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MENGHINDARI dan Malu

Konsep hijau
Menjadi hijau keterampilan kelangsungan hidup manusia !!!

Kustodian Wali ' Konsep GREEN 'Upaya'
untuk mengubah orang dari menjadi
ancaman bagi orang lain dan ' Planet bumi '. Ke
Penjaga 1 ALLAH 'S kreasi!
Makhluk ' hijau ' dimulai di rumah termasuk
tetangga dan masyarakat. Sebuah Kustodian
Wali Gathering merupakan hub aktivis lokal (Lingkungan,
keadilan sosial, agama) .

Kami mendesak semua lingkungan bergabung dengan kami, 'Memulai CG Gathering.

Mari bersama-sama melindungi Planet kita yang indah. Tahan, polusi, Vandal
Lingkungan, mendustakan Perubahan iklim, parasit Predator pencatut,
Akuntabel (Setiap hari non kekerasan) !
Kustodian Wali MENGHINDARI dan Malu . Sebuah Komunitas memegang bersalah akuntabel, NONA R1-7
. Pemerintah terpilih yang ternyata Konsep hijau menjadi UU.

Setiap manusia, hewan memiliki 1 ALLAH diberikan hak untuk tidak beracun tercemar,
bernapas, udara, non bersih! Setiap manusia, hewan memiliki 1 ALLAH diberikan hak
untuk beracun, non tercemar, minum, bersih, air non segar! Setiap manusia, hewan
memiliki 1 ALLAH diberikan hak untuk tidak beracun, non tercemar, non genetik
dimodifikasi, dimakan, sehat, makanan! Setiap manusia, memiliki 1 ALLAH diberikan hak
untuk pelindung, pakaian terjangkau dan alas kaki!
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Setiap manusia, memiliki 1 ALLAH diberikan hak untuk higienis pelindung, tempat tinggal,
terjangkau! Setiap manusia, memiliki 1 ALLAH diberikan hak untuk pengobatan gratis
ketika sakit!

Setiap manusia, memiliki 1 ALLAH diberikan hak untuk komunitas bebas kekerasan!

kecanduan
Ketagihan perilaku kompulsif berulang memuaskan kebutuhan yang dirasakan. Pecandu
menipu diri sendiri dengan tidak menerima bahaya perilaku mereka lakukan. Mencelakai diri
sendiri, keluarga, teman, rekan kerja & masyarakat. Jauhkan pecandu dari anak-anak.

Pecandu delusi! Pecandu tidak percaya mereka kecanduan selama mereka menikmati
mereka-diri & memegang kehidupan mereka bersama-sama.
Realistis, kecanduan membatasi pecandu individualitas & kebebasan karena mereka menjadi lebih
terbatas dalam perilaku mereka.

1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

KECANDUAN Doa

Yy

ÿÿÿÿ

hari kecanduan 12.2.7.

sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati wali kustodian
yang setia paling indah Anda (1 st nama) Bantu saya menjadi tidak pecandu
Membantu Manusia mengandung kecanduan Menghukum penyedia
kecanduan dalam hidup & Afterlife Mari komunitas ini menjadi kecanduan
bebas Untuk Kemuliaan 1 ALLAH & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada Addiction Day! Atau sesuai kebutuhan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Pecandu dengan kecanduan terlarang menikmati sifat rahasia dari kebiasaan mereka! kecanduan
terlarang mengakibatkan penjara, kehilangan harga diri.

Pecandu bodoh (bodoh) , mudah tertipu (bodoh) dan lemah (Menyedihkan) !
Ketika orang kecanduan, kesenangan mereka sering menjadi terfokus pada melakukan kebiasaan
mereka, menghidupkan kembali penarikan. Daripada penuh
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berbagai pengalaman yang membentuk potensi penuh mereka untuk kebahagiaan non
kecanduan. Sebuah moral, tugas sipil, alway terus addics jawab.
Kecanduan menjadi ancaman bagi diri mereka sendiri dan masyarakat. Mereka menjadi
delusi, bermoral, tidak jujur, curang, egois, tidak peduli dan anti sosial. Sebuah moral, tugas
sipil, alway ini addics laporan.
Pecandu membutuhkan bantuan psikiater dan bantuan kelompok pendukung. Pecandu kambuh
dikarantina untuk melindungi masyarakat khususnya anak muda.

adrenalin

Kecanduan

adrenalin, hormon yang bertindak sebagai neurotransmitter. Penyebab utama dari reaksi stres
untuk ancaman terhadap integritas fisik dari tubuh.

partisipasi yang berlebihan dalam aerobik, balap mobil, jogging, sky diving, ...
Partisipasi memberikan adrenalin yang mengarah ke kecanduan. Pecandu ini menjadi tertekan ketika
mereka tidak bisa mendapatkan terburu-buru mereka'.

Ketika Adrenalin dilepaskan ke dalam aliran darah bertindak untuk
meningkatkan detak, tekanan darah, melebarkan pupil, meningkatkan kadar
gula darah dan mengalihkan aliran darah dari kulit dan organ dalam. Orang
yang sering marah-marah, bersalah, mengkhawatirkan membangkitkan
adrenalin mereka meskipun mereka mungkin duduk-duduk melakukan apa-apa
lagi. Marah, bermeditasi worried_.

Kebutuhan untuk kecepatan adalah penderitaan adrenalin.

Setiap balap memberikan adrenalin. Winning memberikan rush
yang lebih besar. Tubuh manusia tidak dirancang untuk kecepatan.
Mereka tidak perlu untuk kecepatan. Menang adalah egois.

Pemenang buru-buru mengarah ke menginginkan lebih. Kehilangan leeds kecemasan. kecemasan ini
menyebabkan putus asa. Ingin menang di biaya apapun (Kecurangan, penyalahgunaan zat, membunuh untuk
menang ..) .
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perilaku anti sosial memberikan adrenalin.
Semakin menjengkelkan, membuat murka besar terburu-buru. Tanyakan
setiap punk jalan teroris (Burnout, ekor gating, memotong, mendorong jalan,
ekstra wheelies keras) , Anggota geng (Bullying, vandalisme, kekerasan) ,
pembunuh berantai (Menimbulkan rasa takut, sakit, kematian)

perilaku sosial Anti ancaman bagi masyarakat yang procecuted NONA R1-7
Ini adalah tugas sipil untuk melaporkan, jalan marah, berbahaya mengemudi, kecelakaan.

kegiatan berbahaya (Stunts, thrillseeking ..) memberikan adrenalin. Orang
yang dinyatakan tidak bisa mendapatkan pemenang terburu-buru
melakukan hal-hal yang berbahaya. Kegiatan ini mendorong peniru yang
terluka, terbunuh, menjadi ancaman bagi orang lain. kegiatan berbahaya
end, NONA R2 . Peserta harus membayar untuk penyelamatan dan
expences medis.

Menjadi seorang pecandu adrenalin adalah penyakit. Mencari pertolongan!

Alkohol

Kecanduan

Alkohol dikonsumsi melalui minuman dan makanan. Mengkonsumsi Alkohol menyebabkan perubahan
perilaku (kemabukan) . Kemabukan . alkoholisme merupakan penyebab utama Kecelakaan, Serangan,
Pemerkosaan, Vandalisme. Pemabuk adalah beban, gangguan dan ancaman bagi masyarakat.

Alkoholisme adalah kebutuhan kuat untuk mengkonsumsi alkohol.
Seperti semua pecandu, Alcoholics menempatkan kebutuhan mereka sendiri egois di atas bahwa
dari orang lain dan masyarakat. Alcoholics akan mengemis, meminjam dan mencuri untuk minum! Alcoholics
membutuhkan pengobatan. Pengobatan terdiri dari pengeringan keluar! Pengobatan tidak
menyembuhkan. Pecandu alkohol segera telah kembali menjadi pemabuk!

