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Shun un kauns

Green Concept
Būt zaļā cilvēka izdzīvošana !!!
Turētājbanka Guardian " GREEN Concept "cenšas",
lai savukārt cilvēki no tā apdraud citu cilvēku
un ' Planēta Zeme '. Into pārzinis 1 GOD 'S
darbi!
būt ' zaļš ' sākas mājās ietver kaimiņus un
kopienu. Turētājbankas Guardian Gathering
ir vietējais aktīvists hub (Vide, sociālais
taisnīgums, reliģija) .

Mēs aicinām visas vides speciālists mums pievienoties, "Start CG salidojums.

Kopā pieņemsim aizsargātu mūsu skaisto planētu. Aizturēt, piesārņotājiem, vides
vandāļi, klimata pārmaiņu noliedzēju, Parazītu plēsonīgajām spekulantu, atbildīgu (Katru
dienu nav vardarbīgs) !
Turētājbanka Guardian Shun un kauns . Kopienas tur vainīgs pārskatatbildību, JAUNKUNDZE R1-7
. Ievēlēt valdība ka pagriezieni Green Concept uz likumu.

Katrs cilvēks, dzīvnieks have a 1 GOD devis tiesības nav toksisks, nav piesārņoti,
elpojošs, tīru gaisu! Katrs cilvēks, dzīvnieks have a 1 GOD devis tiesības nav toksisks,
nav piesārņoti, dzerams tīru, svaigu ūdeni! Katrs cilvēks, dzīvnieks have a 1 GOD ņemot
vērā tiesības, kas nav toksisks, nav piesārņoti, non ģenētisko modificēšanu,
ēdamais, veselīgs, pārtiku! Katram cilvēkam, ir 1 GOD ņemot vērā tiesības uz
aizsardzības, pieejamu apģērbu un apavu!
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Katram cilvēkam, ir 1 GOD ņemot vērā tiesības uz higiēnas, aizsardzības, pieejamu
pajumtes! Katram cilvēkam, ir 1 GOD ņemot vērā tiesības uz bezmaksas ārstēšanu, ja
slimības!

Katram cilvēkam, ir 1 GOD ņemot vērā tiesības uz vardarbīgu bezmaksas kopienā!

atkarības
Atkarība atkārtojas kompulsīvi uzvedību gandarījums uztveramo vajadzību. Narkomānu
mānīt sevi, nevis pieņemot kaitējumu viņu uzvedība dara. Kaitējumu sev, ģimenei,
draugiem, darba biedriem un sabiedrībai. Glabāt narkomānu prom no bērniem.

Narkomānu ir maldīgas! Narkomānu nedomāju, ka viņi ir atkarīgi tik ilgi, kamēr tie
bauda to-paši un kopā turot savu dzīvi.
Reāli, atkarības ierobežošanai narkomāni individualitāti un brīvību, jo tie kļūst
ierobežota viņu uzvedību.

1GOD gaida dzirdēt no jums!

YY

ATKARĪBA lūgšana

YYY
atkarība diena 12.2.7.

dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs aizbildni (1 st nosaukums) Palīdzi man būt atkarīgais

Palīdzība Cilvēce satur atkarības Sodīt atkarībām sniedzējiem
dzīvē un pēcnāves dzīvei Ļaut šai kopienai būtu atkarība brīvi
godam 1 GOD & Good Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota Addiction dienā! Vai, kā nepieciešams.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Narkomānu ar nelegālajām atkarībām baudīt noslēpumains dabu ieraduma! Nelegālas
atkarības izraisīt cietumsodu, no pašcieņas zudumu.

Narkomānu ir neziņā (Stulba) , gullible (dumjš) un vāja (nožēlojams) !

Kad cilvēki ir atkarīgi, viņu prieks bieži kļūst vērsta uz pildot savus ieradums, reliving
atcelšanu. Nevis pilns
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svārstās no pieredzes, kas veido visu savu potenciālu laimi nav atkarības. Morālu,
pilsonisko pienākumu, Vienmēr ir hold addics atbildības.

Atkarīgi kļūt par draudu sev un sabiedrībai. Viņi kļūst maldīgas, amorāla, negodīgs,
nodevīgs, savtīgi, uncaring un anti sociālā. Morālu, pilsonisko pienākumu, Vienmēr
ziņojums addics.
Narkomānu vajadzīga psihiatrisko palīdzību un palīdzēt atbalsta grupas. Recidīvu Narkomānu
atrodas karantīnā, lai aizsargātu sabiedrību, jo īpaši jauniešu.

Adrenalīns Atkarība
Adrenalīns, hormons, kas darbojas kā neiromediatoru. Galvenais iemesls stresa
reakcija uz draudiem fiziskajai integritātei ķermeņa.

Pārmērīga dalība aerobika, auto sacīkšu, skriešanas, debesis niršanas ...

Dalība dod adrenalīna pieplūdums, kas izraisa atkarību. Šie Narkomānu kļūt
nomākts, kad viņi nevar saņemt savu rush ".
Kad Adrenalin nokļūst asinsritē tā rīkojas, lai palielinātu
sirdsdarbība, asinsspiediens, paplašina skolēnu, paaugstina
cukura līmeni asinīs un novirza asins plūsmu no ādas un iekšējo
orgānu. Cilvēki, kuri bieži saņem dusmīgs, vainīgs, satraucoša
rosināt to adrenalīnu, pat ja tie var sēdēt ap neko nedarot cits. Dusmīgs,
worried_ Meditējiet.

Vajadzība pēc ātruma ir adrenalīns bēdas.
Jebkura sacīkšu dod adrenalīna pieplūdums. Uzvara dod vēl
lielāku pieplūdums. Cilvēka ķermenis nav paredzētas
ātrumam. To nav nepieciešams ātrums. Uzvara ir egoistiski.
Uzvarētāji jāsteidzas potenciālos klientus, kas vēlas vairāk. Zaudēt Līdsas ar trauksmi. Tas trauksme izraisa
izmisums. Vēlas, lai uzvarētu par katru cenu (Krāpšanos, vielu ļaunprātīgu izmantošanu, nogalināt, lai uzvarētu
..) .
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Anti sociālā uzvedība dod adrenalīna pieplūdums.
Jo vairāk nepatīkams, vardarbīgajos jo lielāka steigas. Uzdot jebkurš
punk ceļu teroristu (Pārpūle, astes selekcijas, nogriežot, stumšanu no
ceļa, papildus skaļi wheelies) , Bandas loceklis (Huligānisms, vandālisms,
vardarbība) , sērijveida slepkava (Nodarot bailes, sāpes, nāve)

Anti sociālā uzvedība drauds sabiedrībai tiek procecuted JAUNKUNDZE R1-7
Tas ir civiltiesisks pienākums ziņot ceļu dusmas, bīstamu braukšanu, nelaimes gadījumiem.

Bīstamas darbības (Stunts, thrillseeking ..) dod adrenalīna
pieplūdums. Cilvēki, kuri citādi nevar iegūt uzvarētājus skriešanās
darīt bīstamas lietas. Šīs aktivitātes veicina copycats kurš savainojas,
nogalināti, ir draudi citiem. Bīstamas darbības beidzas, JAUNKUNDZE
R2 . Dalībniekiem ir jāmaksā par glābšanas un medicīniskās garantijas
maksas.

Būt Adrenaline narkomāne ir slimība. Meklējiet palīdzību!

alkohols Atkarība
Alkohols tiek patērēta dzērienu un ēdienu. Lieto alkoholu un noved pie uzvedības
izmaiņām (Dzeršana) . dzeršana , alkoholisms ir galvenais cēlonis negadījumiem,
uzbrukumu, rapsis, vandālisma. Drunks ir slogs, traucēklis un drauds sabiedrībai.

Alkoholisms ir nospiedošs nepieciešams patērēt alkoholu.
Tāpat kā visas narkomānu Alkoholiķi īstenot savas savtīgās vajadzības iepriekš,
ka citu un sabiedrību. Alkoholiķi būs ubagot, aizņemties un nozagt saņemt
dzērienu! Alkoholiķi ir nepieciešama ārstēšana. Ārstēšana sastāv no žāvēšanas
out! Ārstēšana nav izārstēt. Alkoholiķi drīz ir atpakaļ tiek dzērāji!

Labākā palīdzība Alkoholiķu ir apturēt pieejamību alkoholu.
Ražošana, mārketings un Alkohola galiem izplatīšanu.

