1FAITH yasagetirici Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Evren Custodian Koruyucuları

hata ahlâki bir yanlış işlemekten Evil olduğunu. ahlâki bir yanlış Committing hakaret 1GOD
. Ahlaki yanlışlar Suç dönüştürülür. Bu milletvekilleri ilgili yasaları kurmak için izin verir. toplum
çalışması için Ahlaki yanlışın artık suçları rehabilite edilecektir.

hata topluluk, aile, arkadaşlar ve kendini aşağı izin vermek.
Başarısızlıkları Yaşam & Afterlife de sorumludurlar. 7 başarısızlıkları vardır:

failings hakaret 1GOD
Bağımlılık Yamyamlık Envy
Yalan yere yemin Bencil
Plunder ( Şer Zinciri )

Vandalizm

ÿÿ

1GOD SİZE duymak bekliyor!

EEEÿ

başarısızlıkları ( kötülük ) - Namaz
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli Oluşturan
(1 st ad) İstekler kötülüklerinin kötülüklerinin cezalandırmak yardımcı direnen
başarısızlıkları ile ilgili yardım İstekleri

Afterlife şimdi & Kötülüklerin cezalandıran İstekler İyi gelişmek
& Görkemi Evil shrivel Let 1GOD & İnsanlığın İyi
Bu dua evde veya bir Buluşmasındaki okunduğu!
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1 Başarısız: Bağımlılıklar Bir tekrarlayan kompulsif davranış ...
Bir algılanan ihtiyacını sevindirici bir tekrarlayan kompulsif davranış bağımlılık. Bağımlıları
davranışları yapıyor zararı kabul etmeyerek kendisini aldatmaması. kendilerini, aile,
arkadaşlar, iş arkadaşları ve topluma zarar.

olan Bağımlılıklar
başarısızlıkları:
(Ahlaki kabul
edilemez)

Adrenalin Beslenme (Fazla) Alışveriş Alkol
Kumar
İlaçlar

Sigara içmek

Pornografi Yeni-Teknoloji

Bağımlılar (Bağımlılar) cahil (aptal) , saf (Akılsız) & zayıf
(Ümitsiz) ! Onlar her zaman sorumlu tutulurlar.
Bağımlıları sanrısal vardır! Bağımlıları kendilerini zevk ve birlikte hayatlarını
tutuyorsun yazılana kadar bağımlısı inanmıyorum.
Onların davranışlarında daha kısıtlı hale geldikçe Gerçekçi, bağımlılıklar bağımlıları
bireyselliği ve özgürlükleri sınırlar. Bunlar daha yararsız hale gelir. Onlar aile, arkadaşlar
ve topluma daha büyük bir yük haline gelir. Event- ually toplum yaşamlarını çalışan
devralacak.
yasadışı bağımlılık ile Bağımlıları onların
alışkanlık ketum doğanın tadını! Yasadışı
bağımlılıklar hapis ve öz saygı kaybına
neden. Com-toplumların oranına hayatlarını
çalışan üstlenir.

Bağımlılar cahil (aptal) , saf (Akılsız) & zayıf (Ümitsiz) !
insanlar bağımlısı olduğunda, onların keyfi genellikle alışkanlık yürüten & çekilmesi
yeniden yaşamak odaklanmış olur. Aksine sigara bağımlılığı mutluluğu için
potansiyellerini tam oluşturan deneyimleri tam aralıktan daha. Bir sivil görev, Alway en
tutma addics sorumlu.
kendileri ve toplum için bir tehdit haline bağımlısı . Bunlar, hilekar, dürüst olmayan, ahlaksız,
sanrısal bencil, umursamaz ve sosyal anti hale gelir. Bir sivil görev herzaman, rapor addics
var.

Bağımlıları psikiyatrik yardım ve yardım destek grupları gerekiyor. Nüks Bağımlıları
özellikle genç toplumu korumak için karantinaya alınır.
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1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

BAĞIMLILIĞI - Namaz

EEEÿ
Bağımlılık günlük 12.2.7.

Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st isim) bana bir bağımlı olmak Yardım
İnsanoğlu bu topluluk Görkemi bağımlılığı özgür olalım
bağımlılıklar yaşamda & Afterlife içinde bağımlılıklar
sağlayıcılarını Cezalandırmak içerirler Yardım 1GOD & İnsanlığın
İyi

Bu dua Bağımlılığı-Gününde kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Adrenalin bağımlılık
Adrenalin, bir nörotransmiter olarak işlev gören bir hormondur. Vücudun fiziksel
bütünlüğüne yönelik bir tehdit için bir stres reaksiyonunun ana nedenidir. Vücut acil
rezervleri üzerinde çalışıyor.

Aşırı aerobik katılım, araba yarışı, koşu, gökyüzü dalış, ...
Bu etkinlikten bir adrenalin acele bağımlısı haline Participient.
Bu Bağımlıları onların 'acele' alamayan zaman depresif olur.

Adrenalin kalp-hızı ve kan basıncını artırmak için hareket eden kana serbest
bırakıldığında, pupillaları genişletir kan şekeri seviyesini yükseltir ve cildin & iç
organlardan kan akışını yönlendirir. Sürekli kızgın olan insanlar, suçluluk, ya da endişe
verici onlar başka hiçbir şey yapmadan oturup olsa bile onların adrenalin hormonu
uyandırmak. Kızgın, endişeli, meditasyon.

Hız için bir ihtiyaç adrenalin rahatsızlıktır. Herhangi yarış bir adren verir
- aline acele. Kazanma daha da büyük bir acele verir. İnsan vücudu hız için
tasarlanmamıştır. hız için gerek Onların. Kazanan bencildir.
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Kazananlar daha fazla isteyen yol açar acele.

anksiyeteye leeds kaybetmek. Bu kaygı çaresizlik yol açar. ne
pahasına olursa olsun kazanmak isteyen
(Hile, madde bağımlılığı, kazanmak için öldürmek, ...) .

Anti-sosyal davranışlar bir adrenalin verir. daha iğrenç, acele
büyük galeyana getirir. Herhangi serseri yol terörist sor (Tükenmişlik,
Wheelies, tailgating, bir yolun iterek keserek, ekstra yüksek, ..) ,
çete
üye (Zorbalık ve saldırıya -ism, şiddet) Seri katil (Kasten korku, ağrı, ölüm) . Anti-sosyal
davranışlar procecuted topluluğa ne & için bir tehdittir MS / R1-7 Bir sivil görev, yol-öfke,
tehlikeli sürüş, kaza, zorbalık, vandalizm ve şiddet başka bir biçimde rapor etmek.

Tehlikeli faaliyetler (Stunts thrillseeking, ..) adrenalini ver.
Aksi bir kazananlar acele alamayan insanlar tehlikeli aslında son vities yapmak. Bu
faaliyetler başkalarını tehlikeye öldürüldü yaralı olsun copycats, teşvik ediyoruz. Tehlikeli
faaliyetler (Da), son, MS/ R2, . Da İnsanlar kurtarma ve tıbbi masraflari için ödemek zorunda.

Bir Adrenalin bağımlısı olmak bir hastalıktır. Yardım aramak! ŞİMDİ!

Alkol bağımlılık
Alkol içki ve yiyecek yoluyla tüketilmektedir. Alkol tüketmek davranışsal değişikliklere
yol açar (sarhoşluk') . Sarhoşluk (alkolizm) Kazaları, saldırılar ve Irza geçmek,
Vandalizm ana nedenidir. Sarhoşlar bir yük, topluma bir sıkıntı ve tehditsin, onları
yargılamak.
Alkolizm Alkol tüketmek için baskın ihtiyacıdır.
Bütün bağımlıları gibi, Alkolikler başkalarının & topluluğun yukarıda kendi
bencil ihtiyaçlarını koydu. Alkolikler ödünç & bir içki almak için çalmak,
yalvaracaksın! Alkolikler tedaviye ihtiyacı vardır. Tedavi kuruma oluşur! Tedavi
bir çözüm değildir. Alkolikler yakında geri sarhoşlar ediliyor!
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Alkolikler için en iyi yardım Alkol kullanılabilirliğini durdurmaktır.
Üretim, pazarlama ve Alkol dağılımı, ENDS!

ALKOL için SIFIR TOLERANS !!!

HIRİSTİYANLIK yayılan ana nedeni bir lcoholism.
Christian Idol (Yanlış put) isa (Yanlış kurtarıcı) Alkol içmek için Hıristiyanları anlattı (kırmızı
şarap) . Hristiyanlar dini toplantılar ve olmayan dini toplantılarda Alkol içmek.

Christian HE & SHE çiftleşme önce Alkol içmek. Hamilelik &
emzirme sırasında Hıristiyan SHE sürekli içme Alkol. Hıristiyan
ebeveynler Alkol içmek için çocuklarını teşvik ediyoruz.
Hıristiyan ebeveynler kötü ebeveynler vardır!

Genç bir Hıristiyan Alkol üzerinde sütten edilerek. Kilisede karışıklık
anda, Priest, ebeveynlerinin, komşularının, arkadaşlar, diğerlerine tüm
içki görür (Guzzle) Alkol. Genç bir Hıristiyan anne ev, fonksiyonlarıyla &
Leisuretime en Alkol içmek görür. Genç bir Hıristiyan (HE ve SHE)
yaş grubu içindeki sosyalleşme zaman kabul edilebilir bingedrink için akran
baskı ile karşı karşıyadır. Genç Hristiyan HE çiftleşmeye veya tecavüz etmek
sarhoş genç SHE olsun.

Hem 'Çöp' haline gelir. Ayıp, Shun, Çöp!
Hıristiyan-keşişler dua ve kutsal manevi ilham Alkol döndü
okuma yoluyla manevi ilham bulamadık. Memnun değil, rahipler
kendi Alkol üretti. Üreten ve içme Alkol sarhoş uyuşukluk sabit bir
halde keşişleri tuttu. Şimdi bilgilere sahipti (La la kara) .

Katolik Okulları Meyhane gibidir. Müdürler bir bar var (Pahalı alkol) Öğretmenler
sosyal kulüp bir bar vardır. İdare şarap vardır
(ucuz) karmaşa ve fon için.
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Her Cuma ve Cumartesi sarhoş Hıristiyanlar Bash, Tecavüz & öldür. Pazar günü onlar Forgiven
olsun teslim al. onlar bir içecek için uğraşmak gittikten sonra

(alkollü) . Kilisenin sonra onlar arkadaş, aile ile alem-içki gidin.
Alem-içecek Hıristiyanlar 'Aile İçi Şiddete Hayır' ana nedenidir.
1GOD çaresiz kalmış durumda, affetmek ve sorumlu tutmak olmaz, bu nedenle
İnsanoğlu yapar. Her sarhoş sorumlu tutulur.
Hıristiyanlık bu Alkol tüketimi din veya kült olarak kabul edilemez teşvik çünkü. 1GOD İnsanoğlu
Alkol tüketen ederek sağlığını yok etmek istemiyor. 1GOD hayal kırıklığına uğradı
(Esspecially Hıristiyan veliler) Alkol Hıristiyan bağımlılık.

Hıristiyanlığa HAYIR deyin !!! Alkol NO deyin !!!
YAPMALI :
SHE sarhoş HE çiftleşmek değil. HE sarhoş SHE çiftleşmek için değil
. Hamilelik sırasında içme SHE ev hapsine alınır. emzirme ev hapsine alınırken, SHE
kral drin-. Her topluluğu her doğmamış, yenidoğana bakım görevlidir. Alkollü SHE bir üst
olmak uygun değildir. Foster-veli Alkollü SHE bebeğini yükseltmek.

reşit olmayan çocukları ile Ebeveyn (SHE 17, HE18) Bu içki Alkol kabul edilemez. Her
topluluğu her altta yaş çocuğa bakım görevlidir. Alkollü Ebeveynler Holy-Matrimony
Sözleşme onların reşit olmayan çocukları Foster-ebeveynler tarafından büyütülen iptal
edilir.

Eğitim-tesisler Alkol içermez. Eğitimciler (İlkeleri, Öğretmen, Yöneticileri) kim getirmek
kaldırıldı ve Okullar yasaklandı Alkol tüketmek. Hıristiyan Eğitim-tesisler halk eğitimi
aktarılır (Tazminatsız) . Hıristiyan Eğitimciler (İlkeleri, Öğretmen, Yöneticileri) kaldırıldı
ve Eğitim yasaklandı. Onların okul çubukları onların Alkol yok edilir yıkılmaktadır!

Her topluluk (Shire) onun insanlara bakmaktır görevlidir
. Alkol bir topluluk tehdit ve eradi- Cating içeren gerekiyor. Her Shire
Alkol yasağı ve yasak yürürlüğe konulmasıdır.
İl Alkol üretimini ve dağıtımını yasakladı .
Yasa dışı üretim ve Alkol dağılımı yargılanır: MS R6'dır Alkol Mevcut üretim / dağıtım
durduruldu & kapatıldı. Hiçbir tazminat verilir. Alkol yok edilir.
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Hristiyan kiliseleri, kültler hayır kurumu durumuna ve vergi muafiyeti Deny. Bir Suç
sarhoş olma olun MS -R2 sarhoş için Kefalet yok.

işlenen Herhangi Suç sarhoş çiftler olurken (X 2) Rehabilitasyon.

İyi Sağlık için Filtreli Su
!!!

İlaçlar bağımlılık
Bilindiği o kafa-yapıcı maddeler olduğunu
(ilaçlar) insan vücudu için zararlıdır. Oysa İlaca Bağımlıları% 99 seçimiyle
uyuşturucu. Ya nary dilsiz ya da sadece anti-toplum pislik extraordivardır. onların sorunu İlaç-Bağımlıları acıyorum etmeyin kendine zararı
olduğunu.
Kafes topluma bu tehditler, MS / R4, . Manu
- yasadışı veya tasdikli latçıları, Distribütörler ve kafa-yapıcı
maddelerin sağlayıcıları, kafesli, MS / R7,
kafa-yapıcı maddelerin yasallaştırma tersine edilecek
ceza, kötü kanundur.
maddeyi ing dönüşümlü olarak aklın etkisi altında olurken Herhangi Suç işlediği (S) tizler (X3)
Rehabilitasyon. Alkol ve uyuşturucu maddeler Rehabilitasyonu etkisi altında olmak 5 bir
çarpanı artar (X5) .
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için SIFIR TOLERANS
Uyuşturucu maddeler
Yemek yiyor ( üzeri) bağımlılık

Beslenme onsuz yaşayamazlar esastır. bir zorunluluk olduğu Yeme, aşırı yeme bir
bağımlılık. Overeaters (Blubber-Kişilik) , Diyabet olsun, rahatsız sıkı, bela ayakkabı
bağcıklarını, tıkanmış olan arterler, yüksek tansiyon sandalye bulmak genç ölürler
uyuyor daha terli, lastik daha kolay, sorun bulma dişli olsun, sarkık almak için
sabırsızlanıyoruz, muhtemel obez çocuk sahibi .

