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SHUN & Shame

Chain of Evil
Itsekkyys, toiminta tai motiivi henkilön puuttuu vastike muille ihmisille. Henkilö
koskee lähinnä oman henkilökohtaisen edun tai lomamatkalla. Itsekkyys on syy ja
vaikutus 7 linkkien

Chain of Evil: Ahneus > voitontavoittelua > rikkaus > jätteet >
Elitismi > Apartheid > Epäoikeudenmukaisuus .

7links on monta pahaa mutaatio linkkejä: julkkis urheilu ~ luotonantaja ~ petollinen
pakkaus ~ omaisuus ~ ulkomainen omistus ~
Franchising ~ maa johon sen haltijalla on täysi omistusoikeus ~ Kansainvälistyminen ~ Ostoskeskus ~ Veronkierto
~ ansaitsematon ~ liitto ~ Yliopisto ~ hyväntekeväisyys ~

Chain of Evil on yhteisö sairaus
Sairaus, jonka oireita itsekkyyden, korruptiosta ja
epäoikeudenmukaisuus. Se on yleinen sairaus. Onko
tämä paikkakunnallasi?

Paikallinen varakas yhteisö on kodittomia (Univaikeudet roskaa
dumpsters) aliravittu (Syöminen roskat) & kamppailee (Kiusattu
häiritään, ja stalked perintätoimistoja) ihmiset. Monet sen ihmiset
jäävät ilman
välttämättömyystarvikkeita päivittäisiin tarpeisiin (Syötävä ruoka, puhtaan veden, kunnollisen
vaatteet ja edullinen, mukava, turvallinen suoja) . Nämä tarvitseville ihmiset elävät kurjuudessa,
mikä johtaa usein päihteiden

(Tupakointi, alkoholi ja mieli vaikuttaviin aineisiin) .
Tämä on itsekäs yhteisö elää 'Chain of Evil' ja ei ole sen velvollisuus
ihmisen säädyllisyyttä. Onko tämä paikkakunnallasi? Jos näin on teidän
velvollisuutenne muuttaa asioita. Muutoin on moraaliton on paha on Anti 1 JUMALA.
Paha tarvitsee omaisuuden pilkkomiseen & altaaseenpanoilmoitukseen: NEITI/ R6

1GOD odottaa kuulla sinusta!

YY

YYY

Chain of Evil -Prayer
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Rakas 1GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät uskollinen
omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1 st nimi)

Pyynnöt auttaa pitämällä vastuussa jäsenten Chain of Evil
Pyytää Chain of Evil jäsentä rangaistaan nyt & tuonpuoleisessa pyytää Chain of Evil
jäsentä, Koe-Bad 7 Generations Anna Hyvä viihtyvät ja Chain of Evil kuihtua
kunniaksi 1GOD & ihmiskunnan hyväksi
Käytä tätä rukouksen joka ajan tapaat jäsen Chain of Evil: Henkilö, yhdistys, yhtiö,
järjestön hallituksen, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
AHNEUS > A Chain of Evil " alkaa, kun 1 henkilö, ryhmä, järjestö tai
hallitus itsekkäästi haluavat saada lisää (Aineellisia asioita,
inflyence, teho) kuin mikään muu yksittäinen, ryhmä, organisaatio tai
overnment.
Ahneus on yksityisessä omistuksessa, väittäen immateriaalioikeuksia, verovähennyskelpoisia
lahjoituksia, negatiivinen-vaihteisto, Freehold, veronkiertoa, spekuloidaan, käyttää työntekijöitä (Työ
sekä orjuutta, alaikäinen, alipalkattuja, epäterveellistä, palkattomia ylitöitä, turvaton, työskennellä
enemmän ja nopeammin) .

Ahneus on yksityisessä omistuksessa (kapitalismi) . Yksityisomistus edellyttää sekä
jakaa. Se on ylimielinen elitismi. Yksityisomistus omaisuuden ja
immateriaalioikeuksien n (IP) päättyy. Kotimaan varat ja 'I-P' siirretään (Ei korvausta) että
Shire'. Yritykset muunnetaan (Ei korvausta) että " cron ' ( Yhteisön Run omistuksessa ei
voittoa) !

Ahneus on spekuloivat (Pelaaminen) että omaisuuden arvot, hinnat, pääomatulo on
kasvussa. Spekuloidaan keinotekoisesti ajaa kustannuksia ja luottoa velan (Käyttäen
muiden ihmisten rahaa) mikä johtaa edullisuus. Spekuloidaan on Anti yhteisössä,
moraalitonta ja päät! Negatiivinen gearing & Freehold perutaan! Futures & pörssit ovat
kiinni! Kauppa ja suojausten loppuu!

Ahneus on Tax-välttäminen (Verovähennyskelpoisia lahjoituksen, vero minimointi,
verotoimenpide) Varastaminen yhteisöstä. Tax-välttäminen rikos,
NEITI / R6 . Verovähennyskelpoisia lahjoitus on korruptio. Verovähennyskelpoinen
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lahjoituksia varten vero minimointi päät, verotoimenpide alueet suljetaan!

Ahneus luo vaurautta Apartheid! Vaurautta Apartheid on pääsyy In
Hallitusneuvos! Varallisuus Apartheid & vääryyksiä ovat
moraalittomia, Anti yhteisön, Anti 1GOD End Wealth Apartheid

Nyt !!!
Ahneus on käyttää työntekijöitä. Ahne voitontavoittelua Bosses käyttää:
Slave kuljettaja uskontunnustus: työ sekä orjuutta, alaikäinen, alipalkattuja, epäterveellistä, palkattomia
ylitöitä, turvaton, työskennellä enemmän ja nopeammin. Slave kuljettaja uskontunnustus on
moraalitonta, epäterveellistä (Onnettomuudet, stressi, kuolema) & Anti sosiaalinen. Pomot, jotka
koskevat osia tai kaikki Slave-kuljettaja uskonnosta päästä, NEITI / R6 .

Ei vain yksilöt ovat ahneita. Globalisaatio on voitontavoittelua & Ahneus. Globalisaatio
on kaapattu ahneet keinottelijoita käytettävä niiden pyramidirahastojen markkinointi (Vapaakauppa)
pitää voitot kasvavat, kunnes ne loppuvat maiden ja resursseja. Vapaakauppa on
globalisaatio ohjaa monikansallisten yritysten hyödyntämällä työvoimaa ja heikentää
hallituksen. Vapaakauppa Ends

PAKKO TEHDÄ :
V

ottaa alkaen Ahne
Antaa että puutteenalaisille

Takavarikoida ilman korvausta Ahne kaikki varat
(Henkilökohtainen, kaupallinen ..) , tukioikeudet (Henkivakuutus, yksityinen super, Estate ..)

kaistale Ahne Kaikkien niiden otsikot (Perinnöllinen, kunniajäsen, ammattikäyttöön) .

kieltää Ahne johtotehtäviin (Kuori ne nykyisten johtotehtävissä ..) .

Julkaista nimensä ja kuva (Internet, townhall shamewall ..) .
Punish Ahne häkki niitä, NEITI/ R6 .
Vastustaa Ahneus, Globalisaatio, Freehold, ulkomaalaisomistuksen Kertymätön,
Copyright, patentit, yksityisomaisuus, Estate ...
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voitontavoittelua > itsekäs halu tulee todellisuutta petollinen,
epärehellinen, piittaamaton, moraalitonta olisi hyödynnettävä muiden
gainng etulyöntiasema niihin
(Ylihinnoittelua, sisäpiirikauppoja, suojausten harhaanjohtava mainonta,
petoksia, hyödyntämällä ihmisen heikkouksia ja tietämättömyys, Orjatyö,
spekuloidaan, korruptio) . NEITI / R6

Esimerkkejä Anti-1GOD ja Anti-Ihmiskunta keinottelun:
Petollinen-pakkaus merkitsee supistaminen paketti sisältöä, mutta ei pakkaus,
lisätä voittoa.
Overchargingentails hyödyntämällä vajausta.
Hinta fixingentails kuuluvat kartelli niin voiton maksimointi.
keinottelijat (Kiinteistöt) nostavat kotiin edullisuus kieltämällä kamppailee perheille
kotiin. Lisääntyvä Slummit & asunnottomuutta.

Kiristää Monikansalliset kokoajan in "Maa A haluaa etuja ja verohelpotuksia
'hallitukselle'. 'Hallitukselle' kieltäytyy! Assembler kysyy 'hallituksen valtion B' tämä
hallitus suostuu vaatimuksiin. Assembler sulkee tuotannon Maa A. Säkit
työntekijöiden siirtyy 'Maa B'. The

voitot lähetetään kotiin ja
maksetaan bonuksia johtajille
(Rikolliset) & Osingot jakaa
omistajille (Loiset) .
Miten monikansallisen (Criminal uhka yhteisölle, suvereniteetille ja rikkaus) toimii;
kaistale Ulkomaat resurssejaan, rikkaus
(Alkutuottajat, kiinteistöt) & Immateriaalioikeuksia (Keksintöjä, osaavat, patentit,
tavaramerkki) avustuksella korruptoitunut hallitus
Get monisteet, vero- vapaus ja edullista työvoimaa käyttämällä kiristystä.
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Hallitus on kertonut, että jos se ei antautuu Multinational vaatimuksiin he löytävät
hallitusta, joka ei vastaa näiden ryhmien tarpeita
(kiristää) & Siirtää toimintaa. He käyttävät korruptoituneita Julkinen pelotella tai
horjuttaa muita vieraita hallituksen. Tuoda muutoksen, joka hyödyttää
monikansallisia. Jos tämä ei toimi, heillä problable on kotimaassaan hyökkäämään.

Suurin uhka demokratialle ovat
monikansallisille n
PAKKO TEHDÄ :

Ota pois voiton
Anna tarvitseville
(Ks Greed pitää tehdä) syytteeseen Voitonkahmija : NEITI / R6

Vaihda yksityisen omistuksen kanssa, cron ( Yhteisön Run omistuksessa ei-voittoa) !

pura Monikansalliset (Ja cron n) syytteeseen Toimitusjohtaja, johtajat, omistajat: NEITI / R6

END voitontavoittelua syytteeseen keinottelijat: NEITI / R6
WEALTH > Vastaanottavalle laitokselle muita
edullisempaan asemaan kertyy valtavia määriä
materiaalia asioita, vaikutus ja teho

(Korut, kiinteistöt, Luxury, palvelijoita,
valta-asemissa, hallitus) NEITI / R6

Vauraus kertynyt 3 tavalla:
' Chain of Evil', 'Epärehellisyys',

' Estate'.
Kovaa rehellistä työtä ei tuo vaurautta!
Kovaa rehellistä työtä on hyvä Body & Soul.
Rikkaus on Anti-yhteisö, ei ansaittu & ole hyväksyttävää
Koska Varakkaat on saalistushinnoittelu houkutella muut saalistajat, jotka haluavat
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myös olla rikkaus miten vain pystyvät. Varakkaat pyrkii lisäämään vaurauttaan & tai pitää
se tehdä mitään, kuten: lahjoa, kiusaaja, vero- Kiertää, huijata, tappaa, maata, varastaa.