Bantuan terbaik untuk Alcoholics adalah untuk menghentikan ketersediaan Alkohol.

Produksi, pemasaran dan distribusi Alkohol berakhir.

ZERO TOLERANSI ke ALKOHOL !!!
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KEKRISTENAN adalah penyebab utama penyebaran Alkoholisme.
Christian Idol (Idola palsu) Yesus (Mesias palsu) mengatakan kepada
orang-orang Kristen untuk minum Alkohol (anggur merah) . Kristen minum
alkohol di mess agama dan pertemuan non agama. Christian HE dan SHE
minum alkohol sebelum kawin. Christian SHE Alkohol minum terus
menerus selama kehamilan dan menyusui (Bayi lahir seorang pecandu
alkohol) . orang tua Kristen mendorong anak-anak mereka untuk minum
Alkohol. orang tua Kristen adalah orang tua yang buruk!

Seorang Kristen muda yang memiliki disapih Alkohol melihat di mess
di gereja, Imam, orang tua, teman, tetangga minum alkohol. Seorang
Kristen muda melihat orang tua minum alkohol di rumah, Leisuretime
dan fungsi. Seorang Kristen muda (Dia dan dia) kapan

bersosialisasi dalam kelompok usia mereka menghadapi tekanan teman sebaya untuk minum pesta untuk dapat
diterima. Muda Kristen HE mendapatkan SHE muda mabuk untuk kawin atau pemerkosaan. Kedua menjadi
'Sampah'. Malu, Shun, Sampah!

biarawan Kristen tidak bisa menemukan inspirasi spiritual melalui
berdoa dan membaca tulisan suci beralih ke alkohol untuk inspirasi
spiritual. Tidak senang, biarawan diproduksi Alkohol mereka sendiri. Memproduksi
dan minum alkohol terus biarawan dalam keadaan konstan mabuk.
Sekarang mereka memiliki wawasan (La la tanah) .

Sekolah Katolik seperti Taverns. Kepala sekolah memiliki bar (Alkohol
mahal) , Guru klub sosial memiliki bar. Administrasi memiliki anggur (murah)
untuk kekacauan dan penggalangan dana.

Setiap Jumat dan Sabtu mabuk Kristen Bash, Pemerkosaan dan Bunuh.
Pada hari Minggu mereka 'Mengaku' mendapatkan 'Dimaafkan'. Setelah mereka pergi ke mess untuk minum (Alkohol)
. Setelah gereja mereka pergi pesta minum dengan teman-teman, keluarga. Pesta minuman Kristen adalah
penyebab utama 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga'. 1GOD adalah kecewa, tidak akan memaafkan tapi meminta
pertanggungjawaban begitu Humankind. Setiap mabuk adalah bertanggung jawab.

Kristen karena mendorong konsumsi alkohol tidak
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diterima sebagai agama atau sekte. 1GOD tidak ingin Manusia menghancurkan kesehatan
dengan mengkonsumsi alkohol. 1GOD kecewa dengan kecanduan Kristen Alkohol. Catatan! 1
ALLAH diadakan Yesus jawab untuk mendorong Alkoholisme. Yesus disiksa dan dipakukan
di kayu salib.

Mengatakan TIDAK ke Kristen !!! Katakan TIDAK untuk Alkohol !!!
HARUS DILAKUKAN :
SHE bukan untuk kawin dengan mabuk HE. DIA tidak untuk kawin dengan mabuk SHE. SHE minum selama
kehamilan diletakkan di bawah rumah tahanan. SHE minum sementara menyusui diletakkan di bawah rumah
tahanan. Sebuah komunitas memiliki tugas perawatan untuk setiap yang belum lahir, bayi yang baru lahir.
Beralkohol SHE tidak cocok untuk menjadi orangtua. orang tua asuh membesarkan bayi Beralkohol SHE.

Orang tua dengan anak-anak di bawah umur (SHE 17, HE 18) bahwa minuman alkohol tidak dapat
diterima. Setiap masyarakat memiliki tugas perawatan untuk setiap di bawah usia anak. Beralkohol
Orangtua Kudus Matrimony kontrak dibatalkan anak di bawah umur mereka dibesarkan oleh Foster-orang
tua.

Fasilitas pendidikan yang Alkohol bebas. pendidik (Kepala Sekolah, Guru,
Administrator) yang membawa, mengkonsumsi alkohol dikeluarkan dan dilarang dari
Sekolah. Pendidikan-fasilitas Kristen ditransfer ke pendidikan publik (Tanpa
kompensasi) . Pendidik Kristen
(Kepala Sekolah, Guru, Administrator) dihapus dan dilarang Pendidikan. bar sekolah
mereka dibongkar Alkohol mereka hancur!

setiap komunitas (Shire) memiliki tugas perawatan untuk rakyatnya.
Alkohol ancaman masyarakat yang terkandung dan diberantas. Setiap
Shire adalah untuk melarang alkohol dan menegakkan larangan
tersebut. Provinsi melarang produksi dan distribusi Alkohol . produksi
ilegal, distribusi Alkohol dituntut: NONA R6

Produksi yang ada, distribusi Alkohol dihentikan dan ditutup. Semua alkohol
hancur. Tidak ada kompensasi yang diberikan.
Deny gereja-gereja Kristen, status badan amal kultus dan pembebasan pajak. Membuat sedang mabuk
Crime sebuah, NONA R2 Tidak ada jaminan untuk pemabuk.

Setiap Kejahatan yang dilakukan ketika sedang mabuk ganda Rehabilitasi.
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Air disaring untuk Kesehatan
yang baik !!!

Narkoba

Kecanduan

Ini adalah pengetahuan umum bahwa obat (Mengubah pikiran zat) adalah
buruk bagi tubuh manusia. Namun 99,9% dari Junkies Obat
mengambil obat oleh pilihan. Mereka luar biasa bodoh dan anti
sampah masyarakat.
Jangan merasa kasihan Obat Junkies masalah mereka adalah diri ditimbulkan.
Mereka adalah beban dan ancaman. Meminta pertanggungjawaban mereka,
setiap kali.

Cage ancaman ini kepada masyarakat, NONA R4 .

Produsen, Distributor, penyedia pikiran-mengubah zat, ilegal atau
disahkan (Bad Hukum) , Dikurung, NONA R7 . hukum yang buruk
dibalik, dihitung sejak.
Marijuana, Codein tidak kedokteran. Mereka tidak akan digunakan. Mereka adalah obat illigal, NONA
R7

Setiap Kejahatan yang dilakukan saat berada di bawah pengaruh pikiran
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substansi mengubah (S) trebles (X 3) Rehabilitasi. Berada di bawah pengaruh alkohol dan zat
mengubah pikiran Rehabilitasi meningkat dengan multiplier dari 5. Catatan! Dulu dan
sekarang Obat, Alkohol pecandu hanya dapat digunakan di ' WMW x2 'Atau lebih rendah.

ZERO TOLERANSI ke
Mengubah pikiran ZAT
makanan

Kecanduan

Makan adalah penting kita tidak bisa hidup tanpa itu. Makan adalah suatu keharusan, lebih dari makan adalah
kecanduan. Overeaters (Blubber Orang) dapat berharap untuk mendapatkan, blubbery, mendapatkan lebih banyak
berkeringat, ban lebih mudah, kesulitan menemukan kain yang cocok, menemukan kursi yang tidak nyaman ketat,
arteri kesulitan mengikat tali sepatu, telah tersumbat, tekanan darah tinggi, mendapatkan diabetes, mati muda,
kemungkinan memiliki anak obesitas.

