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VLIEDEN en Schaamte

Green Concept
Groen zijn een menselijke overleving vaardigheid !!!

Bewaarder Guardian ' GREEN Concept 'Inspanningen'
om mensen te keren van een bedreiging voor
andere mensen en " Planeet aarde '. In een
Bewaarder van 1 GOD 'S creaties!

Wezen ' Groen ' begint thuis omvat buren en
gemeenschap. Een bewaarder Guardian
Gathering een lokale activist hub (Milieu,
sociale rechtvaardigheid, religie) .

Wij roepen alle milieuactivist met ons mee, 'Start een CG Gathering.
Samen laten we de bescherming van onze prachtige planeet. Hold, vervuilers,
Environmental Vandalen, ontkenners van klimaatverandering, Parasitaire Predatory
profiteurs, Verantwoordelijk (Elke dag geweldloze) !
Bewaarder Guardian VLIEDEN en Schaamte . Een communautair houdt schuldig verantwoording, MEVROUW
R1-7 . Elect regering die draait Green Concept in wet.

Ieder mens, dier hebben een 1 GOD gegeven recht op niet giftig, niet verontreinigd,
ademend, schone lucht! Ieder mens, dier hebben een 1 GOD gegeven recht op niet
giftig, niet vervuild, drinkbaar, schoon, fris water! Ieder mens, dier hebben een 1
GOD gegeven recht op niet giftig, niet verontreinigd, niet genetisch gemodificeerd,
eetbaar, gezond, eten! Ieder mens heeft een 1 GOD gegeven recht om
beschermende, betaalbare kleding en schoeisel!
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Ieder mens heeft een 1 GOD gegeven recht om hygiënische, beschermende,
betaalbaar schuilplaats! Ieder mens heeft een 1 GOD gegeven recht op gratis
behandeling als ze ziek!

Ieder mens heeft een 1 GOD gegeven recht op een gewelddadige gratis community!

VERSLAVINGEN
Verslaving een zich herhalend dwangmatig gedrag verheugend een gevoelde behoefte. Addicts
misleiden zichzelf door de schade die hun gedrag doet het niet accepteren. Harm zichzelf, familie,
vrienden, werk mates & gemeenschap. Houd verslaafden uit de buurt van kinderen.

Verslaafden waanvoorstellingen! Addicts niet geloven dat ze verslaafd zijn, zolang ze
genieten van hen-zelven en bij elkaar houden van hun leven.

Realistisch, verslavingen te beperken verslaafden individualiteit en vrijheden als ze
meer beperkt in hun gedrag.

1GOD wacht om van u te horen!

JJ

ADDICTION Gebed

JJJJ
verslaving dag 12.2.7.

Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe
bewaarder voogd (1 st te noemen) Help me een verslaafde zijn niet
Hulp mensheid bevatten verslavingen bestraffing van verslavingen
providers in het leven & Afterlife Laat deze gemeenschap verslaving vrij
voor de glorie van 1 GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Addiction Day! Of als dat nodig is.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Addicts met illegale verslavingen genieten van de geheime aard van hun gewoonte! Illegale
verslavingen resulteren in gevangenschap, verlies van zelfrespect.

Addicts zijn onwetend (dom) , goedgelovige (dwaas) en zwak (zielig) !
Wanneer mensen zijn verslaafd, vaak hun plezier wordt gericht op de uitvoering van hun
gewoonte, herbeleven terugtrekking. In plaats van de volledige
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scala aan ervaringen die hun volledige potentieel voor het geluk van niet-verslaving te vormen. Een
morele, burgerlijke plicht, altijd is vasthouden addics verantwoordelijk.

Addicted uitgegroeid tot een bedreiging voor zichzelf en de gemeenschap. Ze worden
misleidend, immoreel, oneerlijk, bedrieglijk, egoïstisch, onverschillig en asociaal. Een morele,
burgerplicht, alway's rapport addics.
Addicts nodig psychiatrische hulp en hulp steungroepen. Relapse Addicts worden in quarantaine
geplaatst voor de gemeenschap vooral jonge beschermen.

adrenaline

verslaving

adrenaline, een hormoon dat fungeert als neurotransmitter. Een hoofdoorzaak van een stressreactie
als een gevaar voor de fysieke integriteit van het lichaam.

Overmatig deelname aan aerobics, autosport, joggen, parachutespringen, ...

Deelname geeft een adrenaline rush die leiden tot verslaving. Deze Addicts worden
depressief wanneer ze hun rush' kan krijgen.

Wanneer adrenaline vrijkomt in de bloedbaan werkt om hartslag,
bloeddruk verhogen verwijdt pupillen, verhoogt
bloedsuikerspiegel en leidt doorbloeding van de huid en
inwendige organen. Mensen die vaak boos, schuldig, zorgelijk
wekken hun adrenaline, hoewel ze mogen zitten rond niets
anders te doen. Boos, worried_ mediteren.

Een need for speed is een adrenaline aandoening.

Elke race geeft een adrenaline rush. Winnen geeft een nog
grotere kick. Het menselijk lichaam is niet ontworpen voor
snelheid. Hun is geen behoefte aan snelheid. Winnen is
egoïstisch.
Winnaars haasten leidt tot meer willen. Het verliezen van Leeds naar angst. Deze angst leidt tot
wanhoop. Willen winnen tegen elke prijs (Bedrog, drugsgebruik, te doden om te winnen ..) .
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Asociaal gedrag geeft een adrenaline rush.
Hoe meer onaangenaam, aanranding hoe groter de drukte. Vraag een
willekeurige punk weg terroristische (Burnout, staart gating, afsnijden, het
duwen van een weg, extra luid wheelies) , Troeplid (Pesten, vandalisme,
geweld) , seriemoordenaar (Toebrengen van angst, pijn, dood)

Asociaal gedrag een bedreiging voor een gemeenschap is procecuted MEVROUW R1-7

Het is een civiele meldingsplicht, weg woede, gevaarlijk rijgedrag, ongevallen.

gevaarlijke activiteiten (Stunts, thrillseeking ..) geven een adrenaline rush. Mensen
die anders niet kan krijgen een winnaars overhaast doen gevaarlijke
dingen. Deze activiteiten moedigen copycats die gewond raken, gedood,
een bedreiging voor anderen. Gevaarlijke activiteiten end, MEVROUW R2 .
Deelnemers moeten betalen voor redding en medische expences.

Omdat het een adrenaline junkie is een ziekte. Zoek hulp!

Alcohol

verslaving

Alcohol wordt verbruikt door middel van drank en voedsel. Het consumeren van alcohol leidt tot
gedragsveranderingen (dronkenschap) . Dronkenschap , alcoholisme is de belangrijkste oorzaak van
ongevallen, Geweld, verkrachting, vandalisme. Dronkaards zijn een last, een overlast en gevaar voor de
gemeenschap.
Alcoholisme is de overweldigende behoefte om alcohol te consumeren.

Net als alle verslaafden, alcoholisten zetten hun eigen zelfzuchtige behoeften boven die
van anderen en de gemeenschap. Alcoholisten zal bedelen, lenen en stelen om een
drankje te krijgen! Alcoholisten behandeling nodig. De behandeling bestaat uit uitdrogen!
De behandeling is geen genezing. Alcoholisten snel terug zijn Drunks!

De beste hulp voor Alcoholisten is om de beschikbaarheid van alcohol te stoppen.

Productie, marketing en distributie van alcohol eindigt.

