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SHUN at kahihiyan

Green Concept
Ang pagiging berde ng tao kaligtasan ng buhay kasanayan !!!

Tagapag-ingat Guardian ' GREEN Concept 'Pagsusumikap'
upang i-on ang mga tao mula sa pagiging isang banta sa
ibang mga tao at ' Planetang Earth '. Sa isang
Tagapag-ingat ng 1 NG DIYOS 'S creations!

pagkatao ' berde ' nagsisimula sa tahanan ay kabilang ang
mga kapitbahay at komunidad. A Tagapag-ingat Guardian
Gathering ay isang lokal na aktibistang hub (Kapaligiran,
panlipunan katarungan, relihiyon) .

Hinihimok namin ang lahat environmentalist sumali sa amin, 'Magsimula ng isang CG Gathering.
Sama-sama natin protektahan ang aming mga magagandang Planet. Pindutin nang matagal,
Polluters, Environmental Vandals, Pagbabago ng klima deniers, Parasitic Manlulupig profiteers,
Nananagot (Araw-araw na mga di marahas) !

Tagapag-ingat Guardian SHUN at kahihiyan . A Community humahawak nagkasala nananagot, MS
R1-7 . Elect Gobyerno na lumiliko Green Concept sa Batas.

Ang bawat tao, hayop magkaroon ng isang 1 NG DIYOS ibinigay karapatan na di nakakalason, non
polluted, breathable, malinis na hangin! Ang bawat tao, hayop magkaroon ng isang 1 NG DIYOS ibinigay
karapatan na di nakakalason, non polluted, drinkable, malinis, sariwang tubig! Ang bawat tao, hayop
magkaroon ng isang 1 NG DIYOS ibinigay karapatan na di nakakalason, non polluted, non genetic
binago, makakain, malusog, pagkain! Ang bawat tao, may isang 1 NG DIYOS ibinigay karapatan sa
proteksiyon, abot-kayang damit at sapatos!
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Ang bawat tao, may isang 1 NG DIYOS ibinigay karapatan na kalinisan, proteksiyon,
abot-kayang tirahan! Ang bawat tao, may isang 1 NG DIYOS ibinigay karapatan sa libreng
paggamot kapag may sakit!

Ang bawat tao, may isang 1 NG DIYOS ibinigay karapatan sa isang marahas na libreng
komunidad!

addictions
Addiction ng isang paulit-ulit na mapilit pag-uugali gratifying isang pinaghihinalaang pangangailangan. Addicts
dayain ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng hindi pagtanggap ng pinsala ang kanilang pag-uugali ay
paggawa. Pinsala sa kanilang sarili, pamilya, mga kaibigan, ka-trabaho at komunidad. Panatilihin addicts ang layo
mula sa mga bata.

Addicts ay delusional! Addicts hindi naniniwala sila ay gumon hangga't ang mga ito ay tinatangkilik ang
mga ito-selves at may hawak na ang kanilang buhay sama-sama.

Realistically, addictions limitahan addicts sariling katangian at kalayaan bilang sila maging mas
restricted sa kanilang pag-uugali.

1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

aDDICTION panalangin

ÿÿ

ÿÿÿÿ

addiction araw 12.2.7.

mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat tagapag-alaga (1 st pangalanan) Tulungan akong maging hindi isang
addict

Tulungan katauhan naglalaman ng pagkalulong Parusahan pagkalulong provider
sa buhay at Afterlife Hayaan komunidad na ito magiging addiction libre Para sa
Glory of 1 NG DIYOS & ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit sa Addiction Day! O kung kinakailangan.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Addicts sa bawal na pagkalulong tamasahin ang mapaglihim likas na katangian ng kanilang ugali! Ipinagbabawal
na pagkalulong magresulta sa pagkabilanggo, kawalan ng paggalang sa sarili.
Addicts walang pinag-aralan (bobo) , mapaniwalain (Hangal) at mahina (kalunus-lunos) !
Kapag ang mga tao ay gumon, ang kanilang mga kasiyahan ay madalas na nagiging nakatutok sa
pagsasakatuparan ng kanilang mga ugali, reliving withdrawal. Sa halip na ang buong
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hanay ng mga karanasan na bumuo ng kanilang buong potensyal para sa kaligayahan ng mga di
addiction. Isang moral, sibil duty, alway i-hold addics nananagot.

Gumon maging isang banta sa kanilang sarili at komunidad. Sila ay naging delusional,
imoral, hindi tapat, mapanlinlang, makasarili, uncaring at anti social. Isang moral, sibil
duty, ni alway ulat addics.
Addicts kailangan saykayatriko tulong at tulong ng suporta na grupo. Pagbabalik sa dati Addicts ay
quarantined upang protektahan ang mga komunidad lalo na bata.

adrenaline

pagkagumon

adrenaline, isang hormon na gumaganap bilang neurotransmitter. Ang isang pangunahing sanhi ng pagkapagod
reaksyon sa isang banta sa pisikal na integridad ng katawan.

Sobrang pakikilahok sa aerobics, karera ng kotse, jogging, sky diving, ...
Ang paglahok ay nagbibigay ng isang adrenaline Rush na humahantong sa addiction. Ang mga Addicts
maging malungkot kapag hindi nila maaaring makuha ang kanilang mga dami ng tao '.

Kapag Adrenalin ay inilabas sa dugo nito ay gumaganap upang madagdagan ang
heartrate, presyon ng dugo, dilates pupils, itataas ang antas ng dugo asukal at
diverts daloy ng dugo mula sa balat at panloob na organo. Ang mga taong
madalas magalit, may kasalanan, nakakaligalig pukawin ang kanilang adrenaline
kahit na sila ay maaaring umupo sa paligid wala kang ginagawa ng iba pa. Galit,
worried_ magnilay.

Ang isang pangangailangan para sa bilis ay isang adrenaline kadalamhatian.
Anumang racing ay nagbibigay sa isang adrenaline Rush. Panalong ay
nagbibigay sa isang mas mas malaking dami ng tao. Ang katawan ng tao ay
hindi dinisenyo para sa bilis. Ang kanilang ay hindi na kailangan para sa
bilis. Panalong ay makasarili.
Nanalo sumugod lead sa kinakapos higit pa. Ang pagkawala ng leeds sa pagkabalisa. pagkabalisa na ito ay
humantong sa pagkawalang-taros. Kinakapos upang manalo sa anumang gastos (Pandaraya, pang-aabuso,
patayin na manalo ..) .
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Anti sosyal na pag-uugali ay nagbibigay sa isang adrenaline Rush.

Ang mas kasuklam-suklam, outrages ang mas malaki ang dami ng tao.
Magtanong ng anumang punk kalsada terorista (Burnout, buntot gating, pag-cut
off, pagtulak ng isang kalsada, dagdag na malakas wheelies) , Miyembro ng gang (Bullying,
paninira, karahasan) , Serial killer (Inflicting takot, sakit, kamatayan)

Anti sosyal na pag-uugali ng isang banta sa isang komunidad ay procecuted MS R1-7
Ito ay isang sibil tungkulin upang iulat, kalsada galit, mapanganib na pagmamaneho, aksidente.
mapanganib na mga gawain (Stunt, thrillseeking ..) magbigay ng isang adrenaline
Rush. Ang mga taong kung hindi man ay hindi maaaring makakuha ng isang
nagwagi sumugod gawin mapanganib na bagay. Ang mga gawain hikayatin
copycats na makakuha ng nasugatan, namatay, pagiging isang banta sa iba. Mapanganib
na mga gawain dulo, MS R2 . Ang mga kalahok kailangang magbayad para sa
rescue at medical expences.

Ang pagiging isang Adrenaline Junkie ay isang sakit. Humingi ng tulong!

alkohol

pagkagumon

Alcohol ay natupok sa pamamagitan ng mga inumin at pagkain. Ubos Alcohol ay humahantong sa
pag-uugali pagbabago (Paglalasing) . paglalasing , alkoholismo ay ang pangunahing sanhi ng aksidente,
Assaults, panggagahasa, paninira. Drunks ay isang pasanin, isang panggulo at banta sa komunidad.

Alkoholismo ay ang nagpapasuko kailangan upang ubusin alak.
Tulad ng lahat ng mga addicts, Alcoholics ilagay ang kanilang sariling makasarili pangangailangan
sa itaas na ng iba at sa komunidad. Alcoholics ay humingi, humiram at magnakaw upang
makakuha ng isang inumin! Alcoholics kailangan paggamot. Paggamot ay binubuo ng
pagpapatayo out! Paggamot ay hindi isang lunas. Alcoholics sa lalong madaling panahon ay
bumalik sa pagiging Drunks!
Ang pinakamahusay na tulong para sa Alcoholics ay upang itigil ang availability ng Alcohol.

