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SHUN a Ostuda

Green Concept
Být zelený člověk techniky přežití !!!
Kustod Guardian " GREEN Concept ‚Snaží‘
odvrátit lidi od bytí hrozbou pro ostatní lidi a ' Planeta
Země ‘. Do Depozitáře 1 GOD ‚s výtvory!

Bytost ' Zelený ' začíná doma zahrnuje sousedy a
komunitu. Schovatele Guardian Shromáždění je
místní aktivista hub (Životní prostředí, sociální
spravedlnost, náboženství) ,

Apelujeme na všechny ekolog přidejte se k nám, ‚Začít CG Gathering.

Společně pojďme chránit naši krásnou planetu. Hold, znečišťovatele životního
prostředí vandaly, klimatické změny popírače, parazitární Dravé spekulantů,
odpovědnému (Každý den nenásilného) !
kustod Guardian SHUN a Ostuda , Společenství má vinným odpovědný, SLEČNA R1-7 , Elect
vlády, který změní Green Concept do zákona.

Každý člověk, zvíře mají 1 GOD vzhledem k tomu, právo na netoxické, non
znečištěné, prodyšná, čistý vzduch! Každý člověk, zvíře mají 1 GOD vzhledem k tomu,
právo na netoxický, non znečištěné, pitné, čisté, pitné vody! Každý člověk, zvíře mají 1
GOD vzhledem k tomu, právo na netoxické, non znečištěné, non genetické
modifikované, jedlý, zdravé, jídlo! Každý člověk, má 1 GOD vzhledem k tomu, právo na
ochrannou, cenově dostupné oblečení a obuv!
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Každý člověk, má 1 GOD vzhledem k tomu, právo na hygienickou, ochranné a cenově
dostupné přístřeší! Každý člověk, má 1 GOD vzhledem k tomu, právo na bezplatné zpracování,
při němž nemocný!

Každý člověk, má 1 GOD dané právo k násilnému volný komunity!

Závislosti
Addiction opakující kompulzivní chování potěšující vnímanou potřebu. Addicts klamat
sami sebe tím, že přijímá újmu jejich chování dělá. Harm pro sebe, rodinu, přátele,
práci kolegy a komunita. Udržujte závislým mimo dosah dětí.

Addicts jsou bludy! Addicts nevěřím, že jsou závislí, pokud se těší nimi já si drží svůj
život dohromady.
Realisticky, závislostmi omezit narkomani individualitu & svobod, které se stávají více
omezen v jejich chování.

1GOD čeká slyšet od vás!

yy

yyyy

ZÁVISLOST Modlitba

Addiction den 12.2.7.

Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější Universe nejčastěji skromného věrného
depozitní opatrovníka (1 Svatý name) Pomoz mi být ani narkoman
Lidstvo pomoci obsahovat závislostmi Trestat poskytovatelů
závislostí v životě a posmrtném životě Nechť je tato komunita
bude závislost zdarma ke slávě 1 GOD & dobro lidstva
Tato modlitba se používá na závislost den! Nebo podle potřeby.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Addicts s nelegálními závislostí nyní mlčenlivý charakter jejich zvyku! Nedovolené
závislostmi za následek uvěznění, ztráta sebeúcty.
Narkomani jsou ignorant (hloupý) , důvěřivý (bláhový) a slabá (Ubohé) !

Když jsou lidé závislí, jejich požívání často stává se zaměřil na realizaci svého návyku,
prožíval ústup. Spíše než plná
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Rozsah zkušeností, které tvoří svůj plný potenciál pro štěstí zákazu závislosti. Morální,
občanská povinnost, vždycky to držet addics odpovědné.

Závislý stát hrozbou pro sebe a komunity. Stávají se bludy, nemorální, nečestné,
prolhaný, sobecký, bezcitný a proti sociální. Morální, občanská povinnost, vždycky
oponenta addics.
Addicts potřebují psychiatrickou pomoc a podpůrné skupiny nápovědy. Relaps Addicts jsou
umístěny do karantény chránit komunitu zejména mladé.

Adrenalin Závislost
Adrenalin, hormon, který působí jako neurotransmiter. Hlavní příčinou stresové reakce
na ohrožení fyzické integrity těla.

Nadměrná účast v aerobiku, závodní auto, jogging, obloha potápění, ...
Účast dává adrenalin, což vede k závislosti. Tyto Addicts depresi, když se
nemohou dostat své spěch‘.

Je-li Adrenalin uvolní do krevního řečiště působí na zvýšení
tepové frekvence, krevní tlak, rozšiřuje žáci, zvyšuje hladinu
cukru v krvi a odklání tok krve z kůže a vnitřních orgánů. Lidé,
kteří se často rozčílí, vinni, znepokojující probudit své
adrenalinu, i když mohou sedět a nedělat nic jiného. Vzteklý,
worried_ přemýšlet.

Potřeba rychlosti je adrenalin trápení.
Jakékoli závodní dává adrenalin. Výhra dává ještě větší
nával. Lidské tělo není určen pro rychlost. Jejich není
potřeba rychlost. Vyhrávat je sobecké.
Vítězové spěch vede k chtít ještě víc. Ztrácí Leeds úzkosti. Tato úzkost vede k zoufalství. Chtít
vyhrát za každou cenu (Podvádění, zneužívání návykových látek, zabíjet vyhrát ..) ,
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Asociálnost dává adrenalin.
Čím více nepříjemný, ukrutnosti tím větší nápor. Zeptejte se
kteréhokoliv punková silniční teroristu (Syndrom vyhoření, ocas
hradlování, odříznutí, tlačí silnice, extra hlasité wheelies) , Člen gangu (Šikana,
vandalismus, násilí) , sériový vrah (Způsobení strachu, bolesti, smrt)

Asociálnost hrozbou pro komunitu je procecuted SLEČNA R1-7
Je to občanská povinnost hlásit, silniční vztek, nebezpečné jízdy, nehodám.

nebezpečné aktivity (Kousky, thrillseeking ..) podat adrenalin. Lidé,
kteří jinak nemohou dostat vítězové spěchat dělat nebezpečné
věci. Tyto činnosti podpoří napodobitelů, kteří se zraněním, je
zabité, který je hrozbou pro ostatní. Nebezpečné aktivity end, SLEČNA
R2 , Účastníci musí zaplatit za záchranu a lékařské výlohy.

Být adrenalin feťák je nemoc. Požádat o pomoc!
Alkohol Závislost
Alkohol je spotřebováno přes pití a jídlo. Konzumace alkoholu vede ke změnám v
chování (opilost) , Opilost , alkoholismus je hlavní příčinou nehod, přepadení, znásilnění,
vandalismu. Opilci jsou přítěží, na obtíž a hrozbu pro společnost.

Alkoholismus je silný potřeba konzumovat alkohol.
Jako všichni závislí, alkoholici dát své vlastní sobecké potřeby vyšší než
ostatní a komunity. Alkoholici bude žebrat, půjčovat si a krást, aby si něco
k pití! Alkoholici potřebují léčbu. Léčba spočívá v sušení ven! Léčba není
lék. Alkoholici brzy se zpět, že opilci!

Nejlepší pomoc alkoholiků je zastavit dostupnost alkoholu.
Výroba, marketing a distribuce alkoholu skončí.

