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SHUN & Kauns

CHAIN Ļaunuma
Egoisms, darbība vai motīvs personai trūkst atlīdzību par citiem cilvēkiem. Persona
galvenokārt saistīta ar vienu pašu labumam vai baudu. Egoisms cēlonis un sekas
no 7 saitēm par

Chain of Evil: Alkatība > spekulēšana > bagātība > atkritumi >
elitismam > aparteids > netaisnība .
Par 7links ir daudz ļaunu mutācijas saites: Celebrity sports ~ kredītu sniedzējs ~ nodevīgs
iepakojums ~ īpašums ~ Ārvalstu īpašumtiesības ~
Franšīze ~ dzimtīpašums ~ globalizācija ~ Iepirkšanās centrs ~ izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ~ nepelnīts
~ savienība ~ universitāte ~ labdarība ~

Ļaunuma Chain ir kopiena slimība
Slimība ar simptomiem egoisma, korupciju un
negodīgumu. Tā ir plaši izplatīta slimība. Vai šis ir jūsu
kopiena?
Vietējā arī pie sabiedrībā ir bezpajumtnieki (Guļ nokļūt atkritumu
dumpsters) badināti (Ēšanas atkritumu) & cīnās (Terorizēti vajā,
un pielavās ar parādu kolekcionāri) cilvēki. Daudzi no tās cilvēku
iet bez

vajadzībās ikdienas vajadzībām (Ēdamais pārtika, tīrs ūdens, pienācīgs apģērbs un
pieejamu, ērti, droši patversme) . Šie trūcīgiem cilvēkiem dzīvo postu, kas bieži
noved pie vielu lietošanu
(Smēķēšana, alkohola un prāta apreibinošas vielas) .
Tas ir egoistiski kopiena dzīvo "Chain of Evil" un ja tās pienākums ievērot
cilvēka pieklājības normas. Vai šis ir jūsu kopiena? Ja tā tas ir jūsu
pienākums, lai mainītu lietas. Nespēja to darīt, ir amorāla ir Ļaunums Anti
1 DIEVS.
Evil vajadzībām izpārdošanu pa daļām un ievietošana sprostos: JAUNKUNDZE/ R6

1GOD gaida dzirdēt no jums!

YY

YYY

Chain of Evil -Prayer
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dārgs 1GOD , Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 st nosaukums)

Lūdz palīdzību ar holdinga atbildīgu locekļu Chain of Evil
Lūdz, ka ķēde Ļauno biedru sodīt tagad un afterlife lūdz Chain Evil biedru,
Izdzīvojiet-Bad 7 paaudzēm Ļaujiet Good attīstīties & Chain Evil saraukt godam 1GOD
& Good Cilvēces
Izmantojiet šo lūgšanu katru laiku jūs atbilstat locekli Chain of Evil: persona, personu
apvienība, Corporation, organizācijas, valdības, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ALKATĪBA > A 'Chain of Evil' sākas, kad 1 persona, grupa,
organizācija vai valdība egoistiski vēlas, lai būtu vairāk (Materiālās
lietas, inflyence, spēks) nekā jebkura cita indivīdu, grupu,
organizāciju vai overnment.
Alkatība ir privātīpašums, apgalvojot intelektuālo īpašumu, atskaitāms ziedojumu nodokļu,
negatīvu-ātrumkārbas pārnesumu, freehold, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, spekulācijas, kas izmanto
darbiniekus (Gadījuma nodarbinātība, verdzība, atbilstoši vecumam, lētais, neveselīgs, neapmaksātas
virsstundas, nedrošu, strādā vairāk un ātrāk) .

Alkatība ir privātīpašums (Kapitālisms) . Privāts īpašumtiesības ietver ne koplietošanu.
Tas ir augstprātīga elitārisms. Privātās aktīvu īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma (IP)
gali. Iekšējo aktīvu & 'I-P "tiek pārskaitītas (Bez kompensācijas) uz Shire ". Uzņēmumiem
tiek konvertēti (Bez kompensācijas) uz " Cron ' ( Kopienas Run pieder nevis peļņu) !

Alkatība ir spekulācijas (Azartspēlēm) ka aktīvu vērtības, cenas, negūtie ienākumi
palielināsies. Spekulācijas mākslīgi piebrauc izmaksām un kredīta parādu (Izmantojot
citām tautām naudu) rezultātā samazinot pieejamību. Spekulācijas ir Anti kopiena,
amorāla un beidzas! Negatīvs sazobe & Freehold tiek atcelts! Futures & fondu biržas ir
slēgtas! Tirdzniecība un hedžēšanas Beigas!

Alkatība ir Tax-novēršana (Atskaitāmi ziedojums, nodokļu mazināšana, nodokļu
pajumte) Zagt no kopienas. Nodokļu novēršana noziegums,
JAUNKUNDZE / R6 . Nodokļu atskaitāms ziedojumu ir korupcija. Nodokļu atskaitāms
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ziedojumi beigām, nodokļu samazinot gali, nodokļu patversme reģioni ir slēgti!

Alkatība rada bagātība aparteīda! Wealth-aparteīda ir galvenais
iemesls In tiesnešiem! Wealth aparteīda un netaisnībām, ir
amorāla, Anti kopiena, Anti 1GOD End Wealth aparteīda

Tagad !!!
Alkatība ir izmantot darbiniekus. Greedy spekulēšana Bosses izmantot:

Vergs vadītājs kredo: gadījuma nodarbinātība, verdzība, nepilngadīgi, atalgotiem, neveselīgs,
neapmaksātas virsstundas, nedroši, darba vairāk un ātrāk. Vergs vadītājs kredo ir amorāla,
neveselīgs (Nelaimes gadījumi, stress, nāve) Un anti sociālā. Bosses, kas attiecas vai tās
daļas, no vergu uzraugs Creed Get, JAUNKUNDZE / R6 .

Ne tikai indivīdi ir mantkārīgs. Globalizācija ir spekulāciju un alkatība. Globalizācija ir
nolaupītas ar Greedy spekulantu izmantot to Pyramid pārdošanas mārketingu (Brīvā
tirdzniecība) saglabāt peļņu pieaug līdz tie beigušies valstu un resursus. Brīvā
tirdzniecība ir globalizācija vada starptautisku uzņēmumu izmantojot darbu un
apdraud valdību. Brīvās tirdzniecības Beidzas

JĀDARA :
V

ņemt no mantkārīgs
Dot uz nabadzīgs
konfiscēt bez kompensāciju no mantkārīgs visus aktīvus
(Personas, tirdzniecības ..) , tiesības (Dzīvības apdrošināšana, privātie super, īpašums ..)

sloksne mantkārīgs Visu to nosaukumiem (Iedzimta, goda, profesionālās) .

noliegt mantkārīgs līdera pozīcijas (Sloksne tām esošo vadošos
amatos ..) .
Publicēt savu vārdu un attēlu (Internets, Townhall shamewall ..) .
sodīt mantkārīgs būris viņiem, JAUNKUNDZE/ R6 .

pretoties Mantkārība, Globalizācija, Freehold, ārvalstu īpašumtiesības, Nenopelnītā,
autortiesības, patenti, Private īpašumtiesības, īpašums ...
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spekulēšana > patmīlīgs vēlme kļūst par realitāti, ko
krāpniecisku, negodīgu, uncaring, amorālu izmantojot citu,
gainng priekšrocības pār tiem
(Pārlādēšana, iekšējā tirdzniecība, hedžēšanas, maldinošas reklāmas,
krāpšanu, izmantojot cilvēciskās vājības & nezināšanu, vergi, spekulējot,
korupcija) . JAUNKUNDZE / R6

Piemēri anti-1GOD un Anti-Cilvēces spekulēšana:
Nodevīgs-iepakojums nozīmē racionalizāciju pakotnes saturu, bet nav iepakojums, lai
palielinātu peļņu.

Overchargingentails ņemot priekšrocības no piegādes trūkuma.

Cenu fixingentails pieder karteli, lai palielinātu peļņu.
Spekulanti (Nekustamais īpašums) braukšanas up mājās pieejamība noliegt cīnās ģimenēm
mājās. Palielinot graustu rajonu un bezpajumtniecība.

šantāža Vairāku valstu montētājs ar "Valsts A" grib pabalstus un nodokļu
atvieglojumus no "Valdības A". "Valdība A 'atsakās! Assembler lūdz 'valdībai
Country B "šis valdība piekrīt prasībām. Assembler slēdz ražošanu Valsts A. Maisi
ņēmējiem pāriet uz "Country B". The

peļņa tiek sūtīti mājās un izmaksātas
kā prēmijas vadītājiem
(noziedznieki) Un dividendes
dalīties turētāji (parazīti) .

Kā Daudznacionālā (Kriminālprocesa drauds sabiedrības, suverenitātes un bagātību) darbojas;
striptīza ārvalstīs savu resursu bagātību
(Primārie ražotāji, nekustamais īpašums) & intelektuālais īpašums (Izgudrojumiem, zina, kā,
patenti, preču zīmes) ar palīdzību no korumpēta valdība
Iegūstiet izdales materiālus, nodokļu brīvība un lēts darba, izmantojot šantāžu.
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Valdība ir teicis, ka, ja tas nav kapitulēt Daudznacionālo prasībām viņi atradīs
valdība, kas dara apmierinātu savas prasības
(Šantāža) Un pārvietot savu darbību. Viņi izmanto savu korumpēti mājas valdību
iebiedēt vai destabilizēt citas ārvalstu valdības. Lai panāktu izmaiņas, kas sniedz
labumu daudznacionālā. Ja tas nedarbojas, viņi problable ir mītnes valsti iebrukt.

Lielākais drauds demokrātijai ir
Multinacionālās s
JĀDARA :

Veikt no spekulācija
Dodiet trūkumcietējiem
(Skat Alkatība ir jādara) ierosināt lietu spekulants : JAUNKUNDZE / R6

Nomainiet privātā īpašuma ar, Cron ( Kopienas Run Pieder nav bezpeļņas) !

Salokiet Daudznacionālā (Līdz Cron s) ierosināt lietu vadītājs, direktori, īpašnieki: JAUNKUNDZE / R6

END spekulācija saukt pie spekulanti: JAUNKUNDZE / R6

WEALTH > Ieguvēja priekšrocība salīdzinājumā ar
citiem uzkrājas lielas summas materiāla lietas,
ietekme un jauda
(Juvelierizstrādājumi, nekustamais īpašums, Luxury, Kalpi, varas
pozīcijas, valdība) JAUNKUNDZE / R6

Bagātība ir uzkrāti 3 veidos:
' Chain of Evil ", "Negodīgums",
' Estate ".
Hard godīgs darbs nenes bagātību!
Hard godīgs darbs ir labs ķermeņa & Soul.
Wealth ir Anti-Kopiena, nevis pelnījis un nav pieņemams
Būt Bagāts ir plēsīgās piesaistīt citus plēsoņām, kuri vēlas
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arī ir bagātība kāda kura, kā viņi var. Bagāts cenšoties palielināt savu bagātību un vai saglabāt
to darīs jebko, tai skaitā: Kukulis kauslis, nodokļu Izvairīties, apkrāptu, nogalināt, meli, zagt.