Lemak baik untuk kuda nil dan paus. Bagi manusia terlalu banyak lemak memuakkan. Kelebihan
berat badan membuat seseorang lebih dari napas, lesu, ban mudah, memiliki lebih
sickies, menjadi beban bagi
diri sendiri, keluarga, rekan kerja,
teman, masyarakat. Menjadi
lebih berat tidak dapat diterima. Membantu
orang menurunkan berat badan.

Berhenti menjadi blubbery. End memiliki alkohol dan
pemanis buatan dalam makanan atau minuman. Mengurangi
tajam menggunakan pemanis alami, mengurangi asupan
natrium, menggunakan garam beryodium hanya. Berhenti
makan diproduksi dan GM
(Genetik dimodifikasi) makanan.

Banquet, Pesta, Smorgasbord, panjang jenis makanan dari makan di luar. Selama makan keluar.
Mengkonsumsi Alkohol sambil makan keluar. Gurun berada di luar. Makan kecil porsi adalah dalam.
Minum air dengan makan adalah di.
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Patuhi wali Kustodian 'Rutin Harian'. mengurangi jumlah

Anda makan untuk setiap makan. Minum minuman tanpa gula. Hindari minuman fissy.

Apakah hari setiap hari, latihan malam. Amati 'Malam Jam malam'. Pray:

1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

Yy

ÿÿÿÿ

LAPISAN LEMAK - Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali Anda
yang paling indah (1 st nama) Terima kasih untuk memasok saya dengan minuman harian
& makanan Bantu saya untuk tidak makan berlebihan & menjadi blubbery

Saya berusaha untuk menjadi layak porsi kecil makanan setiap hari Semoga aku
terhindar masalah kesehatan menyakitkan karena makan berlebihan Untuk Kemuliaan 1GOD
& Baik dari Manusia
orang lemak menggunakan doa ini sebelum setiap umpan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Perjudian

Kecanduan

Perjudian menggunakan kelemahan manusia, tipu daya untuk membawa kesengsaraan orang,
keluarga dan masyarakat. promotor perjudian memangsa orang putus asa lemah. envoles judi
taruhan (Pada apa pun) , lindung nilai
(Asuransi, futures, opsi ..) , lotere (Anda harus berada di dalamnya untuk menang) , berspekulasi (Berharap
peningkatan nilai aset) . Jangan merasa kasihan penjudi. Lemah, egois, bodoh ini individu percaya
bahwa mereka layak kekayaan belum diakui. Mereka tidak. Tahan mereka bertanggung jawab NONA R7
.
peserta hiburan kenyataannya adalah penjudi yang paling
memalukan. Mereka berperilaku menjijikkan, mengkhianati,
menipu, berbohong, menghina orang lain, diri mereka sendiri,
perjudian yang mereka menang. Pemenang longgar mereka

kemenangan untuk 100% pajak atas kemenangan. Pendapatan belum dikenakan pajak jauh. Shun
Pemain, Promotor, Sponsor ..
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mengambil keuntungan dari masyarakat kelemahan adalah kejahatan, penyedia
kandang perjudian, NONA R7 . tempat perjudian

(Betting toko, Kasino, pertukaran Future, hiburan Reality,
Bursa saham) tutup. Semua keuntungan, aset penyedia judi,
profesional
penjudi (Fund manager, spekulan tanah, berjangka pedagang, pedagang saham,
..) disita. Batal Freehold (Properti investasi) .
Individuls' yang menang . longgar untuk pajak 100% pada kemenangan. Pemerintah yang memungkinkan
perjudian diganti anggota itu mendapatkan NONA R7 .

Penjudi bodoh, tertipu, orang jahat egois. penyedia judi adalah penipu parasit
predator mencatut ini. Keduanya BAD dan bertanggung jawab.

ZERO TOLERANSI ke PERJUDIAN
Perbelanjaan

Kecanduan

Anda memasukkan sebuah toko dan Anda tidak bisa pergi
tanpa belanja. Sebuah produk baru dilepaskan atau ½
tahunan 'Sale', Anda berdiri di luar toko selama berjam-jam,
Anda harus menjadi 1 st untuk mendapatkan produk (S) .
Anda adalah seorang pecandu! Sebuah pecandu belanja!
Pencatut menggunakan pecandu untuk keuntungan mereka. Pemasaran menciptakan
sesuatu yang baru (Junk biasanya tidak diperlukan) . Kemudian pasar sebagai sesuatu
yang setiap orang harus memiliki.

kampanye iklan terutama ditujukan untuk pecandu belanja. Penyedia sampah untuk Belanja
Pecandu merupakan sumber besar sampah dan sampah. Iklan non penting berakhir.
Pengiriman mail sampah untuk kotak surat berakhir, pelanggaran: NONA R4 . Non penting
memiliki pajak 50% tambahan dikenakan biaya. Junkie ini mencari bantuan.

belanja bertanggung jawab: Tidak ada belanja impuls

(Membuat daftar belanja dan tongkat itu) . Berbelanja sendiri. Hanya
pembelian penting (No junk) .
Jangan menggunakan kartu kredit.
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Merokok

Kecanduan
Merokok kecanduan, sebuah kesengsaraan manusia!

Perokok bau dari mulut, pakaian mereka bau
mereka bau atas sebuah ruangan. abu mereka &
puntung di mana-mana. Mereka kotor, menjijikkan,
individu bau. Jauhilah mereka! Malu mereka.

Perokok risiko kesehatan untuk diri mereka sendiri. Mereka
membakar mereka bibir, gigi, gusi, mulut, tenggorokan, tenggorokan
& paru-paru menjadi sakit, beban bagi masyarakat. Perokok malas
mengambil banyak istirahat asap dan ditimbulkan diri sickies.

Perokok risiko kesehatan bagi orang lain. perokok hamil menyakiti belum lahir mereka. Setelah
bayi yang baru lahir ini dihukum kehidupan mengalami masalah kesehatan. Mereka mungkin
memiliki cacat, cacat .. Menyakiti belum lahir: NONA R3 Anak-anak dari orang tua merokok
adalah untuk menuntut orang tua mereka untuk kompensasi.

Perokok yang lalai. Mereka mulai kebakaran, rumput rumah,
hutan. Mereka bertanggung jawab,
NONA R4 dan membayar kompensasi. Perokok api, orang
luka-luka, hewan, NONA R5 . Itu membunuh orang, hewan, NONA
R6

perokok pasif (serangan) menyakiti orang. Perokok yang menciptakan perokok pasif yang
dituntut, NONA R3 . entitas (Rekreasi, hiburan, pekerjaan ..) yang memungkinkan merokok
dituntut, NONA R3 dan harus membayar ganti rugi. Pemerintah yang memungkinkan merokok
diganti dan bertanggung jawab, NONA R7 .

pada tahun 1951 * didirikan bahwa merokok tidak sehat ancaman yang parah.
Pemerintah dan pemerintah lembaga, departemen yang tidak merokok 'Ban' gagal untuk melayani
dan melindungi masyarakat. undang-undang retrospektif dilewatkan dan ini mendapatkan bersalah, NONA
R7 .
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Setiap individu atau kelompok, bisnis atau badan lain yang mempromosikan

(Periklanan, pemasaran, gratis) , memungkinkan (Orang tua, guru, pekerjaan, klub,
restoran, tempat hiburan) , keuntungan (Produsen, pemasok, transporter, grosir,
pengecer) , Membuat tersedia 'Merokok' dan atau merokok aksesoris, NONA R7

Tidak peduli apa yang berisi 'Asap'.

Tindakan merokok adalah risiko kesehatan.

ZERO TOLERANSI ke MEROKOK !!
Teknologi baru

Kecanduan

pecandu Teknologi baru dapat menghibur. Mereka berkemah di luar pengecer menunggu untuk
membeli gadget lebih dari harga baru. Bagaimana konyol!