Nulová tolerance vůči alkoholu !!!
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KŘESŤANSTVÍ je hlavní příčinou šíření alkoholismu.
Christian Idol (False idol) Ježíš (Falešný mesiáš) řekl křesťanům
pít alkohol (červené víno) , Křesťané pít alkohol na náboženské
nepořádek a non náboženské shromáždění. Christian on a ona
pití alkoholu před pářením. Christian SHE kontinuální pití
alkoholu během těhotenství a kojení (Dítě se narodí alkoholik) ,
Křesťanští rodiče podporovat své děti pít alkohol. Křesťanští
rodiče jsou špatné rodiče!

Mladý Christian co byla odstavena na alkoholu vidí na
nepořádek v kostele, kněz, rodiče, přátelé, sousedé pijí
alkohol. Mladý Christian vidí rodiče pijí alkohol doma,
volnočasových a funkcemi. Mladý Christian (On a ona) když
stýkat v jejich věku čelí vzájemný tlak na flámu pití, aby byly přijatelné. Young
Christian dostal mladý SHE opilý ke kamarádovi nebo znásilnění. Oba se stal ‚Trash‘. Škoda,
Shun, Trash!
Křesťanští mniši nemohli najít duchovní inspiraci skrze modlení
a čtení bible se obrátil k alkoholu pro duchovní inspiraci. Netěší,
mniši produkoval jejich vlastní alkohol. Výrobě a pití alkoholu
držel mnichy v neustálém stavu opilosti. Teď měli postřehy (La la
půda) ,

Katolické školy jsou jako krčem. Principy mají bar (Drahé alkohol) Učitelé
společenský klub je zde také bar. Správa má víno (levný) na
nepořádek a získávání finančních prostředků.

Každý pátek a sobotu opilý křesťané Bash, Řepka a zabít.
V neděli ‚Přiznej se‘ dostat ‚Forgiven‘. Poté, co jdou do nepořádku na skleničku (alkoholik)
, Po mši jdou nadměrné pití s přáteli, rodinou. Binge pití křesťané jsou hlavní příčinou
‚domácího násilí‘. 1GOD je zděšen, neodpustí, ale hnát k zodpovědnosti tak dělá
lidstvo. Každý opilec se zodpovídat.

Křesťanství proto, že povzbuzuje konzumace alkoholu není
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přijatelný jako náboženství nebo kultu. 1GOD Nechce Lidstvo zničit své zdraví
konzumací alkoholu. 1GOD je zklamán Christian závislostí na alkoholu. Poznámka! 1
GOD held Jesus odpovědný za podněcování alkoholismu. Ježíš byl mučen a přibit na
kříž.

Řekni NE křesťanství !!! Řekni NE alkoholu !!!
MUSET UDĚLAT :
Ona není pářit s opilý. On není pářit s opilá. SHE pití během těhotenství je kladen pod
domácím vězení. SHE pití, zatímco kojení je kladen pod domácím vězení. Komunita
má povinnost péče pro každého těle, novorozenců. Alkoholické, že není vhodné být
rodičem. Pěstouni zvýšit alkoholik, že je dítě.

Rodiče s nezletilých dětí (SHE 17, HE 18) že pití alkoholu je nepřijatelné. Každé
společenství má povinnost péče pro každý podle věku dítěte. Alkoholik Rodiče Svaté
manželství smlouva je zrušena jejich nezletilé děti jsou zvýšen pěstounské rodiče.

Školská zařízení jsou alkohol zdarma. pedagogové (Ředitelé, učitelé, administrátoři) kdo
přinese, konzumovat alkohol jsou odstraněny a zakázaný od škol. Křesťanská
výchova-zařízení jsou přeneseny do veřejného vzdělávání (Bez náhrady) , křesťanští
pedagogové
(Ředitelé, učitelé, administrátoři) jsou odstraněny a zakázány školství. Jejich školní
bary jsou zbořeny jejich Alkohol je zničena!

každá komunita (Hrabství) má povinnost péče pro své lidi.
Alkohol komunita Hrozba je obsažena a vymýtit. Každý Shire je
zákaz alkoholu a prosazování zákazu. Provincie zakazuje
výrobu a distribuci alkoholu , Ilegální výrobu, distribuci alkoholu
je stíhán: SLEČNA R6
Stávající výroba, distribuce alkoholu se zastaví a zavřen. All alkohol je zničena.
Žádná kompenzace je dána.
Popírají křesťanské kostely, kulty status charitativní organizace a osvobození od daně. Udělat opilosti
trestného činu, SLEČNA R2 No kauci pro opilců.

Žádný trestný čin spáchal, zatímco opilosti zdvojnásobí rehabilitace.
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Filtrovaná voda pro
dobré zdraví !!!

léky Závislost
Je všeobecně známo, že léky (Omamné látky) jsou špatné pro
lidské tělo. Zatím 99,9% Junkies drog brát drogy z vlastní vůle.
Jsou to mimořádné a němý proti komunitní spodina.
Necítím lítost pro drogovou Junkies jejich problém je self
zasadil. Jsou přítěží a hrozbou. Držet je k odpovědnosti,
kdykoliv.
Cage tyto hrozby pro komunitu, SLEČNA R4 ,
Výrobci, distributoři, poskytovatelé mysl-měnit substance, nezákonné
nebo legalizovány (Bad Law) , Jsou v kleci, SLEČNA R7 , Bad zákon je
obrácen, zpětnou platností.

Marihuana, Codein nejsou lék. Oni nemají být použity. Jsou illigal léky, SLEČNA R7

Způsobenou trestným činem, přičemž je pod vlivem mysli
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látka měnící (Y) trojkombinace (X 3) Rehabilitace. Být pod vlivem alkoholu a mysl-měnit
látky rehabilitace se zvýšil o multiplikátoru 5. Poznámka! Minulost a přítomnost drog,
alkoholu narkomani mohou být použity pouze na " wmw x2 "Nebo nižší.

Nulová tolerance k
Omamné LÁTKY
jíst Závislost
Stravování je nezbytné nemůžeme žít bez ní. Stravování je nutností, přes jídlo je závislost. Overeaters
(Blubber People) se mohou těšit na získání, blubbery, získat více zpocený, pneumatiky
snadnější, problém najít hadřík, který vešel, najít židle nepříjemné těsný, potíž zavazování
tkaničky, mají ucpané tepny, vysoký krevní tlak, dostat cukrovku, umírají mladší,
pravděpodobných mají obézních dětí.

Tuk je dobré pro hrocha a velryby. Pro lidi příliš mnoho tuků je odporné. Nadváha dělá
člověka více udýchaný, letargický, snadnou pneumatiky mají více sickies stávají přítěží
sám, rodina, práce
kamarádi, přátelé,
komunita. Být přes váhu
je nepřijatelné. Pomoci
lidem zhubnout.

Přestat být blubbery. Skončit s alkoholem a
umělá sladidla v potravinách nebo nápoje. Snížení
ostře použití přírodních sladidel, snížit příjem
sodíku, použít pouze jodizované soli. Přestat
jíst vyrábí a GM
(Genetické modifikované) jídlo.

