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Зуршлаас зайлсхийх & Ичгүүр

Ногоон үзэл баримтлал
хүний эсэн мэнд амьдрах ур чадвар, ногоон байх !!!

Кастодиан Guardian " НОГООН үзэл баримтлал "Хичээл зүтгэл" бусад хүмүүстэй & нь аюул учруулж
байгаа хүмүүсийг эргэж " Дэлхий гариг ". нь Кастодиан орж ирсэн нь 1 Бурхан -Ийн бүтээлүүд! байх " Ногоон
" Гэртээ эхэлнэ хөрш ба олон нийтийн орно. А Кастодиан Guardian цуглуулах нь орон нутгийн
идэвхтэн төв юм (Байгаль орчин, нийгмийн шударга ёс, шашин шүтлэг) .

Кастодиан Guardian Зуршлаас зайлсхийх & Ичгүүр . Олон нийтийн, хариуцлагатай гэм буруутай
эзэмшдэг MS R1-7 . Засгийн газар эргэж Ногоон үзэл баримтлал Хуулийн руу.

донтолт
нь хүлээн хэрэгцээг баярлуулна нь дахин давтагдах албадлагын зан донтолтоос. Донтогсод нь
тэдний зан төлөв хийж байгааг хор хүлээн авах биш, өөрсдөө шахсанаар. өөрсдөө, гэр бүл, найз
нөхөд, ажлын андууд & нийгэмд хор хохирол. Хүүхдэд хол бодисонд донтсон байлга.

Донтогсод төөрөлдөн байна! Донтогсод тэднийг-хуурдаг эдэлж & хамтдаа амьдралаа барьж
байгаа гэж тэд урт нь донтсон байдаг итгэхгүй байна.

Бодитой, донтолт тэдний зан илүү хязгаарлагдмал болсон гэж донтой тусгаар & эрх
чөлөөг хязгаарлаж байна.

1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!
ДОНТОЛТ Залбирал

YY

YYY

донтолт өдөр 12.2.7.

эрхэм хүндэт 1 Бурхан , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) надад донтон биш байж тусална уу

Хүн төрөлхтөн энэ олон нийтийн алдрын төлөө донтолтоос чөлөөтэй
байг донтолт амьдралдаа & оролддог донтолт үзүүлэгчдийг шийтгэх
агуулсан нь тусал 1 Бурхан & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал Донтолт өдөр ашиглаж байна! Эсвэл шиг хэрэгтэй.
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хууль бус донтолтууд нь донтогсод тэдний зуршил нууцлаг шинж чанарыг эдлэх! Хууль бус
донтолт хорих & өөрийгөө хүндэтгэх алдагдалд хүргэж.
Донтогсод мунхаг байна (Тэнэг) , итгэмтгий (Мунхаг) & сул (Өрөвдмөөр) !

Хүмүүс донтсон үед тэдний жаргал нь ихэвчлэн тэдний зуршлыг явуулж & болиулахыг дурсан
санасан чиглэсэн болдог. Харин төрийн бус донтолтын аз жаргалын тулд бүрэн хүч чадлаа
бүрдүүлэх туршлагыг бүрэн хэмжээний илүү. A ёс суртахууны & иргэний үүрэг, үргэлж
хариуцлага addics барих юм.
Донтохгүй өөрсдөө & олон нийтэд аюул болж байна. Тэд төөрөлдөн, ёс суртахуунгүй, шударга бус, хуурамч,
хувиа хичээсэн, хатуу сэтгэлтэй & эсрэг нийгмийн болж байна. A ёс суртахууны & иргэний үүрэг, үргэлж
тайлан addics юм.

Донтогсод сэтгэцийн тусламж, тусламж дэмжлэг бүлгийг хэрэгтэй. Дахилтын т донтогсод олон
нийтэд, ялангуяа залуу хамгаалах тусгаарлах байна.

адреналин

донтолт

адреналин, нейротрансмиттер үүрэг гүйцэтгэдэг нь даавар. бие бие махбодийн халдашгүй
нь аюул занал нь стресс урвалын нэг гол шалтгаан.
аэробик нь хэт их оролцоо, машины уралдаан, гүйлт, тэнгэр усанд шумбах, ...
Оролцоо донтолтын хүргэж нь адреналин яаравчлах өгдөг. Тэд яаравчлах "авч чадахгүй байгаа
үед эдгээр донтогсод сэтгэлээр унасан болж байна.

Адреналин цусны урсгал руу гарах үед энэ нь heartrate, цусны даралт нэмэгдэх цусан дахь
сахарын түвшинг бий болгож, арьс, дотоод эрхтэн нь цусны урсгалыг замыг өөрчлөн явуулдаг,
ажиллаж сурагчид dilates. ихэвчлэн ууртай, гэм буруутай авах хүмүүс, сэтгэл зовоосон тэдний
адреналин нь тэд өөр юу ч хийхгүй сууж байж болох ч гэсэн өдөөх. Angry, worried_ бясалгах
хэрэгтэй.

хурд нь шаардлага нь адреналин гомдол юм.
Аливаа уралдаан нь адреналин яаравчлах өгдөг. Ялалт нь улам
илүү том яаравчлах өгдөг. Хүний биеийн хурд зориулагдсан
байсан юм. хурд ямар ч шаардлагагүй Тэдний байна. Авсан
хувиа хичээсэн байдаг.
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Ялагч илүү их хүсч хүргэдэг яаран. айдас нь Leeds алдагдвал. Энэ нь айдас цөхрөнгөө барсан хүргэдэг. ямар
ч үнээр хамаагүй ялалт байгуулах хүсэл (Залилан, бодис зүй бусаар ашиглах, ялах алах ..) .

Эсрэг нийгмийн зан нь адреналин яаравчлах өгдөг.
илүү хэвийн бус, том яарах outrages. ямар ч панк зам алан хядагч асуу (Шатаалтын
үзүүлэлт, сүүл gating, таслах замын тулж, нэмэлт чанга wheelies) ,
Бүлэглэл гишүүн (Дээрэлхэх, бүдүүлэг зан авир, хүчирхийлэл) , цуврал
алуурчин (Учруулжээ айдас, өвдөх, нас барсан)

Эсрэг нийгмийн зан нь олон нийтэд аюул занал procecuted байна MS R1-7
Энэ нь тайлагнах нь иргэний үүрэг, Замын уур хилэн, аюултай жолооны, осол юм.

Аюултай үйл ажиллагаа (Stunts, thrillseeking ..) нь адреналин яаравчлах өгч байна.

өөрөөр нь ялагч яаран авч чадахгүй байгаа хүмүүс аюултай юм хийдэг. Эдгээр үйл ажиллагаа
нь бусдад аюул байж, амь насаа алдсан бэртэх copycats, дэмжиж байна. Аюултай үйл
ажиллагаа төгсгөл, MS R2 . Оролцогчид аврах & эмнэлгийн expences төлөх ёстой.

нь адреналин уншигч ч байна гэдэг нь өвчин юм. тусламж эрэлхийл!

Согтууруулах ундаа

донтолт

Архи уух, хоол хүнс дамжуулан хэрэглэж байна. Согтууруулах шаардсан зан үйлийн
өөрчлөлтийн хүргэдэг (Согтуурах ') . согтуурах (Архидалт) Осол, дайралт, хүчирхийлэл,
бүдүүлэг зан авир гол шалтгаан болж байна. Drunks дарамт, хүндрэл & аюул олон нийтэд
байдаг.
Архидалт архи, согтууруулах ундаа хэрэглэж overpowering шаардлага юм.

бүх донтогсод адил архичин бусдын & хамтын нийгэмлэгийн гэж дээрх өөрийн
хувиа хичээсэн хэрэгцээг тавьсан. Архичин зээл, уух авч, хулгай хийх, гуйж
байна! Архичин эмчилгээ хэрэгтэй. Эмчилгээ ширгэж бүрдэнэ! Эмчилгээ нь
эмчилгээ биш юм. Архичин удахгүй эргэж Drunks байх болно!

Архичин хамгийн сайн туслах архины боломжийг таслан зогсоох явдал юм.
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Үйлдвэрлэл, согтууруулах ундаа маркетингийн & түгээх дуусах ёстой.

Архи нь үл тэвчих !!!

Христитгэл Архидан согтуурахтай тархах гол шалтгаан болж байна.
Christian Idol (Хуурамч шүтээн) Есүс (Хуурамч Мессиа) Согтууруулах ундаа
Христэд итгэгчид гэж хэлсэн (улаан дарс) . Христэд итгэгчид шашны
замбараагүй & шашны бус цуглаан архи ууж байна. Christian HE & Охин орооны
өмнө согтууруулах ундаа. Жирэмсэн болон хөхөөр хооллох үед христийн Түүний
тасралтгүй ундны Архины (Хүүхэд нь архи, согтууруулах төрж байна) . Христэд
итгэгч эцэг эх нь архи согтууруулах ундаа хэрэглэсэн хүүхдүүдээ дэмжиж байна.
Христэд итгэгч эцэг эх нь муу эцэг эх нь байна!

