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Saarna:

Säästä puita!

Tervetuloa palvonnan ihmeelliseen
maailmaan 1 Jumala !
On aika 'Tallenna puut'Lopeta puumurhat!
SAVE Trees Lopeta tulostuksen lukeminen: Sanomalehti, kirja,
aikakauslehti, roskapostia, muistio, ..

1 Jumala luonut puita! Hengittävälle ilmalle, linnuille,
puueläimille .. Ihminen. Antaa meille ruokaa: marjoja, mausteita,
hedelmiä, lääkkeitä, mausteita, pähkinöitä, siirappia. Puut
tarjoavat varjoa! Kuolleita puita käytetään rakentamisessa
huonekalujen valmistukseen ja multaa varten!

Puut vähentävät eroosiota, kohtalainen ilmasto. Ne poistavat hiilidioksidin ilmasta
ja varastoivat sen kudoksiinsa. Niillä on rooli biologisen monimuotoisuuden ja
tasapainoisen ekosysteemin ylläpitämisessä.

Nykyiset metsät, erityisesti taiga ja trooppinen sademetsä, on säilytettävä.
Nämä metsät ovat elintärkeitä ihmisten hyvinvoinnille. Maiden, joilla on
suvereenit oikeudet näihin metsiin, on suojeltava näitä metsiä. Tämän
laiminlyönti johtaa vastuuvelvollisuuteen ja hallituksen korvaamiseen. Jos
tämä epäonnistuu, maa menettää suvereenit oikeutensa metsiin.
Kansainvälinen yhteisö ottaa vallan.
Trooppinen sademetsä on biologisesti monimuotoisin elinympäristö.
Trooppinen sademetsä on planeetamme, maapallon, keuhkot. Raivaus ja
polttaminen maatalouden lisäämiseksi ovat uhka terveelle ilmapiirille. Toinen
uhka puille ovat uskonnolliset rituaalit.
Jotkut metsät korvataan yksittäisillä lajeilla. Tämä tuhoaa biologisen
monimuotoisuuden. Kristityt korvaavat luonnon monimuotoisuuden yksittäisillä lajeilla
(Joulukuuset). He hakkaisivat puita kuolleen ihmisen syntymäpäivän kunniaksi.

Kristityt kaatoivat 200 miljoonaa kuusen,
männyn ja kuusen vuodessa

puun vandalismi -orgiassa!
Kristityt kokoelma pakanallisia kultteja. Kristityt vääristelevät jatkuvasti 1 Jumalan
luomuksia. Tavoitteena oli tarkoituksellisesti vandalisoida ja saastuttaa planeetta
Maa. Hävitä, tappaa lajit jännitystä varten! Loukkaavaa1 Jumala. Tämä päättyy!
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Tausta: Kristityt juhlivat väärän messiaan
syntymäpäivää asettamalla puun kotiin,
toimistoon ... He antavat toisilleen paljon lahjoja.
Puu, koti, ulkorakennus on koristeltu sähkövaloilla.
Tätä juhlaa varten katkaistaan vuosittain 200 miljoonaa
kuusta, mäntyä ja kuusta. Vielä 50 miljoonaa puuta
hakataan joka vuosi pakkaamista ja käärimistä varten. ?
tonnia hiiltä poltetaan hienoja sähkövalaistuksia varten.
Alkoholiin käytetään miljardeja käteistä (humalajuoma),
turhan roskan, tupakoinnin, epäterveellisen ruoan ja
väkivaltaisten peliviihteiden ostaminen. Joulu lisää väkivaltaa
(pahoinpitely, tappaminen, raiskaus, ilkivalta), uhkapelien
lisääntyminen, petokset, varkaudet .. Loukkaava 1 Jumala!

Puut kuivuvat roskiksi. Pakkaus hävitetään roskien lisäämiseksi.
Neuvostot ovat loppumassa kaatopaikalta terveysriski -roskien
vuorille. Tämä loppuu!

Hyödytön roskakori päätyy laatikoihin. Ne sotkevat ullakot, autotallit,
huoneet .. Tämä roskien kerääminen johtaa suurempien koteihin.
Pakko tehdä
Lopettaa Kristillisen puun vandalismi.

Opeta kristityille
ympäristövastuuta. Istuttaa puita.
Karttaa Kristilliset tavat. Pidä kristityt vastuussa. Kouluta heitä uudelleen.
Lopettaa Joulun kaupallisuus. Lopeta alkoholin, puiden, savun,
epäterveellisen ruoan, väkivaltaisten peliviihteiden ja hyödyttömän
roskapostin myynti. Peruuta joulu.
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Lopettaa tuottaa niin paljon roskaa. Pidä ihmiset vastuussa liiallisesta
roskasta. Ole säästäväinen roskien suhteen.

Vähentää energiankäyttö. Älä käytä turhaa valaistusta. Vähennä
jäähdytyslämmitystä suojavaatetuksella.
Lopettaa polttava puu, turve, lanta, hiili, kaasu, öljy! Grilli, nuotio,
tulipesät, takat, kotiruokaa, lämmitys, höyrykoneet. Korvaa
palamattomalla polttoaineella tuotettu sähkö!

Lopeta polttaminen! Korvaa palamattomalla, saastuttavalla energialla:
aurinko, tuuli, aallot. Ei ydinvoimaa

!!!

Lopettaa Maastoautot ja maastopyörät pyörivät metsiä!

Lopettaa Ekomatkailu, telttailu, ... saastuttavat metsät!
Lopettaa rakennus metsässä: hirsimökit, metsästysmajat, olemassa olevat
poistetaan!

Nollatoleranssi metsien tuhoamiselle! ! !
Custodian Guardian juhli puita!
13.3.7. Puu päivä Juhlat

CG Kalender N-Atm

Custodian Guardianin perhe kokoontuu pitkäikäisen keinotekoisen puun
ympärille. Joka on sisustettu, laulanut, iloinen, rakastava, antanut toisilleen
lahjoja (Vain hedelmät, ei roskaa) jaetaan sitten ateria. Puu pysyy pystyssä
uudenvuodenpäivään asti. Sitä säilytetään ensi vuoteen asti.
Puut ovat välttämättömiä selviytymisemme ja
hyvinvointimme kannalta. Ole puiden säilyttäjä.
Istuttaa puu. Liity meihin!
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1 Jumalan kunniaksi ja ihmiskunnan hyväksi!
Tuhannen vuoden pahuus päättyy.
Ole hyvä Rangaista pahaa

1 Jumala tarkkailee!
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