Bojāts valdība iegādājās un kontrolē turīgas izmaiņas likumus, lai izveidotu " netaisnība
". Tas Netaisnība ir Anti 1GOD !!!
Bojāts Valdība un Netaisnība tiek aizstāti. Bagāts ir atbildīgi: aktīvu attīrīta & JAUNKUNDZE
/ R6 .

Wealth galvenais iemesls Ļaunuma!
ASV Bankers Creed: Tikai slikti un trūkumcietējiem maksāt nodokli.
Bagāts jāmaksā grāmatvede un nodokļu Izvairīties.

Bankers, Bagātie un grāmatveži! JAUNKUNDZE / R6

Pētījumi liecina cīnās, slikta un trūkumcietēju maksāt vairāk
par visu. Bagāts get apjoma atlaides un freebies. JAUNKUNDZE
/ R6 : bagāti!
Tikai slikti un trūkumcietējiem tiek būros. Bagāts get advokāts. Ja
nepieciešams, pēc korumpēti, valdības aiz- sardzību. JAUNKUNDZE / R6 : Korumpēti
valdība, pārtikuši!

Bagāts ir galvenais cēlonis netikumība, pornogrāfija un citu perversiju! Bagāts ir
galvenais cēlonis piesārņojuma un atkritumu!
Bagāts, ka viņi ir vairāk pelnījis nekā citi, radot elitārismu un bagātību aparteīdu! Bagāts
vēlas saglabāt un / vai palielināt savu bagātību ir bojāts un kukuļa valdības, lai
izceltu tikai likumā!

Bagātie maksāt soda naudas. Trūkumcietējiem & Poor doties cietumā.

Bagāts ir parazīti, "virknē of Evil"! Bagāts ir atbildīgi par savu Anti Sociālie Anti
Kopiena un krāpšanas 1GOD uzvedība!
Bagāts ir aktīvs attīrīta, kriminālvajāšanu, reabilitēta: JAUNKUNDZE/ R6
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Pēc rehabilitācijas, bagāti nav atļauts īpašumā aktīvus!
Viņi strādā Kopienai 1x WMW līdz brīdim, kad viņi mirst!
Piezīme! Bagāts nav tiesību uz vecuma pensijas! Viņiem ir darbs, līdz tie iet bojā!

Bagāts Kopienas un vides aizsardzība draudi

Neviens pelnījis būt pārtikuši !!!!!!!
ATKRITUMI > Cilvēka mentalitāte nevar apstrādāt pārāk daudz neko (Materiālās
lietas, ietekme, vara)
rezultātā amoralitāte un atkritumiem. Cilvēka-dizains nozīmē griba lai izdzīvotu. Lai
izdzīvotu likstām un sašaurinājumi ir jārīkojas. Hope (Dreams) & Taisnīgums

(Atbildība) ir tur, lai palīdzētu! Samazināšanās, Hope & corrupting Tieslietu draudēt
drošību un Survival!

Piemēri Anti 1GOD & Anti-Cilvēce Atkritumi:
Pārāk daudz naudas_ atbilst sapņus. Running no sapņiem, lai izpildītu _ rada garlaicību,
ekscentriskums, atkarībām, netikumība, noziedzības, ... JAUNKUNDZE / R6

Pārāk daudz naudas_ noved pie gūstot nesamērīgu ietekmi sabiedrībā, kas dievina
naudu un atkritumiem tā rada. Nauda ietekme ir bojāts, iespējams ar sabiedrību, ka
prostitūtas sevi Wealth & atkritumu!

Pārāk daudz naudas_ noved pie izšķērdēt naudu par trešo būtiskāko:
Alkohols, narkotikas, antikvariāti, Celebrity sports, azartspēles, amorāla dzimuma, Jets,
juvelierizstrādājumi, savrupmājas, Limuzīni, neveselīgs uzturs, Penthouses, Vanity, Jahtas, ...

Pārāk daudz naudas + nesamērīga ietekme = jauda. Power ieguvusi šādā veidā ir
bojāts! Bojāts Power pārvēršas netaisnību un tirānijas.
Tirānija ends JAUNKUNDZE / R7 .

Pārāk daudz naudas izraisa par "Uzkrāšana instinkts". Saglabājiet to, ko es saņēmu un uzkrāt
vairāk! Kas ir raktuves ir raktuves, kāda ir jūsu es gribu kādu

7

1GOD likums, Devējs manifests Kā tas ir rakstīts, ka jābūt!
14.12.2.1 N-At-m www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Turētājbanka Guardians

kādā veidā es varu. Es gribu to visu! Pietiekami daudz nekad nav pietiekami un es neesmu gatavojas daļu!

Uzkrātais Wealth wantsprotecting no citām mantkārīgs spekulantu un sociālā
taisnīguma valdība. atskaitāmi ziedojumi deputātiem Nodokļu lai tie saprastu, kas viņi
pārstāv. Citas mantkārīgs spekulanti ir parūpējušies, izmantojot viltu, negodīgums,
iebiedēšana ... Konkurence un līdzatbildīgi Politians ir pakļauti, dezinformāciju,
baumām, huligāniska mediju kampaņu.

Bagāts izmantošana Power, lai nodrošinātu tiesību akti ir tur, lai pasargātu tos no nodokļu
maksāšanas, kam zaudējumus un, ja tie ir zaudējumi viņi izglāba korumpēta valdība (ASV
Wallstreet, Ķīna, Lielbritānija City of London ..) . Bagāts nav jāmaksā nodokļi vēl iegūt
labumu no katra lieta valdības sniedz. Bagāts ir Parazīti, sabiedrība bagātība wasters pret
nerezidentiem essentials un uzkrāšana JAUNKUNDZE / R6

Bagātie wasters & Hoarders atbalsts Globalizācija. Tie darbojas ārvalstu nodokļu
paradīzēm bija tie novietot whealth. Visi Nodokļu oāzes ir slēgti un aktīvu attīrīta, to
valdība ir iesprostots, JAUNKUNDZE / R6

Veikt no wasters Dodiet uz Kopienu
JĀDARA :
(Skat Alkatība ir jādara) ierosināt lietu wasters : JAUNKUNDZE / R6

Pretoties & End:

Īpašuma ~ nodokļu paradīzēm ~ privātīpašums ~ Freetrade
~ Globalizācijas ~ Apvienoto Nāciju
elitismam > Ņemot pārāk daudz, rada tic nekļūdīgumu (Kas ir labāk un vairāk pelnījis, tad
citiem) . Elitismam būtībā nozīmē (1 persona vai grupa uzskata, ka viņi ir labāki par pārējiem, ir
pelnījuši daudz kas nav pirmās nepieciešamības, vairāk cieņu, vairāk tiesības ...) patmīlīgs
augstprātību. Elitismam šķirnes: Ambition, kāre, aparteīda, augstprātība, korupcija,
diskriminācija, negodīgums, viltība, greizsirdība, neuzticība, netaisnība, spekulācija, vielu
ļaunprātīgu izmantošanu, savtība uzvarētāji. ..
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Piemēri anti- 1GOD / Anti-Cilvēce elitismam:
Elitists sazvērestību, lai dotu sev papildus privilēģijas rēķina visiem citiem cilvēkiem.
Kas ir diskriminācija un izmantošana citiem mērķiem sevis apmierināšanas. Elitārs ir
augstprātīga patmīlīgs anti kopiena, nepieņemami. Kauns tiem, Shun tos !!

Elitists (Blue-asiņu, valdnieki, bagāti un megalomaniacs) uzskatu, ka tāpēc, ka to
vaislas viņi ir dzimuši, lai noteikums organizācijām un valstīm. Zilas asinis * s,
valdnieki, bagāti un megalomaniacs atbalstīt selekcijā, kas ir slikti, lai suga (bojātu
gēni) . "Sick augstprātību." Turētājbanka Guardians pretoties iedzimts: tirānija,
bagātība, stāvoklis un vara.
* Blue asinis kanalizācijas cilvēka-ķermeni. Blue asins s ir sliktāki locekļi cilvēku sugas.
Vismazāk piemērots, lai vadīt.

Augstskolas ir augstprātīgi bojāts elitāra. Tie tiek izmantoti kā īsceļu uz bagātību un
varu. Korumpēta valsts "Old Boys tīkls". Izšķiešana aprindas resursu un timewasting
studentiem (Lieki grādi, pārāk daudz brīva laika, pārmaksāto pedagogus ..) ! Bakalaura
trūkst darba pieredzes ir pārmaksāta. Aizveriet Universitātes.

Olimpiskās spēles (Vasaras, ziemas) ir elitāra, korumpēti, izšķērdīgs un negodīgi. Tie ir
elitāra izklaide (1 uzvarētājs un daudzi zaudētāji)

Radot milzīgu parādu "Shire" izklaidēt labi off! Atcelt Olimpiskās spēles un
jāslēdz SOK.
Olimpietis s nav čempions s, heroe ir, elks s vai apgāšanās modeli s. Tie ir savtīgi,
alkatīgi, parazītu slogs sabiedrībai. Viņi spīdzināšana savu ķermeni, nekā izmantojot,
izmantojot juridiskus un illigal piedevas. Vēlāk dzīvē tie ir slogs uz sabiedrības veselības
aprūpes sistēmu. Viņi atkritumus ierobežotā Kopienas finansējumu apmācībai un
olimpisko vietās, infrastruktūru. Aizstāt valdībai, ka pavada Olimpiskajās spēlēs!

Konkurētspējīgas profesionālās sports ir elitāra,
korumpēti, negodīgi. Atbalsta amorālu slikts
mantkārīgs Media radot un likvidē sportam
slavenības. Šī izklaide
ir sponsorē atkarību pakalpojumu sniedzēji
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(Alkohols, azartspēlēm, smēķēšanas) , Kā rezultātā krāpšanos, azartspēlēm, lietojot ķermeņa un prāta
nemainot vielu ļaunprātīgu izmantošanu, izveidojot nepiemērotas rollmodels ... Turētājbanka Guardian
pret konkurences sportu.