Banket, hostina, Smorgasbord, dlouhý jídla druh jídla jsou out. Přejídání je venku.
Konzumace alkoholu, když jí je venku. Desert to jsou mimo. Jíst malé porce je v. Pitná
voda se jídlo to je.
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Dodržovat Depozitní opatrovníka ‚každodenním životě‘. snížit množství

jíte pro každého jídla. Pít neslazené nápoje. Vyhnout fissy nápoj.
Dělat každodenní den, noční cvičení. Pozorovat ‚zákaz nočního vycházení‘. Pray:

1GOD čeká slyšet od vás!

yy

yyyy

špek - Modlitba
Milý 1GOD , Tvůrce nejkrásnější Universe nejčastěji skromného věrného
depozitní-opatrovníka (1 Svatý name) Děkuji za dodávku s denním pitím a
jídlem Pomoc ne přejídat a stal blubbery
Snažím se být zaslouží malých porcí denně potraviny Mohu být ušetřen
trýznivé zdravotní problémy, kvůli přejídání ke slávě 1GOD & dobro lidstva
Tuk lidé používají tuto modlitbu před každým krmení!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
karban Závislost
Hazardních her využívá lidskou slabost, lest, aby utrpení osob, rodiny a komunity. předkladatelé
Hazardní hry se živí slabé zoufalých lidí. Hazardní hry envoles sázení (O něco) ,
zajišťovací
(Pojištění, futures, opce ..) , loterie (Musíš být v něm vyhrát) , spekulovat (Doufat, že
zvýšení hodnoty aktiv) , Nenechte líto hráčů. Slabé, sobecké, hloupé individuální věří,
že si zaslouží nezasloužené bohatství. Nemají. Držet je k odpovědnosti SLEČNA R7 ,

Účastníci realita zábava jsou nejtrapnější hráči.
Chovají se nechutné, zradit, oklamat, lež,
ponižovat ostatní, sami sebe, hazardní hry, které
vyhrál. Vítězové ztratí
Vklad 100% daň z výhry. Nerealizovaný zisk je zdaněn pryč. Vyhýbat Hráči, že
organizace, sponzoři ..
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Využila národy slabosti je zločinem, poskytovatelé klec s hazardními
hrami, SLEČNA R7 , hazardních her místa

(Sázkové kanceláře, kasina by se budoucí výměny realita
zábavu, burzy) jsou uzavřeny. Veškerý zisk, aktiva provozovatele
hazardních her, profesní
hazardní hráč (Správce fondu, pozemky spekulant, futures obchodník, obchodník akcii, ..) zabaví.
Zrušit Freehold (Investice do nemovitostí) ,

Individuls', které získají , sypký až 100% daň z výhry. Vláda, která umožňují hazard se
nahrazuje Je členové dostat SLEČNA R7 ,
Gamblers jsou hloupé, bláhoví, sobečtí zlí lidé. poskytovatel hazardních her jsou nepoctiví
parazitární dravá zbohatlík je. Oba jsou špatné a jsou zodpovědní.

Nulovou toleranci hazardu
Nakupování Závislost
Zadáte-shop a nemůžete odejít bez nakupování.
Novinkou je propuštěn, nebo ½ roční ‚prodej‘,
stojíte mimo obchod po mnoho hodin, budete
muset být 1 Svatý získat produkt (Y) ,
Jste závislý! Nákupní narkoman!
Vyděrači používají narkomani ke svému prospěchu. Marketing vytvořit
něco nového (Obvykle nepotřebné haraburdí) , Pak prodávat to jako
něco, co každý musí mít.
Reklamní kampaň je zaměřena především na nákupy feťáci. Nevyžádané Providers pro nákupní
závislých jsou velkým zdrojem smetí a odpadků. Reklama které nejsou podstatné končí.
Doručování nevyžádané pošty do poštovních schránek skončí, porušení: SLEČNA R4 , Non
náležitosti mají navíc 50% daň nabitý. Narkoman je požádat o pomoc.

Zodpovědné nakupování: No impuls nákupy
(Vytvořit nákupní seznam a držet se ho) , Obchod sám. Pouze
nákup náležitosti (No junk) ,
Nepoužívejte kreditní kartu.
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Kouření Závislost
Kouření závislost, lidská bída!
Kuřáci smrdí z úst, jejich oblečení páchne to
smrdí celou místnost. Jejich popel a nedopalky
jsou všude. Jsou to špinavé, odporné, páchnoucí
jedinci. Vyhýbat se jim! Hanba jim.

Kuřáci jsou zdravotní riziko pro sebe. Oni spálit jejich rty,
zuby, dásně, ústa, jícen, průdušnice a plic se stal
nemocný, zátěží pro společnost. Kuřáci jsou líní brát
mnoho kouře přestávky a self zasadil sickies.

Kuřáci jsou zdravotní riziko pro ostatní. Těhotné kuřáci jsou bolí jejich nenarozené
děti. Po porodu se tyto novorozence odsouzena k životu má zdravotní problémy.
Mohou mít deformace, postižení .. Bolí nenarozeného: SLEČNA R3 Děti kouřících
rodičů je žalovat své rodiče na náhradu škody.

Kuřáci jsou z nedbalosti. Začnou požáry trávy domovy,
les. Jsou zodpovědní,
SLEČNA R4 a náhradu škody. Kuřáci požáru, zranění
lidé, zvířata, SLEČNA R5 , Je zabito lidí, zvířat, SLEČNA
R6
pasivní kouř (útok) bolí lidí. Kuřáci, které vytvářejí pasivní kouř jsou stíhány, SLEČNA
R3 , subjekty (Volný čas, zábava, práce ..) které umožňují kouření jsou stíhány, SLEČNA
R3 a musí zaplatit odškodnění. Vláda, která umožní kouření jsou nahrazeny a
zodpovídat, SLEČNA R7 ,

v roce 1951 * bylo zjištěno, že kouření je nezdravé vážná hrozba.
Vláda a vládní agentury, oddělení, které nebyly ‚Zákaz kouření‘ selhal sloužit a chránit
komunitu. Retrospektivní legislativa prošla a tyto vinným get, SLEČNA R7 ,
* Pagan Calendar
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Každý jednotlivec nebo skupina, podnik nebo jiný subjekt, který podporuje

(Reklama, marketing, zadarmo) umožňuje (Rodiče, učitelé, práce, klubů,
restaurací, zábavní centrum) , zisky (Výrobci, dodavatelé, přepravci,
velkoobchodníci, maloobchodníci) , Zpřístupní ‚kouří‘ a nebo kuřácké potřeby, SLEČNA
R7
Nezáleží na tom, co je ‚kouří‘ obsahují.

Akt kouření je zdravotní riziko.

Nulová tolerance ke kouření !!
Nová technologie Závislost
Nové technologie feťáci může být zábavné. Jejich tábor mimo prodejce čeká na
nákup nového přes ceněný gadget. Jak hloupé!
Nová technologie feťáci hloupou mutaci nákupního závislost. Jsou největší příčinou odpadu.
Oni zbavit zboží, které pracují a mají dlouhou použití datum bye. Nikdy se učí používat své
nové technologie. Vzhledem k tomu, že nemají to dost dlouho. Tyto feťáci obrátit dlouhodobé
uložení zboží do jednorázovému použití.

Most Nová technologie není recyklovatelný. Vytváření problémů pro Kraje a budoucí
generace pro nakládání s odpady. Mikročip výrobce přináší nový čip každých 6 měsíců
obstarávat nové technologie feťáci , Perfektně fungující čipy jsou vyřazeny. Jaká
škoda. Environmental vandalismus. Výrobce, distributor, SLEČNA R7

Potřeba Společenství stanovit pravidla. Kustod Guardian řešení, každý nový výrobek
má trvanlivost 7 let. To nemůže být nahrazena novým modelem po dobu 7 let. Porušení, SLEČNA
R7

Lidé, organizace, které vytvářejí narkomani a krmiva závislost jsou
opovrženíhodné, nemorální, zločinci.