Korruptoitunut hallitus osti ja ohjaa Varakkaat muutoksen lakien luoda " Epäoikeudenmukaisuus
". Tämä epäoikeudenmukaisuus Anti 1GOD !!!
Korruptoitunut hallitus ja Epäoikeudenmukaisuus korvataan. Varakkaat ovat vastuussa: omaisuuden-riisuttu
& NEITI / R6 .

Rikkaus pääsyy Evil!
Yhdysvaltain Bankers Creed: Vain huono ja tarvitseville maksaa veroa.

Varakkaat maksaa Kirjanpitäjä & vero Kiertää.

Pankkiirit, Varakkaat & Kirjanpitäjät! NEITI / R6
Tutkimus osoittaa vaikeuksissa, huono ja tarvitseville maksamaan
enemmän kaikesta. Varakkaat liikennealennuksia & ilmaisohjelmia. NEITI
/ R6 : varakkaille!

Vain huono ja tarvitseville ovat häkissä. Varakkaat get asianajaja.
Tarvittaessa korruptoituneet, hallituksen suojauskoodi. NEITI / R6 : Korruptoitunut
hallinto, Varakkaat!

Varakkaat ovat suurin syy moraalittomuuden, pornografian ja muita perversioita!
Varakkaat ovat suurin saastuttaja ja roskaa!
Varakkaat uskovat ansaitsee kuin toiset, luoda elitismi ja vaurautta apartheid! Varakkaat
haluavat pitää & / tai kasvattamaan varallisuuttaan korruptoituneet ja lahjoa hallitusta
tuomaan esiin vain laissa!

Varakkaat maksamaan sakkoja. Needy & Poor joutuu vankilaan.

Varakkaat ovat loiset, The 'Chain of Evil'! Varakkaat ovat vastuussa niiden anti
Social, Anti yhteisön ja Anti 1GOD käytös!
Rikas ovat vastaavien riisuttu, syytetään, Kunnostettu: NEITI/ R6

6

1GOD laki-antaja Manifest Niin kuin on kirjoitettu sen on oltava!
14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

Jälkeen kuntoutus, rikkaat eivät saa omistaa omaisuuden!
He työskentelevät yhteisössä 1x WMW kunnes he kuolevat!
Huomautus! Varakkaat ei ole oikeutta vanhuuseläkkeeseen! He joutuvat työskentelemään kunnes he
kuolevat!

Varakkaat yhteisön ja ympäristö Threat

Kukaan ansaitsee tulla Varakkaat !!!!!!!
JÄTE > Ihmisen mentaliteetti ei pysty käsittelemään liian paljon mitään (Aineellisia
asioita, vaikutus, teho)
mikä moraalittomuus ja jätteitä. Ihmisen-suunnittelu edellyttää selviytymisen. Selviytyäkseen
vastoinkäymisistä ja kavennuksia on käsiteltävä. Toivoa (Unelmat) & Justice

(Vastuu) ovat valmiina auttamaan! Vähenevät Hope & turmelee oikeus- turvallisuutta
uhkaavia & Survival!

Esimerkkejä Anti 1GOD & Anti-Ihmiskunta Waste:
Liikaa rahaa_ täyttää unelmia. Loppumassa unelmien täyttämiseksi _ johtaa ikävystyminen,
eksentrisyys, riippuvuudet, moraalittomuus, rikollisuus, ... NEITI / R6

Liikaa rahaa_ johtaa saamassa sopimatonta vaikuttamista yhteiskunnassa, joka idolizes
Raha ja jätelain se luo. Rahaa vaikutusvalta korruptoituneita tehnyt mahdolliseksi
yhteiskunnan, joka prostituoidut itse Wealth jäte!

Liikaa rahaa_ johtaa tuhlaa rahaa kuin olennaiseen:
Alkoholi, huumeet, Antiikkia, Celebrity urheilu, vedonlyönti, Immoral sukupuoli, Jets, korut,
kartanoita, limusiinit, epäterveellinen ruokavalio, Kattohuoneistot, Vanity, Yachts, ...

Liikaa rahaa + sopimatonta vaikuttamista = Power. Virta sai näin on korruptoitunut!
Korruptoituneet Virta muuttuu Epäoikeudenmukaisuus & Tyranny.

Tyranny päät, NEITI / R 7 .

Liikaa rahaa laukaisee 'Valtava-vaisto'. Pidä mitä sain ja kerääntyä enemmän! Mikä
on minun on minun, mikä on sinun en halua mitään
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mihin suuntaan voin. Haluan kaiken! Liika on koskaan tarpeeksi ja en aio jakaa!

Kertynyt runsaasti wantsprotecting muista ahne keinottelijoita & Social Justice
hallitus. Verovähennyskelpoisia lahjoituksia Euroopan parlamentin jäsenille, jotta ne
ymmärtävät, keitä he edustavat. Muut ahne keinottelijoita huolehditaan kautta
petoksen, epärehellisyys, kiusaaminen ... Kilpailu & haluton Politians altistuvat,
väärää tietoa, huhuja, kiusaamista mediakampanjaa.

Varakkaat käyttää valtaa varmistaa lakien tarkoituksena on suojella heitä veroista,
jolla tappiot ja jos heillä ei ole tappioita ne pelastavat sen korruptoitunut hallitus (USA
Wallstreet, Kiina, Iso-Britannia City of London ..) . Varakkaat eivät maksa veroja vielä
saada hyötyä jokainen asia hallitus ilmoittaa. Varakkaat ovat loiset, yhteisö rikkaus
Wasters Ei olennaiseen ja hamstrauksen NEITI / R6

Varakkaat Wasters & Hoarders tuki Kansainvälistyminen. Ne toimivat ulkomaiset
veroparatiisien olivat he pysäköidä WHealth. Kaikki Veroparatiisit suljetaan & Asset
riisuttu, niiden hallitus on häkissä, NEITI / R6

Kestää Wasters Anna yhteisöön
PAKKO TEHDÄ :
(Ks Greed pitää tehdä) syytteeseen Wasters : NEITI / R6

Vastustavat & End:

Estate ~ Veroparatiisit ~ yksityisomistukseen ~
Freetrade ~ Globalisaatio ~ YK
ELITISMI > On liikaa, johtaa uskovat erehtymätön (On parempi ja ansaitsee sitten muut) .
Elitismi periaatteessa sitä (1 henkilö tai ryhmä uskovat, että ne ovat parempia kuin muut,
ansaitsevat enemmän kuin olennaiseen, enemmän kunnioitusta, enemmän oikeuksia ...) itsekäs
ylimielisyyttä. Elitismi rodut: Kunnianhimo, ahneus, apartheid, ylimielisyyttä, korruptio, syrjintä,
epärehellisyys, petosta, mustasukkaisuus, epäluottamus, epäoikeudenmukaisuus, keinottelu,
päihteiden, itsekkyys, voittajia. ..
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Esimerkkejä Anti 1GOD / Anti-Ihmiskunta Elitismin:
Elitistejä juonittelevat antaa itselleen ylimääräisiä etuoikeuksia kustannuksella kaikkia
muita ihmisiä. Mikä on syrjintää ja hyväksikäyttöä varten muut itsensä tyydytyksen. Elitistinen
ovat röyhkeitä itsekkäitä anti yhteisö, jota ei voida hyväksyä. Häväistä niitä Shun niitä
!!
elitistit (Blue-Bloods, hallitsijoista, varakas ja suuruudenhulluja) uskovat koska niiden
jalostukseen he ovat syntyneet hallitsemaan organisaatioita ja maita. Sininen veri * s,
hallitsijoista, varakas ja suuruudenhulluja tukea jalostukseen, joka on haitallista lajille (Viallinen
geenit) . Sick ylimielisyys ". Säilytysyhteisö Guardians vastustavat perinnöllinen: tyrannia,
runsaan asema ja valta.
* Sininen veri viemäriverkoston ihmisen kehon. Blue veren ovat huonompia jäseniä
ihmislajin. Vähiten sopiva johtaa.

Yliopistot ovat röyhkeitä korruptoituneita elitistinen. Niitä käytetään oikotie vaurautta
ja valtaa. Korruptoitunut 'Old Boys Network'. Tuhlausta COM sön resursseja ja
timewasting opiskelijoiden (Merkityksetön astetta, liikaa vapaa-aikaa, liikaa
kasvattajien ..) ! Opiskelijat puuttuu työkokemusta liikaa. Close yliopistot.

Olympialaiset (kesä talvi) ovat elitistinen, korruptoituneita tuhlaileva ja epärehellinen. Ne
ovat elitistinen viihdettä (1 voittaja ja paljon häviäjiä)

Synnyttävät valtavan velka 'Shire' viihdyttää hyvin pois! Peruuta Olympialaiset
ja sulkea KOK.

Olympian n eivät ole mestari, Sankareiden, epäjumalan tai rullan mallin. Ne ovat
itsekkäitä, ahneita, loistauti taakka yhteiskunnalle. He kiduttavat kehonsa yli
käyttäessään, Legal & illigal täydentää. Myöhemmin elämässä he ovat taakka
yhteiskunnalle terveydenhuollossa. Ne jätteet yhteisön niukkojen resurssien
koulutukseen ja Olympialaisten infrastruktuuria. Vaihda hallitukselle kuluttaa
olympialaiset!
Kilpailukykyinen Ammattilaisurheilussa ovat elitistinen,
korruptoituneita epärehellinen. Tukee moraalitonta surkea
ahne Media luomiseen ja hävittämisestä Sportin
Julkkikset. viihteen

on sponsoroi riippuvuus tarjoajat
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(Alkoholi, uhkapelit, tupakointi) , Mikä johtaa huijaamista, rahapelit, käyttö kehon ja
mielen muuttavia päihteiden, luoden sopimaton rollmodels ... Säilytysyhteisö Guardian
vastustaa kilpaurheilua.

Universe Custodian Guardians uskovat, että jokainen ihminen on yhteinen
perijä kaikkien luonnonvarojen, keksintöjä ja IP
(Henkinen omaisuus) , Mahdollisuuksia ja tilaisuuksia ker- tyvä menneisyys ja läsnä (Sosiaalinen
oikeudenmukaisuus: tasainen jakautuminen kaikkien edellä mainitun kaikille ihmisille) .