Blubber suaygırı ve balinalar için iyidir. Ama insanlar için çok fazla balina yağı mide
bulandırıcı. Fazla kilolu olmak bir kişinin daha uyuşuk yapar
, Lastik nefessiz daha kolay, kendine, aile, arkadaşlar, iş arkadaşları ve toplum bir yük
haline, daha sickies var. Fazla kilolu olmak kabul edilebilir değildir. topluluk yardım etmek
ahlaksız & vatandaşlık görevini var.
sarkık bırak. yiyecek veya içecek içinde alabileceğiniz
alkol & kullanılarak yapay tatlandırıcılar sahip bitirin. keskin
azaltmak doğal tatlandırıcılar kullanılarak ve sodyum
alımını azaltmak, sadece iyotlu tuz kullanılmaktadır.
üretilen gıda yemeyi bırak. Yok

Etin 100g şarküteri içeren bir günde daha sonra.

Ziyafet, Feast, Smorgasbord, yeme uzun yemekler tipi dışında. Aşırı
yeme çıktı. Alkol tüketen yeme dışında iken. Çöl en dışındadır. küçük
bir kısmı en Yeme içindedir. öğün en içindedir ile içme suyu.

Saklama-veli 'Günlük Rutin' uyun. Her yemek için yemek miktarını azaltın. şekersiz
içkiler. fissy içki kaçının. Günlük gün ve gece egzersizleri yapın. 'Gece-Curfew'
gözlemleyin. Dua etmek:
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1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

balina yağı - Namaz

EEEÿ
İyi sağlığı Gün 12.1.7

Sayın 1GOD, En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli
Oluşturan (1 st isim) bana çok yemek ve sarkık olmamak için Yardım
Günlük içecek ve gıda ile beni besleyen için teşekkür ederim
Ben gıda her gün küçük porsiyonlar layık olmak için çaba nedeniyle Görkemi
overeating ıstırap verici sağlık sorunlarını kurtulmuş Olabilir 1GOD & İnsanlığın
İyi
Blubber insanların her besleme önce bu duayı kullanın!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Blubber için SIFIR TOLERANS
Kumar bağımlılık
Kumar bireylerin, aileler ve topluma sefalet ve yoksulluğu getirmek için insan zayıflık ve
aldatma kullanır. Kumar destekleyiciler umutsuz avlar. Kumar sözkonusudur bahis (Bir şey
üzerinde) , piyangolar (Bunu kazanmak için yatırılması gerek) , spekülasyon (Umuduyla varlık
değerleri artış)
hedging (Sigorta, opsiyonlar, ..) . kumarbazlar için üzülme. Zayıf, bencil, dilsiz bireyin
onlar kazanılmamış zenginliğini hak inanıyoruz. Onlar yok. onları sorumlu tutun.

Gerçeklik eğlence katılımcıları en utanç verici
kumarbazları. Bunlar, ihanet, iğrenç, aldatmak
kendilerini ve başkalarını, yalan onlar kazanır kumar
aşağılamak davranır. Kazananlar kazançlar üzerinde%
100 vergi kazancı kaybederler. Rant uzakta
vergilendirilir. Oyuncular Shun.

halklar zayıflık Alınan avantajı bir suç, kafes kumar prov- iders olduğunu MS / R7, . Kumar
mekânları (Bahis-dükkanlar, Gelecek-borsaları, Gazinolar Gerçeklik eğlence,
Stok-alışverişler) kapalıdır. Tüm kar ve kumar sağlayıcıları ve profesyonel gambvarlıklarını Cate Confis-
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Lers (Fon yöneticisi, kara spekülatörler, hisse-tüccarlar, vadeli-tüccarlar,
.. ) . Freehold İptal (Yatırım mülk) . kazanmak Individuls' (İncl- udes gerçeklik eğlence
kazananlar) , Kazançlar üzerinde% 100 vergi gevşek.
Kumarbazlar dilsiz, kandırılmış, bencil kötü
insanlardır. Kumar sağlayıcı hilekar parazitik
yırtıcı kazanç sağlamış en bulunmaktadır. Hem
KÖTÜ olan ve sorumludurlar.

Kumar SIFIR TOLERANS
pornografi bağımlılık
Pornografi ahlaksız şehveti betimleyen eğlence. Sonunda onu izleyerek daha, daha
tuhaf, daha iğrenç, daha ahlaksız, daha sickning isteyen yol açar. Pornografi sapık
bağımlılık.
Pornografi sağlayıcıları istekli ve unwill- ing katılımcılar
güveniyor. Bu sağlayıcıların eğlence katılmak için Alkol ve
uyuşturucu keşleri, demans ile yaşlı insanları, çocuk köle,
istismar.
Pornograpy sağlayıcıları kafesli. MS / R7,
ahlaksız şehvet (Pornografisi) çıplaklık, kendini tasvir eğlence
- haz, çiftleşme: Hayvanlarda, çocuklar, aynı cinsiyet, zıt cinsiyet ve trans-cinsiyet ile. Sağlayıcıları
(Ortam, mekan) girmek, bu tip
- tainment kapatıldı & MS / R7, . Tüm pornografi Shire tarafından yok edilir. Perverts
yardım aramak gerekir.

, Silme parçalayıp sil .. Pornografi
Alışveriş yapmak bağımlılık

Bir dükkan girmek & alışveriş olmadan terk edemez. Yeni bir ürün piyasaya ya da
'Satış', birçok saatlerce mağaza dışında durmak yıllık ½, görebilmek 1 olmak zorunda st Ürünü
almak için (S) . Sen bir bağımlı var! Bir alışveriş-keş! Yardıma ihtiyacın var. CG toplama
ve Shire destek sağlar.
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Açgözlü Vurguncular kendi çıkarları için bu bağımlılarını kullanın. Pazarlamacılar yeni bir
şey yaratmak (Genellikle gereksiz, istenmeyen) . Sonra herkes sahip olmalıdır şey olarak
piyasa.

Reklam kampanyası ağırlıklı shopp hedefleniyor
- müptela ing. Alışveriş-Bağımlıları & Junk için Sağlayıcıları çöp ve çöp büyük bir
kaynağıdır. olmayan şartları reklamının biter. posta kutularına Önemsiz-posta teslimi,
ihlal biter: MS / R4, . Sigara şartları ekstra% 50 vergi var
(çöp) ücret. esrarkeş yardım istedi alışveriş.
Sıkıntı çeken küçük beyin kullanımı olan kişiler, çok fazla boş zaman, çok fazla para
var, onların zaman alışveriş harcamak. Saat gönüllü harcayın, daha ödüllendirici. sosyalleşme
için bir Gathering katılırlar.

Sigara içmek bağımlılık
Sigara içmek bağımlılığı, bir insan sefalet! Sigara içenler ağzından
kokar, onların giyim onlar bir oda kokutmaya kokuyor. Onların külleri ve
izmarit nerede sisteme bağlı bulunan bulunmaktadır. Onlar kirli, iğrenç,
kokuşmuş endike Bireyler vardır. Onları Shun! Utanç onları.

Sigara içenler kendilerine bir sağlık riskidir. Onlar dudaklar,
dişler, dişeti, ağız, boğaz, nefes borusu ve akciğerler, topluma
bir yük hasta olma yakmak.
Sigara içenler duman sonları ve öz verdirdiler sickies birçok alarak
tembeldir.

Sigara içenler diğerlerine bir sağlık riskidir. Hamile sigara doğmamış zor durumda. Doğumdan
sonra bu yeni doğan sağlık sorunları olan bir ömür boyu hapse mahkum edilir. Onlar ..
doğmamış incitmekten, deformiteleri / engelli olabilir: MS / R3 sigara ebeveynlerin
çocukları tazminat ebeveynleri dava için vardır.

Sigara içenler ihmalkar vardır. Onlar yangınlar, evleri, çim, orman
başlar. Bunlar, hesap sorulmasını MS /
R4, & tazminat ödeyecek. Sigara içenler, yaralı insanları ve / veya
hayvanlar ateş MS / R5 Sigara içenler yangın, insanları ve / veya hayvanlar
öldürüldü MS / R6,

Pasif duman (Saldırı) insanları incitiyor. pasif oluşturmak Sigara içenler
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duman, yargılandı MS / R3 . Varlıkları (Eğlence, eğlence, iş
,.. ) Buna izin sigara kovuşturulmasını MS / R3 & compen ödemek zorunda
- sation. sigara değiştirilir ve kovuşturmaya izin Hükümet,
MS / R7, .
1951 yılında * o sigara şiddetli tehdit sağlıksız olduğu kurulmuştur.
Hükümet ve Devlet kurumları / vermedi bölümler 'Ban' sigara hizmet ve toplumu
korumak için başarısız oldu. Geriye Dönük yasalara bağlı geçirilen & bu suçlu olsun
edilir, MS / R7, .
* Pagan Takvim

teşvik herhangi bir birey veya grup, iş veya diğer varlık (Reklamveren- ertising,
pazarlama, beleşe) , izin verir (Ebeveynler, öğretmenler, iş, kulüpleri, atılmış, eğlence
mekanı) , kar (Tedarikçiler, üreticiler, taşıyıcı, toptancı, perakendeci) & / Veya sigara
aksesuarları mevcut 'Smokes' yapar, MS / R7,

'Smokes' içerirler ne olduğu önemli değil.

Sigara içme davranışı sağlık
riskidir.

SİGARA için SIFIR TOLERANS !!
Yeni teknoloji bağımlılık
Yeni-Teknoloji aşıklarını eğlenceli olabilir. Onlar yeni bir dayak aygıtı satın almak bekleyen
bir perakendeci dışarıda kamp. Ne kadar saçma!

Yeni-Teknoloji bağımlıları 'Alışveriş-Bağımlılığı' saçma bir mutasyon.
Bunlar büyük atık nedenidir. Onlar çalışmak ve uzun kullanım güle tarihine sahip malları
atın. Onlar yeni Technologies gy kullanmayı öğrenmek asla. Onlar yeterince uzun
olmadığından. Bu keşler tek kullanımlık içine uzun vadeli ürünlerini açın. Onlar
kirleticileridirler. SHUN & UTANÇ
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En Yeni Teknoloji geri dönüştürülebilir değildir. atık bertaraf prob oluşturma

- Shire & gelecek nesiller için yaratmamalıdır. Örneğin bir mikroçip manufactu- rer
Yeni-Teknoloji meraklılarının karşılamak üzere her 6 ayda bir yeni çip ortaya çıkarır .
Mükemmel işleyen bir fiş atılır. Ne kadar da boş. Çevre-vandalizm. Üretici, dağıtıcı, MS / R7,

topluluk kurallarını belirlemesi gerekir. CG çözüm, her yeni yanlısı kanal 7years bir raf
ömrü vardır. Bu 7years yeni bir model ile değiştirilemez. ihlali, MS / R7,

keşleri & yem bağımlılığı oluşturmak insanlar / örgütler, suçluların
aşağılık, ahlaksız.

Onlar hesap sorulmasını: MS / R7, .
NOT !! Bu, tüm 'Bağımlılık' için de geçerlidir. reşit ebeveynleri (17 SHE 18 HE) sorumludurlar.
MS / R1, , 1 st Hücum, 2 nd suç MS / R2, ,
Gevşek bütün çocukları. Diğer reşit bakamam.

2 Başarısız:

Yamyamlık

Yamyamlık yiyecek bir insan vücudunun kasaplık olduğunu. Veya diğer insanlara içine
veya deneyler için trans bitkiler için. Yamyamlık görünüşleri için bir bedenin mutilat- ing
olduğu (Özel) Ceza çete üyelik ve din.
Saklama-Guardian herhangi Yamyamlık karşı çıkıyorlar.

İnsan-vücut parçaları Yeme & insan vücut sıvıları içme. gelişti medeni insanlar için
kabul edilebilir ilkel değil. Hatta sembolik yamyamlık kabul edilemez: örneğin
Hıristiyanlar (Putperest) karışıklık insan vücudu tüketen (Çerezler yeme) & İçme kan (Yakan
alkol) . Bu ritüel sona erer. Paganizm biter. SHUN & UTANÇ

Cannibalism 1 gövdeden başka insan ya da hayvan parçaları nakli için
kullanılır. Bazı bölümler aslında regrown olabilir (Laboratuvar, hayvan) Ve
daha sonra nakledilen. vücuttan vücuda vücut sıvılarının Transfüzyon. Hem
Trans
- dikim ve Transfüzyon sonu. 1GOD's-TASARIM bir başlangıcı ve bir
sonu vardır. Fide ve Transfüzyon ömrünü artırabilir. Müdahale Etme 1GOD's-TASARIM
Başlangıçta & sonu.

13

1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH yasagetirici Manifest

Yamyamlık görünüşleri için insan-vücudunun yaralama edilir (Kozmetik ötesinde gery,
implant) , Suç çeteleri ait (Amputasyon, dövme, vücut
- ) delme & din (Vücut delme, circumcission, nedbe oluşumu, dövme) . Yamyamlık 'TestTube
Babies' oluşturmak için SHE yumurtaları kaldırıyor
(Canavar bebekler) . Bütün bunlar sona erer.

hastalık veya kaza nedeniyle şekil bozukluğu yoktur, yalnızca Kozmetik cerrahi
kullanılır. Bu bencil makyaj için yemek, seçici değildir.
Sağlık bakım kaynaklarının selektif makyaj projeler üzerinde israf edilmez. selektif bir operasyon
yaparken Herhangi sağlık uygulayıcı, kayıt dışı kalması MS / R6,

suç çetelerine ait olma Mutalations parçası (Amputasyon, dövme, vücut delme) & Dini
gruplar (Vücut delme, circumcission, nedbe oluşumu, dövme) , DURDURMAK! Mutalation bir
topluluk suç & bir hakaret etmektir 1GOD! Hesap verebilirlik (Çetelerini bakınız) MS / R, & Öbür
uygular.

yeniden olamaz SHE Foster-ebeveyn olur ya benimser. SHE 'Canavar bebekleri' yoktur. 'Canavar
bebekler' yaratıcıları, dereg- uygulanmakta mıdır, gevşek profesyonel akreditasyon vardır
ve kafesli MS / R7, .

Yamyamlık, kötürüm ... eğlence (Oyunlar, video, ...) biter.
Yukarıda tasvir entertaiment Mevcut, Shire yok eder. , Dağıtmak üretmek İnsanlar,
gösteri (alenen) eğlence bu tür almak MS / R7, .

