Shun un Kauns

TREE - Vandālisms
Ir pienācis laiks " Saglabāt Koki "Galu Tree slaktiņi! SAVE Koki Stop lasīt
print: Avīze, žurnāls, grāmata, junk mail, piezīmi, ..
Koks ir daudzgadīgs augs. Ir saknes, stumbra vai ķermeni ar vai bez lapām. Koki
bieži aug grupās, ar citu augu izveidot Forest. Meža nodrošina dabisko vidi radījumi
mikroskopiskās līdz liels.
Koki samazināt eroziju, mērens klimats. Viņi atdalītu oglekļa dioksīdu no gaisa, un
uzglabāt to savos audos. Viņiem ir sava loma bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai
un līdzsvarotu ekosistēmu. Koki sniedz ēnā, kokmateriālus būvniecībā, mēbeļu ...

Ir 2 galvenie meža veidiem. Taigā ziemeļiem saulgriežu. Tropu lietus mežu starp
saulgriežu loku un dienvidu saulgriežu loku. Mežu iznīcināšana ir galā. Iemesls
iznīcināšanai nav tas, ko svarīgi. Nojaukšana ir kādi jautājumi.

Esošās Meži īpaši ir Taiga un tropu lietus mežu, kas jāsaglabā. Šie meži ir būtiska
cilvēka labsajūtu, izdzīvošanu. Valstis, kam ir suverēnas tiesības uz šiem mežiem ir
nepieciešams, lai aizsargātu šos mežus. Nespēja to darīt rezultātiem atbildīgi un
nomaiņu valdības. Ja tas neizdodas Valsts zaudē tas sover- darī tiesības pār mežiem.
Starptautiskā sabiedrība pārņem.

Tropu lietus mežu ir visvairāk bioloģiski daudzveidīgu biotopu. Tropu lietus meži ir
plaušas mūsu planētas, Zemes. Skaidrs griešana, dedzināšana palielināt zemi
lauksaimniecībai ir drauds veselīgu atmosfēru. Vēl viens drauds koki reliģiskie rituāli.

Daži Meža tiek aizstāta ar vienu sugas kokiem. Tas iznīcina biopieejamību daudzveidību.
Kristieši aizstāt bio daudzveidību ar vienu sugas kokiem

(Ziemassvētku koki) . Viņi karbonāde kokus svinēt dzimšanas dienu miris viltus
mesija.

Kristieši nocirtīs 200 miljonus egles, priedes, egles
gadā koku vandalisma orģiju!
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Kristieši ir kolekcija pagānu-kultu. Kristieši konsekventi ļaunprātīgi 1 Dieva darbi. Apzināti
tie paredz vandalize planētas. aizvainojošs 1 GOD. Tas beidzas!

Background: Kristieši svin viltus Mesijas dzimšanas dienu, liekot koku mājās, birojā
... Viņi viens otram daudz dāvanas. Koks, mājās, ārpus ēkas rotā elektrisko
apgaismojumu.
Par šo svinību 200 miljonus egles, priedes un egles katru gadu sasmalcina uz leju. Vēl 50 miljoni
koku sasmalcina paredzēti iepakošanai un iesaiņošanai katru gadu. ? tonnas ogļu tiek
sadedzināta iedomātā elektrisko apgaismojumu. Miljardiem naudā iztērēti, alkoholu (Iedzeršana
dzēriens) , Pērkot bezjēdzīgi junk, smēķēšanu, neveselīgu pārtiku, vardarbīgas spēles un
izklaides. Pieaugums vardarbība (Assault, vandalisms, nogalināšana, Rape ..) , Palielināt
azartspēlēm, krāpšanu, zādzībām, ...

Koki sakalst kļūt atkritumu. Iepakojums tiek atmests pievienot atkritumu. Padomes
darbojas no poligonā kalni veselības riska atkritumiem.

Bezjēdzīgi Junk nonāk kastēs. Viņi pieblīvēt bēniņus, garāžas, istabas .. Šī
uzkrāšana no nevēlamā izraisa vēlas lielākas mājas.

Jādara
Stop Christian Tree vandālisms.
Iemācīt kristieši vides atbildība. Stādīt
kokus.
Shun Christian veidos. Turiet kristiešiem pārskatatbildību. Re izglītot viņus.
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Stop Ziemassvētku veikalniecisks gars. Stop mārketinga pārdodot alkoholu, smēķē,
neveselīgu pārtiku, vardarbīgas spēles, izklaides un bezjēdzīgi junk. Atcelt Ziemassvētkus.

Vairs nav tik daudz atkritumu. Turiet cilvēki atbildīgi, lai radītu pārāk daudz atkritumus. Esiet
taupīgs par atkritumiem.
Samaziniet enerģijas patēriņu. Neizmantojiet nevajadzīgu apgaismojumu. Samazināt
dzesēšanas apkure aizsargājošs apģērbs.

Stop koksni! Grils, ugunskura, firepits, kamīni, mājas virtuve, mājas apkures,
tvaika dzinēji, .. Aizstāt ar elektrību!

Stop dedzināšana Ogļu! Aizstāt Ogļu ar ne piesārņojošā enerģiju (Ūdens, saules, vēja, viļņu) . Nav
Kodolieroču •

!!!

Turētājbanka Guardian svinēt Koki!
Koki ir svarīga mūsu izdzīvošanai, labklājību. Esiet Tree aizbildnis.
Augu koku. Pievienojies mums!

13.3.7. Koks diena Svinības

CG Kalender

Ģimenes pulcē aptuveni ilgstošu mākslīgo koku. Kura ir dekorēts, dziedāšana, ir jautra,
mīlošs, sniedzot viens otram dāvanas
(Tikai koks, augļi) Pēc tam daloties maltīti. Koku uzturēšanās ir līdz Jaungada diena. Tas tiek glabāts
līdz nākamajam gadam.

ZERO TOLERANCE Forest iznīcināšanu! ! !
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