Social Justice on 1GOD antama oikeus. Elitismi on anti sosiaalinen oikeudenmukaisuus, Anti 1GOD. Elitismi
on moraalitonta, rikollista ja tuomittavaa. Lait palvelevat enemmistö. Vähemmistö Lait, jotka
hyödyttävät elitismi ovat korruptoituneita, epäoikeudenmukaisia ja korvataan. Hallitukset, jotka
kannustavat ja vaalia elitismi kelpaamattomia hallita. Ne korvataan & syytteeseen: NEITI / R6

PAKKO TEHDÄ :

Romu Elitismi > perustaa tasa-arvo ilman
antamalla korvauksen!
elitistinen kouluissa tullut julkisissa kouluissa!

elitistinen sairaaloissa tullut julkiset sairaalat!

Elitistinen eläkkeelle asuminen siirto-luvulta kreivikunta vanhainkoti !

yksityisiä rantoja tullut yleistä uimarantaa!

golfmailat muuttuvat kauppapuutarhoissa!
yliopistot muuttuvat cron työtä kappeleita!
Olympic & Sport Kilpailukykyinen areenat puretaan!
Elitistinen palkinnot ja ennätyslukemat tuhoaa kreivikunta !
Yksityisissä kerhoissa minkäänlaista tullut julkisuuteen!
maa johon sen haltijalla on täysi omistusoikeus tulee yhteisöön kreivikunta kohde!

Yksityisen omistuksen on muuttunut cron !
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Perinnöllinen-Tyranny tulee vapaasti Multichoice valittiin valiokunnan!

APARTHEID > The ' kaikki' syrjiä, katso alas ja nöyryyttää " Ole: n ( rikkaus
Apartheid) .
Rikkaus Apartheid on epätasainen jakautuminen yhteisön rikkaus!
Eriarvoinen varallisuuden jakautumisen on moraalitonta, Anti 1 JUMALA! Rikkaus Apartheid on
epäreilua, rikos: NEITI / R6

Vaurastuminen Apartheid turvallisuutta lisäävän riskiä yhteisö. Mitä nopeammin
epätasaiseen jakautumiseen yhteisön varallisuuden kehittyy sitä todennäköisemmin
on anarkia ja levottomuuksiin!

Rikkaus Apartheid ei voida hyväksyä, ja se pää on!
Esimerkkejä Anti 1GOD & Anti-Ihmiskunta Wealth Apartheid:
omaisuus kulkee varallisuudesta, asema ja valta vaurastumisen Apartheid. Esimerkiksi Monarkistit

& Yksityisomistus, dynastioiden ... Tämä pää on!

Kansainvälistyminen rikkaat kansakunnat kiusaaja (Saarto, luotto purista, kaatavat
hallituksen, seuraamukset, invaasio) huono ja kamppailee kansakunnat myymään
resursseja halvalla. Monikansalliset voitontavoittelua Konglomeraatit kiristää köyhiä maita. Jotta
he voivat hyödyntää köyhiä lapsityövoiman ja orjatyövoimaa pitkiä työpäiviä, turvaton,
alipalkattuja, epäterveellinen .. Tämä pää on!

Palkat eriarvoisuus pääsyy Wealth Apartheid! Esim Jokaista 1 $ yhdysvaltalainen työntekijä saa
parhaiten palkattu palkansaaja saa maksaa 13 $. Ylempänä asteikon mennään sitä enemmän
'Hyöty' potku & alkuun ansaitsevista myös saada 'Perks'!

hyötyjä sisältää: vakuutukset (Terveys, hammas-, toimeentuloturva, elämä ...) ;
päivähoidon, eläke-etuudet, tutkimus korvaus, sairausloma, loma, pitkät lomat ... Edut:
Autoetu, luottokortti, maksettu: matkat, hotelli, ravintola käynnit, harrastukset
(Golf, tennis ...) , Paperi-, kirjanpitäjä (veronkierto) ; ... Edut ja etuisuuksia lisätä
palkkoja eriarvoisuutta. Jokaista parhaiten palkattu työntekijä, 20 ahkera Työntekijät
voivat käyttää.
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Laajeneva Wealth Apartheid nopeutettu epäoikeudenmukaisuutta!

Pakko tehdä:

pää Wealth Apartheid
perustaa Wealth tasa
Estate: välittämiseen runsaan asema ja valta, loppuu! Arvopapereista tuli yleisistä tuloista! Henkilökohtaiset
tavarat ja Tieto-Jatkuvuus välitetään (Estate) ! Huomautus! Hyväksyminen runsaan asema ja
valta, myös
merkitsee perivät syyllisyyden ja velkoihin.
Kansainvälistyminen: Monikansalliset yritykset syytteeseen ( NEITI / R6 ) &

purettu tulla paikallisia cron ! Hallitus, joka tukee globalisaation korvataan &
vastuuseen, NEITI / R6 .
Yksityisen Omistus: päättyy! kaupallinen (Pieni, suuri, monikansallinen) tulla
cron ! Kotimaan siirto ' kreivikunta ' !
Voitto: päättyy! Nollatuloksen voittoa koskee!

Palkat: epätasa korvataan Säilyttäjäpankki valvojana WMW !

NOLLATOLERANSSI TO WEALTH apartheid
EPÄOIKEUDENMUKAISUUS > 6 Edellisen ketjun pahan johtaa korruptioon
oikeusjärjestelmän & Epäoikeudenmukaisuus (Nimittäminen, Bad Law, korruptoitunut laki,
Estate, yksityisomaisuus, Kertymätön, itsesäätelyn Veronkierto ...) .

Lapsi vääryyksiä: hakkaaminen, kerjääminen, molesting, työvoima, pedofilia,
prostituution, sotilaselämä, itsemurhapommittaja, ..

Lapsi vääryyksiä ovat pahin muoto Epäoikeudenmukaisuus, annesön vika. Se loppuu! Syyllisiä vastuuseen!
Women Injustices: perheväkivalta, palkkaero, raiskaukset,
prostituutio, uskonnollisia, seksuaalinen häirintä, orjuuden ... Naiset
epäoikeudenmukaisuudet, yhteisö epäonnistuminen osoitetaan!
Syyllisiä vastuuseen!

Yhteisön vääryyksiä: Ahneus, keinottelu, Wealth, Jätteet,
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Elitismi, Wealth Apartheid. Yhteisön epäoikeudenmukaisuudet käsitellään! Syyllisiä
vastuuseen!
Huono laki vääryyksiä: Freehold, Tekijänoikeus ja Patentit (Intellectual Property) Yksityistäminen
apuohjelmat, verovähennyskelpoisia lahjoitus ... Huono laki on kumottu! Kumoamisesta on
taannehtivasti 0.1.1.1 . (01.01.2004) Uusia lakeja takautuvasti. Huono laki harjoittajat asetetaan
syytteeseen.
Korruptoituneet Law vääryyksiä: Double Jeopardy, Peruste neuvotteluvoimaa, diplomaattinen
koskemattomuus, Immunity, Vanhentumissääntö, Privilege,

... Korruptoitunut laki on kumottu! On taannehtivasti 0.1.1.1 . (01.01.2004)
Uusia lakeja takautuvasti. Huono laki harjoittajat asetetaan syytteeseen.

Uskonnolliset vääryyksiä: selibaatti, ympärileikkaus,
exorcising, anteeksiantoa, ahdistelu, pedofilia, etuoikeus,
sacrefice, naiset syrjintä ...
Irtisanoa, Shun uskonnolliset epäoikeudenmukaisuudet ja tulla
säilytysyhteisö--huoltaja! Pidä papiston vastuussa.

Hallintotapa vääryyksiä: Assassination, kidutus, korruptio,
toteutus, hyökätä, rikkaus apartheid, tyranniaa, ... Korvaa
Tyranny monivalintakysymyksiä 1. ohi post vapaasti valita
komitea.
Syytteeseen Tyranny, hallintotavasta murhaa, suorittaa, tunkeutuu,
kiduttaa on paha korvataan & häkissä , NEITI / R 7 . Korruptoituneet &
Wealth Apartheid Governance korvataan & syytteeseen: NEITI / R6

Rikkaus apartheidin vääryyksistä: Sakot, säätävä elimet, ...
Epäoikeudenmukaisuus on sakkoja annetaan sijasta kuntoutusta. Sakot annetaan
suojelemaan 'on liikaa, ihmiset vallassa, ..
2 yksilöt saavat sakot $ 300 sitouttaa samaan laiton teko. 1 on $ 300 viikossa
hyvinvointia monisteita. Toinen on $ 300 tunnissa tuloja. Köyhät menettää viikon
maksaa, ei voi maksaa laskuja ei rahaa ruokaan. Hän ei maksa sakkoa menee
vankilaan sijaan. Varakas Pay sakon ja vero vähentää sakon. Tämä on rikkaus
apartheid epäoikeudenmukaisuutta. Tämä lopettaa! Sakot korvataan kuntoutuksen.

Henkilö saa n tapettu työssä. Johdon kustannusleikkaukset ovat johtaneet vaarallisella
työpaikalla. Liike saa sakot $ 100,000. Management seen säkkejä matalapalkkaisten
työntekijöiden. Johdon saa bonus. Kirjoita n hienojakoista kuin Expence. Jatkuu
kustannusleikkaukset muodostavat menetys
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kustannuksel-. Varmistamaan voiton korotukset & Executive bonusses maksetaan.
Tämä epäoikeudenmukaisuus loppuu! Johto on vastuussa! Johdon saa pitkäaikaista
kuntoutusta. Business suljetaan kunnes kaikki turvallisuusasiat on ratkaistu.

ammattilaiset (Kirjanpitäjä, kirurgi ..) kuuluvat "itsesäätyvällä elinten. Ne suojaavat
epäpätevä, Lawless jäseniä päin Justice. Ne auttavat myös heitä rippoff
asiakkailleen. Tämä epäoikeudenmukaisuus loppuu! Säätävä elimet ovat kiinni.
Justice tuottoa.
Säätävä elimet ovat luoneet korruptoituneet laiska hallituksen. Se on liian
korruptoitunut, koska ne ovat lahjoa eturyhmät, ohjaavat niiden puolesta ja ei
ihmisiä. Laiska hallitus ei halua vastuuta säännellä valvontaa ja täytäntöönpanoa. Hallitus,
joka perustaa tai sallia säätävä elimet korvataan ja vastuuseen.