Canabalism / sakatlama Suçları vardır
3 Başarısız:

İmrenme

Envy bir diğer bireylere tarafından uyandırdı kırgın özlemidir, bakar, şans, popülerlik, eşyalarını,
nitelikleri, becerileri, yetenek, ... Sadece envi olduğunu

- lı kişinin Kıskançlığın mutsuz hale, ancak onlar da başkalarına talihsizlik
indirebilmek istiyoruz. Kıskanç insanlar da 'Shaden- freude' ifade (Alarak keyfi) başkalarının
talihsizlik.
Bir kıskanç kişi geçmek ya da rakiplerinin reklam avantaja geri almak için kendilerini
motive eder. Bunlar yanlış, söylentiler başlamak (Yapa) rakiplerinin itibarını yok
etmek. Onlar rakibi çeteci eylemi encite.
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Bir kıskanç kişinin hayatlarının sahip iyi şeylere kördür.
şeyler diğerleri istedikleri var üzerinde Onlar sadece odaklanır. Bu haset, nefret ile
onları hasta ediyor. Onlar şiddet, suç hale gelebilir.
Kıskanç insanlar yardıma ihtiyacım var. Bunlar yeniden eğitilmesi gerekiyor. Onlar 1FAITH &
'yasagetirici Manifestosu' kucaklamak vardır. Ayrıca, bunlar meditating başlatmak için olan (İç
sakin bulmak) . değişmez Kıskanç insanlar sorumlu tutulurlar.

Kıskançlık 'Başarısız' tehlikeli bir duygusal. Bir kıskanç kişi bu başarısızlığının aşmaya çalışmalıyız.
Eğer yardım isteyin edilmesi gerekmez. bir kıskanç kişinin fark Diğer insanlar. yardım etmek gerekiyor.
haset üstesinden gelmek bir topluluk görevdir.

Bu iltihap izin vermeyin Envy ..

4 Başarısız:

yalancı şahitlik

Yalan yere yemin yanlış olana küfür veya yemin altında söz verilen payı ihmal yoluyla bir yemin,
yemin ihlal etmektedir. Yalan yere yemin deliber olduğunu

- ulaştırılması bir mahkeme sahte delillerle verilen. Yalan yere yemin sahte rapor veya yanlış
statement.to polis yapıyor. Yalan yere yemin suçtur, MS / R3

Bir kişi kendilerini dışarıda yargıyı, Kolluk perjure edebilirsiniz. İş yerinde, evde,
arkadaşlarına, .. Aşağıdaki kelimeler davranış bu tür ilişkilidir: , Örtbas aldatma, aldatma,
masal, sahtekarlık, bozulma, yanlışlığını, imalat, fakery, yanlışlığını, yanlışlığını,
sahteliğini, feigning, dolandırıcılık, fib, kurgu, hayal ürünü, yarım gerçek, beş para
etmediği, iddiası, sham, yalanın ne gizlemek iplik.

Sigara ceza yalancı şahitlik ahlaksız yalancı şahitlik olduğunu. Despicable davranış! Bu
güven ve topluluk uyumu, zayıflatmaktadır. Bu tür davranışlar kınama & shunning hak
ediyor. Ceza yalancı şahitlik Adalet Gerçeğin bulgu, zayıflatmaktadır. MS / R3

Yalan yere yemin, kötü davranışlarım.

SHUN & UTANÇ
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5 Başarısız:

yağma

Yağma, duygusal, zihinsel veya fiziksel olabilir. Yağma ile ilişkili Kelimeler: hırsızlık, suç,,,
ganimetleri, çalmak, hırsızlık, almak hırsızlık, soygun, rip, vurgun, soygun, asansör, yağma,
talan, yağmacı, avanta, kaçak avcılık, baskını, ravaging embezzle ... Bu başarısız oluyor.
Bir suç.

Duygusal yağma duygularına veya hile ile elde edilen bir yana gelir.
yağma Bu tip ahlaksız geçerli: Shaming & shunning sonuçlanan.
suçlu duygusal yağma vardır: bağımlılığı, şantaj, adam kaçırma, MS / R7, .

Fikri yağma yasadışı, Fikri-mülk elde nasıl Kişisel Kimlik know edilir ... Planlanan Fikri
yağma suçtur, MS / R5 . Fırsatçı Fikri yağma suç, MS / R4, .

Fiziksel yağma malları anlamına gelir veya para yasal olmayan yollardan elde. Fiziksel
yağma suç Planlı, MS / R5 . Fırsatçı fiziksel, suç Plunder MS / R4, .

Yabancı sahipleri (Yabancı çok uluslu içerir) Küresel bunu kullanırken ve
entelektüel / veya fiziksel yağma işlemek.
Yerel know-how yağma Yabancı sahipleri, zenginlik Korsanları vardır, MS / R6, . Yerel
know-how yağma Yerel kişiler, zenginlik Korsanları vardır, MS / R6, . Yerel teknik bilgisi ile
nasıl yağma Çokuluslular, zenginlik Korsanları vardır, MS / R6, . 'Korsanlık' izin Hükümet
insanlarını ihanet ediyorlar. Bu, değiştirilmesi ve sorumlu tutulur MS / R7, .

Her zaman, yağmacıların sorumlu tutmak
6 Başarısız:

Bencil ( Şer Zinciri )

Bir kişinin, diğerleri için bir grup veya örgüt eksik göz, toplumun Bencillik, aksiyon
veya güdü. Bencillik öz kazanç veya zevk ile ilgilenmektedir. Bencillik neden & Evil
Zinciri 7 bağlantıların etkisidir:
hırs > vurgunculuk > servet > Atık > seçkinlerin idaresi > ırk ayrımı >
Adaletsizlik .
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7LINKS birçok kötülük mutasyon bağlantıları vardır:

Ünlü-spor ~ Kredi-Sağlayıcı ~ Deceitful- ambalaj ~ Arazi ~ Yabancı
mülkiyet ~
Franchising ~ mülkiyet hakkı ~ Küreselleşme ~

Alışveriş Merkezi ~ Vergi kaçakçılığı ~ kazanılmamış ~

Birlik ~ Üniversite ~ sadaka ~

Evil Zincir bir topluluk hastalıktır
bencillik, yolsuzluk ve haksızlık belirtileri ile bir hastalık.
Yerel bir kuyu kapalı toplum evsiz vardır
(Çöp çöplüklere uyku) az beslenmiş
(Yeme çöp) & mücadele (Borç toplayıcıları tarafından
saplı, zorbalık, taciz, ..) insanlar.
Halkının çoğu her gereklerine olmadan gitmek
- gün canlı (Yenilebilir gıda, temiz su, iyi giyim ve ekonomik,
konforlu, güvenli-barınak) . Bunlar muhtaç insanlar genellikle
madde bağımlılığı neden sefalet içinde yaşamaktadır (Sigara, alkol
ve uyuşturucu maddeler) .
Bu 'Kötülük Chain' living & insan terbiyesinin görevini başarısız
bencil topluluktur. Bu topluluk mi? Eğer öyleyse bir şeyleri
değiştirmek için bir görevdir.
Bunun yapılmaması ahlaksız olan Evil Anti-1'dir TANRI. Evil ihtiyaçları
varlık-sıyırma & caging, MS/ R6,

1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ

EEEÿ

Şer ZİNCİR - Namaz
Sayın 1GOD , En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli Oluşturan (1 st ad)
Kötülük Zincirinin hesap üyelerini tutan yardım İstekleri yeniden yaşayın-Bad 7
Generations için iyi Glory için & Evil büzüşmek Zinciri gelişmek edelim Evil üyelerinin
Zincir İstedi Evil üyelerin Zinciri Afterlife şimdi & cezalandırılmasını İstedi arasında 1GOD
& İnsanlığın İyi

Bu tesbih namazı Bir Kötülük Zinciri üyesi karşılamak her zamanı kullanın: Kişi,
Derneği, Corporation'a Örgütü, hükümeti, ...
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GREED > 'Kötülük Zinciri' 1 kişi, bir grup, örgüt ve hükümet bencilce
fazla olması arzu zaman başlar (Malzeme şeyler inflyence & güç) Başka
bir şahıs, grup, organizasyon veya devlet daha.

hırs fikri mülkiyet yapılabilir, negatif dişlere, Freehold, vergiden kaçınma, vergiden
düşülebilir bağış, spekülatif ing, işçileri istismar iddia özel mülkiyet olduğu (Üniversal
istihdam, kölelik, reşit olmayan, düşük ücretli, sağlıksız, ödenmemiş mesai, güvensiz,
daha & hızlı çalışması) .

hırs özel mülkiyet olduğu (Kapitalizm) . Özel mülkiyet paylaşmıyor gerektirir. Kibirli
elitism olduğunu. varlıkların ve IP Özel mülkiyet
(Fikri mülkiyet) biter. Yurtiçi varlıklar ve IP aktarılır
(Tazminat) Shire için'. İşletmeler dönüştürülür (Herhangi bir tamamlanmasıdır ensation) 'için cron ' ( Topluluk
Run olunan değil, kar amacı gütmeyen) !

hırs spekülasyon olduğunu (kumar) O varlık değerleri, fiyatlar ve rant artan edilecektir. yapay
spekülasyon maliyetlerini ve kredi-borç artırdı (Diğer halklar para kullanarak) uygun
fiyatta azalmasıyla sonuçlanır. Spekülasyon Karşıtı Topluluk olduğunu ahlaksız biter!
Negatif-dişli ve Freehold iptal edilir! Stok ve Vadeli Borsaları kapalı! Ticaret ve Ends
hedging!

hırs Vergi-kaçınma olduğunu (Vergiden indirilebilir bağışı, vergi minimize, vergi
barınağı) , Topluluktan çalmak. Vergi kaçınma suçtur,
MS / R6, . Vergi düşülebilir bağış bozulmasıdır. Vergi düşülebilir dona
- ları sonu, vergi minimize uçları, vergi barınak bölgeler kapatıldı!
hırs servet Apartheid yaratır! Servet-Apartheid In-yargıçlarının ana
nedenidir! Servet-Apartheid & haksızlıklar, Anti-Toplum, Anti
ahlaksız 1GOD. Şimdi Servet-Apartheid End !!!

hırs işçileri sömürüyor. Açgözlü Vurgunculuk Patronlar kullanın. Köle sürücü inanç: gündelik
istihdam, kölelik, reşit olmayan, düşük ücretli, sağlıksız, ödenmemiş mesai, güvensiz, daha &
daha hızlı çalışır. Bu inanç sağlıksız, ahlaksız olduğu (Stres, kazalar, ölüm) & Anti-sosyal.
kısımlarını uygulamak veya Slave sürücü inanç tüm almak Patronlar, MS / R6, .

Sadece bireyler açgözlü. Küreselleşme Açgözlülük & Vurgunculuk olduğunu
Küreselleşme kendi Piramit satış pazarlama için kullanılacak Açgözlü Vurguncularına
tarafından ele geçirildiğini (Serbest ticaret) büyüyen kar tutmaya

18

1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH yasagetirici Manifest

onlar ülkelere ve kaynakları bitene kadar. Serbest ticaret küreselleşme çok uluslu
şirketlere emeğini sömürerek & zarar ile tahrik edilir
(şantaj) hükümet. SERBEST-TİCARET Uçlar

YAPMALI :

almak itibaren Açgözlü
vermek için MUHTAÇ
el koyun karşılık almadan Açgözlü tüm varlıklar
(Kişisel, ticari, ..) Bencil haklar (Hayat sigortası, özel-süper, emlak, ..) .
şerit Açgözlü tüm başlıkların (Kalıtsal fahri & profesyonel) .
Reddetmek Açgözlü liderlik pozisyonları (Mevcut liderlik pozisyonları onları soymak ..) .
Yayınla Onların adı ve resim (İnternet, Belediye binasındaki-utanç duvarı ...) .

cezalandırmak Açgözlü Shun SHAME ve kafes onları MS/ R6, .

karşı çıkmak Açgözlülük, Küreselleşme, Freehold, Yabancı mülkiyet,
kazanılmamış, Telif, Patent, Özel mülkiyet, Ticari ...

vurgunculuk > bencil arzu üzerlerinden bir avantaj kazanıyor, başkalarının
hilekar, dürüst olmayan, umursamaz, ahlaksız alma avantajı ile gerçekliği
haline gelir (Riskten korunma, içerden öğrenilen aşırı şarja yanıltıcı reklam,
insan zayıflıkları ve cehaletini istismar, Köle-emek, spekülasyon, yolsuzluk,
dolandırıcılık, ...) . MS / R6,

Anti-1GOD ve Anti-İnsan, vurgunculukla örnekler:
Hilekar paketleme karı artırmak paket içeriği küçülme gerektirir. yararlanarak (Paracitic,
yırtıcı, vurgun) Tüketicinin. MS / R6,
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Overcharging yararlanarak gerektirir (Paracitic, yırtıcı, vurgun) Bir arz
sıkıntısı. MS / R6,
Fiyat sabitleme en üst düzeye çıkarmak üzere, bir kartel ait gerektirir (Paracitic, yırtıcı,
vurgun) kar. MS / R6,
spekülatörler (Emlak) ev uygun fiyatta yukarı sürüş. mücadele aileleri bir ev
reddedilmesi. Gecekondu ve evsizlik artırılması. MS /
R6,

Şantaj 'Ülke A' Çokuluslu montajcı 'Hükümet A' dan fayda ve vergi indirimi istiyor.
'Hükümet A' reddediyor! Multinati- Önal montajcı bu Hükümet taleplerine kabul eder
'Ülke B'nin Hükümeti' sorar. Çokuluslu montajcı Ülke A'da üretimini kapatır işçiler
hamle görevden aldı

'Ülke B' için. kar eve gönderilir & olarak
ödenir Bonuslar yöneticilere (Suçlu) &
Temettüler sahiplerini paylaşmak (Parazitler)
.
Nasıl bir Çokuluslu (Topluluk, egemenliği ve zenginlik için Ceza tehdit) çalışır; Onların
kaynaklarının şeridi Yabancı Ülkeler, entelektüel mülkiyet (Buluşlar, know-how, patent,
ticari marka) & servet
(Birincil üreticiler, gayrimenkul, kaynaklar) bozuk hükümetinin yardımıyla. siyah posta
kullanan bildiriler, vergi-özgürlük ve ucuz-emek alın. Bir hükümet Çoklu ulusal
taleplerine teslim olmaya etmezse onların taleplerini karşılamak yapan bir hükümet
bulacaksınız söylenir (şantaj) & Onların çalışmasını taşıyın. Onlar sindirmeye ya
Çokuluslu yarar değişim getirmek için başka yabancı Hükümetleri istikrarsızlaştırmak
için onların bozuk ev Hükümeti kullanın. Bu onlar problable çalışmazsa anavatan
istila.

Demokrasiye en büyük tehdit 'Çokuluslu olan s
Yapmalı

Paracitic Yırtıcı vurgunculuk dan alın
Muhtaç ver
(Açgözlülük yapmalısınız bakınız) kovuşturma vurguncu : MS / R6,
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İle özel sahipliği değiştir cron !
Çokuluslu sökün (Cron) CEO Yönetim, sahipleri kovuşturma: MS / R6,
SON vurgunculuk Vurguncular kovuşturma: MS / R6,
SERVET > diğerleri üzerinde kazanıyor bir avantaj maddi şeyler,
etki ve güç büyük miktarlarda birikir (Takı, Emlak, Memurları,
Lüks, Power Pozisyonlar Hükümet) MS / R6,

Servet 3 şekilde biriktirildiği:
' Kötülük Zinciri', 'Sahtekarlık', 'Emlak'.
zenginlik getirmez Sert dürüst bir çalışma!
Sert dürüst çalışma gövde & Soul için iyidir.

