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SKY och Skam

grön Concept
Att vara grön en mänsklig överlevnadsteknik !!!

Depå Guardian " GREEN Concept 'Strävar efter'
att förvandla människor från att vara ett hot mot
andra människor och ' Planeten jorden '. I en
förvarings av 1 GOD talet skapelser!

Varelse ' Grön ' börjar hemma inkluderar
grannar och gemenskap. En Depå Guardian
Gathering är en lokal aktivist nav (Miljö, social
rättvisa, religion) .

Vi uppmanar alla miljö ansluta sig till oss, 'Starta en CG Gathering.

Tillsammans ska vi skydda vår vackra planet. Håll, förorenare, Miljö
Vandals, klimatförändringen förnekare, parasit Predatory Profitörer,
Accountable (Varje dag icke våldsam) !
Depå Guardian SKY och Skam . En gemenskaps håller skyldig till svars, FRÖKEN R1-7 . Elect
regering som förvandlar grön Concept till lag.

Varje människa, djur har en 1 GOD ges rätt till icke giftiga, icke förorenat,
andas, ren luft! Varje människa, djur har en 1 GOD ges rätt till icke giftiga,
icke förorenat, drickbart, rent vatten! Varje människa, djur har en 1 GOD ges
rätt till icke giftiga, icke förorenad, icke genetiskt modifierade, ätbar,
hälsosam, mat! Varje människa har en 1 GOD ges rätt till skydd, prisvärda
kläder och skor!
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Varje människa har en 1 GOD ges rätt till hygienisk, skyddande, prisvärd
tak över huvudet! Varje människa har en 1 GOD ges rätt till fri behandling
när sjuk!

Varje människa har en 1 GOD ges rätt till en våldsam fritt samhälle!

missbruk
Missbruk en upprepad tvångsmässigt beteende glädjande en upplevda behovet. Missbrukare
lura sig själva genom att inte acceptera den skada deras beteende gör. Skada sig själva,
familj, vänner, arbetskamrater och gemenskap. Håll missbrukare räckhåll för barn.

Missbrukare är illusoriskt! Missbrukare tror inte att de är beroende av så länge de
åtnjuter dem, själva och hålla sina liv tillsammans.
Realistiskt, missbruk begränsar missbrukare individualitet och friheter när de blir mer
begränsad i sitt beteende.

1GOD väntar på att höra från dig!

JJ

MISSBRUK Bön

JJJJ
Addiction dag 12.2.7.

Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå förmyndare (1 st namn) Hjälp mig inte vara en missbrukare
Hjälp Mänskligheten innehåller missbruk Bestraffa böjelser
leverantörer i livet och Afterlife Låt denna gemenskap vara
beroende gratis för Glory of 1 GOD & den bra av mänskligheten

Denna bön används på Addiction dag! Eller vid behov.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Missbrukare med olagliga missbruk njuta av den hemlighetsfulla karaktären av deras vana! Olagliga
missbruk leder till fängelse, förlust av självrespekt.

Addicts är okunniga (korkad) , godtrogen (dåraktig) och svag (patetisk) !
När människor är beroende, deras glädje ofta blir fokuserade på att genomföra sin vana,
återupplever tillbakadragande. I stället för den fullständiga
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utbud av upplevelser som bildar sin fulla potential för lycka icke missbruk. En moral,
civil plikt är lyft hålla addics ansvariga.
Addicted blivit ett hot mot sig själva och samhället. De blir vanföreställningar,
omoraliskt, oärlig, falsk, självisk, likgiltig och anti social. En moral, civil plikt, alltid
Berättelse addics.
Missbrukare behöver psykiatrisk hjälp och grupper att stödja. Återfall missbrukare är i
karantän för att skydda samhället, särskilt unga.

Adrenalin Missbruk
Adrenalin, ett hormon som fungerar som signalsubstans. Ett främsta orsaken till en
stressreaktion till ett hot mot den fysiska integriteten av kroppen.

Överdriven deltagande i aerobics, bilspel, jogging, sky diving, ...
Deltagandet ger en adrenalinkick som leder till missbruk. Dessa Addicts bli
deprimerade när de inte kan få sin rush'.
När Adrenalin släpps ut i blodomloppet det verkar för att öka
hjärtrytm, blodtryck, vidgar elever höjer blodsockernivåer och
avleder blodflödet från hud och inre organ. Människor som ofta
blir arg, skyldig, oroande väcka deras adrenalin även om de kan
sitta göra ingenting annat. Arg, worried_ meditera.

Ett behov av snabbhet är en adrenalin åkomma.
Alla racing ger en adrenalinkick. Vinnande ger en ännu större
brådska. Den mänskliga kroppen har inte utformats för hastighet.
Deras finns inget behov av snabbhet. Att vinna är självisk.

Vinnarna rusa leder till att vilja ha mer. Att förlora Leeds till ångest. Denna oro leder till
desperation. Att vilja att vinna till varje pris (Fusk, missbruk, döda för att vinna ..) .
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Antisocialt beteende ger en adrenalinkick.
Ju mer motbjudande, upprör desto större brådska. Fråga någon
punk road terrorist (Burnout, svans grindning, skära av, driver av
en väg, extra högljudda wheelies) , gängmedlem (Mobbning,
vandalism, våld) , seriemördare (Foga rädsla, smärta, död)

Antisocialt beteende ett hot mot samhället procecuted FRÖKEN R1-7
Det är en civil skyldighet att rapportera road rage, farlig körning, olyckor.

farlig verksamhet (Stunts, thrillseeking ..) ger en adrenalinkick. Människor
som annars inte kan få en vinnare rusa göra farliga saker. Dessa
aktiviteter uppmuntrar efterapningar som får skadade, dödade,
som ett hot mot andra. Farlig verksamhet slut, FRÖKEN R2 . Deltagarna
måste betala för räddnings- och sjukvårdsslutförande.

Att vara en Adrenalin junkie är en sjukdom. Sök hjälp!

Alkohol Missbruk
Alkohol konsumeras genom dryck och mat. Konsumerar alkohol leder till
beteendeförändringar (fylleri) . Fylleri , alkoholism är den främsta orsaken till olyckor,
överfall, våldtäkt, skadegörelse. Drunks är en börda, en olägenhet och hot mot
samhället.
Alkoholism är det överväldigande behov av att konsumera alkohol.

Liksom alla missbrukare, satte Alcoholics sina egna själviska behov högre än andra
och samhället. Alkoholister kommer att tigga, låna och stjäla för att få en drink! Alkoholister
behöver behandling. Behandlingen består av uttorkning! Behandlingen är inte ett
botemedel. Alkoholister snart är tillbaka vara Drunks!

Den bästa hjälpen för alkoholister är att stoppa tillgången på alkohol.
Produktion, marknadsföring och distribution av alkohol slutar.