Universe Turētājbanka Aizbildņiem uzskatu, ka katrs cilvēks ir kopīga
mantinieks visu dabas resursu, izgudrojumu un IP
(intelektuālais īpašums) , Iespējas un iespējas akumulatoriem veidå pagātni un
tagadni (Sociālais taisnīgums: vienāds sadalījums visu iepriekš minēto, lai visiem
cilvēkiem) .
Sociālais taisnīgums ir 1GOD dota labi. Elitārisms ir pret sociālo taisnīgumu, Anti 1GOD. Elitismam
ir amorāls, kriminālās un nepieņemami. Likumi kalpo vairākumu. Minoritāšu Likumi, ka
labums elitārisms ir korumpēti, netaisnīgi un tiek aizstāti. Valdības, kas veicina un audzināt
elitismam ir nederīgas regulēt. Tos aizvieto & sodīti: JAUNKUNDZE / R6

JĀDARA :

atkritumi elitismam > nodibināt vienlīdzība bez
dodot kompensāciju!
elitāra skolas kļūt valsts skolās!
elitāra slimnīcas kļūt valsts slimnīcas!
Elitāra pensiju korpuss nodošana ir, lai grāfiste pansionāts !
Privātās pludmales kļūt publiskās pludmales!

Golfa nūjas tiek pārvērsti tirgus dārzos!
Universitātes tiek pārvērsta Cron darba kapelas!
Olympic & Sporta Konkurētspējīgi Arenas tiek nojaukta!

Elitārs trofejas un ieraksti tiek iznīcināts ar grāfiste !
Privātās klubi jebkāda veida kļūt publiski!
dzimtīpašums kļūst kopienu grāfiste īpašumu!
Privātā īpašuma tiek pārvērsta Cron !
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Iedzimts-tirānijas kļūst brīvi multichoice ievēlēts komiteja!
aparteids > Ar " ir visas ' diskriminē, skatīties uz leju un pazemot par " Neesmu
s " ( bagātība aparteīda) .
Wealth aparteīda ir nevienlīdzīgs sadalījums sabiedrības bagātību!
Nevienlīdzīga bagātība sadalījums ir amorāla, Anti 1 GOD! Wealth aparteīda ir netaisnīga,
noziegums: JAUNKUNDZE / R6

Palielinot Wealth aparteīda palielina drošības risku sabiedrībā. Jo ātrāk
nevienlīdzība sabiedrības bagātību attīstās jo ticamāk ir anarhija un pilsoniskās
nemieri!

Wealth aparteīda nav pieņemams un tas End!
Piemēri Anti 1GOD & Anti-Cilvēce Wealth aparteīda:
īpašums ir iet uz bagātību, stāvokļa un varas pieaugošo Wealth aparteīdu. piemēram, Monarchists

'& privātīpašums, dinastijām ... Šī beigas ir!

globalizācija ka bagātās valstis kauslis (Blokāde, kredīta saspiest, gāzt valdību,
sankcijas, invāzija) slikta un cīnās tautas stājas pārdot savus resursus lēti. Multinacionālās
spekulēšana konglomerāti šantāža nabadzīgajām valstīm. Tāpēc viņi var izmantot savas
nabadzīgajiem cilvēkiem, kā arī bērnu darba un vergus strādāt garas stundas, nedroši,
pietrūka, neveselīgs .. Tas gals ir!

alga nevienlīdzība galveno cēloni Wealth aparteīda! Piemēram Par katru $ 1 ASV darbinieks
saņem augstākais izmaksā algots strādnieks izpaužas maksā 13 $. Jo augstāka up skalas jūs
iet, jo vairāk "pabalsti" kick un top pelnītājiem arī iegūt "Perks"!

Ieguvumi ietver: apdrošināšana (Veselība, zobu, ienākumu aizsardzību, dzīves ...) ; bērnu dienas aprūpes,
pensijas pabalsti, pētījums atlīdzināšanu, slimības atvaļinājums, brīvdienas, ilgs kalpošanas atvaļinājums ... perks:
veikt mājās transportlīdzekļus, kredītkartes, maksā: ceļojumi, viesnīcu, restorānu apmeklējumiem, brīvā laika
aktivitātes

(Golfs, teniss ...) , rakstāmlietas, grāmatvede (Nodokļu izvairīšanās) ; ... Priekšrocības un Perks
turpināt palielināt algas nevienlīdzība. Katram augstāko algota darba, 20 cietās darba
Strādnieki var izmantot.
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Paplašinot Wealth aparteīda ātru celiņu netaisnību!

Jādara:
beigas Wealth aparteīda

nodibināt Wealth vienlīdzība
Estate: iet uz bagātību, pozīciju un varu, galiem! Aktīvi kļūt Vispārējā ieņēmumu! Personīgie
preces un zināšanām nepārtrauktība tiek nodota (Īpašums) ! Piezīme! Pieņemot bagātību,
vietu un enerģiju, kā arī

nozīmē mantojot vainu un saistības.
globalizācija: Starptautiskie tiek sodīti ( JAUNKUNDZE / R6 ) &
demontēti kļūt vietējām Cron ! Valdība, ka atbalsts globalizācija tiek aizstāti un
saukti pie atbildības, JAUNKUNDZE / R6 .

Privātā Īpašumtiesības: gali! tirdzniecības (Mazs, liels, starptautisks) kļūt Cron
! Iekšzemes nodošana ' grāfiste ' !
Peļņa: gali! Līdzsvara bezpeļņas attiecas!
algas: nevienlīdzība aizstāj Turētājbanka Guardian WMW !

ZERO TOLERANCE TO WEALTH aparteids
netaisnība > 6 iepriekšējās saites ķēdē Ļaunuma izraisīt korupciju juridiskās sistēmas
un netaisnību (Iecelšana, Bad likums, korumpēti likums, īpašums, privātīpašums,
Nenopelnītā, Pašpārvalde, izvairīšanās no nodokļiem ...) .

Bērnu netaisnības: sišana, ubagošanu, molesting, darbaspēku,
pedofilija, prostitūciju, soldiering, pašnāvnieks, ..

Bērnu netaisnību ir sliktākais veida netaisnības A aprindas
neveiksme. Tā beidzas! Vainīgs ir atbildīgi!
Sievietes netaisnības: vardarbība ģimenē, darba samaksā,
izvarošana, prostitūcija, reliģiskās, seksuālās uzmākšanās,
verdzība ... Sievietes netaisnībām, kopiena neveiksme ir jārisina!
Vainīgs ir atbildīgi!

Kopienas netaisnības: Mantkārība, spekulāciju, Wealth, atkritumi,
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Elitismam, Wealth aparteīda. Kopienas netaisnību ir jārisina! Vainīgs ir atbildīgi!

Bad Law netaisnības: Freehold, autortiesības un patenti (Intelektuālais īpašums) Privatizācijas
Utilities, nodokļu atskaitāms ziedojumu ... Slikts likums ir atsaukts! Atņemšana ir ar atpakaļejošu
spēku no 0.1.1.1 . (01.01.2004) Jauni likumi ir ar atpakaļejošu datumu. Bad Law praktiķi tiek
sodīti.

Korumpēti tiesībaizsardzības netaisnības: Double Jeopardy, Pamatu darījumi,
Diplomatic imunitāte, imunitāte, Noilgums, Privilege,
... Bojāts likums ir atsaukts! Tā ir ar atpakaļejošu spēku no 0.1.1.1 . (01.01.2004)
Jauni likumi ir ar atpakaļejošu datumu. Bad Law praktiķi tiek sodīti.
Reliģiskās netaisnības: celibāts, apgraizīšana, garu
izdzīšanu, piedošana, uzbāšanās, pedofilija, privilēģija,
sacrefice sievietes diskriminācija ...
Denonsēt, Shun reliģiskās netaisnības un kļūt
Turētājbanka-Guardian! Turiet garīdznieki pārskatatbildību.

Pārvaldības netaisnības: Slepkavība, spīdzināšana,
korupcija, izpilde, iebrukt, bagātība aparteīda, tirānija, ... Aizstāt
tirānija ar atbilžu variantiem 1. pagājušajā pastu brīvi vēlētā
komiteja.
Ierosināt lietu tirānijas, pārvaldības, ka assassinates, izpilda, aizskar,
spīdzināšanas ir Evil aizstāj & būros , JAUNKUNDZE / R7 . Bojāts &
Wealth aparteīda Pārvaldība aizstāj & kriminālvajāšana: JAUNKUNDZE
/ R6
Wealth aparteīda, netaisnības: Soda naudas, selfregulating iestādes, ...
Netaisnība ir tad, kad naudas sodi tiek izsniegtas nevis rehabilitācijas. Naudas sodi tiek
izsniegti, lai aizsargātu "pārāk daudz, cilvēki pie varas, ..

2 cilvēki saņemt naudas sodu 300 $, lai izdarītu to pašu visatļautības aktu. 1 ir par 300 $ nedēļā
labklājības izdales. Otrs ir par 300 $ stundā ienākumus. Nabaga zaudējumi a nedēļām jāmaksā,
nevar samaksāt rēķinus, nav naudas pārtikai. Viņš nemaksā naudas dodas uz cietumu vietā.
Bagātnieki samaksu ir naudas sods un nodokļu atskaita naudas sodu. Tas ir bagātība aparteīda
netaisnība. Tas beidzas! Naudas sodi tiek aizstāti ar rehabilitācijas.

Persona get ir nogalināti darbā. Vadība izmaksu samazināšana ir radījusi nedrošā vietā.
Bizness tiek uzlikts naudas sods $ 100,000. Vadībai, kas maisi pieticīgs maksā darbinieks.
Vadība saņem bonusu. Rakstīt ir izslēgts smalkas kā expence. Atsāk izmaksu
samazināšana, lai līdz ar zaudējumu
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expence. Lai nodrošinātu peļņas pieaugumu un izpildvaras bonusses maksā. Šī
netaisnība Beidzas! Vadība ir saukti pie atbildības! Vadība saņem ilgtermiņa
rehabilitāciju. Bizness ir izslēgta līdz brīdim, kad visi drošības jautājumi ir atrisināti.

profesionāļi (Grāmatvedis, ķirurgs ..) ir biedri "Self regulēšanas iestādes". Tie pasargā
nekompetenti netaisnības biedri no saskaras Justice. Tie arī palīdz viņiem rippoff
saviem klientiem. Šī netaisnība Beidzas! Selfregulating iestādes ir slēgtas. Tieslietu
atgriežas.

Selfregulating struktūras rada korumpēti slinks valdība. Tas ir pārāk bojāts, jo tie ir
uzpirkti ar interešu grupām, reglamentē tās vārdā un ne cilvēkiem. Lazy valdība
nevēlas atbildību regulē, uzraudzības un izpildes. Valdība, kas noteiktu, vai atļaut
selfregulating iestādes aizstāj un saukti pie atbildības.