ZERO TOLERANCE ar alkoholu !!!
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KRISTIETĪBA ir galvenais iemesls alkoholisma izplatīšanos.
Christian Idol (Viltus elks) Jēzus (Viltus mesija) teica kristiešus
no alkohola (sarkanvīns) . Kristieši lietot alkoholu reliģisko haoss
un ārpus reliģiskās pulcēšanās. Christian HE Un viņa no
alkohola pirms pārošanas. Christian SHE nepārtraukta alkohola
grūtniecības un zīdīšanas laikā (Bērns ir dzimis alkoholiķi) .
Kristīgie vecāki mudināt savus bērnus no alkohola. Kristīgie
vecāki ir slikti vecāki!

Jauns Christian kam tika atšķirti no alkohola redz pie putru
baznīcā, Priest, vecāki, draugi, kaimiņi alkoholu. Jauns
Christian redz vecāki dzer alkoholu mājās, leisuretime un
funkcijas. Jauna Christian (HE un viņa) kad
socializēšanās savā vecuma grupā saskaras spiedienu iedzeršana dzēriens būt
pieņemams. Young Christian HE saņemt jaunu viņa dzērumā mate vai rapša. Abi kļūst par
"Trash". Kauns, Shun, Trash!

Kristiešu mūki nevarēja atrast garīgo iedvesmu caur lūgšanām
un lasot Svētos pievērsušies Alkohola par garīgo iedvesmu. Ne
laimīgs, mūki ražo savu alkohola. Izgatavošanas un dzeramā
alkohola tur mūki nemainīgā stāvoklī piedzēries stupors. Tagad
viņi bija ieskatu (La la zeme) .

Katoļu skolas ir kā krodziņi. Direktoriem ir bārs (Dārgs
alkohols) Skolotāji Social Club ir bārs. Administrācijai ir vīns (lēts)
par putru un finansējuma palielināšanai.

Katru piektdienu un sestdienu piedzeras kristieši Bash, izvarošana un nogalināt.

Svētdien viņi "atzīties" get "piedots". Pēc tam, kad viņi iet uz haoss dzērienu (Alkohola) .
Pēc baznīcas viņi iet iedzeršana dzērienu ar draugiem, ģimeni. Iedzeršana dzērienu
kristieši ir galvenais iemesls "Vardarbība ģimenē". 1GOD ir raizējoties, ne piedot, bet
saukt pie atbildības tā dara Cilvēce. Katrs piedzēries tiek saukti pie atbildības.

Kristietība jo tas mudina alkohola patēriņu nav
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pieņemams kā reliģijas vai kulta. 1GOD nevēlas Cilvēce iznīcināt savu veselību, patērē
alkoholu. 1GOD ir neapmierināts ar Christian atkarību no alkohola. Piezīme! 1 GOD held
Jēzus atbildīgi, lai veicinātu Alkoholisms. Jēzus tika spīdzināts un pavirši krusts.

Saki NĒ kristietību !!! Saki NĒ alkoholu !!!
JĀDARA :
Viņa nav pāroties ar piedzēries HE. HE nav pāroties ar piedzēries SHE. SHE dzeršana
grūtniecības laikā tiek likts zem mājas arestu. SHE dzert zīdīšanas laikā tiek likts zem
mājas arestu. Kopa ir pienākums rūpēties par katru nedzimušam, jaundzimušo. Alcoholic
viņa nav piemērots, lai būtu vecāks. Audžuvecāki paaugstināt alkoholisko viņa bērnu.

Vecāki ar nepilngadīgiem bērniem (SHE 17, HE 18) ka alkoholu ir nepieņemami. Katrai
sabiedrībai ir pienākums rūpēties par katru saskaņā ar vecuma bērnu. Alkoholiskie Vecāki
Svētais laulību līgums tiek atcelts viņu nepilngadīgie bērni tiek palielināts par audžuvecāki.

Izglītības iespējas ir alkohola bezmaksas. pedagogi (Direktoriem, skolotājiem,
administratori) kurš celt, patērē alkoholu izņemt un aizliegts skolām. Christian
Izglītība-telpas ir nodotas sabiedrības izglītošanas (Bez atlīdzības) . Christian Pedagogi
(Direktoriem, skolotājiem, administratori) izņem un aizliegts Education. Viņu skolas
bāri nojaukta to Alkohols tiek iznīcināta!

Katru kopiena (Shire) ir pienākums rūpēties par saviem
iedzīvotājiem. Alkohols kopiena draudi ir ietverts un novērsta.
Katrs Shire ir aizliegt alkohola un ieviest aizliegumu. Rajons
aizliedz ražošanu un izplatīšanu alkoholu . Nelegāla ražošana,
Alkohola sadale tiek sodīti: JAUNKUNDZE R6

Esošās ražošanu, Alkohola izplatīšana ir pārtraukta un slēgta. Viss spirts tiek
iznīcināts. Kompensācija netiek dota.
Liegt kristiešu baznīcas, kulti labdarības statusu un nodokļu atbrīvojumu. Padarīt tiek dzērumā
noziegumu, JAUNKUNDZE R2 Nav bail par drunks.

Noziegumu, kas izdarīts, atrodoties alkohola reibumā dubulto rehabilitāciju.
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Filtrēts ūdens labas
veselības !!!

Narkotikas Atkarība
Ir zināms, ka narkotikas (Prātā apreibinošas vielas) ir slikta
cilvēka organismā. Vēl 99,9% no narkotiku entuziasti lietot
narkotikas pēc izvēles. Tie ir neparasts mēms un anti kopienas
neģēlis.
Nejūtos žēl narkotiku cienītāji viņu problēma ir pats no sevis.
Tie ir slogs un drauds. Turiet to atbildību, everytime.

Cage šie draudi uz sabiedrību, JAUNKUNDZE R4 .
Ražotāji, izplatītāji, sniedzēji prātā-apreibinošas vielas, nelikumīgas vai
legalizēta (Bad likums) , Ir būrī, JAUNKUNDZE R7 . Slikts likums atcelts, ar
atpakaļejošu datumu.

Marihuāna Codein nav zāles. Tos nedrīkst izmantot. Tie ir illigal narkotikas, JAUNKUNDZE
R7

Noziegumu, kas izdarīts, bet reibumā prātā
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pāršūšana viela (S) trebles (X 3) Rehabilitācijas. Būt reibumā Alkohola un prāta
nemainot vielu rehabilitācijas tiek palielināts ar koeficientu 5. Piezīme! Pagātni un
tagadni narkotiku, alkohola junkies var nodarbināti tikai ' WMW x2 'Vai zemākas.

ZERO TOLERANCE uz
MIND apreibinošas vielas
ēšana Atkarība
Ēšana ir būtiska, mēs nevaram dzīvot bez tā. Ēšana ir nepieciešamība, nekā ēšana ir atkarība. Overeaters
(Trāns cilvēki) var skatīties uz priekšu, lai iegūtu, blubbery, iegūt vairāk nosvīdis, riepu vēl viegli,
grūti atrast audumu, kas piemērots, atrast krēsli neērti saspringts, nepatikšanas saistīt kurpju
saites, ir aizsērējusi artērijās, augstu asinsspiedienu, saņemt diabēta mirst jaunāki, iespējamās ir
aptaukošanās bērniem.

Trāns ir labs nīlzirgu un vaļu. Par cilvēkiem pārāk daudz trāns ir sickening. Būt liekais
svars padara cilvēku vairāk no elpu, apātisks, riepu viegli, ir vairāk sickies, kļūt par
apgrūtinājumu
sevi, ģimenes, darba
biedriem, draugiem,
sabiedrībai. Būt vairāk svara,
nav pieņemams. Palīdziet
cilvēkiem zaudēt svaru.

Apstāties ir blubbery. End kam alkohola un
saldinātājus, pārtikas un dzērienu. Samazināt
strauji izmantojot dabiskus saldinātājus,
samazināt nātrija daudzumu, izmanto tikai
Jodēta sāli. Stop ēšana ražotas un GM
(Ģenētiskā modificēts) ēdiens.

Banketu, svētki, Smorgasbord, garas maltītes veida ēšanas ir out. Virs ēšana ir out.
Kas lieto alkoholu, kamēr ēšana ir out. Desert s ir out. Ēšanas neliela daļa ir ir.
Dzeramais ūdens ar maltīti'S ir.

8

1 baznīca 15.02.2.1 N-At-m
Likums Devējs Manifests Kā tas ir rakstīts, ka jābūt!