Teknologi baru pecandu mutasi konyol Belanja Addiction. Adalah penyebab terbesar dari sampah. Mereka
membuang barang yang bekerja dan memiliki penggunaan yang panjang tanggal bye. Mereka tidak
pernah belajar menggunakan teknologi baru mereka. Karena mereka tidak memiliki cukup lama. pecandu
ini berubah produk jangka panjang dalam sekali pakai.

Kebanyakan Teknologi Baru tidak dapat didaur ulang. Menciptakan masalah pembuangan limbah
untuk Shire dan generasi mendatang. Seorang produser microchip membawa keluar sebuah chip
baru setiap 6 bulan untuk memenuhi pecandu Teknologi Baru . chip berfungsi sempurna dibuang.
Sayang sekali. vandalisme lingkungan. Produsen, distributor, NONA R7

kebutuhan masyarakat untuk menetapkan pedoman. solusi Kustodian Guardian, setiap produk baru
memiliki umur simpan 7 tahun. Hal ini tidak dapat diganti dengan model baru selama 7 tahun.
Pelanggaran, NONA R7

Orang-orang, organisasi yang menciptakan pecandu dan kecanduan
pakan yang tercela, tidak bermoral, penjahat.

Mereka bertanggung jawab: NONA R7 .
CATATAN !! Ini berlaku untuk semua 'Kecanduan'. Orang tua dari bawah umur (17 SHE, 18 HE) bertanggung
jawab. NONA R1 . 1 st pelanggaran, 2 nd pelanggaran NONA
R2 . longgar semua anak-anak mereka. tidak bisa mengurus di bawah umur lainnya.
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PEMBAKARAN
Setelah manusia menemukan cara menggunakan api. Ini melihat ini sebagai berkat.
Pembakaran kayu telah dilengkapi dengan pembakaran bahan bakar fosil. Inggris

Kristen memperkenalkan era industri mulai polusi yang menyebabkan
perubahan iklim. Kebakaran dan pembakaran sekarang ancaman,
kutukan.

STOPBURNING, SEKARANG !!!
Bagian yang paling berbahaya dari pembakaran, asap. Dalam kebakaran
ancaman greates untuk kesehatan, kematian adalah menghirup asap. Pada
Asap skala yang lebih besar naik ke atmosfer Menghentikan panas melarikan
diri ke luar angkasa.
menghangatkan air permukaan, menghangatkan permukaan tanah, es
mencair: PERUBAHAN IKLIM!

Untuk bertahan kebutuhan tubuh manusia Air

bernapas. Manusia membakar sesuatu adalah

ancaman utama untuk 'udara bernapas'.

Air Non bernapas Anda memiliki 4 menit untuk hidup!

ZERO TOLERANSI UNTUK AIR pencemar !!!!!!!
Energi
Terlalu banyak waktu luang, rumah terlalu besar, pendapatan terlalu besar, terlalu banyak gadget
dibutuhkan un, telah menciptakan lonjakan semakin meningkat kebutuhan energi. Energi saat ini
mencemari, memiliki biaya Membentuk tinggi, berjalan tinggi dan biaya pemeliharaan. Polusi Energi
bergantung pada pembakaran. Pembakaran diganti dengan non terbakar.

Domestik dan non pembakaran domestik kotoran, kayu, batu bara,
gas dan minyak untuk memasak, pemanasan dan listrik, ENDS! Stasiun
kekuatan yang membakar (Batubara, gas minyak, uranium)

untuk menciptakan energi yang Mematikan dan
dibongkar. Energi yang dihasilkan oleh non pembakaran. Polusi
Pemilik, operator
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dituntut, NONA R7 . Uranium dan Batubara tambang ditutup, disegel. Ini Pemilik, operator
dikurung, NONA R7
Pembakaran batu bara menghasilkan jumlah besar udara polusi asap (Karbon dioksida) . Karbon
dioksida melayang ke atas. 50% diguyur hujan sisanya melayang ke suasana yang terakumulasi. Karbon
dioksida memungkinkan melalui sinar matahari untuk memanaskan bumi tetapi mencegah
sebagian panas dari yang dipancarkan kembali ke angkasa (Pemanasan global) . Hasil
permukaan bumi secara perlahan memanas. Pemanasan ini dari suhu permukaan telah
meningkat secara dramatis sejak tahun 'O' * (2004) . pemanasan ini mengurangi ukuran gletser dan
es di kutub. Mengakibatkan naiknya permukaan laut dan perubahan iklim.

* manajemen waktu CG New Age
C

Batubara diangkut oleh terbuka (terbongkar) rolling stock. debu

batu bara ditiupkan ke: hewan, orang
(Infeksi mata, masalah respitory, ruam ..) , laundry (Bergaul dengan
kebutuhan kering rewashing untuk menghindari ruam) , tanah (Tanaman,
taman, kebun, vegetasi) .
air (Tangki, sungai, danau, sungai, laut) adalah kebutuhan tercemar penyaringan. Ini berakhir.

Batu bara menghasilkan energi kotor

Batubara tersedak kami
Batubara bersih aku s sebuah Penipuan!
BERHENTI

truk, tutup Mines:

SURVIVE !!!
Pembakaran diganti dengan, 'Solar, Air, Angin' !!
Pembakaran bergerak Ends transportasi domestik domestik & non! Gas, Minyak
memiliki penggunaan non terbakar. Domestik dan non domestik transportasi di
jalan bebas hambatan yang digantikan oleh Freeway Trem (Lihat Shire) ! jarak jauh
melalui transportasi darat adalah dengan Rail saja. Individu transportasi polusi
adalah dihapus. Batal jalan bebas hambatan yang baru.
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Populasi meningkatkan kebutuhan perencanaan energi yang lebih baik. Mengurangi penggunaan energi per
orang adalah suatu keharusan. Malam Jam malam adalah suatu keharusan. Mengurangi energi untuk kegiatan
Leisuretime adalah penting. rumah Cluster ganti, ganda garasi, taman-taman kesombongan 2 lantai rumah ini,
kolam renang, ...

malam Jam malam
Tubuh manusia tidak dirancang untuk menjadi aktif di malam hari. Manusia disalahgunakan kekuatan otak
mereka untuk menciptakan gaya hidup nokturnal. gaya hidup ini limbah banyak energi, meningkatkan kejahatan,
tidak sehat, meningkatkan penggunaan energi ..

Sebuah 7 jam Malam jam malam dari 14- 21
jam (CG Klock) adalah wajib. Selama Malam
Jam malam 'NO' transportasi jalan

(Komersial, swasta, masyarakat ..)
diperbolehkan untuk bergerak di jalan-jalan
kecuali kendaraan darurat!

Tidak ada lampu jalan, lampu lalu lintas, iklan ... berada. Tidak ada bisnis yang terbuka. Tidak ada
transportasi udara beroperasi Bandara ditutup! transportasi udara harus mendarat di lapangan
pendaratan terdekat yang tersedia! Tidak ada gerakan kereta api! Stasiun kereta api & terminal ditutup!
Kereta tetap stasioner di stasiun selama Jam malam!

karya tidak ada (Semuanya tertutup) kecuali pribadi darurat minimum. Tidak ada energi yang akan
digunakan kecuali untuk darurat atau pemanasan! 1 stasiun radio berita publik transmisi. Semua hiburan
lainnya dimatikan! Tidak ada kantor, tidak ada manufaktur atau pengecer adalah untuk mengoperasikan
atau menggunakan energi! Rumah dapat menggunakan pemanas di dingin yang ekstrim (Dresss hangat) .
The Shire memberlakukan Malam Jam malam.