Залуу христийн архины дээр weaned байсан байх сүмд
замбараагүйтүүлэх дээр хардаг, санваартан, эцэг, эх, найз нөхөд,
хөршүүд нь согтууруулах ундаа. Залуу христийн эцэг эхчүүд, гэр,
leisuretime & чиг үүрэг архи уух хардаг. Залуу христийн (ТЭР ТЭР) Тэдний
насны бүлэг дотор нийгэмчлэх үед хэтрүүлэн уух нь үе тэнгийн даралт
хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх тулгарч байна. Залуу христийн HE анд,
эсвэл хүчингийн залуу тэр согтуу авах болно. Аль аль нь "хог" болдог.
Ичгүүр, Шун, Trash!

Христийн лам нар залбирч, судар сүнслэг урам зориг нь архи
болсон унших дамжуулан сүнслэг урам зориг олж чадсангүй. аз
жаргалтай биш, лам нар өөрсдийн согтууруулах үйлдвэрлэсэн. Үйлдвэрлэх,
ундны Архины согтуу гөлөрч нь тогтмол байдалд лам нар байлаа.
Одоо тэд ойлголт байсан (Ла ла газар) .

Католик шашны сургуулиуд архины мухлагуудад адил юм. Удирдагчид нь
баар байна (Үнэтэй архи) , Багш нар, нийгмийн клуб нь баар байдаг. Захиргаа
дарс байна (Хямд) замбараагүй & сангийн нэмэгдүүлэх юм.
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Бүр Баасан, Бямба согтуу Христэд итгэгчид дэлсэхийг, Хүчингийн хэрэг & Алсан. Ням гарагт тэд "хүлээн
зөвшөөрч байна '' уучлалыг" авах. Тэд уух замбараагүй явж дараа
(Согтууруулах) . сүмийн дараа тэд найз нөхөд, гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт хэтрүүлэн уух явж байна.
Хэтрүүлэн уух Христэд итгэгчид "Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй" гол шалтгаан болдог.

1GOD эмзэглэж байна, уучилж, хариуцлага тооцох байх болно, тийм болохоор хүн төрөлхтөн
хийдэг. согтуу бүр хариуцлага хүлээх юм.
Христитгэл Хэрэв учир нь дэмжиж байна Архины хэрэглээ нь шашин шүтлэг буюу тахин шүтэх
байдлаар хүлээн зөвшөөрсөн юм. 1GOD Хүн төрөлхтөнд согтууруулах шаардсан өөрийн эрүүл мэндийг
устгахыг хүсэж байна. 1GOD Архи нь христийн донтох нь сэтгэл дундуур байна.

Христийн үгүй гэж хэлэх !!! Архи нь үгүй гэж хэлэх !!!
DO - ёстой:
Түүний согтуу Тэр нь анд биш юм. Тэр согтуу Тэр нь анд биш юм. Охин жирэмсэн үед
ундны гэрийн хорионд байна. хехуул гэрийн хорионд байхад Охин ундны. Орон
нутгийн бүх төрөөгүй, нярайн тулд тусламж үүрэгтэй. Согтууруулах Охин нь эцэг, эх
байх нь тохиромжтой биш юм. Фостер эцэг эх Согтууруулах тэр хүүхэд өсгөх.

насанд хүрээгүй хүүхэдтэй эцэг эх (Түүний 17, HE 18) Тэр ундаа Архи хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй
байна. Олон нийтийн бүр насны хүүхэд дор бүрт тусламж үүрэгтэй. Согтууруулах Эцэг эхчүүд Ариун
Matrimony Гэрээний нь тэдний насанд хүрээгүй хүүхдүүд Фостер-эцэг эхтэй нь цуцалсан байна.

Боловсролын байгууламж Архи үнэ төлбөргүй байна. сурган хүмүүжүүлэгчид (Захирал, багш нар,
Удирдагчид) хэн авчирч устгаж & сургуулийн хориглосон байна согтууруулах ундаа хэрэглэдэг. Христэд
итгэгч Боловсрол, байгууламж олон нийтийн боловсрол шилжүүлж байна (Нөхөн төлбөр байхгүй бол) .
Christian сурган хүмүүжүүлэгч (Захирал, багш нар, Удирдагчид) арилгасан ба Боловсрол хориглосон
байна. Тэдний сургуулийн баар тэдний Архи устгагдах бөгөөд нураах байна!

олон нийтийн бүр (Нь мужийн) өөрийн хүмүүст тусламж үүрэгтэй.
Архи, олон нийтэд аюул занал агуулсан & устгаж байна. Нь мужийн
бүр согтууруулах хориглох & хоригийг хэрэгжүүлэх явдал юм. Аймгийн
архины үйлдвэрлэлийг & хуваарилалт хориглосон . Хууль бус
үйлдвэрлэл, архины түгээх яллах байна: MS R6
Одоо байгаа үйлдвэрлэл, согтууруулах ундаа хуваарилалт зогссон & хаасан
байна. Ямар ч нөхөн олговор өгсөн байна.
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Христийн сүм, Гаж урсгал буяны байдал & татварын чөлөөлөлтийг үгүйсгэдэг. Гэмт хэргийн
ууж буй болгох, MS R2 drunks ямар ч барьцаалсан.
согтуу байх үедээ үйлдсэн ямар ч гэмт хэрэг нехен сэргээлтийн хоёр дахин нэмэгдүүлдэг.

сайн эрүүл мэндийн төлөө
шүүсэн ус !!!

эм

донтолт
Энэ нь нийтлэг мэдлэг гэж эм байна (Оюун ухаан бодис өөрчлөн) хүний
биед муу байна. Гэсэн хэдий ч эмийн Junkies 99.9% сонголтоор
эм авна. Тэд ээлжит бус дүлий & эсрэг олон нийтийн тунадас
байна.
Тэдний асуудал Эмийн-Junkies төлөө өрөвдөх шиг санагдаж байна уу өөрөө
учруулсан юм. Тэд дарамт, аюул учруулж байна. тэднийг хариуцлагатай
зохион байгуулах.

Cage орон нутгийн эдгээр аюул занал, MS R4 .
Үйлдвэрлэгчид, Дистрибьютор & mind- өөрчлөх, бодисын үйлчилгээ
үзүүлэгчид, хууль бус, хууль ёсны (Bad хууль) , Торонд хоригдсон байна MS R7
. Муу хууль backdated, буцаана.

Марихуан, Codein эм биш юм. Тэд хэрэглэж байж байна. Тэд illigal эм байдаг MS
R7

оюун санааны нөлөөн дор байх, харин ямар ч гэмт хэрэг үйлдсэн
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өөрчлөх, бодис (Ууд) trebles нөхөн сэргээлт. Архи, оюун ухаан, өөрчлөх бодис
цагаатгах нөлөөн дор байх нь 5 үржүүлэгч нэмэгдсэн байна. Тайлбар! Өнгөрсөн
ба одоогийн Эмийн Архи junkies зөвхөн ажиллаж болно " wmw x2 '', Эсвэл бага
байна.

үл тэвчихэд
Сэтгэлийн өөрчлөх бодисууд
идэх

донтолт

Идэх бид ч амьдарч чадахгүй нь чухал юм. гаруй идэх зуршил юм идэх нь зайлшгүй юм. Overeaters
(Уйлаан-Хүмүүс) урагш авах, blubbery тулд, нийцэж байгаа гай зовлон олох араа харж болно илүү
сэгсийсэн, дугуй илүү хялбар авч, сандал залуу, магадлалтай байна таргалалттай хүүхэд нас
барж, чихрийн шижин авч, эвгүй хатуу, гай зовлон нь уядаг Хөших, бөглөрөхөөс байна судсыг нь,
цусны даралтыг олж болно.

Уйлаан усны үхэр, халим сайн байдаг. хүний хувьд хэтэрхий их уйлаан салхинд хийсэх
юм. Байх нь илүүдэл жинтэй гарч хүн илүү болгодог
амьсгал, унтаарсан, хялбар дугуй, байж илүү
sickies, өөрийгөө, гэр бүл, ажил анд, найз нөхөд,
олон нийтийн нь дарамт болж байна. жин нь
дээр байх нь тохиромжтой биш юм. хүмүүст сул
жин нь тусал.

blubbery байх зогсоох. архи, согтууруулах ундаа, хоол
хүнс, ундаа хиймэл амтлагч байх дуусгах. огцом
бууруулах натрийн хэрэглээг багасгах, байгалийн
амтлагч хэрэглэх нь зөвхөн иоджуулсан давс
хэрэглэж байна. & Үйлдвэрлэсэн GM идэж зогсоох (Генийн
өөрчлөлт) Хүнсний.