1 Dievs 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbanka Guardians

www.universecustodianguardians.org

Ievērojiet Turētājbankai aizbildnim "ikdienas rutīnas." Samazināt summu

tu ēd katru maltīti. Dzert nesaldinātas dzērieniem. Izvairieties fissy dzēriens.
Vai ikdienas dienu, nakts vingrinājumus. Novērot 'nakts vakara zvans ". Lūgties :

1GOD gaida dzirdēt no jums!

YY

YYY

trāns - Lūgšana
dārgs 1GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies apgādei ar mani Daily
dzērienu un pārtikas Palīdzi man nav pārēsties un kļūt blubbery

Es cenšas būt pelnījis mazo porcijas pārtikas katru dienu drīkstu saudzējuši
agonizing veselības problēmas, jo pārēšanās godam 1GOD & Good Cilvēces
Trāns cilvēki izmanto šo lūgšanu pirms katras barības!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Azartspēles Atkarība
Azartspēļu izmanto cilvēka vājumu, viltu dot postu cilvēkiem, ģimenēm un
sabiedrību. Azartspēļu veicinātājiem upuris par vāju izmisušu cilvēku. Azartspēļu
envoles derību (Uz kaut ko) , hedžēšanas
(Apdrošināšana, nākotnes, izvēles ..) , loterijas (Jums jābūt, lai uzvarētu to) , spekulācijas (Cerot
aktīvu vērtības pieaugums) . Vai nav žēl spēlētājiem. Vājas, egoistiski, hanteles indivīda
uzskatu, ka tie ir pelnījuši neiegūtos bagātību. Viņi nav. Turiet viņus pie atbildības JAUNKUNDZE
R7 .

Realitāte izklaides dalībnieki ir visvairāk neērts
Gamblers. Viņi uzvedas pretīgi, piekrāpt,
maldināt, gulēt, pazemot citus, paši, azartspēļu,
ka viņi uzvarēs. Uzvarētāji zaudēt savu
laimesti līdz 100% nodoklis par laimestiem. Negūtie ienākumi tiek aplikti prom. Shun Spēlētāji,
īstenotāji, sponsori ..
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Izmantojuši tautu vājums ir noziegums, sprosta azartspēļu pakalpojumu
sniedzējiem, JAUNKUNDZE R7 . Azartspēļu vietām

(Derības veikali, kazino, apmaiņai, realitātes izklaides, Biržas) ir
slēgti. Visa peļņa, aktīvi azartspēļu pakalpojumu sniedzēju,
profesionālā
kāršu spēlmanis (Fondu pārvaldītājs, zemes spekulants, nākotnes tirgotājs, daļa tirgotāju, ..) tiek
konfiscētas. Atcelt dzimtīpašums (Īpašums Investīcijas) .

Individuls ", kas uzvarēs , zaudēt līdz 100% nodokļa laimestu. Valdība, kas ļauj azartspēļu
aizstāj tā dalībnieki saņem JAUNKUNDZE R7 .

Spēlmaņi ir mēms, maldinātie, egoistiski slikti cilvēki. Azartspēļu pakalpojumu sniedzējs ir
mānīgas parazītu agresīvas spekulants s. Abi ir BAD un ir atbildīgi.

ZERO TOLERANCE azartspēlēm
iepirkšanās Atkarība
Jūs ievadiet veikalu, un jūs nevar atstāt bez
iepirkšanās. Jaunais produkts ir izlaists vai ½
gada "Sale", jūs stāvēt ārpus veikalu daudzas
stundas, jums ir jābūt 1 st lai iegūtu produktu (S) .
Jūs esat atkarīgais! Iepirkšanās junkie!

Spekulantu izmantot narkomānu savā labā. Mārketinga radīt kaut
ko jaunu (Parasti nevajadzīgu junk) . Tad pārdot to par kaut ko, ka
ikvienam ir jābūt.
Reklāmas kampaņa ir galvenokārt vērsts uz iepirkšanos junkies. Junk sniedzēji Iepirkumu
narkomānu ir liels avots atkritumu un atkritumu. Reklāma nenoteiktas Essentials galiem.
Piegāde Junk pastu uz pasta kastes galiem, pārkāpumiem: JAUNKUNDZE R4 . Non
Būtiskākais ir papildus 50% nodoklis. Junkie meklēt palīdzību.

Atbildīgā iepirkšanās: Nav impulsu iepirkšanās
(Veikt iepirkumu sarakstu un pie tā) . Veikals atsevišķi. Tikai
pirkuma essentials (Nav junk) .
Nelietojiet kredītkarti.
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smēķēšana Atkarība
smēķēšana atkarība, cilvēks posts!
Smēķētāji smirdēt no mutes, viņu apģērba stinks
viņi smirdēt augšu telpā. Viņu pelni un izsmēķi ir
visur. Tie ir netīri, pretīgi, smirdošs indivīdiem. Izvairīties
viņiem! Kauns viņiem.

Smēķētāji ir veselības risks sevi. Viņi sadedzināt viņu lūpas,
zobi, smaganas, mutes, rīkles, balsene un plaušas kļūst
slims, par apgrūtinājumu sabiedrībai. Smēķētāji ir slinks
kārtošanas daudz dūmu pauzes un pašu izraisīts sickies.

Smēķētāji ir veselības apdraudējumu citiem. Grūtnieces smēķētāji ir hurting viņu nedzimis. Pēc
piedzimšanas tie jaundzimušo tiek notiesāts uz dzīvi, kam veselības problēmas. Tie var būt
deformācijas, traucējumiem .. hurting nedzimis: JAUNKUNDZE R3 Bērni no smēķēšanas
vecākiem ir iesūdzēt viņu vecākus par kompensāciju.

Smēķētāji ir nolaidīgi. Viņi sāk ugunsgrēki, zāliena mājas,
mežs. Tie ir saukti pie atbildības,
JAUNKUNDZE R4 un maksāt kompensāciju. Smēķētāji uguns,
ievainoti cilvēki, dzīvnieki, JAUNKUNDZE R5 . Tā nogalināja cilvēkus,
dzīvniekus, JAUNKUNDZE R6

pasīvā dūmu (Uzbrukums) sāp cilvēkiem. Smēķētāji, kas rada pasīvā dūmu tiek sodīti, JAUNKUNDZE
R3 . Vienības (Atpūtas, izklaides, darbs ..) kas ļauj smēķēšana tiek sodīti, JAUNKUNDZE R3
un ir jāmaksā kompensācija. Valdība, kas ļauj smēķēšana tiek aizstāti un saukti pie
atbildības, JAUNKUNDZE R7 .

1951. gadā * tika konstatēts, ka smēķēšana ir neveselīgs smaga draudiem.

Valdība un valsts aģentūrām, departamentiem, kas nav "aizliegums" smēķēšana nav kalpot
un aizsargāt kopienu. Retrospektīvā normatīvo aktu pieņemšanas un tie vainīgs get, JAUNKUNDZE
R7 .
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Jebkura persona vai personu grupa, uzņēmums vai cita struktūra, kas veicina

(Reklāma, mārketings, freebies) ļauj (Vecāki, skolotāji, darbs, klubi, ēstuves,
izklaides vieta) , peļņa (Ražotāji, piegādātāji, vedēji, vairumtirgotāji, mazumtirgotāji) Padara
pieejamu "smēķē" un vai smēķēšanas piederumi, JAUNKUNDZE R7

Tas nav svarīgi, ko "smēķē" satur.

No smēķēšanas akts ir risks veselībai.

ZERO TOLERANCE ar smēķēšanu !!
Jaunā tehnoloģija Atkarība
Jaunu tehnoloģiju junkies var būt uzjautrinoši. Viņi nometnes ārpus mazumtirgotājs gaida, lai
iegādātos jaunu pāri izdevīgiem sīkrīku. Cik muļķīgi!

Jaunā tehnoloģija cienītāji dumjš mutāciju Iepirkšanās atkarības. Ir lielākais cēlonis
atkritumiem. Viņi izmetiet preces, darbs un ir ilgs lietošanas bye datumu. Viņi nekad
iemācīties izmantot savu jauno tehnoloģiju. Tā kā tie nav to pietiekami ilgi. Šie junkies
pārvērst ilgtermiņa produktus vienreiz.