Katrs cilvēks ir morāls un civilās-pienākums gala netaisnību. Aizturēt cilvēki organizācijas,
valdība atbildīgām, ka ir cēlonis un sekas netaisnību. JAUNKUNDZE / R6-R7

ZEROTOLERANCE līdz netaisnība
No "Chain of Evil" saites ir paplašināts daudzi linketts:
Celebrity sports ~ kredītu sniedzējs ~ nodevīgs iepakojums ~ īpašums ~

Ārvalstu īpašumtiesības ~ Franšīze ~ dzimtīpašums ~ globalizācija ~
Iepirkšanās centrs ~ izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ~ nepelnīts ~ savienība ~

universitāte ~ labdarība ~

Celebrity Sport ir daļa no kultūras, kas savieno Chain of Evil.
Bojāts elitāra kāre un peļņu balstītu izklaides. Izklaide uz labumu garlaicīgi dīkstāvē
bagāti. Daži slavenība sports tiek izmantots, lai pāradresētu saskaņā priviliģētās
uzmanību prom no neapzinoties, cik izmantot tie patiesībā ir.

Sporta Slavenības, elitāru izklaides, kas darīt visu, lai uzvarētu,
rekordus un pielūgt (Idolised) . Vajadzība of Sport dalībniekiem iegūt
elitāra atpazīšanas + Sponsori "
(mantkārīgs spekulanti) & A līdzdarbojušās slikts Media izveidots
riebums: ' Celebrity Sport '.
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Celebrity sports dalībnieki, tiek maksāti (Tieši sponsorē, dotācijas ..) profesionālās
izklaides. Austrāliešu futbols, autosacīkstes, Beisbols, Basketbols, Bokss, Šahs, Cricket,
Velobraukšana, Golfa, hokeja, Gran Prix, restes, Jahtu, regbija, zirgu skriešanās,
motociklu sacīkšu, Tenisa, Olimpiskās, Para Olimpiskās spēles, futbols, peldēšana,
Ziemas Olimpiskās spēles , cīkstēšanās ...

Celebrity sports vajag mērķi būvēt iespējas (Hall, Stadium ...) , infrastruktūra (Dzelzceļš,
ceļi ..) . Tas atkritumi kopienas resursi un bieži vien rada ilgtermiņa (Shire) parādu.
Šīs telpas ir Energy brāķis un rada daudz atkritumu. Stop ēkas, šīs telpas un nojaukt
esošo. Šie notikumi piegādes izklaide, Alkohols, Cola, citi saldie dzērieni,
azartspēles, neveselīgu pārtiku (Taukaini, taukskābju, sāļš) bieži kopā ar vardarbības
(Vandālisms, uzbrukums, dusmas, metot priekšmetus ..)

Pasākums ir radīt daudz atkritumu (Pudeles, pārtikas, papīrs, plastmasa, kārbas)
nepieciešamības glabāšana (Landfil) . Azartspēļu noved pie noziegumiem: blēdība

(Nobling, takelāža Rezultāta ..) , Iebiedēšana, šantāža, vardarbība.
Celebrity sports galvenais iemesls Iepirkšanās atkarības. Mārketinga rada pieprasījumu,
izmantojot lojalitāti vietējiem elkiem (Sporta Slavenības) vadīt iepirkšanās atkarību (Rīku,
junk, paraphenelia) . Tu esi muļķis maksā pārāk daudz apģērbu un apaviem! Fans
uzvesties līdzīgi Zombies

(Neprātīgs) .

Celebrity sports caur sponsoriem palielina atkarībām: Alkohols, smēķēšana,
azartspēles, iepirkšanās, Narkotikas ... Šie Atkarības ir slogs uz indivīdiem, ģimenēm
un sabiedrību.
Sporta Slavenības Greedy Media darbi, lai palielinātu peļņu sev un citiem mantkārīgs
spekulantiem (Azartspēļu pakalpojumu sniedzējiem, junk pārtikas noieta, alkohola
ražotājiem, smēķēšanas ražotāji, pornogrāfiju, prostitūciju ...) . Pēc tam, kad
popularitāte slavenība wanes tie tiek izmesti un aizstāts ar jaunu slavenību.
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Nepieciešamība palikt populārs, lai uzvarētu, noved Sporta Slavenības, lai izpētītu savu
Darkside. netikumība (Laulības pārkāpšana, Nudity, Pornogrāfija) tiek izmantots, lai iegūtu
uzmanību. vielu lietošanu (Alkohols, smēķēšana, narkotikas, steroīdi) tiek izmantota stresa un
sekot līdzi izrādes. Mantkārīgs slikts Media izmanto šo rīcību, lai palielinātu peļņu, un galu galā,
lai dump slavenība viņi izveidots.

Izmantojot Sporta slavenības kā roll modeļiem un Idols ir nepieņemami.

Sporta Slavenības viltus elkiem tie apvainojumu 1GOD. Pedagogi, kuri veicina
slavenība sportu tiek aizstāti. Vecākiem, kas ļauj viņu bērns spēlēt Slavenība sporta
un pielūgsmes Sports Slavenības ir bezatbildīgi slikti vecāki. Kopiena pāraudzināt ir
šie sliktie vecāki.

Sports ir brīvā laika izklaide hobijs nevis darbs. slinks (Mēms)
studenta GNG Universitātes stipendiju (Sports) . Universitāte, sponsori un slikts Media izveidot
slinks, mēms bezjēdzīgi Sport Cebrity. Universitāte ir slēgta, Sponsorēšana galiem, slikts
Media izslēdzas, sporta slavenība saņem zemu atalgotu darbu. Nav vieta sporta mediju
cilvēkiem medijos.

Beigu Celebrity Sporta Nojaukt vietas ...
Aizstāt ar sabiedrības līdzdalību Kopienas Aktīvā atpūta.

C REDIT P rovider, P redator - le nd er, Lo an - haizivs nodrošināšana kredīts (Karte,
aizdevums, dzēšanai) lai gūtu peļņu, ir plēsīgās aizdevumu par "Loan haizivs darbību. Plēsonīgu
aizdevumu ir atļauta un veicināta ar korumpētā kriminālā valdība. Plēsīgās aizdevējs
izmantot noziedznieki (Parāds savācējs) savākt savu kredītu.

Kredīts peļņas Ends! Tas ir pakalpojumu sniedzēji ir slēgti un
sodīti, JAUNKUNDZE / R6. Valdība, kas ļauj un / vai veicina
plēsīgās aizdevumu aizstāj, kriminālvajāšana, JAUNKUNDZE / R6

Turētājbanka aizbildnis piedot bez procentu Nepiemērojamie aizdevumi. Jūs maksājat tikai
atpakaļ summu aizdot (Bez maksas, nav intereses) . Jums nav jāmaksā atpakaļ, ja jūs
nevarat darīt. Ja jūs, ja jūs varat, nav jāmaksā atpakaļ, vairāk nekā 10% no nedēļas algai.
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Turētājbanka-aizbildnis piedot Nepiemērojamie aizdevumi. Tāpēc nav dept
kolektīvā.

Parādu kolekcionārs tiek slēgti būros JAUNKUNDZE / R6

Deceitful- Packaging ( Patērētāju krāpšana) JAUNKUNDZE/ R3
Peļņas orientēta ekonomikas ļauj amorāls noziedznieks " nodevīgs Packaging ( Patērētāju
krāpšana) '. Patērētājiem ir nepieciešama aizsardzība no krāpniecisku, negodīgiem un mantkārīgs
spekulēšana ražotājiem, ražotājiem un mazumtirgotājiem, kas izmanto "krāpniecisku iepakojums" (Uz
leju izmēru saturs) izmantot izdevību (Noārdīt) patērētāju.

Piemēri, kā nodevīgs, negodīgs un alkatīgs sistēma darbojas.
Rūpniecisks izstrādājums nāk 0.440kg iepakojumā, izmantojot savu zīmolu etiķeti. Tas
pats produkts ir arī marķēts kā mazumtirgotāji Home zīmolu, bet pakete saturs ir
samazināts līdz 0.415kg. Tas tiek darīts, lai mazumtirgotājs var pārdot savas mājas
zīmolu par zemāku cenu, nekā ražotāja zīmolu. Tas nepieciešams, lai muļķi (Nodevīgs,
negodīgs & mantkārīgs triks) patērētājam domāt, ka mājas-zīmols ir lēta, jo tā zemāku
cenu. Kad patiesībā, jo patērētājs saņem mazāk produkts nav taupīšana un dažkārt
patērētājs faktiski ir galos maksāt vairāk. Patērētāju krāpšana !!! JAUNKUNDZE / R3

1 Ražotājs iepakojumi savu produktu ar 0.440kg iepakojumā. Vēl Brand izmanto
tāda paša izmēra iepakojumu, bet ar krāpniecisku, negodīgu un mantkārīgs veidā
tikai liek 0.425kg no produkta. Ja produkti tiek pārdoti par to pašu cenu, tad 2.
ražotājs dod lielāku peļņu. Patērētājs saņem mazāku produktu par tādu pašu summu
naudas tēriņiem. Patērētājs ir maldināts. Ja 2. ražotājs pārdod par zemāku cenu, viņa
produkts izskatās kā kaulēties. Tā ir mazāk produkts 2. paketē tādēļ vajadzētu
pārdot mazāk, nevis padarot to kaulēties vairs. 2. ražotāju cerības kādā
krāpniecisku, negodīgu un mantkārīgs veidā, ka patērētājs nevar pārbaudīt svaru, jo
viņa iepakojums izskatās līdzīgi konkurējošiem produktiem. Patērētāju krāpšana! JAUNKUNDZE
/ R3

Iepakojums gadās bieži ar mazāk nekā pilnu saturu (Vairāk nekā lieluma pack- novecošanos) . Iepakojums
ir paredzēts, lai noturētu 6 priekšmetus, bet ir tikai 5.

Šis maldiem ir paredzēts, lai maldinātu patērētājus ticēt viņiem vairāk nekā viņi faktiski
saņem! Patērētāju krāpšana !!! JAUNKUNDZE/ R3
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Saņemt mazāk> maksā vairāk! Ražotājs piebilst mazāk sāls un / vai cukuru.

Etiķetes produkts "Samazināts" un nodevas vairāk! Samazināta ir nodot patērētājam radās
papildu izmaksas (Kaut kas izņemts, samazināta) . Tāpēc ir nepieciešams augstāka cena. Ne
True, nav papildu izmaksas. Ražotājs likt mazāk, tāpēc cena būtu zemāka. Patērētāju
krāpšana !!! JAUNKUNDZE / R3

Importētās preces, kas iesaiņotas izskatās vietējo produktu. Patērētāju krāpšana JAUNKUNDZE / R3 . Vietējā
produkta iesaiņojuma meklēt ārzemju, importēti.
Patērētāju krāpšana JAUNKUNDZE / R3 .

Jādara:
Valdība ir standartizēt iepakojuma satura izmērs:
Ciets grams g

šķidrums mililitrs ml

kilograms Kilograms

litrs l
Kiloliter kl

tonna T

1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g > 500 g > 1 Kilograms > 2 Kilograms > 5 Kilograms > 10 Kilograms
> 20 Kilograms > 50 Kilograms > 100 Kilograms > 200 Kilograms > 500 Kilograms > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T
> 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 ml > 2 ml > 5 ml > 10 ml > 20 ml > 50 ml > 100 ml > 200 ml > 500 ml > 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
> Standard attiecas uz tirdzniecības, rūpnieciskās, personas iepakojuma.

