Зуршлаас зайлсхийх & Ичгүүр

МОДТОЙ - бүдүүлэг зан авир
Энэ нь жил бүр мод аллага улирал юм. А мод олон наст өвслөг ургамал юм. эсвэл
навч ямар үндэс, иш, эсвэл их бие байна. Мод нь ихэвчлэн ойн бий бүлэг & бусад
ургамал ургадаг. Ойн том нь бичил амьтдын амьдрах орчныг хангана.

Мод элэгдэл ба дунд зэргийн уур амьсгалыг бууруулна. Тэд агаараас нүүрсхүчлийн хийг
арилгах, тэдгээрийн эд үүнийг хадгална. Тэд биологийн олон янз байдал, тэнцвэртэй
экосистемийн үйлчилгээ нь үүрэг юм. Мод, сүүдэрлэж, барилгын мод хангах ...

Халуун орны борооны ойн хамгийн био-олон талт амьдрах орчин юм. Халуун орны бороо ой нь
манай гаригийн, дэлхийн уушиг юм. Тодорхой хайчлах, хөдөө аж ахуйн газрыг нэмэгдүүлэх шатаж
эрүүл агаар мандалд нь аюул учруулж байна. мод бас нэг аюул нь шашны зан үйл юм.

2 үндсэн ойн төрөл байдаг. Хойд Хорт хавдар нь халуун орны тухай Тайгын. Хорт хавдар & Матар
нь халуун орны нь халуун орны хооронд халуун орны бороо ой.

Ойн устгах зогсоох явдал юм. сүйрлийн шалтгаан чухал зүйл биш юм. устгах
чухал юм.
Одоо байгаа ой, ялангуяа Тайгын & халуун орны бороо ойн хадгалагдан үлдсэн байх ёстой. Эдгээр
ой нь хүний сайн сайхан, оршин тогтнох чухал юм. Эдгээр Ойн гаруй бие даасан эрхтэй улс
орнууд эдгээр ой мод хамгаалах хэрэгтэй. хийхээс татгалзах нь маш Засгийн газрын
хариуцлагатай & солих нь үр дүн байдаг. Улс Ойн & дээр энэ нь засгийн газрын эрх алдаж
энэ чадахгүй бол олон улсын хамтын нийгэмлэгийн авна.

Зарим ойн нэг зүйл мод нь сольж байна. Энэ нь биологийн төрөл зүйлийг устгадаг. Христэд
итгэгчид нэг зүйл мод нь биологийн олон янз байдлыг солих
(Христийн Мэндэлсний Баяр мод) . Тэд үхсэн хуурамч Мессиагийн төрсөн өдөр тэмдэглэхээр мод
эрхлэдэг байна.

Христэд итгэгчид доош цавчих 200 сая гацуур, нарс, мод бүдүүлэг зан авир
гаарсан нь жилийн гацуур!
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Христэд итгэгчид Харь-Гаж урсгал цуглуулга юм. Христэд итгэгчид тууштай урвуулан 1GOD-ийн бүтээлүүд.
Санаатайгаар тэд Planet vandalize гэж заасан. доромжлолын 1GOD. Энэ нь Төгсгөл!

Ерөнхий мэдээлэл: Христэд итгэгчид гэр, албан тушаалд нь модыг тавих замаар хуурамч Мессиагийн
төрсөн өдөр тэмдэглэдэг ... Тэд танилцуулж тус бүр өөр маш их өгч байна. мод, гэрийн болон гадна
барилга, цахилгаан гэрэл чимэглэсэн байна.

Энэ баяр нь 200 сая нь гацуур, нарс, гацуур жил бүр доош жижиглэсэн байна. Өөр нэг 50 сая мод
сав баглаа боодол ба жил бүр боох нь доош жижиглэсэн байна. ? Нүүрсний тонн сонирхолтой,
цахилгаан гэрэлтүүлэг шатсан байна. бэлнээр тэрбум Архи, зарцуулсан байна (Хэтрүүлэн уух) ,
Ашиггүй хог, тамхи татах, эрүүл бус хоол хүнс, хэрцгий тоглоом, зугаа цэнгэл худалдан авах. хүчирхийлэл
өсөлт (Assault, бүдүүлэг зан авир, амь, Хүчингийн хэрэг ..) , Бооцоот тоглоом, залилан, хулгай
нэмэгдэх ...

Мод хог болж хатаж. Баглаа боодол хог нэмэх устана. Зөвлөлүүд нь хог уулын
булах гарч ажиллаж байна.
ямар ч хэрэггүй хог хайрцаг хүртэл дуусна. Тэд attics, гараж, өрөө хүртэл дүүргэхийг .. Хог Энэ
нөөцлөх оролдлого том орон хүсэлдээ хүргэдэг.

хийх ёстой
Christian мод бүдүүлэг зан авир зогсоох. Христэд итгэгчид байгаль орчны хариуцлагыг заа. Мод
тарих.
Христийн замыг Шун. Христэд итгэгчид хариуцлагатай зохион байгуулах. тэднийг сургах дахин.
Христийн Мэндэлсний Баярын commercialism зогсоох. маркетинг, борлуулалтын Архи, тамхи татдаг,
эрүүл бус хоол хүнс, хэрцгий тоглоом зугаа цэнгэл, ямар ч хэрэггүй хог зогсоох. Христийн Мэндэлсний
Cancel.

маш их хог бий зогсоох. Хүмүүс хариуцлага хэтэрхий их хог хаягдлыг бий болгох зохион
байгуулах. хог тухай хямгач байх.
эрчим хүчний хэрэглээг бууруулах. Шаардлагагүй гэрэлтүүлэг бүү хэрэглэ. хамгаалалтын хувцас
өмсөж, халаалт хөргөлтийн бууруулах.

Нүүрс шатаах зогсоох. төрийн бус бохирдуулагч эрчим хүчний нүүрсний солих (Ус, нар, салхи,
давалгаа) . Ямар ч цөмийн •

!!!

Нөөцлөх оролдлого нь сэтгэцийн эмгэг байна. Hoarders тусламж хэрэгтэй байна. Тэдэнд өг
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эмнэлгийн тусламж.

Кастодиан Guardian Мод тэмдэглэх!
Мод, бидний оршин тогтнох чухал сайн байна. мод Кастодиан бай.
Мод тарих.

13.3.7. Tree өдөр

баяр

CG Kalender

Гэр бүл нь урт удаан хугацаанд хиймэл модны эргэн тойронд цуглуулдаг. , Чимэглэсэн байсан ямар
байна, дуулах, хайрлах, өгч бие биедээ бэлэг хөгжилтэй байх
(Зөвхөн мод, жимс) Дараа нь хоолоо хуваалцах. Шинэ жилийн өдөр хүртэл мод буудал хамгийн хүртэл.
Энэ нь ирэх жил хүртэл хадгалагдаж байдаг.

Ойн устгалд үл тэвчих! ! !
Төгсгөл
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