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OL ?

Spørgsmål stillet = Spørgsmål besvaret
af Law Giver Manifest

OL er menneskelig cirkusunderholdning, en kultur af ondskabens kæde.
Olympiske Lege (sommer, vinter) er elitistiske, korrupte, spildte, uærlige.
De er elitistisk underholdning(1 vinder, mange tabere). Oprettelse af
enorm gæld til 'Shire' for at underholde de godt stillede!Annuller OL og luk
IOC (Den Internationale Olympiske Komité).
Olympians er ikke mester, helte, idol eller roll model. De er egoistiske,
grådige, parasitære byrder for samfundet.De torturerer deres krop over
træning ved hjælp af lovlige, ulovlige kosttilskud. Senere i livet er de en
byrde for samfundets sundhedssystem. De spilder knappe ressourcer i
samfundet til træning og olympiske spillesteder, infrastruktur.

Udskift regering, der bruger på OL.

Olympiske underholdere bliver yngre. De resulterende unge bliver frarøvet deres
normale sociale interaktion, fysiske og mentale opvækst.De er tvunget til at udføre
brutal uhøflige træning uden omhu. For at faste, smid op, brug lovlige, ulovlige
kosttilskud. Hjernevasket for at tænke at vinde er alt, hvad de lever for, for enhver
pris. Fejl er ikke en mulighed. Forældre, der tillader eller støtter dette, er dårlige,
uegnede forældre(undgå, skam, retsforfølg). Udskift regering, der tillader dette.

IOC bruger i deres arrogance kun to sprog, der er fornærmende 1 Gud
der kan lide et væld af forskellige sprog og dialekter! Hvordan kan en
person være en mester, når de fornærmer deres modersmål! Deres arv!
Deres samfund, deres familie!De er forrædere over sig selv en person
uden ære en undskyldning for en person (undgå skam).
Kun tyrannier og rige lande har råd til at levere infrastruktur til OL.
Olympiske lege har brug for formålsbyggende faciliteter og infrastruktur,
spild af samfundets ressourcer og skabelse af langsigtet samfund
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gæld. Disse faciliteter er energispildere og forurenere. Disse faciliteter er
underbrugte, høje vedligeholdelsesomkostninger og skaber masser af affald.
Stop med at opbygge disse faciliteter. Eksisterende reves ned og genopbygges
som hjem for hjemløse, kæmpende familier, ældre!

En rædselsideshow er blevet tilføjet Paralympics her deaktiverede
hånes. Paralympics 'spil er Human Circus underholdning, der afholdes
efter sommer- og vinter-OL.

Tidligere præsenterede rejsecirkusser handicappede som freaks.
Dagens medier præsenterer Paralympics 'handicapunderholdning.
Handicappede ydmyger sig. Tilskuere, der ser, får glæde, når andre
ydmyger sig, og de kan grine af dem.Flertallet kan ikke se
handicappede. De føler sig urolige, ofte frastødende.
Formålet med spil er markedsføring af catering til afhængighed: Alkohol,
mønter, tøj, junkfood, spil, gadgets shopping, rygning, legetøj ...
Gambling, stofmisbrug, egoistisk elitist Atleter fører til snyd, korruption ...

Profitering sponsorer af spil, atleter (performance freaks) og
nationalisme driver OL. Nationer bruger en formue på at skabe
performance freaks. OL er et korrupt spild af en nationers rigdom.

Må gøre
OL spilde knappe ressourcer, der er nødvendige for at fjerne fattigdom!
Selvisk, grådighed, profitdrevet fornærmelse mod menneskelig anstændighed, slutter OL!

IOC, Nationale olympiske komiteer, internationale føderationer, er
lukket. Aktiver konfiskeres! Administratorer retsforfølges,FRK R7!
Tæt ned, nedriv olympisk træning og spillesteder! Genbrug
byggemateriale til klyngehuse (hjemløs, trængende, kæmper), Shire
medicinsk og uddannelseskompleks, provinshospital og
uddannelseskompleks, markedshaver, ... Gør det nu!
Alle finansiering til atletes ender. Alle olympiske poster slettes! Alle medaljer
genbruges! Atleter er ingen roll-modeller!Olympiske atleter er undgået! Deres
optegnelser slettet!

Forældre skal forklare deres børn, at olympierne ikke er
rollemodeller og undgås! Undervisere skal forklare deres lærde, at
olympierne ikke er rollemodeller og undgås!
En regering, der støtter de olympiske lege, erstattes.
Regeringsmedlemmer, der støtter eller støtter de olympiske lege,
holdes ansvarlige, FRK R6!
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Afhængighed: Alkohol, hasardspil, junkfood, shopping, rygning, gadgets ...
undgås! Afhengighedsmarkedsførere, udbydere får, FRK R7!
Skare Medier, der understøtter OL, andre publikumshændelser
undgås. Alle publikumshændelser slutter. Spillesteder

(inkluderer lokale sportslige ovaler) lukket og genbrugt,
nedrevet for mere væsentlige behov i samfundet.

Live Broadcasting af store publikumshændelser slutter! Denne type udsendelser
er opmuntrende, afhængighed, anti-community-adfærd, kriminalitet, umoralitet,
hærværk, vold ... Det slutter!
Til fitness er fitnesscenter eller sport ikke nyttige. Gym er en fade. Sport
opmuntrer til at se snarere end at gøre.Fitness er noget, du kan gøre i dit hjem.
Hvis du har brug for firma, kan du deltage i en gruppe på din nærmeste
offentlige skole.
Det er umoralsk at holde underholdning under en pandemi. Pengene, der
spildes på OL og andre menneskemængder, skal omdirigeres til at afslutte
tørst, sult, hjemløshed. Olympiere er egoistiske elitære parasitter moralsk
konkurs.Luk IOC og dets lokale datterselskaber ned. Slut spild af offentlige
penge!
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