SHUN at Kahihiyan

TREE - Vandalism
Ito ay ang panahon para sa isang taunang Tree Massacre. Ang isang puno ay isang pangmatagalang
halaman. May mga ugat, tangkay o puno ng kahoy na may o walang dahon. Puno ay madalas na lumago sa
mga grupo at sa iba pang mga halaman lumikha ng isang Forest. Forest ay nagbibigay ng tirahan para sa mga
nilalang microscopic na malaki.

Puno mabawasan ang pagguho ng lupa at katamtamang klima. Sila ay alisin ang carbon dioxide mula sa
himpapawid at mag-imbak ito sa kanilang tisiyu. Mayroon silang isang papel sa pagpapanatili ng biodiversity at
isang balanseng ecosystem. Puno ay nagbibigay ng lilim, timber para sa konstruksiyon, ...

Tropical rain forest ay ang pinaka-bio-magkakaibang tirahan. Tropical ulan na kagubatan ay ang mga baga
ng ating planeta, Earth. Clear-cutting, nasusunog upang madagdagan ang lupain para sa agrikultura ay
isang banta sa isang malusog na kapaligiran. Isa pang banta sa mga puno ay relihiyon rituals.

Mayroong 2 pangunahing uri kagubatan. Ang Taiga hilaga ng tropic of Cancer. Tropical
rain forest sa pagitan Tropic of Cancer at Tropic Of Capricorn.

Forest pagkawasak ay upang tapusin. Ang dahilan para sa pagkasira ay hindi kung ano ang mahalaga. pagkawasak
ay kung ano ang mahalaga.
Ang umiiral na kagubatan lalo na ang Taiga & Tropical rain forest ay dapat mapangalagaan. Ang mga kagubatan
ay mahalaga para sa mga tao na rin ang pagiging at kaligtasan ng buhay. Mga bansang may soberanong
karapatan sa paglipas ng mga kagubatan na kailangan upang maprotektahan ang mga kagubatan. Ang
pagkabigong magawa ito ang mga resulta sa pananagutan at kapalit ng Gobyerno. Kung nabigo Bansa looses
nito soberanong karapatan sa paglipas ng kagubatan at pandaigdigang komunidad ay tumatagal ng higit sa.

Ang ilang Forest ay pinalitan ng nag-iisang puno salaping yari sa metal. Ito destroys biodiversity. Kristiyano
palitan ang bio pagkakaiba-iba na may nag-iisang puno salaping yari sa metal
(Christmas puno) . Sila pagpura-pirasuhin ang mga puno upang ipagdiwang ang kaarawan ng isang patay
na false messiah.

Kristiyano tumaga down na 200 milyong pir, Pine, Maglinis ng Taon sa isang Tree
vandalism orgy!
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Kristiyano ay isang koleksyon ng mga paganong-kulto. Kristiyano tuloy-tuloy na pag-abuso 1GOD
ni likha. Sadyang sila set out upang tampalasanin ang Planet. mapanlait 1GOD. Ito Magtatapos!

background: Kristiyano ipagdiwang ang kaarawan ng isang maling Mesiyas sa pamamagitan ng paglalagay ng
isang puno sa bahay, opisina ... Nagbibigay ang mga ito sa bawat isa ng maraming mga regalo. Ang punong
kahoy, tahanan at sa labas ng gusali ay pinalamutian ng mga de-kuryenteng ilaw.

Para sa selebrasyon 200 milyong pir, Pine & Spruce ay tinadtad down na sa bawat taon. Ang isa pang 50
milyong mga puno ay tinadtad down para sa packaging at wrapping sa bawat taon. ? tons ng Coal ay
sinunog para sa magarbong electric ilaw. Bilyon-bilyong sa cash ay ginugol sa, Alcohol (Binge inumin) ,
Pagbili ng walang silbi junk, Smoking, masama sa katawan pagkain, marahas na mga laro at entertainment. Pagtaas
sa karahasan (Assault, paninira, pagpatay, panggagahasa ..) , Pagtaas sa pagsusugal, pandaraya,
pagnanakaw, ...

Puno tutuyuin upang maging basura. Packaging ay itinapon upang idagdag sa basura. Ang mga
konseho ay nauubusan ng landfill para sa bundok ng basura.

Ang walang silbi junk ay nagtatapos up sa mga kahon. Sila ay kalat up attics, garages, mga kuwarto .. Ito
hoarding ng mga basura ay humantong sa kinakapos mas malaking tahanan.

dapat Gawin
Itigil Christian Tree paninira. Turuan ang mga Kristiyano sa kapaligiran responsibilidad. Magtanim
ng puno.
Shun katangiang Kristiyano. I-hold ang mga Kristiyano nananagot. Re turuan ang mga ito.

Itigil Christmas kuwarta ang diwa. Itigil marketing at nagbebenta ng Alcohol, Smokes, masama sa katawan
pagkain, marahas na mga laro entertainment at walang silbi junk. Kanselahin ang Pasko.

Tumigil sa paglikha ng kaya magkano basura. I-hold tao nananagot, para sa paglikha ng masyadong maraming
basura. Maging matipid tungkol basura.
Bawasan ang paggamit ng enerhiya. Huwag gumamit ng hindi kinakailangang pag-iilaw. Bawasan ang
paglamig heating sa pamamagitan ng may suot ng proteksiyon damit.

Itigil ang nasusunog Coal. Palitan ang Coal sa mga di polluting enerhiya (Hydro, solar, wind,
waves) . No Nuclear •

!!!

Pag-iimbak ay isang mental disorder. Hoarders kailangan ng tulong. Bigyan sila
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tulong medikal.

Tagapag-ingat Guardian ipagdiwang Trees!
Puno ay mahalaga para sa aming kaligtasan ng buhay, maayos na. Maging isang Tree Tagapag-ingat.
Magtanim ng puno.

13.3.7. puno araw

CG Kalender

Mga pagdiriwang

Ang isang pamilya ay nangangalap sa paligid ng isang mahabang pangmatagalang mga artipisyal na puno. Na
kung saan ay pinalamutian, pagkanta, pagiging merry & mapagmahal, na nagbibigay sa bawat isa ng mga regalo
(Tree-bunga lamang) pagkatapos ay pagbabahagi ng isang pagkain. up tree stay hanggang sa araw ng Bagong
Taon. Ito ay naka-imbak hanggang sa susunod na taon.

ZERO TOLERANCE sa Forest pagkawasak! ! !
katapusan
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