Nultolerantie ALCOHOL !!!
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CHRISTENDOM is de belangrijkste oorzaak van verspreiding alcoholisme.
Christian Idol (False idol) Jezus (Valse messias) vertelde de christenen
om te drinken alcohol (rode wijn) . Christenen drinken alcohol op
religieuze puinhoop en niet-religieuze bijeenkomsten. Christian Hij en zij
alcohol drinken vóór de paring. Christian SHE continu het drinken van
alcohol tijdens de zwangerschap en borstvoeding (Baby is geboren een
alcoholisch) . Christelijke ouders hun kinderen aanmoedigen om te
drinken Alcohol. Christelijke ouders zijn slechte ouders!

Een jonge Christian met zijn gespeend on Alcohol ziet in
puinhoop in de kerk, Priest, ouders, vrienden, buren drinken
Alcohol. Een jonge Christian ziet ouders alcohol drinken thuis,
leisuretime en functies. Een jonge Christian (Hij en zij) wanneer

socialiseren binnen hun leeftijdsgroep gezichten peer pressure om binge drinken om aanvaardbaar zijn.
Young Christian HE krijgen jonge SHE dronken om te paren of verkrachting. Beide worden 'Prullenbak'. Schande,
Shun, Trash!

Christelijke monniken kon spirituele inspiratie niet te vinden door te
bidden en het lezen van de Schrift zich tot alcohol voor spirituele
inspiratie. Niet tevreden, monniken geproduceerd hun eigen Alcohol. Het
produceren en het drinken van alcohol bewaard monniken in een
constante staat van roes. Nu hadden ze inzichten (La la land) .

Katholieke Scholen zijn als tavernes. Opdrachtgevers hebben een bar (Dure
alcohol) , Leerkrachten sociale club heeft een bar. Administration heeft wijn (goedkoop)
voor puinhoop en fondsenwerving.

Elke vrijdag en zaterdag dronken christenen Bash, verkrachting en dood.
Op zondag ze 'Confess' krijgen 'Forgiven'. Nadat ze gaan te knoeien voor een drankje (alcoholisch) .
Na de kerk gaan ze binge drinken met vrienden, familie. Binge drinken Christenen zijn de
belangrijkste oorzaak van 'Huiselijk geweld'. 1GOD is ontsteld, zal niet vergeven, maar ter
verantwoording te roepen dat doet de mensheid. Elke dronken wordt verantwoordelijk gehouden.

Christendom omdat het moedigt de consumptie van alcohol is niet
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aanvaardbaar als een religie of een cultus. 1GOD wil niet dat de mensheid om zijn gezondheid te vernietigen
door het consumeren van alcohol. 1GOD is teleurgesteld met de christelijke verslaving aan alcohol. Notitie! 1
GOD held Jesus verantwoordelijk voor het stimuleren van alcoholisme. Jezus werd gemarteld en aan een
kruis genageld.

Zeg NEE tegen het christendom !!! Zeg NEE tegen Alcohol !!!

MOET DOEN :
Ze is niet om te paren met dronken HE. Hij is niet om te paren met dronken ze. SHE drinken tijdens de
zwangerschap wordt onder huisarrest gezet. SHE drinken tijdens het geven van borstvoeding onder
huisarrest wordt gezet. Een gemeenschap heeft een zorgplicht voor iedere ongeboren, pasgeborene.
Alcoholische SHE is niet geschikt om een ouder. Pleegouders verhogen Alcoholische SHE's baby.

Ouders met minderjarige kinderen (SHE 17 HE 18) die alcohol drinken zijn onaanvaardbaar. Iedere
gemeenschap heeft een zorgplicht voor elk minderjarig kind. Alcoholische Ouders Heilig Huwelijk
Contract wordt geannuleerd hun minderjarige kinderen worden opgevoed door pleegouders.

Onderwijs faciliteiten zijn Alcohol vrij. opvoeders (Opdrachtgevers, docenten) die brengen,
consumeren alcohol worden verwijderd en worden uitgesloten van scholen. Christian
Education-faciliteiten worden overgebracht naar het openbaar onderwijs (zonder compensatie) .
Christian Educators

(Opdrachtgevers, docenten) worden verwijderd en worden uitgesloten van onderwijs. Hun
scholen bars worden gesloopt hun Alcohol wordt vernietigd!

iedere gemeenschap (Graafschap) heeft een zorgplicht jegens de mensen.
Alcohol een gemeenschap bedreiging wordt opgenomen en uitgeroeid. Elke
Shire is om alcohol te verbieden en te handhaven het verbod. Provincie
verbiedt de productie en distributie van alcohol . Illegale productie, is de
verdeling van Alcohol vervolgd: MEVROUW R6

Bestaande productie, wordt de distributie van alcohol gestopt en gesloten. Alle alcohol wordt
vernietigd. Geen compensatie wordt gegeven.
Deny christelijke kerken, sekten liefdadigheid status en belastingvrijstelling. Maak dronken een misdaad, MEVROUW
R2 Geen borgtocht voor dronkaards.

Een misdaad begaan terwijl ze dronken verdubbelt Rehabilitation.
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Gefilterd water voor een goede
gezondheid !!!

Verdovende middelen

verslaving

Het is algemeen bekend dat drugs (Geestverruimende stoffen) zijn
slecht voor het menselijk lichaam. Toch is 99,9% van de Drug
Junkies drugs door de keuze. Ze zijn buitengewoon dom en anti
community scum.
Geen medelijden for Drug Junkies hun probleem is zelf toegebracht.
Ze zijn een last en bedreiging. Houd hen verantwoordelijk, iedere
keer.
Cage deze bedreigingen aan de gemeenschap, MEVROUW R4 .
Fabrikanten, distributeurs, leveranciers van bewustzijnsveranderende stoffen, illegale
of gelegaliseerd (Bad Law) , Gehuisvest zijn, MEVROUW R7 . Bad wet wordt
omgekeerd, met terugwerkende kracht.

Marihuana, codeïne niet geneeskunde. Ze zijn niet te worden gebruikt. Ze zijn illigal drugs, MEVROUW
R7

Een misdaad begaan terwijl ze onder de invloed van de geest

7

1 Kerk 15.02.2.1 N-bij-m
Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn!

1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

veranderende stof (S) dreggen (X 3) Revalidatie. Het onder invloed van alcohol en
geestverruimende stoffen Rehabilitation wordt verhoogd met een multiplier van 5. Notitie! Verleden
en heden drugs, alcohol junkies kunnen alleen worden toegepast op ' wmw x2 'Of lager.

Nultolerantie
Geestverruimende STOFFEN
Aan het eten

verslaving

Eten is van essentieel belang dat we kunnen niet leven zonder. Eten is een noodzaak, over het eten is een
verslaving. overeaters (Blubber People) kunnen zich verheugen op het krijgen, blubbery, krijgt meer bezwete,
band gemakkelijker, problemen met het vinden doek die passen, vinden stoelen ongemakkelijk strak,
problemen veters strikken, hebben verstopte slagaders, hoge bloeddruk, diabetes krijgen, sterven jonger,
waarschijnlijk hebben zwaarlijvige kinderen.

Blubber is goed voor nijlpaarden en walvissen. Voor de mens te veel blubber is misselijkmakend. Overgewicht
maakt een persoon meer buiten adem, lethargisch, banden gemakkelijk, hebben meer sickies,
uitgegroeid tot een last voor

zichzelf, familie, werk mates,
vrienden, gemeenschap.
Omdat overgewicht is niet
aanvaardbaar. Help mensen
afvallen.

Ophouden blubbery. Uiteinde met alcohol en kunstmatige
zoetstoffen in eten of drinken. Verminder scherp met behulp
van natuurlijke zoetstoffen, vermindering van de inname van
natrium, alleen gebruik maken van gejodeerd zout. Stop met
het eten geproduceerd en GM
(Genetisch gemodificeerd) voedsel.

