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Multimedia kodea ( Kazetaria )
Bilatu Gaitza, eman horren berri ~

Giza intereseko berriak bilatu, jakinarazi ~
Zure inguruko inguruko albisteen berri ~ Egin
denborak ahal duen adina ikerketa ~
Izan ausardia baina ez arduragabea ~ Bikoitza
egiaztatu iturriaren zehaztasuna ~

Adierazi Berriak (gertaerak soilik) edo Iritzia (aipatu alborapena) ez nahastu
Ez ordaindu elkarrizketa, informazioa, datuak (entzunezkoa, bisuala) ~

Errespetatu entseguen berri eman ez den epea (Auzitegiko komunikabideak) ~
Izan independentea, ez utzi ezer isiltzen! ~

Osotasun morala izatea ~
Errespetatu mina, bihotz mina eta galera ~

Ikasi, irakatsi eta ezagutzaren jarraitasuna ~
Ez zaitez alkoholaren, drogen, jokoen, pornografiaren ~ mendekotasun bihurtu

Ez zaitez ustel, mendeku edo desleial bihurtu ~

Multimedia kodea ( Argitaratzailea, Ekoizlea )
Ekarri berri zehatzak (gertaerak soilik) ~ Iritziak
aurkeztu (aipatu alborapena) ~

Ikertu Gaitza, ustelkeria ... ~
Ezagutza eraikitzeko informazioa aurkeztu ~

Morala sustatu ~
Zabaldu kontzientzia 1 JAINKOA Azken mezua! ~
Erabili Law Giver Manifest gida gisa, animatu besteei gauza bera egitera! ~ Ez erakutsi
indarkeria gizakiei edo animaliei! ~
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Ez erakutsi gizakien edo animalien estalketa! ~
Ez erakutsi naturaz kanpoko portaerarik (Haur salaketa, sexu berekoa, nahastutako generoa) ~

Ez erakutsi Giza biluztasuna edozein modutan! ~

Ez erakutsi ezer nazkagarri, matxinatu edo gaitzesgarririk ~

Erantzun galdera hauei ipuin guztietan:
Moe? Zer? Noiz? Non? Zergatik? Nola?

1 JAINKOAREN Aintzarako eta Gizateriaren Onerako
1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!
Komunikabideak Otoitza

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea
zehatz-mehatz salatuko dut beldurrik edo mesederik gabe Ikertu
ausarki ustelkeria, delitua. Ahalegindu "Egia" aurkitzen tematzen.

Erakutsi komunitatean tristura eta sufrimenduarekiko errespetua
Publikoari on, txar, zoriontsu, triste For Glory of 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau komunikabideen lan bakoitzaren aurretik erabiltzen da!

M
Miiisssllleeeaaadddiiin
ngg
gM
M
Meeedddiiiaaa
Komunikabide engainagarriak jendearen eragina manipulatzen saiatzen dira, inkesten bidez.
Adib Inprimatutako hedabideek milioi bat irakurle aldarrikatzen dituzte, inkesta bat egiten dute: 368k "Bai" diote,
157k "Ez". Hurrengo egunean hasierako orria beltz lodia handietan:

Irakurleentzako laguntza Bai! Milioi bat irakurletik 368
onartzen da Bai. Iruzurra, engainagarria, desleiala, iruzurra!

Ez da albiste inkestarik gehiago! Shun and Shame-k bere jabeak eta langileak
hedabide engainagarriak ditu.

Z
Zeeerrrooo
T
Tooollleeerrraaan
T
nccceee m
raiiisssllleeeaaadddiiin
m
ngg
gM
Meeedddiiiaaa !!!
Kazetaritza txarra
Titularra: Entseguak drogak erakusten duen moduan ilusioak aurrera egin dezake
gaixotasuna! "Izugarri esanguratsua" dela esanez, lurreko haustura lortzen da
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Probak gaixotasun horren ondorioak kentzen dituela frogatzen den lehen aldia da. Hau albiste faltsua da.
Gaixo dauden pertsonei burla egitea. Artikulu honek itxaropen faltsua ematen du. Farmazia entitate baten
iragarkia da.

Titularra engainagarria da! Benetan esan nahi du botika hau 15 20 urte barru erabilgarri egon
daitekeela. Eskuragarri bihurtzen bada berandu da gaur egungo gaixoentzat. Eskuragarri bihurtzen
bada garestiegia izango da gaixoentzat. Produktu horrek ondoeza arintzen du. Ez da sendabidea.

