken. Gokken provider binne unehrenhaft
parasitêr rôfdieren profiteer s. Beide binne BAD en binne ferantwurding.

ZERO tolerânsje foar gokken
shopping Ferslaving
Jo Fier in winkel en do kinst net ferlitte sûnder
winkeljen. In nij produkt wurdt útbrocht of ½
jierlikse 'sale', jim stean bûten de winkel foar in
protte oeren, jo moatte de 1 st om it produkt (S) .
Jo binne in addict! In winkelsintrum junkie!

Profiteurs brûke ferslaafden oan harren foardiel. Marketing
meitsjen wat nijs (Meastal unneeded junk) . Dan merk it as eat dat
elkenien hat te hawwen.
Reklame kampanje is benammen rjochte op winkelsintrum Junkies. Junk Providers foar
Shopping Addicts binne in grutte boarne fan rubbish en hússmoargens. Reklame of net
essentials ophâldt. Levering fan Junk mail nei mail doazen einiget, brekken: MS R4 . Non
essentials hawwe in ekstra 50% belesting rekken brocht. Junkie s sykje help.

Responsible shopping: Gjin ympuls shopping
(Meitsje in boadskip list en stick ta it) . Winkelje allinnich. Allinne
oankeap essentials (Gjin junk) .

Net brûke in credit card.
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Smoking Ferslaving
Smoking ferslaving, in minsklik lijen!
Smokers stink út 'e mûle, har klean stjonkt se
stjonkt op in keamer. Har jiske & Butts binne
oeral. Se binne smoarch, walgelijk, stjonkende
yndividuen. Skou se! Shame se.

Smokers binne in sûnens risiko foar harsels. Se burn har
lippen, tosken, tandvlees, mûle, kiel, windpipe & longen
wurding siik, in lêst foar de mienskip. Smokers binne lui
nimme in soad reek brekt en sels tabrocht sickies.

Smokers binne in sûnens risiko foar oaren. Pregnant smokers binne hurting harren
ûnberne. Nei de berte dy lytse wurde feroardiele ta in libben fan it hawwen sûnens
kwestjes. Se meie hawwe deformities, beheining .. hurting ûnberne: MS R3 Bern of it
smoken âlden binne te sue harren âlden foar kompensaasje.

Smokers binne sleau. Se begjinne fjurren, gers huzen,
bosk. Se wurde oansprutsen,
MS R4 en betelje skeafergoeding. Smokers fjoer,
ferwûne minsken, bisten, MS R5 . It deade minsken,
bisten, MS R6

Passive reek (Assault) hurts minsken. Smokers dy't meitsje passive reek wurde
ferfolge, MS R3 . entiteiten (Frije tiid, entertainment, wurk ..) dat tastean roken wurde
ferfolge, MS R3 en moatte betelje skeafergoeding. Oerheid dy't tastean smoken
wurde ferfongen en oansprutsen, MS R7 .

yn 1951 * It waard oprjochte dat smoken is net sûn in slimme bedriging.
Oerheid en oerheidsynstellings, ôfdielings dy't dienen net 'Ban' Smoking mislearre te
tsjinjen en beskermje de mienskip. Weromsjen wetjouwing is trochjûn en dy skuldich
get, MS R7 .
* Pagan Calendar
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Elke persoan of groep, bedriuw of oar entiteit dat befoarderet
(Reklame, marketing, Freebies) , stiet ta (Âlden, leararen, wurk, clubs, eateries,
entertainment poppoadium) , winst (Fabrikanten, leveransiers, transporters,
gruthannels, winkellju) , Makket beskikber 'rikket' en of it smoken accessoires, MS R7

It makket neat út wat de 'rikket' befetsje.

It hanneljen fan smoken is de sûnens risiko.

ZERO tolerânsje oan SMOKING !!
nije Technology Ferslaving
Nije Technology Junkies kin wêze amüsant. Se kamp bûten in elektroanikasaak wachtsjen
om te keapjen in nij boppe priced gadget. Hoe silly!

Nije Technology Junkies in silly mutaasje fan Shopping Addiction. Binne de grutste
oarsaak fan ôffal. Se discard guod dy't wurkje en hawwe in lange gebrûk bye datum.
Se nea leare om harren nije technology. Om't se net hawwe dat lang genôch. Dy
Junkies turn longterm produkten yn Disposables.

De measte Nije Technology is net recyclable. Creating ôffalstoffenheffing problemen foar
it Goa en takomstige generaasjes. In microchip produsint bringt út in nij chip eltse 6
moanne te miette foar New Technology Junkies . Perfectly funksjonearjen chips binne
ôftanke. Wat in ferspilling. Miljeu fandalisme. Fabrikant, distributeur, MS R7

Mienskip syn need te stellen rjochtlinen. Bewarder Guardian oplossing, elke nije produkt
hat in planke libben fan 7 jier. It kin net wurde ferfongen troch in nij model foar 7 jier.
brekke, MS R7

De minsken, organisaasjes dy't meitsje Junkies en feed ferslaving
binne ferachtlik, ymmorele, misdiedigers.