Piezīme! Imperial pasākumi ir novecojis.
Visas Iepakojums ir pārstrādājams.

PS-1 ( Packaging standarta) aptver patērētāju vajadzības: godīgs viegli salīdzināt
produktu daudzumiem '& iepakojuma. Solid svari (G / kg / t) & Šķidrās svari (Ml / l / Kl) iepakoti,
izplatīti un pārdoti norādītas tabulā daudzumos. Iepakojums ir jābūt atkārtoti.

beigas Nodevīgs-Packaging

nodibināt UCG PS-1 ( Packaging standarta)
Patērētāju vadlīnijas
Cieti un šķidri svari ir nepieciešams, lai parādītu cenu 1 kg / 1l salīdzināt
cenas + faktisko svaru un cenu.

Produkts ar zemākie kg / l cena ir BARGAIN.
Atbalsts PS-1 Iepakojums standarta sodīt nodevīgs Iepakojums
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īpašums ( mantojuma)
Jo patmīlīgs alkatību balstītā sabiedrībā pēc nāves
indivīdu, ir kopīgs nodot pozīcijas, varas un bagātības.
Radīt elite neiegūto nepelnīts pozīcijas, varas un
bagātības. Šāda uzvedība ir cēlonis un sekas bagātības
aparteīdu.
Wealth aparteīda, noziegums, JAUNKUNDZE / R6 Piezīme! Pieņemošā Estate nozīmē arī
pieņemšanu iepriekšējo parādu, vainu un atbildību!

Mantojuma par pozīciju galos. Tā ir aizstāta ar veicināšanu ar darba pieredzi
+ turpmāka izpēte + stāžu.
Mantojuma jaudas galiem. Tā ir aizstāta ar brīvi vairāku kandidātu
ievēlētu komitejā.
Vadība ar 1, ir tirānija (Iedzimta / Politiskā) tas beidzas.
Vadība ar ievēlēta komiteja ir godīga.
Mantojuma bagātības galos. Tas viss iet uz valdības ieņēmumiem.
Turētājbanka aizbildnis caurlaide uz zināšanu nepārtrauktību, piemiņlietas, tradīcijām,
ticējumiem .. Turētājbanka aizbildnis caurlaide uz kopienas garu un atbildību. Turētājbanka
aizbildnis caurlaide filozofiju

1GOD 1FAITH 1Church. Viņi arī nodot savu guide, tad " Likums-Devējs

Manifests ".
Ārvalstu Īpašumtiesības ( nodevība) JAUNKUNDZE / R7

Ļaujot ārzemniekiem kontroli, izmantot pašu, zagšana ir nodevība
Valdība, kas ļauj ārzemniekiem, lai izmantotu (Rip off) vietējo iedzīvotāju izdara
nodevību (Noziegums) . Valdība ir aizstāts un sodīti. JAUNKUNDZE / R7

Piemēri tam, kā ārvalstu īpašumtiesībām Nodevība darbi:
Ārvalstu Īpašumtiesības Alter, bojāts & iznīcina vietējā: kultūra, darbi, tradīcijas, vērtības ... Ārvalstu
Īpašumtiesības plunders vietējā: Intellectual- īpašums, zina, kā, Resources, Wealth ... Ārvalstu
Īpašumtiesību beidzas. Bezmaksas Tirdzniecības beidzas.

Ārvalstu Īpašumtiesības diskdziņi 'up zemes un nekustamā īpašuma cenas. Making
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Mājas nav pieejamāki 1 st mājas pircēji. " Rezultāts, palielinot
bezpajumtniekiem ... Ārvalstu Īpašumtiesības "Freehold" (Zeme,
nekustamais īpašums) Beidzas. Tā tiek konfiscēts bez atlīdzības.

Ārvalstu Īpašumtiesības par vienību rezultātu ārvalstu
vadošos amatos. Liedzot vietējie turēt šos amatus. Samazinās
promo- cijas iespēju, palielinot bezdarba
... Dumming leju vietējo personālu.

Ārvalstu Īpašumtiesības ražošanas rezultātus savas preces importē. Drīzāk tad
pērk vietējie. Arī vietējais intelektuālais īpašums tiek ņemts jūras!

Ārvalstu Īpašumtiesības Izklaide grauj vietējo talantu un savas iespējas. Smadzeņu
skalošanas vietējie kļūt ārvalstu kultūras kloni zaudē savu vienību. Ārvalstu
īpašumtiesības Entertainment ir lielākais drauds vietējai kultūrai un paražām,
dialektā un tradīcijām. Ja Jums ir amerikāņu skatīties amerikāņu izklaides. Ja
neesat, nav skatīties amerikāņu izklaides.

Ārvalstu Īpašumtiesības noved pie vietējo bagātību notiek ārzemēs.

Atstājot vietējie slikta un trūcīgajiem. Ārvalstu Masters kam pieder vietējās zemnieku
kalpus.

Ārvalstu Īpašumtiesības franšīzes iznīcina vietējos uzņēmumus, unique- Ness un
daudzveidību. Mazināšana vietējās tradīcijas piespiežot nepiemērots ārvalstu kultūru uz
vietējo sabiedrību. Nododot vietējie.

Ārvalstu Īpašumtiesības Resursu ved uz ārvalstu īpašnieku pārdod resursus lēti
savā izcelsmes valstī, kas saņem tos. Aplaupīt vietējie resursu un to bagātību. Ļaujot
Ārzemnieki pieder vietējiem resursiem nodevību, JAUNKUNDZE / R7

Ārvalstu Īpašumtiesības Pārtikas ražošanas un pārtikas izplatīšanas.
rezultāts: Pārtikas ražošanas caters Eksporta atstājot vietējie ar Eksportēt noraidīts par
augstām cenām. Arī daži vietējie pārtikas produkti, tiks aizstāts ar ārvalstu diētu.

Ārvalstu Īpašumtiesības Media ir iebrukums slepeni. Ārvalstu mediji ietekmē vietējie
par labu ārzemniekiem. Iznīcinot vietējās kultūras, mantojuma un tradīcijas, corrupting
politiķiem, valdības.
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Valdība zaudē savu suverenitāti, betrayes vietējo iedzīvotāju, apņemas Nodevība, JAUNKUNDZE
/ R7

Ārvalstu Īpašumtiesības bieži noved pie šantāžas. Ārvalstu Multi valsts pieprasījuma
valdība dot viņiem izdales materiāli, nodokļu brīvība un lēti darba. Valdība ir apdraudēta,
ka, ja tas nav kapitulēt ar ārvalstu īpašniekiem pieprasījumu. Viņi atradīs valdību, ka tas
atbilst viņu prasībām un pārvietot savu darbību tur. Piemēram, Austrālijas valdība regulāri
maksā (100 ir miljoniem) , lai Ārlietu daudznacionāliem Auto uzņēmumiem. Tie nosūtīja
Executive prēmijas dzīvesvietu un palielināt savus ārvalstu akcionāriem dividendes ". Piezīme!

Austrālija beidzot teica nē, lai ārvalstu autoražotājiem šantāžai. Autoražotāji (Ford,
General Motors, Toyota) slēgtas rūpnīcas, kļūst par importētājiem. Turētājbanka-Guardian
nelieto transportu no šiem uzņēmumiem, tie nevar uzticēties.

ZERO TOLERANCE multinacionālo kompāniju !!
Ārvalstu Īpašumtiesības ir iespējams, jo nodevība ar korumpētu valdības. Valsts un
valdības darbinieki, kas veicina šo nodevību ir jānomaina un saukt pie atbildības par
"nodevību": JAUNKUNDZE / R7 .

Jādara:
Atcelt ārvalstu īpašumtiesībām no: Uzņēmumiem, ražošanas, aktīvu, Intelektuālais
īpašums, primārā ražošana, resursi, zeme, nekustamais īpašums! Bez kompensāciju.

Nomainiet ārvalstu īpašumā uzņēmumus ar Cron ( Kopienas Run pieder nevis
peļņu) ! Atbalsta Cron! Shun Starptautiskie!
Aizvietot & sauktu pie (Nodevība) Valdība tās Valsts ierēdņiem, kas ļauj vai veicina
ārvalstu īpašumtiesībām! JAUNKUNDZE / R7 Ārvalstu Īpašumtiesības ir iebrukums un
okupācija bez militārā spēka lietošanu. Aizstāvēt savu kopienu no šiem draudiem.

Atļaut tikai imports, kas nekonkurē vai aizstāt vietējo preces un pakalpojumus. Veicināt
vietējo ražošanu, lai izvairītos no nepieciešamības importēt.

"Atcelt ārvalstu īpašumtiesībām"
"SAVE vietējās darbavietas"
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Franšīze ( Biznesa modelis: Klonēšana) JAUNKUNDZE / R6
Franšīze ir alkatība, spekulēšana klonēšana tirdzniecības sistēma. Tas izmanto īpašu
uzņēmējdarbības modeli, nevis pati kloniem. Paredzēti viduvējs nelielu spekulāciju
kapitālistam. Lai izplatītu vēzi, piemēram,

(Globalizācija) pār Planet. Klienti zaudēt savu identy. Tie izskatās un ēd pats
NewYork vai Berlīnē. Mindless Zombies.
Klonēšana ir lēts neprātīgs kopiju. Globalizācija ir Anti 1GOD!
Franšīze iznīcina vietējās tradīcijas, unikalitāti daudzveidību, kultūru. Lielākā daļa
Franšīzes ir "ASV" vai, pamatojoties uz ASV mārketinga sistēmu. Tie piedāvā bieži
neveselīgiem produktiem: Piem junk pārtikas vietās, ASV un viņu kultūru kloni ir
galvenais iemesls "diabēts" Plaque, "aptaukojušies plāksne (trāns cilvēki) ', Augsts
asinsspiediens epidēmija, pinnes ... Franšīzes iznīcināt vietējo virtuvi, modes ... kopienas
un valdība, kas ļauj Ārvalstu Franšīzes darboties kļūt neuzticīgam vietējo virtuvi,
mantojumu, tradīcijām un iedzīvotājiem, JAUNKUNDZE / R7

Franšīzes iznīcināt daudzveidību pārdodot 'dizaineru drēbes ". Šīs drēbes ir uniforma (džinsi
..) cilvēkiem, kuri atklāj savu kultūru un mantojumu, neprātīgs, primitīvas, mēms
kloniem. Izvairīties šie manekeni!

Franšīzes ar savu slidens mārketinga (Izmantojot cilvēku vājums & gullibility) ir
galvenais iemesls, lai narkomānijas:
Shopaholic & sīkrīku Junky! Franšīzes tiek personāls, lietošana slikti apmācīti atalgotos junioriem,
Casuals. Klientu apkalpošana ir slikta vai nav esošās. Lielākā daļa "darījumus" un "Tirdzniecība"
ir krāpšana!