Banket, Feest, Smorgasbord, lange maaltijden soort eten zijn uit. Over het eten is uit. Het
consumeren van alcohol tijdens het eten is uit. Desert's zijn uit. Het eten van klein deel is in. Het
drinken van water met een maaltijd is in.
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Houd u aan de Bewaarder voogd 'Daily Routine'. Verminder hoeveelheid

je eet voor elke maaltijd. Drink ongezoete drankjes. Vermijd Fissy drankje.
Doe dagelijks dag, nacht oefeningen. Let op 'Night Curfew'. Bidden :

1GOD wacht om van u te horen!

JJ

JJJJ

walvisspek - Gebed
Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam) Dank u voor het leveren van mij met
Daily drank en eten Help me niet te veel te eten en te worden blubbery
Ik trachten verdient kleine porties voedsel per dag te zijn Mag ik worden gespaard
pijnlijke gezondheidsproblemen als gevolg van te veel eten voor de glorie van 1GOD & de
Goede van de Mensheid
Blubber mensen maken gebruik van dit gebed voor elke feed!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
het gokken

verslaving

Gokken maakt gebruik van menselijke zwakheid, bedrog ellende aan personen, gezinnen en
de gemeenschap te brengen. Gokken promotors prooi op zwakke wanhopige mensen. Gokken
envoles wedden (Op iets) , hedging
(Verzekeringen, futures, opties ..) , loterijen (Je moet in om het te winnen) speculeren (In de hoop
activawaarden toename) . Heb geen medelijden met gokkers. Zwakke, egoïstisch, dom individu
geloven dat ze verdienen onverdiende rijkdom. Dat doen ze niet. Houd hen verantwoordelijk MEVROUW
R7 .

Reality entertainment deelnemers zijn de meest
beschamende gokkers. Ze gedragen zich
walgelijk, verraden, bedriegen, liegen, vernederen,
zich, gokken dat ze winnen. Winnaars verliezen
hun
winnings tot 100% belasting op winst. Inkomsten uit kapitaal wordt belast weg. Shun-spelers,
Promoters, Sponsors ..
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Geprofiteerd van de volkeren zwakheid is een misdaad, kooi aanbieders van
kansspelen, MEVROUW R7 . gokken trefpunten

(Wedden winkels, casino's, Future uitwisselingen, Reality
entertainment, beurzen) zijn gesloten. Al winst, activa van het
gokken provider, professioneel
speler (Fondsbeheerder, land speculant, futures handelaar, aandeel handelaar, ..) in beslag
genomen. Annuleren Freehold (Vastgoedbeleggingen) .
Individuls' dat winnen , losse tot 100% belasting op winsten. Regering dat gokken mogelijk wordt
vervangen haar leden te krijgen MEVROUW R7 .

Gokkers zijn stom, misleid, egoïstisch slechte mensen. Gokken provider zijn bedrieglijk
parasitaire roofzuchtige profiteur's. Beide zijn slecht en zijn verantwoordelijk.

Nultolerantie GOKKEN
Boodschappen doen

verslaving

U komt binnen in een winkel en je kunt niet verlaten
zonder te winkelen. Een nieuw product wordt vrijgegeven
of ½ jaarlijkse 'Sale', sta je buiten de winkel voor vele
uren, heb je de 1 te zijn st om het product te krijgen (S) .
Je bent een verslaafde! Een winkelcentrum junkie!

Profiteurs gebruiken verslaafden in hun voordeel. Marketing te creëren
iets nieuws (Gewoonlijk onnodige troep) . de markt het dan als iets dat
iedereen moet hebben.
Reclamecampagne is vooral gericht op winkelen junkies. Junk Providers voor Shopping de
Verslaafden zijn een grote bron van afval en vuilnis. Reclame van niet essentiële eindigt. Levering
van Ongewenste e-mail aan brievenbussen eindigt, inbreuken: MEVROUW R4 . Niet-essentiële
hebben een extra 50% belasting in rekening gebracht. Junkie's hulp zoeken.

Verantwoordelijk winkelen: Geen impulsaankopen
(Maak een boodschappenlijstje en hou je eraan) . Winkel alleen. Alleen
aankoop essentials (No junk) .

Gebruik geen credit card.
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Roken

verslaving
Roken verslaving, een menselijke ellende!

Rokers stinken uit de mond, hun kleding stinkt
ze stinken een kamer. Hun as en peuken zijn
overal. Ze zijn vies, walgelijk, stinkende
individuen. Shun hen! Schande hen.

Rokers zijn een risico voor de gezondheid van zichzelf. Ze
verbranden hun lippen, tanden, het tandvlees, mond, keel,
luchtpijp en longen ziek worden, een last voor de gemeenschap. Rokers
zijn lui die veel rook pauzes en zelf toegebracht sickies.

Rokers zijn een risico voor de gezondheid van anderen. Zwangere vrouwen die roken kwetsen hun
ongeboren. Na de geboorte van deze pasgeboren zijn veroordeeld tot een leven van het hebben van
gezondheidsproblemen. Zij kunnen misvormingen hebben, handicap .. Hurting ongeboren: MEVROUW R3 Kinderen
van rokende ouders zijn om hun ouders te vervolgen voor compensatie.

Rokers zijn nalatig is geweest. Ze beginnen branden, gras huizen, bos. Ze
worden verantwoordelijk gehouden,
MEVROUW R4 en schadevergoeding betalen. Rokers brand,
gewonde mensen, dieren, MEVROUW R5 . Het doodde mensen,
dieren, MEVROUW R6

passief roken (aanval) kwetst mensen. Rokers die passief roken maakt, worden vervolgd, MEVROUW R3 . entiteiten
(Ontspanning, amusement, werk ..) die het mogelijk maken het roken worden vervolgd, MEVROUW R3 en
hebben een vergoeding te betalen. Regering die het mogelijk maken het roken worden vervangen en
verantwoording afleggen, MEVROUW R7 .

in 1951 * werd vastgesteld dat roken ongezond is een ernstige bedreiging.
Overheid en overheidsinstellingen, afdelingen die dat niet deden 'Ban' roken niet in geslaagd om te dienen en de
gemeenschap te beschermen. Wetgeving met terugwerkende kracht wordt doorgegeven en deze schuldig get, MEVROUW
R7 .
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Elk individu of groep, bedrijf of andere entiteit die bevordert
(Reclame, marketing, freebies) , laat (Ouders, leerkrachten, het werk, clubs, restaurants,
entertainment venue) , winst (Fabrikanten, leveranciers, transporteurs, groothandels,
retailers) , Ter beschikking stelt 'Rook' en of het roken van accessoires, MEVROUW R7

Het maakt niet uit wat de 'rookt' bevatten.
De handeling van het roken is het risico voor de gezondheid.

Nultolerantie ROKEN !!
Nieuwe technologie

verslaving

New Technology junkies kunnen amusant. Ze kamp buiten een retailer te wachten om
een nieuwe te duur gadget te kopen. Hoe dom!
New Technology Junkies een domme mutatie van Shopping Addiction. Zijn de grootste oorzaak van
afval. Ze verwerpen goederen die werken en hebben een langdurig gebruik bye date. Ze leren nooit
naar hun nieuwe technologie te gebruiken. Omdat ze het niet lang genoeg te hebben. Deze junkies te
zetten op lange termijn producten in disposables.