Jokainen ihminen on moraalinen ja siviili-Duty loppuun epäoikeudenmukaisuutta. Pidä ihmiset
organisaatioiden hallitus vastuuseen, jotka ovat syynä & vaikutusta epäoikeudenmukaisuutta. NEITI / R6-R7

NOLLATOLERANSSI että EPÄOIKEUDENMUKAISUUS
Linkkeihin 'Chain of Evil' laajennetaan monien linketts:
julkkis urheilu ~ luotonantaja ~ petollinen pakkaus ~ omaisuus ~
ulkomainen omistus ~ Franchising ~ maa johon sen haltijalla on täysi omistusoikeus ~ Kansainvälistyminen ~

Ostoskeskus ~ Veronkierto ~ ansaitsematon ~ liitto ~
Yliopisto ~ hyväntekeväisyys ~

Celebrity Sport on osa kulttuuria Chain of Evil.
Korruptoituneet elitistinen ahneus ja tuloshakuinen viihdettä. Entertainment hyötyä kyllästynyt
tyhjäkäynnillä varakas. Jotkut julkkis urheilu käytetään ohjaamaan alle etuoikeutettu huomion
pois ymmärtämättä, miten hyödyntää ne todella ovat.

Sport Julkkikset, elitistinen viihdyttäjiä joka kompuroi voittaa,
ennätyksiä ja palvoa (Idolized) . Tarve Sport osallistujia saada
elitistinen tunnustusta + sponsorin
(Ahne hyötyjille) & A sekaantuneet surkea Media luotu kauhistus: ' Celebrity
Sport '.
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Celebrity sports osallistujaa, maksetaan (Suoraan, sponsoroi, avustuksia ..) ammatilliset
viihdyttäjiä. Australialainen jalkapallo, Autourheilu, baseball, koripallo, nyrkkeily, Chess,
Kriketti, Pyöräily, Golf, Jääkiekko, Gran Prix, Gridiron, purjehdus, Rugby, Horseracing,
Moottoripyöräily, tennis, olympialaiset, Para olympialaiset, Jalkapallo, Uinti,
talviolympialaiset , Paini...

julkkis urheilu tarvitsee tarkoitus rakentaa tilat (Hall, stadion ...) , infrastruktuuri (Rautatie-,
maantie- ..) . Tämä tuhlaa yhteisöresursseihin & aiheuttaa usein pitkäaikaisia (Shire) velkaa.
Nämä tilat ovat Energy pummi ja luoda paljon roskaa. Lakattava nämä tilat ja purkaa
olemassa olevia. Nämä tapahtumat toimittaa viihdettä, alkoholi, Cola, muut makeat
juomat, vedonlyönti, epäterveellistä ruokaa (Rasvainen, rasva, suolainen) johon usein
liittyy väkivaltaa (Ilkivalta, pahoinpitely, raivoa, heittää esineitä ..)

Tapahtuman luoda paljon roskaa (Pullot, ruoka, paperi, muovi, tölkit)
tarvitsevat säilytykseen (Landfil) . Uhkapeli johtaa rikoksen: Pettäminen

(Nobling, varusteissa tulos ..) Pelottelun, kiristystä, väkivaltaa.
julkkis urheilu merkittävä syy Shopping Addiction. Markkinointi luo kysyntää
käyttämällä uskollisuutta paikallisia epäjumalia (Sport Julkkikset) ajaa ostos riippuvuus (Vaihde,
junk, paraphenelia) . Olet typerys maksaa liikaa Vaatteet ja jalkineet! Fanit käyttäytyvät
kuin Zombies
(mieletön) .

julkkis urheilu kautta Sponsorit lisää Riippuvuudet: Alkoholi, tupakointi, uhkapeli,
Ostoskeskus, Drugs ... Nämä riippuvuudet ovat taakka yksilöille, perheille ja
yhteisölle.
Sport Julkkikset ovat ahne Media luomuksia lisätä voittoja itselleen ja muille ahne
keinottelijoita (Rahapelien tarjoajat, roskaruokaa myyntipisteistä, alkoholin
valmistajat, tupakointi valmistajat, pornografiaan, prostituutioon ...) . Kun suosio
Celebrity heikentyessä ne heitetään pois ja korvataan uudella julkkis.
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Tarve pysyä suosittu, voittaa, johtaa Sport Julkkikset tutkia niiden Darkside. Moraalittomuus
(Huoruus, Alastomuus, pornografia) käytetään huomion saamiseksi. päihteiden
väärinkäyttö (Alkoholi, tupakointi, Drugs, steroidit) käytetään stressin ja pysyä
esityksiä. Ahne Trashy Media käyttää tätä käyttäytymistä lisätä voittoja ja lopulta
upottaa Celebrity he loivat.

Käyttämällä Sport julkkiksia rullan malleja ja Idols, ei ole hyväksyttävää.

Sport Julkkikset ovat vääriä epäjumalia ne loukkaus 1GOD. Kasvattajat, jotka edistävät
Celebrity urheilua korvataan. Vanhemmat, jotka antavat lapselle leikkiä Celebrity Sport &
palvonta Sport Julkkikset ovat vastuuttomia huonoja vanhempia. Yhteisön reeducate n näitä
huonoja vanhempia.

Urheilu on vapaa-aika viihde harrastus ei toimi. Laiska (tyhmä)
Opiskelija tutustuu yliopiston apuraha (Urheilu) . University, sponsorit ja surkea media luo
laiska, tyhmä hyödytön Sport Cebrity. Yliopisto on suljettu, sponsorointi loppuu, surkea
Media sulkeutuu, urheilu julkkis saa huonosti palkattu työ. Ei ole paikka urheilun
mediaväki mediassa.

End Celebrity Sport purkaa paikat ...
Vaihda yleisön osallistumista yhteisön harrastuksiin.

Luotto P rovider, P redator - le ND er, Lo an - hai luotonannossa (Kortti, laina,
mortage) voittoa on saalistushinnoittelu luotonanto 'koronkiskuri' toimintaa. Saalistushinnoittelu
luotonanto sallitaan ja kannustetaan korruptoituneet rikollisen hallituksen. Predatory
lainanantaja käyttää rikollisia (Velka kerääjä) hakemaan luottoa.

Luottoa voittoa loppuu! Se tarjoajat ovat kiinni ja syytteeseen, NEITI
/ R6. Hallitus, joka mahdollistaa ja / tai kannustaa
saalistushinnoittelu luotonanto korvataan, syytteeseen, NEITI / R6

Säilytysyhteisö huoltaja suvaita Korottomat voida panna täytäntöön lainoja. Maksat vain
summan takaisin lainata (Ei maksuja, ei kiinnosta) . Sinun ei tarvitse maksaa takaisin, jos et
voi tehdä niin. Jos et, kun voit, ei maksa takaisin enemmän kuin 10% viikoittainen palkka.
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Säilytysyhteisö-huoltaja suvaita voida panna täytäntöön lainoja. Siksi ei ole osasto
kerätä.

Velan kerääjä suljetaan häkeissä NEITI / R6
Deceitful- Pakkaus ( Kuluttaja-petos) NEITI/ R3
Voitto suuntautunut taloudet mahdollistavat moraalitonta rikollinen " petollinen Pakkaus ( Kuluttajien
petos) '. Kuluttajat tarvitsevat suojaa petollinen, epärehellinen ja ahne voiton tuottajien,
valmistajien ja vähittäismyyjien, jotka käyttävät 'petollista pakkauksella' (Alas mitoitus
sisältöä) hyväksikäyttää (repiä irti) kuluttajista.

Esimerkkejä siitä, miten petollinen, epärehellinen ja ahne järjestelmä toimii.

Tuotteessa tulee joka 0.440kg pakettiin tuotemerkin etiketti. Sama tuote on myös
merkitty sen vähittäiskauppiaat koti-tuotemerkki, mutta paketti sisältö pelkistyy
0.415kg. Tämä tapahtuu niin kauppias voi myydä kotinsa tuotemerkin halvemmalla
kuin valmistajan tuotemerkin. Tämä on huijata (Petollinen, epärehellinen ja ahne
temppu) kuluttaja luulemaan, että koti-tuotemerkin on edullinen, koska sen
halvemmalla. Kun itse asiassa siksi, että kuluttaja saa vähemmän tuote ei ole
säästetty ja joskus kuluttajan todellisuudessa päätyy maksamaan enemmän. Kuluttajien
petos !!! NEITI / R3

1 valmistaja pakkaa tuotteeksi 0.440kg paketissa. Toinen merkki käytetään
samankokoista pakkaus mutta petollinen, epärehellinen ja ahne tavalla vain laittaa
0.425kg Tuotteen. Jos tuotteita myydään samalla hinnalla, 2nd valmistaja tekee
enemmän voittoa. Kuluttaja saa vähemmän tuotteen saman summan rahaa viettää.
Kuluttajalle on pettänyt. Jos 2nd valmistaja myy halvemmalla, hänen tuotteensa
näyttää tinkiä. Koska siellä on vähemmän tuote 2nd kolli olisi myytävä vähemmän, ei
tee sitä tinkiä enää. 2. Valmistajan toivoo petollinen, epärehellinen ja ahne tavalla,
että kuluttaja ei tarkista painoa, koska hänen pakkaus näyttää samanlaiselta
kilpailevia tuotteita. Kuluttajien petos! NEITI / R3

Pakkaukset tulee usein vähemmän kuin koko sisällön (Yli kokoinen pakkausmateriaaleja) . Pakkaus
on suunniteltu pitämään 6 tuotetta mutta sisältää vain 5.

Tämä petos on tarkoitus saada kuluttajat uskomaan he saavat enemmän he
itse saada! Kuluttajien petos !!! NEITI/ R3
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Saavat vähemmän> maksaa enemmän! Valmistajan lisää vähemmän suolaa ja / tai sokeria.

Tarrat tuote 'pelkistetty' ja maksuja enemmän! Vähentynyt on välittää kuluttajalle oli
lisähinnasta (Jotain otetaan pois, pelkistetty) . Siksi korkeampi hinta tarvitaan. Ei ole totta, ei
ole mitään ylimääräisiä kustannuksia. Valmistaja laittaa vähemmän, joten hinta tulee
olemaan alhaisempi. Kuluttajien petos !!! NEITI / R3

Tuodut tavarat pakattu näyttää paikallisen tuotteen. kuluttajien petos NEITI / R3 . Paikallinen
tuote pakataan katsomaan ulkomaisia, tuotu.
kuluttajien petos NEITI / R3 .