Se wurde oansprutsen: MS R7 .
Tink der !! Dat jildt foar alle 'ferslaving'. Âlden fan minderjierrige (17 SHE, 18 HE) rekkenskip
ferskuldige. MS R1 , 1 st fergryp 2 nd oanstjit MS

R2 , losse al harren bern. Kin net omsjen nei oare minderjierrige.
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burning
Nei humankind ûntdutsen hoe't te brûken fjoer. It seach dit as in segen.
Wood burning waard oanfolle mei fossile brânstof fjoer. Ingelsk
Kristenen it yntrodusearjen fan de yndustriële leeftyd begûn de
fersmoarging dat is liedend ta klimaatferoaring. Fire and burning binne no
in bedriging, in flok.

STOPBURNING, NOW !!!
De gefaarlikste part fan branderig is, SMOKE. Yn brânen de greates
bedriging oan sûnens, stjertesifer is reek inhalatie. Op in grutter skaal
Smoke rising omheech yn de atmosfear Stops waarmte te ûntkommen
falt yn Space.

Oerflaktewetter verwarmt, oerflak lân verwarmt, iis raant:
klimaatferoaring!
Om oerlibje it minsklik lichem ferlet Ademend

Air. Humans brân dingen is de

wichtichste bedriging oan 'ademend loft'.

Non ademend Air Jo hawwe 4 minuten om te libjen!
ZERO tolerânsje TO AIR POLLUTERS !!!!!!!
Enerzjy
Te folle frije tiid, te grut wenten, te grut ynkommens, te folle un nedich gadgets, hat makke
in spike yn oait tanimmende enerzjyferlet. Aktuele Energy is fersmoargjende, hat hege
fêststellen kosten, hege running en ûnderhâldskosten. Fersmoargjende Enerzjy fertrout
op baarnend. Burning wurdt ferfongen troch non fjoer.

Binnenlân en non ynlânske burning fan dung, hout,
stienkoal, gas en oalje for koken, ferwaarming en macht, EIN!
Power Stations dy't burn (Stienkoal, oalje gas, uranium)
It meitsjen fan enerzjy wurde Ofslúte en ûntmantele. Enerzjy
wurdt produsearre troch net fjoer. Fersmoargjende Eigeners,
operators binne
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ferfolge, MS R7 . Uranium en Coal minen wurde sletten, fersegele. It is Eigners, Oanbieders
wurde caged, MS R7
Burning stienkoal produsearret grutte bedraggen fan lucht fersmoargjende reek (Koalstofdiokside)
. Koalsoer Drifts omheech. 50% wurdt wosken ûnderen troch rein de rest Drifts yn de
atmosfear wiene it sammelet. Koaldiokside lit troch sinneljocht om te ferwaarmjen fan de Ierde,
mar foarkomt guon fan 'e waarmte contre strielen werom yn romte (Wrâldwide opwaarming) .
Utslach ierdoerflak is stadich ferwaarming omheech. Dit ferwaarming fan it oerflak
temperatuer tanommen drastysk sûnt it jier 'O' * (2004) . Dit warming sakket it grutte fan
gletsjers en Polar iis caps. Gefolch in opgeande seespegel en klimaatferoaring.

* CG New Age tiid behear
C

Coal wurdt ferfierd troch iepen (Bleatlein) rôljend materiaal. Coal

stof wurdt blaasd op: bisten, minsken
(Ooginfecties, respitory problemen, uitslag ..) , wask (Hong out nei
droege behoeften rewashing te kommen dat uitslag) , boaiem (Crop,
tún, hôf, fegetaasje) ,
wetter (Tank, creek, lake, rivier, see) is fersmoarge behoeften filterjen. It Ends.

Koal produsearret smoarge enerzjy
Coal wurdt smoarend ús

Clean Coal is a Fraude!
HALTE de frachtweinen, slút de Mines:

Survive !!!
Burning wurdt ferfongen troch, 'Solar, Water, Wind' !!
Burning te ferpleatsen húshâldlik & net ynlânske ferfier Ends! Gas, Oil
hawwe net branderig gebrûk. Binnenlân en non ynlânske ferfier op
Freeways wurdt ferfongen troch Freeway Trams (Sjoch Shire) ! Lange
ôfstân oer lân ferfier is troch Rail allinne. Yndividuele fersmoargjende
ferfier wurdt ôfboud. Ôfbrekke nije Freeways.
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In tanimmende befolking moat better enerzjy planning. It werombringen fan enerzjy usage per
persoan is in must. Nacht nachtklok is in must. It werombringen fan enerzjy foar leisuretime
aktiviteiten is essinsjeel. Cluster wenten ferfange 2 boulaach Mansion 's, dûbele garaazje, idelens
tunen, swimbad, ...
Night de nachtklok

It minsklik lichem waard net ûntwurpen om te wêzen nocturnal. Humans misbrûkte harren harsens
krêft te meitsjen fan in nachtlike libbensstyl. Dit lifestyle wastes in soad enerzjy, ferheget misdie,
is net sûn, ferheget enerzjy usage ..

A 7 oere Night nachtklok út 14- 21
oeren (CG Klock) is ferplichte. Tidens
Night nachtklok 'NO' wei ferfier
(Kommersjele, privee, iepenbier ..)

is tastien om bewegen op diken útsein
emergency voertuigen!