Turētājbanka sargi uzskata, ka Franšīze ir Anti 1GOD . Tas grauj 1GOD s izstrādāt
vietējo unikalitāti un daudzveidību.
FRANCHISING Būt globālo nepakļaujas 1GOD s Anti Globalizācija.

Jādara:
konfiscēt ( bez atlīdzības) visi Franšīzes un pārvērst tos uz vietējo Cron ! sodīt Mantkārīgs
Franšīzes būris tos, JAUNKUNDZE/ R6
Atbalstīt vietējo unikālo tradicionālo biznesu (Konvertēts Cron) .
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Aizsargājiet savu kopienu mantojumu:

Pretoties Franchising, Globalizācija &
Ārvalstu Īpašumtiesības

dzimtīpašums valsts zemes izlaupīja no sabiedrības ...
dzimtīpašums zeme ir valsts zeme izlaupīja no aprindām korumpētā kriminālā
valdība (Noņemt valdība, saukt pie atbildības) . Šī valdība veids nu atdeva zemi
(Tupus) vai pārdotas to noziedzīgiem mantkārīgs, parazitāras plēsīgās, spekulantiem (spekulanti) . Zemes
spekulantiem ir parazīti, JAUNKUNDZE/ R6 !

Beigu Freehold! Atbalsta Shire zemes īpašumtiesībām!

dzimtīpašums zemi izmanto investori spekulēt
(Gamble) cerot piebraukt īpašuma cenas (Pro fiteering, kapitāla pieaugums) Noraidot
Shire pieejamu pajumti. Investori arī izmantot dzimtīpašums zemi
kriminālatbildības izvairīšanos no nodokļu maksāšanas (Negatīvs sazobe) , JAUNKUNDZE/
R6

Daži investori uzcelt neizturīgs ēkas & maksas pār cenu noma. Cilvēki,
kuri nevar samaksāt kļūst par bezpajumtniekiem. Ieguldījumu īpašums
nav īsti nopircis par nomas ienākumiem, bet to izmanto kā izvairīšanos
no nodokļu maksāšanas. Rezultāts bojājas cilvēka dzīvotni

(Cilvēki pāriet no prusaku un grauzēji pārvietoties) . Slum Lords brīvs īpašumu bez
atlīdzības un ir būrī, JAUNKUNDZE/ R6
dzimtīpašums zeme ir privātīpašums zeme. Liedzot kopiena zemes izmantošana labumu
visiem. dzimtīpašums (Nav grēkotu) noliedz izmantošanu visiem pludmales, uz ezeru un upju
frontages noliedz piknika uz golfa laukums .. "Wealth-aparteīda". Tas Evil. Tā beidzas!

1GOD izveidots Planēta Zeme jāizmanto un bauda
vienādi visiem cilvēkiem.
Freehold zeme un privātās mājokļi apvainojoši 1GOD. Dzimtīpašums
beidzas! ! ! ! ! ! !
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Jādara:
Visa zeme pieder a grāfiste ( Pašvaldība) . Freehold zeme tiek nozagts preces. Shire,
nav jāmaksā kompensācija, ja nododot titulu. Īpašnieks okupants var palikt mājā, līdz
brīdim, kad viņi vēlas, lai pārvietotu vai mirt. Tad Shire pārņem kontroli (Nav īpašumu
īpašumam) .
Ieguldījumu īpašums gan zeme un ēkas tiek veikti kontroles ar- veic kompensāciju ar grāfiste
. Investoru ierosina krimināllietu par "Noziedzības pret Kopienu" JAUNKUNDZE/ R6 Ieguldījumu
īpašuma Beidzas!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
globalizācija nav daļa no cilvēces Destiny.
1GOD padarīja ļoti skaidrs, ka
globalizācija nav daļa no cilvēces
Destiny. 1GOD
uzskati 7Tribes attīstās neatkarīgi &
atsevišķs (Map) .
1GOD vēlas cilvēce līdz

"STOP" GLOBALIZāCIJAI !!
Ja cilvēce nespēj ' STOP " globalizācija tad
1GOD darbosies. Vai nav dusmas 1GOD pielūko 1GOD s

brīdinājums: Pulverizācija no Pasaules tirdzniecības centra Ņujorkā,
ASV kredītu krīze, no Londonas.

Globalizācija ir daļa no ķēdes of Evil. Globalizācija ir nolaupītas ar Greedy
spekulantu izmantot to Pyramid pārdošanas mārketingu (Brīvā tirdzniecība) saglabāt
peļņu pieaug līdz tie beigušies valstu un resursus. Brīvā tirdzniecība ir globalizācija
to vada starptautisku uzņēmumu izmanto darbaspēku, šantažējot un nepietiekami
ieguves valsts. Multinacionālās s apdraudēt kādas valsts suverenitāti. Izraisot
korupciju un izmantošanu! Demontēt Starptautiskie konfiscēt aktīvus bez atlīdzības
un pārvēršas vietējā Cron. Daudznacionāla'S END! FREE TRADE END'S!

Greedy spekulanti ir izveidotas propagandas organizācijām: G20
(Mantkārīgs Divdesmit, galvenais iemesls piesārņojuma) , G8 (Greedy Eight) , SVF

(Starptautiskais Valūtas fonds, globālās Aizdevuma haizivis) , WEF (Pasaules Ekonomikas
forums, Greeds 'publizist) , PTO (World Trade Organiza-
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cijas, cēlonis Wealth-aparteīda) , .. Šīs organizācijas brainwash sabiedrībai, ka kāre ir
labs, peļņa ir labs un Globalizācija ir visiem mūsu problēmu atrisinājums. Realitāte ir
Globalizācija izmanto costcutting. Pārvietojoties uz valstīm, kas ir par zemāku cenu
struc- miem. Bēršana maisā cilvēkus vienā jomā un nodarbina vergu darbu citā

Zemākas izmaksas panākt, izmantojot mazāk vecuma bērnu
neveselīgu nedrošas darba jomās. Viņi saņem zemu badināti
ilgas darba stundas bez pārtraukumiem, bez brīvdienu tiesībām,
bez veselības pabalstus. Izlaižot par bērnības pieredzi,
spēlē un izglītību. Kamēr mantkārīgs spekulanti smejas visu ceļu uz banku slavēja
viņu elks "Globalizācija". Šī ļaunuma Beidzas!
Ja bērni nav pieejama sievietes (Cits zemāku sabiedrības šķiru) tiek izmantoti. Mātītes ir
apstrādāti vien sliktāk. Strādājot ar tādiem pašiem necilvēcīgos apstākļos, kā arī bērnu
daudzajiem sievietēm ir arī sniegt seksuālu labumu (Tiek Raped) . Daudzi vīrieši ir
izmantotas, bet parasti nav tik slikti, kā bērniem un sievietēm. Šī ļaunuma Beidzas!

Beigu Globalizācija atbalsts 7 neatkarīgas provinces:
Āfrika, Amazonia, Amerikā, Europa, Mongolija, Okeānija, Persindia .

Visas International Waters beigas. Tās ir sadalītas starp 7 provincēs. Tas ir
jauns normāli.

Jādara:
Visi Global organizācijas: Politiskā, Military, Commercial, Sports, Izklaide, tiek
slēgti. Lietotāju migrācija Pieturvietas " (Nav pāreja uz citās provincēs) . Nav
brīvdienu ceļojumu uz citās provincēs.
Nav pasaules kultūras. Globālās organizācijas: Sadraudzības Nāciju
(CN) FIFA (Futbols) , G20 (piesārņotāji) , SVF (Aizdevuma haizivis) , Olympic

( IOC ) , NATO (algotņi) OPEC (piesārņotāji) , ANO (Apvienotās Nācijas
) ,.. ir Anti 1 DIEVS. Tie ir slēgti.
federācija no Nāciju ( CN) izveidota ar angļu pirātu izlaupīt,
izplatību: verdzība, vergu darbaspēks, netaisnības, kultūras
genocīds, bagātība aparteīda, alkohols, smēķēšana, azartspēles,
iepirkšanās junkies, slikti un korumpēti likums, kapitālisms, elitāra
sports, Anglijas baznīcas (Ļaunums pagānu kulta) .
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šodien (CN) ir leļļu režīmus (pašvaldības) kas palīdz izlaupīt savas valsts labā
angļu iedzimta tirāna. CN izšķīdina un tautas atbrīvoti.

FIFA korumpēta Celebrity Sport organizācija. Atkritumi kopienas resursus. Ir
slēgtas, kriminālvajāšana: JAUNKUNDZE/ R6

FIFA vietas tiek nojaukta, zeme tiek izmantots vairāk
lietderīga kopienas s.
IOC iet cirks (Olympics) , Kļūst valstis tērēt miljardiem par Freakshow
izklaides. Izklaides censties elitismam izmantojot juridiskus un nelegālo
bagātinātāji kļūst nedabisku veiktspēju freaks. Olimpiskās spēles ir Alkatība
brauc izšķērdēt ierobežotos resursus, kas ir nepieciešami, lai novērstu
nabadzību. Šausmas Sānrāde ir pievienota Paraolimpiskajās šeit atspējots
tiek izsmietas. shut + JAUNKUNDZE/ R6

SOK vietas tiek nojaukta, zeme tiek izmantota izdevīgāk no Kopienas. Visi
līdzekļi, kas sportistu galiem.
NATO Eiropas algotņu armijas, kas kalpo ASV globālās iebiedēšanu un
izmantošanu. NATO nogalina civiliedzīvotājus un sagrauj infrastruktūru un
mājas. Tā ir izšķīdis un tās kara noziedznieki un Nemiernieki ir būros: JAUNKUNDZE
/ R7

NATO ar saviem ieročiem masu iznīcināšanas: A
(Atomic) , B (Bakterioloģiskā) , C (Ķīmiskā) ir galvenais drauds cilvēka
izdzīvošanu.

OPEC ar naftu Cartel turot cilvēce izpirkt! Kartelī, ir izšķīdis un tās
locekļi kriminālvajāšana: JAUNKUNDZE / R6
Burning Eļļas Beidzas! Pievēršoties eļļu plastmasas galiem!