Pakko tehdä:
Hallitus on yhtenäistää Pakkauksen sisältö koko:
neste millilitra ml
litra l
kilolitran Kl

vankka gramma g

Kilogramma kg
tonni T

1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g > 500 g > 1 kg > 2 kg > 5 kg > 10 kg > 20 kg >
50 kg > 100 kg > 200 kg > 500 kg > 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
> Standardin koske kaupan, teollisuuden, henkilökohtainen pakkaus.

Huomautus! Imperial toimenpiteet ovat vanhentuneita.

Kaikki Pakkaus on kierrätettävää.

PS-1 ( Pakkaus standardi) kattaa kuluttajien tarpeet: rehellinen helposti vertailla
tuotteiden määriä ja pakkaus. kiinteät painot (G / kg / t) & Liquid painot (Ml / l / Kl) pakattu,
jaetaan ja myydään määrät taulukossa. Pakkaus on oltava kierrätettäviä.

pää Petollinen-Pakkaus
perustaa UCG PS-1 ( Pakkaus standardi)
kuluttaja ohjausta
Solid & nesteitä painot on osoitettava hinta 1 kg / 1L vertailla hintoja +
todellisen painon ja hinta.

Tuotteen kanssa alin kg / l hinta on TINKIÄ.
Tuki PS-1 Packaging standardin rangaista Petollinen Pakkaus
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omaisuus ( perintö)
Vuonna itsekäs ahneus ajaa Society kuoltuaan yksittäisen on
tavallista siirtää asentoon, Power & vaurautta. Luominen Elite
ansaitsemattoman ansaitsemattoman asema, valta ja
vauraus. Tämä toiminta on syy ja seuraus Wealth apartheidin.

Rikkaus Apartheid, rikos, NEITI / R6 Huomautus! Suostuvan Estate merkitsee myös hyväksyä
aiemmin velkaa, syyllisyyttä ja vastuuta!

Periytyminen asema päättyy. Se korvataan edistäneet työkokemusta +
jatkotutkimuksia + Aiemmuus.
Periytyminen käyttöpäälle. Se on korvattu vapaasti moni ehdokas
valituksi komitea.
Johtajuutta 1 on tyrannia (Perinnöllinen / poliittisia) Se loppuu.
Johtajuutta valittiin komitean on oikeudenmukainen.

Periytyminen vaurautta Ends. Se kaikki menee hallituksen tulot.
Säilytysyhteisö huoltajan pass tietoon jatkuvuutta, muistoesineitä, perinteet,
uskomukset .. Säilytysyhteisö huoltajan pass yhteisöllisyys ja vastuuta. Huoltaja
huoltaja syöttö filosofian
1GOD 1FAITH 1Church. He myös välittää niiden opas, " Laki-antaja

Manifest'.
ulkomainen omistus ( maanpetoksesta) NEITI / R 7
Sallimalla Ulkomaalaiset hallita, hyödyntää, oma, ryöstöistä on VALTIOPETOS

Hallitus, jonka avulla Ulkomaalaisten hyödyntää (Repiä irti) paikalliset sitoutuu
Treason (Rikollisuus) . Hallitus on korvattu ja syytteeseen. NEITI / R 7

Esimerkkejä siitä, miten ulkomaisen omistuksen Treason toimii:
ulkomainen omistus muuttaa, korruptoitunut ja tuhoaa paikallista: kulttuuri, työpaikat, perinteet, arvot
... Ulkomaalaisomistuksen osuus plunders paikallisen: Intellectual- omaisuutta, osaamista Resources,
Wealth ... Ulkomainen omistus Ends. Vapaakauppa päättyy.

ulkomainen omistus Drivesin up maa- ja kiinteistöjen hinnat. Tehdä
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Koteja ei varaa 1 st asunnon ostajien. Tuloksena yhä kodittomia ...
Ulkomaalaisten omistuksessa 'Freehold' (Maa, kiinteistöt) Päättyy.
Se takavarikoidaan ilman korvausta.

ulkomainen omistus yhteisöistä johtaa ulkomaan
johtotehtäviin. Kieltää paikalliset pitämään näitä
kantoja. Vähenevät Cristal Evolution tilaisuus lisätä
työttömyyttä
... Dumming alas paikallisen henkilöstön.
ulkomainen omistus valmistus tulosten tuovan toimituksistaan. Vaan sitten ostamalla
paikallisia. Myös paikallinen henkisen omaisuuden otetaan offshore!

ulkomainen omistus Entertainment heikentää paikallisia kykyjä ja niiden mahdollisuuksia.
Aivopesua paikalliset tulla vieraaseen kulttuuriin kloonien menettävät kokonaisuus. Ulkomainen
omistus Entertainment on suurin uhka paikalliseen kulttuuriin, tapoihin, murre ja perinteitä.
Jos olet amerikkalainen katsella amerikkalainen viihdeteollisuus. Jos et ole, älä katso
amerikkalainen viihdeteollisuus.

ulkomainen omistus johtaa paikallista vaurautta menossa ulkomailla.
Jättäen paikalliset huono ja varaton. Ulkomaiset Masters omistava paikallinen talonpoika
palvelijoita.

ulkomainen omistus franchising tuhota paikallisten yritysten, unique- Ness & monimuotoisuutta. Horjuttaa
paikallisia perinteitä pakottamalla sopimattomat vieraassa kulttuurissa paikalliseen yhteisöön. Pettää
paikalliset.

ulkomainen omistus resursseja johtaa ulkomainen omistaja myy resursseja halvalla
lähtömaahansa hyötyvät niistä. Ryöstäen paikalliset Luonnonvarastrategialla ja heidän
omaisuutensa. Letting Ulkomaalaiset omistavat paikallisia resursseja on Maanpetos, NEITI / R
7
ulkomainen omistus Elintarviketuotannon ja elintarvikkeiden jakelun.

Tulos: Elintarviketuotannon palvelee Export jättää paikallisten kanssa Export hylkää
korkeaan hintaan. Myös jotkut lähiruokaa korvataan ulkomaisen ruokavaliota.

ulkomainen omistus Median on invaasion varkain. Ulkomaiset tiedotusvälineet vaikuttaa
paikallisten eduksi ulkomaalaisia. Tuhoavat paikallisen kulttuurin, kulttuuriperinnön ja
perinteet, turmelee Poliitikot, hallitus.
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Hallitus menettää itsemääräämisoikeutensa, betrayes paikallisväestön sitoutuu Treason, NEITI
/R7

ulkomainen omistus johtaa usein kiristystä. Ulkomaiset multi kansallinen kysyntä
hallituksen heille monisteita, vero- vapaus ja halpaa työvoimaa. Hallitus uhkasi, että jos
se ei antautuu Foreign Omistajat kysyntää. He löytävät hallitusta, joka ei vastaa näiden
ryhmien tarpeita ja siirtää niiden toimintaa siellä. Esim Australian hallitus säännöllisesti
maksettu (100: n miljoonat) ulos ulkomaisten monikansallisten auton yritykset. He
lähettivät Executive bonukset kotiin ja lisäämään ulkomaisten osakkeenomistajien
osingot. Huomautus!

Australia lopulta sanoi ei Ulkomaiset autonvalmistajat kiristystä. autonvalmistajat (Ford,
General Motors, Toyota) suljetut tehtaat, tulee maahantuojia. Säilytysyhteisö-Guardian
ei käytä liikenteen näiltä yrityksiltä, niitä ei voida luottaa.

Nollatoleranssi monikansallisiin !!
ulkomainen omistus On mahdollista, koska petos korruptoitunut hallitus. Government
& hallitus-työntekijät, jotka helpottavat tämän petos on vaihdettava ja syytteeseen
'kapina': NEITI / R 7 .

Pakko tehdä:
Peruuta ulkomainen omistus of: Yritykset, Manufacturing, Vastaavaa,
immateriaalioikeudet, Alkutuotanto, Resources, Land Kiinteistöt! Ilman korvausta.

Vaihda ulkomaisessa omistuksessa yrityksille cron ( Yhteisön Run omistuksessa ei
voittoa) ! Tukea Cron! Shun Monikansalliset!
Korvaa & syytteeseen (Maanpetos) Hallitukselle Virkamiehet, jotka mahdollistavat
tai kannustavat ulkomaisen omistuksen! NEITI / R 7 Ulkomainen omistus on
hyökkäys ja ammattia ilman sotilaallisen voiman. Puolustaa yhteisö tältä uhalta.

Vain sallia tuonti, jotka eivät kilpaile tai korvata paikallisia tuotteita ja palveluita. Paikallisen
tuotantokapasiteetin välttää tuoda.

Peruuta ulkomainen omistus "
'Save paikallisia työpaikkoja'
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Franchising ( Liike-malli: kloonaus) NEITI / R6
Franchising on Ahneus, voitontavoittelua kloonaus markkinointi järjestelmä. Joka käyttää
liiketoimintamallista kuin klooneja itseään. Suunniteltu keskinkertainen pienten voitontavoittelua
kapitalistinen. Levitä syövän kaltainen

(Kansainvälistyminen) planeettaa. Asiakkaat menettävät identy. Ne näyttävät ja syövät
samoja NewYork tai Berliinissä. Mieletön zombeja.

Kloonaus on halpa mieletön kopio. Globalisaatio on Anti 1GOD!
Franchising tuhoaa paikallisia perinteitä, ainutlaatuisuutta, monimuotoisuutta, kulttuuria. Useimmat
Franchising ovat 'me' tai perustuvat Yhdysvaltain-markkinoinnin järjestelmiä. Ne tarjoavat
usein epäterveellisiä tuotteita: Esim Roskaruoka myyntipisteistä, Yhdysvallat ja heidän
kulttuuri-kloonit ovat pääsyy 'Diabetes' plakki 'Lihavat Plaque (Blubber henkilöä) ' Korkea
verenpaine epidemia, akne ... Franchising tuhota paikallista ruokaa, muoti ... yhteisöjen ja
hallitukselle salli ulkomaisten franchising toimimaan pettää paikallista ruokaa, perinteistä,
traditioista ja väestö, NEITI / R 7

franchising tuhota monimuotoisuuden myymällä 'Designer-vaatteet'. Nämä vaatteet ovat
univormut (farkut..) ihmisille, jotka pettävät kulttuuri ja historia, mielettömän, primitiivinen,
tyhmä klooneja. Shun nämä tutteja!

franchising niiden liukas markkinointi (Hyödyntäminen inhimillinen heikkous ja
herkkäuskoisuutta) ovat tärkein syy riippuvuudet:
Shopaholic & Gadget Junky! Franchising on alle henkilökuntaa, käytä heikosti koulutettuja
alipalkattuja juniorit, casuals. Asiakaspalvelu on huono tai ei olemassa olevaa. Useimmat 'löytöjä' ja
'myynti' ovat petokset!