NOLLTOLERANS till alkohol !!!
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KRISTENDOM är den främsta orsaken till att sprida Alcoholism.
Christian Idol (Falskt idol) Jesus (Falsk messias) berättade
kristna att dricka alkohol (rödvin) . Kristna dricker alkohol vid
religiösa röra och icke religiösa sammankomster. Christian HE
och hon dricker alkohol innan parning. Christian SHE
kontinuerlig dricka alkohol under graviditet och amning (Barnet
är fött en alkoholist) . Kristna föräldrar uppmuntrar sina barn att
dricka alkohol. Kristna föräldrar är dåliga föräldrar!

En ung kristen att ha avvanda alkohol- ser på röran i kyrka,
präst, föräldrar, vänner, grannar dricka alkohol. En ung kristen
ser föräldrar dricker alkohol hemma, fritidshemmet och
funktioner. En ung kristen (Han och hon) när
umgås inom deras åldersgrupp ansikten grupptryck till binge dryck att vara acceptabel.
Young Christian HE få unga SHE berusade att para sig eller våldtäkt. Båda blir 'Trash'. Skam,
Shun, papperskorgen!

Kristna munkar kunde inte hitta andlig inspiration genom att be
och läsa skrifterna vände sig till alkohol för andlig inspiration.
Inte nöjd, producerade munkar sin egen alkohol. Producera och
dricka alkohol höll munkar i ett konstant tillstånd av berusade
dvala. Nu hade de insikter (La la mark) .

Katolska skolor är som tavernor. Huvudmän har en bar (Dyra
alkohol) Har lärarna social klubb en bar. Administration har vin (billig)
för röran och kapitalanskaffning.

Varje fredag och lördag berusade kristna Bash, våldtäkt och döda.
På söndagen de 'Bekänn' få 'Forgiven'. Efter att de går att bråka för en drink (alkoholhaltig)
. Efter kyrkan går de binge drink med vänner, familj. Binge dricka kristna är den främsta
orsaken till 'våld i hemmet'. 1GOD är bestört, kommer inte att förlåta men håll ansvariga
så gör mänskligheten. Varje berusad hålls ansvarig.

Kristendomen eftersom det uppmuntrar konsumtionen av alkohol är inte
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acceptabelt som en religion eller sekt. 1GOD vill inte mänskligheten att förstöra dess hälsa
genom att konsumera alkohol. 1GOD är besviken Christian beroende av alkohol. Notera! 1
GOD handhållen Jesus ansvariga för att uppmuntra alkoholism. Jesus torterades och
spikades upp på ett kors.

Säg NEJ till kristendomen !!! Säg nej till alkohol !!!
MÅSTE GÖRA :
Hon är inte att para sig med berusade HE. Han är inte att para sig med berusade SHE. HON
dricka under graviditeten sätts under hemma gripandet. HON dricka medan amning sätts under
hemma gripandet. En community har en omsorgsplikt för alla ofödda, nyfödda. Alkoholhaltiga
Hon är inte lämpligt att vara förälder. Fosterföräldrar höja Alkoholhaltiga SHE baby.

Föräldrar med minderåriga barn (SHE 17, HE 18) att dricka alkohol är oacceptabla. Varje
samhälle har en omsorgsplikt för alla minderåriga barn. Alkoholhaltiga Föräldrar Holy
Matrimony kontrakt avbryts deras minderåriga barn höjs med fosterföräldrar.

Utbildningsmöjligheter är alkoholfria. lärare (Principals, lärare, administratörer) som tar,
konsumerar alkohol tas bort och förbjudna från skolor. Christian
utbildning-anläggningar överförs till offentlig utbildning (Utan ersättning) . Christian
lärare
(Principals, lärare, administratörer) avlägsnas och förbjudna från Education.
Skolstänger rivs deras Alkohol förstörs!

varje samhälle (Grevskap) har en omsorgsplikt till dess folk.
Alkohol en gemenskap hot finns och utrotas. Varje Shire är att
förbjuda alkohol och genomdriva förbudet. Provinsen förbjuder
produktion och distribution av alkohol . Olaglig produktion, är
distributionen av alkohol åtalas: FRÖKEN R6

Befintlig produktion är distribution av alkohol stoppas och stängas. All alkohol
förstörs. Ingen ersättning ges.
Neka kristna kyrkor, sekter välgörenhet status och skattebefrielse. Gör som druckit ett
brott, FRÖKEN R2 Ingen borgen för fyllon.

Alla brott som begås samtidigt som berusad fördubblar rehabilitering.
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Filtrerat vatten för god
hälsa !!!

Narkotika Missbruk
Det är allmänt känt att droger (Sinne förändrande substanser) är
dåligt för kroppen. Men 99,9% av läkemedels Junkies ta droger
genom val. De är extra stumma och anti gemenskap avskum.
Känn dig inte synd om Drug Junkies deras problem är
självförvållad. De är en börda och hot. Hålla dem ansvariga,
varje gång.
Cage dessa hot mot samhället, FRÖKEN R4 .
Tillverkare, distributörer, leverantörer av mind förändrande substanser,
olagligt eller legaliseras (Bad lag) , Är caged, FRÖKEN R7 . Bad lag
reverseras, retroaktivt.

Marijuana, Kodein inte medicin. De ska inte användas. De är illigal droger, FRÖKEN R7

Alla brott som begås samtidigt som under påverkan av sinnet
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förändrande substans (S) tripplar (X 3) Rehabilitering. Att finnas under påverkan av alkohol
och sinnesförändrande ämnen rehabilitering ökas med en multiplikator på 5. Notera! Tidigare
och nuvarande Drug, kan användas Alkohol junkies endast vid ' WMW x2 'Eller lägre.

Nolltolerans
MIND förändrande substanser
Mat Missbruk
Att äta är viktigt att vi inte kan leva utan den. Att äta är en nödvändighet, över att äta är
ett beroende. överätare (Blubber Människor) kan se fram emot att få, blubbery, få mer
svettig, trötta lättare, svårt att hitta duk som passar, hitta stolar obekväma trånga,
problem med att knyta skosnören, har tilltäppta artärer, högt blodtryck, få diabetes dör
yngre, sann har överviktiga barn.

Späck är bra för flodhäst och valar. För människor för mycket späck är vidrigt. Övervikt
gör en person mer andfådd, slö, däck lätt, har fler sickies blivit en börda för
själv, familj, arbetskamrater,
vänner, gemenskap. Vara
överviktigt är inte
acceptabelt. Hjälpa
människor gå ner i vikt.

Sluta vara blubbery. Avsluta med alkohol och
konstgjorda sötningsmedel i livsmedel eller drycker. Minska
kraftigt med användning av naturliga sötningsmedel,
minska natriumintaget, endast använda iodized salt.
Sluta äta tillverkas och GM

(Genetisk modifierad) mat.