НАЙР, найр, Smorgasbord, идэх урт хоол төрөл гарч байна. Гаруй идэх нь гарч байна.
Согтууруулах шаардсан идэх гарах юм бол. Цөлийн-ийн гарч байна. жижиг хэсэг-ийн идэж
байна. хоолны-ын байгаа нь ундны ус.
Кастодиан асран хамгаалагч "өдөр тутмын" баримтална. бууруулах
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Хэрэв та хоол бүрт идэж эзэлж байна. элсэн чихэр ундаа ууна. fissy уух зайлсхий. өдөр тутмын
өдөр ба шөнө дасгал хийнэ. "Шөнийн Curfew" ажигла. залбир:

1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!

YY

YYY

уйлаан - Залбирал
эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) өдөр тутмын ундаа & хоол хүнс
надад хангах баярлалаа намайг overeat & blubbery болж байх нь туслаарай

Би өдөр бүр хоол бага багаар нь зүй ёсны байх талаар хүчин чармайлт учир би
алдрын төлөө overeating нь agonizing эрүүл мэндийн асуудлыг өгч болно 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн
Уйлаан хүн бүр тэжээл өмнө энэ залбирлыг ашиглаарай!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
мөрийтэй тоглоом

донтолт

Мөрийтэй тоглоом хүн, гэр бүл, олон нийтэд зовлонг авчрах хүн сул дорой, заль хэрэглэдэг. Мөрийтэй
тоглоом дэмжигч сул дорой хүнд хэцүү хүмүүст хүндээр тусдаг. Мөрийтэй тоглоом envoles
бооцооны (Юу ч дээр) , хеджийн
(Даатгал, фьючерс, опцион ..) , хонжворт сугалаа (Хэрэв та үүнийг ялах байх хэрэгтэй) , яриа (Найдаж
хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх) . Мөрийтэй тоглоомчид өрөвдөх хэрэггүй. Сул, хувиа хичээсэн, дүлий нь
хувь хүн нь хэрэгжээгүй баялгийг хүртэх ёстой гэдэгт би итгэдэг. Тэд байхгүй. тэднийг хариуцлагатай
зохион байгуулах.

Бодит байдал үзвэр оролцогчид хамгийн ичмээр Мөрийтэй тоглоомчид байна. Тэд бузар биеэ
авч явах урвах, мэхэлж, худал, бусдыг & өөрсдийгөө, мөрийтэй тоглоом тоглох нь тэд ялах
гутаах. Ялагч хожлынхоо 100% татвар нь тэдний ялалт сул. Урьдчилж орсон орлого хол
татвар байна. Тоглогчид, дэмжигч, ивээн тэтгэгч Шун ..

ард түмэн сул дорой авсан давуу тал нь, гэмт хэрэг, тор мөрийтэй тоглоом үзүүлэгч юм MS R7 . мөрийтэй
тоглоом газрууд (Бооцооны дэлгүүр, казино "Ирээдүйн бирж", бодит байдал үзвэр үйлчилгээ,
биржийн) хаалттай байна. мөрийтэй тоглоом үзүүлэгч болон бүх ашиг, хөрөнгийг хураан
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мэргэжлийн тоглогч (Сангийн менежер, газар ханшийн, фьючерс худалдаачин, хувь худалдаачин
..) . Freehold Cancel (Хөрөнгө оруулалтын өмч) . Иргэдийн "ялалт (Бодит байдал зугаа цэнгэлийн
ялагчийг орно) , Хожлынхоо 100% татвар сул. мөрийтэй тоглоом тоглох боломжийг Засгийн газар
гишүүд авч сольж байна MS R7 .

Мөрийтэй тоглоомчид дүлий, төөрөгдөлд орсон, хувиа хичээсэн, муу хүмүүс юм. Мөрийтэй тоглоом үзүүлэгч
хуурамч паразит махчин profiteer-н юм. Аль аль нь муу, acc- ountable байна.

Таавар, бооцоот тоглоом үл тэвчих
Дэлгүүр хэсэх

донтолт

Та дэлгүүр орох ба та дэлгүүр ч орхиж болохгүй. Шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан буюу
"Худалдах" Та нар олон цагаар дэлгүүрийн гадна зогсож жилийн ½ бол та 1 байх ёстой -р бүтээгдэхүүн
авах (Ууд) . Та донтон байна! А дэлгүүр, уншигч ч!

Харамч Profiteers нь тэдний давуу тал бодисонд донтсон ашигладаг.

Маркетингийн шинэ зүйл бий (Ихэвчлэн хэрэггүй хог) .
Дараа нь хүн бүр байх ёстой зүйл гэж зах зээл.
Зар сурталчилгааны кампанит ажил нь ихэвчлэн худалдааны
junkies чиглэсэн байна. Дэлгүүр донтогсод нь хог үзүүлэгч хог &
хог нь том эх үүсвэр юм.
бус хэрэгцээгээ Зар сурталчилгаа дуусна. мэйл хайрцаг нь хог
шуудан хүргэх дуусна, зөрчлийг: MS R4 .
Төрийн бус зүйлүүдийг нэмэлт 50% татвар байна (Хог) төлбөр. уншигч ч тусламж эрж
Shopping.
Хариуцлагатай дэлгүүр: Ямар ч импульс худалдааны (А худалдааны жагсаалтыг гаргах & Хэрэв зөөгч) .
ганцаараа дэлгүүр. Зөвхөн худалдан авах зүйлүүдийг (No хог) .
кредит карт ашиглаж болохгүй.

тамхи татах

донтолт

тамхи татах донтох, хүний зовлонг! Тамхичид амнаас өмхийрч,
тэдний хувцас тэд өрөө хүртэл өмхийрч stinks. Тэдний үнс & иш
хаа сайгүй байна. тэдгээр нь
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бохир, бузар, өмхий хувь хүмүүс. Тэднийг Шун! Ичгүүр тэднийг.
Тамхичид өөрсөддөө нь эрүүл мэндэд эрсдэлтэй байдаг. Тэд уруул,
шүд, бохь, ам, хоолой, цагаан хоолой, уушиг өвчтэй болж, олон
нийтэд дарамт шарах хэрэгтэй.
Тамхичид залхуу олон утаа завсарлага & өөрөө учирсан sickies авч
байна.
Тамхичид бусдад нь эрүүл мэндэд эрсдэлтэй байдаг. Жирэмсэн тамхи татдаг тэдний төрөөгүй өвдөөд
байна. төрсний дараа эдгээр нярайн эрүүл мэндийн асуудлыг байх нь амьдралын ял оноосон байна. Тэд
деформаци байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй .. төрөөгүй гэмтээх болно: MS R3 Тамхи татах эцэг эхийн
хүүхдүүд нөхөн олговор авах нь тэдний эцэг эх шүүхэд өгөх юм.

Тамхичид болгоомжгүй байна. Тэд түймэр, орон сууц, ой, өвс эхэлнэ. Тэд
хариуцлага байна MS R4 & нөхөн төлнө. Тамхичид гал, шархадсан
хүмүүс, эсвэл амьтан, MS R5 Энэ нь хүн ба амьтан алсан MS R6

Идэвхгүй утаа (Танхайн) хүнийг өвтгөж байна. идэвхгүй утаа бий Тамхичид яллах байна MS R3 . аж
ахуйн нэгж (Чөлөөт, зугаа цэнгэл, ажил ..) гэж зөвшөөрөх тамхи татах, мөрдөн байна MS R3 & нөхөн
төлөх ёстой. солигдож байгаа тамхи татахыг зөвшөөрдөг Засгийн газар, худалдан авах MS

R7
1951 онд * Энэ нь тамхи татах нь ноцтой аюул эрүүл бус байна гэж байгуулагдсан.
Засгийн газар ба засгийн газрын агентлагууд, тийм үү хэлтэс "Бан" тамхи татах нь үйлчлэх, олон
нийтийн хамгаалж чадаагүй. Буцаан тухай хууль тогтоомж нь өнгөрч байгаа ба эдгээр гэм буруутай
Эхлэх, MS R7 .

* Бөө мөргөл Хуанли

Аливаа хувь хүн, бүлэг, аж ахуйн болон бусад аж ахуйн нэгж нь дэмждэг
(Зар сурталчилгаа, маркетинг, freebies) , боломжтой (Эцэг эх, багш нар, ажил, клуб, eateries,
үзвэр зохион байгуулагч) , ашиг (Үйлдвэрлэгчид, нийлүүлэгчид, тээвэрлэгч, бөөний,
жижиглэнгийн худалдаачид) Болгодог боломжтой "татдаг", эсвэл дагалдах тамхи татах, MS R7
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Энэ нь "татдаг" агуулж юу хамаагүй.
Тамхи татах нь үйлдэл эрүүл мэндийн эрсдэл юм.