Jsou zodpovědní: SLEČNA R7 ,
POZNÁMKA !! To platí pro všechny ‚závislostí‘. Rodiče nezletilých (17 SHE, 18 HE) jsou
odpovědní. SLEČNA R1 , 1 Svatý přestupek, 2 nd útok SLEČNA

R2 , Volné všechny jejich děti. Nemohou postarat jiné nezletilé.

12

1 Church 15.02.2.1 N-u-m
Zákon Giver Manifest Jak je psáno, že musí být!

1 GOD 1 FAITH 1 Church Vesmír Depozitář Guardians
www.universecustodianguardians.org

HOŘÍCÍ
Poté, co lidstvo objevil, jak používat oheň. Je to viděl jako požehnání.
hořící dřevo bylo doplněno spalování fosilních paliv. Angličtina
Křesťané se zavádějí průmyslového věku začal znečištění, které
je vede ke změně klimatu. Oheň a vypalování jsou nyní hrozba,
prokletím.

STOPBURNING, NYNÍ !!!
Nejnebezpečnější část hoření, kouř. Při požárech Greates
ohrožení zdraví, úmrtnost je inhalace kouře. Na větším měřítku
kouř stoupající vzhůru do atmosféry Zastaví teplo unikající do
vesmíru.
voda ohřívá povrch, povrch půdy hřeje, led se rozpouští:
Změna klimatu!
Chcete-li přežít lidské tělo potřebuje Dýchatelný

vzduch. Humans hořící věci je

hlavní hrozbou pro ‚dýchatelný vzduch‘.

Non prodyšný Air Máte 4 minuty k životu!
Nulová tolerance TO znečišťování ovzduší !!!!!!!
Energie
Příliš mnoho volného času, příliš velké domy, příliš velké příjmy, příliš mnoho un Potřebné
pomůcky, vytvořil bodec na stále rostoucí energetické potřeby. Aktuální Energy znečišťuje,
má vysoké náklady na zřizování, vysoké náklady na provoz a údržbu. Znečišťující energie
spoléhá na spalování. Spalování je nahrazen zákazu pálení.

Domácí a nekomerční domácí pálení hnoje, dřevo,
uhlí, zemního plynu a ropy k vaření, topení a výkonu, KONČÍ!
Elektrárny, které spalují (Uhlí, zemní plyn, uran)

k výrobě energie jsou Vypnout a demontován. Energie
se vyrábí mimo hoření. Znečišťující Majitelé,
provozovatelé
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stíhán, SLEČNA R7 , Uranových a uhelných dolech jsou uzavřeny, utěsněny. Je to Vlastníci, operátoři
jsou v kleci, SLEČNA R7

Hořící uhlí produkuje velké množství znečišťujících ovzduší kouřem (Oxid uhličitý) , Oxid
uhličitý driftuje nahoru. 50% se spláchl déšť zbytek závěje do atmosféry se hromadí. Oxid
uhličitý propouští sluneční světlo na teplo Země, ale brání část tepla před vyzařováno
zpět do vesmíru (Globální oteplování) , Vyústit zemský povrch se pomalu zahřívá. Toto
zahřívání povrchové teploty se dramaticky zvýšila od roku ‚O‘ * (2004) , To oteplování
zmenšuje velikost ledovců a polárních ledovců. Což má za následek zvýšení hladin
moří a změny klimatu.
* Vedení CG New Age čas
C

Uhlí je transportován otevřeným (Odkrytý) kolejová vozidla.

Uhelného prachu je vháněn na: zvířata, lidi

(oční infekce, respitory problémy, vyrážky ..) , praní prádla (Visel na
suché potřebám rewashing vyhnout vyrážky) zemina (Plodiny,
zahrady, sad, vegetace) ,
voda (Nádrž, potok, jezero, řeka, moře) je filtrování znečištěné potřeby. Končí to.

Uhlí produkuje špinavé energie

Uhlí se nám udušení

Clean Coal je Podvod!
STOP nákladních automobilů, zavřít doly:

SURVIVE !!!
Pálení je nahrazen, ‚Solar, voda, vítr‘ !!
Hořící pohybovat domácích a jiných než domácích dopravních
Končí! Plyn, olej má použití mimo spalování. Domácí a non
vnitrostátní doprava na dálnicích je nahrazen dálnice tramvají (Viz
Shire) ! Dálková přes pozemní dopravy je pouze Rail. Individuální
znečišťující doprava je vyřazen. Zrušit nových dálnic.
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Zvyšující se počet obyvatel potřebuje lepší energetické plánování. Snížení spotřeby energie na
osobu je nutností. Noční zákaz vycházení je nutností. Snížení energie pro volnočasových
aktivit je zásadní. Cluster domovy nahradit 2 podlaží Mansion, dvojgaráž, vnitřní zahrady,
plavecký bazén, ...
noční zákaz vycházení

Lidské tělo nebyl navržen tak, aby noční. Lidé zneužila svou sílu mozku vytvořit noční
životní styl. Tento životní styl plýtvá velké množství energie, zvyšuje kriminalitu, je
nezdravé, zvyšuje spotřebu energie ..
7hodina noc vycházení z 14- 21 hodin (CG
Klock) je povinná. Během nočního zákazu
vycházení ‚NO‘ silniční doprava

(Obchodní, soukromé, veřejné ..)
se může pohybovat na pozemních
komunikacích s výjimkou vozidel záchranné služby!

Žádné pouliční osvětlení, semafory, reklama ... jsou zapnuty. Žádné obchody jsou otevřené. Ne
Letecká přeprava je provozní Letiště jsou uzavřena! Letecká doprava musí přistát na nejbližším k
dispozici přistávací plochy! Žádné rail pohyb! Železniční stanice a terminály jsou uzavřeny! Vlaky
zůstat stacionární ve stanici během zákazu vycházení!

nikdo díla (Vše je uzavřeno) s výjimkou minimální nouzové OSOBNÍ. Žádná energie je třeba
použít kromě nouze nebo vytápění! 1 veřejná Zprávy rozhlasová stanice vysílá. Všechny
ostatní zábavy je vypnutý! Žádný úřad, žádný výrobní nebo prodejce je provoz nebo využití
energie! Domovy mohou využít vytápění v extrémním chladu (Dresss teplejší) , Hrabství
prosazuje zákaz nočního vycházení.

Volný čas
Hořící kouření BBQ, ‚End! Out dveře topení, 'End to!' Venku zima
nosí teplejší hadříkem. Nebo jít dovnitř. Používání venkovní
vytápění je, Environmental vandalismus, SLEČNA R7 ,

Home nepoužívejte benzín hořící zahradní Elektrické nářadí!

