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Olympialaiset?

Kysytty = Kysymys vastasi

tekijä Law Giver Manifest

Olympialaiset ovat ihmisen sirkusviihdettä, pahan ketjun kulttuuria.
Olympialaiset (kesä talvi) ovat elitistisiä, turmeltuneita, tuhlaavia,
epärehellisiä. Ne ovat elitististä viihdettä(1 voittaja, paljon häviäjiä). Luo
valtavaa velkaa Shirelle viihdyttämään hyvinvoivia!Peruuta olympialaiset ja
sulje KOK (Kansainvälinen olympiakomitea).
Olympialaiset eivät ole mestarien, sankarien, idolien tai roll -mallien. He ovat
itsekkäitä, ahneita, loistaakkoja yhteisölle.He kiduttavat kehoaan liikunnan
takia laillisia, laittomia lisäravinteita käyttäen. Myöhemmin elämässä ne ovat
taakka yhteisön terveydenhuoltojärjestelmälle. He tuhlaavat niukat yhteisön
resurssit koulutukseen ja olympialaisiin, infrastruktuuriin.

Korvaa hallitus, joka käyttää olympialaisiin.

Olympian viihdyttäjät nuorenevat. Seurauksena on, että nuorilta riistetään normaali
sosiaalinen vuorovaikutus, fyysinen ja henkinen kasvaminen.Heidät pakotetaan tekemään
raakaa törkeää välittämätöntä koulutusta. Paastoamaan, oksentamaan, käytä laillisia,
laittomia lisäravinteita. Aivopesty ajatella voittavansa kaikki, minkä vuoksi he elävät, hinnalla
millä hyvänsä. Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto. Vanhemmat, jotka sallivat tai tukevat tätä,
ovat huonoja, sopimattomia vanhempia(karttaa, häpeä, syyttää). Vaihda hallitus, joka sallii
tämän.

KOK käyttää ylimielisyydessään vain kahta loukkaavaa kieltä 1 Jumala
joka pitää monista eri kielistä ja murteista! Kuinka ihminen voi olla
mestari, kun hän loukkaa äidinkieltään! Heidän perintönsä! Heidän
yhteiskuntansa, heidän perheensä!He ovat itsensä pettureita ilman
kunniaa, anteeksi tekosyy henkilölle (vältä häpeää).
Vain tyranniailla ja rikkailla kansakunnilla on varaa toimittaa infrastruktuuria
olympialaisiin. Olympialaiset tarvitsevat tarkoituksenmukaisesti rakennettuja tiloja ja
infrastruktuuria, tuhlaamalla yhteisön resursseja ja luomalla pitkäaikaista yhteisöä
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velkaa. Nämä tilat ovat energianhukkaa ja saastuttajia. Nämä tilat ovat
vajaakäytössä, korkeat ylläpitokustannukset ja tuottavat tonnia roskaa.
Lopeta näiden tilojen rakentaminen. Nykyiset puretaan ja rakennetaan uudelleen kodiksi
kodittomille, vaikeuksissa oleville perheille, vanhuksille!

Kauhu sivuohjelma on lisätty Paralympialaiset täällä vammaisia pilkataan.
Paralympialaiset ovat kesä- ja talviolympialaisten jälkeen järjestettävää
Human Circus -viihdettä.
Aiemmin matkustussirkukset esittivät vammaisia friikeinä. Tämän päivän
media esittelee paralympialaisten vammaisviihdettä.Vammaiset
nöyryyttävät itseään. Katsojat saavat nautintoa, kun muut nöyryyttävät
itseään ja he voivat nauraa heille.Suurin osa ei voi katsoa vammaisena. He
tuntevat epämukavaa epämukavuutta, usein vastenmielisiä.
Pelien tarkoitus on markkinoida addiktioita: Alkoholi, kolikot, vaatteet,
roskaruoka, uhkapelit, gadget -ostokset, tupakointi, lelut ... Pelaaminen,
huumeidenkäyttö, itsekäs eliittiurheilija johtaa pettämiseen, korruptioon ...
Hyödyttävät pelien sponsorit, urheilijat (suorituskykyihmisiä) ja nationalismi ajavat
olympialaisia. Kansakunnat käyttävät omaisuuden luodakseen suorituskykyihmisiä.
Olympialaiset ovat turmeltunutta kansakuntien rikkautta.

Pakko tehdä
olympialaiset tuhlaa köyhyyden poistamiseen tarvittavat niukat resurssit!
Itsekäs, ahneus, voittoa tavoitteleva loukkaus ihmisarvoa kohtaan, olympialaiset päättyvät!

KOK, Kansalliset olympiakomiteat, kansainväliset liitot, ovat kiinni.
Omaisuus takavarikoidaan! Hallintoviranomaisia syytetään,NEITI R7!
kiinni alas, purkaa olympiaharjoittelu- ja tapahtumapaikat! Kierrätä
rakennusmateriaalia klusterin koteihin (koditon, tarvitseva, vaikeuksissa
oleva), Shiren lääketieteellinen ja koulutuskompleksi, maakunnan sairaala ja
koulutuskompleksi, markkinat, ... Tee se nyt!
Kaikki rahoitusta urheilijoille. Kaikki olympiaennätykset poistetaan! Kaikki lääkkeet
kierrätetään! Urheilijat eivät ole rullamalleja!Olympiaurheilijoita vältetään! Heidän
tietueensa on poistettu!

Vanhemmat selittää lapsilleen, että olympialaiset eivät ole
roolimalleja ja heitä vältetään! Opettajien on selitettävä tutkijoilleen,
että olympialaiset eivät ole roolimalleja ja heitä vältetään!

Olympialaisia tukeva hallitus vaihdetaan. Hallituksen jäsenet, jotka
tukevat tai tukevat olympialaisia, ovat vastuussa, NEITI R6!
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Riippuvuudet: Alkoholi, uhkapelit, roskaruoka, ostokset, tupakointi, gadgetit ...
vältetään! Riippuvuuksia markkinoijat, palveluntarjoajat saavat, NEITI R7!
Väkijoukko Media tukee olympialaisia, muut yleisötapahtumat
vältetään. Kaikki yleisötapahtumat päättyvät. Tapahtumapaikat

(sisältää paikalliset urheiluovaalit) suljetaan ja
käytetään uudelleen, puretaan yhteisön tarpeisiin.

Suurten yleisötapahtumien suora lähetys päättyy! Tämän tyyppinen lähetys on
rohkaisevaa, riippuvuuksia, yhteisön vastaista käyttäytymistä, rikollisuutta,
moraalittomuutta, ilkivaltaa, väkivaltaa ... Se loppuu!

Yhteisön kuntoiluun kuntosali tai urheilu eivät ole hyödyllisiä. Kuntosali on
haalistunut. Urheilu kannustaa katsomaan eikä tekemään.Fitness on jotain, mitä
voit tehdä kotonasi. Jos tarvitset yritystä, liity ryhmään lähimmässä julkisessa
koulussa.
On moraalitonta järjestää viihdettä pandemian aikana. Rahat, jotka tuhlataan
olympialaisiin ja muuhun yleisöön, on suunnattava janoon, nälkään ja
kodittomuuteen. Olympialaiset ovat itsekkäitä eliitin loisia, jotka ovat moraalisesti
konkurssissa.Sulje IOC ja sen paikalliset tytäryhtiöt. Lopettakaa julkisten varojen
tuhlaaminen!
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