Lielākā daļa Jaunā tehnoloģija nav pārstrādājams. atkritumu apglabāšanas problēmas Shire un
nākamajām paaudzēm veidošana. Mikročipu ražotājs izceļ jauno mikroshēmu ik pēc 6
mēnešiem, lai rūpētos par jauno tehnoloģiju junkies . Perfekti funkcionējoši mikroshēmas tiek
atmesti. Kas par atkritumiem. Vides vandālisms. Ražotāja, izplatītāja, JAUNKUNDZE R7

Kopienas jāiestata vadlīnijām. Turētājbanka Guardian risinājums, katrs jaunais produkts
ir glabāšanas laiks 7 gadi. To nevar aizstāt ar jaunu modeli 7 gadus. pārkāpumi, JAUNKUNDZE
R7

Cilvēki, organizācijas, kas rada junkies un padeves atkarības ir
nicināmi, amorāla, noziedznieki.

Tie ir atbildīgi: JAUNKUNDZE R7 .
PIEZĪME !! Tas attiecas uz visiem "narkomānijas". Vecāki nepilngadīgajiem (17 SHE, 18 HE) ir atbildīgi. JAUNKUNDZE
R1 , 1 st nodarījums, 2 nd apvainojums JAUNKUNDZE

R2 , zaudēt visus savus bērnus. Vai neizskatās pēc otras ar nepilngadīgajiem.
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BURNING
Pēc tam, kad cilvēce atklāja, kā izmantot uguni. Tā redzēja to kā svētību.
Wood degšana tika papildināts ar fosilā kurināmā dedzināšana. Angļu

Kristieši Iepazīstinām ar industriālo laikmetu sāka piesārņojumu,
kas ved uz klimata pārmaiņām. Uguns un degšanas tagad ir
drauds, lāsts.

STOPBURNING, tagad !!!
Visbīstamākais daļa apdedzināšanās ir, smēķēt. Jo ugunsgrēki
greates drauds veselībai, mirstība ir dūmu ieelpošanas. Uz lielāku
mēroga Smoke pieaugošo augšup atmosfērā Aptur siltuma izplūst
kosmosā.
Virszemes ūdens sasilda, virsmas zemes sasilda, ledus kūst:
Klimata pārmaiņas!

Lai izdzīvotu cilvēka ķermeņa vajadzībām Elpojošs

Air. Cilvēki dedzināšana lietas ir

galvenais drauds "elpojošs gaisā".

Ne elpojošs Gaisa Jums ir 4 minūtes, lai dzīvot!
ZERO TOLERANCE TO AIR PIESĀRŅOTĀJS !!!!!!!
enerģija
Pārāk daudz brīvā laika, pārāk lielas mājas, pārāk lieli ienākumi, pārāk daudz ANO nepieciešams
sīkrīkiem, ir izveidojis smaile arvien pieaugošo enerģijas vajadzības. Pašreizējais Enerģija ir piesārņo,
ir augstas nosakot izmaksas, augsta darbību un uzturēšanas izmaksas. Piesārņojošu enerģijas
balstās uz dedzināšana. Burning tiek aizstāts ar ne dedzināšana.

Iekšzemes un ne iekšzemes dedzināšanas mēsliem, koka,
ogļu, gāzes un naftas gatavošanas, apkures un
elektroenerģijas, Beidzas! Spēkstacijas, kas deg (Ogles,
naftas gāze, urāna)

lai radītu enerģiju, ir Izslēgt un demontēts. Enerģija
tiek ražots, ne dedzināšana. Piesārņojošo
īpašniekiem, uzņēmējiem
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kriminālvajāšanu, JAUNKUNDZE R7 . Urāna un ogļu raktuves ir slēgtas, nosegts. Tas ir īpašnieki, operatori
būrī, JAUNKUNDZE R7

Burning ogles rada lielu daudzumu gaisa piesārņojošo dūmu (Oglekļa dioksīds) . Oglekļa
dioksīds iešanu uz augšu. 50% tiek izskaloti pēc lietus pārējie sanesumi atmosfērā bija
tas uzkrājas. Oglekļa dioksīds ļauj cauri saules gaismu, lai apsildītu Zemi, bet novērš
dažas no siltuma tiek izstarots atpakaļ kosmosā (Globālā sasilšana) . Rezultāts Zemes
virsma ir lēni uzsilst. Šī sildīšana no virsmas temperatūra ir krasi pieaudzis, kopš gada
'O' * (2004) . Tas sasilšana samazina izmēru ledāju un polāro ledus cepures. Rezultātā
jūras līmeņa celšanos un klimata pārmaiņām.
* CG New Age laika vadība
C

Ogles tiek transportēts ar atvērtu (bez pārklājuma) ritošais sastāvs.

Ogļu putekļi ir izpūstas uz: dzīvnieki, cilvēki
(Acu infekcijas, respitory problēmas, izsitumi ..) , veļas mazgātava (Hung, lai
sausā vajadzībām skalota, lai izvairītos no izsitumiem) , augsne (Kultūru, dārzs,
augļu koku dārzs, veģetācija) ,

ūdens (Tvertne, Creek, ezers, upe, jūra) ir piesārņots vajadzībām filtrēšanu. Tā Beidzas.

ogles ražo netīrās enerģijas
Ogles ir aizrīšanās ar mums

Clean Coal ir Krāpšana!
STOP smagās automašīnas, aizveriet Mines:

Izdzīvot !!!
Burning tiek aizstāts ar "saules, ūdens, vēja '!!
Burning pārvietot iekšzemes un non iekšzemes transporta Beigas! Gāze,
eļļa ir bez dedzināšanas lietošanu. Iekšzemes un ārpus iekšzemes
transportu uz Freeways aizstāj Freeway tramvaju (Skat Shire) ! Tālsatiksmes
pār sauszemes transportu ir tikai dzelzceļa. Individuālā piesārņojošo
transports pakāpeniski. Atcelt jaunus automaģistrālēm.
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Iedzīvotāju palielināšana nepieciešama labāka enerģijas plānošanu. Samazinot enerģijas patēriņu
uz vienu cilvēku ir obligāta. Nakts Vakara zvans ir obligāta. enerģiju samazināšana par leisuretime
aktivitātēm ir būtiska. Klastera mājas nomainīt 2 stāvu savrupmāja 's, dubultā garāža, tualetes dārzi,
baseins, ...
Nakts vakara zvans

Cilvēka ķermenis nav paredzēts nakts. Cilvēki ļaunprātīgi savu smadzeņu spēku radīt nakts
dzīvesveidu. Šī dzīvesveida atkritumi daudz enerģijas, palielina noziedzību, ir neveselīgs,
palielinās enerģijas izmantošanu ..
A 7 stundu nakts komandantstunda no 14- 21
stundām (CG Klock) ir obligāta. Nakts Vakara
zvans laikā "nē" autotransports

(Komerciālā, privātā, valsts ..)
ir atļauts pārvietoties pa ceļiem, izņemot
ārkārtas transportlīdzekļus!

Nē ielu apgaismojums, luksofori, reklāma ... atrodas. Nav uzņēmumi ir atvērti. Nav gaisa
transports darbojas lidostas ir slēgtas! Gaisa transports ir zeme pie tuvākā pieejamā
piezemēšanās laukā! Nē dzelzceļa kustība! Dzelzceļa stacijas un termināli ir slēgts!
Vilcieni palikt stacionārs stacijā Vakara zvans laikā!

neviens darbi (Viss ir slēgts) atskaitāmās minimālo avārijas personiski. Nav enerģija ir
jāizmanto, izņemot ārkārtas vai apkurei! 1 sabiedriskā ziņu radiostacija pārraida datus.
Visas citas izklaides ir izslēgts! Nē birojs, nav ražošanas vai mazumtirgotājs ir darboties
vai izmantot enerģiju! Mājas var izmantot apkuri aukstumam (Dresss siltāks) . Shire
īsteno nakts vakara zvans.

Brīvais laiks
Burning smēķēšanu BBQ s, "beigas! Out durvju apkuri, "End"! Aukstā
ārpus apģērbs siltāks drānu. Vai iet iekšā. Izmantojot āra apkure
ir, Vides vandālisms, JAUNKUNDZE R7 .

Mājas neizmantojiet degvielas dedzināšana dārzam Elektroinstrumenti!