Bigarren mailako efektu ugari izango ditu, beste sendagai batzuk lortzeko. Hau da
farmaziako marketin eredua: eskaera sortu, errepikatu, ez sendatu.

Artikulu hau kazetaritza txarra da. Kazetari hau saltzaile gisa erabiltzen da farmazia honen
eskaera sortzeko. Kazetaritza mota hau amaitzen da. Komunikabide mota hau amaitzen da.

Beti salatu Gaitza !

G
Gllliiitttzzz
M
Meeedddiiiaaa
M
News Media-ek Entertainment Media-rekin bat egiten du eta Gutter Media sortzea xurgatzen du G

G
Gllliiitttzzz
M
Meeedddiiiaaa
M
( abominazioa) !
G
Gllliiitttzzz
M
Meeedddiiiaaa
M
News Media hondatu eta kontsumitzaileak engainatzen ditu
Gutter Media and Entertainment Media edukia News gisa aurkeztuz! Glitz Media
News-ek aipatu gabeko alborapena, gezurrak, frogatu gabeko gertaerak, fikzioa, iritzia,
entzumenak, inkestak engainatu, ... aurkezten ditu News gisa. "Azoka, atsekabea,
pribatutasuna", mespretxua erakusten du .. Ustela izanik, Glitz Media News-ek iragarleei,
gutiziari, babesleei, lobby taldeei, prostituzio egiten die.

Entertainment Media immorala eta trashy da. Entretenimendua egiteko
gaiztakeria, gutizia, gore, inmoralitatea, biluztasuna, pornografia eta
indarkeria oinarritzen da. Antzezlaneko ipuina biluzik itxura onean datza.
Zuzendariak, ekoizleak eta gidoigileak 'Pornography Junkies' dira,
indarkeriaren menpekoak! Istorioaren lerroa gaiztakeria da,

gutizia, gore, biluztasuna, inmoralitatea, pornografia, indarkeria. Pertsonaia bat ere ez da
egokia Roll-modelo gisa!

Komedia: Zuzendariak, Ekoizleak, Gidoigileak 'Pornografia Jateak dira! Antzezpeneko
talentua biluzik itxura onean datza. Story line osatzen dute
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aspergarriak, mutuak, barre faltsuak, inmoralitatea, biluztasuna, xaboiak dibertigarriak, dibertigarriak
izan nahian, ... HERI zentzugabe mutu bat da; Zakarrontzi izugarria da. Shun eta Shame guztioi parte
hartu!

Drama: Zuzendariak, Ekoizleak, Gidoigileak 'Pornografia Junies! Antzezpeneko talentua
biluzik itxura onean datza. Istorioaren lerroa gizakeria, gutizia, gore, immoralitatea,
biluztasuna, pornografia, indarkeria da.
HE sexu harraparia edo homosexuala da. Zaborrontzi ustiatua da; haurrak traba dira,
arazoak, batez ere alabak. Shun eta Shame guztioi parte hartu!

Errealitatea: Zuzendari, ekoizle, gidoigileek jendearen gutiziari erantzuten diote!
Parte-hartzaileek ustelak, umiliatuak, ospea eta fortuna prostituitzen dituzte. Istorioa
Jokalariak ustelak, iruzurrak, mozorrotuak, zintzoak, ergelak, umiliatuak, duintasunik
ez dutenak, dirua goseak eta Trashy! Shun eta Shame guztioi parte hartu!

Kirola: Zuzendari, ekoizle, gidoigileek jendea alferkeriari eta besteei min egiten ikusi nahi
dieten! Istorioa Istripuak, Erasoak, Gordinak, Bullyingak, Borrokak, Akatsak ...
errepikatzean datza. Kirol entretenimendua HE alferrentzat egokitzen da, fisikoki zaindu
eta gero mantentzen baitute.
Nork bere burua janari eta edari osasungaitzekin gauzak ikusten dituen bitartean.

Menpekotasunak artatzen ditu: Alkohola, drogak, jan gehiegi, jokoa eta Erretzea!
Shun eta Shame guztioi parte hartu!

G
Gllliiitttzzz
M
Meeedddiiiaaa
M
gutiziarako iruzurtia da, engainagarria, erdipurdikoa, morala (entzun esan, insinuazioak) ,
orokorra, iritzi publikoaren manipulatzailea, mehatxu bat (hacking

, telefonoa ukituta) iristen den komunitate guztiei. Glitz Media desilikatuta dago, bertako jabeak, langileak
edozein motatako komunikabideetatik kanpo mantentzen dira. Glitz Media-k News Media, Gutter Media
erabiltzen du Entertainment media sustatzeko. Glitz Media konbinatuak Ospetsuak sortzen ditu.