Custodian Guardians uskovat, että franchising on Anti 1GOD . se heikentää 1GOD n suunnittelu
paikallisten ainutlaatuisuutta ja moninaisuutta.

Franchising on globaali uhmaa 1GOD n Anti Globalisaatio.

Pakko tehdä:
Takavarikoida ( ilman korvausta) kaikki Franchising & muuntaa ne paikalliseen cron ! Punish
Ahne Luvakkeensaajaa häkki niitä, NEITI/ R6
Tukea paikallista ainutlaatuinen perinteisen liiketoiminnan (Muunnettu cron) .
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Suojaa yhteisöt perintöä:

Vastustaa Franchising, Globalisaatio &
Ulko-omistus
maa johon sen haltijalla on täysi omistusoikeus yleisten alueiden ryöstivät yhteisöstä ...
maa johon sen haltijalla on täysi omistusoikeus maa on julkinen maa ryöstettiin
yhdyskunnasta korruptoituneet rikollisen hallituksen (Poista hallituksen vastuuseen) . Tämäntyyppinen
hallituksen joko jaoimme maa

(Kyykyssä) tai myi sen rikollista ahne, parasiitti, saalistushinnoittelu, keinottelijat (Keinottelijat)
. Maa-keinottelijat ovat loiset, NEITI/ R6 !

End Freehold! Tuki Shire Tontti Omistus!
maa johon sen haltijalla on täysi omistusoikeus maata käytetään sijoittajat spekuloida

(Gamble) toivoen ajaa jopa kiinteistöjen hinnat (Pro fiteering,
myyntivoittoa) kieltämällä Shire edullinen suojaa. Sijoittajat myös
freehold maa rikollista veronkiertoa (Negatiivinen vaihteisto) , NEITI/
R6
Jotkut sijoittajat rakentaa hatara rakennuksia ja lataa yli
hinnoiteltu vuokraa. Ihmiset, jotka eivät pysty maksamaan
kodittomiksi. Sijoituskiinteistöt ei oikeastaan ostettu vuokratuloja
mutta käyttää veronkiertoon. Tulos lahoavaa ihmisasutukseen

(Ihmiset muuttavat pois torakat ja jyrsijät liikkua) . Slummi lordit löysä omaisuutta ilman
korvausta ja ovat häkissä, NEITI/ R6
maa johon sen haltijalla on täysi omistusoikeus maa on yksityisessä omistuksessa maa. Riistää yhteisö
maankäyttö kaikkien eduksi. maa johon sen haltijalla on täysi omistusoikeus (Ei Trespass) kieltää käyttö
kaikkien rannat, järven ja joen frontages kiistää piknikillä golfkenttä .. 'Wealth apartheidin'. Tämä paha. Se
loppuu!

1GOD luotu Planet Earth käytettäväksi ja nauttivat
samoista kaikki ihmiset.
Maa-alueista ja yksityisessä omistuksessa asuntojen
loukkaavaa 1GOD. FREEHOLD loppuu! ! ! ! ! ! !
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Pakko tehdä:
Kaikki maa omistaa kreivikunta ( Paikallishallinto) . Maa-alueista on varastetun
tavaran. Shire maksa korvauksia siirrettäessä otsikko. Omistaja kotitaloudelle voi
jäädä talon kunnes he haluavat muuttaa tai kuolla. Sitten Shire ottaa haltuunsa (Ei
estate omaisuuden) .

Sijoituskiinteistöt maa- ja rakennukset ovat valvoneet with- pois korvausta kreivikunta
. Sijoittaja joutuu syytteeseen Rikoksen vastaan yhteisön NEITI/ R6 Sijoituskiinteistöt
loppuu!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kansainvälistyminen ei kuulu ihmiskunnan kohtalon.
1GOD teki hyvin selväksi, että
globalisaatio ei ole osa ihmiskunnan
kohtalon. 1GOD
uskomuksia 7Tribes kehitetään
itsenäisesti ja erillinen (Kartta) .
1GOD haluaa ihmiskunnan
'STOP' GLOBAALISTUMINEN !!

Jos ihmiskunnan onnistu ' STOP' globalisaatio sitten
1GOD toimii. Älä vihaa 1GOD varteen 1GOD n
Varoitus: Jauhamisen World Trade Centeriin New Yorkissa,
Yhdysvaltain luottokriisi, City of London.

Globalisaatio on osa ketjua Evil. Globalisaatio on kaapattu ahneet keinottelijoita
käytettävä niiden pyramidirahastojen markkinointi (Vapaakauppa) pitää voitot
kasvavat, kunnes ne loppuvat maiden ja resursseja. Vapaakauppa on globalisaatio
sitä ohjaa monikansallisten yritysten hyödyntämällä työvoimaa, kiristää ja
heikentämättä hallitus. Monikansallisen yhtiön heikentää maan suvereniteettia.
Johtavat korruptioon ja hyväksikäyttöä! Pura Monikansalliset takavarikoida
omaisuutta ilman korvausta ja muuttuu paikalliseen Cron. MONIKANSALLINEN
lopussa! VAPAAKAUPPA End!

Ahne keinottelijoita luoneet propagandaa organisaatiot: G20
(Ahne Kaksikymmentä, suurin saastuttaja) , G8 (Ahne Kahdeksan) IMF

(Kansainvälinen valuuttarahasto, globaali lainan hait) , WEF (World Economic Forum,
Greeds' publizist) WTO (World Trade organisaa-
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seen, syy Wealth apartheidin) , .. Nämä organisaatiot aivopestä yleisölle, että ahneus
on hyvä, tulos on hyvä ja Globalisaatio on vastaus kaikkiin ongelmiin. Todellisuus on
Globalisaatio käytetään costcutting. Siirtymällä maissa, joissa on halvemmalla rakenteen. Toimesta erottamiseen yhdellä alueella ja työllistää orjatyövoimaa toisessa

Alemmat kustannukset saavutetaan käyttämällä alaikäisille
lapsille epäterveellisiä vaarallinen toiminta-alueilla. Ne ovat
alipalkattuja aliravittu pitkiä työpäiviä ilman taukoja, ilman
lomasääntöjen ilman terveyshyötyjä. Vaille lapsuuden
kokemukset,
pelaaminen ja koulutus. Vaikka Ahne keinottelijoita nauravat koko matkan pankkiin
ylistäen heidän Idol 'Globalisaatio'. Tämä Evil loppuu!
Jossa lapset eivät ole käytettävissä naaraita (Toinen alaluokka) käytetään. Naaraat
kohdellaan usein huonompi. Työskennellessään samoissa epäinhimillisissä oloissa
kuin lapset monta naarasta myös tarjota seksipalveluita (Raiskatuksi) . Monet miehet
hyödynnetään mutta yleensä ole niin huono kuin lapsilla ja naisilla. Tämä Evil loppuu!

End Globalisaatio tuki 7 riippumaton Maakunnat:
Afrikassa, Amazonia, Amerikassa, Europa, Mongolia, Oseania, Persindia .

Kaikki International Waters loppua. Ne on jaettu 7 maakunnat. Tämä on uusi
normaali.

Pakko tehdä:
Kaikki Global Organisaatiot: Poliittinen, sotilaallinen, kaupallinen, Sport, Viihde,
suljetaan. Ihmiset muuttoliike Pysäkit (Ei liikkuvia muihin provinsseihin) . Ei
lomamatkat muihin maakuntiin.
Ei globaalin kulttuurin. Global Järjestöt: Commonwealth Kansakuntien
(CN) FIFA (jalkapallo) G20 (Pilaantumisen aiheuttajien) IMF (Lainan hait) Olympic
( KOK ) NATO (Palkkasotureita) OPEC (Pilaantumisen aiheuttajien) , YK (Yhdistyneet kansakunnat

) ,.. ovat Anti 1 JUMALA. Ne suljettiin.
Commonwealth of Kansakuntien ( CN) perustettu Englanti merirosvot
ryöstää, levittää: orjuus, orjatyö, epäoikeudenmukaisuudet, kulttuurisesta
kansanmurhasta, rikkaus apartheid, alkoholi, tupakointi, uhkapeli, ostosnarkomaanit, huono ja korruptoitunut laki, kapitalismi, elitistinen urheilu,
Englannin kirkko (Paha pakanallinen kultti) .
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Tänään (CN) on nukkehallituksia (Hallitukset) jotka auttavat ryöstäen maansa
hyväksi ja Englanti Perinnöllinen Tyrant. CN liukenee ja kansakunnat
vapautti.
FIFA korruptoitunut Celebrity Sport organisaatiossa. Jätteet
yhteisöresursseihin. Suljetaan, syytteeseen: NEITI/ R6
FIFAn Tapahtumapaikat puretaan, maata käytetään edullisempaa
mukaan yhteisön.

KOK kulkee sirkus (Olympialaiset) , Saada maat tuhlata miljardeja
freakshow viihdettä. Viihdyttäjiä pyrkivät elitismi Legal & laittomia
ravintolisiä tulossa luonnotonta suorittamista kummajaisia.
Olympialaiset ovat Ahneus ajaa tuhlaa niukkoja resursseja, joita
tarvitaan köyhyyden poistamiseksi. Kauhu koju on lisätty
paralympialaisten tässä käytöstä pilkataan. Shut + NEITI/ R6
KOK: n Tapahtumapaikat puretaan, maata käytetään enemmän hyötyä joita yhteisön. Kaikki
rahoitusta urheilijoiden päihin.

NATO Euroopan palkka-armeijan, joka palvelee meitä maailmanlaajuinen
kiusaamista ja hyväksikäyttöä. Nato tappaa Siviilit & tuhoa infrastruktuuria
ja koteihin. Se liukenee ja sen Sotarikolliset & Kapinalliset ovat häkissä: NEITI
/R7

NATO sen aseita joukkotuhoaseeton A
(Atomi) B (Bakteriologista) , C (Kemiallinen) on suurin uhka ihmiskunnan
selviytymisen.