Produksyon, marketing at pamamahagi ng Alcohol ay nagtatapos.

ZERO TOLERANCE sa ALCOHOL !!!
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CHRISTIANITY ay ang pangunahing sanhi ng pagkalat Alcoholism.
Christian Idol (False idol) Jesus (False messiah) Sinabi Kristiyano sa
pag-inom Alcohol (Red wine) . Kristiyano inom Alcohol sa relihiyon gulo at
di relihiyosong pagtitipon. Christian HE at SHE inom Alcohol bago
isinangkot. Christian SHE tuloy-tuloy na pag-inom ng Alkohol sa panahon
ng pagbubuntis at pagpapasuso (Sanggol ay ipinanganak na may
alkohol) . Christian magulang ang kanilang mga anak sa pag-inom
Alcohol. Christian magulang ay masamang magulang!

Isang batang Christian pagkakaroon ng nai-awat sa Alcohol nakikita sa gulo sa
simbahan, Pari, mga magulang, mga kaibigan, kapitbahay inom Alcohol. Isang
batang Christian nakikita ang mga magulang inom Alcohol sa bahay, leisuretime
at pag-andar. Isang batang Christian (Ang lalaki at ang babae) kailan

pakikisalamuha sa loob ng kanilang pangkat ng edad ay nakaharap peer presyon upang binge inumin upang
maging katanggap-tanggap. Young Christian HE makakuha ng mga batang SHE lasing na mate o
panggagahasa. Parehong naging 'Trash'. Kahihiyan, Shun, Basura!
Christian monghe ay hindi makahanap ng espirituwal na inspirasyon sa pamamagitan
ng pagdarasal at pagbabasa ng banal na kasulatan ay sumangguni sa Alcohol para
sa espirituwal na inspirasyon. Hindi masaya, monghe na ginawa ng kanilang sariling
alak. Ang paggawa at pag-inom ng Alkohol iningatan monghe sa isang pare-pareho
ang estado ng lango pagkatuliro. Ngayon sila ay nagkaroon ng pananaw (La la lupa) .

Catholic Schools ay tulad Taberna. Mga principal ay may isang bar (Mahal
alak) , Mga guro mga social club ay may isang bar. Administration ay
may alak (Cheap) para guluhin at fund raising.

Tuwing Biyernes at Sabado lango Kristiyano Bash, panggagahasa at Patayin.
Sa Linggo sila 'Mangagpahayagan nga' makakuha ng 'Pinatawad'. Pagkatapos nilang pumunta sa gulo para sa
isang inumin (Alcoholic) . Pagkatapos ng simbahan sila pumunta binge inumin sa mga kaibigan, pamilya. Binge
inumin Kristiyano ay ang pangunahing sanhi ng 'Domestic Violence'. 1GOD ay mangawalan ng loob, hindi
magpatawad ngunit papanagutin kaya ang ginagawa sangkatauhan. Bawat lasing ay pinananagot.

Kristiyanismo sapagkat ito hinihikayat ang pagkonsumo ng alkohol ay hindi
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katanggap-tanggap bilang relihiyon o kulto. 1GOD Ayaw sangkatauhan upang sirain ang kanyang
kalusugan sa pamamagitan ng ubos Alcohol. 1GOD ay nasiyahan sa Christian addiction sa alak. Tandaan!
1 NG DIYOS pinigilang managot si Jesus para sa naghihikayat sa Alkoholismo. Si Jesus ay pinahirapan
at ipinako sa krus.

Sabihing HINDI sa Kristiyanismo !!! Sabihing HINDI sa Alcohol !!!

DAPAT - MERON:
SHE ay hindi na mate sa lasing HE. SIYA ay hindi na mate sa lasing SHE. SHE pag-inom sa panahon ng
pagbubuntis ay ilagay sa ilalim ng bahay-aresto. SHE inom habang pagpapasuso ay ilagay sa ilalim ng
bahay-aresto. Isang komunidad ay may isang tungkulin ng pag-aalaga sa bawat hindi pa isinisilang, bagong
panganak. Alcoholic SHE ay hindi angkop na maging isang magulang. Foster mga magulang itaas ang sanggol
Alcoholic SHE ni.
Mga magulang na may mga menor de edad mga bata (SHE 17, HE 18) Na nagsisiinom ng alak ay hindi
katanggap-tanggap. Ang bawat komunidad ay may isang tungkulin ng pag-aalaga sa bawat bata sa edad ng bata. Alcoholic
magulang Holy Matrimony Kontrata ay kinansela ang kanilang mga menor de edad mga bata ay nakataas sa
pamamagitan ng Foster-magulang.

Pag-aaral ang mga kagamitan sa Alcohol libre. Nagtuturo (Punong-guro, mga guro, mga
administrator) na dalhin, ubusin Alcohol ay inalis at naka-ban sa Paaralan. Christian
Education-facility ililipat sa pampublikong edukasyon (Walang compensation) . Christian
Nagtuturo
(Punong-guro, mga guro, mga administrator) ay inalis at naka-ban sa Edukasyon. Ang kanilang
mga bar paaralan ay buwag kanilang Alcohol ay nawasak!

Ang bawat komunidad (Shire) ay may isang tungkulin ng pag-aalaga sa
kanyang mga tao. Alcohol isang komunidad na banta ay nilalaman at
eradicated. Araw-Shire ay i-ban Alkohol at ipatupad ang ban. Province
bans ang produksyon at pamamahagi ng Alcohol . Iligal na produksyon,
pamamahagi ng Alcohol ay prosecuted: MS R6

Umiiral na produksyon, pamamahagi ng Alcohol itinigil at sarado pababa. Ang lahat ng alak
ay nawasak. Walang kabayaran ay ibinibigay.
Deny simbahang Kristiyano, kulto charity status at tax exemption. Gumawa ini lasing isang
Krimen, MS R2 Walang piyansa para sa drunks.

Anumang Crime nakatuon habang lasing doubles Rehabilitation.
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Sinala Tubig para sa mahusay
na Kalusugan !!!

Gamot

pagkagumon
Ito ay karaniwang kaalaman na ang mga bawal na gamot (Isip binabago sangkap) ay
masama para sa katawan ng tao. Ngunit 99.9% ng Drug Junkies kumuha ng mga
bawal na gamot sa pamamagitan ng pagpili. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwang
mga pipi at anti komunidad kapa.

Huwag maawa para sa Drug Junkies kanilang problema ay self inflicted. Ang
mga ito ay isang pabigat at pagbabanta. I-hold ang mga ito nananagot, sa
tuwina.

Cage mga banta sa komunidad, MS R4 .
Manufacturers, Distributor, mga nagbibigay ng isip- binabago
sangkap, ilegal o legal (Masamang Law) , Ay caged, MS R7 . Bad
batas ay baligtad, backdated.
Marijuana, Codein ay hindi gamot. Sila ay hindi na gagamitin. Ang mga ito ay illigal na droga, MS
R7

Anumang Crime nakatuon habang sa ilalim ng impluwensiya ng pag-iisip
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altering substansiya (S) trebles (X 3) Pagbabagong-tatag. Ang pagiging sa ilalim ng impluwensiya ng alkohol at
isip-binabago sangkap Rehabilitation ay nadagdagan sa pamamagitan ng isang multiplier 5. Tandaan! Nakaraan
at kasalukuyan Drug, Alcohol junkies ay maaari lamang na nagtatrabaho sa ' wmw x2 'O mas mababa.

ZERO TOLERANCE sa
MIND binabago sangkap
kumakain

pagkagumon

Ang pagkain ay mahalaga na hindi namin mabubuhay kung wala ito. Ang pagkain ay isang pangangailangan, higit
sa pagkain ay isang addiction. overeaters (Mag-umyak Tao) maaari tumingin forward sa pagkuha, blubbery, kumuha
ng mas maraming pawisan, gulong mas madali, problema sa paghahanap ng tela na akma, hanapin upuan
komportable masikip, problema tinali sintas ng sapatos, ay barado arteries, mataas na presyon ng dugo, kumuha
diabetes, mamatay mas bata, malamang ay may mga matabang-mataba mga bata.

Mag-umyak ay mabuti para sa hipopotamo at balyena. Para sa mga tao masyadong maraming blubber ay
nakakasuka. Ang pagiging sobra sa timbang ay naghahandog ng karagdagang out ng hininga, nag-aantok, gulong
madali, magkaroon ng higit sickies, naging pabigat sa
sa sarili, pamilya, ka-trabaho, mga
kaibigan, pamayanan. Ang
pagiging higit na timbang ay hindi
katanggap-tanggap. Tulungan ang
mga tao maluwag timbang.

