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Триматися & Shame

ЦЕПЬ Зла
Егоїзм, дія або мотив людини, не вистачає уваги інших людей. Людина в
основному стурбований своєї особистої вигоди або задоволення. Егоїзм є
причиною і ефектом 7 ланок

Ланцюг Зла: жадібність > спекуляція > багатство > відходів >
елітарність > апартеїд > несправедливість ,

У 7links є багато злих зв'язків мутації: Celebrity спорт ~ кредит Provider ~ лукаво
упаковка ~ майно ~ іноземна власність ~
франчайзинг ~ фригольд ~ глобалізація ~ Торговий центр ~ ухилення від сплати податків ~ нетрудовий
~ союз ~ університет ~ благодійність ~

Ланцюг Зла є захворюванням спільноти
Хвороба з симптомами егоїзмом, корупції і
несправедливості. Це поширене захворювання. Чи є це
ваше співтовариство?
Місцевий достаток спільноти бездомних (Спати в сміттєвих сміттєвих
контейнерах) недогодовані (Їдять сміття) і з усіх сил (Издеваются
турбували, і переслідуються колекторськими) Люди. Багато з людей
йдуть без

запропонованого побутових потреб (Їстівна їжа, чиста вода, пристойна одяг і
доступне, зручне, безпечне укриття) , Ці нужденні люди живуть в злиднях, що часто
призводить до токсикоманії

(Куріння, алкоголь і розум зміни речовини) ,
Це егоїстично співтовариство жити «Ланцюг зла» і не виконує свого
обов'язку людської порядності. Чи є це ваше співтовариство? Якщо так, то
ваш обов'язок змінити стан речей. Нездатність зробити це аморально Зло
Анти 1 GOD.
Злу потрібно оголювати активи & арретірованія: МС / R6

1GOD чекає, щоб почути від вас!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

мережа Зла -Prayer
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дорогий 1GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний
вірний охоронець-охоронець (1 вулиця ім'я)
Прошу допомогти притягнути до відповідальності членів Ланцюги Зла

Запитує, що ланцюга Злих членів будуть покарані в даний час і в Afterlife Запитує
ланцюг Злих членів, Пережити-Bad 7 Generations Нехай Добре процвітати і ланцюг
злі сплющуються Для Слави 1GOD & гарне Людство

Використовуйте цю молитву кожен раз, коли ви-зустріти члена ланцюга зла:
Людина, асоціації, корпорації, організації, уряд, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
жадібність > А «Ланцюг Зла» починається, коли одна людина, група,
організація або уряд егоїстично бажання мати більш (Матеріальні речі,
inflyence, потужність) ніж будь-який інший особистості, групи, організації
або overnment.
жадібність приватна власність, стверджуючи, що інтелектуальна власність, оподатковуваний податок
пожертвування, негативний левередж, безумовне право власності, ухилення від сплати податків,
спекулює, які експлуатують працівники (Випадкова зайнятість, рабство, у віці, недоплачують, нездоровий,
невиплачені понаднормові, небезпечний, працювати і швидше) ,

жадібність приватна власність (Капіталізм) , Приватна власність тягне за собою не ділиться.
Він зарозумілий елітарність. Приватна власність на активи та інтелектуальна власність-х (ІС) закінчується.
Внутрішні активи і «I-P» передаються (Без компенсації) в Шир. компанії конвертуються (Без
компенсації) до ' CRON ' ( Спільнота Run належать не для отримання прибутку) !

жадібність спекулює (Азартні ігри) що вартість активів, ціни, нетрудовий дохід буде
збільшуватися. Розмірковуючи штучно підвищує вартість & кредитної заборгованості (Використовуючи
гроші інших народів) що призводить до зниження доступності. Спекулюють Анти-спільнота,
аморально і кінці! Негативна передача і фригольд скасовуються! Ф'ючерси і фондові біржі
закриті! Торгівля і хеджування Закінчення!

жадібність є Tax-уникнення (Податкові відрахування дарування, податок мінімізує, податковий
притулок) , Викравши із товариства. Tax-уникнення злочин,
Міссісіпі / R6 , Податки віднімаються пожертвування є корупція. податкове вирахування
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пожертвування кінець, податкові мінімізуючи торці, приховування податків регіони закриті!

жадібність створює багатство апартеїд! Багатство апартеїд є основною
причиною В суддів! Багатство апартеїд і Несправедливість аморальний,
Анти-спільнота, Anti 1GOD Кінець Багатство апартеїд сейчас !!!