Gjin strjitferljochting, stopljochten, reklame ... binne op. Gjin bedriuwen steane iepen. Gjin lucht
ferfier wurdt bedriuwsfieringskosten Fleanfjilden binne ticht! Lucht ferfier moatte lân by de
tichtstbye beskikber lâning fjild! Gjin rail beweging! Stasjons & terminals binne ticht! Treinen
bliuwe stasjonêr yn it stasjon ûnder de nachtklok!

Nobody wurken (Alles is sletten) útsein minimum emergency persoanlik. Gjin enerzjy is te
brûkt wurde útsein foar de need of ferwaarming! 1 publike nijs radio stasjon wurdt
transmitting. Alle oare entertainment skeakelt út! Gjin kantoar, gjin manufacturing of gems is
te operearje of brûk enerzjy! Wenten kinne brûke ferwaarming yn ekstreme kjeld (Dresss
warmer) . Vincitore enforces Night nachtklok.

Frije tiid
Burning Smoking BBQ 's,' ein! Out door ferwaarming, 'Ein fan'! Kâld
bûten drage waarmer doek. Of gean deryn. Mei help fan outdoor
ferwaarming is, Environmental fandalisme, MS R7 .

Home net brûke benzine baarnende Garden Power ark!
Oanmoedigje famylje, freonen, buorlju, workmates, om net brûke
benzine baarnende Garden Power ark! Halte

(Non gewelddiedich) ! Mienskip út produsearjen, selling,
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kopen, petrol baarnende Garden Power ark! It is jo morele en sivile plicht te ein
fersmoargjende yn jo wyk mienskip! Hâld famylje, freonen, buorlju, workmates,
mienskip ferantwurding foar fersmoargjende!
fersmoargjende Entertainment Ends. Yn de loft: Air Shows, privee lucht ferfier (Fleantúch, jet,
helikopter, drone, romte shuttle ...) . Yn ûnder it wetter: motorisearre boat racing,
privee-eigendom see ferfier (Motorjacht, cruise skippen, hovercraft, Jet Skis, snelheid boaten,
yachts, ..) . Oan lân: Alle 2,3 & 4 tsjil motorisearre (Baarnende brânstof) , Fytst, fytsen, SUV,

Buggies, sport auto, limousines, lúkse auto. Auto racing, auto stunts.
Fjoerwurk binne in grutte fersmoarger. Se wurden faker grutter
mear fersmoargjende. Dependng op Wetterbedingung
loftfersmoarging kinne hingjen bliuwe foar dei. Dieltsje
fersmoarging setting op wetter fersmoargjende it meitsjen unfit
te drinken. Fjoerwurk End! Laser ljochten ferfange se.

Wetter
60 +% fan ús lichem bestiet út wetter. Elke sel yn ús lichem nedich is.
Wetter lubricates ús gewrichten, regulearret ús lichem temperatuer en flushes ús
ôffal ...
Gecondenseerde sfearfolle wetterdamp foarmet druppeltjes.

Earth syn swiertekrêft lûkt de druppeltjes del (Falling rein)
oan it oerflak. Rein is in wichtige boarne fan swiet wetter. Dit rein wetter
wurdt brûkt foar drinken, it tarieden fan iten, itensiede, wosken,
persoanlike hygiëne, ...

In persoan brûkt om te drinken reinwetter, brûk it foar iten
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tarieding. Dit is net oan te rieden, regen wetter is fersmoarge, net sûn,
fergiftich, soere, minne Tasting, minne smelling. Laundry moatte net
oerbleaun út yn de rein te wurden fersmoarge (Smoarch, kleverige,
stonk) . Net allinnich bestiet it sjen smoarch en is min rûkende mar it
kin irriteren de hûd.

Cold rein falt as hagel of snie. Snie sammelet op hege bergen, arctic & Antarktyske
meitsjen fan swiet wetter reserves. Snie is wyt, fersmoarge snie is griis sels swart.
Swarte snie wurdt fûn yn de Himalaya, gletsjers om 'e globe, Grienlân & Antarktika.

Mienskippen meitsje swiet wetter opslachmarren. Dy reservoirs binne ôfhinklik fan reinwetter en
triennen befrijt snie te foljen se. Fanwege fersmoarging dy wetters nedich behanneling foar
minsklike konsumpsje.

Reservoir moat wêze djip ynstee oerflakkich. Djip wetter is koeler, ferminderjen fan
ferdamping, algen groei benammen de giftige type en insect Infestation. Wettersport binne
ferbean om op te hâlden urinating, menstruating en pooing yn wetter (Turning wetter yn
riolearring) . water craft (Jet ski, motorboaten ..) fersmoargje (Oalje, benzine, batterij acid ..)

se wurde banned! Utsûndering: Park-Ranger ferfier.
In persoan kin net in berop dwaan op de mienskip docht it rjocht. Gjin behanneling, in part
behanneling, ferkearde behanneling, kosten cutting, korrupsje, krimineel gedrach .. Home
behanneling fan wetter wurdt ferplichte.