Itigil ang pagiging blubbery. Tapusin pagkakaroon ng alak
at artificial sweeteners sa pagkain o inumin. Bawasan
nang husto ang paggamit ng natural sweeteners,
bawasan sosa paggamit, gumamit lamang ng iodized
asin. Itigil ang pagkain manufactured at GM

(Genetic nabago) pagkain.
Para sa Handaan, Pista, smorgasbord, long pagkain uri ng pagkain ay out. Sa paglipas ng pagkain ay sa
labas. Ubos Alcohol habang kumakain ay out. Disyerto ay out. Ang pagkain maliit na bahagi ay nasa.
Pag-inom ng tubig na may pagkain ay nasa.
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Sumunod sa Tagapag-ingat tagapag-alaga 'Araw-araw Routine'. bawasan ang halaga

kumain ka para sa bawat pagkain. Uminom ng unsweetened inumin. Iwasan Fissy inumin.
Gawin araw-araw-araw, gabi magsanay. Pagmasdan 'Night curfew'. Manalangin:

1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

mag-umyak - Panalangin
mahal 1GOD , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang tapat na
tagapag-ingat-guardian (1 st Pangalan) Salamat sa pagbibigay sa akin na may araw-araw na
inumin at pagkain Tulong sa akin na hindi kumain nang labis at maging blubbery

pagsikapan kong maging karapat-dapat sa mga maliliit na bahagi ng pagkain araw-araw Nawa'y
ko ipinagkait agonizing isyu sa kalusugan dahil sa overeating Para sa Glory of 1GOD & ang
Mabuting ng Sangkatauhan
Mag-umyak tao ang gumagamit ng panalangin na ito bago ang bawat feed!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
pagsusugal

pagkagumon

Pagsusugal ay gumagamit ng kahinaan ng tao, panlilinlang upang dalhin paghihirap sa mga tao,
pamilya at sa komunidad. Pagsusugal promoters biktima sa mahina desperado mga tao. Pagsusugal
envoles betting (Sa kahit ano) , hedging
(Insurance, futures, mga pagpipilian sa ..) , lotteries (Ikaw got na maging sa loob nito upang manalo ito) ,
speculating (Umaasa na halaga ng asset pagtaas) . Huwag pakiramdam ng paumanhin para sa gamblers. Mahina,
makasarili, mga pipi indibidwal Naniniwala karapat-dapat sila na hindi pa kinita kayamanan. ginagawa nila hindi.
I-hold ang mga ito nananagot MS R7 .

Reality entertainment kalahok ay ang pinaka-nakakahiyang
gamblers. kumikilos ang mga ito ay karima-rimarim, magkanulo,
manlinlang, kasinungalingan, manghiya iba, ang kanilang mga
sarili, sugal na manalo sila. Nanalo maluwag ang kanilang mga

Panalo sa 100% ng buwis sa mga panalo. Hindi pinaghirapan kita ay taxed layo. Shun Players,
Promoters, Mga Sponsor ..
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Kinuha bentahe ng mga tao kahinaan ay isang krimen, hawla gambling
provider, MS R7 . pagsusugal venues

(Betting shop, Casinos, Future palitan, Reality entertainment,
Stock palitan) ay sarado. Lahat ng kita, mga ari-arian ng
pagsusugal provider, propesyonal
sugarol (Fund manager, lupain mananapalaran, futures negosyante, ibahagi ang mga trader, ..) ay
hamig. Ikansela Freehold (Puhunanang ari-arian) .
Individuls 'na manalo , maluwag sa 100% ng buwis sa mga panalo. Gobyerno na nagbibigay-daan sa
pagsusugal ay napalitan ito ng mga miyembro makakuha ng MS R7 .

Gamblers ay pipi, deluded, makasarili masamang tao. Pagsusugal provider ay malabis parasitic
mandaragit na mapagsamantala ni. Ang parehong ay BAD at pananagutan.

ZERO TOLERANCE sa PAGSUSUGAL
Shopping

pagkagumon

pumasok ka sa isang shop at hindi ka maaaring umalis nang
hindi shopping. Ang isang bagong produkto ay pinakawalan o ½
taon-taon na 'Sale', tumayo ka sa labas ng store para sa
maraming oras, mayroon kang upang maging ang 1 st upang
makakuha ng ang produkto (S) .

Ikaw ay isang addict! Ang isang shopping junkie!
Profiteers gamitin addicts sa kanilang kalamangan. Marketing lumikha ng isang bagong
bagay (Karaniwan ay unneeded junk) . Pagkatapos-market ito bilang isang bagay na
lahat ay mayroong upang magkaroon ng.

Advertising kampanya ay higit sa lahat naglalayong shopping junkies. Junk Provider para sa Shopping
Addicts ay isang malaking source ng mga basura at basura. Advertising ng mga hindi mahahalaga ay
nagtatapos. Paghahatid ng mga basura ng mail sa mail box ay nagtatapos, breaches: MS R4 . Non essentials
magkaroon ng dagdag na 50% buwis na sisingilin. Junkie ni humingi ng tulong.

Responsable shopping: Walang salpok shopping
(Gumawa ng isang listahan ng shopping at dumikit ito) . Mamili nag-iisa. Lamang
pagbili essentials (Walang junk) .
Huwag gumamit ng credit card.

10

1 Church 15.02.2.1 N-At-m
Law Giver Manifest Gaya ng nasusulat dapat itong maging!

1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

www.universecustodianguardians.org

Smoking

pagkagumon
Smoking addiction, isang tao na paghihirap!
Smokers baho mula sa bibig, ang kanilang mga damit stinks sila
ay babaho up ng isang kuwarto. Ang kanilang abo at upos ay
lahat ng dako. Ang mga ito ay marumi, Nakaiinis, mabaho
indibidwal. Iwasan ang mga ito! Nakakahiya ang mga ito.

Smokers ay isang kalusugan panganib sa kanilang sarili. sunugin nila
ang kanilang mga labi, ngipin, gilagid, bibig, lalamunan, tatagukan at
baga nagiging sakit, isang pabigat sa komunidad. Smokers ay tamad
pagkuha ng maraming mga smoke break at self inflicted sickies.

Smokers ay isang panganib sa kalusugan sa iba. Buntis na smokers ay pagyurak sa kanilang hindi pa
isinisilang. Pagkatapos ng kapanganakan ang mga bagong panganak ay sentenced sa isang buhay ng
nagkakaroon ng mga isyu sa kalusugan. Sila ay maaaring magkaroon ng deformities, kapansanan ..
nakakasama pa isinisilang: MS R3 Bata ng paninigarilyo magulang ay na ihabla ang kanilang mga magulang
para sa kabayaran.

Smokers ay pabaya. Simulan nila ang sunog, damo tahanan,
kagubatan. Sila ay gaganapin nananagot,
MS R4 at bayaran ang kabayaran. Smokers sunog,
nasugatan mga tao, mga hayop, MS R5 . Ito ay pumatay ng
tao, hayop, MS R6
balintiyak usok (Assault) Masakit mga tao. Smokers na lumikha balintiyak usok ay prosecuted, MS R3 . Mga
entity (Leisure, entertainment, trabaho ..) na nagbibigay-daan sa paninigarilyo ay prosecuted, MS R3 at
mayroon na magbayad ng kabayaran. Gobyerno na nagbibigay-daan sa paninigarilyo ay papalitan at
gaganapin nananagot, MS R7 .

sa 1951 * ito ay itinatag na ang paninigarilyo ay masama sa katawan ng isang malubhang pagbabanta.

Pamahalaan at Pamahalaan ahensya, kagawaran na ay hindi 'Ban' smoking nabigo upang
maglingkod at protektahan ang mga komunidad. Sa paggunita batas ay lumipas at ang mga may
kasalanan get, MS R7 .

11

* Pagano Calendar

1 Church 15.02.2.1 N-At-m
Law Giver Manifest Gaya ng nasusulat dapat itong maging!

1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

www.universecustodianguardians.org

Anumang indibidwal o grupo, negosyo o iba pang entity na nagtataguyod
(Advertising, marketing, freebies) , nagbibigay-daan (Mga magulang, mga guro, mga trabaho, mga
klub, kainan, entertainment venue) , kita (Tagagawa, mga supplier, transporters, mamamakyaw,
nagtitingi) , Ginagawang magagamit 'Smokes' at o paninigarilyo accessories, MS R7

Hindi mahalaga kung ano ang 'Smokes' maglaman.