Тамхи татах нь үл тэвчих !!
Шинэ технологи

донтолт

Шинэ технологи, junkies хөгтэй байж болно. Тэд шинэ гаруй үнэлэгдсэн Гаджет худалдан
авах хүлээж жижиглэнгээр гадна бааз. Хэрхэн тэнэг!

Шинэ технологи худалдан авах Донтолтын нь тэнэг мутаци junkies. хог хаягдал хамгийн агуу
шалтгаан болж байна. Тэд ажиллах, урт удаан ашиглах баяртай өдөр байна барааг хаяна. Тэд шинэ
технологи ашиглаж сурах нь хэзээ ч. Тэд урт хангалттай байхгүй учраас. Эдгээр junkies нэг удаагийн
болгон урт хугацааны бүтээгдэхүүн хаадаг юм.

Хамгийн шинэ технологи дахин боловсруулах боломжтой юм. Нь мужийн & хойч хог
хаягдлын асуудал үүсгэх нь. A microchip үйлдвэрлэгч Шинэ технологи junkies нь нийцсэн
6 сар тутамд шинэ чип гарч авчирдаг . Төгс үйл ажиллагаа нь чипс хаягдаж байна. Ямар
хог хаягдал. Байгаль орчны бүдүүлэг зан авир. Үйлдвэрлэгч, борлуулагч, MS R7

Хамтын нийгэмлэгийн удирдамжийг тохируулах хэрэгтэй. Кастодиан Guardian шийдэл бүр шинэ
бүтээгдэхүүн 7years нь тавиур амьдралыг байна. Энэ нь 7 жилийн турш шинэ загвараар сольж
болохгүй. зөрчсөн, MS R7

junkies & тэжээлийн донтолт бий болгох хүн, байгууллага Despicable, ёс
суртахуунгүй, гэмт хэрэгтнүүд байна.

Тэд хариуцлага хүлээх болно: MS R7 .
ТАЙЛБАР: !! Энэ нь бүх "донтолт" гэж хэрэглэнэ. насанд хүрээгүй хүүхдэд эцэг эх (17 Охин, 18 HE) хариуцлагатай
байдаг. MS R1 , 1 -р гэмт хэрэг, 2 -р гэмт хэрэг MS
R2 , Сул бүх тэдний хүүхдүүд. бусад насанд хүрээгүй хүүхдэд харж чадахгүй байна.

шатаж
хүн төрөлхтөнд дараа галыг хэрхэн ашиглах талаар олж мэдсэн юм. Энэ нь адислал гэж харсан.

Мод шатаах чулуужсан түлш шатаах нэмж байна. Англи хэлний
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аж үйлдвэрийн нас нэвтрүүлэх Христэд итгэгчид уур амьсгалын
өөрчлөлтөд хүргэж байна бохирдлыг эхэлсэн. Галын & шатаах одоо
аюул, хараал байдаг.

STOPBURNING, ОДОО !!!
шатаах хамгийн аюултай хэсэг нь тамхи татдаг байна. гал түймэр
нь эрүүл мэндэд greates аюул, нас баралт утаа амьсгалах юм. их
хэмжээний утаа агаар мандалд босож нд сансарт зугатаж дулаан
зогсооно.
Гадаргын усны дулаарч, гадаргын газар дулаарч, мөс хайлах: УУР
АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ!

хүний биеийн хэрэгцээг амьдрах Breathable

Агаарын. зүйлийг шатаах хүн

"Breathable агаар" гол аюул учруулж байна.

Төрийн бус Breathable Агаарын Та амьдрах 4 минут байна!

AIR бохирдуулагч үл тэвчихэд !!!!!!!
Эрчим хүчний
Хэт их чөлөөт цаг, хэтэрхий том гэр орон, хэтэрхий том орлого, хэтэрхий олон НҮБ-ын шаардлагатай тогоо,
хэзээ ч эрчим хүчний хэрэгцээг нэмэгдүүлэх нь баяжуулалт бий болгосон. Одоогийн Эрчим хүчний өндөр
явцыг бий болгохоос зардал, өндөр ажиллагааг & засвар үйлчилгээний зардлыг байдаг бохирдуулах байна. Энержи
бохирдуулах шатаах дээр тулгуурладаг. Шатаж буй төрийн бус шатаах нь солигдоно.

хоол хийх, халаах, эрх мэдлийн төлөө аргал, мод, нүүрс, байгалийн хий, газрын тосны дотоодын & бус
дотоодын шатаах, Төгсгөлүүд! шатааж цахилгаан станц (Нүүрс, газрын тос байгалийн хий, ураны) эрчим
хүч нь бий болгох Унтраах & задалж.
Эрчим хүчний бус шатаах гаргасан байна. Бохирдуулагч эзэд & операторууд яллах байна MS R7 . Ураны &
Нүүрсний уурхайнууд хаагдсан & битүүмжилсэн байна. Энэ нь эзэд, Операторууд торонд хоригдсон байдаг
юм, MS R7

Шатаж буй нүүрсний агаарын бохирдол утаа их хэмжээгээр үйлдвэрлэдэг (Нүүрстөрөгчийн давхар исэл) . Нүүрстөрөгчийн
давхар исэл хүртэл орчмийн. 50% нь уур амьсгал нь хуримтлуулдаг байсан нь үлдсэн орчмийн бороо доош
угааж байна. Нүүрстөрөгчийн давхар исэл дэлхийг халаах нарны гэрэлд дамжуулан олгодог ч сансарт
буцаан цацарч байгаа нь дулааны зарим сэргийлдэг (Дэлхийн дулаарал) . Дэлхий-ийн Үр дүн
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гадаргуу аажмаар хүртэл халаах байна. гадаргуугийн температур Энэ халаалтын жилийн "O 'оноос
хойш эрс нэмэгдсэн байна * (2004) . Энэ нь цаг уурын дулаарал мөсөн & туйлын мөсөн дээд хэмжээг
бууруулдаг. далайн түвшин ба уур амьсгалын өөрчлөлт нэмэгдэж үр дүнд. * Кастодиан-Guardian
Нью-Нас цагийн удирдлагын

C

Нүүрсний нээлттэй тээвэрлэж байна (Илрүүлсэн) rolling- хувьцаа.

Нүүрсний тоос руу хийсдэг байна: амьтан, хүн
(Нүдний халдвар, respitory асуудал, тууралт ..) , угаалгын (Тууралт
зайлсхийхийн тулд rewashing хуурай хэрэгцээ гарч өлгөж) , хөрсний (Газар
тариалан, цэцэрлэг, Orchard, ургамалжилт) ,

ус (Сав, Creek, нуур, гол, далайн) бохирдсон хэрэгцээ шүүлт юм. Энэ нь дуусна.

нүүрсний үйлдвэрлэдэг бохир эрчим хүчний
Нүүрсний биднийг амьсгал боогдох нь
Цэвэр нүүрсний байна нь залилан мэхлэх!
ЗОГС

ачааны машин, Майнз хаах:

Оршин тогтнох !!!

Шатаж буй "Нарны, ус, салхи" солигдсон байна !!
дотоодын болон төрийн бус дотоодын тээврийн Дуусах шилжих шатаж! Хийн ба
газрын тосны бус шатаах ашиглах хэрэгтэй. Freeways Дотоодын & бус дотоодын
тээврийн "хурдны зам трамвай" солигдсон байна (Нь мужийн үзнэ үү) ! Холын газар
дээрх тээврийн зөвхөн төмөр замаар юм. Хувь хүний бохирдуулах тээврийн гарч үе
шаттай байна. Шинэ Freeways Cancel.

Нь нэмэгдэж хүн амын илүү эрчим хүчний төлөвлөлт хэрэгтэй. нэг хүнд ногдох эрчим хүчний хэрэглээг
бууруулах байх хэрэгтэй. Шөнийн Curfew байх хэрэгтэй. leisuretime үйл ажиллагаанд эрчим хүч
бууруулах чухал ач холбогдолтой юм. Cluster гэр орон, усан сан, 2 давхар орд харш, хоёр гарааш,
хоосон цэцэрлэг солих ...

Шөнийн-Curfew
хүний бие шөнийн байх зорилготой байсан юм. хүмүүс буруугаар ашиглаж
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Тэдний тархины эрчим хүч нь шөнийн амьдралын хэв маягийг бий болгох. Энэ нь амьдралын хэв маяг нь
эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, эрчим хүчний маш их хог хаягдал, гэмт хэрэг нэмэгдэж эрүүл бус байна ..

14-21 цагаас 7 цагийн шөнийн Curfew (CG Klock) зайлшгүй
шаардлагатай юм.

Шөнийн-Curfew "Үгүй" Зам тээвэртэй үед (Худалдааны,
хувийн, олон нийтийн ..) Яаралтай тусламжийн
машин бусад зам дээр шилжих эрхтэй!