Bankett, Feast, Smorgasbord, långa måltider typ av kost är ute. Över att äta är ute.
Konsumera alkohol medan man äter är ute. Desert är ute. Äta liten del är i. Dricksvatten
med måltid är i.
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Ansluta sig till förvarings väktare 'dagliga rutin'. minska mängden

du äter för varje måltid. Drick osötad drycker. Undvik fissy drink.
Gör dagligen dag, nattövningar. Observera 'Night Utegångsförbud'. Be:

1GOD väntar på att höra från dig!

JJ

JJJJ

VALSPÄCK - bön
Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack för att förse mig med
Daily drink & mat Hjälp mig att inte äta för mycket och bli blubbery
Jag strävar efter att vara förtjänta av små portioner mat varje dag får jag slippa
plågsamma hälsofrågor på grund av att äta för mycket för härligheten av 1GOD & den
bra av mänskligheten
Späck människor använder denna bön före varje flöde!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Hasardspel Missbruk
Spel använder mänsklig svaghet, bedrägeri för att få elände för personer, familjer
och samhället. Gambling tagare jagar svaga desperata människor. Gambling
envoles betting (På något) , säkring
(Försäkring, terminer, optioner ..) , lotterier (Du fick vara i det att vinna) , spekulerar (Hoppas
tillgångsvärden ökning) . Känn dig inte ledsen för spelare. Svaga, självisk, dumma
individens tror att de förtjänar oförtjänt rikedom. De gör det inte. Hålla dem ansvariga FRÖKEN
R7 .

Reality underhållning deltagarna är de mest
pinsamma spelare. De beter sig äckligt, förråda,
lura, lögn, förnedra andra, själva, spel att de
vinner. Vinnarna förlora sin
vinster till 100% skatt på vinster. Kapitalinkomster beskattas bort. Shun spelare,
Promotorer, sponsorer ..
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Utnyttjat befolkar svaghet är ett brott, bur spelleverantörer, FRÖKEN
R7 . spelande arenor
(Spelbutiker, kasinon, framtida utbyten, Reality underhållning,
börser) är stängda. All vinst, tillgångar av spel leverantör,
professionell
spelare (Fondförvaltare, mark spekulant, terminer näringsidkare, dela handlare, ..) beslagtas.
Avskaffa Freehold (Investerings egendom) .

Individuls' som vinner , lös 100% skatt på vinster. Regeringen som tillåter spelande
ersätts IT: s medlemmar får FRÖKEN R7 .
Spelare är dumma, vilseledda, själviska dåliga människor. Gambling leverantör är bedrägliga
parasit rovgiriga profitören talet. Båda är dåligt och är ansvariga.

NOLLTOLERANS till spel
Handla Missbruk
Du anger en butik och du kan inte lämna utan
shopping. En ny produkt släpps eller ½ år 'Sale',
står du utanför butiken i många timmar, måste
du vara en st att få produkten (S) .
Du är en missbrukare! En shopping junkie!

Profitörer använder missbrukare till sin fördel. Marketing skapa något
nytt (Vanligtvis obehövliga skräp) . Sedan marknadsföra det som
något som alla måste ha.

Reklamkampanj riktar sig främst till kund knarkare. Junk leverantörer för shopping
missbrukare är en stor källa skräp och sopor. Reklam icke väsentliga slutar.
Leverans av Skräppost till postlådor slutar, brott: FRÖKEN R4 . Icke väsentligheter
har en extra 50% skatten. Knarkare söka hjälp.

Ansvarig handla: Ingen impuls shoppa
(Gör en inköpslista och håll dig till den) . Handla ensam. Bara köpa
väsentligheter (Nr skräp) .
Använd inte ett kreditkort.
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Rökning Missbruk
Rökning missbruk, ett mänskligt elände!

Rökare stinker från munnen, stinker sina kläder
de stinker upp ett rum. Deras aska och rumpor
finns överallt. De är smutsiga, motbjudande,
stinkande individer. Shun dem! Skam dem.

Rökare är en hälsorisk för dem själva. De bränner sina
läppar, tänder, tandkött, mun, svalg, luftstrupe och lungor
blir sjuk, en börda för samhället. Rökare är lat ta många rök
raster och självförvållade sickies.

Rökare är en hälsorisk för andra. Gravida rökare skadar deras ofödda. Efter födseln
dessa nyfödda döms till ett liv av att ha hälsofrågor. De kan ha missbildningar,
funktionshinder .. Hurting ofödda: FRÖKEN R3 Barn till rökning föräldrar är att
stämma sina föräldrar om ersättning.

Rökare är försumlig. De börjar bränder, gräs hem, skog. De
svars,
FRÖKEN R4 och betala ersättning. Rökare eld, skadade
människor, djur, FRÖKEN R5 . Det dödade människor, djur, FRÖKEN
R6

passiv rök (överfall) skadar människor. Rökare som skapar passiv rök åtalas, FRÖKEN
R3 . enheter (Fritid, underhållning, arbete ..) som tillåter rökning åtalas, FRÖKEN R3 och
måste betala ersättning. Regeringen som tillåter rökning byts ut och svars, FRÖKEN R7
.

i 1951 * konstaterades att rökning är ohälsosamt ett allvarligt hot.
Statliga och myndigheter, institutioner som inte 'Ban' rökning misslyckades att tjäna
och skydda samhället. Retrospektiv lagstiftning förs och dessa skyldiga get, FRÖKEN R7
.
* Pagan Kalender
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Varje individ eller grupp, företag eller annan enhet som främjar
(Reklam, marknadsföring, freebies) , tillåter (Föräldrar, lärare, arbete, klubbar,
restauranger, evenemangsarena) , vinster (Tillverkare, leverantörer, transportörer,
grossister, återförsäljare) , Tillhandahåller 'röker' och eller rökdon, FRÖKEN R7

Det spelar ingen roll vad 'röker' innehåller.

Handlingen att rökning är hälsorisken.

Nolltolerans för rökning !!
Ny teknologi Missbruk
Ny teknologi junkies kan vara underhållande. De läger utanför en återförsäljare väntar
på att köpa en ny över prissatta gadget. Så fånigt!

Ny teknik Junkies en dum mutation av shopping missbruk. Är den största orsaken till
avfall. De kasta varor som fungerar och har en lång användning bye datum. De lär sig
aldrig att använda sina nya tekniken. Eftersom de inte har det tillräckligt länge. Dessa
junkies vänder långsiktiga produkter i engångsmaterial.