ANO kalpo sevis interesi valstīs ar veto tiesībām. Šīs valstis ir lielākie ieroču
tirgotāji noliedz cilvēcei mieru.
ANO neizdevās cilvēce. Tas nav pārtraukta:
Bērnu nodarbinātība ( Pornogrāfija, soldiering, darba)
piesārņojums ( Atmosfēra, gaiss, augsne, Space, ūdens)

tirānija ( Iedzimtas, politisko, kredīts, peļņa, bagātība)
iznīcināšana ( Politiskā, rasu, reliģisko, slepkavības)
Bezpajumtniecība ( Aizdevuma Sharks, Slumlords, Wealth aparteīda)
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izsalkums ( Vairāk nekā apūdeņošanai, Saldūdens piesārņojums un pārtikas atkritumi)

pornogrāfija ( Pieaugušie, Dzīvnieki, bērns, tas pats un jaukta dzimuma)

nabadzība ( kredīts, diskriminācija, bezdarbnieki, bagātība aparteīda)
spekulēšana ( Cartell, kapitāla pieaugums, monopols, overprice, dzīvžogu)
verdzība ( bērns, parāda, pieaugušo, prostitūcija, atalgotiem darbs)

atkritumi ( Vienreiz, junkproduction, vairāk nekā ražošana, Iepakojums)
atkarības ( Alkohols, narkotikas, azartspēles, pārēšanās, Iepirkšanās,
Smēķēšana)

Genetic-modifikācija ( Dzīvnieki, Mikroorganismu, augi,
cilvēki)
Wealth-aparteīda ( Estate, In-tiesiskums, Tax-novēršana, nodokļu

Tāpat)

ANO izšķīdina!
Cilvēce aptver tiesībaizsardzības kukuļdevēja manifests "

Globalizācija mazina 1 Dieva dizainu.
Globalizācija Angers 1 GOD!
Tirdzniecības-Center / Mall ... kapitālistiskajās-Retailingsistēma alkatība, peļņas, atkritumu un piesārņojuma .

Tirdzniecības-centrs, Mall daļa kapitālistam, Retail Marketing sistēma alkatību, peļņas,
atkritumiem un piesārņojumu. Tirdzniecības-centrs, Mall veicina dublēšanos. Dublēšanas ir
domāts, lai samazinātu cenas, sniedz labākus pakalpojumus, palielināt konkurenci. Tas ir

Fantasy kapitālistiskajā LIE !!! ...
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3 Lielveikali pārdodot gandrīz tos pašus produktus par to pašu cenu. 99% no cenas ir
identiskas pieņemšana konkurence fantāzija. Dublēšanas ir dārgs padarot zemākas cenas
mīts. Izmaksu-griešana, saskaņā personāls, slikti apmācīti atalgotiem (Juniors, casuals) darbinieki
rezultāts sliktā vai ārpus esošā "Klientu apkalpošana". Nepieļaus Beidzas!

dubultošana vedina izšķiešana platības. Vairāk Grīdas platība ir vajadzīgs vairāk mēbelēm instalēta.
Izmanto vairāk enerģijas, radot nepieciešamību veikt piesārņojošo Elektriskās stacijas ... Tas viss
rada vairāk "Garbage", "piesārņojums" un izmaksas.

iepirkšanās Centri veicināt nakts dzīves stils (Augsts enerģijas izmantošana) .
Iepirkšanās kad tā tumšs. Tas ir neveselīgs tādēļ " grāfiste 'S' uzlikt ' Nakts vakara
zvans ". Iepirkšanās centri ir dārgi būvētas, uzturēt, patērē daudz enerģijas, ir
izšķērdīgs dublēšana un rada daudz atkritumu.

Franšīzes ir galvenais iemesls, kāpēc tirdzniecības centros.
Franšīzes ir zem personāls un izmantošana slikti apmācīti nepietiekami pievērsta (Juniors,
casuals) personāls. Franšīze iznīcina vietējās tradīcijas, virtuvi, kultūru, unikalitāti un
daudzveidību. Aizsargājiet savu kopienas! Aizveriet visas Franšīzes!

Ir labāks veids: Cron-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .
Nomainiet tirdzniecības centru un iepirkšanās Mall ar CRBC.
Cron-Retail modelis ietver sevī visas mazumtirdzniecības vajadzībām, Komunālais Klasteru
dzīves, jo 1 mazumtirdzniecības kompleksa. Cron Retail aizvieto bez dublēšanās visu agenturu:
Pārtika, audums, dažādība ... Cron-Retail aizvieto ātrās uzkodas klonus ar veselīgs dzēriens
bārā. Bazaar ir mazumtirdzniecības mājas veikti produktu un preloved pozīcijas.

D emand! CRBC ! O%
CRBC ir 4 līmenis (Ground līmenis, Level 1, 2 Level, Level 3, Saules panelis jumts) ēka.
Pirmais līmenis: ir Uzglabāšana, preces uz un preces, kas paredzēti mazumtirdzniecībai, Bazaar.

1. līmenis: cron Retail platība, ieskaitot dzērienu bārā.
2. līmenis: Berga Bazārs, viss mājās, iepriekš mīlēja.
3. līmenis: Office & strādnieki lauzt zonu.
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1.3.7. grāfiste diena

Svinības
CRBC atrodas blakus " SMEC ' ( Shire medicīnas un izglītības komplekss) .

Abi ir ieskauj Komunālais kasešu Mājokļu un Shire darba kapelas. Visi ir daļa no
Shire Oasis!

Nomainiet tirdzniecības centri un tirdzniecības centri ar:

Cron-Retail & Bazaar Kompleksi ( CRBC) .

Tax-izvairīšanos Nodokļu novēršana ir Crime: JAUNKUNDZE/ R6
Nodokļi ir nepieciešami, lai valdība var izpildīt savu pienākumu un expec- tations tās
iedzīvotājiem. Cilvēki, kuri nemaksāt nodokļus nav tiesīgs izmantot: Publisks (Izglītība,
veselība, parki, pensija, ceļi, transports ..)
pakalpojumi. Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir noziegums, JAUNKUNDZE / R6 .
Nodokļu samazināšana ir izvairīšanās no nodokļu maksāšanas! Tresti ir izvairīšanās
no nodokļiem! Nodokļu atskaitāmie Ziedojumi ir izvairīšanās no nodokļiem! Investori
arī izmantot dzimtīpašums zemi kriminālatbildības izvairīšanos no nodokļu
maksāšanas (Negatīvs sazobe) . Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir zagt no
Kopienas! JAUNKUNDZE / R6

Valdība, kas ļauj izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir aizstāts, jāmaksā: JAUNKUNDZE / R6

Nodokļu-pirātisma! Nodokļu patversme valstis mudināt ārvalstniekus "izlaupīt savās
izcelsmes valstīs un noguldīt laupīt viņu Banks. Nodokļu patversme valstis izslēgts. Viņu
Bankas un valdība
JAUNKUNDZE / R6 Nodokļu maksātāja patversme valdība ir arī, lai kompensētu (Atpakaļ nodokļi,
soda kompensācijas un izdevumi) ka izlaupīja valstīm.

Tax-patversme: Aļaska, Andora, Bahamu salas, Beliza, Bermudu salas, City of
London, Cayman, Kirasao, Kiprā, Delaware, Dubai, Florida, Menas salā, Džersijā,
Gērnsija, Honkonga, Īrija, Lihtenšteina, Sanmarīno, Luksemburgā, Monako, Nevada,
Panama, Singapūra, Seišelu salas, South Dakota, Šveice, Texas, Tērksas un
Kaikosas, Vanuatu, Vatikāns, Virdžīnu salas, Wyoming.

Nodokļu izvairīšanās Beidzas!
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Vainīgs ir aktīvs, attīrīta un būros! JAUNKUNDZE / R6

ZERO TOLERANCE uz nodokļu nemaksāšanu

nepelnīts kaut kas ieguva nevis nopelniem darbu vai
apkalpošana

nepelnīts var būt Amats, Power vai Wealth individuāli vai kā kombināciju. Nenopelnītā
Amats, Power vai Wealth ir daļa no amorāls kultūru Chain of Evil.
Nenopelnītā ir necienīgs, anti sociālā,
ne attaisnojama to netiek pieļauta ar
Kopienu.
Nenopelnītā Amats: Iedzimtas, korumpētiem veicināšanas vai noziedzīgu darbību,
atsevišķi vai kā kombināciju.

Pārmantotā: Vecāki nodot nostāju pret bērniem ...
sabojāt veicināšana: Paplašinātā ģimene vai draugi veicināta ...
noziedznieks veicināšana: Veicināta dēļ iebiedēšanu, draudus, vardarbību ...
Nenopelnītā Position ir atcelta, galiem. Atbalstītāji nokļūt JAUNKUNDZE / R6

Nenopelnītā Jauda: Iedzimtas, korupcija vai citas noziedzīgas darbības
atsevišķi vai kombinācijā.
Pārmantotā: Monarhija, bez, Politiskā Tirāns, dinastija ...
korupcija: Interešu grupas likt leļļu varas ...
Krimināllietu: Noziedznieki, Invaders / mājokļa iemītnieks, ielieciet leļļu varas ...
Nenopelnītā Power atstāšanas, galiem. Atbalstītāji saņemt, JAUNKUNDZE / R7

Nenopelnītā Wealth: Iedzimtas, ienākumi, darba priekšrocības, elitārs Perks vai
noziedzīgu darbību, atsevišķi vai kā kombināciju.

Pārmantotā: Estate ...
Ienākumi: saņemts ienākums, bet ne nopelnīta
piemēram, kapitāla pieaugums, dividendes, procentus, noma, laimesti, ...
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Darba ieguvumi: augstākās amatu pakāpēs (Perks, papildu atvieglojumi) :

.

apdrošināšana (Veselība, zobu, dzīve, pensijas) Studēt, ceļot, ...

Elitāra Perks: Lidošana, Miesassargi, bonusi, bērnu aprūpe, Club Dalība, Semināri,
eskorts, Discount Credit, fitnesa treneris, Apdrošināšanas (Veselība, zobu, dzīve,
ienākumu, pensijas) , Limuzīnu un draiveru, patversme, peļņas sadale, brīvdienas ...
Krimināllietu: piemēram, Šantāža, krāpšanu, identitātes zādzību, zādzība, ...

Visa Nenopelnītā Wealth tiek konfiscēts, galiem. Atbalstītāji nokļūt JAUNKUNDZE / R6

Piezīme! Virs Darba ieguvumi un elitāra Perks nav saistītas ar darbu un nav jāmaksā par
darba devējiem. Darbinieki saņem jebkuru vai visas iepriekš minētās priekšrocības ir to
atcelts.

Iedzimta nodošana amats, Power & Wealth ietver no "vainas" un parādu nodošanu.
Predesessors, Vecāki nodot to ļauno, noziegumi & vainu uz nākamo paaudzi.
Pašreizējā paaudze ir atbildīgi par iepriekšējās paaudzes. Turētājbanka Guardian
pret iedzimta nodošanu amats, Power & Wealth. CG atbalsts atbildība par iedzimtu
vainu "un" parāds "nodošanu.