Home behanneling fan wetter fereasket filtration. Filtration is te ferminderjen:

arsenikum, asbest, gloar, chloroform, karbonaat hurdens, koper,
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smoargens, herbicides, swiere metalen, lead, bestridingsmiddels, roest .. Ek yn waarmere klimaten
filtere wetter moat wurde sean te beskermjen tsjin deadly

(Mikro organisme) sykte.
Bedrigings foar swiet-wetter Al gau de fraach nei swiet wetter sil heger wêze as de
beskikberheid fan swiet wetter.
Fersmoarge wetterwei s (Creek, stream, rivier, fiver, mar ..) meitsje in tekoart fan swiet wetter. Stoarm
wetter fol mei pharmaceuticals, toksineproduksje, fergiftiget .. Illegal dumpen fan yndustrieel ôffal,
toksineproduksje, fergiftiget ..
Fersmoargjende fan wetterwegen úteinen, polluters wurde ferfolge, yndividuen

MS R3 alle oaren, MS R7 . Supplement

fresh-wetter
Desalination brûkt in soad enerzjy, kostber. Intake fan wetter hat adverse miljeu ynfloed,
trekken grutte oantallen fisk, skulpdieren, harren aaien .. yn it systeem. Gruttere see
skepsels wurde finzen sitte tsjin skermen oan 'e foarside fan in intake struktuer. Gemyske
behanneling, corrosie, meitsje in waarme pekel dat wurdt útbrocht werom yn 'e oseaan.

Desalination hat in hege boron ynhâld meitsjen foar mindere wetterkwaliteit. Dit wetter
brûkt yn de lânbou, ranching en iten produksje resultaten yn in hege boron nivo dieet. Lang
consuming fan hege boron nivo is net sûn.

Recycled ôffalwetter, rioelwetter giet troch primêre behanneling te nimmen
út fêste stoffen, nutriïnten wurde fuorthelle, filters ferwiderje measte
baktearjen en firussen. Wetter wurdt dan twongen troch in membraan te
fuortsmite molekulen. Tests net reveal alle sûnens-risiko.

Húske ta tap is in opsje fan de lêste ynstânsje.
Fleske wetter (kostber) is geskikt foar reizgjen. Plestik (Is in serieuze bedriging, stopje
meitsjen & mei help fan it) wetter bottles loslitte gemyske stoffen dy't wurden gefaarlik doe't
warming up (Sinne, kachel) .
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Glês (Gjin lead) flessen wurde recommended.

Gearomatiseerde drinking-water
Foar ferskaat drinkwetter wurdt gearomatiseerde. Guon smaakstoffen is net sûn en is om te
kommen. Gearomatiseerde wetter kin tsjinne kâld of hjit.

Geskikt gearomatiseerde drinks: Beef extract, Chicken extract, Cocoa, Koffie, Fruit,
Herbs, Spices, Tea, Vegetable.
unhealthy gearomatiseerde drinks & opset stikken: Alcohol, Artificial kleur, Artificial smaakstoffen,
Artificial & natuerlike zoetstof, Koolzuurhoudende, Cola, cordial, Enerzjy drinken, Lemonade,
cafeïnevrije kofje, Fruit Juice, Conserveringsmiddelen, Natrium, ..

Drinkwetter is best
Daaglikse gong fan saken: Gean oerein, hawwe in 0.2l glês licht gekoeld, filtere wetter.
Foardat alle miel (Breakfast, Early Dei snack, Lunch, Late Dei snack, Dinner) hawwe in 0.2l
glês licht gekoeld, filtere wetter. Hawwe Drinking-glass (Gjin plestik) fol 0.2l fan filtere
wetter op elke side board-tafel. Drinke yn nacht alle kearen neidat dy besocht in húske &
as it hawwen fan in droege kiel, drinken rêst yn 'e moarntiid.

Any Person, Organization, Government dat ûntkent Drinkwetter of is oarsaak, gefolch
fan fersmoarge wetter. Wurde oansprutsen, MS R7

Gjin floeibere Grandes Jo hawwe 4 dagen te libjen
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Yrrigaasje! Mei help fan grûnwetter foar yrrigaasje depletes ûndergrûnske reservoir fan wetter
hurder as it kin replenish. Resultearret yn te droegjen in hiele Ekosysteem, it meitsjen fan in
tekoart oan swiet wetter. Grûnwetter yrrigaasje einiget. Eltsenien illegal mei help fan grûnwetter
foar yrrigaasje wurdt ferfolge, MS R7 . Government wêrtroch grûnwetter yrrigaasje, wurdt
ferfongen en dat syn leden wurde ferfolge, MS R7 .
Yrrigaasje, mei help fan Freshwater út rivieren, marren, creek .. ferstadicht de stream fan wetter. Dat
stimulearret ferdamping. Resultearret yn droechte! Dit soarte fan yrrigaasje resultearre yn ending
beskavingen. Ein yrrigaasje.

brekke: MS R7

produkt ûntwikkeling
As minsken meitsje, syn skeppingen binne te hawwen in begjin, in ein en wêze
recyclable. Foarbyld: Household produkt vervaardigd
(begjin) , Brûk by datum (ein) , Oat (Recyclable) .
Alles wat makke is te wêzen recyclable!