жадібність експлуатує робітників. Жадібні спекуляція Боси використовують:
Підлеглий віровчення водій: випадкова зайнятість, рабство, неповнолітня, недоплачують,
нездоровий, невиплачені понаднормові, небезпечний, працювати і швидше. Водій віровчення
Ведений аморально, нездоровим (Нещасні випадки, стрес, смерть) І анти соціальні. Боси, які
застосовуються частини або всіх віросповіданням наглядача отримати, Міссісіпі / R6 ,

Не тільки люди, жадібні. Глобалізація Спекуляція і Жадібність. Глобалізація була
захоплена Жадібні Баришніков, які будуть використовуватися для їх продажу Pyramid
маркетингу (Вільна торгівля) зберегти прибуток зростає, поки вони не закінчаться країн і
ресурсів. Вільна торгівля глобалізацією рухомого транснаціональних корпорацій
експлуатація праці і підрив уряду. БЕЗКОШТОВНІ ТОРГОВІ Кінці

ПОВИНЕН - DO:
В

Брати від жадібний
дати до потребує
конфіскувати без компенсації від жадібний всі активи
(Особистий, комерційний ..) , Entitlements (Страхування життя, приватне супер, нерухомість ..)

смуга жадібний всі їх назви (Спадкова, почесний, професійний) ,
спростовувати жадібний керівні посади (Позбавити їх існуючі лідерські
позиції ..) ,

опублікувати їх назва і фото (Інтернет, Townhall shamewall ..) ,

карати жадібний Клітка їх, МС / R6 ,
опонувати Жадібність, глобалізація, Freehold, Іноземна власність, незароблені, авторські
права, патенти, приватна власність, нерухомість ...
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спекуляція > егоїстичне бажання стає реальністю за допомогою
брехливої, нечесної, байдужого, аморальним, користуючись іншими,
gainng перевага над ними
(Чи нараховувати, інсайдерської торгівлі, хеджування, що вводить в оману реклами,
шахрайства, використовуючи людські слабкості & невігластво, Рабська праця,
спекулюючи, корупція) , Міссісіпі / R6

Приклади анти-1GOD & Anti-Людство спекулянтської:
Лукаво-упаковка тягне за собою скорочення вмісту пакета, але не пакувати, щоб
збільшити прибуток.

Overchargingentails користуючись нестачею харчування.
Ціна fixingentails належить до картелю, щоб максимізувати прибуток.

спекулянти (Real Estate) під'їжджав додому допустимість забороняє Борючись
сім'ям додому. Підвищення Нетрі & бездомності.

шантажувати Багатонаціональна асемблер в «Country A» хоче переваги &
податкові пільги від уряду «A». «Уряд,» відмовляється! Асемблер просить «уряд
країни Б» цей уряд погоджується з вимогами. Асемблер закриває провадження в
робочій Країні А. Сакса переїжджає в «Країні B». The

прибуток відправляється додому і виплачена
в якості бонусів керівників

(Злочинці) І дивіденди, щоб розділити
власники (Паразити) ,

як багатонаціональна (Кримінальна загроза спільноти, суверенітет і багатство) працює;
стрип Зарубіжні країни їх ресурси, багатства
(Первинні продуценти, нерухомість) & інтелектуальна власність (Винаходів, ноу-хау,
патенти, товарні знаки) за допомогою корумпованого уряду
Отримати роздаткові матеріали, податок на свободу і дешевої робочої сили за допомогою шантажу.
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Уряд сказав, що якщо він не капітулювати перед багатонаціональними
вимогами вони знайдуть уряд, який робить їх вимогу
(Шантаж) І перемістити їх роботу. Вони використовують їх корумпований уряд додому, щоб
залякати або дестабілізувати інші сторонні уряду. Для того, щоб домогтися змін, що вигоди
багатонаціональних. Якщо це не працює, вони problable є рідна країна вторгатися.

Найбільша загроза для демократії
Багатонаціональні-х
ПОВИНЕН - DO:

Візьміть з спекуляції
дайте нужденному
(Див Жадібність повинен робити) судове переслідування спекулянта : Міссісіпі / R6

Замінити приватновласницьких с, CRON ( Спільнота Run що належать не некомерційний) !