Povzbuzovat rodinu, přátele, sousedy, spolupracovníky, nepoužívat
benzín hořící zahradní Elektrické nářadí! Stop

(nenásilný) ! Společenství z výroby, prodeje,
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nákupu, benzín hořící Zahrada Motorové nářadí! Je to vaše morální a občanskou povinnost
ukončit znečištění ve svém okolí komunitě! Držet rodinu, přátele, sousedy, spolupracovníky,
společenství odpovědný za znečišťování!

znečišťující Zábava končí. Ve vzduchu: Letecké přehlídky, soukromá letecká doprava (Rovina,
jet, vrtulník, robot, raketoplán ...) , V pod vodou: motorizovaný člun závodní, soukromá
námořní doprava (Křižník kabině, výletní lodě, vznášedla, vodní skútry, rychlých člunů, jachty,
..) , Na zemi: všechny 2,3-4 kola motorizované (Spalování paliva) Cykly, kola, SUV,

kočárky, sportovní vozy, limuzíny, luxusní automobily. Závodní auto, auto kousky.

Ohňostroje jsou významným znečišťovatelem. Stanou se
z nich častější větší více znečišťují. Dependng o
znečištění stav počasí vzduchu může přetrvávat den je. Znečištění
částice usadí na vodu znečišťují ji dělat to nevhodné k pití.
Ohňostroj End! Lasery nahradit.

Voda
60 +% našeho těla se skládá z vody. Každá buňka v našem těle potřebuje.

Voda promazává naše klouby, reguluje naši tělesnou teplotu a spláchne náš
odpad ...

Kondenzované vodní páry v atmosféře tvoří kapičky.
Zemská gravitace táhne kapičky dolů (Padající déšť)
na povrch. Rain je hlavním zdrojem pitné vody. Tato dešťová voda
se používá k pití, přípravu jídla, vaření, mytí, osobní hygienu, ...

Osoba, která používá, aby mohli pít dešťovou vodu, použít jej pro potraviny
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příprava. To není vhodné, dešťová voda je znečištěna, nezdravý,
jedovatý, kyselý, špatný ochutnávka, špatné vonící. Prádlo by
neměla být ponechána venku v dešti, aby se znečištěná (Špinavá,
lepkavý, páchnoucí) , Nejen, že vypadají špinavé a špatné vonící ale
může dráždit pokožku.

Studený déšť padá jako kroupy či sníh. Sníh hromadí na vysokých horách, arktických a
antarktických vytváření čerstvých zásob vody. Sníh je bílý, znečištěná sníh je šedá dokonce
černé. Černý sníh se vyskytuje v Himalájích, ledovce na celém světě, Grónska a Antarktidy.

Komunity vytvořit čerstvé vodních nádrží. Tyto nádrže se spoléhat na dešťovou vodu a
tajícím sněhem je vyplnit. Vzhledem k tomu, ze znečištění tyto vody potřebují ošetření
před lidskou spotřebu.

Nádrž by měla být spíše hluboký než povrchní. Hluboká voda je chladnější, snížení
odpařování, růst řas zejména jedovaté typ a napadení hmyzem. Vodní sporty mají
zakázáno zastavit močení, menstruace a pooing do vody (Soustružení vodu do
kanalizace) , Plavidlo (Jet ski, motorové ..) znečistit (Ropa, benzín, kyselina baterie ..)
jsou zakázány! Výjimka: Park-Ranger transport.
Člověk nemůže spoléhat na komunitu dělat to správně. Žádná léčba, částečné
ošetření, špatné zacházení, snižování nákladů, korupce, kriminální chování .. Home
úprava vody se stává povinné.

Home úprava vody vyžaduje filtraci. Filtrace je snížit:
arsen, azbest, chlór, chloroform, uhličitanová tvrdost, měď,
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špína, herbicidy, těžké kovy, olovo, pesticidy, rez .. Také v teplejších klimatických podmínkách je
třeba filtrované vody se vaří na ochranu proti smrtící

(Mikroorganismus) choroba.

Ohrožení sladké vody Brzy poptávka po sladké vodě překročí dostupnost
pitné vody.
Znečištěné vodní je (Potok, potok, řeka, rybník, jezero ..) vytvořit nedostatek pitné
vody. Dešťové vody naplněné léky, toxiny, jedy .. Nelegální dumping z
průmyslového odpadu, toxin, jedy ..
Znečišťující konců vodních cest, znečišťovatelé jsou stíháni, jednotlivci
SLEČNA R3 všichni ostatní, SLEČNA R7 ,

Doplnit sladkovodní

Odsolování využívá hodně energie, nákladné. Příjem vody má nepříznivý dopad na
životní prostředí, tahání velké množství ryb, korýšů, jejich jiker .. do systému. Větší
mořských tvorů jsou uvězněni na obrazovkách v přední části vtokového objektu.
Chemické ošetření, koroze, vytvořit teplý solný roztok, který se uvolňuje zpět do
oceánu.

Odsolování má vysoký obsah boru směřovat k horší kvalitě vody. Tato voda používá v
zemědělství, farmaření a výroby potravin vedou k úrovni stravě s vysokým boru. Prodlouženým
konzumace vysokých hladinách boru je nezdravé.

Recyklovaná odpadní voda, odpadní voda prochází primární léčbě,
aby se pevné látky, živiny jsou odstraněny, filtry odstranění většiny
bakterií a virů. Voda je pak nucen přes membránu k odstranění
molekul. Testy neukazují všechny na zdravotní rizika.

WC na kohoutku je až za poslední možnost.
Balená voda (Nákladné) je vhodný pro cestování. Plastický (Stala vážnou hrozbou, přestat
dělat a používat) lahve s vodou uvolňují chemikálie, které se stávají nebezpečné, když
zahřátí (Slunce, topení) ,
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Sklenka (Žádné olovo) Doporučuje se lahve.

Ochucené pitné vody
Pro odrůdy je ochucené pitná voda. Některé příchutě je nezdravé a je třeba se vyhnout. Ochucená
voda mohou být podávány studené nebo teplé.

Vhodný ochucené nápoje: Hovězí extrakt, kuřecí výtažek, kakao, káva, ovoce,
bylinky, koření, čaj, Vegetable.

Nezdravý ochucené nápoje a doplňky: Líh, umělé barvy, umělé příchutě, umělé a
přírodní sladidlo, perlivá, cola, Cordial, Energy drink, Limonády, Káva bez kofeinu,
Ovocné šťávy, konzervační látky, sodík, ..

Pitná voda je
nejlepší
Denní rutina: Vstát, mají 0,2l sklenici lehce chlazené, filtrované vody. Před každým
jídlem (Snídaně, Early Day snack, oběd, pozdní den svačina, večeře) mají 0,2l sklenici
lehce chlazené, filtrované vody. Mají pitnou sklo (Ne plast) naplněné 0,2l filtrované
vody na každé Bedside stůl. Pít během noci pokaždé, když poté, co navštívil toaletu
a když má sucho v krku, pít zbytek dopoledne.