De flesta New Technology är inte återvinningsbara. Skapa avfallsproblem för Shire och
kommande generationer. En mikrochip producent tar fram ett nytt chip var 6 månader
för att tillgodose Ny teknologi junkies . Perfekt fungerande chips kasseras. Vilket
slöseri. Miljö vandalism. Tillverkare, distributör, FRÖKEN R7

Samfundets behov av att fastställa riktlinjer. Depå Guardian lösning har varje ny
produkt en hållbarhet på 7 år. Det kan inte bytas ut mot en ny modell för 7 år. Brott, FRÖKEN
R7

De människor, organisationer som skapar junkies och foder missbruk
är avskyvärda, omoraliskt, brottslingar.

De svars: FRÖKEN R7 .
NOTERA !! Detta gäller för alla 'Missbruk'. Föräldrar till minderåriga (17 SHE, 18 HE) är
ansvariga. FRÖKEN R1 , 1 st brott, 2 nd brott FRÖKEN
R2 , lösa alla sina barn. Det går inte att ta hand om andra minderåriga.
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BRINNANDE
Efter mänskligheten upptäckte hur man använder eld. Det såg detta som en välsignelse.

Vedeldning kompletterades med förbränning av fossila bränslen. engelsk

Kristna införa den industriella ålder började föroreningar som leder
till klimatförändringar. Brand och förbränning är nu ett hot, en
förbannelse.

STOPBURNING, NU !!!
Den farligaste delen av förbränningen är rök. I bränder den
greates hot mot hälsan, är dödligheten rök inandning. I större
skala Rök stiger upp i atmosfären Stoppar värme flyr ut i
rymden.
Ytvatten värmer, yta mark värmer smälter is:
klimatförändringen!
För att överleva den mänskliga kroppen behöver Andningsluft. Människor bränna
saker är det största hotet mot 'andas luft'.

Ej ventilerande Air Du har 4 minuter kvar att leva!
Nolltolerans för AIR POLLUTERS !!!!!!!
Energi
För mycket fritid för stora hem för stora inkomster för många un Nödvändiga prylar, har
skapat en spik i allt större energibehov. Aktuell Energi förorenande, har hög
upprättande av kostnader, hög drifts- och underhållskostnader. Förorenande Energy
bygger på förbränning. Burning ersätts med icke brinnande.

Inhemska och icke inhemska förbränning av dynga,
trä, kol, gas och olja för matlagning, värme och kraft,
SLUT! Kraftverk som bränner (Kol, olja gas, uran)
att skapa energi är Stänga av och nedmonteras. Energi
produceras genom icke brinnande. Förorenande Ägare,
operatörerna
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åtalad, FRÖKEN R7 . Uran och Kolgruvor är stängda, förseglade. Dess ägare, operatörerna
bur, FRÖKEN R7

Förbränning av kol producerar stora mängder luftförorenande rök (Koldioxid) . Koldioxid
havslivet upp. 50% tvättas ned av regn resten driver in i atmosfären var det
ackumuleras. Koldioxid släpper igenom solljus för att värma jorden men förhindrar en
del av värmen från att strålas tillbaka ut i rymden (Global uppvärmning) . Resultat
jordens yta långsamt värmas upp. Denna uppvärmning av yttemperaturen har ökat
dramatiskt sedan år 'O' * (2004) . Denna uppvärmning minskar storleken på glaciärer
och polarisar. Resulterar i stigande havsnivåer och klimatförändringar.
* CG New Age time management
Kol transporteras genom öppen (Icke täckt) rullande lager.
Koldamm blåses på: djur, människor
C

(ögoninfektioner, respitory problem, utslag ..) , tvätt (Hängde på
torra behov omtvätt att undvika utslag) , jord (Beskära, trädgård,
fruktträdgård, vegetation) ,
vatten (Tank, bäck, sjö, flod, hav) är förorenade behov filtrering. Det slutar.

Kol producerar smutsig energi

Kol är kvävning oss
Clean Coal är en bedragare!
SLUTA lastbilarna, stänger gruvor:

ÖVERLEVA !!!
Burning ersätts med 'Solar, vatten, vind' !!
Burning flytta Ends inhemska och icke inhemska transporter! Gas, olja
har icke brinnande användning. Inhemska och icke inrikestransporter
på motorvägar ersätts av Freeway Spårvagnar (Se Shire) ! Långdistans
över landtransporter är med endast Rail. Individuell förorenande
transporter fasas ut. Avbryta nya motorvägar.
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En ökande befolkning behöver bättre energiplanering. Att minska energianvändningen
per person är ett måste. Night Utegångsförbud är ett måste. Minska energi för fritidshem
är väsentligt. Kluster hem ersätter två våningar herrgård s, dubbelgarage, fåfänga
trädgårdar, pool, ...
Night utegångsförbud

Den mänskliga kroppen har inte utformats för att vara nattliga. Människan missbrukade sin
hjärnkapacitet för att skapa en nattlig livsstil. Denna livsstil slösar mycket energi ökar
brottsligheten, är ohälsosamt ökar energianvändningen ..
En 7 timmars Natt utegångsförbud från 14- 21
timmar (CG Klock) är obligatorisk. Under Night
Utegångsförbud 'NO' vägtransporter

(Kommersiell, privat, offentlig ..)

tillåts röra sig på vägar utom
utryckningsfordon!
Ingen gatubelysning, trafikljus, reklam ... är på. Inga företag är öppna. No air transport
drifts flygplatser är stängda! Flygtrafiken måste landa på närmaste tillgängliga
landningsfält! Ingen järnväg rörelse! Järnvägsstationer och terminaler är stängda! Tågen
stannar stilla på stationen under utegångsförbud!

ingen arbetar (Allt är stängd) utom minimal akut personligt. Ingen energi ska användas
utom för akut eller uppvärmning! En allmän nyhets radiostationen sänder. All annan
underhållning är avstängd! Inget kontor, ingen tillverkning eller återförsäljare för att driva
eller använda energi! Homes kan använda värme i extrem kyla (Dresss varmare) . The
Shire verk Night utegångsförbud.

Fritid
Burning rökning BBQ, 'End! Out door uppvärmning, 'End'! Kallt
ute bära varmare trasa. Eller gå in. Använda värme utomhus
är, Environmental Vandalism, FRÖKEN R7 .