розібрати Багатонаціональна (В CRON-х) переслідувати CEO, директорів, власників: Міссісіпі / R6

END спекуляція переслідувати Баришніков: Міссісіпі / R6

БАГАТСТВО > Отримує перевагу над іншими
скупчується величезна кількість матеріальних
речей, впливу і влади

(Ювелірні вироби, нерухомість, розкіш, Раби,
позиції влади, уряд) Міссісіпі / R6
Багатство накопичується в 3 способами:

' Ланцюг Зла », «Обман»,
' Estate.
Жорсткий чесна праця не приносить багатство!

Жорстка чесна робота хороша для тіла і душі.

Багатство Анти-спільноти, не заслуговує і не прийнятно
Будучи Заможний завищено залучення інших хижаків, які хочуть

5

1GOD в Законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

14.12.2.1 Н-В-м

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Всесвіт Custodian Guardians

Крім того, щоб мати багатство будь-якої, який шлях вони можуть. Заможний намагається збільшити своє
багатство і зберегти його або буде робити що-небудь в тому числі: Хабар, задирака, податок ухилення,
обманювати, вбивати, брехати, красти.

Корумповані уряд купило і контролюється багаті зміни законів, щоб створити " несправедливість
». Це Несправедливість Анти 1GOD !!!
Корумповані уряду і Несправедливість замінюються. Заможний несуть відповідальність: активи
роздягли & Міссісіпі / R6 ,

Багатство основною причиною зла!
США Банкіри Creed: Тільки бідний і потребує податок платити.
Багаті платять бухгалтер і податкове ухилення.

Банкіри, Заможні і бухгалтери! Міссісіпі / R6
Дослідження показують, щосили, бідних і нужденних платити
більше за все. Заможні отримати знижки на обсяг & халяву. Міссісіпі
/ R6 : для багатих!
Тільки бідні й нужденні будуть в клітці. Заможний прибуде адвокат.
У разі необхідності, корумпованою, уряд про- tection. Міссісіпі / R6 : Корумповані
уряд, Wealthy!

Заможні є основною причиною аморальності, порнографії та інших збочень!
Заможні є основною причиною забруднення і сміття!
Багаті вважають, що вони більш гідні, ніж інші, створюючи елітарності і багатство апартеїд! Заможний
бажаючи зберегти і / або збільшити своє багатство корумпованого і хабар уряду принести в
справедливому законі!

Багаті платять штрафи. Особи, які потребують & Poor йти до в'язниці.

Заможні є паразитами, то «Ланцюг Зла»! Заможні несуть відповідальність за їх анти соціального,
протиепідемічні співтовариство і анти 1GOD поведінку!

Заможний є активами роздягли, переслідуються, Реабілітований: МС / R6
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Після реабілітації, багаті не можуть володіти будь-якими активами!
Вони працюють для спільноти на 1x WMW поки вони не помруть!
Примітка! Багаті не мають права на пенсію по старості! Вони повинні працювати, поки вони не
помруть!

Заможний загроза спільноти і навколишнього середовища

Ніхто не заслуговує на те, щоб бути багатим !!!!!!!

ВІДХОДИ > Людська психіка не може впоратися занадто багато всього (Матеріальні
речі, вплив, влада)
що призводить до аморальності і відходів. Людина-дизайн має на увазі волю, щоб вижити. Для
того, щоб вижити, негаразди і перетяжки повинні бути оброблені. надія (Сни) & Justice

(Звітність) там, щоб допомогти! Зменшуючи Надія і розбещує юстиції загрожують
безпеці & виживання!

приклади анти 1GOD & Anti-Людство відходи:
Забагато грошей_ виконує мрію. Вибігши мрії виконати _ призводить до нудьги,
ексцентричності, пристрастей, аморальність, злочинність, ... Міссісіпі / R6

Забагато грошей_ призводить до отримання надмірного впливу в суспільстві, яке обожнює
гроші & відходи, які створюють. Гроші вплив корумпованою, стало можливим завдяки
суспільству, що повії себе до багатства і відходів!

Забагато грошей_ призводить до витрачати гроші на не першої необхідності:
Алкоголь, наркотики, Антикваріат, знаменитість гра, азартні ігри, аморальний секс, реактивні літаки,
ювелірні вироби, Особняки, лімузини, нездорове харчування, Пентхауси, Марнославство, яхти, ...

Занадто багато грошей + неприпустимий вплив = потужність. Влада отримала цей шлях зіпсований!
Корупційна влада перетворюється в Несправедливість і тиранію.