Mudināt ģimeni, draugus, kaimiņus, kolēģi, ne lietot benzīna
dedzināšana dārzam Elektroinstrumenti! Stop
(Nav vardarbīga) ! Kopiena no ražošanas, pārdošanas,
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pirkšana, benzīns dedzināšana dārzam Elektroinstrumenti! Tas ir jūsu morālais un pilsonisko
pienākumu beigām piesārņojošo jūsu apkārtnē sabiedrībā! Hold ģimene, draugi, kaimiņi, kolēģi,
sabiedrība atbildību par piesārņojošo!
piesārņojošo Izklaide beidzas. Gaisā: Gaisa Šovi, privāto gaisa transports (Plakne, jet,
helikopters, drone, atspoļkuģis ...) . Jo zem ūdens: motora laiva sacīkšu, privātā īpašumā jūras
transportu (Salona cruiser, kruīza kuģi, gaisa spilvena, ūdens motocikli, ātruma laivu, jahtas, ..) . Uz
zemes: visi 2,3 un 4 riteņu motorizēto (Dedzināšana degviela) , Cikli, velosipēdi, apvidus,

bagiju, sporta automašīnas, limuzīni, luksusa automašīnām. Auto sacīkšu, auto triki.

Uguņošana ir galvenais piesārņotājs. Viņi kļūst biežāk lielāka
vairāk piesārņojošo. Dependng par laika apstākļu gaisa
piesārņojumu var kavēties dienu s. Daļiņu piesārņojuma
apmetas uz ūdens piesārņo to padara nepiemērotu dzērieni.
Uguņošanas beigas! Lāzera gaismas aizstāt tos.

ūdens
60 +% no mūsu ķermeņa sastāv no ūdens. Katrs elements mūsu organismā tas ir nepieciešams.

Ūdens ieeļļo mūsu locītavas, regulē mūsu ķermeņa temperatūru, un viļņi mūsu
atkritumus ...

Condensed atmosfēras ūdens tvaiku veidā pilieni.
Zemes gravitācijas atvelk pilienu uz leju (Krīt lietus)
uz virsmas. Lietus ir galvenais avots, svaigu ūdeni. Tas lietus ūdens tiek
izmantots dzeršanai, gatavojot ēdienu, ēdiena gatavošanas, mazgāšanu,
personīgo higiēnu, ...

Persona izmanto, lai varētu dzert lietus, izmantot to pārtikas
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preparāts. Tas nav ieteicams, lietus ūdens ir piesārņots,
neveselīgs, toksisks, skābs, slikti degustācija, slikti smaržo. Veļas
nedrīkst atstāt ārā lietū kļūt piesārņoti (Netīrs, lipīga, smirdošs) .
Ne tikai tas izskatās netīrs, un ir slikti smaržo, bet tas var
kairināt ādu.

Aukstā lietus iekrīt kā krusa vai sniega. Sniega uzkrājas uz augstu kalnos, Arktikas un
Antarktikas radot saldūdens rezervēm. Sniegs ir balts, piesārņotas sniega ir pelēkā krāsā, pat
melnā krāsā. Black sniega ir atrodama Himalajos, ledājus visā pasaulē, Grenlandes un
Antarktīdas.

Kopienu izveidot saldūdens rezervuārus. Šie baloni paļauties uz lietus un kūstošā sniega,
lai aizpildītu tos. Sakarā ar piesārņojuma šie ūdeņi ir nepieciešama ārstēšana pirms
lietošanas cilvēku uzturā.

Ūdenskrātuve būtu dziļi, nevis sekls. Deep ūdens ir dzesētāju, samazinot iztvaikošanu,
aļģu augšanu īpaši indīgs tipa un kukaiņu invāziju. Ūdens sporta veidi ir aizliegts
apstāties urinēšana, menstruācijas un pooing ūdenī (Pagrieziena ūdeni kanalizācija) .
Ūdens transports (Jet ski, jahtas ..) piesārņot (Eļļa, benzīns, akumulatora skābe ..)
tās ir aizliegtas! Izņēmums: Park-Ranger transportu.
Persona nevar paļauties uz sabiedrību darīt to labi. Nē ārstēšana, daļēju ārstēšana,
nepareiza ārstēšana, izmaksu samazināšana, korupcija, kriminālās uzvedības .. Home
ārstēšana ūdens kļūst obligāta.

Home ārstēšana ūdens vides dēļ filtrāciju. Filtrēšanas ir samazināt:
arsēna, azbestu, hlors, hloroforms, karbonāts cietība, varš,
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netīrumi, herbicīdi, smagie metāli, svins, pesticīdi, rūsas .. Arī siltākā klimatā filtrēts
ūdens ir vārīta, lai aizsargātu pret nāvējoša
(Micro organisms) slimība.

Draudi svaigu ūdeni Drīz pieprasījums pēc saldūdens pārsniegs
pieejamību svaigu ūdeni.
Piesārņotajām ūdensceļu s (Creek, straume, upe, dīķis, ezers ..) radīt deficītu svaiga ūdens. Vētra
ūdens piepildīta ar medikamentiem, toksīnu, indes .. nelegāla izgāšana rūpniecisko
atkritumu, toksīniem, indēm ..

Piesārņojošo ūdensceļu galiem, piesārņotāji tiek sodīti, personām
JAUNKUNDZE R3 visi pārējie, JAUNKUNDZE R7 .

Piemaksa saldūdens

Atsāļošanas izmanto daudz enerģijas, dārgu. Ieplūdes ūdens ir negatīva ietekme uz
vidi, velkot lielu skaitu zivju, vēžveidīgo, to olām .. sistēmā. Lielāki jūras radības ir
noķerti pret ekrānu priekšā ieplūdes struktūru. Ķīmiskā apstrāde, korozija, radot siltu
sālsūdeni, kas nonāk atpakaļ okeānā.

Atsāļošanas ir augsta bora saturs padarot zemākas ūdens kvalitāti. Šis ūdens, ko
izmanto lauksaimniecībā, rančo un pārtikas ražošanas rezultātus ar augsta bora līmeņa
diētu. Ilgstoša patērē augstu bora līmeni ir neveselīgs.

Pārstrādāto notekūdeņu, kanalizācijas iziet cauri primāro ārstēšanas
izņemt cietvielas, barības vielas tiek noņemtas, filtri noņemt lielāko
baktērijas un vīrusus. Ūdens tiek spiests caur membrānu, lai noņemtu
molekulas. Testi neatklāj visus veselības riskus.

Tualetes uz krāna ir iespēja par pēdējo.
minerālūdens (Dārgs) ir piemērots travel. plastmasa (Ir kļuvusi par nopietnu draudu,
pieturas padarot un to izmanto) ūdens pudeles atbrīvot ķīmiskas vielas, kas kļūst bīstami,
ja uzsilst (Saule, sildītājs) .
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Stikls (Svinu) pudeles ir ieteicama.

Aromatizēts dzeramā ūdens
Par dažādiem dzeramā ūdens piegaršu. Daži aromatizētājs ir neveselīgs, un ir jāizvairās. Aromatizēts
ūdens var pasniegt aukstu vai karstu.

piemērots aromatizēti dzērieni: Liellopu ekstrakts, vistas ekstrakts, kakao, kafija, augļi,
garšaugi, garšvielas, tējas, dārzeņu.

neveselīgs aromatizēti dzērieni un add-ons: Alkohols, Mākslīgais krāsu, mākslīgu
aromatizētāju, mākslīgā un dabīgā saldinātājs, gāzēts, Cola, Cordial, enerģijas dzēriens,
Limonāde, bezkofeīna kafija, augļu sula, konservanti, nātrija, ..

Dzeramais ūdens ir
labākais
Ikdienas rutīna: Piecelties, ir 0.2l glāzi viegli atdzesētu, filtrētu ūdeni. Pirms katras
ēdienreizes (Brokastis, Early Day uzkodas, Pusdienas, vēlu diena uzkodas, vakariņas) ir
0.2l glāzi viegli atdzesētu, filtrētu ūdeni. Vai dzeramā stikls (Ne plastmasas) piepilda ar
0.2l filtrētu ūdeni katrā Bedside-tabulā. Drink naktī katru reizi pēc tam, kad apmeklēja
tualeti un, ja, ņemot sausu kakls, dzērienu atpūsties no rīta.

Jebkura persona, organizācija, valdība, kas liedz dzeramo ūdeni vai iemesls, efekts
piesārņots ūdens. Ir jāsauc pie atbildības, JAUNKUNDZE R7

Nav šķidrums uzņemšana Jums ir 4 dienas, lai dzīvot
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Apūdeņošana! Gruntsūdeņu izmantošana irigācijai noplicina pazemes rezervuārs ūdens
ātrāk, nekā to var papildināt. Rezultātā žāvēšanas veselu ekosistēmu, radot trūkst svaiga
ūdens. Zemes ūdens apūdeņošanas gali. Ikviens nelikumīga izmantojot gruntsūdeņiem
apūdeņošanai tiek sodīti, JAUNKUNDZE R7 . Valdība ļaujot Gruntsūdeņi apūdeņošana,
aizstāj un tā dalībnieki tiek sodīti, JAUNKUNDZE R7 .

