SHUN & Wstyd

TREE - Wandalizm
Jest sezon na roczną Drzewo masakry. Drzewo to wieloletnia roślina. Ma
korzenie, łodygi lub pnia lub bez liści. Drzewa często rosną w grupach i tworzyć z innej
roślinności lasu. Lasu zapewniają schronienie dla stworzeń mikroskopijnych do
dużych.
Drzewa zmniejszenie erozji i umiarkowany klimat. Ich usuwania dwutlenku węgla z powietrza i
należy go przechowywać w tkankach. Mają rolę w utrzymaniu różnorodności biologicznej i
zrównoważony ekosystem. Drzewa zapewniają cień, Drewno budowlane, ...

Lasów tropikalnych jest najbardziej bio-zróżnicowane siedliska. Tropikalne lasy deszczowe są
płucami naszej planety Ziemi. Clear-cięcie, palenie, aby zwiększyć gruntów dla rolnictwa jest
zagrożeniem dla zdrowej atmosferze. Innym zagrożeniem dla drzew są rytuały religijne.

Są 2 główne typy lasów. Tajga na północ od zwrotnika Raka. Lasów tropikalnych
od Zwrotnika Raka i Zwrotnik Koziorożca.

niszczenie lasów ma się zakończyć. Powodem zniszczenie nie jest to, co się
liczy. Zniszczenie to się liczy.
Istniejące Lasy zwłaszcza tajgi i tropikalne lasy deszczowe mają zostać zachowane. Lasy
te są niezbędne dla człowieka dobre samopoczucie i przetrwanie. Kraje, które mają
suwerenne prawa do tych lasach muszą chronić tych lasach. Niespełnienie tego powoduje
odpowiedzialnego i zastąpienie rządu. Jeśli to się nie powiedzie Kraj traci it suwerenne
prawa do Lasów i społeczność międzynarodowa przejmuje.

Niektóre Las zastąpiono pojedynczymi gatunku drzew. To niszczy bioróżnorodność. Chrześcijanie zastąpić
różnorodności biologicznej z pojedynczych drzew gatunku

(Choinki) , Oni posiekać drzew, aby świętować urodziny martwego fałszywego
mesjasza.

Chrześcijanie ściąć 200000000 jodła, sosna, świerk rok w orgii Drzewo
wandalizmu!
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Chrześcijanie są zbiorem pogańskich kultów. Chrześcijanie konsekwentnie nadużycie 1GOD
użytkownika kreacje. Celowo wyruszyli do vandalize planecie. Obraźliwy 1GOD. Koniec tego!

Tło: Chrześcijanie świętują fałszywego Mesjasza urodziny umieszczając drzewo w domu,
biurze ... Dają sobie nawzajem mnóstwo prezentów. Drzewo, dom i na zewnątrz budynku są
ozdobione światłami elektrycznych.

Na tej uroczystości 200 mln jodła, sosna i świerk są ścięte rocznie. Kolejne 50 mln drzewa są
ścięte do pakowania i zawijania rocznie. ? ton węgla spala się do ozdobnego oświetlenia
elektrycznego. Miliardy pieniężne są przeznaczane na Alkohol (Binge napój) Kupowanie
niepotrzebnych śmieci, palenie papierosów, niezdrowe jedzenie, brutalne gry i rozrywka. Wzrost
przemocy (Atak, wandalizmem, uśmiercanie, rzepaku ..) Zwiększyć hazardem, oszustwa,
kradzieży, ...

Drzewa wysychają stać śmieci. Opakowanie jest odrzucana dodać do śmieci. Rady są
na wyczerpaniu składowiska do góry śmieci.
Bezużyteczne śmieci kończy się w polach. Oni zaśmiecać strychy, garaże, sale .. To
gromadzenie śmieci prowadzi do chcąc większych domów.

Musi zrobić
Zatrzymaj Christian drzewo wandalizmu. Uczyć chrześcijan odpowiedzialności ekologicznej. Zasadzić
drzewo.
Shun chrześcijańskich sposobów. Trzymać chrześcijan odpowiedzialności. Re wychowywać je.

Zatrzymać Boże komercji. Przestać Marketing & sprzedaży alkoholu, pali, niezdrowe
jedzenie, gwałtowną grach i niepotrzebnych śmieci. Anuluj Bożego Narodzenia.

Zatrzymaj tworzenie tyle śmieci. Trzymaj osoby odpowiedzialne za tworzenie zbyt dużo
śmieci. Bądź oszczędny o śmieci.
Zmniejszyć zużycie energii. Nie używaj niepotrzebnego oświetlenia. Zmniejszenie chłodzenia
ogrzewanie przez noszenie ubrań ochronnych.

Zatrzymać spalania węgla. Wymienić Węgla z braku energii zanieczyszczających (Hydro słoneczne,
wiatr, fale) , Nie jądrowa •

!!!

Gromadzenie jest zaburzeniem psychicznym. Hoarders potrzebują pomocy. Daj im
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pomoc medyczna.

Kustosz Strażnik Drzewa świętować!
Drzewa są niezbędne dla naszego przetrwania, dobrego samopoczucia. Bądź Drzewo Depozytariusza.
Zasadzić drzewo.

13.3.7. Drzewo dzień

CG Kalender

uroczystości

A rodzina gromadzi się wokół długotrwałe sztuczne drzewo. Który został urządzony, śpiew,
jest wesoły i kochający, podając wzajemnie prezenty
(Tylko drzewa owocowe) następnie ucztowania. pobyt w górę drzewa, aż dzień Nowego Roku. Jest on
przechowywany aż do następnego roku.

Zero tolerancji dla niszczenia lasów! ! !
Koniec
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