Hem använd inte bensin brinnande Garden Elverktyg!
Uppmuntra familj, vänner, grannar, arbetskamrater, att inte använda
bensin brinnande Garden Elverktyg! Sluta

(Icke våldsam) ! Gemenskapen från att producera, sälja,
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köpa, bensin brinnande Garden Elverktyg! Det är ditt moraliska och civila plikt att avsluta
förorenande i ditt närområde community! Håll familj, vänner, grannar, arbetskamrater,
gemenskap ansvariga för förorenande!
förorenande Underhållning Ends. I luften: Flyguppvisningar, privat flygtransport (Plant,
spruta, helikopter, surr, rymdfärja ...) . I under vattnet: motorbåt racing, privatägt
sjötransporter (Långfärdsbåt, kryssningsfartyg, svävare, jet skidor, snabbgående båtar,
lustjakter, ..) . På mark: alla 2,3 och 4 hjul motoriserade (Brinnande bränsle) , Cykler, cyklar,
SUV,

barnvagnar, sportbilar, limousiner, lyxbilar. Bil racing, bil stunts.
Fyrverkerier är ett stort förorenaren. De blir allt vanligare
större mer förorenande. Dependng på väder
luftföroreningar kan dröja dagens. Partikelföroreningar
lägger sig på vatten förorenar det gör dem olämpliga att
dricka. Fyrverkerier End! Laserljus ersätta dem.

Vatten
60 +% av vår kropp består av vatten. Varje cell i vår kropp behöver det.

Vatten smörjer våra leder, reglerar vår kroppstemperatur och spolar vårt avfall
...
Kondenserad vattenånga i atmosfären bildar droppar.
Jordens gravitation drar dropparna ner (fallande regn)
till ytan. Rain är en stor källa till färskvatten. Detta regn vatten
används för att dricka, laga mat, matlagning, tvätt, personlig
hygien, ...
En person som används för att kunna dricka regnvatten, använda det för mat
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förberedelse. Detta är inte tillrådligt, regnvatten är förorenat,
ohälsosamma, giftiga, sura, dålig smak, dålig lukt. Tvätt bör inte
lämnas ut i regnet för att bli förorenat (Smutsiga, klibbig,
illaluktande) . Inte bara det ser smutsigt och illaluktande, men
det kan irritera huden.

Kallt regn faller som hagel eller snö. Snö ackumuleras på höga berg, Arktisk
Antarcticregioner skapa sötvattenreserver. Snö är vit, förorenad snö är grå med svart.
Svart snö finns i Himalaya, glaciärer runt om i världen, Grönland och Antarktis.

Gemenskaperna skapa nya vattenreservoarer. Dessa reservoarer är beroende av regnvatten
och smältande snö för att fylla dem. På grund av föroreningar dessa vatten behöver behandling
innan livsmedel.

Reservoir bör vara djupt snarare än ytlig. Djupt vatten är kallare, vilket minskar
förångning, alger tillväxt i synnerhet den giftiga typ och insektsangrepp. Vattensporter är
förbjudna att sluta urinera, mens och pooing i vatten (Svarvning vatten till avlopp) .
vatten~~POS=TRUNC hantverk (Jet ski, motorbåtar ..) förorena (Olja, bensin, batterisyra
..)
de är förbjudna! Undantag: Park-Ranger transport.

En person kan inte förlita sig på samhället gör det rätt. Ingen behandling, delvis
behandling, felaktig behandling, kostnadsbesparingar, korruption, kriminalitet .. Hem
vattenrening blir obligatorisk.

Hem behandling av vatten kräver filtrering. Filtrering är att minska:
arsenik, asbest, klor, kloroform, karbonathårdhet, koppar,
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smuts, herbicider, tungmetaller, bly, bekämpningsmedel, rost .. Även i varmare klimat
filtrerat vatten måste kokas för att skydda mot dödlig
(Mikroorganismen) sjukdom.

Hot mot sötvatten Snart efterfrågan på färskvatten kommer att överstiga
tillgången på färskvatten.
Förorenad vattenvägar är (Vik, strömma, flod, damm, sjö ..) skapa en brist på
färskvatten. Dagvatten fylld med läkemedel, toxin, gifter .. Olaglig dumpning av
industriavfall, toxin, gifter ..
Förorenande av vattendrag ändar är förorenare åtalas, individer
FRÖKEN R3 alla andra, FRÖKEN R7 .
Komplettera sötvatten

Avsaltning använder mycket energi, kostsamt. Intag av vatten har negativ
miljöpåverkan, dra ett stort antal fisk, skaldjur, ägg .. in i systemet. Större havsvarelser
är fångade mot skärmar på framsidan av en intagsstrukturen. Kemisk behandling,
korrosion, skapa en varm saltlösning som släpps tillbaka i havet.

Avsaltning har hög borhalt vilket leder till sämre vattenkvalitet. Detta vatten som används i
jordbruket, boskapsskötsel och livsmedelsproduktionen resulterar i en hög bor nivå diet. Långvarig
krävande höga bor nivåer är ohälsosamt.

Återvunnet avfall vatten, passerar avloppsvattnet genom primära behandling
för att ta ut fasta ämnen, är näringsämnen avlägsnas, filter ta bort de flesta
bakterier och virus. Vatten tvingas därefter genom ett membran för
avlägsnande av molekyler. Tester visar inte alla hälso-risker.

Toaletten för att kranen är en sista utväg.
Flaskvatten (kostsam) är lämplig för resor. Plast (Har blivit ett allvarligt hot, sluta göra
och använda den) vattenflaskor släpper kemikalier som blir farligt när uppvärmning (Sol,
värmare) .
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Glas (Inget bly) flaskor rekommenderas.

Smaksatt dricksvatten
För variation dricksvatten är smaksatt. Några smakämnen är ohälsosamt och bör
undvikas. Smaksatt vatten kan serveras kall eller varm.

Lämplig smaksatta drycker: Köttextrakt, kyckling extrakt, kakao, kaffe, frukt,
örter, kryddor, te, grönsaker.
Ohälsosam smaksatta drycker och tillägg: Alkohol, konstgjorda färg, konstgjorda
smakämnen, konstgjorda och naturliga sötningsmedel, kolsyrade cola, Cordial, energi dryck,
Lemonade, koffeinfritt kaffe, juice, konserveringsmedel, natrium, ..

Dricksvatten är bäst
Daglig rutin: Få upp, har en 0.2l glas lätt kylt, filtrerat vatten. Före varje måltid (Frukost,
Early Day mellanmål, lunch, sen dag mellanmål, middag) har en 0.2l glas lätt kylt,
filtrerat vatten. Har dricksglas (Ingen plast) fylld med 0.2l av filtrerat vatten på varje
Unter tabell. Dricka under natten varje gång efter att du besökte en toalett & när man
har en torr hals, dricka vila på morgonen.

Varje person, organisation, regeringen som förnekar drickbart vatten eller är orsak,
verkan av förorenat vatten. Ställs till svars, FRÖKEN R7

Ingen vätskeintag Du har 4 dagar kvar att leva
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Bevattning! Använda grundvatten för bevattning utarmar jordisk reservoar av vatten
snabbare än den kan fylla. Resulterar i att torka upp en helt ekosystem, vilket skapar en
brist på färskvatten. Grundvatten bevattning avslutas. Någon illegal användning av
grundvatten för bevattning åtalas, FRÖKEN R7 . Regeringen tillåter grundvatten
bevattning, ersätts och det är medlemmar åtalas, FRÖKEN R7 .