Jakákoliv osoba, organizace, vláda, která popírá, pitnou vodu, nebo je příčina, efekt
znečištěné vody. Jsou zodpovědní, SLEČNA R7

Žádný příjem kapalina Máte 4 dny žít
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Zavlažování! Používání podzemní vody pro zavlažování odčerpává podzemní vodní nádrž
rychleji, než je možné doplnit. Což vede k vysušení celý ekosystém, vytvořením
nedostatku pitné vody. Podzemní voda zavlažování končí. Kdokoliv nezákonné použití
podzemní vody k zavlažování je stíhán, SLEČNA R7 , Vláda umožňuje podzemní
zavlažování, nahrazuje a je to členové jsou stíhány, SLEČNA R7 ,

Zavlažování pomocí Sladkovodní z řek, jezer, potoce .. zpomaluje tok vody. To
podporuje odpařování. Což má za následek sucho! Tento typ zavlažování za následek
ukončení civilizace. Konec zavlažování.
porušit: SLEČNA R7

Vývoj produktů
Když se lidé vytvářejí, jejich výtvory jsou mít začátek, konec a je možné recyklovat. Příklad:
produkt domácnost vyroben
(začátek) Spotřebujte do data (konec) , biologicky rozložitelný (Recyklovatelné) ,

Vše, co udělal, je možné recyklovat!
Výrobky z koncepční fázi mají být zdravé, bezpečné, non znečišťující biologicky rozložitelné a jinak
recyklovatelný. Všechno, co vyrábějí a používají je biologicky odbouratelný a nebo jiným způsobem
recyklovat. porušit: SLEČNA R7

Stop, použitím cokoli, co je nezdravé, nebezpečné, znečišťuje, není biologicky rozložitelná, či
jinak recyklovatelný! Produkující Výrobní nezdravé, nebezpečné, znečišťující věci je trestný
čin, SLEČNA R7

GM-Crop ( Monstrum seed) > GM-Food ( Nezdravé jídlo)
genetické modifikované (Inženýrství) Plodiny jsou založeny na osivo změněných lidmi
z 1GOD je originální design. Pro účely Greed, šmelinářské a urážlivé 1GOD , 1GOD Nechce
lidské genetické reengineering. Evolution je vyvíjet, mutovat, ...

Pozadí: Během americké invaze do jihovýchodní Asie. Americká armáda nařídil
vypracovat a používání herbicidů (Agent Orange) ,
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zbraň, Mass Destruction vegetace a ekosystému. Odstranění zeleň usnadňuje ze
vzduchu postřílet útěku děti, ženy, dobytek (Zvýšení killrate) , Otrávené ekosystému
vedla k mutacím. vrozené vady výsledek nemocní lidé, zvířata ..

Herbicidy jsou nebezpečné, znečištění půdy a vodních zdrojů. Výrobci, distributoři Herbicidy
jsou stíhány, SLEČNA R7 , Vláda, která umožňují toto znečištění se nahrazuje, SLEČNA R7 , Food
znečištěné (herbicidy) Je nevhodnými k lidské spotřebě (Zvířecí, lidské) , To je zničena!

Výrobci herbicidům (Greedy dravé parazitární zbohatlíci)
rozšířila z Plantkillers do Seed traviči. Normální semeno je upravena za použití
technik, naučil vytvoření ‚herbicidy‘. Tyto modifikace vytvořit nepřirozené mutace " monster
Seeds ' , Modifikace, aby semena impotentní znovu setí plodiny, nutí vždy koupit
semena každou sezónu (Zlo nemorální nenasytnost) , Včely odmítají GM plodin!

Evolution všimne modifikovaného osiva. Reaguje změnou každou věc, že semeno
přijde do styku s ekosystému potravinového řetězce.
Plodiny z geneticky modifikovaného osiva skončit jít rovně (chléb) na lidskou spotřebu potravy
nebo prostřednictvím krmiva pro zvířata (Ryby, maso, drůbež) , tvorů (Mořská, ptáci, savci) Fed
geneticky modifikovaných plodin přímý (Kuře, prase ..) nebo nepřímé (Rodent jí semeno,
hlodavec jíst podle Predátor, Predator zabit Hunter stává Gourmet večeře ..) , Nejezte GM večeři!

Food stvoření jíst ovlivňuje jejich trávení. Stravitelné modifikovaných rostlinách tvorové
trávicí systém musí upravovat (Genetický inženýr re)
Samotný přes Evolution. Tato nepřirozená (Proti BŮH) typ Evolution vytváří
nepřirozené nové typy mutací. Neznámá hrozba!

Genetická úprava (GM) je Anti 1 GOD , hrozbou pro lidstvo, všechny ostatní bytosti a
životní prostředí. GM plodin vzhledem k toku efekt mění celého potravinového řetězce. Vytvoření
mutací, které vytvářejí nové nemoci a život ohrožující globální ranami na všechny členy
potravinový řetězec! Lidé budou stále nemocný, Die mladší, nemocné děti, více potratů
...

GM-Food ( Nezdravé jídlo) : Vojtěška, kojeneckou výživu, Bacon, Bread, snídaňové cereálie, Řepka,
Čekanka, kukuřice, olej z bavlníkových semen, vejce, šunka, margarín, maso, Papaya, hrášek,
brambory, drůbež, Klobásy, sojový,
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Cukrová řepa, cukrová třtina, sladké papriky, rajčata, pšenice, cuketa ..

říkat " NE ' na GM Food !

Muset udělat! Lék na tuto hrozbu lidstvu a Eco System je prevence a léčba.
PREVENCE! Stop: GM výzkum, Semenářství a
GM pěstování plodin.
LÉČBA! Vláda stíhá: GM Scientist, manažeři, ředitelé, Majitelé, obilí pěstitelů za
trestné činy proti lidstva a proti systému Eco. SLEČNA R7
Vláda končí hrozbě spalující GM pro výzkum a Seed výrobní
závody. GM plodin jsou spáleny. Kontaminované půdy byly
geneticky modifikované plodiny byly pěstovány je spálená 3 roky
běží. Vláda, která neimplementuje tato léčba‘se nahrazuje.

NE GM> NO GM Secí> NO geneticky modifikovaných plodin> NO GM potravin
Doma nejedí GM potraviny! Povzbuzovat rodinu, přátele, sousedy, spolupracovníky, že nebude jíst
GM potraviny! Stop (nenásilný) ! Společenství z výroby, prodeje, nákupu, geneticky modifikované
potraviny! Je to vaše morální a občanská duty.to končí GM (Semena, plodina, potravy) !

Hubení škůdců
uvnitř Insekticidy (chemikálie) které se používají, útočí na nervový systém. Dělají
nenarozeného, novorozenec hyperaktivní. Insekticidy dráždit lidské a pet dýchací
systém. Nepoužívejte insekticidy dovnitř. Udržujte vnitřní čisté a uklizené.

mimo Insekticidy (chemikálie) se používají na plodinách, sady a
potravin. Plodiny, sady a potraviny, které byly kontaminovány,
jsou nevhodné pro lidskou nebo zvířecí spotřebu. Jsou
spálené
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společenství (Hrabství) , Insekticidy prosakovat do vodního systému skončí v oceánech.
Znečišťující systém Ocean Eco, znečišťují mořské plody.

posranej
Posranej je velkou hrozbou pro životní prostředí, obec, u lidí ..
Posranej je proces vrtání a vstřikování tekutiny pod vysokým tlakem do břidlic hornin
uvolněním plynů (toxický) , Vysoký tlak spouští ‚zemětřesení‘.

Každý proces vyžaduje miliony litr vody. Voda má toxické chemikálie a písek
přidali. Během procesu metanu
(Zvyšuje globální oteplování) a toxické chemikálie znečišťovat nedaleké podzemní
vody. Pití této vody má za následek v případě neurologické, senzorické a respirační
poškození osob a zvířat.
Odpadní tekutina je ponechána v nadzemních louže odpařit. Uvolnění těkavých
organických látek do atmosféry, znečišťující vzduch, vytváří přízemní ozon a kyselé
deště. To má za následek nezdravé hospodářských zvířat, plodin, ovoce a shriveling
nejedlé pastvině .. Obyvatelé si stěžují na únavu, nevolnost, bolesti hlavy a horší.