Ямар ч гудамжны гэрэл, гэрлэн дохио, зар сурталчилгааны ... дээр байна. Ямар ч бизнес нь нээлттэй байдаг. Ямар
ч агаарын тээврийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа Нисэх онгоцны буудал хаагдсан байна! Агаарын тээврийн
хамгийн ойр байгаа буух талбай дээр газардах ёстой! Төмөр замын хөдөлгөөн ямар ч! Төмөр замын станц &
терминал хаалттай байна! Галт тэрэг Curfew үеэр станцын суурин байх!

Хэн ажил (Бүх зүйл хаалттай байна) хамгийн бага яаралтай Personal бусад. Ямар ч эрчим хүчний онц болон
халаалтын бусад ашиглаж болох юм! 1-р олон нийтийн мэдээ радио станц дамжуулах юм. Бусад бүх үзвэр
унтраасан байна! Ямар ч газар, ямар ч үйлдвэрлэл болон жижиглэн худалдааны үйл ажиллагаа явуулах,
эсвэл эрчим хүчийг ашиглах явдал юм! Орон сууц хэт хүйтэнд халаалт ашиглаж болно (Дулаан dresss) . Нь
мужийн Шөнийн Curfew идэвхжүүлдэг.

Чөлөөт цаг
, Тамхи татах BBQ-ийн Шатаж буй "End! Out хаалга халаалт, "Төгсгөл-ийн '! Хүйтэн
гадна дулаан даавуугаар өмсдөг. Эсвэл дотор явж байна. Гадна дулаан,
байна ашиглан Байгаль орчны бүдүүлэг зан авир, MS R7 .

Нүүр хуудас Garden цахилгаан хэрэгсэл шатаж шатахууныг хэрэглэж болохгүй!
, Гэр бүл, найз нөхөд, хөрш, хамт олон нь урамшуулан дэмж Garden цахилгаан
хэрэгсэл шатаж шатахууныг хэрэглэж болохгүй уу! Зогс

(Төрийн бус хэрцгий) ! , Үйлдвэрлэх, худалдах, худалдан авах, шатахуун шатаж Garden
цахилгаан хэрэгсэл нь олон нийтийн! Энэ нь таны хөрш орон нутаг дахь бохирдуулах
дуусах нь таны ёс суртахууны & иргэний үүрэг юм! бохирдуулсны гэр бүл, найз нөхөд,
хөрш, хамт олон, олон нийтийн хариуцлага тооцох!

бохирдуулах Үзвэр үйлчилгээ Дуусах. Агаарт: Агаарын шоу, хувийн хэвшлийн агаарын тээврийн (Онгоц,
тийрэлтэт, нисдэг тэрэг, нисгэгчгүй сансрын-явагч ...) . доогуур нь
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ус: моторт завь уралдааны, хувийн өмчит далайн тээврийн (Бүхээгийн Cruiser, аялалын хөлөг онгоц, онгоц,
тийрэлтэт цана, хурд завь, дарвуулт завь, ..) . Газар дээр: Бүх 2,3 ба 4 дугуйт мотоцикл (Шатаж түлш) ,
Мөчлөг, унадаг дугуй, SUV, тэрэг, спорт машин, limousines, тансаг зэрэглэлийн автомашин. Машин,
уралдааны, машины stunts.

Салют гол бохирдуулагч юм. Тэд илүү бохирдол том илүү түгээмэл
болж байна. цаг агаарын нөхцөл байдал агаарын бохирдол дээр
Dependng өдөр-н хувьд хоргодон байж болно. Бөөмийн бохирдол нь
эвдэх уух гаргах үүнийг бохирдуулах усан дээр зохицуулна. Салют
дуусгах! Лазер гэрэл нь солих хэрэгтэй.

Ус
бидний биеийн 60 +% ус бүрдэнэ. Бидний биед эсийн бүр үүнийг хэрэгтэй.
Ус бидний үе, бидний биеийн температурыг lubricates зохицуулдаг & бидний хог хаягдлыг арилган шинэчилж
...

Хураангуй агаар мандлын усны уур дусал болдог.
Дэлхийн хүндийн хүчний доош дусал замын талаар тусгасан (Буурч бороо)

гадаргуу дээр. Rain цэвэр усны гол эх үүсвэр юм. Энэ нь борооны ус,
хоол хүнс, хоол хийх, угаах, хувийн эрүүл ахуй бэлтгэх, унд
хэрэглэж байна ...
ашигласан этгээд, борооны ус уух хоол хүнс бэлтгэх ашиглах боломжтой
болно. Энэ нь борооны ус, бохирдсон эрүүл бус, хортой, хүчиллэг, муу
амталгааны, муу үнэртэй, зүйтэй биш юм. Хими цэвэрлэгээний газар
бохирдсон болох бороонд гарч үлдсэн байх ёстой (Бохир, наалдамхай,
үнэртэй) . Нь зөвхөн энэ нь бохир харагдах & үнэртэй муу биш боловч энэ нь
арьсыг цочроож болох юм.
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Хүйтэн бороо мөндөр, цас гэх мэт ордог. Цас, өндөр уулан дээр хуримтлуулдаг

Арктикийн ба Антарктикийн цэвэр усны нөөцийг бий болгох. Цас бохирдсон цас
ч хар, саарал, цагаан юм. Хар цас, дэлхий, Гренландын & Антарктидын орчим
мөсөн гол Гималайн байдаг.
Орон нутгийн цэвэр усны сан бий болгож байна. Эдгээр усан сан тэднийг бөглөх борооны ус,
хайлсан цасан дээр тулгуурладаг. бохирдлын учир нь энэ ус нь хүний хэрэглээнд өмнө
эмчилгээ хэрэгтэй.

Усан сан гүехэн гэхээсээ илүү гүн байх ёстой. Гүн усны ууршилт, замаг өсөлтийг,
ялангуяа хорт төрөл & шавьж шавж бууруулах, сэрүүн байна. Усны спортын ирээгүй &
ус руу pooing, бие засах зогсоох хориглоно (Бохир усыг эргүүлж) . Усны гар урлалын (Тийрэлтэт
цанын, Танхайн ..) бохирдуулах (Газрын тос, бензин, зай хүчил ..)
Тэд хориглосон байна! Чөлөөлөгдөх: Park-байгаль хамгаалагч тээврийн.

Хүн зөв хийж орон нутгийн найдаж болохгүй. Ямар ч эмчилгээ, хэсэгчлэн
эмчилгээ, буруу эмчилгээ, зардал бууруулах, авлига, гэмт зан үйл .. Ус Нүүр
хуудас эмчилгээ заавал болж байна.

Ус Нүүр хуудас эмчилгээ шүүх шаарддаг. Шүүх багасгах явдал юм:
хүнцэл, шөрмөсөн чулуу, хлор, хлороформ, карбонатын хатуулаг, зэс, шороо, бордоо, хүнд
металл, хар тугалга, пестицид, зэв .. Мөн дулаан уур амьсгалтай оронд шүүсэн ус үхлийн
хамгаалахын тулд чанасан хэрэгтэй

(Бичил организм) өвчин.

цэнгэг усны аюул занал Удалгүй цэвэр усны эрэлт цэвэр усны
хангамжийг хэтрэхгүй байна.
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Усжуулалтын! усалгаатай газар тариалангийн хувьд гүний усыг ашиглах нь нөхөн чадахаас илүү
хурдан усыг газар доорх сан шавхаж. Бүхэл бүтэн Экосистемийн ширгэж, цэвэр усны хомсдол бий
болгох үр дүнд. Газрын доорхи усны услалтын дуусна. усжуулалтанд гүний усыг ашиглаж байгаа нь
хууль бус хэн ч яллах байна MS R7 . Засгийн газар нь газрын доорх усны услалтын боломжийг олгож
солигдоно & Ингэх нь гишүүд яллах байна MS R7 .

Усалгааны, гол горхи, нуур нь цэнгэг усны ашиглан Creek .. усны урсгалыг удаашруулж. Энэ нь
ууршилт уриалж байна. Ган үр дүнд! Энэ төрлийн усалгаатай газар тариалангийн соёл иргэншлийн
төгсгөл болсон байна. Төгсгөл услалтын.

Бохирдсон усан ийн (Creek, гол, гол, цөөрөм, нуур ..) цэнгэг усны хомсдол бий
болгож байна. Эм, хор, хорт .. үйлдвэрлэлийн хог хаягдал, хор, хорт хууль бусаар
демпингийн дүүрэн үерийн ус ..
Усны төгсгөл нь бохирдуулах, бохирдуулагч яллах, хувь хүн байна
MS R3 бусад бүх, MS R7 . цэнгэг ус

Supplement
Давсгүйжүүлэх эрчим хүч, зардал нь маш их хэрэглэдэг. усны хэрэглээ систем болгон загас,
хясаа, тэдгээрийн өндөг .. тооны зулгаах, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Томоохон
далайн амьтад нь хэрэглээ бүтцийн урд дэлгэц эсрэг зууж байна. Химийн эмчилгээ,
зэврэлтээс буцаж далайд гаргасан байдаг бөгөөд энэ нь дулаан шорвог бий болгож байна.