Тиранія кінці, Міссісіпі / R7 ,

Занадто багато грошей ініціюють «Hoarding інстинкту». Зберегти те, що я отримав і
накопичують більше! Що у мене це моє, що твоє Я хочу будь
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який, як я можу. Я хочу, щоб все це! Досить ніколи не буває достатньо і я не збираюся ділитися!

Накопичена Багатство wantsprotecting від інших жадібних спекулянтів і уряду
соціальної справедливості. Оподатковуваним пожертви членів парламенту, щоб
вони розуміли, хто вони представляють. Інші жадібні спекулянти дбають шляхом
обману, нечесності, хуліганство ... Конкуренція і мимовільна Politians піддаються,
дезінформації, чутки, залякування ЗМІ кампанії.

Заможний використання сили для забезпечення Закони існують, щоб захистити їх від сплати
податків, маючи збитки і, коли вони мають втрати вони виручили від корумпованого уряду (США
Wallstreet, Китай, Великобританія Місто Лондон ..) , Багаті не платять податки, поки отримують
вигоду від кожної речі уряд надає. Заможний є Паразити, громадські багатства зіпсовані на не
першої необхідності і накопичення Міссісіпі / R6

Заможний підтримка Wasters & Hoarders Глобалізація. Вони діють іноземні
податкові гавані були вони паркувати whealth. Всі податкові гавані закриваються і
активи роздягли, їх уряд в клітку, Міссісіпі / R6

Візьміть з зіпсованих дайте Спільнота
ПОВИНЕН - DO:
(Див Жадібність повинен робити) судове переслідування зіпсованих : Міссісіпі / R6

Протистояти & End:

Estate ~ податкових притулків ~ Приватна власність ~ Freetrade ~
глобалізацію ~ Організації Об'єднаних Націй
елітарність > Занадто багато, призводить до вірити в непогрішність (Бути краще і достойніше,
ніж інші) , Елітизм в основному означає, (1 людина або група вважають, що вони краще, ніж
інші, заслуговують паче не-першої необхідності, більше поваги, більше прав ...) егоїстичні
зарозумілість. Елітарності породи: Честолюбство, жадібність, апартеїд, зарозумілість,
корупція, дискримінація, нечесність, обман, заздрість, недовіра, несправедливість, спекуляція,
токсикоманія, себелюбство, переможці. ..
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приклади Анти- 1GOD / Anti-Людству Елітизм:
Змовляються еліті дати собі додаткові привілеї за рахунок всіх інших людей. Що
таке дискримінація та експлуатація інших з метою самостійного задоволення. Елітарна
зарозуміло егоїстично анти співтовариство, неприйнятне. ГАНЬБА їх, SHUN їх !!

належать до еліти (Синьо-крові, монархи, багатим і манією величі) вважають, через їх
розведення вони народжені, щоб правити організації & країни. Голуба кров * s, монархи,
багатих і манією величі підтримки в розведенні, яке погано для дзвінкою (Дефектні гени) ,
'Sick зарозумілість'. Депозитарні Опікуни виступають проти спадковими: тиранія, багатство,
становище і владу.
* Блакитна кров каналізація людського тіла. Синя крові поступається члени
людського роду. Мері придатні вести.

Університети зарозумілі корумпованою елітарні. Вони використовуються в якості ярлика до
багатства і влади. Корумповані 'Old Boys Network. Відходи ком- щества ресурсів і timewasting
студентів (Несуттєві градуси, занадто багато вільного часу, переплатили педагог ..) !
Магістранти, що не мають досвіду роботи переплачують. Закрити університети.

Олімпійські ігри (Літо, зима) є елітарними, корумпованою, марнотратними і нечесним. Вони
елітарним розваги (1 переможець і багато тих, хто програв)
Створення величезного боргу «Шир», щоб розважити достаток! Скасувати Олімпійські ігри
і закрити МОК.

Олімпієць не чемпіон, Герой, ідол або рулету моделі. Вони егоїстичні, жадібні, паразитарні
тягар для суспільства. Вони мучать своє тіло, над тренування, використовуючи законні та
Нелегальне добавки. Пізніше в житті вони є тягарем для системи охорони здоров'я
спільноти. Вони витрачають мізерні ресурси громади для підготовки і олімпійських об'єктів
інфраструктури. Замінити уряд, який витрачає на Олімпійських іграх!