Ang pagkilos ng paninigarilyo ay ang panganib sa kalusugan.

ZERO TOLERANCE na paninigarilyo !!
Bagong teknolohiya

pagkagumon

Bagong Teknolohiya junkies ay maaaring maging nakakatawa. Sila camp sa labas ng isang retailer
naghihintay na bumili ng isang bagong higit sa presyo gadget na ito. Paano uto!
Bagong Teknolohiya Junkie isang hangal pagbago ng Shopping Addiction. Sigurado ang pinakamalaking sanhi ng
basura. Sila ay itapon ang mga kalakal na gumagana at magkaroon ng isang mahabang paggamit bye petsa. Sila
ay hindi kailanman malaman upang gamitin ang kanilang mga bagong teknolohiya. Dahil hindi sila magkaroon nito
nang matagal. Ang mga junkies i-pangmatagalang mga produkto sa disposables.

Karamihan sa Bagong Teknolohiya ay hindi recyclable. Ang paglikha ng mga problema pagtatapon ng basura
para sa Shire at sa hinaharap na henerasyon. Ang isang microchip producer ay nagdudulot ng isang bagong
chip tuwing 6 na buwan upang magsilbi para sa Bagong Teknolohiya junkies . Perpektong gumagana chips ay
tinapon. Kung ano ang isang basura. Environmental paninira. Manufacturer, distributor, MS R7

pangangailangan ng komunidad upang i-set mga alituntunin. Tagapag-ingat Guardian solusyon, ang bawat
bagong produkto ay may isang istante buhay ng 7 taon. Hindi ito maaaring mapalitan ng isang bagong modelo
para sa 7 taon. paglabag, MS R7

Ang mga tao, mga organisasyon na lumikha ng junkies at feed
addiction ay kasuklam-suklam, imoral, kriminal.

Sila ay papanagutin: MS R7 .
TANDAAN !! Ito ay sumasaklaw sa lahat 'Addictions'. Mga magulang ng menor de edad (17 SHE, 18 HE) ay
nananagot. MS R1 , 1 st pagkakasala, 2 nd kasalanan MS
R2 , maluwag ang lahat ng kanilang mga anak. Hindi tumingin matapos ang iba pang mga menor de edad.
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NASUSUNOG
Pagkatapos ng sangkatauhan natuklasan kung paano gamitin ang apoy. Nakita Ito na ito bilang isang biyaya.

Wood nasusunog ay pupunan na may mga fossil fuel pagkasunog. Ingles
Kristiyano nagpapakilala sa mga pang-industriya edad ay nagsimula sa polusyon na
humahantong sa pagbabago ng klima. Apoy at burning ay ngayon isang banta,
isang sumpa.

STOPBURNING, NGAYON !!!
Ang pinaka-mapanganib na bahagi ng burning ay, SMOKE. Sa apoy ang
greates banta sa kalusugan, dami ng namamatay ay paglanghap ng usok. Sa
isang mas malawak na scale Usok tumataas up sa kapaligiran Hinihinto init
escaping sa Space.

Ibabaw ng tubig warms, ibabaw ng lupa warms, yelo melts:
CLIMATE PALITAN ANG!
Upang mabuhay ang tao na pangangailangan ng katawan Breathable

Air. Mga kawani na tao nasusunog

bagay ay ang pangunahing banta sa 'Breathable air'.

Non breathable air Mayroon kang 4 na minuto upang mabuhay!

ZERO TOLERANCE SA AIR TAGAPAGPARUMI !!!!!!!

lakas
Masyadong maraming leisure oras, masyadong malaki tahanan, masyadong malaki ang kinikita, masyadong
maraming mga un-kailangan gadget, ay lumikha ng isang spike sa kailanman pagtaas ng pangangailangan ng
enerhiya. Kasalukuyang Enerhiya ay polluting, ay may mataas na mga gastos pagtatatag, mataas na tumatakbo at
pagpapanatili ng mga gastos. Polluting Enerhiya ay nakasalalay sa nasusunog. Burning ay pinalitan ng di
nasusunog.

Domestic at di domestic burning ng tae ng hayop, kahoy, karbon,
gas at langis sa pagluluto, heating at kapangyarihan, Nagtatapos!
Power Stations na magsunog (Karbon, langis gas, uranium)

upang lumikha ng enerhiya ay lukubin at lansag. Enerhiya ay
nagawa sa pamamagitan ng mga di nasusunog. Polluting Mga
May-ari, operator ay
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prosecuted, MS R7 . Uranium at Coal mga mina ay sarado, selyadong. Walang-ari,
operator ay caged, MS R7
Pagsunog ng karbon naglalabas ng mahusay na halaga ng mga naka polluting smoke (Carbon dioxide) . Carbon
dioxide drifts up. 50% ay hugasan down na sa pamamagitan ng pag-ulan ang natitirang bahagi drifts sa kapaligiran
ay ito accumulates. Carbon dioxide ay nagbibigay-daan sa pamamagitan ng liwanag ng araw sa init ng Daigdig
ngunit pinipigilan ang ilan sa mga init mula sa pagiging radiated pabalik sa espasyo (Pag-iinit ng mundo) .
Magresulta sa lapag ng Mundo ay dahan-dahan pag-init up. Ito pag-init ng temperatura ng ibabaw ay nadagdagan
kapansin-pansing mula noong taong 'O' * (2004) . warming na ito ay nababawasan ang laki ng mga glacier at polar
ice caps. Na nagreresulta sa tumataas na antas ng dagat at pagbabago ng klima.

* CG New Age pamamahala ng oras
C

Coal ay transported sa pamamagitan open (Walang takip) gumugulong na

istak. Coal alikabok ay tinatangay ng hangin papunta sa: mga hayop, mga tao

(Eye infections, respitory problema, rashes ..) , paglalaba (Nag-hang out sa dry
pangangailangan rewashing upang maiwasan ang rashes) , lupa (I-crop, hardin,
halamanan, pananim) ,
tubig (Tangke, creek, lake, ilog, dagat) ay maruming pangangailangan pag-filter. Ito Magtatapos.

karbon gumagawa marumi enerhiya

Coal ay choking sa amin

Clean Coal ay isang peke!
STOP

ang lorries, isara ang Mines:

NAKALIGTAS ANG !!!

Nasusunog ay pinalitan ng, 'Solar, Tubig, Hangin' !!
Nasusunog upang ilipat domestic at di domestic Natapos ang sasakyan! Gas, Oil ay
may di burning paggamit. Domestic at di domestic transportasyon sa Freeways ay
napalitan ng Freeway Mga Tram (Tingnan Shire) ! Long distance sa paglipas ng lupa
transportasyon ay sa pamamagitan Rail lamang. Indibidwal na polluting sasakyan ay
phased out. Kanselahin ang bagong Freeways.
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Ang isang pagtaas ng populasyon ay nangangailangan ng mas mahusay na enerhiya pagpaplano. Pagbawas sa
paggamit ng enerhiya sa bawat tao ay isang nararapat. Night curfew ay isang nararapat. Pagbabawas ng enerhiya
para sa mga aktibidad leisuretime ay mahalaga. Cluster tahanan palitan, i-double garahe, vanity hardin 2 palapag na
mansion ni, swimming pool, ...

Night curfew
Ang katawan ng tao ay hindi idinisenyo upang maging gabi. Mga kawani na tao maling maggamit ang kanilang utak
kapangyarihan upang lumikha ng isang gabi lifestyle. lifestyle na ito wastes ng isang pulutong ng enerhiya,
pinatataas krimen, ay masama sa katawan, pinatataas ang enerhiya ang paggamit ..

A 7 hour Night curfew mula sa 14- 21 na
oras (CG Klock) ay sapilitan. Sa panahon
Night curfew 'NO' road transport
(Commercial, pribado, pampubliko ..)
ang pinapayagang magpatuloy sa kalsada
maliban emergency sasakyan!

Walang ilaw ng kalye, mga ilaw ng trapiko, advertising ... ay on. Walang mga negosyo ay bukas. Walang
air transport ay tumatakbo Paliparan sarado na! Air transport dapat mapunta sa pinakamalapit na
magagamit na mga landing field! Walang rail kilusan! Railway station at terminal sarado na! Tren
manatiling nakatigil sa istasyon ng panahon curfew!

Walang sinuman ang gawa (Lahat ng bagay ay sarado) maliban minimum emergency personal. Walang
enerhiya ay upang gamitin maliban para sa emergency o heating! 1 pampublikong balita istasyon ng radyo ay
ipinapadala. Lahat ng iba pang entertainment naka-off! Walang opisina, walang manufacturing o retailer ay
upang gumana o gamitin enerhiya! Homes ay maaaring gumamit ng heating sa matinding lamig (Dresss mas
mainit) . Ang Shire nagpapatupad Night curfew.