De meeste nieuwe technologie is niet recyclebaar. Het creëren van afvalverwerking problemen voor de
Shire en toekomstige generaties. Een microchip producer brengt een nieuwe chip om de 6 maanden
om te voorzien in nieuwe technologie junkies . Perfect functionerende chips worden verwijderd. Wat
een verspilling. Environmental vandalisme. Fabrikant, distributeur, MEVROUW R7

behoefte gemeenschap om richtlijnen te stellen. Bewaarder Guardian oplossing, elk nieuw product heeft
een houdbaarheid van 7 jaar. Het kan niet worden vervangen door een nieuw model voor 7 jaar. Schending, MEVROUW
R7

De mensen, organisaties die junkies en diervoeders verslavende
werking zijn verachtelijk, immoreel, criminelen.
Ze worden verantwoordelijk gehouden: MEVROUW R7 .
NOTITIE !! Dit geldt voor alle 'Verslavingen'. Ouders van minderjarige (17 SHE, 18 HE) zijn verantwoordelijk. MEVROUW
R1 , 1 st overtreding, 2 nd overtreding MEVROUW

R2 , losse al hun kinderen. Kan niet kijken na de andere minderjarige.
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BRANDEND
Na de mensheid ontdekt hoe je vuur te gebruiken. Hij zag dit als een zegen.
Hout branden werd aangevuld met verbranding van fossiele brandstoffen. Engels

Christenen invoering van het industriële tijdperk begonnen met de vervuiling
die leidt tot klimaatverandering. Brand en branden zijn nu een bedreiging,
een vloek.

STOPBURNING, NOW !!!
De meest gevaarlijke deel van branden is, rook. In branden greates
bedreiging voor de gezondheid, sterfte is het inademen van rook. Op
grotere schaal Rook stijgt op in de atmosfeer Stopt warmte verloren in
de ruimte.
Oppervlakte water verwarmt, oppervlakteland verwarmt, ijs smelt:
KLIMAATVERANDERING!
Voor het menselijk lichaam nodig heeft te overleven Ademende

Air. Humans brandende dingen is de

belangrijkste bedreiging voor de 'ademende lucht'.

Niet ademende Air Je hebt 4 minuten om te leven!
Nultolerantie luchtvervuilers !!!!!!!
Energie
Te veel vrije tijd, te grote huizen, te groot inkomens, te veel un benodigde gadgets, heeft
een piek die in steeds grotere energiebehoefte. Huidige Energy vervuilt, heeft een hoge
oprichting kosten, hoge bedrijfs- en onderhoudskosten. Vervuilende energie is gebaseerd
op het branden. Burning is vervangen door niet branden.

Binnenlandse en niet als huisdier verbranden van mest, hout,
kolen, gas en olie om te koken, verwarmen en macht, LOOPT
AF! Centrales die branden (Steenkool, aardolie gas, uranium)

om energie op te wekken zijn Stilgelegd en ontmanteld. Energie
wordt geproduceerd door niet branden. Vervuilende
Eigenaren, exploitanten
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vervolgd, MEVROUW R7 . Uranium en Kolenmijnen zijn gesloten, verzegeld. Het is Eigenaars, worden Operators
gekooid, MEVROUW R7

Verbranding van steenkool produceert grote hoeveelheden lucht vervuilende rook (Kooldioxide) . Kooldioxide
drijft op. 50% wordt weggespoeld door regen de rest drijft in de atmosfeer waren het zich ophoopt. Kooldioxide
doorlaat zonlicht de aarde opwarmen, maar verhindert deel van de warmte van wordt opnieuw
uitgestraald in de ruimte (Opwarming van de aarde) . Resultaat aardoppervlak wordt langzaam
opwarmen. Deze opwarming van de oppervlaktetemperatuur is dramatisch toegenomen sinds het
jaar 'O' * (2004) . Deze opwarming vermindert de omvang van gletsjers en ijskappen. Dit resulteert in
een stijgende zeespiegel en klimaatverandering.

* CG New Age time management
C

Steenkool wordt vervoerd door een open (Onbedekt) rollend materieel.

Kolenstof wordt geblazen: dieren, mensen
(Ooginfecties, respitory problemen, huiduitslag ..) , wasserette (Gehangen om te
drogen behoeften nawassen om huiduitslag te voorkomen) , bodem (Gewas, tuin,
boomgaard, vegetatie) ,

water (Tank, kreek, meer, rivier, zee) is vervuild behoeften filtering. Het eindigt.

Steenkool produceert vuile energie
Steenkool wordt verstikking ons

clean Coal is een fraude!
HOU OP

de vrachtwagens, sluit de Mijnen:

OVERLEVEN !!!
Het branden wordt vervangen, 'Solar, Water, Wind' !!
Het branden van de binnenlandse & non binnenlands vervoer Ends bewegen! Gas,
olie hebben niet-brandende gebruik. Binnenlandse en non binnenlands vervoer
op snelwegen wordt vervangen door Freeway Trams (Zie Shire) ! Lange afstand
over vervoer over land is slechts Rail. Individuele vervuilend transport wordt
afgebouwd. Annuleren nieuwe snelwegen.
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Een toenemende bevolking heeft behoefte aan betere planning van het energieverbruik. Het verminderen van het
energieverbruik per persoon is een must. Night Curfew is een must. Het verminderen van energie voor leisuretime
activiteiten is essentieel. Cluster huizen vervangen 2 verdiepingen tellend herenhuis's, dubbele garage, ijdelheid
tuin, zwembad, ...

Night Curfew
Het menselijk lichaam is niet ontworpen nachtelijke te zijn. Mensen misbruikt hun hersenen macht
om een nachtelijke levensstijl past. Deze lifestyle verspilt veel energie, verhoogt de misdaad, is
ongezond, verhoogt het energieverbruik ..

Een 7 uur Night avondklok van 14- 21
uur (CG Klock) is verplicht. Tijdens
Night Curfew 'NEE' wegvervoer
(Commercieel, private, publieke ..)
is toegestaan om te bewegen op wegen met
uitzondering van voertuigen van hulpdiensten!

Geen straatverlichting, verkeerslichten, reclame ... zijn ingeschakeld. Geen bedrijven zijn geopend. No
air transport werkt luchthavens zijn gesloten! Luchtvervoer moet landen op de dichtstbijzijnde
beschikbare landing veld! Geen spoor beweging! Treinstations & terminals zijn gesloten! Treinen
blijven stationair in het station tijdens Curfew!

niemand werken (alles is gesloten) behalve minimum noodsituatie persoonlijk. Geen energie wordt
gebruikt, behalve voor noodgevallen of verwarmen! 1 openbare nieuws radiozender. Alle andere
entertainment is uitgeschakeld! Geen kantoor, geen productiecapaciteit of retailer is om te werken
of te gebruiken energie! Homes kunnen verwarming gebruiken in extreme kou (Dresss warmer) .
The Shire dwingt Night Curfew.

Vrije tijd
Burning roken BBQ's, 'End! Buiten de deur verwarming, 'End'! Cold dragen
buiten warmer doek. Of ga naar binnen. Met behulp van outdoor
verwarming, Environmental Vandalisme, MEVROUW R7 .

Thuis gebruik geen benzine branden Tuin Gemotoriseerde apparaten!