Bevattning, med användning Sötvatten från floder, sjöar, bäck .. saktar vattenflödet. Detta
uppmuntrar avdunstning. Resulterar i torka! Denna typ av bevattning medfört slutar
civilisationer. End bevattning.
Breach: FRÖKEN R7

Produktutveckling
När människor skapar deras skapelser är att ha en början, ett slut och vara
återvinningsbara. Exempel: Hushålls produkt tillverkad
(början) Använd efter datum (slutet) , biologiskt nedbrytbar (Återvinningsbar) .

Allt görs är att kunna återvinnas!
Produkter från idéstadiet är att vara frisk, säker, icke förorenande biologiskt nedbrytbara och
annars återvinningsbara. Allt produceras och används är biologiskt nedbrytbart och eller på annat
återvinningsbara. Breach: FRÖKEN R7
Sluta, med hjälp av något som är ohälsosamt, osäkra, förorenar, inte är biologiskt nedbrytbar eller
på annat sätt återvinnas! Producera Tillverkning ohälsosamma, osäkra, förorenande gods är ett
brott, FRÖKEN R7

GM-gröda ( Monster utsäde) > GM-mat ( Ohälsosam mat)
genetisk modifierad (Engineered) Grödor bygger på frön förändrade av människor av 1GOD
s ursprungliga designen. I syfte att girighet, spekulation och kränkande 1GOD . 1GOD vill
inte Human Genetic reengineering. Evolution är att utvecklas, mutera, ...

Bakgrund: Under USA: s invasion av Sydostasien. Den amerikanska militären beordrade
utveckla och användning av herbicider (Agent Orange) ,
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ett vapen av, samlas förstörelse av vegetation och Eco-system. Lövverk borttagning
gjort det lättare från luften till pistolen flyr barn, kvinnor och boskap (Ökning killrate) . Den
förgiftade ekosystem lett till mutationer. Resultat fosterskador sjuka människor, djur ..

Herbicider är farliga, förorenande jord och vattendrag. Producenter är distributörer av
herbicider åtalas, FRÖKEN R7 . Regeringen som tillåter detta föroreningar ut, FRÖKEN R7
. mat förorenat (herbicider) är olämpliga för konsumtion (Djur, människa) . Det förstörs!

Herbiciden tillverkare (Giriga predatory parasit profitörer)
expanderat från Plantkillers in Seed gift. En normal frö modifieras med
användning av tekniker lärt skapa 'Herbicider'. Dessa ändringar skapar onaturliga
mutationer " Monster Seeds ' . Ändringar gör frön impotent att åter sådd av gröda,
vilket tvingar alltid köpa frön varje säsong (Onda omoralisk Girighet) . Bin avvisar
GM-växter!

Evolution märker den modifierade Seed. Den reagerar genom att ändra allt att utsädet
kommer i kontakt med, ekosystem, näringskedjan.
Grödor från genetiskt modifierat utsäde hamna rakt (bröd) till mänsklig
livsmedelskonsumtion eller via djurfoder (Fisk, kött, fågel) . Creatures (Sea varelser,
fåglar, däggdjur) fed GM Crops direkt (Kyckling, gris ..) eller indirekt (Rodent äter frö,
Gnagare äts av rovdjur, Predator dödades av Hunter blir Gourmet middag ..) . Ät inte
GM middag!
Mat varelser äter påverkar deras matsmältning. Att smälta modifierade växter ett djur
matsmältningssystemet måste ändra (Genetisk re ingenjör)

själv via Evolution. denna onaturliga (Anti GUD) typ Evolution skapar onaturliga
nya typer av mutationer. Okänd hot!
Genetisk modifikation (GM) är Anti 1 GOD , ett hot mot mänskligheten, alla andra
varelser och miljön. GM gröda på grund av flödet på effekten förändrar hela
livsmedelskedjan. Skapa mutationer som skapar nya sjukdomar och livshotande
Global Plagues i alla medlemmar i livsmedelskedjan! Folk kommer att bli mer sjuk, Die
yngre, mer sjuka barn, fler missfall ...

GM-mat ( Ohälsosam mat) : Alfalfa, barnmat, bacon, bröd, frukostflingor, Canola,
cikoria, majs, bomull fröolja, ägg, skinka, margarin, kött, papaya, ärtor, potatis,
Poultry, korv, sojabönor,
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Sockerbetor, sockerrör, Sweet-Paprika, tomater, vete, Zucchini ..
Säg " NEJ ' till genetiskt modifierade livsmedel !

Måste göra! Cure till detta hot mot mänskligheten och Eco System är förebyggande och
behandling.

FÖREBYGGANDE! Sluta: GM Research, utsäde produktion och
GM växtodling.
BEHANDLING! Regeringen åtalar: GM Scientist, chefer, direktörer, ägare, Crop
Growers till brott mot mänskligheten och mot ekosystemet. FRÖKEN R7
Regeringen avslutar hot genom brännhet GM Research och Seed
tillverkningsanläggningar. GM-grödor bränns. Förorenad jord var
genmodifierade grödor odlades är brända 3 år i rad. Regering som
inte genomför denna behandling' ersättas.

NEJ GM> NO GM Seed> NO GM Beskär> NO genetiskt modifierade livsmedel
Hemma inte äter GM mat! Uppmuntra familj, vänner, grannar, arbetskamrater, att inte äta genetiskt
modifierade livsmedel! Sluta (Icke våldsam) ! Gemenskapen från att producera, sälja, köpa, genetiskt
modifierade livsmedel! Det är ditt moraliska och civila duty.to slut GM (Utsäde, skörd, mat) !

Pestkontroll
Inside Insekts (kemisk) som används, attackera nervsystemet. De gör ofödda,
nyfödda hyperaktiva. Insekts irritera mänskliga och sällskapsdjur andningssystem. Använd
inte Insekts inuti. Håll inne rent och snyggt.

utanför Insekts (kemisk) används på grödor, fruktträdgårdar
och mat. Grödor, fruktträdgårdar och mat som har förorenats
är otjänliga som livsmedel eller djurfoder. De bränns av
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gemenskap (Grevskap) . Insekts sippra in i vattensystemet hamna i Oceans.
Förorenar Ocean Eco-systemet, förorenande skaldjur.

Fracking
Fracking är ett stort hot mot miljön, samhället, människor ..
Fracking är processen för borrning och att injicera vätska vid högt tryck in skifferblock
sprickbildning det frisättande gaser (toxisk) . Det höga trycket utlöser 'Jordskalv'.