Servet Anti-Toplum, hak etmiyorsunuz & kabul edilebilir değil!
Zengin olmak onlar için herhangi hangi yolu zenginliği olması da istediğiniz diğer yırtıcı çeken yırtıcı
olduğunu. Zengin dahil her şeyi yapacak ve onların zenginliği artırmak / veya tutmaya çalışıyordum: rüşvet,
kabadayı, vergisiz kaçmasına vergi kaçmasına,, yalan öldürmek çalmak, hile.

Bozuk Hükümet "oluşturmak için yasalar satın & zengin değişim ile kontrol Adaletsizlik".
Bu Adaletsizlik Karşıtı olduğunu 1GOD !!! Bozuk Hükümet ve Adaletsizlik değiştirilir. Varlıklı
hesap sorulmasını:
varlık - sıyrılmış ve MS / R6, .

Servet Evil ana nedeni!
ABD Bankacılar Creed: Sadece fakir ve muhtaç ödeme vergisi.

Zengin ödeme Muhasebeci ve vergi kaçmasına.

Bankacılar, Varlıklı ve Muhasebeciler! MS / R6,

Araştırma her şey için daha yoksul ve muhtaç ödeme mücadele
gösterir. Zengin toplu indirimler ve freebies olsun. MS / R6, : Zengin
için!
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Sadece fakir ve muhtaç kafesli. Zengin kanun yaniniza olsun. Eğer
bozuk, hükümet koruması tarafından, gerekirse.

MS / R6, : Zengin & Bozuk Hükümet
Zengin ahlaksızlığın, pornografi ve diğer per- sürümleri ana nedeni vardır! Zengin kirliliği
ve çöp ana nedeni vardır! Onlar elitizm ve servet-ırkçılığı yaratan diğerlerine göre daha
çok hak olduğuna inanıyoruz! Zengin in-sadece Kanun ortaya çıkarmak için ve tutmak /
veya bozuk mallarını artırmak ve hükümet rüşvet isteyen! zengin ödeme (Masrafları) para
cezaları. Cezaevine muhtaç, fakir go.

Zengin Parazitler, 'Kötülük Zinciri' vardır! Zengin onların Anti-Sosyal, Terörle Mücadele
Topluluğunun & Anti- için muhasebecilik tablo yapılır 1GOD davranış!

Zengin varlık-soyulmuş, dava ve itibarı iade vardır! MS/ R6,
Rehabilitasyon sonra zengin herhangi bir varlık sahibi olmalarına izin verilmez! Onlar
Toplum'da için çalışmak 1x wmw ölene kadar! Not! Zengin Yaşlılık Emeklilik hakkı verilmez!
Onlar ölene kadar çalışmak zorunda!

Bir Topluluk Tehdit ve Çevre Varlıklı!

Kimse Varlıklı olmayı hak !!!!!!!
ATIK > İnsan zihniyet şey çok fazla işleyemez (Malzeme şeyler etkisi &
güç) daha ahlaksızlık, atık isteyen, can sıkıntısı neden olur. Paylaşma,
ödün, uyumluluk çalışmalarını daha iyidir.

İnsan-tasarım yaşam gücü gerektirir. düşmandan kurtulmak ve kon- kısıtlamalarıdır ele alınması
gerekir belirleyin. Umut (Rüyalar) ve Adalet (Hesap verebilirlik) yardım etmek vardır! Azalan Umut
& bozulmasını Adalet on güvenliği ve Hayatta Kalma threa-!

Anti- örnekleri 1GOD & Anti-İnsanlık Atık:
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Çok fazla para_ hayallerini yerine getirmektedir. düşlerin kalmadı _
sıkıntı, eksantirisite bağımlılık, ahlaksızlığa, suç, daha fazla isteyen
istifleme yol açar yerine getirmek için ... MS / R6,

Çok fazla para_ Para & yarattığı Atık idol alıyor bir toplumda gereksiz etki kazanıyor
yol açar. Para etkisi bozuk bir Toplum ile mümkün olduğunu Zenginlik & Atık ile
fahişeler kendini!
Çok fazla para_ olmayan şartları üzerinde para harcıyorsun
yol açar: Alkol, Antikalar, Celebrity- spor, Uyuşturucu,
Kumar, Ahlaksız seks, Jetler, Mücevher, Konakları,
Sağlıksız-diyet, Vanity, Limuzinler, Penthouses, Yatlar, ...

Çok fazla para + nüfuzu kötüye = Güç. Bu şekilde kazanılan Güç bozuk! Bozuk Güç
Adaletsizlik ve Tyranny dönüşür. Tyranny uçları, MS / R7, .

Çok fazla para 'İstifçiliğine-içgüdü' tetikler.
Ben aldım ve daha fazlası birikir Ne tutun! Benim olan herhangi hangi
yoldan elimden istiyorum senindir ne benim.
Hepsini istiyorum! Yeter asla yeterli değildir ve ben paylaşmak için
gitmiyorum!

diğer açgözlü vurguncular ve Sosyal-Adalet Hükümeti koruyan Birikmiş Servet ihtiyacı
var. Parlamento üyelerine vergiden düşülebilir bağış onlar temsil eden anladıklarından
emin. Diğer açgözlü vurguncular aldatma, sahtekârlık, zorbalık yoluyla halledilir ...
Rekabet ve isteksiz Politians, yanlış, söylentiler, zorbalık medya kampanyası maruz
kalırlar.

Zengin kullanım Güç onlar kayıpları var onlar Bozuk Hükümeti
tarafından boşaltılan edilir ve kayıpları olan ödeme ing Vergi onları
korumak için orada Yasalar olmasını sağlamak için (ABD Wallstreet,
Londra İngiltere Şehir, Çin) . Zengin vergi ödemezsiniz henüz sağlar
Hükümetleri ment her şeyin parası olsun.
Zengin Parazitler, olmayan şartları ve istifleme üzerine topluluk
zenginlik wasters vardır MS / R6,
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Zengin Wasters & Stokçular destek Küreselleşme. Bunlar yabancı vergi cennetleri
onların whealth parkı vardı çalışırlar. Tüm Vergi cennetleri, onların Hükümet kafesli
olup, kapatıldı ve Varlık-kaldırılır MS / R6,

Ustaları dan al Topluluğa ver
YAPMALI : ( ) Açgözlülük yapmak gerekir bkz wasters Cezalandırmak , MS / R6,

KARŞI & SON: E

durumu T axe - ~ p rivate havens - Un ile kendi
ERSHIP F reetrade F ree ho ld Kanşım lobalizati Na CN ile ilgili ti
ited ~
seçkinlerin idaresi > Çok fazla olması bir yanılmazlığı inanmaya götürür (Daha sonra diğerleri
ve daha hak olmak üzere) . Elitism temelde demektir (1 kişi veya bir grup da, geri kalanından
daha sağlıklı yapmalarıdır ter daha olmayan temel, daha saygılı, daha fazla hak hak ettiğine
inanıyoruz ..) Bencil kibir. Elitism ırkları: Hırs, ırk ayrımı, arro- şıklık yayar, yolsuzluk,
sahtekarlık, hile, ayrımcılık, güvensizlik, açgözlülük, in-Adalet, kıskançlık, vurgunculuk,
bencillik, madde bağımlılığı, kazan-ners ,. ..

Anti- örnekleri 1GOD / Anti-İnsanlık Elitizm:
Elitists tüm diğer insanlar pahasına kendilerini ekstra ayrıcalıkları vermek için
anlaşmak. Hangi kendini haz amacıyla ayrımcılık ve başkalarının sömürüsü
olduğunu. Elitist, kabul edilemez kibirli bencil anti topluluğuz. UTANÇ onlara, onları
Shun !!
Elitists (Mavi-kanlar, hükümdarlar zengin ve megalomaniacs) Onların ıslahının onlar
ülkeleri ve teşkilâtları tions kural doğarlar çünkü inanıyoruz. bir tür için, kötü ler,
hükümdarlar, zengin ve megalomaniacs in- ıslah destekleyen * Mavi-kan (Hatalı genler) .
" Hasta kibir".
Saklama Koruyucular kalıtsal karşı: zorbalık, zenginlik, pozisyon ve güç.
* Asil, bir insan gövdesinin kanalizasyon.
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Üniversiteler kibirli bozuk seçkinci vardır. Onlar zenginlik ve güç kısayol olarak
kullanılır. Bozuk 'Old Boys Ağı'. Topluluk kaynaklarına ve öğrenciler tarafından zaman
kaybının Atık (İlgisiz derece, çok fazla serbest zaman, .., eğitimcileri ödenme) ! işdeneyimi eksik lisans öğrencileri ödenme edilir. Yakın Üniversiteler.

Olimpiyat Oyunları (yaz kış) , Seçkinci bozuk, savurgan ve disdürüst. Onlar seçkinci eğlence vardır (1 kazanan ve birçok
ezikler) 'Shire' için büyük borç oluşturma iyi kapalı
eğlendirmeye!
Olimpiyatların İptal & IOC kapatma.

Olimpiya şampiyonu adlı, Heroe'nın, idol en olmayan veya roll-modeli en. Onlar
topluma bencil, açgözlü, parazit yükü vardır. Onlar kendi vücut, yasal ve illigal
takviyeleri kullanarak, aşırı egzersiz işkence. Daha sonra yaşam onlar toplum sağlık
sistemine bir yük. Bunlar eğitim mekanları, olimpiyat mekanları, altyapı için kıt toplum
kaynaklarını israf. Olimpiyatlara harcadığı değiştirin Hükümet

Rekabetçi Profesyonel spor sahtekâr, bozuk, seçkinci bulunmaktadır. yaratma ve
Sport'un Ünlüler bertaraf ahlaksız değersiz açgözlü Media tarafından desteklenir. bağımlılığı
sponsorluğunda Rekabetçi Profesyonel spor, sağlayıcılar (Alkol, kumar sigara) , Hile,
kumar, beden ve zihni değiştiren madde kötüye kullanımı, uygunsuz roll-modeller
oluşturma yol açan ... Saklama Guardian rekabetçi spor karşı çıkıyorlar.

Evren Saklama Koruyucular her insanın tüm doğal kaynaklar, buluşlar ve
entelektüel mülkiyet, olasılıklar ve fırsatlar birikmiş geçmiş ve şimdiki ortak
mirasçısı olduğuna inanıyoruz (Sosyal adalet: tüm insanlar için mentionad
önce tüm eşit dağılımı) .

Sosyal Adalet bir 1GOD Sağ verilen. Elitizm, Anti Anti sosyal adalet olduğunu 1GOD. Elitism,
ahlaksız ceza ve kabul edilemez. Yasalar çoğunluğu hizmet vermektedir. elitizm yarar
Azınlık Yasalar, yozlaşmış haksız olduğu ve değiştirilir. elitizm teşvik ve beslemek
Hükümetler yönetmeye layık değilsin. Onlar değiştirilir ve dava açılıyor: MS / R6,
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Olmazsa D0: Hurda seçkinlerin idaresi > kurmak eşitlik
elitist okullar devlet okulları haline!
elitist hastaneler Kamu hastaneleri haline!
Elitist emeklilik konut transferi için var yönetim bölgesi huzur evi !

Özel plajlar halk plajları haline!
Golf kulüpleri pazar bahçesine çeviriyor!
Üniversiteler dönüşüyor cron çalışmak-şapel!
Olimpiyat ve Spor Rekabetçi Arenas yıkılmaktadır!
Elitist kupa ve kayıtlar tarafından yok edilir yönetim bölgesi !

herhangi bir tür özel kulüpleri kamu malı haline!
mülkiyet hakkı topluluk haline gelir yönetim bölgesi mülkiyet!

Özel mülkiyet dönüşür cron !
Kalıtsal-Tyranny serbestçe seçilmiş komite MultiChoice olur!
ırk ayrımı > ' 'Hepsi var , Ayrımcılık aşağı bakmak ve aşağılamak ' Yüklenmemiş en ( zenginliği
Apartheid) . Servet Apartheid topluluk zenginliğin eşitsiz dağılımı olduğunu!
Eşitsiz servet dağılımı ahlaksız olduğunu Anti-1 TANRI! Servet Apartheid
haksız bir suçtur: MS / R6,

Artan Servet Apartheid bir topluluğumuz için güvenlik riski artar. topluluk zenginlik hızlı
eşitsiz dağılımı daha muhtemel anarşi ve sivil-huzursuzluk vardır geliştikçe! Servet
Apartheid unac- kabul edilebilir düzeydedir & o sonu en olduğunu! Parazit Yırtıcı
Vurguncular, zenginlik lardan, hesap sorulmasını MS / R6,

Anti- örnekleri 1GOD & Anti-İnsanlık Servet Apartheid:
Arazi Servet Apartheid artan zenginlik, pozisyon ve güç geçiyor. Örneğin Monarşistler

& Özel mülkiyet, hanedanları, ... Bu son en!
Küreselleşme zorba zengin ülkeler (Blokajı, kredi-sıkmak, devirmek Hükümet,
yaptırımlar, istila) fakir ve ucuza kaynaklarını satan içine ulusları mücadele. Çokuluslu
Vurgunculuk Con-
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glomerates fakir ülkelere şantaj. çocuk işgücü ve köle-işçi, güvensiz, sağlıksız eksik
ödemiş uzun çalışma saatleri Yani onların fakir insanları istismar edebilir, ... en Bu
son!

ücret eşitsizlik Servet Apartheid bir ana nedeni! Örneğin her 1 $ için bir ABD işçisi
yüksek ücretli ücretli 13 $ ödenmiş olur alır. ölçek daha yukarı daha Faydaları tekme ve
üst gelirliler de avantajlara sahip olur git! Bu sona eriyor! Ödeme yapmış açgözlü,
parazit çalışanları sorumlu tutulurlar.

Faydaları Un-hak Dahil etmek: sigortaları (Sağlık, diş, hayat, gelir koruması) ; günlük
çocuk, emeklilik faydaları, çalışma geri ödeme, hastalık izni, tatil, uzun hizmet izni ... Ne
yazık Perks'i hak: Ev araçları, kredi kartı almak ücretli: geziler, otel, restoran
ziyaretleri, boş zaman aktiviteleri (Golf, tenis, ...) , kırtasiye, Sorum- tant (Vergi
kaçakçılığı) ; ... Faydalar & Perks ayrıca ücret eşitsizliği artırmaktadır. Her yüksek ücretli
çalışan için, 20 çalışkan işçiler kullanılabilir. Bunlar un hak faydaları ve Perks sona!

Adaletsizlik için Servet Apartheid hızlı pist genişletme!

Yapmalı: Son Servet-Apartheid
kurmak Servet-Eşitlik
Arazi: zenginlik, pozisyon ve güç geçerken, biter! Varlıklar Genel Gelir haline! Kişisel
ürün ve Bilgi-Süreklilik aktarılır (Arazi) ! Not! zenginlik, pozisyon ve güç kabul eden de
suçluluk ve yükümlülükleri devralan gerektirir.