Waktu luang
Membakar merokok BBQ, 'End! Keluar pintu pemanasan, 'End'! Dingin di
luar memakai kain hangat. Atau masuk ke dalam. Menggunakan
pemanas outdoor, Lingkungan Vandalisme, NONA R7 .

Rumah tidak menggunakan bensin terbakar Garden alat listrik!

Dorong keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, untuk tidak menggunakan
bensin terbakar Garden alat listrik! Berhenti

(Non kekerasan) ! Masyarakat dari memproduksi, menjual,
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beli, bensin terbakar Garden alat listrik! Ini adalah tugas moral dan sipil untuk mengakhiri
polusi di masyarakat lingkungan Anda! Tahan keluarga, teman, tetangga, rekan kerja,
akuntabel masyarakat karena mencemari!
polusi Entertainment Berakhir. Di udara: Acara udara, transportasi udara swasta (Pesawat, jet,
helikopter, pesawat tak berawak, pesawat ruang angkasa ...) . Di bawah air: bermotor balap perahu,
transportasi laut milik swasta (Cabin cruiser, kapal pesiar, hovercraft, jet ski, speed boat, kapal pesiar,
..) . Di darat: semua 2,3 & 4 roda bermotor (Pembakaran bahan bakar) , Siklus, sepeda, SUV,

kereta, olahraga mobil, limusin, mobil mewah. mobil balap, stunts mobil.
Fireworks adalah pencemar utama. Mereka menjadi lebih umum
lebih besar lebih berpolusi. Dependng pada polusi udara kondisi
cuaca mungkin berlama-lama untuk hari ini. polusi partikel
mengendap di air polusi itu membuatnya tidak layak untuk
minum. Fireworks End! laser lampu menggantinya.

air
60 +% dari tubuh kita terdiri dari air. Setiap sel dalam tubuh kita memerlukannya.

Air melumasi sendi kita, mengatur suhu tubuh kita dan flushes limbah kami ...

Kental uap air di atmosfer membentuk tetesan.
gravitasi bumi menarik tetesan ke bawah (hujan turun)
ke permukaan. Hujan adalah sumber utama air tawar. air hujan ini
digunakan untuk minum, menyiapkan makanan, memasak, mencuci,
kebersihan pribadi, ...
Seseorang yang digunakan untuk dapat minum air hujan, menggunakannya untuk makanan
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persiapan. Hal ini tidak dianjurkan, air hujan tercemar, tidak sehat,
beracun, asam, mencicipi buruk, buruk berbau. Laundry tidak boleh
ditinggalkan dalam hujan untuk menjadi tercemar (Kotor, lengket,
bau) . Tidak hanya terlihat kotor dan berbau buruk tetapi bisa
membuat iritasi kulit.

hujan yang dingin jatuh sebagai hujan es atau salju. Salju menumpuk di gunung-gunung tinggi,
Arktik & Antartika menciptakan cadangan air tawar. Salju putih, tercemar salju abu-abu bahkan
hitam. Hitam salju ditemukan di Himalaya, gletser di seluruh dunia, Greenland & Antartika.

Komunitas membuat waduk air tawar. waduk ini bergantung pada air hujan dan salju
mencair untuk mengisi mereka. Karena pencemaran perairan ini perlu perawatan sebelum
dikonsumsi manusia.
Reservoir harus mendalam daripada dangkal. Dalam air dingin, mengurangi penguapan,
pertumbuhan alga terutama jenis beracun dan infestasi serangga. olahraga air dilarang untuk
berhenti buang air kecil, menstruasi dan pooing ke dalam air (Mengubah air menjadi
sewerage) . kerajinan air (Jet ski, perahu motor ..) mengotori (Minyak, bensin, asam baterai ..)
mereka dilarang! Pengecualian: Park-Ranger transportasi.
Seseorang tidak bisa mengandalkan komunitas melakukannya dengan benar. Tidak ada
pengobatan, pengobatan parsial, perlakuan yang salah, pemotongan biaya, korupsi, perilaku kriminal
.. perawatan di rumah air menjadi wajib.

perawatan di rumah air membutuhkan filtrasi. Filtrasi adalah untuk mengurangi:

arsenik, asbes, klorin, kloroform, kekerasan karbonat, tembaga,
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kotoran, herbisida, logam berat, timbal, pestisida, karat .. Juga di iklim hangat air disaring
perlu direbus untuk melindungi terhadap mematikan
(Mikro organisme) penyakit.

Ancaman terhadap air tawar Segera permintaan untuk air bersih akan
melebihi ketersediaan air tawar.
jalur air tercemar ini (Sungai, aliran, sungai, kolam, danau ..) menciptakan kekurangan air
bersih. air hujan yang penuh dengan obat-obatan, racun, racun .. Ilegal pembuangan
limbah industri, racun, racun ..

Mencemari saluran air ujungnya, pencemar dituntut, individu
NONA R3 semua orang lain, NONA R7 .
Tambahan air tawar
Desalinasi menggunakan banyak energi, mahal. Asupan air memiliki dampak lingkungan
yang merugikan, menarik sejumlah besar ikan, kerang, telur mereka .. ke dalam sistem. makhluk
laut yang lebih besar terjebak terhadap layar di depan struktur asupan. pengobatan kimia,
korosi, membuat air garam hangat yang dilepaskan kembali ke laut.

Desalinasi memiliki kandungan boron yang tinggi membuat kualitas air rendah. Air ini digunakan
dalam pertanian, peternakan dan produksi pangan hasil dalam diet tingkat boron tinggi. mengkonsumsi
berkepanjangan tingkat boron tinggi tidak sehat.

air limbah daur ulang, limbah melewati pengobatan utama untuk
mengambil padatan, nutrisi dihapus, filter menghapus sebagian bakteri
dan virus. Air kemudian dipaksa melalui membran untuk menghilangkan
molekul. Tes tidak mengungkapkan semua kesehatan-risiko.

Toilet untuk tap merupakan pilihan terakhir.
Air botol (Mahal) cocok untuk perjalanan. Plastik (Telah menjadi ancaman serius, berhenti
membuat & menggunakannya) botol air melepaskan bahan kimia yang menjadi berbahaya
ketika pemanasan (Sun, heater) .
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Kaca (Tidak ada timbal) botol yang dianjurkan.

Rasa air minum
Untuk berbagai air minum yang dibumbui. Beberapa penyedap tidak sehat dan harus
dihindari. rasa air dapat disajikan dingin atau panas.

Cocok minuman rasa: ekstrak daging sapi, ekstrak ayam, Kakao, Kopi, Buah, Herbal,
Rempah-rempah, teh, sayuran.

kurang sehat minuman rasa & add-ons: Alkohol, warna buatan, penyedap buatan,
Artificial & pemanis alami, berkarbonasi, Cola, Cordial, minuman energi, Lemonade,
kopi tanpa kafein, jus buah, Pengawet, Sodium, ..

Minum air yang
terbaik
Rutinitas harian: Bangunlah, memiliki segelas 0.2l dari ringan dingin, air disaring. Sebelum makan (Breakfast,
Awal Hari camilan, makan siang, Akhir Hari camilan, makan malam) memiliki segelas 0.2l dari
ringan dingin, air disaring. Memiliki Minum-kaca (Tidak ada plastik) diisi dengan 0.2l air disaring
pada setiap Bedside-meja. Minum pada malam setiap kali setelah Anda mengunjungi toilet & ketika
memiliki tenggorokan kering, minum sisanya di pagi hari.