Varje process behöver miljontals liter vatten. Vattnet har giftiga kemikalier och
sand till. Under processen metangas
(Ökar Global uppvärmning) och giftiga kemikalier förorena närliggande grundvatten. Att
dricka detta vatten har resulterat i fall av neurologiska, sensorisk och andnings skador
på människor, djur.
Spillvätska finns kvar i ovan jord pölar att förånga. Frigöra flyktiga organiska
föreningar i atmosfären, kontaminerande luft, skapar marknära ozon och surt regn. Detta
resulterar i ohälsosamma boskap, grödor, frukt och shriveling oätliga betesmark ..
Invånarna klagar över trötthet, illamående, huvudvärk och värre.

Ibland sprängämnen används som utlöser jordbävningar. Användningen nära
gränslinjer kan utlösa en stor jordbävning. Dessa explosioner skada underjordiska
reservoarer. De släpper gaser som kan börja 'Wildfire s'!

Fracking är en ekologisk katastrof. Fracking slutar!
Ägare är operatörerna åtalas, FRÖKEN R7 . Regeringen som tillåter Fracking ersätts
dess medlemmar till svars, FRÖKEN R7 .

Sopor
Skapandet av Garbage reduceras!
Biologiskt nedbrytbara eller återanvändbara förpackningar används.

Göra engångsprodukter * SLUT! Utskrift Skräppost * SLUT!

Tillverkningen av onödiga SKRÄP (Samlar, gadgetar, designerns redskap ..) * SLUT!

* Dessa leverantörer åtalas, FRÖKEN R7
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Det är ditt moraliska och civila duty.to slutet dumpning av illigal Skräp sopor i ditt
närområde community! Håll familj, vänner, grannar, arbetskamrater, företag,
gemenskap, ansvarig för förorenande! Samhällen är ut ur rummet för att dumpa
skräp (Deponi) .
Vi måste minska Garbage NU!

Papper
Skär användningen av papper. Detta minskar skräp. Det sparar träd!

Byta ut tidningar med digital nyheter. Tidningar få föråldrade nyheter utan video.
Tidningar Syftet är att sälja annonser, kändisskvaller och föråldrade
sensationsnyheter. Sluta! Att köpa tidningar!
Byta ut tidningar med digital publicering. Tidskrifter få föråldrade uppgifter utan ljud,
video. Tidskrifter syfte är att sälja annonser, med lite relavant användbar information.
Utan förmån för audio video. Sluta! Att köpa tidningar!

Byta ut böcker med digital publicering (E böcker, Pdf s) . Böcker är tung.
Uppdatering kräver en ny bok. De har inget ljud, video. Kan inte kopieras. Tar upp
för mycket utrymme. Sluta! Att köpa böcker!
Byta ut dagböcker tidskrifter med digitala filer. Dagböcker Tidskrifter är böcker (Se
byta böcker) . Sluta! Att köpa böcker!

Byta ut kontors PM med e-postmeddelanden. Byta ut pappersarkiv
med digitala filer.
E

End pappersbaserade reklam ( Skräppost) . Inga fler Skräppost!

Distribuera Skräppost är Environmental Vandalism, FRÖKEN R7 .

Den nu föråldrade tryckta papperet strimlad. Indränkt i vatten. När mosig det matas till
maskar i en mask gård.

Plast
Plaster skjul mikropartiklar. Dessa har kommit in i livsmedelskedjan inklusive
människan (Blod, organ) . Att bygga upp i kroppen de är ett okänt hot mot människors
hälsa och överlevnad.

Byta ut plast dryck och matbehållare med återanvändbara glas,
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keramiska kärl. Avsluta produktion av plastbehållare. Avsluta produktion av all
plast cuttlery och sugrör. Brott är Environmental Vandalism, FRÖKEN R7 .

Byta ut plast bära väskor med återanvändbara tygpåsar. End tillverkning av alla plastpåsar! Brott
är Environmental Vandalism, FRÖKEN R7 .

Byta ut plast skodon med trasa eller läderskor. End tillverkning av all plast
skor! Brott, FRÖKEN R7 .
Byta ut plast kläder med bambu, tyg, bomull eller ull kläder . End tillverkning
av all plast kläder! Brott, FRÖKEN R7 .
Byta ut plastleksaker med leksaker tillverkade av metall eller trä. End tillverkning av alla
plastleksaker! Brott, FRÖKEN R7 .

Byta ut plasthöljen på konsumtionsvaror med höljen gjorda av metall eller trä. End
tillverkning av alla plasthöljen på konsumtionsvaror! Brott är Environmental
Vandalism, FRÖKEN R7 .
Byta ut plast möbler med möbler tillverkade av metall eller trä.
End tillverkning av all plast möbler (insida utsida) ! Brott, FRÖKEN R7 .
Byta ut plast VVS-produkter med VVS-produkter
(Inuti, utanför, tunnelbana) tillverkad av metall. End tillverkning av alla plast
VVS-produkter! Brott, FRÖKEN R7 .

Avsluta använda, med plast i hem, skola och arbete.
Shoppingcenter varuhus
I en Shopping Complex har 7 Retail försäljningsställen som säljer samma varor

(jeans,..) drivs av 7 olika profiteering Enheter är ett slöseri med energi, kapital,
golvyta. De 7 Detaljhandeln är ersatta med en
cron försäljningsställe (1 Cron för varje segment) . En Shopping Complex
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skall ersättas med ' CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) '! Parasit Predatory
spekulation Enheter (Varuhuset, återförsäljare) läggs ned, ägare, operatörerna åtalas, FRÖKEN
R6 . Cron Retail ersätter alla Fastfood Kloner med en sund (alkoholfri) Beverage Bar. CRBC
är en del av en Shire Oasis (Custodian Guardian bor här) .

Nagelsalong skapa giftiga ångor. De är en hälsorisk en luft förorenaren. Denna
förorening kommer in i luftcirkulationssystem. Anställda har andningsskydd. okunniga
kunder (offer) gör det inte. Dessa butiker är vidöppna, sprider giftiga ångor inandas av
förbipasserande. Denna hälsorisk är mest threating till gravida kvinnor, nyfödda och
äldre. Om du har varit utsatt för giftig rök stämma salongen och köpcentrum för
ersättning. Stäng av dem, förbjuda dem. Åtala ägare, chefer, FRÖKEN R7 Det gäller
även för skönhet och frisör salonger. Notera! Gäller inte hår fräsar.

Stadsplanering
Syftet med Shire Planering är att utnyttja mark till mest nytta för gemenskapen och
Habitat. Det är viktigt för en gemenskaps och Habitat att harmonisera. All bördig mark
måste utnyttjas för att odla mat, boskapsuppfödning, se helgedomar finns för
ursprunglig vegetation och lokala inhemska varelser (Icke främmande) . Icke bördig
mark ska användas för inhemska, icke inhemska byggnad. Befintliga byggnader på
bördig mark rivs och återvinns på icke bördig mark. Herrgårdar med fåfänga trädgårdar,
fritidshus, lägenheter, takvåningar, är pension byar ersätts med Shire kluster hem på
icke bördig jord.