Leisuretime
Nasusunog na paninigarilyo BBQ ni, 'Tapusin! Out door heating, 'End'! Malamig sa
labas magsuot ng mas mainit na tela. O pumunta sa loob. Ang paggamit ng mga
panlabas na heating ay, Environmental Paninira, MS R7 .

Home huwag gumamit ng petrol nasusunog Garden Power tool!

Hikayatin ang pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, na hindi gumamit
ng petrol nasusunog Garden Power tool! itigil

(Di marahas) ! Komunidad mula sa paggawa, pagbebenta,
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pagbili, petrol nasusunog Garden Power tool! Ito ay ang iyong moral na at sibil tungkulin upang tapusin polluting
sa iyong kapitbahayan komunidad! Pindutin nang matagal ang pamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay,
katrabaho, komunidad mananagot para sa polluting!

polluting Entertainment Natapos. Nasa hangin: Air Shows, pribadong air transport (Eroplano, jet,
helicopter, ugong, space shuttle ...) . Sa ilalim ng tubig: motorized boat racing, pribadong pag-aari ng
dagat transportasyon (Cabin cruiser, cruise ships, hoberkrap, jet skis, bilis bangka, mga yate, ..) . Sa
lupa: ang lahat ng mga 2,3 at 4 wheel motorized (Nasusunog fuel) , Cycle, bikes, SUV,

buggies, isport kotse, limousine, luxury cars. Car racing, car stunt.
Paputok ay isang pangunahing polluter. Sila ay naging mas karaniwang
mas malaki pa polluting. Dependng sa kondisyon ng panahon polusyon
air ay maaaring magtagal para sa araw. Particle polusyon settles sa
tubig lapastangin ginagawa itong karapat-dapat na inumin. Fireworks
Magwakas! Laser ilaw palitan ang mga ito.

tubig
60 +% ng aming mga katawan ay binubuo ng tubig. Ang bawat cell sa ating katawan na kailangan nito.

Tubig lubricates aming mga joints, regulates ating katawan temperatura at flushes ang aming mga
basura ...

Condensed atmospheric tubig singaw ay bumubuo ng droplets.
gravity ng Earth pulls ang droplets pababa (Bumabagsak na ulan)
hanggang sa ibabaw. Rain ay isang pangunahing pinagkukunan ng sariwang tubig. Ito
rain water ay ginagamit para sa pag-inom, paghahanda ng pagkain, pagluluto,
paghuhugas, personal na kalinisan, ...
Ang isang tao ay ginagamit upang magawang uminom ng tubig-ulan, gamitin ito para sa pagkain
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paghahanda. Ito ay hindi ipinapayong, rain water ay nadumhan, masama sa
katawan, nakakalason, acidic, masamang pagtikim, masamang amoy. Labada ay
hindi dapat iwanang out sa ulan upang maging maruming (Marumi, malagkit,
mabaho) . Hindi lamang ang hitsura nito marumi at masamang amoy ngunit
maaari itong mang-inis ng balat.

Cold pag-ulan ay bumaba tulad ng ulang may yelo o snow. Snow accumulates sa mataas na bundok,
arctic at Antarctic paglikha sariwang tubig reserves. Snow ay puti, polluted snow ay grey kahit itim.
Black snow ay matatagpuan sa Himalayas, mga glacier sa buong mundo, Greenland at Antarctica.

Communities lumikha ng sariwang tubig reservoirs. Ang mga reservoirs ay umaasa sa tubig-ulan at
pagtunaw ng snow upang punan ang mga ito. Dahil sa polusyon ang tubig na kailangan ng paggamot
bago pagkonsumo ng tao.

Reservoir ay dapat na malalim na sa halip na mababaw. Deep tubig ay mas malamig-lamig,
pagbabawas ng pagsingaw, algae paglago lalo na ang lason uri at insekto infestation. Water
sports ay ipinagbabawal upang ihinto urinating, menstruating at pooing sa tubig (On ng tubig sa
alkantarilya) . tubig craft (Jet ski, motorboats ..) dumihan (Langis, gasolina, baterya acid ..)

sila ay naka-ban! Exception: Park-Ranger transportasyon.
Ang isang tao ay hindi maaaring umasa sa ang komunidad sa paggawa ng ito ng tama. Walang paggamot,
bahagyang paggamot, maling paggamot, cost cutting, katiwalian, kriminal na pag-uugali .. Home paggamot
ng tubig ay nagiging sapilitan.

Home paggamot ng tubig ay nangangailangan ng pagsasala. Pagsala ng ay upang mabawasan:

arsenic, asbestos, murang luntian, kloropormo, karbonat tigas, tanso,
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dumi, herbicides, mabigat na riles, lead, pesticides, kalawang .. Gayundin sa pampainit climates na-filter na tubig
ay kailangang mai-pinakuluang upang maprotektahan laban sa nakamamatay na

(Micro organismo) sakit.
Banta sa sariwang-tubig Sa lalong madaling panahon ang demand para sa tubig-tabang ay
lalampas sa availability ng mga sariwang tubig.
Maruming daluyan ng tubig ni (Creek, stream, ilog, lawa, lawa ..) lumikha ng isang kakulangan ng mga
sariwang tubig. Bagyo tubig na puno ng mga gamot, lason, lason .. Ilegal na paglalaglag ng
pang-industriya basura, lason, lason ..
Polluting ng mga daanan ng tubig dulo, polluters ay prosecuted, mga indibidwal

MS R3 lahat ng iba pa, MS R7 . Madagdagan

ang sariwang-tubig
Desalination ay gumagamit ng isang pulutong ng enerhiya, magastos. Paggamit ng tubig ay may salungat na
epekto sa kapaligiran, paghila malaking bilang ng mga isda, molusko, ang kanilang mga itlog .. sa system. Mas
malaking nilalang ng dagat ay nakulong laban screen sa harap ng isang paggamit istraktura. Chemical paggamot,
kaagnasan, lumikha ng isang mainit-init na mag-asim na kung saan ay inilabas pabalik sa karagatan.

Desalination ay may mataas na boron nilalaman sa paggawa ng mababa ang kalidad ng tubig. Ito tubig na
ginagamit sa pagsasaka, Pagra-rancho at pagkain produksyon mga resulta sa isang mataas na boron antas ng
diyeta. Matagal na pagkadaig ng mataas na antas boron ay masama sa katawan.

Niresaykel basura ng tubig, dumi sa alkantarilya ay ipinapasa sa pamamagitan ng
pangunahing paggamot na kumuha ng solids, nutrients ay maalis, filter alisin ang
karamihan sa mga bakterya at mga virus. Tubig ay pagkatapos ay sapilitang sa
pamamagitan ng isang lamad upang alisin ang mga molecule. Tests ay hindi ibunyag ang
lahat ng kalusugan-mga panganib.

Toilet upang i-tap ang isang opsyon ng huling resort.
De-boteng tubig (mahal) ay angkop para sa paglalakbay. plastik (Ay naging isang seryosong banta,
itigil ang paggawa at paggamit nito) water bottles release kemikal na maging mapanganib kapag
warming up (Sun, heater) .
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salamin (Walang lead) bote ay inirerekumenda.

May lasa inuming-tubig
Para sa iba't-ibang inuming tubig ay may lasa. Ang ilang mga pampalasa ay masama sa katawan at ito ay dapat
iwasan. May lasa ng tubig pwedeng ihain malamig o mainit.

angkop may lasa inumin: Karne ng baka Extract, Chicken katas, Cocoa, Coffee,
prutas, damo, Spices, Tea, Gulay.
masama sa katawan may lasa inumin at mga add-on: Alcohol, Artipisyal na kulay, Artipisyal
panimpla, Artipisyal & natural na pangpatamis, Carbonated, Cola, Cordial, Energy drink,
limonada, Decaffeinated coffee, Fruit juice, Preservatives, sosa, ..

Inuming tubig ay
pinakamahusay na
Araw-araw na gawain: Bumangon ka, magkaroon ng isang 0.2l baso ng basta-basta pinalamig, na-filter na tubig.
Bago bawat pagkain (Almusal, Maagang Araw meryenda, Tanghalian, Late Day meryenda, hapunan) magkaroon
ng isang 0.2l baso ng basta-basta pinalamig, na-filter na tubig. Magkaroon iinom-glass (Walang plastic) napuno ng
0.2l ng na-filter na tubig sa bawat Bedside-table. Uminom sa panahon ng gabi sa tuwing pagkatapos mong
bumisita sa isang toilet at kapag nagkakaroon ng isang tuyong lalamunan, uminom ng pahinga sa umaga.