Setiap Pemerintah Person, Organisasi, yang menyangkal air minum atau penyebab, efek
air tercemar. Harus bertanggung jawab, NONA R7

Tidak ada asupan cairan Anda memiliki 4 hari hidup
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Irigasi! Menggunakan air tanah untuk irigasi menghabiskannya waduk bawah tanah air
lebih cepat daripada yang dapat mengisi. Sehingga mengering seluruh Ekosistem,
menciptakan kekurangan air bersih. irigasi air tanah berakhir. Siapapun ilegal
menggunakan air tanah untuk irigasi dituntut, NONA R7 . Pemerintah memungkinkan
irigasi Air Tanah, diganti dan anggota itu dituntut, NONA R7 .
Irigasi, menggunakan air tawar dari sungai, danau, sungai .. memperlambat aliran air. Hal
ini mendorong penguapan. Mengakibatkan kekeringan! Jenis irigasi mengakibatkan
berakhir peradaban. irigasi akhir.
pelanggaran: NONA R7

Pengembangan produk
Ketika orang membuat, kreasi mereka memiliki awal, akhir dan didaur ulang. Contoh:
Produk Rumah Tangga diproduksi
(awal) , Gunakan sebelum tanggal (akhir) . biodegradable (Didaur ulang) .

Semuanya dibuat adalah untuk didaur ulang!

Produk dari tahap konsep yang sehat, aman, non polusi biodegradable dan sebaliknya
dapat didaur ulang. Semuanya diproduksi dan digunakan adalah biodegradable dan atau
didaur ulang. pelanggaran: NONA R7
Berhenti, menggunakan sesuatu yang tidak sehat, tidak aman, mencemari, tidak biodegradable atau
dapat didaur ulang! Memproduksi Manufaktur yang tidak sehat, tidak aman, barang polusi adalah
kejahatan, NONA R7

GM-Tanaman ( benih rakasa) > Makanan GM ( Makanan tidak sehat)
genetik dimodifikasi (Direkayasa) Tanaman didasarkan pada Bibit diubah oleh manusia dari 1GOD
ini desain asli. Untuk tujuan Keserakahan, Pencatutan & menghina 1GOD . 1GOD tidak ingin
reengineering Genetik Manusia. Evolusi adalah untuk berkembang, bermutasi, ...

Latar Belakang: Selama invasi AS ke Asia Tenggara. Militer AS memerintahkan
mengembangkan dan penggunaan Herbisida (Agen Oranye) .
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senjata, Mass Destruction Vegetasi dan Eco sistem. penghapusan dedaunan membuat lebih
mudah dari udara untuk menembak jatuh melarikan diri anak-anak, wanita dan ternak (Kenaikan
killrate) . ekosistem beracun menyebabkan mutasi. cacat akibat kelahiran orang sakit, hewan ..

Herbisida berbahaya, polusi tanah dan saluran air. Produsen, distributor Herbisida
dituntut, NONA R7 . Pemerintah yang memungkinkan polusi ini diganti, NONA R7 . Makanan
tercemar (Herbisida) adalah tidak layak untuk konsumsi (Hewan, manusia) . Hal ini
hancur!

Produsen Herbisida (Greedy pencatut parasit predator)
diperluas dari Plantkillers ke peracun Seed. Benih normal dimodifikasi menggunakan teknik
belajar menciptakan 'Herbisida'. Modifikasi ini membuat mutasi yang tidak alami ' Benih
rakasa ' . Modifikasi membuat biji impoten untuk kembali menabur tanaman, memaksa untuk
selalu membeli bibit setiap musim (Bermoral Keserakahan Evil) . Lebah menolak tanaman
GM!

Evolusi pemberitahuan Seed dimodifikasi. Merespon dengan memodifikasi setiap hal yang benih
datang dalam kontak dengan, ekosistem, rantai makanan.
Tanaman dari biji GM berakhir akan langsung (roti) konsumsi makanan manusia atau melalui pakan
ternak (Ikan, daging, unggas) . makhluk (Sea makhluk, Burung, Mamalia) fed GM Tanaman langsung (Ayam,
babi ..) atau tidak langsung (Rodent makan biji, Rodent dimakan oleh Predator, Predator dibunuh
oleh Hunter menjadi Gourmet makan malam ..) . Jangan makan GM makan malam!

Makanan makhluk makan mempengaruhi pencernaan mereka. Untuk mencerna tanaman dimodifikasi makhluk
sistem pencernaan harus memodifikasi (Genetik re engineer)

sendiri melalui Evolution. ini tidak wajar (Anti ALLAH) ketik Evolution menciptakan jenis baru
tidak wajar Mutasi. Ancaman yang tidak diketahui!

Modifikasi genetis (GM) adalah Anti 1 ALLAH . ancaman bagi umat manusia, semua makhluk lain
dan lingkungan. GM Tanaman karena imbas mengubah rantai makanan secara keseluruhan. Menciptakan
mutasi yang membuat Penyakit baru & Kehidupan mengancam global Plagues dalam semua
anggota rantai makanan! Orang akan menjadi lebih sakit, Die muda, lebih banyak bayi yang sakit,
lebih keguguran ...

Makanan GM ( Makanan tidak sehat) : Alfalfa, Makanan bayi, Bacon, roti, Sarapan Sereal,
Canola, Chicory, jagung, minyak biji kapas, telur, Ham, Margarin, Daging, Pepaya, Peas,
kentang, Unggas, Sosis, Kedelai,
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Gula-bit, Tebu, manis-Peppers, Tomat, Gandum, Zucchini ..
Katakanlah ' TIDAK ' untuk Makanan GM !

Harus dilakukan! Cure untuk ancaman ini untuk Manusia dan Eco Sistem Pencegahan dan
Pengobatan.

PENCEGAHAN! Berhenti: GM Penelitian, produksi benih dan
GM Tanaman tumbuh.
PENGOBATAN! Pemerintah menuntut: GM Scientist, Eksekutif, Direksi, Pemilik, Petani
Tanaman untuk Kejahatan terhadap Manusia dan melawan sistem Eco. NONA R7
Pemerintah berakhir ancaman oleh terik GM Penelitian dan fasilitas
manufaktur Seed. Tanaman GM dibakar. Terkontaminasi Tanah
berada Tanaman GM ditanam adalah hangus 3 tahun berjalan. Pemerintah
yang tidak melaksanakan Pengobatan ini' diganti.

NO GM> NO GM Seed> NO Crop GM> NO GM Food
Di rumah tidak makan GM Food! Dorong keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, untuk tidak
makan GM Food! Berhenti (Non kekerasan) ! Masyarakat dari memproduksi, menjual, membeli, GM
Food! Hal ini duty.to moral dan sipil Anda berakhir GM (Benih, tanaman, makanan) !

Pengendalian hama
Di dalam Insektisida (bahan kimia) yang digunakan, menyerang sistem saraf. Mereka membuat yang belum
lahir, bayi yang baru lahir hiperaktif. Insektisida mengiritasi sistem pernapasan manusia dan hewan
peliharaan. Jangan gunakan Insektisida dalam. Tetap dalam bersih dan rapi.

Insektisida luar (bahan kimia) digunakan pada tanaman, kebun dan
makanan. Tanaman, kebun dan makanan yang telah terkontaminasi
yang tidak layak untuk konsumsi manusia atau hewan. Mereka
dibakar oleh
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masyarakat (Shire) . Insektisida meresap ke dalam sistem air berakhir di Samudra.
Mencemari sistem Samudra Eco, polusi laut.

fracking
Fracking adalah ancaman besar bagi lingkungan, masyarakat, manusia ..

Fracking adalah proses pengeboran dan cairan suntik pada tekanan tinggi ke shale
batu patah gas itu merilis (racun) . Tekanan tinggi memicu 'Gempa Bumi'.