Küreselleşme: Çokuluslular dava açılıyor ( MS / R6, ) & Yerel olmayı tled disman- cron ! küreselleşmey
destekleyen Hükümet, değiştirilmesi ve hesap sorulmasını MS / R6, .

Özel mülkiyet: sona eriyor! Ticari (Küçük, büyük, çok uluslu)
olmak cron ! verilen yurt içi transferi ' yönetim bölgesi ' !
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Kar: sona eriyor! Breakeven kar amacı gütmeyen geçerlidir!

Ücretler: eşitsizlik Saklama Guardian ile değiştirilir wmw !
ADALETSİZLİK > Evil kurşun Zincirinde 6 önceki bağlantılar hukuk sisteminin ve
Adaletsizlik kesilmesinden o derecede etmek (Örn Atama, Bad-Hukuku, Bozuk-Hukuku,
Emlak, Özel mülkiyet, Kazanılmamış, Öz-denetim, vergi-kaçınma, ..) . Bu sona eriyor! 'Yasagetirici
bildiriminde' dayalı Custodian Guardian Adalet değiştirir.

Çocuk haksızlıklar: Dayak, dilencilik, cinsel istismarı, emek,
pedofili, fuhuş, askerlik, canlı bomba, ...
Çocuk haksızlıklar Adaletsizlik kötü formu, comm- birlik yetmezliğidir.
O biter! Suçlu hesap sorulmasını!
Kadınlar haksızlıklar: aile içi şiddet, ücret farkı, tecavüz, fuhuş, dini,
cinsel taciz, kölelik, ...
Kadınlar haksızlıklar, bir topluluk başarısızlık ele alınmaktadır! Suçlu
hesap sorulmasını!

Topluluk haksızlıklar: Açgözlülük, Vurgunculuk Servet, Atık, Elitizm, Servet
Apartheid. Topluluk haksızlıklar ele alınmaktadır! Suçlu hesap sorulmasını!

Kötü Hukuku haksızlıklar: Mülkiyet hakkı, Telif Hakkı ve Patentler (Fikri mülkiyet) ,
Utilities özelleştirilmesi, vergi düşülebilir Bağış, ... Kötü Kanun iptal edildi! 0.1.1.1 biçimde,
geriye! Yeniden mahkum (zorunlu) .

Bozuk Hukuku haksızlıklar: Diplomatik dokunulmazlık, Double Jeopardy, itiraz
pazarlığı, bağışıklık, Zaman Aşımı, Privilege, ...
Bozuk Kanun iptal edildi! İptal etme 0.1.1.1 itibaren geçerliydi (01.01.2004)

Yeniden mahkum (zorunlu) .

Dini haksızlıklar: bekarlık, sünnet, şeytan çıkarma ayinler,
bağışlama, taciz, pedofili, ayrıcalık, sacrefice kadınlar
ayrımcılık, ...
, İhbar dini haksızlıkları & haline Saklama-Guardian Shun!
din adamları sorumlu tutun.
Her kişi bir son vermek ahlaki ve Sivil-Duty Adaletsizlik var. nedeni ve Adaletsizlik etkisi olan
insanlar yaptıklarının hesabını vermek tutun. Adaletsizlik izin Hükümetleri ment değiştirin.
politikacılar sorumlu tutun.
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Yönetim haksızlıklar: Suikast, yolsuzluk, yürütme, istila, işkence,
zulüm, ırk ayrımını wealth- ... serbestçe Komite Gover- Nance
seçilmiş yazı geçmiş çoktan seçmeli 1st ile Tyranny değiştirin. Tyranny
Yargılamak: MS / R7, , Suikast çalıştırır işgal etmesi, işkence
Yönetim yeniden yerleştirilir ve sıkıştırılması Evil , MS / R7, Bozuk &
Servet-Apart- heid Yönetim değiştirilir ve yargılanır: MS / R6,

SIFIR TOLERANS için ADALETSİZLİK !
'Kötülük Zinciri' arasında bağlantılar birçok kötülük linketts tarafından genişletilir:

Ünlü-spor ~ Kredi-Sağlayıcı ~ Hilekar paketleme ~ Arazi ~
Yabancı mülkiyet ~ Franchising ~ mülkiyet hakkı ~ Küreselleşme ~
Alışveriş Merkezi ~ Vergi kaçakçılığı ~ kazanılmamış ~ Birlik ~ Üniversite

~ sadaka ~

Ünlü-Sport Kötülük Zinciri kültürünün bir parçasıdır.
Bozuk seçkinci açgözlülük ve kar odaklı eğlence. Sıkılmış boşta zengin yararlanma
eğlendirebilmenin olduğunu. onlar gerçekte nasıl istismar fark uzak altında
ayrıcalıklı dikkat aktar.
Spor-Magazin, kazanmak için her şeyi seçkinci eğlence, kayıtları kırmaya
ve tapılacak (İdolleştirmişti) . Spor katılımcıların bir ihtiyaç elde etmektir
seçkinci tanıma + Sponsorlar
(Parazitik yırtıcı Vurguncularına) & Bir suç değersiz Medya bir
iğrenç oluşturuldu: ' Ünlü-Sport '.

Ünlü spor Katılımcılar, ödenir
(Doğrudan, hibe, sponsor, ..) Profesyonel eğlence. Örneğin.
Avustralya Kuralları Ayak

- top, Otomatik yarışı, Baz-top, basketbol, boks,
satranç, Kriket, Bisiklet, Golf,
Buz hokeyi, Gran-Prix, Gridiron, eşek yarışı,
Motosiklet Yarışı, Olimpiyatlar, Para-Olimpiyatları,
Rugby, Futbol, Yüzme, Tenis, Yatçılık,
Kış-Olimpiyatları, Güreş, ...
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Ünlü-spor amaçlı inşa tesisleri ihtiyacı
(Salon, Stadyum ..) altyapı (Raylı, Yollar ..) .
Bu genellikle atıklar topluluk kaynakları ve uzun vadeli yaratır (Shire)
borç. Bu imkanlar Enerji defolu mal olan ve çöp bir sürü
oluşturmak. Bu tesisler inşa Stop & mevcut yıkmak.

Bu olaylar tedarik eğlence, Alkol, Kola, diğer tatlı içecekler, Kumar ve sağlıksız gıda (Yağlı,
yağ, tuzlu) genellikle şiddet eşliğinde (Saldırı, öfke, atma amaçları, vandalizm) . Olay
çöp bir sürü oluşturur (Şişe, kutu, gıda, kağıt, plastik) O saklamak ihtiyacı (Landfil) . Kumar
suç yol açar: Hile (Nobling, sonucun arma, ..) .

Ünlü-spor Alışveriş-Bağımlılığı önemli bir nedenidir. Pazarlama
yerel idoller sadakat kullanarak talebini yaratır (Spor
Ünlüler) alışveriş ddiction götürmek (Dişli, önemsiz,
paraphenelia) . Sen aptal giysi ve ayakkabı için çok fazla
ödeme yapmış olursunuz !!! Fanlar Zombies gibi
davranmaya (akılsız) .

Ünlü-spor Sponsorlar aracılığıyla Addictions
artırır: Alkol, Sigara, Kumar, Alışveriş, Uyuşturucu,
... Bu Bağımlılık birey, aile ve topluma bir yük.

Sport-Ünlüler vardır Açgözlü-Medya kreasyonları kendileri ve diğer
açgözlü-vurguncular için karlarını artırmak için (Önemsiz-food satış yerleri, kumar
sağlayıcıları, alkol üreticileri, pornografi, sigara üreticileri, fuhuş ...) . Bir Ünlü popülerlik
azalıyor kez onlar atılır & yeni Ünlü ile değiştirilir.
kazanmak için, popüler kalmaya gerek kendi karanlık tarafı keşfetmek için Sport-Ünlüler yol
açar. ahlaksızlık (Zina, materyalleri içeremez) dikkatini kazanmak için kullanılır. Madde
bağımlılığı (Alkol, Sigara, Steroidler,
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İlaçlar) stres için kullanılır ve performansları
yetişmek için. Açgözlü Değersiz Medya
yarattıkları Celebrity dökümü sonunda
karlarını artırmak & bu davranışı kullanır.

roll-modelleri ve putlara olarak Sport-Ünlüler kullanarak, kabul edilemez. Spor Ünlüler
onlar hakaret sahte putları 1GOD. Ünlü-sporu teşvik Eğitimciler değiştirilir. çocuklarının
Ünlü-spor ve ibadet Spor Ünlüler oynamasına izin Ebeveynler sorumsuz kötü
ebeveynler vardır. Topluluk yeniden eğitmek bu kötü ebeveynler var.
Spor bir hobi çalışmaz boş zaman eğlence. Tembel (Dilsiz)
Öğrenci alın Üniversite burs (spor) . Üniversite, Sponsorlar & değersiz Medya tembel,
aptal yararsız Sport-Cebrity oluşturun. Bu biter.
Üniversite spor ünlü bir düşük ücretli iş alır, Sponsorluk biter, değersiz Medya
kapanır, kapalıdır.

Bitiş Ünlü-Sport, mekanları yıkmak ..
halkın katılımı Topluluk Dinlence faaliyetleri ile değiştirin.

C REDIT - P rovider> P redator - le nd er > Lo bir - Kredi sağlanması köpekbalığı (Kart,
kredi, rehni) kar için bir 'Kredi-Shark' operasyonu kredi pred- atory olduğunu. Yırtıcı lending izin & bozuk ceza Gover- nment tarafından teşvik edilmektedir. Yırtıcı borç veren
kullanım suçlular (Borç tahsildarı)
Onların kredi toplamak.

Kar Ends Kredi! It adlı sağlayıcıları, kapalı ve dava
açılıyor MS / R6 & Verir / veya yırtıcı kredi yerine
geçer ed takibat yapılan teşvik Hükümet, MS / R6,

Saklama-vasi faiz dışı uygulanamaz kredi affetmek. Yalnızca miktar ödünç geri ödeme (Hayır
ücretleri, hiçbir ilgi) . Bunu yapamazsanız Sen geri ödemek zorunda değilsiniz. Bunu
yaparsanız, ne zaman, haftalık ücretin fazla% 10 geri ödemezseniz yapabilirsiniz.

Borç-toplayıcı kapatıldı ve kafesli MS / R6,
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Deceitful- paketleme ( Tüketici-dolandırıcılık) MS/ R3
Kar odaklı ekonomiler 'ahlaksız suçlu izin Deceitful- Ambalaj ( Tüketici Dolandırıcılık) '.
Tüketiciler kim Deceitful-paketleme 'kullanın hilekar sahtekâr ve açgözlü vurgunculuk
üreticileri, üreticiler ve perakendecilerin korunmaya ihtiyacı (Küçültmeyi içerik) avantaj
sağlamak (kazık atmak) Tüketicilerin.

, Hilekar sahtekâr ve açgözlü sistemin nasıl örnekler.
Bir üretilen ürün, marka etiketini kullanarak 0.440kg paket içinde geliyor. Aynı ürün aynı
zamanda bir perakendeciler ev-marka olarak adlandırılır, ancak paketin içeriği 0.415kg
düşürülür. perakendeci üreticiyi markalardan daha düşük bir fiyata ev-marka satmak
için yapılır. Bu aptal olduğunu (Hilekar, dürüst olmayan ve hırslı trick) ev marka
olduğunu düşünerek içine tüketici nedeniyle daha düşük fiyat bir pazarlık. Tüketici daha
az ürün alır çünkü aslında, hiçbir tasarrufu & olduğunda bazen gerçekte tüketici daha
ing bedeli vadesinde biter. Tüketici-dolandırıcılık !!! MS / R3

1 imalatçı bir 0.440kg pakette ürününü paketleri. Başka Marka aynı boyutta ambalaj
kullanan ancak, hilekar sahtekâr ve açgözlü bir şekilde sadece ürünün 0.425kg koyar.
Ürünler aynı fiyata satılırsa, 2 üretici daha büyük kar yapar ve tüketici aynı miktar için
daha az ürün alır paranın geçirirler. Tüketici aldatılmış olmuştur. 2 üretici daha düşük
fiyata satıyorsa, onun ürünü bir pazarlık gibi görünüyor. az yanlısı olduğu için

- bu nedenle daha ucuza satmak gerekir 2 pakette kanal, artık bu bir pazarlık yapmıyor.
2 imalatçı onun ambalaj rakip ürünlere benzeyen beri tüketici ağırlığını kontrol
etmeyeceğini, bir hilekar, dis- dürüst ve açgözlü bir şekilde umuyor. Tüketiciyle
dolandırıcılık! MS / R3

Ambalaj tam içerikten daha az sık sık geliyor (Büyük boy ambalajların) . Örneğin Ambalaj 6
parçaları muhafaza etmeye ama sadece 5 içeriyor.
Bu aldatma onlar aslında olsun sonra fazlasını elde inanmakta tüketicileri aldatmak anlamına
gelir! Tüketici-dolandırıcılık !!! MS/ R3
az alın> daha fazla öde! Bir üretici daha az Tuz & / veya Şeker ekler.

Etiketleri Ürün ve ücretleri daha 'Azaltılmış'! Azaltılmış için iletmektir
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Tüketici ekstra maliyet vardı (Bir şey, çıkarılan azaltılmış) . Bu nedenle daha yüksek bir
fiyat gereklidir. Doğru değil, hiçbir ekstra maliyet yoktur. Üretici daha az koymak, bu
yüzden fiyat düşük olmalı. Tüketiciyle dolandırıcılık !!! MS / R3

İthal mallar yerel ürün benzemeye paketlenmiş. Tüketici-dolandırıcılık
MS / R3 . Yerel ürün ithal yabancı bakmak için paketlenmiş.
Tüketici-dolandırıcılık MS / R3 .

Yapmalı: Hükümet içerik boyutu ambalaj standardize etmektir:
katı [ gram ( g ) / Kilogram ( Kilogram ) / Ton ( T ))],
sıvı [ mililitre ( mi ) / litre ( l ) / Kilolitre ( Kl )]. 1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g > 500 g > 1 Kilogram
> 2 Kilogram > 5 Kilogram > 10 Kilogram > 20 Kilogram > 50 Kilogram > 100 Kilogram > 200 Kilogram > 500
Kilogram > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 mi > 2 mi > 5 mi > 10 mi > 20
mi > 50 mi > 100 mi > 200 mi > 500 mi > 1 l > 2 l > 5 l > 10 l > 20 l > 50 l > 100 l > 200 l > 500 l > 1 Kl > 2 Kl
> 5 Kl > 10 Kl > 20 Kl > 50 Kl > 100 Kl > 200 Kl > 500 Kl > Standart ticari, sınai, kişisel ambalaj
uygulanması gerekmez.