C
Ceeellleeebbbrrriiitttyyy
M
Meeedddiiiaaa
M
Greedy-Media batek sortzen du Ospetsuak , idolo faltsuak ...
Greedy media kirol idoloak sortzen ditu (faltsua) artatzeko, "HE".
Komunikabide gutiziek etorkizun handiko kirol partaide bat
hautatzen dute, errendimendu bikaina izaten dute. Ospetsuen
kirol idolo berriak elitismoaren ideologia jarraitzen du: 1 irabazle
galtzaile asko! Irabazlea idolo faltsu bihurtzen da.

aberastasunez, aisialdi dekadente batek bultzatutako gizarte gaiztoaren erruz!
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Ezkaba bizitza (alkohola, depravity, drogak, festak, sexua
. . ) hondakinen errendimendua. Ospetsuak analgesikoak, esteroideak,

bizigarriak ... erabiltzen hasten dira irabazten jarraitzeko. Idolo faltsu horiek
eredu gisa aurkezten zaizkie gazteei. Irabaztea elitista da, elitismoak
hondatu egiten du eta
Azken aberastasunak portaera osasungaitz ez moralaren gehiegikeriak ekartzen ditu. Zibilitatea galtzen hasten
da, hedabideek eta gizarteak botatzen dute.

BERA Jarraitzaile, idolatratu, "Greedy media" kirol idolo ospetsuek 5 urteko adinaren
heldutasuna dute eta aita izateko ez dira egokiak. Iraingarriak 1 JAINKOA. Ez izan, 'Moron' edo
iraina 1 JAINKOA!

"Greedy media" -k erregetza sortzen du (Herentziazko tiranoak, gaitza, aberastasunaren apartheidaren arrazoia,
injustizia ..) artatu, ' BERA '. Komunikabide honek fitxategiak erabiltzen ditu
zientzia, hacking, egia erdiak,
entzumenak, gezurrak, insinuazioak,

jazarpena, argazkia (bideoa)

kazetaritza, aurkezteko
distiratsua, distiratsua, ospetsua
zakarrontzientzako esamesak ' BERA '.
Idolo faltsu hauek aurrez daude -

gazteei eredu gisa bidaliak. Ospetsua bere galtzen hasten da
komunikabideek eta gizarteak botatzen
dute. Irakurri eta jarraitzen duen honek,
Greedy media ospetsuak idolatratzen
ditu.

Askok garrasika egin dute,

tantrum egokitzen denean
M

5

Multimedia kode guztiak Idatzita dagoen bezala izango da! 16.04.3.1 NAtm

1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren Zaindariak
www.universecustodianguardians.org

ospetsu bat ikusi.

Ama izateko ez dira
egokiak.
Izatekotan daude

saihestu eta
lotsatuta!

"Greedy media" -k gaizkileak pertsonaia ospetsu bihurtzen ditu idoloak sortzen (faltsua)

jende ezjakin, gezurrezko, moral ahul eta etsituarentzat (bizitzeko ezer, gizarte berekoi zital batek
baztertua) . Komunikabideen jokabide gutiziak mespretxua erakusten du eta Gobernua, auzitegiak eta
sistema juridikoa usteltzen saiatzen da. Komunikabide gutiziak bermatzen du delituak ordaintzen
duela. Elkarrizketak ordaintzea ustela da, delitua, ANDEREA R4 .

Krimenarekin leunegia
Gobernua izan da ..

'11, 000 gaizkile aske doaz '
'Greedy celebrity media' (Erdipurdiko jende kaskarrarentzako kanalizazioa) ihes egiten du eta amaitzen da! Bertako
langileak ez dira hedabideetan berriro enplegatzen! Jazarri komunikabide gutiziak, ANDEREA R6 .

DOAKO HIZKUNTZA eutsi moralarekin !!!
Ospetsuak ez dira albisteak. Esames trashy dira. Hau amaitzen da. Esames txabola argitaratzen duten
komunikabideek, indarkeria bultzatzen dute, apartheid aberastasuna, biluztasuna, pornografia, jokoak,
erretzea eta alkohol kontsumoa errazten dituzte. Moralki porrot egiten du. Komunikabide mota hau saihestu,
lotsatu eta erantzukizunpean jartzen da.

"Komunikabide guztiak" komunitatearen informazio hornitzailea da, Universe Custodian Guardians-en
eskutik.

1 JAINKOAREN Aintzarako eta Gizateriaren Onerako!
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