OPEC öljy-Cartel tilalla Ihmiskunta lunnaita! Kartelli liuotetaan ja sen
jäsenet syytteeseen: NEITI / R6
Polttoöljyä loppuu! Turning öljyä päädyt muovia!
YK palvelee oman edun maiden kanssa veto-oikeutta. Nämä maat ovat suurimpia
asekauppiaat kieltää ihmiskunnan rauhaan.
YK on epäonnistunut ihmiskunnan. Se ei ole estänyt:

Lapsityövoima ( Pornografia, sotilaselämä, työ)
saastuminen ( Ilmakehässä, ilma, maaperä, Space, vesi)

tyrannia ( Perinnölliset poliittisia, luotto, voitto, varallisuuden)
kansanmurha ( Poliittisia, rodullisia, uskonnollisia, joukkomurhiin)

Kodittomuus ( Lainan hait, slumlords, Wealth Apartheid)
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Nälkä ( Yli kastelu- Makean veden saastuminen ja ruokajätteen)
pornografia ( Aikuiset, eläimet, lapsi, sama & sekoitettu sukupuolta)

köyhyys ( luotto, syrjintä, työttömät, rikkaus apartheid)
voitontavoittelua ( Cartell, myyntivoittoa, monopoli, ylihintaa, suojaus)

orjuus ( lapsi, velka, aikuinen, prostituutio, alipalkattuja työ)

jätteet ( Kertakäyttöiset, junkproduction yli tuotannon, pakkaamisen)
riippuvuudet ( Alkoholi, huumeet, uhkapelit, ylensyöntiä, Ostoskeskus,
Tupakointi)

Geneettinen muokkaus ( Eläimet, mikro-organismien, kasvien,
ihmiset)
Wealth apartheidin ( Perikunta-oikeuteen, Tax-välttäminen, Tax
Haven)

YK liuotetaan!
Ihmiskunta syleilee 'laki-antaja ilmeinen'

Globalisaatio heikentää 1 JUMALAN design.
Globalisaatio suututtaa 1 JUMALA!

Kauppakeskusjohtamisen / Mall ... kapitalistisen-Retailingjärjestelmä Ahneus, Profit, Jäte & Pollution .

Shopping-Center, Mall osa kapitalistisen-vähittäiskauppa järjestelmä Ahneus, Profit,
Jäte & Pollution. Shopping-Center Mall kannustaa päällekkäisyyttä. Päällekkäisyyksiä on
tarkoitus alentaa hintoja, antaa parempaa palvelua, lisää kilpailua. Tämä on Fantasy

kapitalistinen LIE !!! ...
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3 supermarketit myy lähes samoja tuotteita samaan hintaan. 99% hinnat ovat identtisiä
tekeminen kilpailu Fantasy. Päällekkäisyyksiä on kallista tehdä halvemmalla myytti. Kustannusleikkaukset
nojalla henkilökuntaa, heikosti koulutettuja alipalkattuja (Juniorit, casuals) Henkilökunta
heikentää tai ei nykyisten 'Asiakaspalvelu'. Päällekkäisyyksiä loppuu!

jäljentäminen johtaa tuhlausta lattiatilaa. Enemmän lattiatilaa tarvitsee lisää kalusteet asennettu.
Kuluttaa enemmän energiaa luo tarvetta entistä saastuttavien Virta-asemat ... Kaikki tämä luo
enemmän 'Garbage', 'pilaantuminen' ja kustannukset.

ostokset Keskukset kannustavat yöllinen Elämäntyyli (Korkea energian käyttö) . Ostoksia
pimeällä. Tämä on epäterveellistä siis " kreivikunta N 'määrätä' Night
ulkonaliikkumiskielto'. Ostoskeskukset ovat kalliita rakentaa, ylläpitää, kuluttavat paljon
energiaa, ovat turhaa päällekkäisyyttä ja luoda paljon roskaa.

franchising ovat tärkein syy Shopping-keskusten.
Franchising alle henkilökuntaa ja käyttävät heikosti koulutettuja ali- maksettu (Juniorit,
casuals) henkilöstöä. Franchising tuhoaa paikallisia perinteitä, ruokaa, kulttuuria,
ainutlaatuisuutta ja moninaisuutta. Suojaa yhteisön! Sulje kaikki Franchising!

On parempi tapa: Cron-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .
Korvaa kauppakeskus ja ostoskeskuksen kanssa CRBC.
Cron-Retail malli yhdistää kaikki vähittäiskaupan tarpeisiin, yhteisölliseen Cluster
elämänmenoa, 1 vähittäiskaupan-kompleksi. Cron Retail korvaa ilman päällekkäisyyksiä
kaikki Franchise: Ruoka, Kangas, Variety ... Cron-Retail korvaa Pikaruoka kloonia
terveysjuomat Bar. Bazaar on vähittäiskaupan kotitekoista tuotteiden ja preloved kohteita.

D emand! CRBC ! O%
CRBC on 4 taso (Maanpinnan, Taso 1, Taso 2, Taso 3, Aurinkopaneeli katto) rakennus.
Katutaso: on Varastointi, tavaroiden ja tavarat pois vähittäiskaupan, basaari.

Taso 1: ajastettu-Retail alueella myös juoma Bar.
Taso 2: basaari, kaikki kotitekoinen, pre rakasti.
Taso 3: Toimisto- ja työntekijöiden taukotila.
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1.3.7. kreivikunta päivä

Juhlat
CRBC on vieressä " SMEC ' ( Shire lääketieteellinen & koulutus Complex) .

Molemmat ympäröivät Yhteinen Cluster Asuminen & Shire Work kappeleita. Kaikki
ovat osa Shire Oasis!

Korvaa Ostoskeskukset ja ostoskeskuksissa:
Cron-Retail & Bazaar komplekseja ( CRBC) .

Veronkierto Vero-välttäminen on rikos: NEITI/ R6
Verot ovat tarpeen, jotta hallitus voi täyttää ja odotukset sen ihmisiä. Ihmiset, jotka
välttyä maksamasta veroja ei ole oikeutta käyttää: Julkinen (Koulutus,
terveydenhuolto, puistot, eläke, tiet, liikenne ..)
palvelut. Veronkierto on rikos, NEITI / R6 .

Vero minimointi on Veronkierto! Säätiöt ovat Veronkierto!
Verovähennyskelpoisia Lahjoituksia Veronkierto! Sijoittajat myös
freehold maa rikollista veronkiertoa (Negatiivinen vaihteisto) . Veronkiertoon
varastaa yhteisöstä! NEITI / R6

Hallitus, joka mahdollistaa veronkierron vaihdetaan, peritään: NEITI / R6

Tax-piratismin! Verotoimenpide maat ovat rohkaisevia ulkomaalaisten ryöstää
kotimaihinsa ja tallettaa ryöstösaalis niiden Banks. Verotoimenpide maat ajetaan
alas. Heidän Pankit ja hallinto:
NEITI / R6 Tax turvakoti hallitus on kompensoida (Back verot, rankaisevia
korvaukset ja kulut) ryöstivät maissa.
Vero-suojia: Alaska, Andorra, Bahama, Belizen, Bermuda, Lontoo, Cayman,
Curacao, Kypros, Delaware, Dubai, Florida, Mansaaren, Jerseyn, Guernseyn,
Hongkong, Irlanti, Liechtenstein, San Marino, Luxemburg, Monaco, Nevada,
Panama, Singapore, Seychellit, South Dakota, Sveitsi, Texas, Turks- ja
Caicossaarilla, Vanuatu, Vatikaani, Neitsytsaaret, Wyoming.

Tax-välttäminen loppuu!
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Guilty ovat voimavara-riisuttu & häkeissä! NEITI / R6

Nollatoleranssi verottaa karttavuuden

ansaitsematon jotain saanut eikä ansioita työn tai
palvelu
ansaitsematon voi olla kanta, teho tai vaurautta yksittäin tai yhdistelmänä. Ansaitsemattomat
asentonsa, tai varallisuudesta on osa moraaliton kulttuuri Chain of Evil.
Ansaitsemattomat on ansaitse, anti
sosiaalinen, ei voida perustella sitä ei
siedä yhteisöjen.
Ansaitsemattoman Sijainti: Perinnölliset Korruptoituneet edistäminen tai rikollisella toiminnalla
yksittäin tai yhdistelmänä.

Perinnöllinen: Vanhemmat välittää kannasta lapsia ...

turmeltunut edistäminen: Suurperheen tai ystävien edistetään ...

rikollinen edistäminen: Ylennyksen Kiusaaminen, uhkailun, väkivallan ...
Ansaitsemattomat Position peruuntuu, päät. promoottorit saada NEITI / R6

Ansaitsemattoman Virta: Perinnölliset Korruptio tai muuhun rikolliseen
toimintaan yksin tai yhdistelmänä.

Perinnöllinen: Monarkia, kuvia, Poliittinen Tyrant, Dynasty, ...

korruptio: Eturyhmien laittaa nukke vallassa ...
Criminal: Rikolliset, Invaders / Haltijoita laittaa nukke vallassa ...
Ansaitsemattomat Virta lakkaa, päättyy. Promoottorit päästä, NEITI / R 7

Ansaitsemattoman Wealth: Perinnölliset toimeentuloon, työhön etuja, Elitist Perks tai
rikollisen toiminnan yksittäin tai yhdistelmänä.
Perinnöllinen: Estate ...

Tulo: saaduista tuloista, mutta ei saanut
Esimerkiksi myyntivoittoa, osingot, korot, vuokrat, voitot, ...
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Työ-edut: korkeakouluopetusta palkka laadut (Etuisuuksia, luontoisedut) :

.

vakuutus (Terveys, hammas-, elämä, eläkkeelle) , Tutkimus, matkailu, ...

Elitistinen Perks: Lentomatka, Henkivartijat, bonukset, Lastenhoito, Club jäsenyydet,
Seminaarit, Saattajat, Alennus luotto, Fitness kouluttaja, Vakuutus (Terveys, hammas-,
elämän ja tulojen eläkkeelle) , Limousine & Kuljettajan, Shelter, Voitonjako, lomat ...
Criminal: Esimerkiksi Kiristystä, petoksia, Identity-varkaus, varkaus, ...

Kaikki Kertymätön Wealth takavarikoidaan, päät. promoottorit saada NEITI / R6

Huomautus! Edellä Työ-etuudet ja Elitist Etuja ei toimi liittyvien ja ei pidä
työnantajien. Saaville työntekijöille tahansa tai kaikki edellä mainitut hyödyt ovat
niitä peruutettu.
Perinnöllinen siirto kannan, Power & Wealth sisältää siirto 'Syyllisyys' & velkaa. Predesessors,
Vanhemmat siirtävät pahat, rikokset ja syyllisyyden seuraavalle sukupolvelle.
Nykyinen sukupolvi on vastuussa edellisen sukupolven. Säilytysyhteisö Guardian
vastustaa perinnöllinen siirtoa kannan, Power & Wealth. CG tukea vastuullisuutta
perinnöllinen 'Syyllisyys' ja 'Velka' siirto.