Давсгүйжүүлэх муу усны чанарын хувьд гаргах нь өндөр борын агууламж байна. өндөр борын түвшний
хоолны дэглэм-д аж ахуй, фермерийн & хүнсний үйлдвэрлэл үр дүнг ашигласан Энэ нь ус. өндөр борын
түвшинд удаан хугацааны зарцуулалт эрүүл бус юм.

Сэргээгдэх бохир ус, бохир усны хатуу гаргаж авч анхан шатны эмчилгээ
нэвтрүүлдэг шим тэжээл шүүлтүүр хамгийн бактери, вирус устгах, хасагдсан
байна. Усны дараа нь молекулуудыг устгаж нь мембраны дамжуулан
албадан байна.
Сорилыг явуулахдаа бүх эрүүл мэндийн эрсдлийг харуулж байна.

цорго ариун цэврийн сүүлд нь сонголт болох юм.
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Савласан ус (Зардал) аялал жуулчлалын тохиромжтой юм. Хуванцар (А ноцтой аюул учруулж,
үүнийг ашигласнаар гаргах & зогсоох болсон байна) усны сав руу дулаарал үед аюултай болсон
химийн бодис (Нар, халаагч) .

Шилэн (Ямар ч хар тугалга) шил зөвлөж байна.

Амт ундны усны
янз бүрийн хувьд ундны усны амт байна. Зарим амт эрүүл бус байх ба аль болох зайлсхийх явдал юм. Амт
ус хүйтэн эсвэл халуун байсан байж болно.

тохиромжтой төрлийн ундаа: Үхрийн махны ханд, Тахианы ханд, какао, кофе, жимс, өвс,
халуун ногоо, цай, хүнсний ногоо.

эрүүл бус төрлийн ундаа & нэмэгдлүүд: Архи, хиймэл өнгө, хиймэл амт, Хиймэл
& байгалийн сахар, карбонатлаг, Cola, найрсаг, эрчим хүчний ундаа, ундаа,
кофеингүй кофе, жимсний шүүс, хадгалах, натри, ..

Ундны усыг хамгийн шилдэг нь

Өдөр тутмын заншил: , Бос хөнгөнөөр хөргөсөн, шүүсэн ус 0.2l шил байдаг. хоол бүр
өмнө (Өглөөний цай, Эрт өдөр зууш, Өдрийн хоол, Хожуу өдөр зууш, оройн хоол) хөнгөнөөр
хөргөсөн, шүүсэн ус 0.2l шил байдаг. Ундны шил байх (Ямар ч хуванцар) тус орны
дэргэдэх ширээн дээр шүүсэн ус 0.2l дүүрэн. шөнө та бие засах газар очсон & хуурай
хоолой байх үед өглөө үлдсэнийг нь уудаг дараа бүрт ууна.

Аливаа хүн, байгууллага / Засгийн газрын ундны усыг хааж, эсвэл шалтгаан ба
бохирдсон усны нөлөө юм. хариуцлага хүлээх үү, MS R7

Ямар ч шингэн хэрэглээ Та амьдрах 4 хоногийн дотор
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Бүтээгдэхүүн боловсруулах
ард түмэн бий болгож, тэдний бүтээлийг эхлэл, төгсгөл байдаг ба дахин боловсруулах байх ёстой. Жишээ
нь Өрхийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн (Эхлэл) , Өдрөөр ашиглах (Төгсгөл) , задрах (Дахин боловсруулах) . хийсэн
бүх зүйл дахин боловсруулж байх ёстой!

ойлголт шатанд нь бүтээгдэхүүн, эрүүл, аюулгүй, төрийн бус бохирдуулах задрах & эсвэл дахин
боловсруулж байх ёстой. үйлдвэрлэсэн & ашигласан бүх зүйл задрах & эсвэл дахин
боловсруулах юм.
Зогс, юу ч бохирдуулж ашиглан, эрүүл мэндэд аюултай гэж, задрах, эсвэл өөрөөр эргүүлэн
ашиглах биш юм! Үйлдвэрлэлийн эрүүл бус, аюултай, бохирдуулах бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нь
гэмт хэрэг юм MS / R7

GM-газар тариалан ( Monster үрийн) > GM-Хүнсний ( Эрүүл бус хүнс)
генетик өөрчилсөн (Инженерийн) Үр тарианы хүний хамт өөрчлөгдөх үрийг дээр үндэслэсэн байдаг 1GOD-ийн
анхны загвар. Шунал, ашгийн & доромжлох зорилгоор 1GOD . 1GOD Хүний генетик Реинженерчлэх
хүсэхгүй байна. Evolution, хувьсан өөрчлөгдөж, мутаци үүсэх явдал юм ...

Ерөнхий мэдээлэл: Зүүн Өмнөд Азид АНУ-ын цөмрөн үеэр. АНУ-ын цэргийн
хөгжүүлэх & бордоо хэрэглээ захиалсан (Агент улбар шар) , Ургамлын & Эко системийн
"үй олноор хөнөөх" нь зэвсэг. Устгах навч нь илүү хялбар хүүхэд, эмэгтэйчүүд, мал
зугтаж буу доош нь агаараас хийсэн (Өсөлт killrate) . хордуулсан экосистемийн мутаци
хүргэсэн. Үр дүн төрөлтийн гажиг өвчтэй хүмүүс, амьтан, ...

Гербицид хөрс, ус руу бохирдуулах аюултай байдаг. Үйлдвэрлэгч & бордоо
түгээдэг яллах байна MS R7 . Энэ бохирдол солигдоно боломжийг Засгийн газар, MS
R7 . Гербицид нь бохирдсон хоол хүнс хэрэглэх нь эвдэх юм (Мал, хүний) .

гербицид үйлдвэрлэгчид (Харамч махчин паразит profiteers)
Үр poisoners руу Plantkillers нь өргөжсөн. Ердийн үрийн байна
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өөрчлөгдсөн техник ашиглан "бордоо" бий болгох сурсан. Эдгээр өөрчлөлт
хиймэл мутаци бий болгох " Monster Seeds " . Нэмэлт өөрчлөлт нь үргэлж үрийг
улирал бүрийн худалдан авах ёстойгоор, үрийг ургац Тариалах дахин бэлгийн
сулралтай болгох (Evil ёс суртахуунгүй Шунал) .

Evolution өөрчлөгдсөн үрийн мэдвэл & ур экосистемийн & хүнсний гинжин нь
холбоотой ирдэг бүх зүйлийг өөрчилж хариулна.
GM-ийн үрнээс үр тариа шууд очно (Талх) хүний хоол хүнсний хэрэглээ болон мал, амьтны тэжээл
дамжуулан (Загас, мах, шувууны аж ахуй) . амьтад (Далайн амьтад, шувууд, хөхтөн) устай GM-ийн
шууд Газар тариалан (Тахиа, гахай ..) буюу шууд бус (Мэрэгчдийн үрийг, тэжээл, Predator, Predator
Hunter амиа алдсан идэж Мэрэгчдийн хоолны оройн хоол болсон иддэг ..) .

Хүнсний амьтад идэх нь тэдний боловсруулалт нөлөөлдөг. Хувиргасан ургамал амьтан хоол боловсруулах
систем ёстой өөрчлөх боловсруулахаа (Генетикийн дахин инженер)

Evolution дамжуулан өөрөө юм. энэ нь хиймэл (эсрэг БУРХАН) Evolution мутаци хиймэл
шинэ төрлийн бий болгож бичнэ.

генетикийн өөрчлөлт (GM) эсрэг юм 1GOD , хүн төрөлхтөнд аюул, бусад бүх
амьтад, орчин. Учир нь нөлөө урсгалын GM газар тариалан бүхэлд нь хүнсний
гинжин өөрчилдөг. шинэ өвчин ба амьдрал Хүнсний сүлжээний бүх гишүүдийн
Глобал гамшиг аюул бий мутаци үүсгэх! Хүмүүс илүү өвчтэй болох залуу, илүү
өвчтэй хүүхэд, илүү зулбах Die ...

GM-Хүнсний ( Эрүүл бус хүнс) : Царгасны, хүүхэд, хүнс, гахайн утсан мах, талх, өглөөний-Будаа,
Рапс, идрээ, эрдэнэ шиш, хөвөн үрийн тос, өндөг, Хам,

Зөвлөнө, мах, Papaya, вандуй, төмс, шувууны аж ахуй, Зайдас, шар буурцгийн, элсэн чихэр, манжин,
чихрийн нишингийн, Sweet-Peppers, улаан лооль, улаан буудай, хулуу ..