Not! İmparatorluk önlemler hükümsüzdür. Ambalaj da geri dönüşümlüdür.
PS-1 ( Ambalaj standart) Tüketici ihtiyaçlarını kapsamaktadır: Ürün miktarları & ambalaj
karşılaştırmak için kolayca dürüst. Katı ağırlıklar (G / kg / T) Ve Sıvı ağırlıklar (Ml / lt / Kİ) Paketlenmiş
tabloda gösterilen miktarlarda dağıtılmıştır ve satılan. Ambalaj geri dönüştürülebilir olmaktır.

Son Hilekar-Paketleme
kurmak UCG PS-1 ( Ambalaj standart)
Tüketici rehberlik
Katı ve Sıvı ağırlıklar fiyatını göstermek gerekir 1 kg / 1l gerçek ağırlık ve fiyat +
fiyatlarını karşılaştırma.

ile ürün düşük kg / l fiyatıdır ' PAZARLIK ETMEK'.

Destek PS-1 Ambalaj standardı
Hilekar-Ambalaj cezalandırmak
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Arazi ( Kalıtım)
Bir individualizm ikili ölümü üzerine Derneği tahrik bencil hırs yılında
pozisyon, güç ve zenginlik geçmek için ortaktır.
kazanılmamış haksız pozisyon, güç ve zenginlik bir Elite oluşturuluyor. Bu
davranış nedeni & Servet etkisidir

Servet-Apartheid, suç, MS / R6, Not! ayrıca Estate kabul
Geçtiğimiz borç, suçluluk ve hesap kabul gerektirir!
pozisyonun Kalıtım sona erdirir. Bu iş- tecrübesi + fazla çalışma + Kıdem promosyon
ile değiştirilir.
gücün Kalıtım sona erdirir. Serbestçe çok aday seçilmiş Komitesi ile değiştirilir.

1 ile Liderlik zulümdür (Kalıtsal / politik) o sona eriyor. seçilmiş Komitesi tarafından
Liderlik adil.
servet Uçların Kalıtım. Tüm Kamu Gelirlerinin girer.
bilgi-süreklilik, gelenekler, memo- rabilia, inançlara Custodian-veli pas .. topluluk ruhu
ve sorumluluk Sorumlu-vasi pas. felsefesi Sorumlu-koruyucu pas 1GOD

1FAITH 1Church. Onlar da kendi rehber geçmek ' Yasagetirici

Manifest'.

Yabancı mülkiyet ( İhanet) MS / R7,
Kontrol kendi, yararlanmaya Yabancılar izin vermek, yağma olduğunu VATANA İHANET!

Yabancılar yararlanmanızı sağlar Hükümet (Kazık atmak) Yerliler arasında Treason
işlemektedir (suç) . Hükümet değiştirilir ve yargılanır. MS / R7, Yabancı mülkiyet
tazminatsız sona erer.

Dış Sahipliği İhanet nasıl çalıştığını örnekler:
Yabancı mülkiyet Değiştirebilir bozuk ve yerel yok: kültür, iş, gelenekler, değerler ... Yabancı
Mülkiyet yerel plunders: Intellectual- mülkiyet, know-how, Kaynaklar, Servet ... Dış
Sahipliği Uçlar. Serbest Ticaret sona erdirir.

Yabancı mülkiyet arazi ve gayrimenkul fiyatlarının yukarı sürücüler. Yapımı
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1 için onları uygun değil st Ev alıcıları'. 'Freehold' evsiz .. Dış Sahipliği
artırılması (Arazi / gayrimenkul) Sonlandırır. Bu tazminatsız
müsadere edilir.
Yabancı mülkiyet varlıkların yabancı liderlik
pozisyonlarında sonuçlanır. yerli inkar etmek, bu
mevkilere. fırsat ve artan işsizlik promoti- azaltılması ..
yerel personelin aşağı Dumming. Bu sona eriyor!

Yabancı mülkiyet Onların malzeme ithal üretim sonuçlarının. Aksine sonra yerel
satın alma. Ayrıca yerel fikri mülkiyet deniz alınır! İmalat uçlarının Yabancı mülkiyeti! MS
/ R7,
Yabancı mülkiyet Eğlence yerel yetenekleri ve onların olanaklarını zayıflatmaktadır. halk
beyin yıkama taraflarını kaybetme yabancı kültür-klonlar olmak. Eğlence Dış mülkiyet
yerel kültür, gümrük, diyalekt ve geleneklere büyük tehdittir. Eğer Amerikan izle
Amerikan eğlence iseniz. Eğer değilseniz, Amerikan eğlence izlemem. eğlence
uçlarının Yabancı mülkiyeti!

Yabancı mülkiyet Yerel zenginlik yurtdışı gidiş yol açar. Ayrılma Halk yoksul ve
muhtaç. Yerel köylü görevlileri sahibi yabancı efendi. Yabancı mülkiyet biter! MS / R7,

Yabancı mülkiyet Franchise yerel işletme, unique- ness & çeşitliliğini yok. yerel
toplum üzerindeki uygun olmayan yabancı kültür zorlayarak yerel gelenekleri altüst
edilerek. yerli ihanet. Yabancı Franchising biter!

Yabancı mülkiyet Kaynakların onları yararlanan menşe ülkesine ucuza kaynaklarını
satan yabancı sahibine yol açar. Robb- Kaynaklar & onların zenginlik yerli ing. Letting
yabancılar Treason yerel kaynaklar olmandır MS / R7,

Yabancı mülkiyet Gıda üretimi ve gıda-dağılımının.
Sonuç: Gıda üretim İhracat yüksek fiyatlarla reddeder ile İhracat halk bırakarak hitap
etmektedir. Ayrıca bazı yerel gıdalar yabancı diyet ile değiştirilecektir. gıda üretimi ve gıda
dağıtım özelliği sayesinde uçlarının Yabancı mülkiyeti! MS / R7,
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Yabancı mülkiyet Medya gizlice bir işgal olduğunu. Yabancı medya yabancıların
yararına yerli etkiler. Siyasilere & Hükümeti bozulmasını, yerel Kültür, Miras ve
Gelenekler imhası. Hükümet, Treason egemenliklerini kaybeder ve yerel halk betrayes MS
/ R7,

Yabancı mülkiyet genellikle Şantaj yol açar. Yabancı Multinatio- bir hükümet onları
bildiriler, vergi-özgürlük ve ucuz emek vermek talep NAL. Hükümet bu
yabancı-Sahipleri talebe teslim olmaya etmezse o tehdit altındadır. Onların taleplerini
karşılamak ve orada onların çalışmasını hareket eder bir hükümet bulacaksınız. Örneğin
Avustralya Hükümetleri ment düzenli öder (Milyonlarca 100 en) Yabancı Çokuluslu
Araba şirketlere dışarı. Onlar İcra ikramiye ev & onların yabancı hissedarlar temettü
artırmak gönderdi. Not! Avustralya sonunda Dış Araç üreticileri şantaj hayır dedim. Otomobil
üreticileri (Ford, General Motors, Toyota) Kapalı fabrikalar ve Saklama-Guardian bu
şirketlerin ulaşım kullanmayın, bunlar güvenemeyiz.

Çokuluslulara SIFIR TOLERANS !!!
Yabancı mülkiyet çünkü bozuk Hükümeti tarafından ihanet mümkündür. Bu ihaneti
kolaylaştırmak Hükümet ve Devlet-çalışanlar yerini & 'ihanetten' dolayı yargılanmaya
şunlardır: MS / R7, .

Yapmalı:
Dış Sahipliğini İptal arasında: Varlıklar, İşletmeler, İmalat, İlköğretim-üretim,
Kaynaklar, Emlak, Fikri-mülk, Kara! tazminat olmadan.

Yabancı mülkiyet, yasama, suç: İhanet, MS / R7, .
Varlıklar, işletmeler, mülkiyet hakkı, IP, zaten yabancılara ait kaynaklar
tazminatsız müsadere edilir.
yabancı sermayeli işletmelere değiştirin cron
(Topluluk Run olunan kar amacı gütmeyen) !

Destek Cron! Çok uluslu şirketleri Shun!

Değiştir & kovuşturma (Treason) izin verir veya Dış Sahipliği teşvik Hükümet ve
Devlet kullanılabilirliğinin ees! MS / R7, Yabancı Mülkiyet askeri kullanılmadan bir istila
ve işgal olduğunu
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Kuvvet. Bu tehdide karşı topluluk savun.
Sadece yarışmak veya Yerel mal ve hizmetlerin yerine geçmez İthalat izin verir. ithal
etmek zorunda kalmamak için yerel üretime ve hizmetlerini teşvik edin. İl kendine
yeterlilik iyi yaşam tekniğidir.

'Dış Sahipliği İptal'
'TASARRUF Yerel İŞLER'

Franchising ( İş modeli: Klonlama) MS / R6,
Franchising Bir Açgözlülük / Vurgunculuk klonlama pazarlama sistemidir. Yani klonlar
kendisinden daha belirli bir iş modeli kullanmaktadır. Bu vasat küçük vurgunculuk kapitalist için
tasarlanmıştır. gibi kanser yaymak için (Küreselleşme) Planet bitti. Müşteriler kendi Kimliğine
kaybederler. Onlar bakmak ve NewYork veya Berlin'de aynı yemek. Dikkatsiz Zombiler. Bu sona
eriyor!

Franchising Klonlama ucuz bir akılsız kopyasıdır olduğunu.

Küreselleşme Anti- olduğu 1GOD!
Franchising yerel gelenekleri, kültür, benzersizliği ve diversi- Ty'ı yok eder. Çoğu
Franchise ABD-Pazarlama sistemlerine dayalı 'ABD' ya. Bunlar genellikle sağlıksız
ürün sunuyoruz: Ör Junk-Gıda-çıkışları, ABD & onların Kültür-klonlar 'Diabetes'-Plak'
Obese- Plak ana nedenidir (Blubber-kişi) ' Yüksek kan basıncı-salgın, Akne ...
Franchise, Dış Franchise yerel mutfağı, miras, gelenek ve nüfus ihanet çalışmasına
izin yerel Mutfağı, moda ... Topluluklar & Hükümetleri ment yok MS / R7,

Franchise 'Tasarımcı-kıyafet' satarak çeşitliliği yok eder. Bu giysiler üniformalar (kot..)
kendi kültür ve miras, akılsız, ilkel, dilsiz klonları ihanet insanlar için. Bu mankenleri
Shun!
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Franchise Alışveriş Merkezleri temel nedeni vardır. Franchise altında açıyor ve zayıf
altında ödemeli eğitimli kullanın (Gençler, gündelik)
Personel. Alışveriş merkezleri (Shopaholics cennet) daha kirletici Güç istasyonları gerek
büyük enerji wasters vardır. Onlar da çöp çok oluşturun. Tüm Franchise kapatın!

Franchise Onların kaygan pazarlama ile (İnsan zayıflığı ve kanabilirliklerinden istismar) Bağımlılıklar
için ana nedeni şunlardır: Alışverişkoliğin & Gad

- Junky olsun! Franchise altında personel, kötü, ödenen gençler altta eğitilmiş kullanın gündelik ayakkabı
vardır. Müşteri hizmet yoksul veya mevcut olmayan olduğunu. Çoğu 'pazarlık' & 'Satış' vardır Dolandırıcılık!

Saklama Koruyucular Franchising Anti- olduğuna inanıyoruz 1GOD o baltalıyor çünkü 1GOD
en Yerel eşsizliği ve çeşitliliğin tasarımı.
Franchising küresel meydan okuyan olmak 1GOD en Anti-Küreselleşme.

Yapmalı:
el koyun ( ) Tazminat ödemeden Tüm Franchise & yerel onları dönüştürmek cron ! cezalandırmak
Açgözlü Franchise kafes, bunları MS/ R6,

Yerel özgü geleneksel iş Destek (Cron dönüştürülmüş) .
topluluklarınız mirasını koruyun:

Karşı Franchising, Küreselleşme ve
Yabancı mülkiyet
mülkiyet hakkı topluluktan talan kamu arazisi ... MS / R6,
mülkiyet hakkı Arazi kamu arazisi rüşvetin suç Hükümeti tarafından topluluktan talan
edilir (Yozlaşmış ceza hükümet remo ihtiyacı
- ving ve cezalandırma) . Bozuk cezai hükümet ya araziyi ele verdi (Çömelme) veya
cezai açgözlü, parazit, predatör olmak sattı yanlısı
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- fiteers (Yer-spekülatörler) . Kara-spekülatörler Rehab'ı gerek Parazitler şunlardır: MS/ R6,
Freehold son! Destek Shire Toprak mülkiyeti!
mülkiyet hakkı Arazi spekülasyon yapmak yatırımcılar tarafından kullanılır

(kumar) emlak fiyatları yukarı çekmek umuduyla (Profilleriyle teering,
sermaye kazancı) mümkün barınak binalarda uygun fiyatlı bir topluluk
inkar. Yatırımcılar ayrıca cezai vergi kaçınma için mülk arazi kullanma (Negatif
dişli) , MS/ R6,

Bazı yatırımcılar çürük binaları ve fiyatlı kiralık üzerinde
şarj dik. evsiz ödeme edemez insanlar. Yatırım Mülkiyet
gerçekten kira geliri için aldım ama vergi evas- iyon olarak
kullanılmaz. İnsan yerleşime çürüyen Sonuç (İnsanlar
hamamböceği taşımak ve kemirgenler hareket) . & Kafesli
tazminatsız Gecekondu-lordlar gevşek mülkiyet, MS/ R6,

mülkiyet hakkı Arazi özel mülkiyet arazisidir. Tüm yararına arazi mahrum topluluk
kullanılması. mülkiyet hakkı (Resim Trespass) , Göl ve nehir cephelerin tüm plajların
kullanımı, inkar golf sahasında piknik yalanladı ...

'Varlık Apartheid'. O biter! MS/ R6,

1GOD Planet Earth oluşturulan kullanılan & tüm insanlar tarafından eşit zevk için. Freehold
arazi ve özel sektöre ait konutlar için aşağılıyorsun 1GOD. Freehold Ends!

Yapmalı:
Tüm arazi aittir yönetim bölgesi ( Yerel yönetim) . Freehold kara mal çalınmasını. Shire
halka başlığı transferi-yokken tazminat ödemek zorundadır. Onlar taşımak veya ölmek
istiyorum kadar Sahibi işgalci evde kalabilirler. Sonra Shire kontrolünü ele alır (Özellik için
hiçbir emlak yoktur) .

Yatırım Mülkiyet arazi ve Binalar hem tazminat ödemeden kontrolünü alınır yönetim
bölgesi . Yatırımcı 'Topluluk karşı Suç' için dava edildi MS/ R6, Yatırım Mülkiyet Ends!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!
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Küreselleşme insanoğlunun Kaderin bir parçası değildir.
1GOD çok açık küreselleşme
insanoğlunun Kader parçası
olmadığını yaptı. 1GOD
içinde inançlar 7Tribes bağımsız bir şekilde,
ayrı bir geliştirme (Map) .