Städer med 1 miljon + boende och motorvägar har 2 stora problem:
föroreningar och rusningstid trafikstockningar. Båda problemen behöver
nu inte senare lösningar. Depå Guardian lösning. Freeway Spårvagnar (Se
Shire planering)

ersätta individuell transport! Rail ersätter lång tid Big rig
transporter.
Under ett utkast i Australien hundratals får ropade eftersom de
plågsamma långsamt dog av törst. Närliggande golf cources vattnade
deras putting green. Golfare drack kylt vatten mestadels blandad med
alkohol.

Detta är äckligt! 1 GOD är arg. Golf en dum värdelös elitistisk underhållning. Det
slutar! Golfbanor återvinns för mat odling.
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Golfare är onyttiga samhällsmedlemmar. De är olämpliga att inneha ledande
positioner. Depå Guardian SKAM SHUN!
Dricksvatten brist och drag gör det oacceptabelt att driva privata, comercial och turist
simbassänger. Alla pooler är fyllda med jord. Ägare är inte kompenseras. CG SKAM
SHUN!
Celebrity sport behöver ändamål bygga anläggningar (Hall, Stadium ..) , infrastruktur (Rail,
Vägar ..) . Detta slösar samhällets resurser och skapar långsiktigt (Grevskap) skuld.
Anläggningar är en energi odåga och skapa en hel del skräp. Sluta bygga dessa
anläggningar och riva befintliga.

Dessa händelser levererar underhållning, alkohol, Cola, andra söta drycker, Spel,
ohälsosam mat (Oljig, fet, salt) ofta tillsammans med våld (Misshandel, ilska, kasta
föremål, vandalism) . Evenemangets skapa en hel del skräp (Flaskor, livsmedel, papper,
plast, burkar) behöver lagra
(Landfil) . Gambling leder till brott: Fusk (Nobling, riggning av resultat ..) , Hot,
utpressning, våld. Detta avslutar!

Animal Exploitation
Djurplågeri upphör. Batterihöljet rivs. Ersätts med 'Frigående'. Batterihöljes operatörer
åtalas, FRÖKEN R4 .

Life Animal transport längre än 30 km ändar. Överträdelser av primärproducent, agent,
trafikutövare åtalas, FRÖKEN R4 .
Cirkusdjur underhållning ändar. Animal tränare, är Circus operatör åtalas, FRÖKEN R4
.
Temapark djur underhållning ändar. Animal tränare, är Themepark operatör åtalas, FRÖKEN
R4 .
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Zoo stängs och ersätts av djurlivfristäder som hus lokalt specie. Illegal Zoo är
stängd, operatör får talet, FRÖKEN R4 .

Animal kämpar End. Djurägaren, tränare, promotor bur, FRÖKEN
R4 . Vemsomhelst (S) tillhandahålla spel får, FRÖKEN R6

Racing djur upphör. Racing plats är stängda, rivs. Racing djurägaren, tränare och
racing plats operatör åtalas, FRÖKEN
R4 . Racing arenans rivs.
Thrill dödande (Safari jakter, kungliga jakter, andra jakter) av
Animals Ends.

Promoter är Hunters åtalas, FRÖKEN R4
Endast Rangers kan slakta djur.
Lantbruk: alltför stora lager av boskap per acre resulterar i överbetning och
eventuell erosion av mark. Resulterar i undernärda lidande djur. Överbeläggning,
betning ändar. För varje lidande djur bonde, ranchägare får, FRÖKEN R4
en

Erosion av mark förekommer också när alla träd tas bort från land. Den främsta
orsaken till erosion av mark och lidande boskap är mis ledning och alltför liten
operation. CG-lösning: Shire skapar Cron med kvalificerade personer och kommersiell
livskraftig drift storlek.
E

Militär
Militär förorena med transport och sprängämnen, AN
(Atomic nukleär) , B (biologisk) , C (kemisk)
vapen. De är ett hot mot människor, djur, växter. Forskare som
skapar dessa vapen får FRÖKEN R7 .
Produktions faciities, lager av dessa vapen är
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rivas, förstördes av SHIRE. Governmentthat tillåta produktion eller lagring av dessa
vapen ersätts och få, FRÖKEN R7

ÖVERLEVANDE Bön

Survival Day 11.1.7.

Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn) Tack du för överlevnaden av
mänskligheten
Jag strävar efter att hjälpa min kropp, specie & samhälle överleva jag ska göra
överlevnad min nr.1 prioritet Vänligen stödja mina ansträngningar att överleva
härlighet 1 GOD & den bra av mänskligheten

Denna bön används på överlevnad dag (CG Kalender)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Fun-Day teman * som är immportant till miljö:
Föroreningar Dag 4.2.7 ~ avlövnings Dag 6.2.7 ~ Förintelsen Dag 8.2.7
Habitat Day 9.1.7 ~ Survival Day 11.1.7 ~ Pet Day 11.3.7 God hälsa Day 12.1.7 Missbruk
Day 12.2.7 Buske Dag 13.1.7 Tree Day 13.3.7 Fun-Day teman tillgodose ett
samhälle behöver för att fira att skämmas och komma ihåg.
* New-Age time-management

Bränning, sopor, förorenande, miljö vandalism är inte bara ett hot mot denna
generation, nästa generation men kommande generationer.
Barn är att rapportera föräldrar som brinner, dumpa sopor, skapa för mycket skräp,
förorenar luft, jord, vatten, är miljö vandaler, förstör deras barns framtid. Föräldrar
håller ansvarig, ta bort och FRÖKEN R7 politiker som tillåter eller är ansvariga för:
Burning, sopor, förorenande, miljö vandalism!

Icke-andningsluft Du har 4 minuter kvar att leva
No-vätskeintag. Du har 4 dagar kvar att leva!
Depå Guardian leva i harmoni med en GUD talet skapelser!
Många Miljö har sällskapsdjur orsaker. De tillbringar passion, tid och pengar. Alla mycket
trevlig, gör en person känner sig bra.
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De smala gränser flesta orsaker. Resulterar i något framsteg i stora människans
överlevnad orsaker: Förorening (Luft, jord, vatten) , våld (Hem, gemenskap, global) ,
Rikedom Apartheid (Godset passerar på läge, kraft, rikedom, parasitisk, predatory,
spekulation) , Klimatförändring!

Endast en organisation med moralisk styrka, oändliga uthållighet och
1 GOD givna lösningar kan försäkra mänsklig överlevnad.

Join Us! > Var grön! > Var en förvarings!

Depå Guardian också följa inget våld Concept, Chain of Evil, ekonomiska begrepp,
7Scrolls, N-At-m.

Slutet
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