хэлнэ " NO " нь GM-Хүнсний !

хийх ёстой! Энэ аюул хүн төрөлхтөнд & эко-систем тулд эмчлэх урьдчилан сэргийлэх ба
эмчилгээ юм.
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УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ! Зогс: GM-ийн Судалгаа, GM-ийн Үр үйлдвэрлэл & GM газар тариалан нэмэгдэж
байна.

ЭМЧИЛГЭЭ! Засгийн газар prosecutes: GM-ийн эрдэмтэн, захирал, захирал, хүн төрөлхтөнд
эсрэг & Эко системийн эсрэг гэмт хэрэг эзэд ба газар тариалан тариалагчид. MS R7

Засгийн газар нь GM-ийн судалгаа, үрийн аж үйлдвэрийн барилга байгууламж
шатааж өөр аюул дуусна. GM-ийн Газар тариалан шатсан байна. Бохирдсон хөрс
GM үр тариа тариалж байсан 3 жил ажиллаж байгаа шатсан юм байна. Энэ
эмчилгээ "хэрэгжүүлэх биш юм Засгийн газар солигдсон байна.

NO GM> NO GM-Үр> NO GM-газар тариалангийн> NO GM-Хүнс
Нүүр хуудас GM хоол идэж байна! , Гэр бүл, найз нөхөд, хөрш, хамт олон нь урамшуулан дэмж Gm хоол
идэж болохгүй уу! Зогс (Хүчирхийллийн бус) ! , Үйлдвэрлэх, худалдах, худалдан авах, GM-ийн Хүнс-аас
олон нийтийн! Энэ нь таны ёс суртахууны & иргэний duty.to GM дуусах юм (Үр, газар тариалан, хоол
хүнс) !

хортон шавьжны хяналтын
хортон шавьж устгах дотор (химийн) ашиглаж байгаа, мэдрэлийн системийг довтлох болно. Тэд
төрөөгүй гаргах & hyperactive төллөлт. Хортон шавьж устгах Хүний & амьтны амьсгалын замын
системийг цочроож. дотор нь хортон шавьж устгах бүү хэрэглэ. дотор цэвэр, эмх цэгцтэй байлга.

Гаднын Инсектицид (химийн) үр тариа, жимсний & хоол хүнс
хэрэглэж байна. Ургац, цэцэрлэгийг & хүнсний бохирдсон байгаа
хүн, мал, амьтны хэрэглээнд эвдэх юм. Тэд хамтын нийгэмлэгийн
шатсан байна
(Нь мужийн) . Хортон шавьж устгах далайн онд дуусах усны системд нэвтрэн гарч. Далайн Эко
системийг бохирдуулж далайн бохирдуулах.

Fracking
Fracking байгаль орчинд асар их аюул учруулж байна, олон нийт, хүн, ...
Fracking өрөмдлөг & энэ нь хий гаргаж ан цав занарын чулуулаг руу өндөр даралттай
шингэн тарьж үйл явц юм. өндөр даралтын "газар хөдлөлт" идэвхжүүлэх.

үйл явц бүр ус литр сая сая хэрэгтэй. Усны химийн хорт бодис, элс нэмж байна. үйл
явц нь метан хий үеэр (нэмэгдэнэ
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Дэлхийн дулаарал) & Химийн хорт бодис ойр орчмын газрын доорх усыг бохирдуулж байна.

Энэ ус нь ундны хүн ба амьтныг, мэдрэлийн мэдрэхүйн ба амьсгалын замын хохирлын
тохиолдолд үр дүнд байна.
Хог хаягдал шингэн ууршиж дээрх газар шавхай үлдсэн байна. , Агаарт дэгдэмхий органик
нэгдлүүд гаргаж агаарыг бохирдуулж газрын түвшинд озоны & хүчлийн бороо бий. Энэ нь эрүүл
бус мал аж ахуй, газар тариалан, жимс & shriveling хүнсний бус бэлчээрт үр дүнд .. оршин
суугчид ядрах, дотор муухайрах, толгой өвдөх, муу нь гомдоллож байна.

Заримдаа тэсрэх газар хөдлөлт хүргэж нь ашиглаж байна. faultlines ойрхон хэрэглээ
нь гол газар хөдлөлт хүргэж болох юм. Энэ дэлбэрэлт газар доорхи усан сан гэмтээж. Тэд
"Wildfire-ийн 'эхлэх болно хий суллах!

Fracking экологийн гамшгийн юм. Fracking Дуусах!
Өмчлөгч нь & операторууд яллах байна MS R7 . Fracking сольж, түүний гишүүд нь хариуцлага
хүлээх юм боломжийг Засгийн газар, MS R7 .

хог
Хогон бий болгох буурсан байна!
Байгаль орчинд халтай буюу дахин ашиглаж болох сав баглаа боодол нь ашиглаж байна.

Нэг удаагийн бүтээгдэхүүн болгох * Төгсгөлүүд! Хэвлэх хог
мэйл * Төгсгөлүүд!
шаардлагагүй хог нь гаргах (Цуглуулдаг, тогоо, загвар зохион бүтээгч тоног төхөөрөмж ..) * Төгсгөлүүд!

* Эдгээр байгууллагууд, мөрдөн байна MS R7
Энэ нь таны хөрш орон нутагт illigal Хог хаягдлыг хог хаягдал хаях таны ёс суртахууны &
иргэний duty.to эцсийн байна! бохирдуулсны хариуцлага, гэр бүл, найз нөхөд, хөрш,
хамт олон, бизнес, олон нийтийн зохион! Орон нутгийн хогийн өрөөнд гарсан байна (Хогийн)
.
Бид одоо хог хаягдлыг багасгах ёстой!

худалдааны томоохон дэлгүүрүүдээр зарагдаж
нь Худалдааны цогцолбор ижил бараа зарах 7 Жижиглэнгийн хэрэгсэл байх
(Жинсэн өмд, ..) эрчим хүч, нийслэл, floorspace нь хог хаягдал 7 өөр ашгийн ахуйн нэгж үйл ажиллагаа
явуулж байна. 7 жижиглэнгийн худалдааны 1-р сольж байна
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Крон жижиглэнгийн гаралтын (Сегмент тус бүрийн хувьд 1 Крон) . А Худалдааны цогцолбор 'солигдсон
байна CRBC ( Крон Жижиглэнгийн & Bazaar цогцолбор) "!

Шимэгчит Олзонд улайрсан ашгийн аж ахуйн нэгж (Цогцолбор & Жижиглэн худалдаачид худалдан
авах) хаасан байна эзэд & операторууд яллах байна MS

R6 . Крон Жижиглэнгийн эрүүл бүх Fastfood Clones орлоно (Төрийн бус согтууруулах) Ундаа
бар. CRBC нэг нь мужийн Oasis нэг хэсэг юм.
Хумсны гоо сайхны салон хортой утаа бий болгодог. Тэд эрүүл мэндийн эрсдлийг нь агаар
бохирдуулагч юм. Энэ бохирдол агаарын эргэлтийн систем ордог. Ажиллагсад хамгаалах
амьсгалж байна. мунхаг хэрэглэгчид (Хохирогчид) байхгүй. Эдгээр нь дэлгүүр, Хажуугаар нь
өнгөрч өөр Амьсгалын хорт утаа тархаж, өргөн нээлттэй юм. Энэ нь эрүүл мэндийн эрсдэлтэй
жирэмсэн эмэгтэйчүүд, нярайн & ахмад настан хамгийн threating юм. Та хорт утаа нь ил байгаа
бол салон & нөхөн худалдааны төв шүүхэд. тэднийг зогсоох, тэдгээрийг хориглох. , Эзэд,
удирдлагууд хөтлөх MS / R7 Мөн гоо сайхны & Үсчин Salons хамаарна. Тайлбар! Үс таслагч нь
хамаарахгүй.

хот төлөвлөлт
Нь мужийн төлөвлөлтийн зорилго нь хамгийн их ашиг коммунист munity & орчны газрыг ашиглах явдал юм.
Энэ нь олон нийтийн болон амьдрах орчин нь уялдуулах нь нэн чухал юм.
Бүх үржил шимтэй газар унаган ургамлын & унаган амьтдын заасан байдаг ариун газруудаа байдлыг хангах,
хоол хүнс, эсвэл фермерийн өсөн нэмэгдэж буй ашиглах хэрэгтэй. Төрийн бус үржил шимтэй газар дотоодын
& бус дотоодын барилгын ашиглаж болох юм. үржил шимтэй газар дээр байгаа барилга байгууламж нураах,
төрийн бус үржил шимтэй газар дээр нь дахин боловсруулсан байна. Энэхүү хоосон цэцэрлэг, амралтын гэр,
орон сууц, penthouses нь харш, тэтгэврийн тосгон бус үржил шимтэй газар дээр нь мужийн Кластер нь гэрт нь
сольж байна.