Někdy se používají výbušniny, které spouštějí zemětřesení. Použití u faultlines může
vyvolat významnou zemětřesení. Tyto výbuchy poškození podzemních zásobníků. Uvolňují
plyny, které mohou začít ‚Wildfire je‘!

Posranej je ekologická katastrofa. Posranej Ends!
Vlastníci, operátoři jsou stíhány, SLEČNA R7 , Vláda, která umožňují posranej je
nahrazen, jeho členové zodpovídat, SLEČNA R7 ,

Odpadky
Vytvoření Garbage se sníží!
Biologicky rozložitelné nebo opakovaně použitelný obal je použita.

Zhotovení výrobků na jedno použití * KONČÍ! Tisk
nevyžádané pošty * KONČÍ!
Vytváření zbytečné haraburdí (Sběratelské předměty, pomůcky, designer převodovky ..) * KONČÍ!

* Tito poskytovatelé jsou stíhány, SLEČNA R7
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Je to vaše morální a občanská duty.to konec dumping illigal smetí odpadky ve svém
sousedství komunitě! Držet rodinu, přátele, sousedy, spolupracovníky, podniky,
obce, odpovědná za znečišťování! Komunity jsou mimo prostor pro skládky (Skládka)
,
Musíme snížit odpadky TEĎ!

Papír
Snížit spotřebu papíru. To snižuje odpadky. To šetří stromy!

Nahradit noviny s digitálním zprávami. Noviny přinášejí zastaralé zprávy bez videa.
Noviny cílem je prodávat reklamu, drby o celebritách a zastaralé senzacechtivé
zprávy. Stop! Kupovat noviny!
Nahradit časopisy s digitální publikování. Časopisy přinést zastaralých dat bez zvuku,
videa. Časopisy cílem je prodávat reklamy, s malým relavant užitečných informací.
Bez podpory audio video. Stop! Kupovat časopisy!

Nahradit knihy s digitální publikování (E knihy, PDF je) , Knihy jsou těžké.
Aktualizace vyžaduje novou knihu. Nemají audio, video. Nelze kopírovat. Zabírají
příliš mnoho prostoru. Stop! Nákup knih!
Nahradit diáře časopisy s digitálními soubory. Deníky Časopisy jsou knihy (Viz
nahradit knihy) , Stop! Nákup knih!
Nahradit kancelářské poznámky s e-maily. Nahradit papírové
archivy s digitálními soubory.

E

Konec papír založený reklama ( Nevyžádaná pošta) , Žádné další nevyžádané pošty!

Distribuci nevyžádané pošty je Environmental Vandalismus, SLEČNA R7 ,

Nyní zastaralé potištěný papír se rozdrtí. Namočené ve vodě. Poté, co kašovitá je přiváděn
do červy šnekového farmy.

Plastický
Plasty přístřešek mikročástice. Ty vstoupily do potravního řetězce, včetně lidí (Krev,
orgány) , Hromadění v těle jsou neznámou hrozbu pro lidské zdraví a přežití.

Nahradit plast nápoj a nádoby na potraviny s opětovně použitelné sklo,

24

1 Church 15.02.2.1 N-u-m
Zákon Giver Manifest Jak je psáno, že musí být!

1 GOD 1 FAITH 1 Church Vesmír Depozitář Guardians
www.universecustodianguardians.org

keramické nádoby. Ukončit výrobu všech plastových nádobách. Ukončit výrobu veškerého
plastového příbory a stébla. Porušení je Environmental Vandalismus, SLEČNA R7 ,

Nahradit plastové odnosné tašky s reuseable plátěných sáčcích. Konec výroba všech igelitových tašek! Porušení
je Environmental Vandalismus, SLEČNA R7 ,

Nahradit plastové obuvi látkou nebo usňové obuvi. Konec výroba všech
plastových obuvi! Porušení, SLEČNA R7 ,
Nahradit plast oblečení s bambusem, tkaniny, bavlny nebo vlny oděvu , Konec výroba
všech plastových oblečení! Porušení, SLEČNA R7 ,
Nahradit plastové hračky s hračkami vyrobenými z kovu nebo dřeva. Konec výroba všech
plastových hraček! Porušení, SLEČNA R7 ,

Nahradit Plastové obaly pro spotřební zboží s obaly z kovu nebo dřeva. Konec
výroba všech plastových obalů pro spotřební zboží! Porušení je Environmental
Vandalismus, SLEČNA R7 ,

Nahradit plastový nábytek nábytkem z kovu nebo dřeva.
Konec výroba veškerého plastového nábytku (uvnitř venku) ! Porušení, SLEČNA R7 ,

Nahradit plastové klempířské výrobky s klempířských výrobků
(Vnitřní, vnější, metro) z kovu. Konec výroba všech plastových sanitárních výrobků! Porušení,
SLEČNA R7 ,

Skončit s použitím, s plasty v doma, ve škole a práci.

Nákupní centra
V nákupním komplexu se 7 maloobchodních prodejnách prodávat stejné zboží

(džíny,..) operoval 7 různých šmelinářské osobami je plýtvání energií, kapitálu,
podlahové. The 7 maloobchodní prodejny jsou nahrazeny 1

cron prodejna (1 cron pro každý úsek) , Nákupní komplex
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je nahrazen ' CRBC ( Cron Retail, bazar Complex) ‚! Parazitární Dravé šmelinářské
Subjekty (Nákupní komplex, maloobchodníci) jsou zavřeny, majitelé, provozovatelé jsou
stíhány, SLEČNA R6 , Cron Retail nahradí všechny fastfood Klony se zdravou (nealkoholický)
Nápoj Bar. CRBC Jsou součástí Shire Oasis (Depozitní Guardian Žije zde) ,

Nehtové studio vytvářet toxické výpary. Jsou zdravotní riziko vzduchu znečišťovatelem.
Toto znečištění vstupuje do cirkulace. Zaměstnanci ochranu dýchání. neznalí zákazníci (oběti)
ne. Tyto obchody jsou otevřené dokořán, šíření toxické výpary vdechnuty kolemjdoucí.
Toto riziko pro zdraví je nejvíce obsluhu a zvyšuje na těhotné ženy, novorozence a starší
osoby. Pokud jste byli vystaveni toxických zplodin žalovat salon a nákupního centra na
náhradu škody. Vyřadit z provozu, zakázat jim. Stíhat vlastníky, manažery, SLEČNA R7 To
platí i pro krásu, kadeřnické salony. Poznámka! Nevztahuje na vlasy frézy.

Územní plánování
Účelem Shire plánování je využití půdy pro větší prospěch Společenství a bydlení. Je
nezbytné, aby v rámci Společenství a Habitat harmonizovat. Všechny úrodnou půdu
musí být použita pro pěstování potravin, farmaření, zajištění útočiště jsou pro původní
vegetace a místní národní tvorů (Bez cizí) , Non úrodná půda má být použita pro
domácí, než v domácnosti budovy. Stávající budovy na úrodné půdy jsou zbourány a
recyklovány na non úrodnou půdu. Vil s marnost zahrady, rekreační domy, byty,
přístřešky, odchod do důchodu vesnice jsou nahrazeny Shire clusteru domů o zákazu
úrodné půdy.

