SHUN & Shame

TREE - Vandalismus
Je to období pro roční Tree masakr. Strom je vytrvalá rostlina. Má kořeny, kmen
nebo kufr s nebo bez listí. Stromy se často rostou ve skupinách a jinou vegetací
vytvořit les. Forest poskytují lokalitu pro tvory mikroskopických až po velké.

Stromy snižují erozi & mírné podnebí. Jejich odstraňování oxidu uhličitého ze vzduchu
a uložit ji ve svých tkáních. Mají úlohu při zachování biodiverzity a vyváženého
ekosystému. Stromy poskytují stín, dřevo pro stavby, ...

Tropický deštný prales je největší bio-rozmanité stanoviště. Tropické deštné pralesy jsou
plícemi naší planety Země. Clear-řezání, pálení zvýšení pozemků pro zemědělství je
hrozbou pro zdravé ovzduší. Další hrozbou pro stromy jsou náboženské rituály.

K dispozici jsou 2 hlavní typy lesů. Tajgy severně od obratníku Raka. Tropický
deštný les mezi obratníkem Raka a obratníkem Kozoroha.

ničení lesů má skončit. Důvodem ke zničení, není to podstatné. Zničení je to, co
je důležité.
Stávající Lesy zejména Tajga & Tropický deštný prales mají být zachovány. Tyto lesy
jsou nezbytné pro člověka dobré životní podmínky a přežití. Země, které mají
svrchovaná práva nad těmito lesy třeba chránit tyto lesy. Pokud tak neučiní, má za
následek odpovědné a výměně vlády. Pokud se to nezdaří Země ztrácí it svrchovaná
práva nad Lesy a mezinárodní společenství převezme.

Některé Forest jsou nahrazeny jednoduchými specie stromů. To ničí biologickou rozmanitost. Křesťané
nahradit biologické rozmanitosti s jednotlivými specie stromů

(Vánoční stromečky) , Oni sekat stromy na oslavu narozenin mrtvého falešného
mesiáše.

Křesťané pokácet 200 milionů jedle, borovice, smrk evropský rok v Tree
vandalismu orgie!
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Křesťané jsou sbírka pohanských-kulty. Křesťané důsledně zneužívat 1GOD je výtvory.
Záměrně vydali demolovat planetu. Urážející 1GOD. Tímto končí!

Pozadí: Křesťané oslavit falešného mesiáše narozeniny tím, že strom v domácnosti,
kanceláři ... Dávají navzájem spoustu dárků. Strom, domů a mimo budovy jsou
zdobeny elektrickými světly.
Pro tuto oslavu 200 milionů jedle, borovice a smrku jsou pokácené každý rok. Dalších 50
milionů stromy pokácené pro balení a obalování každý rok. ? tun uhlí se spaluje za
vymyšleného elektrické osvětlení. Miliardy v hotovosti jsou vynakládány na, alkohol (Záchvatovité
nápoj) , Nákup ničemu nevyžádané pošty, kouření, nezdravé jídlo, násilné hry a zábava. Nárůst
násilí (Útok, vandalismus, zabíjení, řepkový ..) , Zvýšení hazardu, podvodu, krádeže, ...

Stromy vyschnout, aby se stal odpad. Obal je zlikvidovat přidat do popelnice. Rady
docházejí skládky na hory odpadků.
Neužitečným Junk skončí v krabicích. Oni zaneřádit podkroví, garáže, místnosti .. Toto
hromadění nevyžádané vede k chtějí větší domy.

Muset udělat
Zastavit křesťanskou Tree vandalismu. Vyučovat ekologickou odpovědnost křesťanů. Zasadit
strom.
Vyhýbat křesťanské směry. Držet křesťany k zodpovědnosti. Znovu vychovávat.

Přestat vánoční komerce. Přestat marketing & prodej alkoholu, kouří, nezdravé
jídlo, násilné hry Entertainment & ničemu nevyžádané. Zrušit Vánoce.

Přestat vytvářet tolik odpadky. Držet lidi odpovědný za tvorbu příliš mnoho odpadu. Být
skromný o odpadky.
Snížit spotřebu energie. Nepoužívat zbytečné svícení. Snížit chlazení topení tím,
že nosí ochranný oděv.
Zastavit spalování uhlí. Nahradit uhlí s non znečišťující energie (Vodní, solární, větrná,
vlny) , No Nuclear •

!!!

Hromadění je duševní porucha. Hoarders potřebují pomoc. Dát jim
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lékařskou pomoc.

Kustod Guardian oslavovat stromy!
Stromy jsou důležité pro naše přežití, pohody. Být Tree Depozitář.
Zasadit strom.

13.3.7. Strom den oslavy

CG Kalender

Rodina shromažďuje kolem dlouhotrvající umělý strom. Který byl vyzdoben, zpěv, je
veselý a milující, dává jeden druhému dárky
(Pouze u stromů ovoce) Potom sdílení jídlo. Stromu táhla až do novoroční den. Je
uložena až do příštího roku.

Nulová tolerance k ničení lesů! ! !
Konec
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