Produkten út it konsept faze binne te wêzen sûn, feilich, net fersmoargjende Oat en
oars recyclable. Alles makke en brûkt is Oat en of oars recyclable. brekke: MS R7

Halte, mei help fan alles dat is net sûn, ûnfeilich, interferentie, is net Oat of oars
recyclable! Produsearje Manufacturing net sûn, ûnfeilich, fersmoargjende guod is in
misdie, MS R7

GM-Crop ( Monster sied) > GM-Food ( Net sûn iten)
genetic modified (Manipulearre) Gewaaks binne basearre op Seeds feroare troch minsken
fan 1GOD s Orizjineel ûntwerp. Foar it doel fan Fallen, Profiteering & misledigjend 1GOD . 1GOD
wol net Human Genetyske reengineering. Evolution is te evolve, mutate, ...

Eftergrûn: Tidens de Amerikaanske ynvaazje fan Súd East-Aazje. De Amerikaanske militêre bestelde it
ûntwikkeljen en gebrûksmooglikheden fan Herbicides (Agent Oranje) ,
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in wapen fan, Mass Destruction plantesoarten foar en Eco systeem. Gebladerte removal
makke it makliker út de loft oan gun del flecht bern, froulju en fee (Ferheging killrate) . De
fergiftige ekosysteem late ta mutaasjes. Resultaat berte defects sike minsken, bisten ..

Herbicides binne gefaarlik, fersmoargjende grûn en fearten. Produsinten, distributeurs fan
Herbicides wurde ferfolge, MS R7 . Oerheid dy't tastean dizze fersmoarging wurdt ferfongen, MS
R7 . food fersmoarge (Herbicides) is unfit foar konsumpsje (Animal, minsklik) . It wurdt ferneatige!

De herbicide fabrikanten (Lüstern predatory parasitêr profiteurs)
útwreide fan Plantkillers yn Seed poisoners. In normale sied wurdt oanpast mei help fan
techniken learde it meitsjen fan 'Herbicides'. Dy oanpassings meitsje onnatuurlijke
mutaasjes ' Monster Seeds ' . Oanpassings meitsje zaden ûnmachtigen te opnij sowing fan
gewaaks, twingt om altyd keapje sieden elts seizoen (Evil ymmorele Fallen) . Bees fersmite
GM planten!

Evolution fernimt de oanpast Seed. It reagearret troch wizigjen alle ding dat it sied
komt yn kontakt mei, ekosysteem, iten keten.
Gewaaksen út GM Seeds einigje going rjocht (bôle) oan minsklik iten konsumpsje of fia
bist feed (Fisk, fleis, plomfee) . Creatures (Sea wêzens, Birds, Sûchdieren) Fed GM
Crops direct (Kip, barge- ..) of yndirekte (Rodent eats sied, rodent opiten troch
Predator, Predator fermoarde troch Jager wurdt Gourmet Dinner ..) . Net ite GM diner!

Food skepsels ite beynfloedet harren spiisfertarring. Te fertarren bewurke planten in skepsels
spijsvertering systeem moat feroarjen (Genetyske re yngenieur)

sels fia Evolution. dit onnatuurlijke (Anti GOD) type Evolution skept onnatuurlijke
nije typen fan mutaasjes. Ûnbekende bedriging!

genetyske modifikaasje (GM) is Anti 1 GOD , in bedriging ta it minskdom, alle oare skepsels
en de omjouwing. GM Crop fanwege de trochstreaming op effekt feroaret de hiele Food
keten. It meitsjen fan mutaasjes dy't meitsje nije Ziekten & Life driigjende Global pleagen
yn alle leden fan de Food keten! Minsken sille wurden mear siik, Die jongere, mear sike
babies, mear miscarriages ...

GM-Food ( Net sûn iten) : Alfalfa, Baby iten, Bacon, Bread, Breakfast Cereal, Canola,
Chicory, maïs, Cotton sied oalje, Eggs, Ham, Margarine, Meat, Papaya, Peas, Potato,
Poultry, Sausages, Soybean,
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Sugar-beet, Sugarcane, Sweet-Peppers, Tomatoes, Wheat, courgette ..
sizze ' NEE ' nei GM Food !

Moat dwaan! Cure oan dizze driging ta it minskdom en Eco Systeem is Previnsje en
Treatment.

Previnsje! Halte: GM Undersyk, Seed produksje en
GM Crop groeiende.
BEHANNELING! Government prosecutes: GM Scientist direkteuren, direkteuren,
Eigeners, Crop Growers foar Crime tsjin it minskdom en tsjin de Eco systeem. MS R7
Regear ends bedriging troch gleone GM Research en Seed
Manufacturing foarsjennings. GM Crops wurde ferbaarnd.
Fersmoarge Boaiem wienen GM Crops waarden groeid is
ferskroeide 3 jier rint. Oerheid dy't net útfiere dizze Behanneling
'wurdt ferfongen.

NO GM> NO GM Seed> NO GM Crop> NO GM Food
At home net ite GM Food! Oanmoedigje famylje, freonen, buorlju, workmates, om net
ite GM Food! Halte (Non gewelddiedich) ! Mienskip út produsearjen, ferkeapjen, kopen,
GM Food! It is jo morele en sivile duty.to end GM (Sied, gewaaks, iten) !

Pest Control
inside insecticiden (gemysk) dy't brûkt, oanfalle it senuwstelsel. Se meitsje ûnberne,
pasgeboren hyperaktyf. Insecticiden irriteren Human en húsdier Respiratory systemen. Net
brûke insecticiden binnen. Hâld binnen skjin en netsjes.