Sinumang tao, samahan, Gobyerno na denies drinkable tubig o ang dahilan, epekto
ng maruming tubig. Pinananagot, MS R7

Walang likido paggamit Mayroon kang 4 na araw upang mabuhay
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Irrigation! Ang paggamit ng tubig sa lupa para sa patubig depletes underground reservoir ng tubig mas mabilis
kaysa sa maaari itong lagyang muli. Na nagreresulta sa pagkatuyo ng isang buong Ecosystem, ang paglikha ng
isang kakulangan ng mga sariwang tubig. nagtatapos Ground tubig patubig. Kahit sino ay iligal na paggamit ng
tubig sa lupa para sa patubig ay prosecuted, MS R7 . Pamahalaan nagpapahintulot sa tubig sa lupa patubig, ay
papalitan at ito ay mga miyembro ay prosecuted, MS R7 .

Irrigation, gamit Freshwater mula sa mga ilog, lawa, sapa .. slows ang daloy ng tubig. Ito ay
naghihikayat sa singaw. Na nagreresulta sa kawalan ng ulan! Ang uri ng patubig nagresulta sa
pagtatapos ng civilizations. End patubig.
labagin ang: MS R7

pagbuo ng produkto
Kapag ang mga tao gumawa, ang kanilang mga nilikha ay upang magkaroon ng isang simula, isang end at
maging recyclable. Halimbawa: Ang produktong bahay gawa
(Simula) , Gamitin ayon sa petsa (Pagtatapos) , biodegradable (Recyclable) .
Lahat ng bagay na ginawa ay upang maging recyclable!

Mga Produkto mula sa konsepto yugto ay upang maging malusog, ligtas, non-polluting biodegradable
at kung hindi man recyclable. Lahat ng bagay na ginawa at ginamit ay biodegradable at o kung hindi
man recyclable. labagin ang: MS R7

stop, paggamit ng anumang bagay na masama sa katawan, hindi ligtas, pollutes, ay hindi biodegradable o
kung hindi man recyclable! Paggawa Manufacturing masama sa katawan, hindi ligtas, polluting mga kalakal ay
isang krimen, MS R7

GM-crop ( Halimaw seed) > GM-Food ( Hindi mabuti sa kalusugan Pagkain)
genetic binago (Ininhinyero) Pananim ay ayon sa mga Seeds binago ng mga tao ng 1GOD ni orihinal
na disenyo. Para sa layunin ng Katakawan, hindi makatwirang pagtubo at mapang-insultong 1GOD . 1GOD
Ayaw Human Genetic reengineering. Ebolusyon ay na nagbabago, mutate, ...

background: Sa panahon ng US panghihimasok sa South East Asia. Ang US Military iniutos ang
bumuo ng at paggamit ng Herbicides (Agent Orange) ,
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isang armas ng, Mass Pagkasira ng Pananim at Eco system. Mga dahon sa pag-alis ginawang mas madali mula sa
himpapawid upang gun down na tumatakas sa mga bata, kababaihan at mga alagang hayop (Pagtaas killrate) . Ang
poisoned ecosystem na humantong sa mga mutations. Result kapanganakan defects may sakit na tao, mga hayop
..

Herbicides ay mapanganib, polluting lupa at tubig. Producer, distributor ng Herbicides ay
prosecuted, MS R7 . Gobyerno na nagbibigay-daan ito polusyon ay papalitan, MS R7 . pagkain
polluted (Herbicides) ay hindi karapat-dapat para sa pagkonsumo (Animal, human) . Ito ay
nawasak!
Ang Pamatay halaman tagagawa (Matakaw mandaragit na parasitic profiteers)
pinalawak mula Plantkillers sa Seed poisoners. Ang isang normal na binhi ay binago gumagamit ng
mga diskarte natutunan paglikha 'Herbicides'. Ang mga pagbabago lumikha ng hindi likas na mutations ' Halimaw
Seeds ' . Pagbabago gumawa ng mga buto impotent upang muling paghahasik ng crop, pagpilit na laging
bumili ng mga buto sa bawat panahon (Evil imoral Katakawan) . Bees tanggihan ang GM halaman!

Evolution paunawa ang mga binagong Binhi. Ito ay tumutugon sa pamamagitan ng pagbabago ang bawat bagay
na ang binhi ay dumating sa contact na may, ecosystem, food chain.
Pananim mula sa GM buto end up ng pagpunta nang diretso (Tinapay) sa pagkain ng tao consumption o sa
pamamagitan ng feed ng hayop (Isda, karne, manok) . nilalang (Sea nilalang, mga ibon, Mammals) fed GM
Pananim direct (Manok, baboy ..) o hindi direktang (Hayop na kuneho ay kumakain ng buto, hayop na kuneho
kinakain ng Predator, Predator namatay sa pamamagitan ng Hunter nagiging Gourmet dinner ..) . Huwag kumain
ng GM hapunan!
Pagkain nilalang kumain nakakaimpluwensya sa kanilang panunaw. Upang digest binagong mga halaman ng isang
nilalang digestive system ay dapat baguhin (Genetic muling engineer)

mismo sa pamamagitan ng Evolution. ang hindi natural (Anti DIYOS) i-type Evolution lumilikha ng hindi
likas na mga bagong uri ng mutasyon. Unknown banta!

genetic Pagbabago (GM) ay Anti 1 NG DIYOS , isang banta sa sangkatauhan, ang lahat ng iba pang mga
nilalang at ang kapaligiran. GM crop dahil sa ang daloy sa epekto Binabago ang buong Food chain. Paglikha
ng mga mutasyon na gumawa ng mga bagong Karamdaman & Life nagbabanta Global Salot sa lahat ng
mga kasapi ng kadena ng pagkain! Ang mga tao ay magiging mas may sakit, Die mas bata, mas may sakit
mga sanggol, mas miscarriages ...

GM-Food ( Hindi mabuti sa kalusugan Pagkain) : Alfalfa, Baby pagkain, Bacon, Bread, Almusal
cereal, Canola, tsikori, mais, Cotton seed langis, Egg, Ham, margarin, Karne, Papaya, Mga
gisantes, patatas, Poultry, Sausage, toyo,
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Sugar-beet, Sugarcane, Sweet-Peppers, mga kamatis, Wheat, Pipino ..
Sabihing ' HINDI ' sa GM Pagkain !

Dapat gawin! Cure sa ito banta sa sangkatauhan at Eco System ay Pagpigil at
Paggamot.

PAG-IWAS! Itigil: GM Research, Buto produksyon at
GM crop lumalaki.
TREATMENT! Pamahalaan prosecutes: GM Scientist, ehekutibo, mga Direktor, May-ari,
Crop Growers para Crime laban sangkatauhan at laban sa sistema ng Eco. MS R7
Pamahalaan nagtatapos pananakot sa pamamagitan ng scorching GM
Pananaliksik at Buto manufacturing pasilidad. GM Pananim ay sinunog.
Kontaminado Lupa ay GM Pananim nagsilaking ay nangainitan 3 taon
tumatakbo. Gobyerno na hindi ipatupad ang Treatment 'ay pinalitan.

WALANG GM> WALANG GM Buto> WALANG GM crop> WALANG GM Pagkain
Sa bahay ay hindi kumain ng GM Pagkain! Hikayatin ang pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho,
upang hindi kumain ng GM Pagkain! itigil (Di marahas) ! Komunidad mula sa paggawa, pagbebenta, pagbili,
GM Pagkain! Ito ay ang iyong moral na at sibil duty.to end GM (Binhi, i-crop, pagkain) !

Pagkontrol sa Peste
Inside Insecticides (Chemical) na ginagamit, pag-atake sa nervous system. gumawa sila ng hindi pa
isinisilang, bagong panganak hyperactive. Insecticides mang-inis ng Human at pet respiratory system. Huwag
gumamit ng mga pamatay-insekto sa loob. Panatilihin loob malinis at maglinis.

Sa labas Insecticides (Chemical) ay ginagamit sa mga pananim,
orchards at pagkain. Pananim, orchards at pagkain na kontaminado
ay hindi akma para sa tao o hayop consumption. Sila ay burn sa
pamamagitan ng
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komunidad (Shire) . Insecticides tumulo sa sistema ng tubig na nagtatapos up sa Karagatan.
Polluting ang Ocean Eco system, polluting seafood.

fracking
Fracking ay isang mahusay na banta sa kapaligiran, komunidad, mga kawani na tao ..