Moedig familie, vrienden, buren, collega's, om geen gebruik van benzine
branden Tuin Gemotoriseerde apparaten! Hou op
(Niet-gewelddadige) ! Gemeenschap van de productie, verkoop,
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kopen, benzine branden Tuin Gemotoriseerde apparaten! Het is uw morele en burgerlijke plicht te
eindigen vervuilende in uw buurt community! Houd familie, vrienden, buren, collega's, de
gemeenschap verantwoordelijk voor vervuilende!
Verontreinigende Entertainment Ends. In de lucht: Air Shows, privé luchtvervoer (Vliegtuig, straal,
helikopter, dar space shuttle ...) . In het kader van het water: gemotoriseerde boot het rennen,
privé-eigendom van het vervoer over zee (Cabine kruiser, cruise schepen, hovercraft, jetski's, speedboten,
jachten, ..) . Op het land: Alle 2,3 en 4 wheel gemotoriseerd (Verbranding van brandstof) , Cycli, fietsen,
SUV,

buggy's, sportwagens, limousines, luxe auto's. Car racing, auto stunts.
Vuurwerk is een belangrijke vervuiler. Ze worden vaker voor grotere en
meer vervuilende. Dependng op weersomstandigheden
luchtverontreiniging kunnen blijven hangen voor de dag. Particle
verontreiniging vestigt op het water vervuilen waardoor zij niet meer
geschikt om te drinken. Vuurwerk End! Laser verlichting vervangen.

Water
60 +% van ons lichaam bestaat uit water. Elke cel in ons lichaam nodig heeft.

Water smeert onze gewrichten, regelt onze lichaamstemperatuur en spoelt ons
afval ...
Gecondenseerde atmosferische waterdamp vormt druppels.
zwaartekracht van de aarde trekt de druppels naar beneden (vallende regen)

naar het oppervlak. Regen is een belangrijke bron van zoet water. Dit regenwater
wordt gebruikt om te drinken, het bereiden van voedsel, het koken, wassen,
persoonlijke hygiëne, ...
Een persoon die in staat zijn om regenwater te drinken, te gebruiken voor voedsel
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voorbereiding. Dit is niet aan te raden, regen water is vervuild,
ongezond, giftig, zuur, slechte smaak, slechte geur. Wasgoed mag
niet buiten in de regen worden overgelaten aan vervuild (Vuile,
kleverige, stinkende) . Niet alleen ziet het er vies en slecht ruiken,
maar het kan de huid irriteren.

Koude regen valt als hagel of sneeuw. Sneeuw hoopt zich op hoge bergen, Arctic & Antarctic
creëren van zoet water reserves. Sneeuw is wit, vervuild sneeuw is grijs zelfs zwart. Zwarte
sneeuw is te vinden in de Himalaya gletsjers over de hele wereld, Groenland en Antarctica.

Gemeenschappen zoet water reservoirs. Deze reservoirs vertrouwen op regenwater en smeltende
sneeuw om ze te vullen. Als gevolg van de vervuiling deze wateren moeten behandeling vóór
menselijke consumptie.

Reservoir moet diep in plaats van oppervlakkig zijn. Diep water, waardoor verdamping
algengroei bijzonder giftige soort koeler en insectenplaag. Watersport Het is verboden om
te stoppen met urineren, menstruatie en poepen in het water (Turning water in riolering) .
ambachtelijke water (Jetski, motorboten ..) verontreinigen (Olie, benzine, accuzuur ..)

ze zijn verboden! Uitzondering: Park-Ranger transport.
Een persoon kan zich niet beroepen op de gemeenschap doet het goed. Geen behandeling, gedeeltelijke
behandeling, verkeerde behandeling, kostenbesparingen, corruptie, crimineel gedrag .. Thuis behandeling
van water wordt steeds verplicht.

Thuis behandeling van water vereist filtratie. Filtration is het verminderen:

arsenicum, asbest, chloor, chloroform, carbonaathardheid, koper,
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vuil, herbiciden, zware metalen, lood, pesticiden, roest .. Ook in warmere klimaten gefilterd water
moet worden gekookt om te beschermen tegen dodelijke

(Micro- organismen) ziekte.
Bedreigingen voor zoet water Binnenkort zal de vraag naar zoet water zal de
beschikbaarheid van zoet water te overschrijden.

Verontreinigde waterweg's (Kreek, stroom, rivier, vijver, meer ..) het creëren van een tekort aan
zoet water. Storm water gevuld met geneesmiddelen, toxine, vergif .. illegaal dumpen van
industrieel afval, toxine, vergif ..
Vervuilende van waterwegen uiteinden zijn vervuilers vervolgd, individuen
MEVROUW R3 Alle anderen, MEVROUW R7 .

Supplement zoet water

Ontzilting gebruikt veel energie, kostbaar. Inname van water heeft nadelige gevolgen voor het
milieu, trekken grote aantallen vissen, schaaldieren, hun eieren .. in het systeem. Grotere
zeedieren worden gevangen tegen screens aan de voorzijde van een intake-structuur. Chemische
behandeling, corrosie, zorgen voor een warme pekel, die terug in de oceaan wordt vrijgegeven.

Ontzilting heeft een hoog gehalte aan boor maken voor inferieure kwaliteit van het water. Dit water
wordt gebruikt in de landbouw, veeteelt en voedselproductie resulteert in een hoge boor niveau dieet. Langdurige
consumeren van hoge boor niveau is ongezond.

Gerecycleerd afvalwater, rioolwater stroomt door de primaire behandeling te nemen uit
vaste stoffen, worden voedingsstoffen verwijderd, filters verwijderen de meeste
bacteriën en virussen. Water wordt vervolgens door een membraan om moleculen te
verwijderen. Tests niet alle gezondheidsrisico's te onthullen.

Toilet tap is een optie van laatste redmiddel.
Flessenwater (duur) is geschikt voor op reis. Plastic (Is uitgegroeid tot een ernstige bedreiging, stoppen met het
maken en het gebruik ervan) waterflessen chemische stoffen vrijkomen die gevaarlijk worden wanneer het
opwarmen (Zon, verwarming) .
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Glas (Zonder lood) flessen worden aanbevolen.

Flavored drinkwater
Voor de afwisseling van drinkwater wordt op smaak gebracht. Sommige smaakstof is ongezond en moet worden
vermeden. Gearomatiseerd water kan koud of warm worden geserveerd.

Geschikt gearomatiseerde dranken: Beef extract, Chicken extract, cacao, koffie, fruit,
kruiden, specerijen, thee, plantaardige.
Ongezond gearomatiseerde dranken en add-ons: Alcohol, kunstmatige kleur, kunstmatige
smaakstoffen, kunstmatige en natuurlijke zoetstof, koolzuurhoudende Cola, Cordial, Energie drank,
limonade, Cafeïnevrije koffie, fruitsap, conserveringsmiddelen, natrium, ..

Drinkwater is het
beste
Dagelijkse routine: Sta op, hebben een 0,2l glas licht gekoeld, gefilterd water. Vóór
elke maaltijd (Ontbijt, Early Day snack, lunch, late dag snack, diner) een 0,2l glas licht
gekoeld, gefilterd water. Hebben drinken-glas (Geen plastic) 0,2 l gevuld met gefilterd
water op elke bed-tabel. Drink 's nachts elke keer nadat u een toilet bezocht en
wanneer het hebben van een droge keel, drink rust in de ochtend.