Outside insecticiden (gemysk) wurde brûkt op gewaaks, hôven
en iten. Gewaaks, hôven en iten dat binne fersmoarge binne
unfit foar minske of bist konsumpsje. Se binne platbaarnd
troch de
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mienskip (Shire) . Insecticiden seep yn it wetter systeem ending op yn Oceans.
Fersmoargjende de oseaan Eco systeem, fersmoargjende seafood.

fracking
Fracking is in grutte bedriging foar it miljeu, mienskip, minsken ..
Fracking is it proses fan it boarjen en injecting floeistof op hege druk yn skealjestien
stienlagen fan it los te gassen (Toxic) . De hege druk aktivearret 'Earthquakes'.

Elts proses moat miljoenen liter wetter. De Water hat giftige gemikaliën en sân
tafoege. Under it proses metaan gas
(Ferheget Global warming) en giftige gemyske stoffen fersmoargje buert grûnwetter. Drinking
dit wetter hat resultearre yn gefallen fan neurologyske, sintúchlike en sykhellingsorganen
skea oan minsken, bisten.

Ôffal fluid is oerbleaun yn boppe grûn plassen te evaporate. Los te flechtich
organyske stoffen yn de atmosfear, skandlik loft, it meitsjen fan it meanfjild Ozon en
soere rein. Dit resultearret yn net sûn fee, gewaaks, fruit en shriveling oneetbaar
greide .. Bewenners kleie fan wurgens, wearze, hoofdpijn en slimmer.

Soms eksplosiven wurde brûkt dy't, oansette Earthquakes. It brûken near faultlines meie,
oansette in grutte ierdskodding. Dy eksploazjes beskeadigje ûndergrûnske opslachmarren. Se
loslitte gassen dy't meie begjinne 'Wildfire s'!

Fracking is in Ekologyske Disaster. Fracking Ends!
Eigeners, operators wurde ferfolge, MS R7 . Oerheid dy't tastean Fracking is
ferfongen, har leden oansprutsen, MS R7 .

garbage
De oprjochting fan it Garbage wurdt werombrocht!

Oat of Reusable ferpakking wurdt brûkt.
Making disposable produkten * EIN! Printing Junk
mail * EIN!
The making of oerstallige junk (Sammelstikken, gadgets, ûntwerper gear ..) * EIN!
* Dy providers binne ferfolge, MS R7
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It is jo morele & sivile duty.to ein dumpen fan illigal Striemin Garbage yn jo wyk
mienskip! Hâld famylje, freonen, buorlju, workmates, bedriuwen, mienskip,
ferantwurding fersmoargjende! Mienskippen binne út de keamer te dump garbage (Stoartplak)
.
Wy moatte ferminderje Garbage NOW!

Papier
Snij it brûken fan papier. Dit mindert garbage. It besparret beammen!

Ferfange deiblêden mei digitale nijs. Kranten bringe ferâldere nijs sûnder video.
Krânten doel is om te ferkeapjen reklame, Celebrity Gossip en ferâldere sensationalist
nijs. Halte! Buying kranten!
Ferfange tydskriften mei digitale publishing. Tydskriften bringe ferâldere gegevens sûnder
audio, video. Magazines doel is om te ferkeapjen reklame, mei lytse relavant nuttige
ynformaasje. Sûnder it foardiel fan audio video. Halte! Buying tydskriften!

Ferfange boeken mei digitale publishing (E boeken, Pdf s) . Boeken binne swier.
Fernije freget om in nij boek. Se hawwe gjin audio, video. Kin net kopiearre wurde.
Nim up tefolle romte. Halte! Buying books!
Ferfange deiboeken tydskriften mei digitale bestannen. Diaries Journals binne boeken (Sjoch
ferfange boeken) . Halte! Buying books!
Ferfange kantoar memo 's mei e berjochten. Ferfange papieren
argiven mei digitale bestannen.

Ein papier basearre reklame ( Spam) . Gjin mear Junk mail!
Fersprieden Junk mail is Environmental fandalisme, MS R7 .
E

De no yn ûnbrûk rekke printe papier wurdt fersnippere. Gedrenkt yn wetter. Ienkear Mushy It wurdt fieden
oan de wjirms fan in wjirm pleats.

Plestik
Keunststoffen shed micro dieltsjes. Dy ynfierd hawwe it iten ketting ynklusyf minsken (Bloed,
oargels) . Bouwen yn it lichem binne se in ûnbekende bedriging foar minsklike sûnens en
oerlibjen.

Ferfange plastyske drank en iten containers mei reuseable glês,
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keramische containers. End produksje fan alle plestik containers. End produksje fan
alle plastic Cuttlery en stro. Brekke is Environmental fandalisme, MS R7 .

Ferfange plastic carry bags mei reuseable doek zakken. Ein making fan alle plestik
sekken! Brekke is Environmental fandalisme, MS R7 .

Ferfange plastic fuotark mei doek of fan lear schoenen. Ein making fan alle
plestik fuotark! brekke, MS R7 .
Ferfange plastic klean met bamboe, doek, katoen of wollen klean . Ein
making fan alle plestik klean! brekke, MS R7 .
Ferfange plastic toys mei boartersguod makke fan metaal of hout. Ein making fan alle plestik
boartersguod! brekke, MS R7 .