1GOD için insanlığı istiyor

'DUR' KÜRESELLEŞME !!!
insanoğlunun getirmediği takdirde ' DURDURMAK' küreselleşme sonra

1GOD Harekete geçecek. öfke etmeyin 1GOD heed 1GOD en

uyarı: New York'taki Dünya Ticaret Merkezi, ABD kredi krizinin,
Cityof Londra Brexit tozlastmlması.
Küreselleşme Evil zincirinin bir parçasıdır. Küreselleşme hija- onların Piramit ting
Marke-satışı için kullanılacak Açgözlü Vurguncularına tarafından cked edilmiştir (Serbest
ticaret) onlar countr- ler ve kaynakları bitene kadar büyüyen kar tutmak için. Serbest
ticaret emek, siyah-posta istismar & ler, hükümet zarar multinatio- nal işletmeler
tarafından tahrik edilmektedir küreselleşme. Çokuluslu işletmeler bir ülkenin
egemenliğini yok. yolsuzluk ve sömürüye Lider! tazminatsız uluslu kon- fiscate
varlıklarını sökün ve yerel dönüşebilir Cron.

Açgözlü Vurguncular propagandası birlik kurmuş: G20
(Açgözlü Yirmi, kirlilik ana sebebi) G8 (Açgözlü Sekiz, Wealth- ayrımcı) IMF (Uluslararası
Para Fonu, küresel Kredi-köpekbalıkları) , WEF (Dünya Ekonomik Forumu, Greeds'
publizist) DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü, Servet-Apartheid nedeni) , .. Bu kuruluşlar beyin
- açgözlülük iyidir yolunda halka yıkamak, kar iyidir ve Küreselleşme tüm sorunlarımızın
cevaptır. gerçeklik Küreselleşme costcutting için kullanılan olduğunu. daha düşük
maliyetli bir yapıya sahip ülkelere hareket ettirerek. Bir alanda insanları görevden &
başka köle-işçi çalıştırmama. Bu bitiyor. Hükümetin, kuruluşlar, bireyler sorumludur!

Daha düşük maliyetler unheal- senin güvensiz çalışma alanlarında
yaş çocuklarda altında kullanılarak elde edilmektedir. Onlar sağlık
yararları olmadan, tatil hakları olmayan, ara vermeden uzun saatler
çalışan underfed underpaid. çocukluk deneyimleri üzerinde Eksik,
play- ing & eğitimi. Açgözlü Vurguncular gülme ederken
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Onların Idol 'Küreselleşme' öven bankaya tüm yol. Bu Evil bitiyor! MS/ R6,

Çocukların bulunmayan yerlerde başka altındaki sınıf
kullanılan dişiler olduğunu. Dişiler genellikle kötü davranılır.
Çocukların birçok kadın aynı insanlık dışı koşullarda
çalışırken de cinsel olarak sağlamak zorunda (Tecavüz
edilmiştir) .
Birçok erkek de istismar ama çocuklar ve dişiler olarak genellikle kötü
değildir. Bu Evil bitiyor! MS/ R6,

Bitiş Küreselleşme, 7 bağımsız Vilayetleri
destekler: Afrika, Amazonia, Amerika,
Avrupa, Moğolistan, Okyanusya,
Persindia.
Tüm Uluslararası Sular sonu. Onlar 7 İl
arasında bölünür.
Bu yeni normaldir.

Yapmalı:
Tüm Küresel Örgütler: Siyasi, Askeri,
Ticari, eğlendirebilmenin, Spor kapatıldı. Halk-göç
durdurur (Başka bir İl hareketli) . Diğer İller
Hiçbir tatil seyahat.

Hiçbir küresel Kültürü. Küresel Kuruluşlar, CN (Commonwealth Milletler
) , FIFA (Futbol) G20, G8 (Kirleticiler) IMF (Tefeciler) IOC (Olym
- resim) NATO (Savaş suçlusu paralı) OPEC (Kirleticiler) BM
(Birleşmiş Milletler sefalet yağdıran, acı, yıkım, ölüm) .. Anti-1 olan TANRI. Onlar Aşağı
kapalıdır.

Milletler Topluluğu arasında Milletler ( CN) yağma İngilizce korsanlar
tarafından kuruldu, kölelik ve köle emeği yayıldı. Bugün (CN) kukla
rejimlerini var (Hükümetler) Bu ingilizce Kalıtsal Tyrant yararına
ülkelerinin plun- dering yardımcı. CN çözülür ve uluslar serbest
bırakıldı.
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FIFA Bozuk Ünlü-Sport organizasyonu. Atıklar topluluk kaynakları.
dava, kapanır: MS/ R6,
FIFA Mekanları yıkılmış, arazi daha faydalara kullanılır edilir

- topluluk sitesinin tarafından cial. Pro-Sport Ends!
IOC Bir sirke çalışır (Olimpiyatlar) Ülkeleri alma atık billi
- freakshow eğlence üzerine ons. Eğlence elit için çaba
- izm doğal olmayan performans ucubeleri haline yasal ve yasadışı takviyeleri
kullanarak. Olimpiyatlar Açgözlülük yoksulluğu ortadan kaldırmak için gerekli olan kıt
kaynakların israf sürülür. Bir korku tarafı

- gösteri burada devre dışı Paralimpik eklendi mock ed edilmiştir. Sus + MS/ R6, IOC'nin
Mekanları yıkılmış, arazi topluluğu en tarafından daha faydalı kullanılır edilir. Tüm
Sporcuların uçlarına fon. 'IOC' Her geçen ve şimdiki üyesi olsun MS/ R6,

NATO ABD küresel zorbalık ve sömürü hizmet veren Avrupa-Paralı
Ordusu. NATO Sivilleri öldüren ve altyapısını ve evleri yok eder. Bu
çözünmüş & onun Savaş edilir
- suçlular ve İsyancılar kafesli: MS / R7, NATO kitle imha silahlarının ile:
A (Atomik) B (Bacterio- mantıksal) , Cı (kimyasal) İnsan hayatta kalması
için bir ana tehdittir.

OPEC Bir Yağ Karteli fidye insanlığın tutan! Karteli çözündürüldü ve
üyeleri yargılanır: MS / R6, .
Yanan Yağ Ends! plastik uçlar içine yağ Torna!
BM veto hakkı olan ülkeler öz çıkarlarına hizmet eder. Bu ülkeler, insanoğlunun
barış inkar büyük silah-satıcılarısınız.
BM insanoğlunu başarısız oldu. O durmadı:

Çocuk işçiliği ( Pornografi, askerlik, çalışma)
Kirlilik ( Atmosfer, hava, toprak, Uzay, su)
zulüm ( Kalıtsal, politik, kredi, kar, zenginlik)
Genetik modifikasyon
(Hayvanlar, mikro-organizma, bitkiler, insanlar)

kölelik ( çocuk, borç, yetişkin, fuhuş, eksik ödemiş iş)
Atık ( Tek kullanımlık, junkproduction, aşırı üretim, ambalajlama)
Servet-Apartheid ( Estate, In-adalet, Vergi-avidance, Vergi sığınak)
Evsizlik ( Kredi-Köpekbalıkları, Slumlords, Servet-Apartheid)
Açlık ( Taze su kirliliği, Tatlı su atık)-sulama Üzeri
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vurgunculuk ( Cartell, sermaye-kazancı, tekel, overprice, çit)
yoksulluk ( kredi, ayrımcılık, işsizler, zenginlik-apartheid)
pornografi ( Yetişkinler, Hayvanlar, çocuk, Homoseksüel, karma cinsiyet)

Soykırım ( katliamlar: Siyasi, ırk, din, ..)
Bağımlılıklar
(Alkol, Uyuşturucu, Kumar, Aşırı yeme, Alışveriş, Sigara)
BM çözülür! İnsanoğlu 'yasagetirici Manifestosu' kucaklayan

Küreselleşme 1 baltalıyor TANRI en tasarımı.
Küreselleşme 1 öfkelendiriyor TANRI!

Alışveriş-Merkez / Mall ... Kapitalist-Perakende sistemi
Açgözlülük, Kar, Atık ve Kirlilik.

Alışveriş-Merkez / Mall Kapitalist-Perakende-Pazarlama bir parçasıdır
- Açgözlülük, Kar, Atık ve Kirlilik sistemi. Alışveriş-Merkezi / Mall tekrarını teşvik eder.

Çoğaltma rekabeti artırması fiyatları düşürmek, daha iyi hizmet vermek içindir. Bu
Kapitalist YALAN Fantezi olduğunu !!! ...

örneğin 3 Süpermarketler aynı fiyata hemen hemen aynı ürünleri satan. fiyatlarının%
99 özdeş yapma rekabet Fantezi vardır. DUP- lication bir Mit düşük fiyatlarla yapıyor
pahalıdır. Maliyet kesme altında
- kadrolu, kötü eksik ödemiş eğitilmiş (Gençler, gündelik) kötü veya mevcut olmayan
'Müşteri-hizmet' personel sonucu. Çoğaltma Ends!

kopya Tabandan alan israfına yol açmaktadır. Daha Zemin-uzay ihtiyaçlarını
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daha mobilyalar yüklü. daha Güç istasyonları kirletici için bir ihtiyaç yaratarak daha fazla
enerji kullanır .. Bütün bunlar daha 'Çöp', 'Kirlilik' & maliyetini oluşturur.

Alışveriş yapmak Merkezleri bir gece Hayat-stil teşvik ediyoruz.
zaman onun karanlık alışveriş. Bu 'nedenle sağlıksız Shire' Bir
'empoze Gece çıkma yasağı'.

Alışveriş Merkezleri inşa etmek pahalıdır, korumak
, çok enerji tüketir, savurgan kopyalanmasını siyon olan ve
Çöp çok oluşturun.

Franchise Alışveriş Merkezleri temel nedeni vardır.
Franchise altında açıyor ve kötü altında eğitilmiş kullanın
- ücretli (Gençler, gündelik) Personel. Franchising yerel gelenekleri,
mutfağı, kültür, uniquen- ess & çeşitliliğini yok eder. senin Toplum
koruyun! Tüm Franchise kapatın!
Daha iyi bir yol yoktur: Cron'u-Perakende ve Pazar Kompleks ( CRBC) .

Alışveriş Merkezi ve Alışveriş-Mall ile değiştirin CRBC.
Cron-Perakende Model 1 perakende kompleksi, Ortak Clus- ter yaşam için tüm perakende
ihtiyaçları, birleştirir. Cron-Perakende kopyalanmasını tion olmadan tüm Franchise'ını değiştirir:
Gıda, Kumaş, Variety ... cron-Perakende Sağlıklı Bir içecek-Bar ile Görevler Hızlı besin Klonlar
değiştirir. Çarşı ev yapımı ürünler ve preloved öğelerin perakendecilik.

bir CRBC 4 seviyesidir (Yer seviyesinde, Düzey 1, Kademe 2, Kademe 3, güneş paneli-çatı) bina.
Yer seviyesinde perakende / Bazaar için depolama, mal giriş ve mal-dışı. Seviye 1: İçecek-Bar
dahil Cron-Perakende alanı.

Seviye 2: Çarşı, her şey ev yapımı, önceden ekledi.
3. seviye: Ofis ve işçiler alanı bölünürler.

Bir CRBC 'yanındadır SMEC ' ( Shire tıbbi & eğitim Kompleksi) . Hem
Ortak-Küme-Konut ve Shire Work- Şapelleri'ne ile çevrilidir. Bütün bir Shire Oasis
parçasıdır!
Alışveriş Merkezleri ve Alışveriş-alışveriş merkezleri ile değiştirin:

Cron'u-Perakende ve Pazar Kompleksi ( CRBC) .

D emand! CRBC !
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Vergi kaçakçılığı Vergi kaçınma bir Suçtur: MS/ R6,
Hükümet halkının kendi yükümlülüğü ve beklentilerinizi yerine getirebilir, böylece Vergiler
ihtiyaç vardır. vergi ödememek İnsanlar kullanma hakkına sahip: Kamu (Eğitim, sağlık,
parklar, emeklilik, yollar, ulaşım, ...)

Hizmetler. Vergi kaçınma suçtur, MS / R6, .
Vergi minimizasyonu Vergi kaçınma olduğunu! Vakıflar Vergi
kaçınma vardır! Vergi düşülebilir Bağışlar Vergiden kaçınma
vardır! Yatırımcılar ayrıca cezai vergi kaçınma için mülk arazi
kullanma (Negatif dişli) .

Vergi kaçınma Topluluğu'ndan çalıyor!
MS / R6, vergiden kaçınma izin Hükümet ücret değiştirilir: MS / R6,

Vergi-Korsanlık! Vergi-barınak ülkelerin Ev-ülkelerini talan & onların Bankalar yağma
yatırma yabancıların teşvik edilmektedir. Vergisiz barınak ülkeler kapatma vardır. Onların
Bankalar ve Devlet: MS / R6,
Vergi-barınak Hükümet ayrıca tazmin etmek (Arka vergileri puni- tive tazminat ve
masraflar) talan ülkeleri.

Vergi-barınak: Alaska Andora, Bahamalar, Belize, Bermuda, Cayman, Londra,
Curacao, Kıbrıs, Delaware, Dubai, Florida, Jersey, Guernsey, Hong Kong, İrlanda,
Man, Liechtenstein, Lüksem bourg, Monako, Nevada, Panama Isle City , San Marino,
Singapur, Seyşeller, Güney Dakota, İsviçre, Teksas, Turks & Caicos, Vanuatu,
Vatikan, Virgin Adaları, Wyoming.

TA XA boşaltma Ends!
Suçlu varlık-soyulmuş ve kafesli vardır!

VERGİ-ÖNLEME için SIFIR TOLERANS!
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kazanılmamış şey liyakat emek veya hizmet tarafından değil kazanmış
kazanılmamış tek tek veya bir kombinasyon olarak
pozisyonu, Güç veya Wealth olabilir.

Kazanılmamış Pozisyonu, Güç veya Servet 'Zincir Evil' ahlaksız kültürünün bir
parçasıdır. Kazanılmamış anti-sosyal, undeserving yani, haklı değil Topluluklar
tarafından tolere edilmez.

Kazanılmamış Pozisyon: Kalıtsal, Bozuk promosyon veya Ceza aktivite bireysel olarak
veya kombinasyon olarak.

Kalıtsal: Ebeveynler Çocuklara pozisyona geçmek ...

yozlaşmış tanıtım: Geniş aile veya arkadaş terfi ...
Adli tanıtım: Çünkü Zorbalık, Tehditler, Şiddet Tanıtılan ...
Kazanılmamış Promosyon, uçları iptal edilir. Organizatör olsun MS / R6,

Kazanılmamış Güç: Kalıtsal, Yolsuzluk veya diğer Ceza aktivite bireysel olarak
veya kombinasyon olarak.

Kalıtsal: Monarşi, Kraliyet, Siyasi Tyrant, Hanedan, ...
Yolsuzluk: Çıkar grupları iktidarda bir kukla koymak ...