Elke persoon, organisatie, regering, dat drinkbaar water ontkent of oorzaak, gevolg van vervuild
water. Worden verantwoordelijk gehouden, MEVROUW R7

Geen vochtinname Je hebt 4 dagen te leven
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Irrigatie! Grondwater gebruikt voor irrigatie put ondergronds waterreservoir sneller kan
vullen. Waardoor uitdrogen een ecosysteem, waardoor een tekort aan zoet water. Grondwater
irrigatie eindigt. Iedereen die illegaal gebruik van grondwater voor irrigatie wordt
vervolgd, MEVROUW R7 . Overheid waardoor grondwater irrigatie, is vervangen en haar
leden worden vervolgd, MEVROUW R7 .
Irrigatie, met behulp van Freshwater uit rivieren, meren, kreek .. vertraagt de stroming van het
water. Dit bevordert verdamping. Wat resulteert in droogte! Dit type van irrigatie geleid tot het
beëindigen van beschavingen. End irrigatie.
Breach: MEVROUW R7

Product ontwikkeling
Als mensen maken, hun creaties zijn om een begin, een einde te hebben en zijn recyclebaar. Bijvoorbeeld:
Huishoudelijke product geproduceerd
(begin) , gebruiken bij datum (einde) , biologisch afbreekbaar (Gerecycled) .

Alles op maat is recyclebaar te zijn!
Producten uit de conceptfase zijn gezond, veilig, niet vervuilende biologisch afbreekbaar en op
andere wijze te recyclen zijn. Alles geproduceerd en gebruikt is biologisch afbreekbaar en
recyclebaar of anderszins. Breach: MEVROUW R7
Hou op, met behulp van alles wat ongezond is, onveilig, vervuilt, is niet biologisch afbreekbaar of
anderszins recyclebaar! De productie, verwerking ongezond, onveilig, verontreinigende stoffen is een
misdaad, MEVROUW R7

GM-Crop ( Monster zaad) > GM eten ( Ongezonde voeding)
genetisch gemodificeerde (Engineered) Gewassen zijn gebaseerd op de Seeds veranderd door de mens
van 1GOD's origineel ontwerp. Voor de toepassing van Hebzucht, Woekerhandel & beledigend 1GOD . 1GOD
wil niet dat Human Genetic reengineering. Evolutie is om te evolueren, muteren, ...

Achtergrond: Tijdens de Amerikaanse invasie van Zuidoost-Azië. Het Amerikaanse leger beval de
ontwikkeling en het gebruik van herbiciden (Agent Orange) ,
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een wapen van, Mass Destruction van de vegetatie en Eco-systeem. Gebladerte verwijdering maakte
het gemakkelijker uit de lucht naar pistool neer vluchtende kinderen, vrouwen en vee (Toename killrate) . De
vergiftigde ecosysteem geleid tot mutaties. Resultaat geboorteafwijkingen zieke mensen, dieren ..

Herbiciden zijn gevaarlijk, vervuilende bodem en waterwegen. Producenten, distributeurs van herbiciden
worden vervolgd, MEVROUW R7 . Regering die het mogelijk maken deze vervuiling wordt vervangen, MEVROUW
R7 . Eten vervuild (Herbiciden) is ongeschikt voor consumptie (Dier, mens) . Het is vernietigd!

Het herbicide fabrikanten (Greedy roofzuchtige parasitaire profiteurs)
uitgebreid van Plantkillers in Seed gifmengers. Een normaal zaad wordt aangepast met behulp van
technieken geleerd creëren van 'Herbiciden'. Deze wijzigingen maken onnatuurlijke mutaties ' Monster
Seeds ' . Wijzigingen aan te brengen zaden impotent om opnieuw te zaaien van gewassen, dwingen om
altijd te kopen zaden elk seizoen (Kwaad immoreel Greed) . Bijen weigeren genetisch gemodificeerde
planten!

Evolution ziet de gewijzigde Seed. Hiermee wordt tegemoet gekomen door een wijziging van elk ding dat
het zaad in contact komt met, ecosysteem, voedselketen.

Gewassen van genetisch gemodificeerde zaden uiteindelijk rechtdoor (brood) menselijke
voedselconsumptie of via diervoeder (Vis, vlees, gevogelte) . Schepsels (Sea schepselen, vogels,
zoogdieren) fed GM Gewassen rechtstreekse (Kip, varken ..) of indirecte (Knaagdieren eet zaad,
knaagdieren opgegeten door Predator, Predator gedood door Hunter wordt Gastronomisch diner ..) . Eet
geen GM diner!

Eten wezens eet invloed is op hun spijsvertering. Om gemodificeerde planten een wezens spijsvertering
dient aan te passen verteren (Genetische re engineer)

zelf via Evolution. deze onnatuurlijke (Anti GOD) Typ Evolution creëert onnatuurlijke
nieuwe soorten mutaties. Onbekende bedreiging!
Genetische modificatie (GM) Anti 1 GOD , een bedreiging voor de mensheid, alle andere wezens
en het milieu. GG-gewassen als gevolg van de stroming op effect verandert de hele
voedselketen. Het creëren van mutaties die nieuwe ziekten en Levensbedreigende Global Plagen
in alle leden van de voedselketen te creëren! Mensen zullen meer ziek worden, sterven jonger,
meer zieke baby's, meer miskramen ...

GM eten ( Ongezonde voeding) : Alfalfa, Babyvoeding, spek, brood, ontbijtgranen,
Canola, witlof, maïs, katoen zaad olie, eieren, ham, Margarine, vlees, Papaya, erwten,
aardappel, gevogelte, worstjes, Soja,
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Suikerbieten, suikerriet, Sweet-paprika's, tomaten, tarwe, courgette ..
Zeggen ' NEE ' naar GM eten !

Moet doen! Cure om deze bedreiging van de Mensheid en Eco System is preventie en
behandeling.

PREVENTIE! Hou op: GM Research, zaadproductie en
Gg-gewas groeit.
BEHANDELING! Overheid vervolgt: GM Scientist, Executives, directeuren, eigenaren, Crop
Growers voor misdaad tegen de mensheid en tegen het Eco-systeem. MEVROUW R7
Overheid eindigt bedreiging door verzengende GM Research en Seed
productiefaciliteiten. GM-gewassen worden verbrand. Verontreinigde grond waren
genetisch gemodificeerde gewassen werden gekweekt wordt verschroeid 3 jaar op
rij. Regering die niet deze behandeling' bestaat uit te voeren wordt vervangen.

NO GM> GEEN GM Seed> NO GM Crop> NO genetisch gemodificeerde levensmiddelen
Thuis eet geen genetisch gemodificeerde levensmiddelen! Moedig familie, vrienden, buren, collega's,
om niet te eten GM Food! Hou op (Niet-gewelddadige) ! Gemeenschap uit produceren, verkopen, kopen,
GM Food! Het is uw morele en civiele duty.to eindigen GM (Zaad gewas, voedsel) !

Ongediertebestrijding
Inside Insecticiden (chemisch) die worden gebruikt, vallen het zenuwstelsel. Ze maken
ongeboren, pasgeboren hyperactief. Insecticiden irriteren de mens en huisdier luchtwegen. Niet
binnen gebruiken Insecticiden. Houd binnen schoon en netjes.

buiten Insecticiden (chemisch) worden gebruikt op gewassen,
boomgaarden en voedsel. Gewassen, boomgaarden en voedsel dat zijn
besmet zijn ongeschikt voor menselijke of dierlijke consumptie. Ze worden
verbrand door de
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gemeenschap (Graafschap) . Insecticiden sijpelen in het watersysteem terecht te komen in de oceanen.
Vervuilende the Ocean Eco-systeem, vervuilende zeevruchten.

fracking
Fracking is een grote bedreiging voor het milieu, de gemeenschap, de mens ..

Fracking is het proces van het boren en het injecteren van fluïdum onder hoge druk in leisteen
rots breken deze gassen vrijgeven (Toxische) . De hoge druk triggers 'Aardbevingen'.