1million + оршин суугчдын & Freeways нь хот 2 гол асуудал байдаг:
бохирдол ба rushhour түгжрэл. Аль аль асуудал нь одоо дараа нь бохирдол & яарах цаг түгжрэл
шаардлагагүй. Аль аль асуудал нь одоо шийдэл хэрэгтэй. Кастодиан Guardian шийдлийг байна.
Хурдны зам трамвай! бие даасан тээвэр & урт тээврийн том өрмийн тээвэрлэхэд оронд төмөр.
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Австралид тэд удаан цангаж нас барсан agonizing байдлаар хонины зуун
уйлсан нь төслийн үеэр. Ойролцоох гольфийн cources тэдний тавих ногоон
усалдаг. Гольфчидын архи, согтууруулах ундаа нь ихэвчлэн холимог
хөргөсөн ус уув.
Энэ жигшүүрт байна! 1 Бурхан ууртай байна. Golf нь тэнэг ашиггүй elitist зугаа
цэнгэлийн. Энэ нь дуусдаг! Golf курс хүнсний тарих нь дахин боловсруулсан
байна. Гольфчидын орон нутгийн ямар ч хэрэггүй гишүүд юм. Кастодиан
Guardian ичгүүр, тэднийг зуршлаас зайлсхийх.

Ундны усны хомсдол & төсөл нь хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй нь хувийн, Comercial & аялал жуулчлалын
усан бассейн үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Бүх сангууд хөрс дүүрэн байна. Өмчлөгч нь нөхөн олговор
байна. CG ичгүүр, тэднийг зуршлаас зайлсхийх.
Алдартнуудын спорт зорилго нь бүтээх байгууламж хэрэгтэй (Танхим, цэнгэлдэх хүрээлэн ..) , дэд бүтэц (Төмөр
зам, авто зам ..) . Энэ нь хог хаягдлыг орон нутгийн нөөц, урт хугацааны бий болгож байна (Нь мужийн) өрийн.
Байгууламж хаягдал хог хаягдал маш их бий болгох нь Эрчим хүчний байна. Эдгээр барилга байгууламж
барьж зогсоо & байгаа нурааж.

Эдгээр үйл явдлууд үзвэр, архи, Cola, бусад амтат ус, ундаа, мөрийтэй тоглоом тоглох, эрүүл бус хоол
хүнс нийлүүлэх (Тослог, тосны, давстай) ихэвчлэн хүчирхийлэл хамт (Танхайн, уур хилэн, шидэж объект,
бүдүүлэг зан авир) . Event-ийн хог хаягдал маш их бий (Шил, лааз, хоол хүнс, цаас, хуванцар, лааз) шаардлагатай
хадгалах
(Landfil) . Мөрийтэй тоглоом гэмт хэрэг рүү хөтөлдөг: хууран мэхлэлт (Nobling, үр дүнгийн шороо ..) ,
Айлган сүрдүүлэх, айлган сүрдүүлж, хүчирхийлэл.

мал ашиглалтын
Мал хэрцгий дуусна. Зай орон сууцны нураах ба "чөлөөт хүрээ" солигдсон байна. Зай
орон сууцны операторууд яллах байна MS R4 .

Амьдрал Мал нь 30 км-ийн төгсгөл ч илүү тээврийн. Анхан шатны үйлдвэрлэгч зөрчсөн,
Agent & тээврийн оператор яллах байна MS R4 .
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Циркийн мал зугаа цэнгэлийн дуусна. Мал сургагч багш & циркийн оператор, мөрдөн байна MS
R4 .

Сэдэв парк амьтны зугаа цэнгэлийн дуусна. Мал сургагч багш & Themepark
оператор, мөрдөн байна MS R4 .
Зоос Зэрлэг амьтан ариун газруудаа ямар байшин зөвхөн орон нутгийн зүйл өөр хаалттай & сольж байна. Хууль
бусаар зоо оператор яллах байна, хаалттай байна MS R4 .

Мал төгсгөлийг тэмцэгч. Мал эзэн, багш, дэмжигч торонд хоригдсон байна MS

R4 . Ямар ч хүн (Ууд) хангах бооцоот авах MS R6

амьтан уралдааны дуусна. Уралдааны зохион байгуулагч хаалттай & нураах байна. Уралдааны малын эзэн,
багш, уралдааны зохион байгуулагч оператор яллах байна MS /
R4 . Уралдааны зохион байгуулагч-ийн нураах байна.

Thrill аллага (Safari агнасан, Royal агнасан, бусад агнасан) Амьтад
дуусдаг байна.

Дэмжигч & Анчид яллах байна MS R4
Зөвхөн байгаль хамгаалагч амьтан cull болно.

Цэргийн
тээвэр & тэсрэх бодис нь хамт цэргийн бохирлох

(Атомын цөмийн) , B (Биологийн) , C (химийн)
зэвсэг. Тэд хүний, амьтны & ургамлын амьдралд аюул учруулж байна. Эдгээр
зэвсэг бий Эрдэмтэд авах MS R7 .

Үйлдвэрлэл faciities & эдгээр зэвсэг овоолго нураах, & нь мужийн
хамт шатсан байна. Эдгээр зэвсэг үйлдвэрлэх & эсвэл хадгалах
сольж & олж байгаа боломжийг Засгийн газар, MS / R7
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Survival -Prayer

Эсэн мэнд амьдрахуй, өдөр 11.1.7.хуульд.

эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) хүн төрөлхтний оршин тогтнох
ачаар "Та нар
Би туслах эрмэлзэнэ Миний бие, зүйл, олон нийтийн би эсэн мэнд амьдрах миний №
1 эн тэргүүнд алдрын төлөө амьдрах нь миний хүчин чармайлтыг дэмжихэд уу
гаргана амьдрах 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирал эсэн мэнд амьдрахуй өдөр (CG Kalender) дээр ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Fun өдрийн сэдэв * экологич нь immportant байгаа:
Бохирдлын өдөр 4.2.7 ~ Defoliant өдөр 6.2.7 ~ Holocaust өдөр 8.2.7
Амьдрах орчны өдөр 9.1.7 ~ эсэн мэнд амьдрахуй өдөр 11.1.7.хуульд ~ Амьтны өдөр 11.3.7 Сайн эрүүл
мэндийн өдөр 12.1.7- Донтолт өдөр 12.2.7 Бут өдөр 13.1.7 Мод өдөр 13.3.7 Fun өдрийн сэдэв нь олон
нийтийн эрэлт хэрэгцээг хангасан ичгүүр & санаж байх тэмдэглэх хэрэгтэй.

* Нью-Нас цагийн удирдлагын
Шатаж, хог, бохирдуулах, байгаль орчин-вандалисм нь зөвхөн энэ үеийнхэн,
дараагийн үе ч ирж үеийнхэнд аюул учруулж байна.
Хүүхэд, шатааж хогийн эцэг эх, тэдний хуухдийн ирээдүйг устгах тайлагнах хэтэрхий их
хог бий болгох, байгаль орчны vandals байгаа агаар, хөрс, усыг бохирдуулж байна. Эцэг,
эх барих хариуцлагатай, устгах, MS R7 Шатаж, хог, бохирдуулах, байгаль орчны
санаатайгаар халдаж: зөвшөөрөх буюу үүрэгтэй улс төрчид!

Төрийн бус Breathable Агаарын Та ямар ч шингэн хэрэглээг амьдрах 4
минут байна. Та амьдрах 4 хоног байна!
Кастодиан-Guardian 1 Бурханы crations зохицон амьдардаг!
Олон экологич гэрийн тэжээмэл шалтгаантай байж. Тэд хүсэл, цаг хугацаа, мөнгөө зарцуулдаг. маш
гоё бүх хүн сайн мэдэрч байдаг.
Хамгийн шалтгаан явцуу хүрээнд. гол нь хүний оршин тогтнох учир шалтгаан нь ямар ч ахиц-д үр дүн: бохирдлын
(Агаар, хөрс, ус) , хүчирхийлэл (Гэр, орон нутгийн, дэлхийн) , Wealth-апартейдийн (Үл хөдлөх хөрөнгийн
албан тушаал дээр өнгөрч,
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эрчим хүч, эд баялаг, паразит, махчин, ашгийн) .
ёс суртахууны хүч чадал, эцэс төгсгөлгүй тэвчээртэйгээр & бүхий л байгууллага 1 Бурхан тухайн
шийдэл нь хүний амьдрах батлан хэлж чадна.

Бидэнтэй нэгд! > Ногоон бай! > Нь Кастодиан бай!

Кастодиан Guardian мөн Evil, ямар ч ViolenceConcept гинжин баримтлах Эдийн засгийн
үзэл баримтлал, 7Scrolls, N-At-м.

Төгсгөл
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