Adli: Suçlular, işgalciler / İşgalciler iktidarda bir kukla koymak ...
Kazanılmamış Güç, uçları sistemi terk edilmiştir. Organizatör cezalandırdı. MS / R7,

Kazanılmamış Servet: Kalıtsal, Gelir, İş-faydaları, Elitist Perks veya Ceza aktivite
bireysel olarak veya kombinasyon olarak.

Kalıtsal: Arazi...
Gelir: Gelir alınan ancak kazanılan değil
Örneğin sermaye kazancı, temettü, faiz, kira, kazanç, ..
İş-faydaları: Daha yüksek ödeme sınıflar için (İkramiyeler, yan gelirler) :

Sigorta (Sağlık, diş, hayat, emeklilik) , İnceleme, gezi, ..
Elitist avantajlar: Hava seyahat, Korumalar, Bonuslar, Çocuk bakımı, Seminerler,
Eskortlar, Club-üyelikleri, İndirim Kredi, Fitness-eğitmen, Sigorta (Sağlık, diş, hayat,
gelir, emeklilik) , Limuzin ve Sürücü, Barınak ve kâr paylaşımı, Tatil, ..
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Adli: Örneğin Şantaj, Dolandırıcılık, Kimlik hırsızlığı, hırsızlık, ...
Tüm kazanılmamış Servet, uçları müsadere edilir. Organizatör olsun MS / R6,

Not! İş-yararları ve Elitist Perks işle ilgili ve işveren tarafından ödenecek değildir değildir
üstünde. Yukarıdaki avantajların bazılarını veya tümünü alma Çalışanlar bunları iptal ettik.

Pozisyon, Güç ve Servet Kalıtsal transferi de 'Suçluluk' & borç transferi anlamına gelir. Predesessors,
Ebeveyn sonraki kuşağa da kötü, suç ve suçluluk aktarın. son nesil önceki nesil
sorumlu tutulur. Saklama-Guardian trans kalıtsal karşı
- Pozisyon, Güç ve Servet fer. kez genetik nedene dayanmaktadır 'Suçluluk' transfer için sorumlu CG
desteği.

Kazanılmamış o BİTER haksız !!!
Birlik ( emek, emek, ticaret) seçkinci açgözlü işçileri temsil etmektedir.
Arka fon: Kalıtsal-Mezalim Krallığı zenginlik te ana dağıtıcılarına bir sınıf sistemi
kullanılır. Sanayileşme 2 yeni sınıflar yarattı, özel sahibi tarafından gemi (Parazitik,
yırtıcı, vurguncular) haklar ve koruma olmadan Kredi ve işçiler güvenerek (köle emeği) .

Kalıtsal-tiranlar hızla Girişimciler & Sanayici ile bir anlaşma yaptı (Parazitik, yırtıcı,
vurguncular) . Royals & Royal- ist içeriden bilgiler, komisyon ve tercihli fırsatları
tanınacak. Özel mülkiyet Kapitalist onlar işçileri ve diğer köylüleri yararlanabilir ne
kadar üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Royalist Greed, İstismarı ve özel mülkiyet
ve ezen koruyacak Yasaları yürürlüğe ediyorum, işçileri suç. Adaletsizlik Hukukun
üstünlüğü haline geldi.

Kalıtsal-tiranlar, royalists ve Özel sahibi-gemi Yönetim ve
ekonomik uygulamanın en kötü biçimi haline geldi. Ahlaksız,
Sebepsiz, Anti
1GOD! Kalıtsal-Tyranny & Kapitalizm sonu!
İşçi ve hoşnutsuz Politikacılar Siyasal-tiranlıkların bazı Kalıtsal-tyrann- ies yerini aldı.
Teknokratlar ile royalists. Devlet-sahiplik bulunan özel mülkiyet. İş tekel (/ Özel durum)
işçiler tekeller sonuçlandı (Mezalim) . Politik-Tyranny biter!
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Sendikalar işçiler için eşitlik yaratmak için kurulmuştur. Sendikalar suç davranışı
kullanmak (Siyah-posta, sindirme, sabotaj, şiddet, ..)
ücret görüşmeleri sırasında. Onlar seçkinci uni eğitimli tekno crats öncülüğünde kim
sahte sosyal-adalet iş tecrübesi yoksun, Kapitalist-sistemin üyeleri. Onlar kendi siyasi
emelleri için üye fon ve kötüye üyeleri sadakatini yağma. Bunlar sahte

r Sendika liderleri tarafından yönetilen eason İşçi hareketleri iş hareketlerinin mediochre
kopyalarıdır. Bu sona eriyor!

Yapmalı:
Özel mülkiyet, devlet mülkiyeti 'kaldırıldı & değiştirilir cron '. Sendikalar kayıtları silinir. Hükümet
ücretleri belirleyen & conditi- ons (Wmw) .

Kamuya ait bir varlık, bir 'gibi çalışmaya dönüştürülür cron '. Özel kendi- er gemi varlık
tazminatsız müsadere edilir ve bir 'dönüştürülür cron ( s) '. Bir parçası olmak cron topluluğunun
bir parçası olmak olduğunu.
' C ' topluluk "dir yönetim bölgesi '' R, ' tarafından işletilen ' D-mC ' ( 7 Karar
makingCommittee)
' O ' ödenen onun işçiler tarafından sahip olunan wmw & gönüllüler ' n ' değil kar için (İstemciler,
müşteriler avantaj çıkarmış değildir)

Ekonomik yönetimi, ücret ve koşullar için ( wmw) annu ayarlanır
- İl Hükümeti tarafından müttefiki. iyisi için ekonomik yönetim herkesin ücretli var (Wmw)
. Birlikler artık gerek yoktur. Bunlar kaydı silinir. Parazit sendika organizatörleri şimdi
de çalışabilir misiniz.

Üniversite( Kolej) bozuk seçkinci savurgan eğitimi.
Üniversiteler kibirli bozuk seçkinci vardır. Onlar zenginlik ve güç
kısayol olarak kullanılır. Bozuk 'Old Boys Ağı. Öğrencilerin
topluluk kaynaklarına ve zaman israfından kaybı! eksik lisans
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iş deneyim ve nitelikli altında ödenme edilir.
ihmal bilgin eğitim Üniversiteler sıralaması kovalamak. Hangi bene
- Yöneticiler, Profesörler, uyuyor .. Kim underworked ödenme edilir.
uzak yerlerde daha büyük kampüslerinde, daha kampüsleri,
kampüslerde peşinde sonuçları Sıralaması. emty alanlarda
bir sürü büyük Kampüs binaları. Vanity büyük landsca- ped
parklar ve bahçeler Yararsız. Bu sona eriyor!

gereksiz derece oluşturmada takip sonuçlar Sıralaması. derslerin uzunluğu genişletme.
yararsız Tez yazma teşvik yazı. değersiz dağıtıyor (Dış) Şerefli Dereceleri.

müsrif expens- ive Eğlence sağlanmasında kovalamaca sonucu
Sıralaması (Elitist Ünlü Spor, Tiyatro) .
Eğlence bursu alabilir. Onlar çünkü onların kas veya eğlence
değerinden ziyade beynin kullanım nitelendirilir.

Yöneticiler, Profesörler, öğretmenler, bir hafta, bir yıl
kampüs fazla en fazla 4 gün 150'den fazla gün devam
etmeyen
3.5 saat. Onlara herhangi topluluğun en tembel
ödenme işçileri Yapımı .
İçin ½ bir yıl öğrenciler çalışmaya olamaz (Yöneticiler ve Profesörler boş zamanı
gerekir) . zaman katılıyor Katlama. yaşamlarını ve verimlilik üzerinde eksik topluluk
israf Schol- ars neden olur.
½ yılda tatil sıkıntı yol açar.
Bu Sıkıntı ahlaksızlığın yol açar
(Alkol, Zihin-değiştiren madde seks seks
partileri, ..) & suç (Saldırı, kolza, Zorbalık,
vandalizm ..) . Üniversiteler bir SHE cinsel &
saldırıya / veya istismar edilecek en olası
yerlerdir.
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Büyük suçluların şımarık zengin yavruları (Kibirli, kalitesiz, yapay
, iğrenç,..) kim genellikle onunla uzak olsun. Üniversitesi tarafından Suçları
(Kolej) eğlence, yöneticiler, profesörler örtbas edilmektedir. University sesini &
kovuşturma!
Bir lisans derecesi genellikle 24 denek mo- saati itibariyle oluşan ve ideal
olarak 3 yılda tamamlanır. Ancak denekler edilebilir veya iptal değildir. tarafından
½ veya 1 yıl çalışmalarını genişletme. Öğrencilerin kendini harcıyorsun. Onları
teşvik boşta olması.

24 denek-modüllerin 8 esastır. gerisi değildir. Deneklerin çoğu dışarı onlar yıllar sonra
uygulanan zaman tarihli. yeniden eğitim ile sonuçlanan. Evren Yöneticiler şunlardır:
Öğrenci, hayat, zaman ve servet wasters, onları sorumlu tutmak, MS / R7, & Uni,
çeşitleme en kapamak (Kolej en) Onları yıkmak ve Shire iş-şapel olarak yeniden !!

Üniversiteler En pozisyonlarına bir Elitist kestirme. Bitiş! Custodian- vasi Çırak-gemi
kariyer yolu değiştirir. kıdeme göre Çırak-gemi> iş deneyim> ileri-çalışmalara> kıdeme
göre terfi> iş- deneyim> ileri-çalışmalara> tanıtım, ...

UCG1- eğitim destekleri ' Öğrenmek Öğretmek ' çalışma-yöntemi ve ' Serbest
Kamu-eğitim' . kompleksleri üzerinde ve sağlık educati- olarak sunulmuştur, yönetim
bölgesi ( SMEC) & il Eğitim (PHeC, PDEc, CE) . doğmamış itibaren yakılmadan. 1
öğrenin, bilgi ve Teach (Anlamak kavramak) Ardından öğretin (Öğrendiklerini diğerleri) .
Sonra Bilgi-Süreklilik yoluyla sonraki kuşaklara edinilen bilgiler geçmektedir.

SMEC ' Shire tıbbi & eğitim Kompleksi'
PHeC ' İl Hastanesi & Eğitim Kompleksi'
PDEc ' İl Savunma ve Acil merkezi'
CE ' Topluluk Acil servis'.
Eğitim Ebeveynler, Eğitimciler ve sağlık görevlileri arasında
işbirliği yapmakta. Bu Free-eğitim, Free-sağlık ve Çıraklık içerir.
Hayır Üniversiteler !!!
Üniversite Kampüsleri İl & Shire Ücretsiz kadar eğitimciler tion, İş-Kiliselerinin için geri dönüştürülür
... Vanity parklar ve bahçeler pazarı olarak geri dönüştürülür
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bahçeleri, meyve bahçeleri, ve kutsal. Üniversite Yöneticiler & Educa
- ları, Eğitim yasaklandı & hesap sorulmasını MS / R ...

Ücretsiz Eğitim Bir 1GOD verilen ayrıcalık !!!
sadaka ( Sahte)
Vergi düşülebilir Bağışlar Vergi-kaçınma vardır! Vergi kaçınma Topluluğu'ndan
çalıyor! Vergi kaçınma bir Suçtur: MS / R6,
Hangi Vergi düşülebilir bağış statüsüne sahip Charity sahte! Bunlar bozuk Hükümeti
tarafından onaylanan vergiden kaçınma şemaları vardır. Bu bağış etmeyin! Charity aşağı
kapatın ve varlıklarını el koyma. , Hükümet Yargılamak MS / R6,

Kredi kartı bağışları teşvik Hayır Kurumları. Bu Hayır Kurumları onlar
kredi-köpekbalığı desteklemek kötü. borç içine insanları koyarak, kötülük,
ahlaksız Derneklere için kabul edilemez. Bu Charity'lerini kapatın ve bunlar
için bağış yok! Kredi kartı sağlayıcıları aşağı kapatın. Hükümet değiştirin.

Evren Saklama Koruyucular Vergi düşülebilir bağış & kredi kartlarını karşı çıkıyorlar. Umurunda
& destek ol- dular olmak çünkü inanç bağış. Sen değil bencil çünkü. Bireyler
kartlarını-kredi kullanmak ve borç içine kendilerini koymak gerekir.

~

iniators, üyeleri, destekçileri
ve 'Kötülüğün Zinciri'
takipçileri.
sorumlu tutulurlar. MS / R6,

Şer yıl 1000 Bittiği geliyor.

1GOD izlerken & notlar alıyor !!!
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7 Başarısız:

Vandalizm

Vandalizm fiziksel olabilir (Yıkıcı) duygusal (Zararlı) veya özel (Kimliğine kötüye) . Planlı
vandalizm vardır, MS / R7, &
impuls vandalizm, MS / R3 . Tüm vandalizm karşıtı toplum ve anti-sosyal
davranıştır.
Fiziksel Vandalizm kişisel eşya, ev, topluluğumuz, İl & Space yok edilmesidir. Kişisel
eşyalar , Communicaters, göz koruması, ayakkabı, ulaşım dahildir ... Ev iç ve out yan
içerir. Topluluk , Binalar, yaşam, grafiti, infrastructu- yeniden, ulaşım dahildir ... il inccludes
ortamı (Hava, kara, deniz) Alt yapı, korunak, nakliye, programları, .. uzay yapay
uzay-nesneleri içerir (Uydular, ..) , Tehlikeli organizmaları, çöp, kirliliği dışarı taşınması,
tehlikeli organizmaların getirerek ..

Duygusal Vandalizm (EV) yaralayıcı, ihanet, aldatma vardır .. yaralayıcı konuşma kullanma duygusal
vandalizm olduğunu. aldatıcı ihanet 'EV' olduğunu.

Özel Vandalizm bir kişi ya da kişilerin gizlilik kötüye kullanımıdır.
Hacking, çalmak, dolandırıcılık özel vandalizm vardır.

Planlanan Vandalizm planlama & bireyin, varlık, toplumu, İl, ya Space ISH pun- için
vandalizm yerine getirilmesidir. Plan ners, aracının kuruluşu, uygulayıcı, pasif
destekçileri procecuted edilir, MS / R7,

Dürtü Vandalizm alkolizm, zihin değiştiren ilaç, provokasyon, öfke sonucudur. Alcolic &
uyuşturucu bağımlısı kadar iki katına zorunlu cümle olsun. Provoker & aynı olsun
provoke MS / R3 . Raged, alır MS / R3 .

Topluluk vadalism, sivil kargaşa, inifl ffiti, kirlilik, sabotaj tarafından kundakçılık, yıkım
içerir ... İl vandalizm işgali, korsanlık, kirlilik, planlama hata içerir ... Uzay vandalizm,
Space kirleten insan inşa uzay nesneleri uzay-taşıtların hekleniyor ...
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Vandalizm bir Topluluk Tehdit. Sorumluluk ve tazminat geçerlidir.

Sonra 'başarısızlıkları' üstesinden sahip. O 'benimsemek zamanıdır 1GOD Erdem '.

1GOD en son mesajı, yasagetirici Manifest

14.05.02.05

www.universecustodianguardians.org

Son
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