Setiap proses membutuhkan jutaan liter air. Air memiliki bahan kimia beracun dan
pasir menambahkan. Selama gas proses metana
(Meningkatkan Pemanasan global) dan bahan kimia beracun mencemari dekatnya air tanah. Minum
air ini telah mengakibatkan kasus kerusakan neurologis, sensorik dan pernafasan bagi
manusia, hewan.
cairan limbah yang tersisa di genangan air di atas tanah menguap. Melepaskan senyawa organik
yang mudah menguap ke atmosfer, mencemari udara, menciptakan ozon permukaan tanah dan hujan
asam. Hal ini menyebabkan ternak yang tidak sehat, tanaman, buah dan pengkerutan padang rumput
termakan .. Warga mengeluh kelelahan, mual, sakit kepala dan lebih buruk.

Kadang-kadang bahan peledak yang digunakan yang memicu Gempa Bumi. Penggunaan
dekat faultlines dapat memicu gempa besar. Ledakan ini merusak waduk bawah tanah. Mereka
melepaskan gas yang mungkin mulai 'Wildfire ini'!

Fracking adalah Bencana Ekologis. Fracking Berakhir!
Pemilik, operator dituntut, NONA R7 . Pemerintah yang memungkinkan Fracking diganti,
anggotanya bertanggung jawab, NONA R7 .

Sampah
Penciptaan Sampah berkurang!
kemasan biodegradable atau dapat digunakan kembali digunakan.

Membuat produk sekali pakai * ENDS! email cetak
Sampah * ENDS!
Pembuatan JUNK yang tidak perlu (Koleksi, gadget, desainer gigi ..) * ENDS!
* penyedia dituntut, NONA R7
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Hal ini bermoral & sipil duty.to akhir Anda dumping illigal Sampah Sampah di masyarakat
lingkungan Anda! Tahan keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, bisnis, masyarakat,
bertanggung jawab untuk polusi! Masyarakat berada di luar ruangan untuk membuang
sampah (TPA) .
Kita harus mengurangi sampah SEKARANG!

Kertas
Mengurangi penggunaan kertas. Hal ini akan mengurangi sampah. Menghemat pohon!

Menggantikan koran dengan berita digital. Koran membawa berita usang tanpa video.
Koran tujuannya adalah untuk menjual iklan, gosip selebriti dan usang berita sensasional. Berhenti!
Membeli surat kabar!
Menggantikan majalah dengan penerbitan digital. Majalah membawa data yang usang tanpa audio,
video. Majalah tujuannya adalah untuk menjual iklan, dengan sedikit informasi yang berguna
relavant. Tanpa memanfaatkan audio video. Berhenti! Membeli majalah!

Menggantikan buku-buku dengan penerbitan digital (E buku, Pdf ini) . Buku adalah berat. Memperbarui
membutuhkan sebuah buku baru. Mereka tidak memiliki audio, video. tidak dapat disalin. Mengambil
terlalu banyak ruang. Berhenti! Membeli buku!

Menggantikan buku harian jurnal dengan file digital. Diaries Jurnal adalah buku (Baca
mengganti buku) . Berhenti! Membeli buku!

Menggantikan memo kantor dengan e mail. Menggantikan arsip
kertas dengan file digital.

E

iklan kertas akhir berdasarkan ( Junk mail) . Tidak ada lagi Junk mail!

Mendistribusikan email sampah yang Lingkungan Vandalisme, NONA R7 .

Kertas dicetak sekarang usang robek. Direndam dalam air. Setelah lembek itu diumpankan ke cacing
dari sebuah peternakan cacing.

Plastik
Plastik menumpahkan partikel mikro. Ini telah memasuki rantai makanan termasuk manusia (Darah, organ) . Membangun
dalam tubuh mereka adalah ancaman yang tidak diketahui untuk kesehatan manusia dan kelangsungan
hidup.

Menggantikan minuman plastik dan wadah makanan dengan kaca reuseable,
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kontainer keramik. Mengakhiri produksi semua wadah plastik. Mengakhiri produksi semua
cuttlery plastik dan sedotan. Breach adalah Lingkungan Vandalisme, NONA R7 .

Menggantikan carry plastik tas dengan tas kain reuseable. pembuatan akhir dari semua kantong
plastik! Breach adalah Lingkungan Vandalisme, NONA R7 .

Menggantikan sepatu plastik dengan kain atau sepatu kulit. pembuatan akhir dari semua
sepatu plastik! Pelanggaran, NONA R7 .
Menggantikan pakaian plastik dengan bambu, kain, katun atau pakaian wol . pembuatan
akhir dari semua pakaian plastik! Pelanggaran, NONA R7 .
Menggantikan mainan plastik dengan mainan yang terbuat dari logam atau kayu. pembuatan akhir dari
semua mainan plastik! Pelanggaran, NONA R7 .

Menggantikan casing plastik untuk barang-barang konsumsi dengan casing yang terbuat dari logam atau
kayu. pembuatan akhir dari semua casing plastik untuk barang-barang konsumen! Breach adalah Lingkungan
Vandalisme, NONA R7 .

Menggantikan mebel plastik dengan furnitur yang terbuat dari logam atau kayu.
pembuatan akhir semua perabotan plastik (di dalam di luar) ! Pelanggaran, NONA R7 .

Menggantikan produk pipa plastik dengan produk pipa
(Di dalam, di luar, bawah tanah) terbuat dari logam. pembuatan akhir dari semua produk pipa
plastik! Pelanggaran, NONA R7 .

End menggunakan, memiliki plastik di rumah, sekolah dan bekerja.

Pusat perbelanjaan
Dalam Pertokoan memiliki 7 gerai ritel yang menjual barang yang sama
(jeans,..) dioperasikan oleh 7 Entitas Pencatutan berbeda adalah buang-buang
energi, modal, floorspace. 7 gerai ritel diganti dengan 1
cron outlet ritel (1 cron untuk setiap segmen) . Sebuah Shopping Complex
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digantikan oleh 'yang CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) '! Parasit Entitas Predator
Pencatutan (Shopping Complex, Pengecer) yang ditutup, pemilik, operator dituntut, NONA
R6 . Cron Retail menggantikan semua Fastfood Clones dengan Sehat (Non alkohol) Minuman
Bar. CRBC adalah bagian dari Shire Oasis (Kustodian Wali tinggal di sini) .

salon kuku membuat asap beracun. Mereka adalah risiko kesehatan yang pencemar udara. polusi
ini memasuki sistem sirkulasi udara. Karyawan telah bernapas perlindungan. pelanggan bodoh (Korban)
tidak. Toko ini terbuka lebar, menyebarkan asap beracun terhirup oleh pejalan kaki dengan. Risiko
kesehatan ini paling threating untuk wanita hamil, bayi baru lahir dan orang tua. Jika Anda telah
terkena asap beracun menuntut salon dan pusat perbelanjaan untuk kompensasi. Menutup
mereka, melarang mereka. Mengadili pemilik, eksekutif, NONA R7 Hal ini juga berlaku untuk
Kecantikan dan Hairdresser Salon. Catatan! Tidak berlaku untuk pemotong rambut.

Perencanaan kota
Tujuan dari Shire Perencanaan adalah untuk memanfaatkan lahan untuk kepentingan sebagian besar
masyarakat dan Habitat. Hal ini penting untuk Komunitas dan Habitat untuk menyelaraskan. Semua
tanah yang subur harus dimanfaatkan untuk tumbuh makanan, peternakan, memastikan
tempat-tempat suci yang disediakan untuk vegetasi asli dan makhluk asli lokal (Non asing) . lahan non
subur akan digunakan untuk domestik, bangunan non domestik. Ada bangunan di atas tanah subur
dibongkar dan didaur ulang di lahan non subur. Rumah besar dengan taman-taman kesombongan,
rumah liburan, apartemen, penthouse, desa pensiun diganti dengan rumah klaster Shire di tanah non
subur.

