SHUN & Skam

TREE - Vandalism
Det är säsong för en årlig Tree Massacre. Ett träd är en perenn växt. Har rötter,
stam eller stam med eller utan blad. Träd växer ofta i grupper och med annan
vegetation skapa en skog. Forests ge livsmiljö för varelser mikroskopiska till stora.

Träd minska erosionen och milt klimat. De avlägsna koldioxid från luften och lagra den i
sina vävnader. De har en roll i upprätthållandet av den biologiska mångfalden och ett
balanserat ekosystem. Träd ger skugga, Byggnadsskog, ...

Tropiska regnskogen är det mest bio-skiftande livsmiljö. Tropiska regnskogar är
lungorna på vår planet, jorden. Kalavverkning, brännande att öka mark för jordbruket
är ett hot mot en hälsosam miljö. Ett annat hot mot träden är religiösa ritualer.

Det finns 2 huvudtyper skogen. Den Taiga norr om Kräftans vändkrets. Tropisk
regnskog mellan Kräftans och Stenbockens vändkrets.

Skogsskövling är att avsluta. Anledningen till förstörelse är inte det viktiga. Förstörelsen
är det viktiga.
De befintliga skogar särskilt Taiga & tropiska regnskogen ska bevaras. Dessa skogar är
viktiga för människors välbefinnande och överlevnad. Länder som har suveräna rättigheter
över dessa skogar måste skydda dessa skogar. Underlåtenhet att göra detta resulterar i
ansvariga och utbyte av regeringen. Om detta misslyckas land förlorar det suveräna
rättigheter över skogar och det internationella samfundet tar över.

Vissa Forest ersätts med enkla specie träd. Detta förstör den biologiska mångfalden. Kristna
ersätter biologiska mångfalden med enstaka specie träd

(Julgranar) . De hugger träd för att fira födelsedagen av en död falsk messias.

Kristna hugga ner 200 miljoner gran, tall, gran ett år i ett träd
vandalism orgie!
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Kristna är en samling av hedniska-kulter. Kristna konsekvent missbruk 1GOD s skapelser. Medvetet
de bestämde sig för att vandalisera planet. kränkande 1GOD. Detta avslutar!

Bakgrund: Kristna fira en falsk messias födelsedag genom att sätta ett träd i hem,
kontor ... De ger varandra massor av presenter. Trädet, hem och utanför byggnaden är
dekorerade med elektriskt ljus.
För detta firande 200 miljoner gran, tall och gran hackas ner varje år. Ytterligare 50
miljoner träd huggs ner för förpackningar och inslagning varje år. ? ton kol bränns för
fantasi elektrisk belysning. Miljarder i kontanter spenderas på, alkohol (Binge dryck) ,
Köpa värdelösa skräp, rökning, ohälsosam mat, våldsamma spel och underhållning. Ökning
av våld (Överfall, vandalism, döda, Raps ..) , Öka i spel, bedrägeri, stöld, ...

Träd torka upp för att bli skräp. Förpackningar kasseras för att lägga till i soporna. Råd
kör ut ur deponi för berg av sopor.
Den värdelöst skräp hamnar i lådor. De skräpar ned vindar, garage, rum .. Denna
hamstring av Junk leder till att vilja större bostäder.

Måste göra
Stoppa Christian Tree vandalism. Lär kristna miljöansvar. Plantera ett träd.

Shun kristna sätt. Håll kristna ansvariga. Re utbilda dem.
Stoppa jul kommersialism. Stoppa marknadsföring och försäljning av alkohol, röker,
onyttig mat, våldsamma spel underhållning & värdelöst skräp. Avbryta julen.

Sluta skapa så mycket skräp. Håll personer ansvariga för att skapa för mycket skräp. Var
sparsam om sopor.
Minska energianvändningen. Använd inte onödig belysning. Minska kylnings
uppvärmning genom att bära skyddskläder.
Sluta förbränning av kol. Ersätta kol med icke förorenande energi (Vattenkraft, sol, vind,
vågor) . Ingen Nuclear •

!!!

Hamstring är en psykisk störning. Hamstrare behöver hjälp. Ge dem
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medicinsk hjälp.

Depå Guardian fira Trees!
Träd är avgörande för vår överlevnad, välbefinnande. Var ett träd Custodian.
Plantera ett träd.

13.3.7. Träd dag fester

CG Kalender

En familj samlas runt en långvarig artificiell träd. Som har dekorerats, sång, är glad och
kärleksfull, ger varandra presenter
(Träd-frukt endast) sedan dela en måltid. Trädet vistelsen är fram till nyårsdagen. Det
lagras tills nästa år.

Nolltolerans för skogsskövling! ! !
Slutet
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