Apūdeņošana, izmantojot saldūdens no upēm, ezeriem, līci .. palēnina ūdens plūsmu. Tas
veicina iztvaikošanu. Rezultātā sausumu! Šis apūdeņošanas veids izraisīja beidzas
civilizācijām. Beigt apūdeņošanu.
Pārkāpums: JAUNKUNDZE R7

Produktu attīstība
Kad cilvēki rada, viņu darbi ir, ir sākums, beigas un ir pārstrādājami. Piemērs:
Sadzīves izgatavotais
(Sākums) Lietošana pēc datuma (Beigas) , bioloģiski noārdāmas (Pārstrādi) .

Viss, kas ir, lai būtu pārstrādājams!
Produkti no koncepcijas posmā ir jābūt veseliem, droša, nav piesārņojošo bioloģiski noārdās
un citādi pārstrādājams. Viss ražo un izmanto, ir bioloģiski noārdās, un vai citādi
pārstrādājams. Pārkāpums: JAUNKUNDZE R7
Stop, izmantot kaut ko, kas ir neveselīgs, nedrošs, piesārņo, nav bioloģiski noārdās vai citādi
pārstrādājams! Ražošana Ražošana neveselīgs, nedroši, piesārņojošo preces ir noziegums, JAUNKUNDZE
R7

GM-Crop ( Monster sēklas) > GM-Food ( Neveselīgs ēdiens)
ģenētiskā modificēts (Inženierijas) Kultūras, balstās uz sēklu izmainīta cilvēka
organismā 1GOD s oriģinālu dizainu. Lai kāre, spekulācija un aizvainojošu 1GOD . 1GOD
nevēlas Human Genetic reinženierings. Evolution ir attīstīties, mutēt, ...

Background: ASV iebrukuma Dienvidaustrumu Āziju. ASV Militārās lika izstrādāt un
izmantošana Herbicīdi (Agent Orange) ,
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ierocis, masu iznīcināšana veģetācijas un Eco sistēmu. Lapas noņemšana bija vieglāk no
gaisa pistoli uz leju bēg no bērniem, sievietēm un mājlopu (Pieaugums killrate) . Saindēta
ekosistēma izraisīja mutācijām. Rezultāts iedzimtus defektus slimus cilvēkus, dzīvniekus ..

Herbicīdi ir bīstami, piesārņo augsni un ūdensceļus. Ražotāji, izplatītāji Herbicīdi tiek
sodīti, JAUNKUNDZE R7 . Valdība, kas ļauj šo piesārņojums aizstāj, JAUNKUNDZE R7 . Pārtikas
piesārņots (Herbicīdi) ir derīgi lietošanai pārtikā (Dzīvnieku, cilvēka) . Tā ir iznīcināta!

Herbicīdu ražotāji (Greedy agresīvas parazītu spekulantu)
paplašināta no Plantkillers uz Sēklu poisoners. Normāls sēklas ir modificēts,
izmantojot metodes, iemācījušies radīt "Herbicīdi '. Šie grozījumi rada nedabisks
mutācijas ' Monster Sēklas ' . Izmaiņas veikt sēklu nespējīgs atkārtotu sēju kultūru,
liekot vienmēr iegādāties sēklas katru sezonu (Evil amorāls Greed) . Bites noraida
ĢM augus!

Evolution pamana modificēto sēklas. Tā reaģē mainot katra lieta, ka sēklas nāk
saskarē ar, ekosistēmas, pārtikas ķēdē.
Kultūras, no ĢM sēklu galu galā iet taisni (Maize) cilvēka pārtikas patēriņa vai izmantojot
dzīvnieku barībā (Zivis, gaļa, mājputni) . radības (Jūras radības, putni, zīdītāji) fed ĢM
kultūraugi tieša (Vistas, cūka ..) vai netieša (Grauzēju ēd sēklas, grauzēju ēd Predator,
Predator nogalināja mednieks kļūst Gardēžu vakariņas ..) . Neēd GM vakariņas!

Pārtikas būtnes ēd ietekmē viņu gremošanu. Sagremot modificētus augus būtnes
gremošanas sistēmai ir pārveidot (Ģenētiskā re engineer)
pati caur Evolution. Tas nedabisks (Anti GOD) tipa Evolution rada nedabiskās
jaunus veidus mutācijas. Nezināms draudi!

ģenētiskā modifikācija (GM) ir Anti 1 GOD , draudi cilvēcei, visas citas radības un vidi. ĢM
kultūru, jo plūsmas par efektu maina visā pārtikas ķēdē. Radot mutācijas, kas rada
jaunas slimības un dzīvībai bīstama, Global mocībām visās Pārtikas ķēdes
dalībniekiem! Cilvēki kļūs slimi, Die jaunāks, vairāk slimo bērnu piedzimšana, vairāk
spontāno abortu ...

GM-Food ( Neveselīgs ēdiens) : Lucernas, Bērnu pārtika, Bekons, Maize, Brokastis
Graudaugu, rapšu, cigoriņi, kukurūzas, kokvilnas sēklu eļļa, olas, šķiņķis, margarīns, gaļa,
papaija, zirņi, kartupeļi, Putni, Desas, sojas,
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Cukurbiešu, cukurniedru, Sweet-pipari, tomāti, kviešu, cukini ..
Say " NĒ ' līdz GM Food !

Jādara! Izārstēt šo draudu cilvēcei un Eco System ir profilakse un ārstēšana.
PROFILAKSE! Stop: GM Pētniecība, sēklu ražošanu un
ĢM kultūru audzēšana.
APSTRĀDE! Valdības vajāšanu: GM zinātnieks, vadītāji, direktori, īpašnieki, kultūru
audzētājiem par nozieguma pret cilvēci un pret Eco sistēmu. JAUNKUNDZE R7
Valdība beidzas draudus pēc apdeguma GM pētniecība un sēklu
ražošanas iekārtas. ĢM kultūraugi tiek dedzināti. Piesārņota
augsne bija ĢM kultūras audzēja ir piedeguma 3 gadus pēc
kārtas. Valdība, kas nav ieviest šo Treatment "aizstāj.

NO GM> NO GM Seed> NO GM Crop> NO GM Food
Mājās neēd ĢM pārtikas! Mudināt ģimeni, draugus, kaimiņus, kolēģi, ne ēst ĢM
pārtikas! Stop (Nav vardarbīga) ! Kopiena no ražošanas, pārdošanas, pirkšanas, GM
Food! Tas ir jūsu morālā un civilā duty.to beigas GM (Sēklas, augu, pārtikas) !

Pest Control
Inside Insekticīdi (Ķīmiskā) kas tiek izmantoti, uzbrūk nervu sistēmu. Tās padara nedzimušu,
jaundzimušo hiperaktīvs. Insekticīdi kairināt cilvēku un mājdzīvnieku elpošanas sistēmas. Neizmantojiet
insekticīdus iekšpusi. Keep iekšā tīrs un kārtīgs.

ārpus Insekticīdi (Ķīmiskā) tiek izmantotas kultūraugu, augļu
dārziem un pārtiku. Audzēto graudaugu, augļu un pārtikas, kas ir
piesārņota nav derīgi cilvēku vai dzīvnieku patēriņam. Tie tiek
dedzināti ar
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kopiena (Shire) . Insekticīdi iesūcas ūdens sistēmā beidzas up okeānos. Piesārņo
Ocean Eco sistēmu, piesārņo jūras veltes.

Fracking
Fracking ir liels drauds videi, sabiedrībai, cilvēkiem ..
Fracking ir process, urbumu un injicēšanas šķidruma pie augsta spiediena stājas slānekļa rock
fracturing tā atbrīvojot gāzes (Toksisks) . Augstais spiediens Aktivizētāju "Zemestrīces".

Katram procesam ir vajadzīgs miljoniem litru ūdens. Ūdens ir toksiskas ķīmiskas vielas un
smiltis pievienotos. procesa metāna gāzes laikā

(Palielinās globālā sasilšana) un toksiskas ķimikālijas piesārņo tuvumā gruntsūdeņos. Dzeramais
šo ūdeni ir radījusi gadījumos neiroloģisko, sensorās un elpošanas kaitējumu cilvēkiem,
dzīvniekiem.