Elk proces moet miljoenen liter water. De Water heeft giftige chemicaliën en zand
toegevoegd. Tijdens het proces methaangas
(Verhoogt de opwarming van de aarde) en giftige chemische stoffen vervuilen de omgeving van het
grondwater. Het drinken van dit water heeft geleid tot gevallen van neurologische, sensorische en
respiratoire schade aan mens, dier.

Afvalfluïdum overblijft in boven- plassen verdampen. Vrijgeven van vluchtige organische
stoffen in de atmosfeer, verontreinigende lucht, waardoor ozon op grondniveau en zure
regen. Dit resulteert in een ongezonde vee, gewassen, fruit en verschrompeling oneetbaar
weiland .. Bewoners klagen over vermoeidheid, misselijkheid, hoofdpijn en erger.

Soms explosieven worden gebruikt, die aardbevingen veroorzaken. Het gebruik in de buurt van
breuklijnen kan een grote aardbeving veroorzaken. Deze explosies schade aan ondergrondse
reservoirs. Zij gassen die kunnen beginnen 'Wildvuur's'!

Fracking is een Ecologische Ramp. Fracking Ends!
Eigenaren zijn operators vervolgd, MEVROUW R7 . Regering die het mogelijk maken Fracking wordt vervangen,
haar leden ter verantwoording worden geroepen, MEVROUW R7 .

Vuilnis
De oprichting van Garbage wordt verlaagd!
Biologisch afbreekbare of herbruikbare verpakkingen wordt gebruikt.
Het maken van wegwerpproducten * LOOPT AF! Printing
Ongewenste e-mail * LOOPT AF!

Het maken van onnodige JUNK (Collectibles, gadgets, merkkleding ..) * LOOPT AF!

* Deze providers worden vervolgd, MEVROUW R7
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Het is uw morele en burgerlijke duty.to einde storten van illigaal Rubbish Garbage in uw
buurt community! Houd familie, vrienden, buren, collega's, bedrijven, gemeenschap,
verantwoordelijk voor vervuilende! Gemeenschappen out ruimte om afval te dumpen (Stort)
.
We moeten Garbage NU verminderen!

Papier
Snijd het gebruik van papier. Dit vermindert afval. Het bespaart bomen!

Vervangen kranten met digitale nieuws. Kranten brengen verouderde nieuws zonder video.
Kranten doel is om advertenties, celebrity gossip en verouderde sensationalist nieuws te
verkopen. Hou op! Het kopen van kranten!
Vervangen tijdschriften met digital publishing. Tijdschriften brengen verouderde gegevens zonder
audio, video. Magazines doel is om advertenties te verkopen, met weinig relavant nuttige informatie.
Zonder het voordeel van audio video. Hou op! Het kopen van tijdschriften!

Vervangen boeken met digitale publishing (E books, pdf's) . Boeken zijn zwaar. Updaten vereist
een nieuw boek. Ze hebben geen audio, video. Kan niet worden gekopieerd. Nemen te veel
ruimte. Hou op! Het kopen van boeken!
Vervangen dagboeken dagboeken met digitale bestanden. Diaries Journals zijn boeken (Zie boeken
vervangen) . Hou op! Het kopen van boeken!

Vervangen office memo's met e-mails. Vervangen papieren
archieven met digitale bestanden.

E

Einde papieren reclame ( Ongewenste e-mail) . Nooit meer Ongewenste e-mail!

Het verspreiden van Ongewenste e-mail wordt Environmental Vandalisme, MEVROUW R7 .
De inmiddels verouderde bedrukte papier wordt versnipperd. Geweekt in water. Zodra papperig wordt toegevoerd
aan de wormen van een worm boerderij.

Plastic
Plastics werpen microdeeltjes. Deze zijn in de voedselketen, waaronder de mens ingevoerd (Bloed,
organen) . Het opbouwen in het lichaam zijn ze een onbekende bedreiging voor de menselijke
gezondheid en overleving.

Vervangen plastic drank en voedselcontainers met herbruikbare glazen,
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keramische containers. End productie van alle plastic containers. End productie van alle
plastic bestek en rietjes. Breach is Environmental Vandalisme, MEVROUW R7 .

Vervangen plastic draagtassen met herbruikbare doek zakken. Einde maken van alle plastic zakken! Breach
is Environmental Vandalisme, MEVROUW R7 .
Vervangen plastic schoenen met stoffen of lederen schoeisel. Einde maken van alle plastic
schoenen! Schending, MEVROUW R7 .

Vervangen plastic kleding met bamboe, doek, katoen of wol kleding . Einde maken
van alle plastic kleding! Schending, MEVROUW R7 .
Vervangen plastic speelgoed met speelgoed gemaakt van metaal of hout. Einde maken van alle plastic
speelgoed! Schending, MEVROUW R7 .

Vervangen plastic behuizingen voor consumptiegoederen met omhulsels gemaakt van metaal of
hout. Einde maken van alle plastic behuizingen voor consumptiegoederen! Breach is Environmental
Vandalisme, MEVROUW R7 .

Vervangen plastic meubilair met meubelen gemaakt van metaal of hout.
Einde maken van alle plastic meubilair (binnen buiten) ! Schending, MEVROUW R7 .

Vervangen plastic sanitair producten met sanitair producten
(Binnen, buiten, ondergronds) van metaal. Einde maken van alle plastic sanitair producten! Schending,
MEVROUW R7 .

Einde gebruik, met kunststoffen in huis, school en werk.

Winkelcentra
In een winkelcentrum met 7 verkooppunten van dezelfde goederen
(jeans,..) bediend door 7 verschillende Woekerhandel Entiteiten is een verspilling van energie,
kapitaal, vloeroppervlak. 7 Verkooppunten vervangen door 1

cron verkooppunt (1 cron per segment) . Een Shopping Complex
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wordt vervangen door de ' CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) '! Parasitaire Predatory
Woekerhandel Entities (Shopping Complex, Retailers) zijn gesloten, eigenaren, exploitanten
worden vervolgd, MEVROUW R6 . Cron Retail vervangt alle Fastfood Klonen met een gezond (niet
alcoholisch) Beverage Bar. CRBC behoren tot een Shire Oasis (Custodian Guardian wonen hier) .

Nagelsalon maken giftige dampen. Ze zijn een gevaar voor de gezondheid een lucht vervuiler. Deze
vervuiling gaat het luchtcirculatiesysteem. Medewerkers hebben adembescherming. onwetende
klanten (Slachtoffers) niet. Deze winkels staan wijd open, het verspreiden van giftige dampen
ingeademd door voorbijgangers. Dit risico voor de gezondheid is het meest threating aan zwangere
vrouwen, pasgeborenen en ouderen. Als u zijn blootgesteld aan giftige dampen vervolgen de salon en
het Shopping Center for compensatie. Sluit ze op, ze te verbieden. Vervolgen eigenaars,
leidinggevenden, MEVROUW R7 Het geldt ook voor Beauty en kapsalons. Notitie! Geldt niet voor Hair
cutters.

Stedenbouw
Doel van Shire Planning is het land met de meeste voordeel van de Gemeenschap en Habitat benutten. Het
is van essentieel belang voor een communautair en Habitat te harmoniseren. Alle vruchtbare grond moet
worden gebruikt voor het verbouwen van voedsel, het fokken, het waarborgen van heiligdommen zijn
voorzien voor inheemse vegetatie en lokale inheemse dieren (Non buitenlandse) . Non vruchtbare grond
wordt gebruikt voor de binnenlandse, niet als huisdier gebouw. Bestaande gebouwen op vruchtbare grond
worden afgebroken en gerecycled op niet vruchtbare grond. Herenhuizen met ijdelheid tuinen, huizen,
appartementen, penthouses, zijn pensioen dorpen vervangen door Shire cluster woningen op
niet-vruchtbare grond.