Fracking ay ang proseso ng pagbabarena at injecting likido sa mataas na presyon sa shale rock
fracturing ito ilalabas gases (Nakakalason) . Ang mataas na presyon ng nag-trigger 'Lindol'.

Ang bawat proseso ay nangangailangan ng milyon-milyong mga litro ng tubig. Ang Tubig ay nakakalason na
kemikal at buhangin idinagdag. Sa panahon ng proseso methane gas

(Pinapataas Global warming) at nakakalason na kemikal dumihan kalapit na tubig sa lupa. Pag-inom ng tubig
na ito ay nagresulta sa mga kaso ng neurological, madaling makaramdam at respiratory pinsala sa mga
kawani na tao, mga hayop.

Basura likido ay kaliwa sa itaas puddles lupa upang matuyo. Ilalabas ang volatile organic compounds sa
kapaligiran, contaminating air, ang paglikha ng ground level ozone at acid rain. Nagreresulta ito sa
masama sa katawan mga alagang hayop, mga pananim, prutas at shriveling hindi nakakain pastulan ..
residente magreklamo ng pagkapagod, pagduduwal, sakit sa ulo at mas masahol pa.

Minsan paputok ay ginagamit na mag-trigger lindol. Ang paggamit na malapit faultlines maaaring
mag-trigger ng isang pangunahing lindol. Ang mga pagsabog makapinsala sa ilalim ng lupa reservoirs. ilabas
nila gases na maaaring magsimula 'Wildfire ni'!

Fracking ay isang Ecological Disaster. Fracking Magtatapos!
Mga May-ari, operator ay prosecuted, MS R7 . Gobyerno na nagbibigay-daan Fracking ay
napalitan, mga miyembro nito papanagutin, MS R7 .

basura
Ang paglikha ng Basura ay nabawasan!
Biodegradable o magagamit muli packaging ay ginagamit.

Gumagawa DISPOSABLE mga produkto * Nagtatapos! Printing
Junk mail * Nagtatapos!
Ang paggawa ng mga hindi kinakailangang mga JUNK (Collectibles, mga gadget, taga-disenyo gear ..) * Nagtatapos!

* Ang mga providers ay prosecuted, MS R7
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Ito ay ang iyong moral na at civil duty.to end paglalaglag ng illigal Rubbish Basura sa iyong kapitbahayan
komunidad! Pindutin nang matagal ang pamilya, mga kaibigan, mga kapitbahay, katrabaho, mga negosyo,
komunidad, mananagot para sa polluting! Komunidad ay sa labas ng room na tambakan ng basura (Landfill)
.
Kailangan naming bawasan Basura NGAYON!

papel
Gupitin ang paggamit ng papel. Ito binabawasan ang basura. Ito sine-save ng mga puno!

palitan pahayagan na may mga digital na balita. Pahayagan dalhin napapanahong balita na walang video.
Pahayagan layunin ay upang magbenta ng mga ad, celebrity tsismis at hindi napapanahong sensationalist
balita. Itigil! Ang pagbili ng mga pahayagan!
palitan magazine na may digital na-publish. Magazines dalhin napapanahong data nang walang audio, video.
Magazines layunin ay upang magbenta ng mga ad, na may kaunti relavant kapaki-pakinabang na impormasyon.
Kung wala ang mga benepisyo ng audio video. Itigil! Ang pagbili ng magazine!

palitan libro na may digital publishing (E libro, Pdf ni) . Mabibigat ang mga libro. Ina-update ay
nangangailangan ng isang bagong libro. Wala silang audio, video. Hindi maaaring kopyahin. Tumagal ng
hanggang masyadong maraming space. Itigil! Ang pagbili ng mga libro!

palitan diaries journal na may mga digital na file. Diaries Journals mga aklat (Tingnan palitan ang
mga aklat) . Itigil! Ang pagbili ng mga libro!

palitan office memo may e mail. palitan paper archives
na may mga digital na file.

End paper based advertising ( Junk mail) . Wala nang Junk mail!
Pamamahagi ng Junk mail ay Environmental Paninira, MS R7 .
E

Ang ngayon ay laos na naka-print na papel ay putol-putol. Babad na babad sa tubig. Sa sandaling mushy ito ay
fed sa mga uod ng isang worm farm.

plastik
Plastics malaglag ang micro particle. Ang mga naipasok ang food chain kabilang ang mga kawani na tao (Dugo,
laman-loob) . Building up sa katawan ang mga ito ay isang hindi kilalang banta sa kalusugan ng tao at
kaligtasan ng buhay.

palitan plastic na inumin at mga lalagyan ng pagkain na may reuseable salamin,
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ceramic container. End production ng lahat ng plastic container. End production ng lahat
ng plastic cuttlery at straws. Ang paglabag ay Environmental Paninira, MS R7 .

palitan plastic carry bags na may reuseable tela bags. End sa paggawa ng lahat ng plastic
bag! Ang paglabag ay Environmental Paninira, MS R7 .
palitan plastic kasuotan sa paa na may tela o katad na sapatos. End sa paggawa ng lahat ng
plastic kasuotan sa paa! paglabag, MS R7 .

palitan plastic damit na may kawayan, tela, koton o lana damit . End sa
paggawa ng lahat ng plastic damit! paglabag, MS R7 .
palitan laruang plastik na may mga laruan na gawa sa metal o kahoy. End sa paggawa ng lahat ng mga
laruang plastik! paglabag, MS R7 .

palitan plastic casings para sa mga kalakal consumer na may casings ginawa mula sa metal o kahoy.
End sa paggawa ng lahat ng plastic casings para sa mga kalakal consumer! Ang paglabag ay
Environmental Paninira, MS R7 .

palitan plastic furniture may kasangkapang gawa sa metal o kahoy.
End sa paggawa ng lahat ng plastic furniture (loob labas) ! paglabag, MS R7 .

palitan plastic mga produkto plumbing may mga produkto plumbing
(Sa loob, sa labas, sa ilalim ng lupa) na ginawa mula sa metal. End sa paggawa ng lahat ng plastic na mga
produkto plumbing! paglabag, MS R7 .

Tapusin gamit, pagkakaroon ng plastik sa tahanan, paaralan at trabaho.

Shopping Malls
Sa isang Shopping Complex pagkakaroon 7 Retail saksakan na nagbebenta ng parehong mga kalakal

(Maong, ..) pinapatakbo ng 7 iba't ibang mga hindi makatwirang pagtubo Entity ay isang basura ng
enerhiya, capital, floorspace. Ang 7 Retail saksakan ay pinalitan ng 1

cron retail outlet (1 cron para sa bawat segment) . Isang Shopping Complex
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ay pinalitan sa pamamagitan ng ' CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) '! Parasitiko Manlulupig hindi
makatwirang pagtubo Entity (Shopping Complex, Tagatingi) sarado down, may-ari, operator ay
prosecuted, MS R6 . Cron Retail pumapalit lahat Fastfood panggagaya na may isang Healthy (Non
alcoholic) Inumin Bar. CRBC ay bahagi ng isang Shire Oasis (Tagapag-ingat Guardian nakatira dito) .

Nail salon lumikha ng nakakalason fumes. Ang mga ito ay isang panganib sa kalusugan ng air polluter. polusyon
na ito ay pumasok sa hangin sirkulasyon system. Empleyado na paghinga proteksyon. ignorante customer (Biktima)
ay hindi. Ang mga tindahan ay malawak na bukas, pagkalat nakakalason fumes inhaled sa pamamagitan ng
passers sa pamamagitan ng. Ito health risk ay pinaka threating sa mga buntis na kababaihan, mga bagong
panganak at matatanda. Kung ikaw ay nailantad sa nakakalason fumes idemanda salon at ang Shopping Center
para sa kabayaran. Sarhan ito pababa, i-ban ang mga ito. Usigin mga may-ari, mga executive, MS R7 Ito rin ay
sumasaklaw sa Kagandahan at Hairdresser Salons. Tandaan! Ay hindi akma sa Buhok cutter.

pagpaplano ng bayan
Layunin ng Shire Planning ay upang magamit ang lupa sa mga pinaka-pakinabang ng Komunidad at
Habitat. Ito ay mahalaga para sa isang Komunidad at Habitat upang magtugma. Ang lahat ng matabang
lupa ay dapat na ginagamit para sa mga lumalagong pagkain, Pagra-rancho, na tinitiyak sanctuaries ay
ibinigay para katutubong mga halaman at mga lokal na katutubong nilalang (Non foreign) . Non matabang
lupa ay upang gamitin para sa domestic, non domestic gusali. Umiiral na mga gusali sa masaganang
lupa ay buwag at recycled sa di mayamang lupain. Mansions na may vanity hardin, holiday tahanan,
apartments, penthouses, retirement village ay pinalitan ng Shire kumpol tahanan sa di mayamang lupain.