Atkritumu šķidrums ir palicis virs zemes peļķēs iztvaikot. Atbrīvošana gaistošos
organiskos savienojumus atmosfērā, piesārņojot gaisu, radot piezemes ozonu un skābo
lietu. Tā rezultātā neveselīgs lopiem, kultūraugu, augļu un shriveling neēdamu ganībām
.. Iedzīvotāji sūdzas par nogurumu, nelabumu, galvassāpes un sliktāk.

Dažreiz sprāgstvielas tiek izmantotas, kas izraisa zemestrīces. Lietojums netālu
faultlines var izraisīt lielu Zemestrīce. Šo sprādzienu sabojāt pazemes rezervuāri. Viņi
izplūdes gāzes, kas var sākt "Wildfire s"!

Fracking ir ekoloģiska katastrofa. Fracking Beidzas!
Īpašnieki, operatori tiek sodīti, JAUNKUNDZE R7 . Valdība, kas ļauj Fracking aizstāj, tās
locekļi saukt pie atbildības, JAUNKUNDZE R7 .

atkritumi
Par Atkritumu radīšana ir samazināta!
Biodegradable vai izmantot atkārtoti iepakojums tiek izmantots.

Making vienreizlietojamiem izstrādājumiem * Beidzas! Drukāšana
Surogātpasts * Beidzas!

Tapšana nevajadzīgas junk (Kolekciju, sīkrīkiem, dizainers gear ..) * Beidzas!
* Šie pakalpojumu sniedzēji tiek sodīti, JAUNKUNDZE R7
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Tas ir jūsu morālā un civilā duty.to beigām dempings illigal muļķības Garbage jūsu
apkārtnē sabiedrībā! Hold ģimene, draugi, kaimiņi, kolēģi, uzņēmumi, sabiedrība,
atbildību par piesārņojošo! Kopienām ir ārā no telpas uz dump atkritumu (Poligonu) .
Mums ir jāsamazina Atkritumu NOW!

papīrs
Cut izmantošanu papīra. Tas samazina atkritumus. Tas ietaupa kokus!

Aizvietot avīzes ar digitālo ziņām. Laikraksti celt novecojušas ziņas bez video. Avīzes
mērķis ir pārdot reklāmas, slavenība pļāpāt un novecojušas sensacionāli jaunumi. Stop!
Pērkot avīzes!
Aizvietot žurnāli ar digitālo publicēšanu. Žurnāli celt novecojušus datus bez audio,
video. Žurnāli mērķis ir pārdot reklāmas, ar nelielu relavant noderīgu informāciju. Bez
labā audio video. Stop! Pērkot žurnālu!

Aizvietot grāmatas ar digitālo publicēšanu (E grāmatas, PDF s) . Grāmatas ir smags.
Atjaunināšana prasa jaunu grāmatu. Viņiem nav audio, video. Nevar kopēt. Aizņem
pārāk daudz vietas. Stop! Pērkot grāmatas!
Aizvietot dienasgrāmatas žurnāli ar digitālo failu. Dienasgrāmatas žurnāli ir grāmatas (Skat
nomainīt grāmatas) . Stop! Pērkot grāmatas!

Aizvietot biroja piezīmes ar e pastu. Aizvietot papīra
arhīvi ar digitālo failu.
E

Beigas uz papīra reklāma ( Mēstules, surogātpasts) . Ne vairāk junk mail!

Izplata Junk Mail ir Vides Vandālisms, JAUNKUNDZE R7 .
Tagad novecojis iespiests papīrs sasmalcinātas. Iemērc ūdenī. Kad sentimentāls ir
izbarot tārpi no tārps saimniecībā.

plastmasa
Plastics shed mikrodaļiņām. Tie esam nonākuši pārtikas ķēdē, tostarp cilvēkiem (Asinis,
orgāni) . Ēka organismā tie ir zināms drauds cilvēka veselībai un izdzīvošanu.

Aizvietot plastmasas dzērienu un pārtikas konteineri ar atkārtoti izmantot stiklu,
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keramikas trauki. End ražošanu visu plastmasas traukos. End uzrādīt visu plastmasas
cuttlery un salmiņiem. Pārkāpums ir Vides Vandālisms, JAUNKUNDZE R7 .

Aizvietot plastmasas carry maisiņi ar atkārtoti izmantot auduma maisiņus. Beigt padarot visu plastmasas
maisiņiem! Pārkāpums ir Vides Vandālisms, JAUNKUNDZE R7 .

Aizvietot plastmasa footwear ar audumu vai ādas apavus. Beigt padarot visu plastmasas
apavu! pārkāpumi, JAUNKUNDZE R7 .
Aizvietot plastmasas apģērbs ar bambusa, auduma, kokvilnas vai vilnas apģērbu . Beigt padarot
visu plastmasas apģērbu! pārkāpumi, JAUNKUNDZE R7 .
Aizvietot plastmasas rotaļlietas ar rotaļlietu, kas izgatavotas no metāla vai koka. Beigt padarot visu
plastmasas rotaļlietām! pārkāpumi, JAUNKUNDZE R7 .

Aizvietot plastmasas apvalki patēriņa precēm ar zarnas izgatavoti no metāla vai koka. Beigt
padarot visu plastmasas apvalkiem patēriņa precēm! Pārkāpums ir Vides Vandālisms, JAUNKUNDZE
R7 .
Aizvietot plastmasas mēbeles ar mēbelēm izgatavots no metāla vai koka.
Beigas izgatavošana no visiem plastmasas mēbeles (Iekšpusē, ārpus) ! pārkāpumi, JAUNKUNDZE R7 .

Aizvietot plastmasas santehnikas produktiem ar santehnikas produktiem
(Iekšpusē, ārpus, apakšzemes) izgatavots no metāla. Beigt padarot visu plastmasas santehnikas produktiem! pārkāpumi,
JAUNKUNDZE R7 .

Beigt izmantojot, kam plastmasu mājās, skolā un darbā.

Iepirkšanās centri
Pēc iepirkšanās komplekss ar 7 Mazumtirdzniecības vietās pārdod tās pašas preces

(Džinsi, ..) vada 7 dažādām spekulēšana uzņēmumiem ir atkritumu enerģijas, kapitāla, dzīvojamajai
platībai. 7 mazumtirdzniecības outlets tiek aizvietoti ar 1
Cron mazumtirdzniecības veikals (1 cron katram segmentam) . Izmantojot pirkumu komplekss
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aizstāj ar ' CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) "! Parazītu Predatory spekulācija Vienības
(Iepirkšanās komplekss, mazumtirgotāji) tiek slēgti, īpašniekiem, operatoriem tiek sodīti, JAUNKUNDZE
R6 . Cron Retail aizvieto visus fastfood klonu ar veselīgu (Non alkohola) Dzērienu Bar. CRBC
ir daļa no Shire Oasis (Turētājbanka Guardian dzīvo šeit) .

Nagu salons rada toksiskus dūmus. Tie ir veselības risks gaisa piesārņotājs. Šis
piesārņojums nonāk gaisa cirkulācijas sistēmu. Darbinieki ir elpošanas aizsardzību.
neizglītots klienti (upuri) nav. Šie veikali ir plaši atvērtas, izplatot toksiskus dūmus ieelpo
garāmgājēji. Šī veselības risks ir visvairāk threating grūtniecēm, jaundzimušo un
vecākiem. Ja Jums ir pakļauti toksisku izgarojumu iesūdzēt salonu un iepirkšanās
centru kompensāciju. Izslēgt tos, tos aizliegt. Ierosināt lietu īpašnieki, vadītāji, JAUNKUNDZE
R7 Tas attiecas arī uz skaistuma un Frizieris Salons. Piezīme! Neattiecas uz matu
griezēji.

Pilsēta plānošana
Mērķis Shire plānošanas ir izmantot zemi ar lielāko labumu Kopienas un Habitat. Tas ir
svarīgi, lai Kopienas un biotopu saskaņot. Visi auglīga zeme ir izmantot audzēšanai
pārtiku, rančo, nodrošinot svētvietām ir paredzēti vietējās veģetācijas un vietējiem
dzimtā radību (Ne ārvalstu) . Ne auglīga zeme tiek izmantota vietējā, ne mājas ēkā.
Esošās ēkas uz auglīgās zemes tiek nojaukta un pārstrādāti par diskriminācijas
auglīgās zemes. Savrupmājas ar tualetes dārzi, brīvdienu mājas, dzīvokļi, penthouses,
pensijas ciemati tiek aizstāti ar Shire klastera mājām nav auglīgās zemes.