Města s 1 milion + obyvatele a dálnic mají 2 hlavní problémy:
znečištění a dopravní špička dopravní zácpy. Oba tyto problémy teď
potřebujeme nejpozději řešení. Řešení kustod Guardian. dálnice
Tramvaje (Viz plánování Shire)
nahrazovat individuální dopravu! Rail nahrazuje dálkovou Big rig nákladní
dopravu.

Během ponoru v Austrálii stovky ovcí plakala, protože trýznivé
pomalu zemřeli žízní. V blízkosti golfové kurzy napojil jejich
jamkoviště. Golfisté pil chlazené vody většinou smíšené s
alkoholem.
To je nechutné! 1 GOD je naštvaný. Golf hloupá ničemu elitářský zábavy. Končí to! Golfová
hřiště jsou recyklovány pro potravinářský pěstování.

26

1 Church 15.02.2.1 N-u-m
Zákon Giver Manifest Jak je psáno, že musí být!

1 GOD 1 FAITH 1 Church Vesmír Depozitář Guardians
www.universecustodianguardians.org

Golfisté jsou zbytečné členové komunity. Jsou nevhodné udržet vedoucí
postavení. Kustod Guardian STUD SHUN!
Pitné vody nedostatek, a návrhy, aby bylo nepřijatelné provozovat soukromé,
komerčním a turistické bazény. Všechny bazény jsou naplněné půdou. Majitelé nejsou
kompenzovány. CG STUD SHUN!
Celebrity sport potřebuje účelem sestavení zařízení (Hall, Stadium ..) , infrastruktura (Železnice..)
, Toto plýtvání prostředky komunity a vytváří dlouhodobě (Hrabství) dluh. Zařízení jsou
energeticky odpadních a vytvořit spoustu odpadků. Zastavit budování těchto zařízení a
bourat stávající.

Tyto události dodávají zábavy, alkohol, cola, jiné sladké nápoje, hazardní hry, nezdravé jídlo (Mastný,
mastná, slané) často doprovázeno násilím (Útok, vztek, házení předmětů, vandalismus) ,
Událost je vytvořit mnoho odpadků (Láhve, potraviny, papír, plasty, plechovky) potřebují
skladování
(Landfil) , Hazardních her vede k trestné činnosti: Podvádění (Nobling, lanoví výsledku ..) ,
Zastrašování, vydírání, násilí. Tímto končí!

zvíře Využití
krutost Animal končí. Kryt baterie je zničen. Nahrazena ‚volný výběh‘. Provozovatelé
bydlení baterie jsou stíhány, SLEČNA R4 ,

transport život zvířat dále než 30 km koncích. Porušení ze strany výrobce, zprostředkovatel,
provozovatel primární dopravy jsou stíhány, SLEČNA R4 ,

Cirkusové zvíře zábava končí. Zvíře trenér, operátor Circus jsou stíhány, SLEČNA R4 ,

Zábavní park zvíře zábava končí. Zvíře trenér, operátor Themepark jsou stíhány, SLEČNA
R4 ,
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Zoologické zahrady jsou uzavřeny a nahrazeny přírodních rezervací které dům pouze místní specie. Nelegální
Zoo je uzavřený, operátor dostat to, SLEČNA R4 ,

Zvíře bojuje End. Majitel zvířat, trenér, promotér se v kleci, SLEČNA
R4 , Kdokoliv (Y) poskytující hazardní hry dostat, SLEČNA R6

Závodní zvířata končí. Závodní dějiště jsou zavřené, zničen. Racing majitel zvířete,
trenér a závodní místo operátora jsou stíhány, SLEČNA
R4 , Závodní místo je být zničen.

Thrill zabíjení (Safari lovy, Royal loví, jiní loví) zvířat
konců.
Promotér, Lovci jsou stíhány, SLEČNA R4
Pouze Rangers může jatečných zvířat.

A

Zemědělství: přeplňování hospodářských zvířat na akr výsledků v overgrazing a

případné erozi půdy. Což má za následek podvyživený utrpení zvířat. Přeplňování,
overgrazing konce. Za každou utrpení zvířat zemědělec, farmář dostat, SLEČNA R4

Eroze půdy také dochází, když jsou všechny stromy odstraněny z půdy. Hlavním
důvodem k erozi půdy a utrpení zvířat je řízení mis a příliš malá operace. CG řešení:
Shire vytváří Cron s kvalifikovanými lidmi a obchodní životaschopné velikosti provozu.
E

Vojenský
Vojenská znečišťovat s dopravou a výbušninami, AN
(Atomic jaderná) , B (biologický) , C (chemikálie)
zbraní. Jsou hrozbou pro zdraví lidí, zvířat, rostlin. Vědci, které
vytvářejí tyto zbraně získat SLEČNA R7 ,
Výrobní faciities, zásoby těchto zbraní jsou
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zničen, zničen Kraje. Governmentthat umožnit výrobu nebo skladování těchto zbraní
jsou nahrazeny a získat, SLEČNA R7

PŘEŽITÍ Modlitba

Survival Day 11.1.7.

Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější Universe nejčastěji skromného
věrného depozitní-opatrovníka (1 Svatý name) Díky jste pro přežití lidstva
Snažím se pomáhat mé tělo, hotovost a komunita přežít učiním přežití
moje priorita č.1 podporu prosím své úsilí přežít slávě 1 GOD & dobro
lidstva
Tato modlitba se používá na přežití den (CG Kalender)!
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Fun-Day témata * které jsou immportant na ekolog:
Day znečištění 4.2.7 ~ defoliant Day 6.2.7 ~ Den holocaustu 8.2.7
Habitat Day 9.1.7 ~ Survival Day 11.1.7 ~ Pet Day 11.3.7 Dobré zdraví Day 12.1.7 Závislosti
Day 12.2.7 Keř Day 13.1.7 Den stromů 13.3.7 Fun-Day témata obstarávat
komunity potřebují k oslavě se zahanbil a pamatovat si.
* New-Age time-management
Pálení, odpadky, znečištění, vandalismus na životní prostředí nejsou jen hrozbou pro
tuto generaci, generaci, ale příští generace.
Děti jsou oznámit rodičům, které se spalují, skládky, vytvářet příliš mnoho odpadků, znečišťovat
ovzduší, půdy a vody, jsou ekologické vandalové, ničí jejich Childrens budoucnost. Rodiče hnát k
zodpovědnosti, vyjměte a SLEČNA R7 politici, které umožňují nebo jsou odpovědné za:
vypalování, odpadky, znečištění, vandalismus na životní prostředí!

Non-prodyšný Air Máte 4 minuty k životu No-příjem tekutin.
Máte 4 dnů života!
Kustod Guardian žít v harmonii s 1 BŮH ‚s výtvory!
Mnozí ekolog mají pet příčiny. Tráví vášeň, čas a peníze. Všechno je velmi pěkné,
dělá člověk cítí dobře.
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Úzkého většiny příčin. Výsledky v žádného pokroku v hlavních příčin lidské přežití: Znečištění
(Vzduch, půda, voda) , násilí (Domů, obec, globální) , Wealth Apartheid (Realitní
předávání pozice, moc, bohatství, parazitární, dravý, šmelina) , Klimatická změna!

Pouze organizace s morální síly, vytrvalosti a nekonečných
1 GOD Uvedené roztoky mohou zajistit lidské přežití.

Připoj se k nám! > Be Green! > Být Depozitář!

Kustod Guardian také dodržovat žádné násilí koncepce, Chain of Evil, hospodářské
koncepce, 7Scrolls, N-at-m.

Konec
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