Steden met 1 miljoen + bewoners en Snelwegen hebben 2 grote problemen:

vervuiling en spits congestie. Beide problemen moeten nu niet
later oplossingen. Bewaarder Guardian oplossing. Freeway Trams (Zie
Shire planning)
het vervangen van individueel vervoer! Rail vervangt long haul grote vrachtwagen
transport.

Tijdens een tocht in Australië honderden schapen riepen ze kwellende
langzaam stierven van de dorst. In de omgeving golf cources drenkte
haar putting green. Golfers dronken gekoeld water meestal gemengd met
alcohol.
Dit is ranzig! 1 GOD is boos. Golf een domme nutteloze elitair entertainment. Het eindigt! Golfbanen
worden gerecycleerd voor voedsel verbouwen.
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Golfers zijn nutteloos leden van de gemeenschap. Ze zijn ongeschikt om leidinggevende posities
vast te houden. Bewaarder Guardian SCHANDE SHUN!
Het drinken van een tekort aan water en tocht maken het onaanvaardbaar om particuliere, commerciële
en toeristische zwembaden zijn geopend. Alle zwembaden zijn gevuld met grond. Eigenaren worden niet
vergoed. CG SCHANDE SHUN!

Celebrity sport moet speciaal voorziene faciliteiten (Hall, Stadium ..) , infrastructuur (Spoorweg..) . Deze
verspilling van communautaire middelen en zorgt voor lange termijn (Graafschap) schuld. Faciliteiten
zijn een energie-verkwister en een hoop afval. Stoppen met het bouwen van deze faciliteiten en slopen
van bestaande.

Deze gebeurtenissen leveren entertainment, Alcohol, Cola, andere zoete dranken, gokken,
ongezonde voeding (Vet, vet, zout) vaak gepaard met geweld (Aanval, woede, het gooien van
voorwerpen, vandalisme) . Event creëren een hoop vuilnis (Flessen, voedsel, papier, plastic,
blikjes) hoeven opslaan
(Landfill') . Gokken leidt tot criminaliteit: Het bedriegen (Nobling, tuigage resultaat ..) ,
Intimidatie, chantage, geweld. Hiermee eindigt!

Animal Exploitation
Wreedheid stopt. Batterij behuizing is gesloopt. Wordt vervangen door 'vrije uitloop'. Batterij
behuizing operatoren worden vervolgd, MEVROUW R4 .

Life Het vervoer van dieren verder dan 30 km eindigt. Inbreuken door primaire producent, agent,
vervoerder worden vervolgd, MEVROUW R4 .

Circus dier entertainment-Shirt. Dierlijke trainer, Circus operator worden vervolgd, MEVROUW
R4 .

Themapark dier entertainment-Shirt. Dierlijke trainer, Themepark operator worden vervolgd, MEVROUW
R4 .
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Dierentuinen zijn gesloten en vervangen door wildreservaten welk huis alleen lokale specie. Illegale
Zoo is gesloten, de exploitant krijgen's, MEVROUW R4 .

Animal vecht End. Eigenaar van het dier, trainer, promotor worden gekooid, MEVROUW
R4 . Iedere persoon (S) het verstrekken van het gokken te krijgen, MEVROUW R6

Racing dieren Ontwerp. Racing venue gesloten zijn, gesloopt. Racing dier eigenaar, trainer en
Racing venue operator worden vervolgd, MEVROUW

R4 . Racing venue worden gesloopt.
Thrill doden (Safari jaagt, Royal jaagt, andere jachten) of
Animals Ends.
Promoter, worden Hunters vervolgd, MEVROUW R4
Alleen Rangers kunnen dieren ruimen.

EEN

Landbouw: overbezetting van de veestapel per acre leidt tot overbegrazing en de

uiteindelijke erosie van de grond. Resulterend in underfed lijden dieren. Voorraden,
overbegrazing eindigt. Voor elk lijden dier boer, eigenaar van een ranch te krijgen, MEVROUW
R4
E

Erosie van de grond treedt ook op wanneer alle bomen uit het land worden verwijderd. De

belangrijkste reden voor erosie van het land en het lijden van de veestapel is mis beheer en te klein
een operatie. CG oplossing: Shire creëert cron met gekwalificeerde mensen en commercieel
levensvatbare exploitatie grootte.

Leger
Militaire vervuilen met transport en explosieven, AN
(Atomic nucleaire) , B (Biologische) , C (chemisch)
wapens. Ze zijn een bedreiging voor de menselijke, dierlijke, plantaardige leven. Wetenschappers
die deze wapens te maken krijgen MEVROUW R7 .

Productie faciities, voorraden van deze wapens
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afgebroken, vernietigd door de SHIRE. Governmentthat maken de productie of de opslag van deze
wapens worden vervangen en krijgen, MEVROUW R7

OVERLEVING Gebed

Survival Day 11.1.7.

Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam) Thanks' u voor het voortbestaan van
de mensheid
Ik proberen te helpen mijn lichaam, specie en gemeenschap overleven I survival mijn
nummer 1 prioriteit Gelieve te steunen mijn inspanningen om te overleven voor de glorie
van zal maken 1 GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Survival dag (CG Kalender)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Fun-Day thema's * dat immportant zijn van milieuorganisaties:
Dag vervuiling 4.2.7 ~ ontbladeringsmiddel Day 6.2.7 ~ Holocaust Day 8.2.7
Habitat Dag 9.1.7 ~ Survival Day 11.1.7 ~ Pet Day 11.3.7 Een goede gezondheid Day 12.1.7 Verslavingen
Day 12.2.7 Struik Dag 13.1.7 Boomfeestdag 13.3.7 Fun-Day thema's zorgen voor een
gemeenschap nodig om te vieren beschaamd en te onthouden.

* New-Age time-management
Branden, afval, vervuiling, milieu vandalisme zijn niet alleen een bedreiging voor deze
generatie, de volgende generatie maar komende generaties.
Kinderen zijn de ouders die branden, vuilstortplaatsen melden, maakt te veel vuilnis, vervuilen de
lucht, bodem, water, zijn milieu-vandalen, het vernietigen van hun Childrens toekomst. Ouders
houden verantwoording, te verwijderen en MEVROUW R7 politici die het mogelijk maken of
verantwoordelijk zijn voor: Branden, afval, vervuiling, milieu-vandalisme!

Non-ademende Air Je hebt 4 minuten te leven No-vloeistof
inname. Je hebt 4 dagen om te leven!
Bewaarder Guardian leven in harmonie met 1 GOD 'S creaties!
Veel Environmentalist hebben huisdier oorzaken. Ze besteden passie, tijd en geld. Allemaal heel
mooi, maakt een persoon een goed gevoel.
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De smalle grenzen van de meeste oorzaken. Resulteert in geen vooruitgang in de grote menselijke
overleving oorzaken: Verontreiniging (Lucht, grond, water) , Geweld (Thuis, gemeenschap, mondiaal) ,
Rijkdom Apartheid (Landgoed doorgeven van positie, macht, rijkdom, parasitaire, roofzuchtige,
woekerwinsten) , Klimaatverandering!

Alleen een organisatie met morele kracht, eindeloze doorzettingsvermogen en
1 GOD gegeven oplossingen kunnen overleven van de mensheid te verzekeren.

Doe met ons mee! > Groen! > Ben een Bewaarder!

Bewaarder Guardian ook houden aan No Geweld Concept, Chain of Evil, economisch
concept, 7Scrolls, N-At-m.

Einde
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