SHUN & Utanç

AĞAÇ - Vandalizm
Yıllık bir ağacı Katliamındaki sezon. Bir ağaç çok yıllık bir bitkidir. birlikte veya yapraksız
kökleri, kök ya da gövdesine sahiptir. Ağaçlar genellikle Ormanı oluşturmak gruplar halinde ve
diğer bitki örtüsü ile büyür. Orman en büyük için mikroskobik canlılar için yaşam ortamı
sağlamaktadır.

Ağaçlar erozyon ve ılımlı iklimi azaltır. Bunlar havadan karbon dioksiti çıkarmak ve
dokularındaki saklayın. Bunlar biyolojik çeşitlilik ve dengeli bir ekosistemin
korunmasında rolü vardır. Ağaçlar, gölge, inşaat için kereste sağlamak ...

Tropikal yağmur ormanı en biyo-çeşitlilik yaşam alanıdır. Tropikal yağmur ormanları
gezegenimizin, Dünya'nın akciğerleri olan. Şeffaf kesme, tarım için toprak artırmak için
yanan sağlıklı atmosfere bir tehdittir. ağaçlara başka tehdit dini ritüelleri vardır.

2 ana orman tipi vardır. kuzey Yengeç Dönencesi'ne Taiga. Kanser ve Oğlak Of
dönencelerinde arasındaki Tropikal yağmur ormanı.

Orman tahribatı sona etmektir. imha nedeni neyin önemli değil. yıkım önemli
olan.
Varolan Orman özellikle Tayga ve Tropik yağmur ormanı korunmuş edilecektir. Bu
Ormanlar insan refahı ve yaşam için gereklidir. Bu Ormanları üzerinde egemen
haklara sahip ülkeler bu Ormanlar korumamız gerekiyor. Aksi halde Hükümet ve
hesap değiştirilmesi sonuçlanır. Bu başarısız olursa Ülke Ormanları & üzerinde o
egemen haklarını kaybeder Uluslararası toplum üstlenir.

Bazı Orman tek tür zamanla ağaçları ile değiştirilir. Bu biyolojik çeşitliliği yok eder.
Hıristiyanlar tek tür zamanla ağaçları ile biyo çeşitliliği yerine

(Noel ağaçları) . Ölü bir sahte mesih doğum gününü kutlamak için ağaçları
kesmek.

Hıristiyanlar 200 milyon Köknar, Çam, bir ağaç vandalizm alem bir yıl
Ladin devirmek!
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Hıristiyanlar putperest-kültleri koleksiyonudur. Hıristiyanlar sürekli kötüye 1GOD en kreasyonları.
Kasıtlı onlar Gezegeni vandalize için yola çıktı. aşağılayıcı 1GOD. Bu bitiyor!

Arka fon: Hıristiyanlar ofis, evde bir ağaç koyarak sahte Mesih'in doğum günü
kutlamak ... Onlar hediye birbirlerine birçok vermek. ağaç, ev ve dış bina elektrik
ışıkları ile dekore edilmiştir.
Bu kutlama 200 milyon İçin Köknar, Çam & Ladin her yıl aşağı doğranır. Bir 50 milyon
ağacın paketleme ve her yıl sarmak için aşağı doğranır. ? Kömürün tonu fantezi
elektrik aydınlatma için yakılır. nakit milyarlarca Alkol, harcanmaktadır (içki alemi) Yararsız
önemsiz, Sigarayı, sağlıksız yiyecekler, şiddet oyunlar ve eğlence satın. şiddet artış (Saldırı,
vandalizm, öldürme, tecavüz ..) ,, Kumar, dolandırıcılık, hırsızlık artış ...

Ağaçlar çöp haline kurur. Ambalaj çöp eklemek atılır. Kurullar çöp dağları için
depolama tükeniyor.
yararsız Önemsiz kutularına biter. Onlar çatı katları, garajlar, odalar kadar karmakarışık .. Junk
Bu biriktirme büyük evleri isteyen yol açar.

Yapmalı
Christian Ağacı vandalizm durdurun. Hıristiyanlara çevresel sorumluluk öğretin. Bir
ağaç dikmek.

Hıristiyan yollarını Shun. sorumlu Hıristiyanları tutun. Onları eğitmek Re.

Noel Ticareti durdurun. pazarlama ve satış Alkol, Smokes, sağlıksız yiyecekler,
şiddet oyunları eğlence ve yararsız Junk durdurun. Noel iptal edin.

o kadar çok çöp oluşturarak durdurun. Çok fazla çöp oluşturmak için, insanlar sorumlu tutun. Çöp
konusunda tutumlu olun.

enerji kullanımını azaltın. Gereksiz aydınlatma kullanmayın. koruyucu giysiler
giyerek ısıtma soğutma azaltın.
Kömür yakan durdurun. Kapalı alanlar enerjiyle Kömür değiştirin (Hidro, güneş, rüzgar,
dalgalar) . Hayır Nükleer •

!!!

İstifçiliğine bir ruhsal bozukluktur. Stokçular yardıma ihtiyacım var. Onlara ver
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tıbbi yardım.

Saklama Guardian Ağaçlar kutlamak!
Ağaçlar hayatta kalmamız için gerekli, iyi olmanın bulunmaktadır. Bir Ağacı Saklama olun.
Bir ağaç dikmek.

13.3.7. ağaç gün

Kutlamalar

CG Kalender

Bir aile uzun ömürlü suni Ağacın etrafında toplar. birbirine hediyeler, şarkı neşeli olmak
ve seven, veren dekore edilmiş Hangi
(Ağaç meyve için) Daha sonra bir yemek paylaşımı. Yılbaşı güne kadar ağaç Stay doldu. Bu
gelecek yıla kadar saklanır.

Orman yıkıma SIFIR TOLERANS! ! !
Son
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