Pilsētas ar 1million + iedzīvotāji un autoceļa ir 2 galvenās problēmas:
piesārņojums un skriešanās stundu sastrēgumi. Tagad Abas problēmas ir
nepieciešams ne vēlāk risinājumus. Turētājbanka Guardian risinājumu. Freeway
Tramvaji (Skat Shire plānošana)
aizstāt individuālo transportu! Dzelzceļa aizvieto ilgu pārbraucienu Big Urbšanas
pārvadājumus.

projektu Austrālijā simtiem aitu raud, jo viņi mokošas lēnām mira
slāpes laikā. Netālu golfa cources pārlej to liekot zaļš. Golfers
dzēra atdzesētu ūdeni galvenokārt sajauc ar alkoholu.
Tas ir pretīgi! 1 GOD ir dusmīgs. Golf dumjš bezjēdzīgi elitāra izklaide. Tā beidzas! Golfa
kursi tiek pārstrādātas pārtikas audzēšanai.
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Spēlētājiem ir bezjēdzīgi sabiedrības locekļi. Tie ir nespējīgs noturēt līdera
pozīcijas. Turētājbanka Guardian Kauns SHUN!
Dzeramā ūdens trūkums, un projekti padara nepieņemami darboties privātas,
comercial un tūrisma peldbaseini. Visi baseini ir piepildīti ar augsni. Īpašnieki netiek
kompensēta. CG Kauns Shun!
Celebrity sporta vajadzībām mērķis būvēt iespējas (Zāle, stadions ..) , infrastruktūra (Dzelzceļš,
ceļi ..) . Tas atkritumi kopienas resursus un rada ilgtermiņa (Shire) parādu. Saimniecība ir
enerģijas izšķērdētājs un radīt daudz atkritumu. Stop celtniecības, šīs telpas un nojaukt
esošo.

Šie notikumi piegādes izklaide, Alkohols, Cola, citi saldie dzērieni, azartspēles, neveselīgu pārtiku (Taukaini,
taukskābju, sāļš) bieži kopā ar vardarbības (Uzbrukums, dusmas, throwing objekti, vandālisms) .
Pasākums ir radīt daudz atkritumu (Pudeles, pārtikas, papīrs, plastmasa, kārbas) nepieciešamības
glabāšana

(Landfil) . Azartspēļu noved pie noziegumiem: krāpšanos (Nobling, takelāža Rezultāta ..) ,
Iebiedēšana, šantāža, vardarbība. Šī gali!

Dzīvnieku izmantošana
Dzīvnieku nežēlība beidzas. Akumulatora korpuss tiek nojaukta. Tiek aizstāts ar "bezmaksas diapazonu". Akumulatora
mājokļu operatori tiek sodīti, JAUNKUNDZE R4 .

Life Dzīvnieku transportēšana tālāk par 30 km galos. Pārkāpumu, par primāro ražotāju, aģents,
transporta operatoram tiek sodīti, JAUNKUNDZE R4 .

Cirka dzīvnieku izklaides beidzas. Dzīvnieku treneris, cirks operators tiek sodīti, JAUNKUNDZE
R4 .
Theme Park dzīvnieku izklaides beidzas. Dzīvnieku treneris, atpūtas parks operators tiek sodīti, JAUNKUNDZE
R4 .
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Zoodārzi ir slēgti un aizstātas ar dabas rezervāti kuras māja tikai vietējo Dzīvnieka suga. Nelegāla
Zoo ir slēgta, operators get ir, JAUNKUNDZE R4 .

Dzīvnieku cīņas Beigt. Dzīvnieku īpašnieks, treneris, veicinātājs ir būrī, JAUNKUNDZE
R4 . Jebkura persona (S) nodrošinot azartspēļu get, JAUNKUNDZE R6

Sacīkšu dzīvnieki beidzas. Sacīkšu norises vietu ir slēgtas, nojaukta. Sacīkšu dzīvnieka īpašnieks, treneris
un sacīkšu norises vieta operators tiek sodīti, JAUNKUNDZE

R4 . Sacīkšu norises vietu s tiek nojaukta.
Thrill nogalināšanu (Safari medības, Royal medības, citas medības) dzīvnieku
galos.
Atbalstītājs, Mednieki tiek sodīti, JAUNKUNDZE R4
Tikai Rangers var kaujamās dzīvniekus.

A

Lauksaimniecība: pārlieka lopu vienu Acre rezultātiem pārganīšanu un iespējamo

erozijas zemes. Rezultātā badināti ciešanas dzīvniekiem. Pārlieka, pārganīšanu galiem. Par
katru ciešanas dzīvniekiem lauksaimnieks, lopkopis get, JAUNKUNDZE R4

Erozija zemes arī notiek tad, kad visi koki tiek noņemti no zemes. Galvenais iemesls
erozija zemes un ciešanas lopu ir mis vadība un pārāk maza operācija. CG Risinājums:
Shire rada Cron ar kvalificētiem cilvēkiem un komerciālo dzīvotspējīgas darbības
lielumu.
E

karaspēks
Militāro piesārņot ar transportu un sprāgstvielām, AN
(Atomic kodolenerģija) , B (Bioloģisko) , C (Ķīmiskā)

ieroči. Tie ir draudi cilvēku, dzīvnieku, augu dzīvi. Zinātnieki, kas rada
šos ieročus nokļūt JAUNKUNDZE R7 .
Ražošanas faciities, uzkrājumi šiem ieročiem ir
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nojauktas, iznīcina SHIRE. Governmentthat atļaut ražošanas vai uzglabāšanas šie
ieroči tiek aizstāti un saņemt, JAUNKUNDZE R7

SURVIVAL lūgšana

izdzīvošanas diena 11.1.7.

dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums) Paldies "tu par izdzīvošanu
Cilvēces
Es cenšas palīdzēt mans ķermenis, suga un sabiedrība izdzīvotu es
dara izdzīvošanas mans Nr.1 prioritāte Lūdzu atbalstīt manu centienus
izdzīvot godam 1 GOD & Good Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota Survival dienā (CG KALENDER)!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Fun-Day tēmas * kas ir immportant uz environmentalist:
Piesārņojuma diena 4.2.7 ~ Defoliant diena 6.2.7 ~ holokausta diena 8.2.7
Habitat Dienas 9.1.7 ~ izdzīvošanas diena 11.1.7 ~ Pet diena 11.3.7 Laba veselība diena
12.1.7 Atkarības diena 12.2.7 Krūms diena 13.1.7 Tree diena 13.3.7 Fun-Day tēmas
rūpēties par sabiedrības vajadzību svinēt tiks apkaunoti un atcerēties.

* New-Age laika vadība
Burning, atkritumus, piesārņojošo, vides vandālisms ir ne tikai drauds šai paaudzei,
nākamās paaudzes, bet nākamajām paaudzēm.
Bērni ir pārskata vecākiem, kas deg, dump atkritumu, radīt pārāk daudz atkritumus,
piesārņo gaisu, augsni, ūdeni, ir vides vandāļi, iznīcinot savu bērnu nākotni. Vecāki
saukt pie atbildības, noņemt un JAUNKUNDZE R7 politiķi, kas ļauj vai ir atbildīgi par:
Burning, atkritumu, piesārņojošo, vides vandālisma!

Non-elpojošs Air Jums ir 4 minūtes, lai dzīvu No-šķidruma
uzņemšanu. Jums ir 4 dienas, lai dzīvot!
Turētājbanka Guardian dzīvot harmonijā ar 1 GOD 'S darbi!
Daudziem Environmentalist ir pet cēloņi. Viņi pavada kaislība, laiku un naudu. Viss ir
ļoti jauki, padara persona justies labi.
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Šaurās robežas vairumā cēloņi. Rezultāti nav panākusi galvenajiem cilvēka izdzīvošanas
cēloņiem: piesārņojums (Gaiss, augsne, ūdens) , vardarbība (Mājas, kopienas, globāli) ,
Wealth aparteīda (Īpašums iet uz pozīciju, varu, bagātību, parazītu, plēsīgās, spekulācija) ,
Klimata izmaiņas!

Tikai organizācija ar morālo spēku, nebeidzamu neatlaidību un
1 GOD sniegtie risinājumi var apliecināt cilvēka izdzīvošanu.

Pievienojies mums! > Be Green! > Esi Turētājbanka!

Turētājbanka Guardian arī ievērot Nr vardarbības Concept, Chain of Evil, Ekonomiskās
koncepciju, 7Scrolls, N-At-m.

beigas
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