Nenopelnītā ir Undeseved ir nepieņemami! Tā Beidzas!

savienība ( darba, darba, tirdzniecība) ir elitārā mantkārīgs darbiniekus.
Background: Iedzimta tirānijām izmanto klases sistēmu, lai izplatītu bagātību
Karalistē. Industrializācija radīja 2 jaunas klases, privātīpašuma (Parazītisks
plēsīgās, spekulantu)
paļaujoties uz kredīta un darbiniekiem nav tiesību un aizsardzību: neveselīgu, nedroši, netīrās darba
apstākļi; garas darba stundas, apmaksāts, nav slimības atvaļinājums, ne brīvdienu s, vergu
darbaspēka; bērnu nodarbinātība; daļa sieviešu darba apstākļu regulāru dubļains pretīgi izvarošanu.

Iedzimta Tirāni ātri, kas nodarbojas ar uzņēmējiem un Rūpnieku (Parazītisks plēsīgās,
spekulantu) . Royals & rojālists varētu saņemt iekšējo informāciju, kickbacks un
priviliģētas piedāvājumus. Parazītisko plēsīgās, spekulēšana privātīpašuma kapitālistam
nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz to, cik daudz viņi var izmantot arī darba ņēmēju un
citi zemnieki. Rojālists varētu pieņemt likumus, kas aizsargā alkatīgās ekspluatācijas un
privātīpašumu un apspiest, kriminalizēt darbiniekiem.

31

1GOD likums, Devējs manifests Kā tas ir rakstīts, ka jābūt!
14.12.2.1 N-At-m www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Turētājbanka Guardians

Netaisnība kļuva likuma vara. Twin Evil, Pārmantotā tirānijas un kapitālisms kļuva 1
liels riebums Ļaunuma, apvainošanu 1 Dievs!
Iedzimtas Tirāni, royalists un privātā īpašumā kļuva par lielāko Evil forma pārvaldības
un ekonomiskās pieteikumu. Amorāls, netaisnīgi, Anti 1GOD! Iedzimta tirānijas
beidzas! Kapitālisms gali!
Strādnieki un neapmierināts Politiķi aizstāt kādu iedzimtu tirānijas ar
politiskajām-tirānijas. Royalists ar tehnokrāti. Privāts īpašumtiesības ar valsts
īpašumā. Bizness monopols (Valsts
, Privāts) izraisīja strādniekiem monopolu (tirānijām) . Politiskā tirānijas beidzas!

Arodbiedrības tika izveidotas, lai izveidotu vienlīdzību darba ņēmējiem. Realitāte ir elitārs uni
izglītoti indivīdi, kuri viltus sociālo taisnīgumu nepiemīt darba pieredzes, dalībnieki kapitālistiskā
sistēma. Iefiltrēties uz izmanīgs arodbiedrībām. Laupītāju dalībnieki fondi un nepareiza biedri
lojalitāte saviem politiskajiem mērķiem. Arodbiedrības izmantot noziedzīgu uzvedību: melna
pastu, iebiedēšana, kaitniecība, vardarbība, ... Nav Savienība Organizators vai administrators
var būt daļa no jebkura valdības vai Opposion.

Jādara:
Privāts īpašumtiesības, valsts īpašumā tiek atcelta un aizstāta ar " Cron '. Valsts piederošs
uzņēmums tiek pārveidots, lai darbotos kā " Cron ".

Privāta īpašuma vienība tiek konfiscēts bez atlīdzības un tiek pārveidota par ' Cron ( s) '.
Arodbiedrības ir izslēgta. Valdība nosaka algu un nosacījumi ( WMW) gadā. Ir daļa no Cron
ir ir daļa no kopienas.

' C ' kopiena ir " grāfiste '' R ' vada " D-mC ' ( Lēmumu pieņemšana
komiteja no 7)
' O ' pieder saviem darbiniekiem maksā WMW & brīvprātīgie ' n ' nevis peļņu (Klienti,
klienti nav izmantojuši off)
Par ekonomiskās vadības, darba samaksas noteikumi ( WMW) katru gadu tiek noteikti ar
provinces valdība. Par labāko ekonomikas vadībai, kas visi ir algots strādnieks ( WMW) . Ne
vairāk nepieciešams savienībām.
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Universitāte ( koledža) bojāts elitāra izšķērdīgs izglītību.
Universitātes ir augstprātīgi bojāts elitāra. Tie tiek izmantoti kā
īsceļu uz bagātību un varu. Korumpēta valsts "Old Boys tīkls. Atkritumi
no sabiedrības resursu un laika izšķērdēt studentiem! Bakalaura
trūkst darba pieredzes ir pārmaksāta.

Augstskolas nolaidība zinātnieks izglītību dzīties pakaļ klasifikāciju. Kuras priekšrocības
administratori, profesori (Pārmaksātais underworked) ...

Ranking pakaļdzīšanās rezultātus lielākiem vairākās
pilsētiņās, kas tālu vietās. Campus ir ēkas lielas ar
daudz emty telpās. Bezjēdzīgi Vanity liela
labiekārtota parki un dārzi. Šo atkritumu beidzas!
Ranking pakaļdzīšanās rezultātus radot nevajadzīgus grādiem. garums kursu
paplašināšana. Veicināšana rakstīšanu bezjēdzīgi Thesis rakstiski.

Izsniedzot nevērtīgs (Dis) Godātie grādi.
Ranking pakaļdzīšanās rezultātus, sniedzot izšķērdīgo dārga
izklaide (Elitāra Celebrity Sports, Teātris) . Izklaides saņemt
stipendijas. Tās piemērotas, jo tās muskuļu vai izklaides
vērtība, nevis par to smadzeņu izmantošanu. Šī gali!

Administratori, profesori, skolotāji, neapmeklē
Campus vairāk nekā 150 dienas gadā, ne vairāk
kā 4 dienas nedēļā, ne vairāk kā 3,5 stundas
dienā.
Padarot tos laziest pārmaksātās darbinieki
jebkurā sabiedrībā.

Par ½ gadu studenti nevar pētījums (Administratori un profesorus vajag brīvo
laiku) . Divkāršošana laiku apmeklē. Rezultātā zinātnieki izšķērdēt savu dzīvi un
sabiedrību izlaižot par produktivitāti.
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½ gadu brīvdienu rada garlaicību. Garlaicība
noved pie netiklības (Alkohols, seksa orģijas,
prāts pāršūšana vielu ļaunprātīgu ...)

& noziegums (Assault, Rape, huligānisms,
Vandālisms ..) . Universitātes ir visticamāk
vieta, lai SHE būt

seksuāli uzbrukumam & vai seksuālo izmantotas. Lielākie pārkāpēji ir bojāti Rich
pēcnācējs (Arrogant, sleazy, nepatīkams, slinks ..) kuri parasti aizmukt ar to.
Noziegumi augstskolu izklaides (Sports ..)
, administratori, profesori ir uz augšu. Aizveries University.
Bakalaura grāds bieži sastāv no 24 mācību priekšmetu moduļos un ir
ideāli pabeigts 3 gadu laikā. Tomēr personām nav pieejami vai
atcelts. Paplašināšana studijas pa ½ vai ar 1 gadu. Izšķērdēt
studentu dzīvi.
8 no 24 mācību priekšmetu moduļos, ir būtiska. Pārējais nav. Lielākā daļa priekšmetu ir no gada
līdz brīdim, kad tie tiek piemēroti gadus vēlāk. Rezultātā atkārtotu izglītībā. Universitāte
Administratori ir: studentu, dzīve, laiks un bagātības wasters, turēt tos pie atbildības, JAUNKUNDZE
/ R7 & slēgtas universitāte (Koledža) atkārtoti kā Shire darba kapela un bezmaksas izglītību !!

Universitātes elitārs īsu griezumu uz augšējās pozīcijās. Beidzas! Turētājbanka aizbildnis
Mācekļa karjeras ceļš to aizstāj :

Mācekļa> darba pieredze> tālāki pētījumi> veicināšana ar darba stāžu> darba
pieredze> tālāki pētījumi> veicināšana ar ...
UCG1- izglītības atbalsta " Uzzināt & Teach ' pētījums metode & ' Bezmaksas
Sabiedrības izglītošana " . Sniedz veselības un izglītības kompleksiem, grāfiste
( SMEC) &

province izglītība (PHeC, PDEc, CE) . No nedzimis
uz kremāciju. Mācīties un mācīt, 1 st mācīties (Izprast, saprast) , Tad Teach (citiem to, ko
esat iemācījušies) . Tad iet uz iegūto zināšanu, lai nākamajām paaudzēm, izmantojot
zināšanu nepārtrauktības.
Izglītība ir sadarbība starp vecākiem, pedagogiem un mediķu. Tas
ietver bezmaksas-izglītība, bezmaksas veselības un mācekļa darbu. Nav
Universitātes !!!

Universitātes pilsētiņas ir pārstrādāt Provincial & Shire bezmaksas izglītība, darba
kapelas .. Uni Vanity parki un dārzi pārstrādāti
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kā tirgus dārzi, augļu dārzi un svētvietām. Uni Administratori, Pedagogiem ir aizliegts
Izglītības un saukt pie atbildības, JAUNKUNDZE / R ...
SMEC ' Shire medicīnas un izglītības komplekss "

PHeC " Provincial Hospital & izglītība Complex "
PDEc " Provinces Défense un ārkārtas centrs "
CE " Kopienas Avārijas dienests ".

Bezmaksas izglītību par 1GOD dota privilēģiju !!
labdarība ( Fake)
Nodoklis ir atskaitāms ziedojumus ir izvairīšanās no nodokļiem! Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir zagt
no Kopienas! Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir noziegums: JAUNKUNDZE / R6

Labdarības ka ir nodokļu atskaitāms ziedojumu statuss ir viltus! Tie ir nodokļu izvairīšanās
shēmas, ko korumpētā valdība apstiprināja. Nelietojiet ziedot šiem! Slēgt Labdarības un
konfiscēt aktīvus. Ierosināt lietu valdība, JAUNKUNDZE / R6

Labdarības kas veicina kredītkaršu ziedojumus.
Šie Labdarības ir slikti viņi atbalsta aizdevumu haizivis.
Liekot cilvēkus parādos ir amorāla, ļaunums,
nepieņemami Charities. Aizveriet šīs Charities un neziedo
šiem! Slēgt kredītkartes sniedzējiem. Nomainiet valdībai.

Universe Turētājbanka sargi pret nodokļu atskaitāms ziedojumu & kredītkartes. Viņi
pārliecība jūs ziedot, jo jums ir atbalstoša, aprūpi. Ne tāpēc, ka jums ir savtīgi. Indivīdiem
nevajadzētu izmantot kredītkartes un izvirzījās vadībā parādos. Tas padara tos
obligāciju vergi.

Par iniators, dalībnieki, atbalstītāji un
sekotāji "Chain of Evil".
Atskaitīties. JAUNKUNDZE / R6

1000 ir gados ļauns ir tuvojas beigām.
1GOD skatās un veikt piezīmes !!!
beigas
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