Ferfange plestik casings foar consumptiegoederen mei casings makke fan metaal of
hout. Ein making fan alle plestik casings foar consumptiegoederen! Brekke is Environmental
fandalisme, MS R7 .

Ferfange plastic furniture mei meubels makke fan metaal of hout.
Ein making fan alle plestik meubels (binnen bûten) ! brekke, MS R7 .
Ferfange plastic sanitair produkten mei sanitair produkten
(Binnen, bûten, ûndergrûnse) makke fan metaal. Ein making fan alle plastic sanitair
produkten! brekke, MS R7 .

End brûke, it hawwen fan keunststof yn hûs, skoalle en wurk.

Winkelsintra
Yn in Shopping Complex hawwende 7 winkels ferkeapet deselde guod
(Jeans, ..) eksploitearre troch 7 ferskillende Profiteering entiteiten is in fergriemen fan enerzjy,
haadstêd, floorspace. De 7 winkels wurde ferfongen mei 1

Cron retail outlet (1 Cron foar eltse segment) . A Shopping Complex
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wurdt ferfongen troch de ' CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) '! Parasitêr rôfdiereftige
Profiteering entiteiten (Shopping Complex, Middenstân) wurde sletten, eigners, operators
wurde ferfolge, MS R6 . Cron Retail ferfangt alle Fastfood Clones mei in Healthy (sûnder
alkohol) Drank Bar. CRBC binne ûnderdiel fan in Shire Oasis (Bewarder Guardian live hjir) .

Nail salon meitsje giftige fumes. Se binne in sûnens risiko in loft fersmoarger. Dizze
fersmoarging komt de loft oplaach systeem. Meiwurkers hawwe sykheljen beskerming.
ûnwittend klanten (Slachtoffers) do net. Dy Winkels binne breed iepen, fersprieden toxic
fumes ynademe troch foarbygongers troch. Dit sûnens risiko is meast threating foar
swiere froulju, pasgeboren en âlderein. As jo binne bleatsteld oan giftige fumes sue de
salon en it winkelsintrum foar kompensaasje. Shut se del, ban har. Prosecute eigeners,
direkteuren, MS R7 It jildt ek foar Beauty and Kapper Salons. Noat! Jildt net foar Hair
Sjoers.

town planning
Doel fan Shire Planning is om benutte lân oan 'e measte foardiel fan Mienskip en Habitat. It is
essinsjeel foar in Mienskip en Habitat te harmonisearjen. Alle fruchtbere grûn hat wurde benut
foar groeiende iten, ranching, garandearret hillichdommen foarsjoen binne lânseigen
fegetaasje en lokale native skepsels (Non bûtenlânsk) . Non fruchtbere lân is te brûkt wurde
foar húshâldlike, net ynlânske gebou. Besteande gebouwen op fruchtbere lân wurde sloopt en
recycled op non fruchtbere lân. Hearehuzen mei idelens tunen, rekreaasjewenten,
keapwenten, penthouses, pensioen doarpen wurde ferfongen troch Shire cluster wenten op
non fruchtbere lân.

Stêden mei 1million + ynwenners en Freeways hawwe 2 grutte problemen:

fersmoarging en spits congestie. Beide problemen hoege no net
lettere oplossings. Bewarder Guardian oplossing. Freeway Trems (Sjoch
Shire planning)
ferfanging fan yndividuele ferfier! Rail ferfangt lange haul Big túch
haulage.
Tidens in ûntwerp yn Austraalje hûnderten skiep rôp as se
agonizing stadich stoar fan toarst. Nearby golf cources wiethâlden
harren nei't syn grien. Golfers dronk gekoeld water meast mongen
mei alkohol.

Dit is walgelijk! 1 GOD is lilk. Golf a silly nutteloos elitêr entertainment. It einiget! Golf
kursussen wurde recycled foar iten Growing.
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Golfers zijn nutteloos leden fan 'e mienskip. Se binne unfit te hâlden liederskip
posysjes. Bewarder Guardian shame skou!
Drinkwetter tekoart en damjen meitsje it net akseptabel te betsjinjen privee, comercial
en toeristyske swimmen puollen. Alle swimbaden wurde fol mei grûn. Eigeners wurde
net fergoede. CG shame skou!
Celebrity sport moat doel build foarsjennings (Hall, Stadion ..) , ynfrastruktuer (Rail, Roads ..) . Dit
wastes mienskip middels en skept lange termyn (Shire) skuld. Foarsjennings binne in
enerzjylabel waster en meitsje in soad hússmoargens. Stop it bouwen fan dizze foarsjennings
en brekken besteande.

Dy eveneminten leverje entertainment, Alkohol, Cola, oare swiete dranken, Gambling,
unhealthy iten (Vet, vette, sâlt) faak beselskippe troch geweld (Mishanneling, woede, smyt
foarwerpen, fandalisme) . Event 's meitsje in soad hússmoargens (Flessen, iten, papier, plestik,
blikjes) noaten storing

(Landfil) . Gokken liedt nei kriminaliteit: Falsk spul (Nobling, túch fan resultaat ..) ,
Yntimidaasje, sjantaazje, geweld. Dit einiget!

animal Eksploitaasje
Animal wredens Ends. Batterij húsfesting wurdt sloopt. Wurdt ferfongen troch 'Free berik'. Batterij
wentebou operators wurde ferfolge, MS R4 .