Ansaitsemattomat on Undeseved ole hyväksyttävää! Se loppuu!

liitto ( työ, työ, kauppa) edustaa elitistinen ahne työntekijöitä.
Tausta: Perinnöllinen tyranniat käytti luokan järjestelmä jakaa runsaasti
kuningaskunnan. Teollistuminen luotu 2 uutta luokkaa, yksityisomistus (Loistaudit,
riistävien keinottelijat)
vedoten Luotto ja työntekijät ilman oikeuksia ja suojaa: epäterveellistä, turvaton, likaisiin
työolosuhteisiin; pitkät työajat, alipalkattuja, eikä sairaslomalla, ei loma n, orjatyövoimaa;
lapsityövoima; osa naisen työolosuhteiden säännöllinen saastainen inhottava raiskaus.

Perinnöllinen Tyrannit nopeasti tehty käsitellä Yrittäjät & teollisuusjohtajien (Loistaudit,
riistävien keinottelijat) . Royals & Royalist saisi sisäpiirintietoa, lahjukset ja etuoikeutettu
tarjouksia. Loistaudit, saalistushinnoittelu, voitontavoittelua yksityisomaisuus
Kapitalistinen ole mitään rajoituksia, kuinka paljon he voivat hyödyntää työntekijöiden ja
muiden talonpoikia. Royalist voisi säätää lakeja, jotka suojaisivat Ahneus, hyödyntäminen
ja yksityisomaisuus & sortaa, kriminalisoida työntekijöitä.
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Epäoikeudenmukaisuus tuli oikeusvaltio. Twin Evil Perinnöllinen Tyranny &
Kapitalismi tuli 1 iso kauhistus of Evil, loukkaavia 1 GOD!
Perinnöllinen Tyrannit, Royalists & Yksityisomistus tuli pahin muoto Hallinnointi &
talouden sovellus. Moraalitonta, epäoikeudenmukainen, Anti 1GOD! Perinnöllinen
Tyranny loppuu! Kapitalismi loppuu!

Työntekijöiden ja tyytymättömät Poliitikot korvanneet osan Perinnöllinen tyranniat
poliittisiin-tyranniat. Royalists kanssa tekn. Yksityisomistus valtion omistukseen. Business
monopoli (osavaltio
, yksityinen) johti työntekijöiden monopolin (Tyranniat) . Poliittinen Tyranny loppuu!

Ammattiliitot perustettiin tasaveroinen työntekijöille. Todellisuus on elitistinen uni koulutetut
henkilöt vale sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vailla työkokemusta jäsenet kapitalistisen
järjestelmän. Soluttautua salaa ammattiliitot. Ryöstää jäsenet varat ja väärinkäyttö jäsenten
uskollisuus omiin poliittisiin pyrkimyksiin. Ammattiliitot käyttää rikollinen käyttäytyminen:
musta posti, pelottelu, sabotaasi, väkivaltaa, ... Ei unionin Järjestäjä tai ylläpitäjä voi olla osa
mitä tahansa valtion tai Opposion.

Pakko tehdä:
Yksityisomaisuus, Valtion omistus lakkautetaan ja korvataan " cron '. Valtion
omistama yksikkö muutetaan toimimaan " Cron'.
Yksityisomistus kokonaisuus takavarikoidaan ilman korvausta ja muunnetaan " cron ( s)
'. Ammattiliitot ovat rekisteröinti poistetaan. Hallitus asettaa palkat sopimusehdot ( WMW)
vuosittain. Koska osa cron on osa yhteisöä.

' C ' yhteisö on " kreivikunta '' R ' johtama ' D-mC ' ( Päätöksenteko
komitea 7)
' O ' omistavat sen työntekijät maksettu WMW & vapaaehtoisten n ' ei voittoa (Asiakkaat,
asiakkaat eivät ole käyttäneet pois)

Taloudellisista hallinta, palkat ja olosuhteet ( WMW) vahvistaa vuosittain
lääninhallitus. Parhaan taloudellisia Management seen jokaisella on palkansaaja ( WMW)
. Ei enää tarvetta Ammattiliitot.
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Yliopisto( College) korruptoitunut elitistinen tuhlaileva koulutusta.
yliopistot ovat röyhkeitä korruptoituneita elitistinen. Niitä
käytetään oikotie vaurautta ja valtaa. Korruptoitunut 'Old Boys
Network. Tuhlausta yhteisöresursseihin & aika tuhlaa
opiskelijoiden! Opiskelijat puuttuu työkokemusta liikaa.

Yliopistot laiminlyövät tutkija koulutuksen jahdata rankingissa. Joka hyödyttää
Ylläpitäjät, professorit (Liikaa underworked) , ...
Ranking jahtaa johtaa isompi enemmän kampuksilla,
vuonna kaukana paikoissa. Campus on rakennuksia
iso paljon emty tiloja. Hyödytön Vanity suuri
maisemoitu puistot ja puutarhat. Tämä jäte loppuu!
Ranking jahtaa tulokset luomisessa hyödytön astetta. Laajentamalla pituus kursseja.
Kannustaminen kirjallisesti hyödytön opinnäytetöiden.

Jakamassa arvoton (Dis) Kunniallinen astetta.
Ranking jahtaavat tulokset tarjoamaan ylenmääräinen kallista
viihde (Elitist Celebrity Sport, teatteri) . Entertainers saada
stipendejä. He täyttivät edellytykset, koska niiden lihas- tai
viihteeksi sijasta käyttää aivojaan. Tämä loppuu!

Ylläpitäjät, professorit, opettajat, eivät käy
kampus yli 150 päivää vuodessa, enintään 4
päivää viikossa, enintään 3,5 tuntia päivässä.
Joten ne laziest liikaa maksetut työntekijöiden
mihinkään yhteisöön.

½ vuoden opiskelijat eivät voi opiskella (Ylläpitäjät & professorit tarvitsevat
vapaa-aika) . Kaksinkertaistaa aikaa läsnä. Johtaen Tutkijat tuhlaavat elämänsä ja
yhteisön vaille tuottavuuteen.
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½ vuoden loma johtaa ikävystyminen. Ikävystyminen
johtaa moraalittomuuden (Alkoholi, sukupuoli
orgioita, mieli muuttavia päihteiden ...)

& rikollisuus (Assault, Raiskaus,
kiusaaminen, ilkivaltaa ..) . Yliopistot ovat
todennäköisin paikka SHE olla

seksuaalisesti & tai seksuaalisen hyväksi. Suurimmat rikolliset ovat pilalle Rich
jälkeläiset (Ylimielinen, likainen, inhottava, laiska ..) jotka yleensä koira veräjästä.
Rikosten University viihdyttäjiä (Urheilu..)
, ylläpitäjät, professorit peittyvät. Shut yliopistossa.
Suorittaville tutkinto koostuu usein 24 liittyvien kurssien ja on
erinomainen valmistunut 3 vuotta. Mutta aiheita ei ole saatavilla tai
peruutettu. Jatkamisesta tutkimukset ½ tai 1 vuosi. Tuhlaa
opiskelijoiden elämää.
8 24 aihe moduulit ovat välttämättömiä. Loput eivät ole. Useimmat aiheet ovat pois päivätty
mennessä niitä sovelletaan vuotta myöhemmin. Johtaen uudelleen koulutukseen. University
Ylläpitäjät ovat: opiskelija, elämä, aika ja vaurautta wasters, pitää niitä vastuullisina, NEITI / R
7 & sulki yliopiston (College) uudelleenkäyttö kuten Shire työn kappeli & Free Education !!

yliopistot elitistinen oikotie kärkisijat. Loppuu! Säilytysyhteisö huoltaja Oppisopimus
urapolku korvaa sen :
Oppisopimus> työkokemusta> lisätutkimuksia> edistäneet virkaikää> työkokemusta>
lisätutkimuksia> edistäneet ...
UCG1- koulutus tukee " Opi ja opeta ' tutkimusmenetelmä & ' Ilmainen
julkinen koulutus' . Edellyttäen terveydenhuolto ja koulutus komplekseja,
kreivikunta ( SMEC) &

maakunta koulutus (PHeC, pDEC, CE) . Vuodesta syntymätön

polttohautaus. Opi ja Teach, 1 st Oppia (Ymmärtää, ymmärtää) , Sitten opettaa (Muille,
mitä olet oppinut) . Sitten siirtää saanut tietoa seuraavien sukupolvien kautta
Knowledge-Jatkuvuus.
Koulutus on yhteistyötä vanhempien, opettajien ja sairaanhoitajien ja
lääkärin. Siihen liittyy Vapaasti koulutuksen, vapaa terveys ja
oppisopimuskoulutus. Ei Yliopistot !!!

Yliopistokampukset kierrätetään maakunnan & Shire ilmainen koulutus, työ kappelit .. Uni
Vanity puistoissa ja puutarhoissa kierrätetään
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kuten markkinoiden puutarhat, hedelmätarhoissa & rauhoitusalueita. Uni Ylläpitäjät,
kasvattaja kielletty Education & vastuuseen, NEITI / R ...
SMEC ' Shire lääketieteen ja koulutuksen monimutkainen'

PHeC " Lääninsairaala ja koulutuksen monimutkainen'

pDEC " Maakuntien Defence & Hätäkeskuksen'
CE Yhteisön Päivystys'.

Vapaa koulutuksesta 1GOD tietyn Privilege !!
hyväntekeväisyys ( fake)

Verovähennyskelpoisia Lahjoitukset ovat Veronkierto! Veronkiertoon varastaa
yhteisöstä! Veronkierto on rikos: NEITI / R6
Hyväntekeväisyys jotka ovat verovähennyskelpoisia lahjoituksen tila ovat vale! Ne ovat
veronkiertojärjestelmiin hyväksymässä korruptoitunut hallitus. Älä lahjoittaa näitä! Sulkea
Hyväntekeväisyys ja takavarikoida omaisuutta. Syytteeseen hallitus, NEITI / R6

Hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka kannustavat luottokortin lahjoituksia.

Nämä Hyväntekeväisyys ovat huonoja ne tukevat lainan hait.
Asettaa ihmiset osaksi velka on moraalitonta, paha, hyväksyttävää
hyväntekeväisyysjärjestöille. Sulje nämä Hyväntekeväisyys & eivät
lahjoita näihin! Sulkea luottokorttiyhtiöistä. Vaihda hallitus.

Universe Custodian Guardians vastustaa verovähennyskelpoisia lahjoituksia ja
luottokortteja. He uskomus lahjoittaa koska olet tukevat, hoito. Ei koska olet itsekäs. Yksilöiden
pitäisi käyttää luottokortteja ja antautuvat velkaa. Se tekee niistä bond orjia.

Iniators, jäsenet, kannattajat ja seuraajia
'Chain of Evil'.
Ovat vastuussa. NEITI / R6

1000: n vuoden Evil on päättymässä.
1GOD tarkkailee ja muistiinpanoja !!!
pää
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