Kota dengan 1 juta + penduduk dan jalan bebas hambatan yang memiliki 2 masalah utama:

polusi dan jam sibuk kemacetan. Kedua masalah butuhkan
sekarang solusi selambat. solusi kustodian Guardian. Freeway Trem (Lihat
Shire perencanaan)
menggantikan transportasi individu! Rail menggantikan jangka panjang Big rig
pengangkutan.

Selama draft di Australia ratusan domba menangis karena mereka menyiksa
perlahan-lahan mati kehausan. cources golf terdekat disiram hijau
menempatkan mereka. Pegolf minum air dingin sebagian besar dicampur
dengan alkohol.

Ini menjijikkan! 1 ALLAH sedang marah. Golf konyol berguna hiburan elitis. Ini berakhir! Lapangan
golf yang didaur ulang untuk tumbuh makanan.
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Pegolf adalah anggota tidak berguna dari masyarakat. Mereka tidak layak untuk
memegang posisi kepemimpinan. Kustodian Wali MALU SHUN!
Minum kekurangan air dan draft membuatnya tidak dapat diterima untuk beroperasi pribadi,
kolam renang komersial dan wisata. Semua kolam renang yang diisi dengan tanah. Pemilik
tidak dikompensasi. CG MALU SHUN!
olahraga selebriti membutuhkan fasilitas tujuan membangun (Hall, Stadion ..) , infrastruktur (Rail, Jalan
..) . Ini limbah sumber daya masyarakat dan menciptakan jangka panjang (Shire) hutang. Fasilitas adalah
pembuang energi dan menciptakan banyak sampah. Berhenti membangun fasilitas ini dan
menghancurkan yang ada.

Peristiwa ini menyediakan hiburan, Alkohol, Cola, minuman manis lainnya, Perjudian, makanan tidak
sehat (Berminyak, berlemak, asin) sering disertai dengan kekerasan (Penyerangan, kemarahan,
melempar benda-benda, vandalisme) . Acara membuat banyak sampah (Botol, makanan, kertas, plastik,
kaleng) perlu menyimpan

(Landfil) . Perjudian mengarah ke kejahatan: Kecurangan (Nobling, tali-temali dari hasil ..) ,
Intimidasi, pemerasan, kekerasan. Ini berakhir!

Eksploitasi hewan
kekejaman terhadap hewan Berakhir. perumahan baterai dibongkar. Diganti dengan 'rentang
gratis'. operator perumahan baterai dituntut, NONA R4 .

transportasi kehidupan hewan lebih dari 30 km ujungnya. Pelanggaran oleh produser, agen,
operator transportasi utama dituntut, NONA R4 .

Circus hiburan hewan Berakhir. pelatih binatang, operator Circus dituntut, NONA R4 .

Tema hiburan taman hewan Berakhir. pelatih binatang, operator Themepark dituntut, NONA
R4 .
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Kebun Binatang ditutup dan digantikan oleh Suaka Margasatwa yang rumah hanya specie lokal. Zoo
ilegal ditutup, operator mendapatkan ini, NONA R4 .

Hewan perkelahian End. pemilik hewan, pelatih, promotor yang dikurung, NONA
R4 . setiap orang (S) menyediakan perjudian mendapatkan, NONA R6

Balap hewan Berakhir. Racing tempat ditutup, dihancurkan. Racing pemilik hewan,
pelatih dan balap tempat Operator dituntut, NONA
R4 . Racing tempat ini dibongkar.
pembunuhan Thrill (Safari berburu, Royal perburuan, perburuan lainnya) Hewan
Berakhir.

Promotor, Hunters dituntut, NONA R4
Hanya Rangers dapat menyisihkan hewan.

SEBUAH

Pertanian: overstocking ternak per hasil acre di penggembalaan dan erosi akhirnya tanah.

Mengakibatkan hewan penderitaan kurang makan. Kelebihan stok, penggembalaan ternak yang
berlebihan ujungnya. Untuk setiap peternak menderita, peternak mendapatkan, NONA R4

E

Erosi tanah juga terjadi ketika semua pohon dikeluarkan dari tanah. Alasan utama untuk

erosi tanah dan penderitaan ternak adalah manajemen mis dan terlalu kecil operasi. solusi
CG: Shire menciptakan Cron dengan orang-orang yang berkualitas dan ukuran giat operasi
komersial.

Militer
mencemari militer dengan transportasi dan bahan peledak, AN

(Nuklir Atom) , B (biologis) , C (bahan kimia)
senjata. Mereka adalah ancaman bagi, hewan, tumbuhan manusia. Para ilmuwan yang
menciptakan senjata-senjata ini mendapatkan NONA R7 .

faciities produksi, stok senjata ini
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dihancurkan, dihancurkan oleh SHIRE tersebut. Governmentthat memungkinkan produksi atau
penyimpanan senjata ini digantikan dan mendapatkan, NONA R7

BERTAHAN HIDUP Doa

kelangsungan hidup Day 11.1.7.

sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Terima kasih Anda untuk
Mempertahankan Manusia
Saya berusaha untuk membantu tubuh saya, specie & masyarakat bertahan hidup aku
akan membuat hidup prioritas no.1 saya Harap mendukung upaya saya untuk bertahan
hidup Untuk Kemuliaan 1 ALLAH & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada kelangsungan hidup hari (CG Kalender)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Tema Fun-Day * yang immportant ke lingkungan:
Polusi Hari 4.2.7 ~ defoliant Hari 6.2.7 ~ Holocaust Day 8.2.7
Hari Habitat 9.1.7 ~ Kelangsungan Hidup Hari 11.1.7 ~ Pet Day 11.3.7 Hari Kesehatan yang
baik 12.1.7 Kecanduan Hari 12.2.7 Semak Hari 13.1.7 Hari Pohon 13.3.7 Fun-Day tema
diperuntukkan bagi masyarakat perlu merayakan dipermalukan dan ingat.

* New-Age manajemen waktu
Pembakaran, sampah, polusi, vandalisme lingkungan tidak hanya ancaman bagi generasi ini,
generasi berikutnya tetapi generasi yang akan datang.
Anak-anak melaporkan orang tua yang membakar, membuang sampah, membuat terlalu banyak sampah,
mencemari udara, tanah, air, adalah pengacau lingkungan, menghancurkan masa depan Childrens mereka. Orang
tua meminta pertanggungjawaban, menghapus dan NONA R7 politisi yang memungkinkan atau bertanggung
jawab untuk: Pembakaran, sampah, polusi, vandalisme lingkungan!

Non-bernapas Air Anda memiliki 4 menit untuk hidup ada-cair
asupan. Anda memiliki 4 hari untuk hidup!
Kustodian Wali hidup selaras dengan 1 ALLAH 'S kreasi!
Banyak Aktivis Lingkungan memiliki penyebab hewan peliharaan. Mereka menghabiskan gairah, waktu dan
uang. Semua sangat bagus, membuat seseorang merasa baik.
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Batas-batas sempit yang paling penyebab. Hasil tidak kemajuan dalam penyebab kelangsungan
hidup manusia utama: Polusi (Udara, tanah, air) , Kekerasan (Rumah, masyarakat, global) ,
Kekayaan Apartheid (Real menyampaikan posisi, kekuasaan, kekayaan, parasit, predator,
pencatutan) , Perubahan iklim!
Hanya sebuah organisasi dengan kekuatan moral, ketekunan tak berujung dan
1 ALLAH diberikan solusi dapat menjamin kelangsungan hidup manusia.

Bergabunglah dengan kami! > Be Green! > Jadilah Kustodian!

Kustodian Guardian juga mematuhi Tidak Kekerasan Konsep, Rantai of Evil konsep
Ekonomi,, 7Scrolls, N-At-m.

Akhir
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