Life Animal ferfier fierder as 30 km eintsjes. Brekken by basisûnderwiis produsint,
agint, ferfier operator wurde ferfolge, MS R4 .
Circus dier entertainment Ends. Animal trainer, Circus operator wurde ferfolge, MS R4 .

Temapark dier entertainment Ends. Animal trainer, Jongfrieske operator wurde ferfolge,
MS R4 .
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Zoos wurde sletten en ferfongen troch Wildlife hillichdommen hokker hûs allinne lokale
specie. Illegal Zoo is sletten, operator krije 's, MS R4 .

Animal bestriidt End. Animal eigner, trainer, promotor wurde caged, MS
R4 . eltse persoan (S) it fersoargjen fan gokken krije, MS R6

Racing bisten Ends. Racing venue wurde sletten, ôfbrutsen. Racing dier eigner, trainer
en racing poppoadium operator wurde ferfolge, MS
R4 . Racing venue 's binne sloopt.
kick killing (Safari hunts, Keninklike hunts, oare hunts) fan
Animals Ends.
Promotor, Hunters wurde ferfolge, MS R4
Allinnich Rangers kin lutsen bisten.

Lânbou: overstocking fan fee per acre resultaten yn overgrazing en úteinlike
erosie fan grûn. Gefolch yn underfed lijen bisten. Overstocking, overgrazing
eintsjes. Foar alle lijen bisten boer, rancher krije, MS R4
IN

E

Ôfbrokkeljen fan de grûn komt ek foar as alle beammen wurde fuorthelle út lân. De

wichtichste reden foar ôfbrokkeljen fan grûn en it lijen fan fee is mis behear en te lyts in
operaasje. CG oplossing: Shire skept Cron mei kwalifisearre minsken en kommersjele
libbensfetber eksploitaasje grutte.

Militêr
Militêre fersmoargje mei ferfier en eksplosiven, AN
(Atomic nuclear) , B (Biologysk) , C (gemysk)
wapens. Se binne in bedriging foar minske, bist, plant libben. Wittenskippers
dy't meitsje dizze wapens krije MS R7 .

Produksje faciities, stockpiles fan dy wapens binne
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sloopt, ferwoaste troch it goa. Governmentthat tastean de produksje of de opslach fan
dizze wapens wurde ferfongen en krije, MS R7

OERLIBJEN Bea

Survival Day 11.1.7.

Dear 1 GOD , Skepper fan de moaiste Universe Jo meast humble trou
bewarder-Guardian (1 st namme) Thanks 'jim foar de Survival fan
humankind
Ik ynspanne om te helpen myn lichem, specie & mienskip oerlibje ik sil meitsje
survival myn no.1 prioriteit Graach stypje myn stribjen om te oerlibjen Foar de
Glorie 1 GOD & de Goede fan humankind

Dit gebed wurdt brûkt op Survival deis (CG Kalender)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Fun-Day tema * dy't immportant nei environmentalist:
Pollution Dei 4.2.7 ~ Defoliant Dei 6.2.7 ~ Holocaust Day 8.2.7
Habitat Dei 9.1.7 ~ Survival Day 11.1.7 ~ Pet Day 11.3.7 Goede sûnens Dei 12.1.7 Ferslaving
Day 12.2.7 Foetus Day 13.1.7 Beamfeestdei 13.3.7 Fun-Day tema miette foar in mienskip
nedich te fieren wêze mar wat beskamsum west en ûnthâlde.

* Nij-Age time-management
Burning, afval, fersmoargjende, miljeu fandalisme binne net allinnich in bedriging foar dizze
generaasje, folgjende generaasje mar kommende generaasjes.

Bern binne te rapportearjen âlden dy't burn, dump afval, meitsje tefolle afval, fersmoargje
lucht, boaiem, wetter, binne miljeu Fandalen, ferneatigjen harren Bernesintrum It takomst. Âlden
hâld ferantwurding, ferwiderje en MS R7 politisy dy't tastean of binne ferantwurdlik foar:
Burning, afval, fersmoargjende, miljeu fandalisme!

Non-ademend Air Jo hawwe 4 minuten te libjen No-liquid
intake. Jo hawwe 4 dagen te libjen!
Bewarder Guardian wenje yn harmony mei 1 GOD 'S creations!
In soad Environmentalist hawwe húsdier oarsaken. Se besteegje passy, tiid en jild. Allegear
hiel moai, makket in persoan fielt goed.
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De smelle confines fan measte oarsaken. Resultaten yn gjin Headway yn grutte minsklike
survival oarsaken: Fersmoarging (Lucht, boaiem, wetter) , Geweld (Thús, mienskip, globale) ,
Immortal Apartheid (Lângoed foarby op posysje, macht, rykdom; parasitêr, rôfdieren
profiteering) , Klimaatferoaring!
Allinne in organisaasje mei morele sterkte, einleaze trochsettingsfermogen en
1 GOD jûn oplossingen kinne fersekerje minsklike oerlibjen.

Kom by ûs! > Wês Groen! > Wês in bewarder!

Bewarder Guardian ek oan Gjin Geweld Concept, Chain fan Evil, Ekonomyske
konsept, 7Scrolls, N-At-m.
Ein
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