Mga lungsod na may 1million + residente at Freeways ay may 2 pangunahing mga problema:
polusyon at oras ng dami ng kasikipan. Ang parehong mga problema na kailangan
ngayon ay hindi mamaya solusyon. Tagapag-ingat Guardian solusyon. Freeway Mga
Tram (Tingnan Shire planning)
pagpapalit ng mga indibidwal na mga sasakyan! Rail pumapalit mahabang
bumatak Big rig kargada.
Sa panahon ng isang draft sa Australya daan-daang mga tupa ay sumigaw bilang sila
naghihirap sa sakit na dahan-dahan namatay sa uhaw. Malalapit na golf Cources
pinainom ang kanilang putting green. Golfers uminom pinalamig na tubig halos mixed
na may alkohol.
Ito ay karima-rimarim na! 1 NG DIYOS Ay galit. Golf ng isang hangal walang silbi elitist entertainment.
Nagtatapos ito! Golf courses ay recycled para sa pagkain lumalaki.
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Golfers ay walang silbi mga miyembro ng komunidad. Ang mga ito ay hindi karapat-dapat upang i-hold na
posisyon pamumuno. Tagapag-ingat Guardian SHAME SHUN!

Pag-inom kakulangan ng tubig at mga draft gawin itong hindi katanggap-tanggap para gumana
pribado, comercial at tourist swimming pool. Lahat ng pool ay napuno ng lupa. May-ari ay
hindi bayad. CG SHAME SHUN!
Tanyag na isport ay nangangailangan ng layunin build facility (Hall, Stadium ..) , imprastraktura (Rail, kalsada ..) . Ito
wastes mapagkukunan komunidad at lumilikha ng pangmatagalang (Shire) utang. Pasilidad para sa mga isang
enerhiya mang-aaksaya at lumikha ng isang pulutong ng mga basura. Itigil ang pagbuo ng mga pasilidad at inyong
gigibain ang mga umiiral na.

Ang mga kaganapang ito matustusan entertainment, Alcohol, Cola, iba pang mga matamis na inumin, Pagsusugal,
masama sa katawan pagkain (Mataba, mataba, maalat) madalas na sinamahan ng karahasan (Assault, galit,
ibinabato bagay, paninira) . Kaganapan lumikha ng isang pulutong ng mga basura (Mga bote, pagkain, papel, plastic,
lata) nangangailangan ng pag-iimbak
(Landfil) . Pagsusugal ay humantong sa krimen: Mga nandadayang (Nobling, mga palubid at palayag ng
resulta ..) , Pananakot, blackmail, karahasan. Ito ay nagtatapos!

Animal Exploitation
Animal kalupitan Magtatapos. Tagal ng pabahay ay buwag. Ay pinalitan ng 'Free range'. Battery
pabahay operator ay prosecuted, MS R4 .

Buhay ng Hayop transport karagdagang kaysa sa 30 km dulo. Ang mga paglabag sa pamamagitan ng mga
pangunahing producer, ahente, transport operator ay prosecuted, MS R4 .

Circus hayop entertainment Magtatapos. Animal trainer, Circus operator ay prosecuted, MS
R4 .

Theme park hayop entertainment Magtatapos. Animal trainer, Themepark operator ay
prosecuted, MS R4 .
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Mga Zoo sarado at pinalitan ng Wildlife Sanctuaries kung saang bahay lamang lokal na salaping yari sa
metal. Illegal Zoo ay sarado, operator makuha ni, MS R4 .

Animal fights End. may-ari ng hayop, trainer, promoter ay caged, MS
R4 . Kahit sino (S) pagbibigay ng pagsusugal kumuha, MS R6

Karera ng mga hayop Magtatapos. Karera ng venue ay sarado, buwag. Karera ng may-ari ng
hayop, trainer at racing venue operator ay prosecuted, MS

R4 . Karera ng venue ni ay buwag.
kiligin pagpatay (Safari hunts, Royal hunts, iba pang mga hunts) ng
Hayop Natapos.

Promoter na si Hunters ay prosecuted, MS R4
Tanging Rangers maaari cull hayop.

A

Agrikultura: overstocking ng mga baka sa bawat resulta acre sa overgrazing at eventual

pagguho ng lupa. Na nagreresulta sa salat sa pagkain hayop paghihirap. Overstocking,
overgrazing dulo. Para sa bawat paghihirap magsasaka hayop, rantsero kumuha, MS R4

E

Pagguho ng lupa ay nangyayari rin kapag ang lahat ng mga puno ay inalis mula sa lupa. Ang pangunahing

dahilan ng pagguho ng lupa at pagdurusa ng mga hayop ay mis management at masyadong maliit na ng
operasyon. CG solusyon: Shire lumilikha ng cron na may mga kwalipikadong tao at komersyal viable na
operasyon laki.

militar
Military dumihan na may sasakyan at mga paputok, AN

(Atomic nuclear) , B (Biological) , C (Chemical)
mga sandata. Ang mga ito ay isang banta sa tao, hayop, halaman buhay. Ang mga
siyentipiko na lumikha ng mga armas makakuha ng MS R7 .

Production faciities, stockpiles ng mga armas ay
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buwag, winasak ng mga Shire. Governmentthat payagan ang produksyon o imbakan ng
mga armas ay pinalitan at makakuha ng, MS R7
Kaligtasan ng buhay panalangin

kaligtasan Araw 11.1.7.

mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan) Salamat 'sa iyo para sa kaligtasan ng buhay ng
sangkatauhan
pagsikapan kong tulungan ang aking katawan, salaping yari sa metal at mga komunidad na
mabuhay dapat akong gumawa ng kaligtasan ng buhay ang aking no.1 priority Mangyaring
suportahan ang aking mga pagsusumikap upang mabuhay Para sa Glory of 1 NG DIYOS & ang
Mabuting ng Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay ginagamit sa Kaligtasan araw (CG Kalender)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Fun-Day tema * na immportant na environmentalist:
Polusyon Day 4.2.7 ~ defoliant Day 6.2.7 ~ Holocaust Day 8.2.7
Habitat Day 9.1.7 ~ Kaligtasan Araw 11.1.7 ~ Pet Day 11.3.7 Mabuting kalusugan Day 12.1.7 Addictions
Day 12.2.7 Shrub Day 13.1.7 Tree Araw 13.3.7 Fun-Day tema magsilbi para sa isang komunidad
na kailangan upang ipagdiwang ang mapahiya at matandaan.

* New-Age time-management
Nasusunog, basura, polluting, kapaligiran paninira ay hindi lamang isang banta sa lahing ito,
susunod na henerasyon ngunit darating na henerasyon.
Ang mga bata ay isumbong ang mga magulang na magsunog, dump ng basura, lumikha ng
masyadong maraming basura, dumihan hangin, lupa, tubig, mga environmental vandals, pagsira sa
kanilang Childrens hinaharap. Mga Magulang-hold nananagot, alisin at MS R7 pulitiko na payagan o
ikaw ang mananagot para sa: Nasusunog, basura, polluting, kapaligiran paninira!

Non-breathable air Mayroon kang 4 na minuto upang mabuhay No-likido paggamit.
Mayroon kang 4 na araw upang mabuhay!

Tagapag-ingat Guardian mamuhay kaayon ng 1 NG DIYOS 'S creations!
Maraming mga environmentalist ay may pet dahilan. Kanilang ginugugol ang passion, oras at pera. Ang lahat
napakabuti, ay gumagawa ng isang tao pakiramdam mabuti.
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Ang makitid paligid ng pinaka-dahilan. Mga resulta sa walang pag-usad sa mga pangunahing tao kaligtasan ng
buhay sanhi: karumihan (Hangin, lupa, tubig) , Karahasan (Tahanan, komunidad, global) , Kayamanan
Apartheid (Estate pagpasa sa posisyon, kapangyarihan, kayamanan; parasitiko, mandaragit, panghuhuthot) ,
Pagbabago ng Klima!

Tanging isang samahan na may moral na lakas, walang katapusang tiyaga at
1 NG DIYOS ibinigay na mga solusyon ay maaaring masiguro kaligtasan ng buhay ng tao.

Sumali ka! > Maging Green! > Maging isang Tagapag-ingat!

Tagapag-ingat Guardian ring sumunod sa Walang Karahasan Concept, Chain of Evil,
Economic konsepto, 7Scrolls, N-At-m.

katapusan
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