Конкурентний професійний спорт елітарні, корумпований,
нечесний. За підтримки аморальних засмічених жодних
ЗМІ, створюють і розпоряджаються Знаменитості спорту. це
розвага
є за підтримки наркоманії провайдери
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(Алкоголь, азартні ігри, куріння) , Що призводить до обману, азартні ігри, використання зловживання
тіла і розуму змінює речовини, створюючи непридатні rollmodels ... Піклувальник Гардіан
протистояти конкуренції спорту.

Всесвіти Депозитарні Правоохоронці вважають, що кожна людина є спільним
правонаступником всіх природних ресурсів, винаходів і IP

(інтелектуальна власність) , Можливість і можливість накопичувалася в минулому &
даний (Соціальна справедливість: рівномірний розподіл всіх згадувалося раніше для
всіх людей) ,
Соціальна справедливість є 1GOD дане право. Елітизм є анти соціальної справедливості, боротьба 1GOD. Елітизм
аморально, злочинний і неприйнятний. Закони служать більшість. Закони меншин, які приносять користь
елітарності корумповані, несправедливі і замінюються. Уряду, які стимулюють і підживлюють елітарність
непридатні для управління. Вони замінюються і переслідуються: Міссісіпі / R6

ПОВИНЕН - DO:

лом елітарність > встановити рівність без
даючи компенсацію!
елітарні школи стають державними школами!

елітарна лікарні стають державними лікарнями!
Елітарна пенсійного житла передачі, щоб графство будинок для людей похилого віку!

Приватні пляжі станьте громадськими пляжами!

Гольф-клуби перетворюються в городах!
університети перетворюються в CRON робота каплиці!

Олімпійські і спорт Конкурентні Аренас зносять!
Елітарна трофеї і записи руйнуються графство !
Приватні клуби будь-якого роду стати суспільним надбанням!

фригольд стає співтовариство графство нерухомість!
Приватне володіння перетворюється в CRON !
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Спадкова-Тиранія стає вільно MULTICHOICE обраного комітету!

АПАРТЕЇД > ' є все » дискримінації, дивитися вниз і принизити " Є не
на ( багатство апартеїд) ,
Багатство апартеїд є нерівномірним розподілом багатства спільноти!
Нерівномірний розподіл багатства є аморальним, Anti 1 БОГ! Багатство апартеїд
несправедливо, злочин: Міссісіпі / R6

Збільшення багатства апартеїд збільшує ризик безпеки для спільноти. Чим швидше
нерівний розподіл багатства спільноти еволюціонує тим більш імовірно, є анархія і
громадянські заворушення!

Багатство апартеїд є неприйнятним і його кінець в!
приклади анти 1GOD & Anti-Людству Багатство апартеїд:
майно проходять за багатством, положенням і влади збільшення багатства апартеїду. наприклад,

Приватна власність і, Dynasties 'монархістів ... Це Енд!

глобалізація багаті країни хулігана (Блокада, кредитна криза, перекинути уряд, санкції,
вторгнення) бідних і щосили нації в продавати свої ресурси дешевше. Багатонаціональна
спекуляція конгломерати шантажувати бідні країни. Таким чином, вони можуть
використовувати їх бідні людина, як дитяча праця та рабську працю працювати довгі години,
небезпечний, недоплачує, нездоровий .. Це Енд!

заробітна плата нерівність головною причиною багатства апартеїду! Наприклад, на кожен 1 $ працівник
США отримує самий високооплачуваний найманий заробітної плати платять 13 $. Чим вище за шкалою ви
йдете удар більш «Переваги» в & верхні добувачі також отримати «перки»!

пільги включати: страховок (Охорона здоров'я, стоматологічне, захисту доходів, життя ...) ; дитина дитячий
сад, пенсійні посібники, дослідження відшкодування, лікарняний, відпустка, тривалу відпустку служби ... Перкі:
взяти додому транспортні засоби, кредитні карти, оплачується: екскурсії, готелі, відвідування ресторанів,
дозвілля
(Гольф, теніс ...) , канцтовари, бухгалтер (Ухилення від сплати податків) ; ... Переваги і Перкі подальшого
збільшення нерівності заробітної плати. Для кожного найбільш високооплачуваного працівника, може бути
використано 20 працьовиті працівники.
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Розширення багатства АПАРТЕЇД швидкий шлях до Несправедливість!

Чи обов'язково:

кінець багатство апартеїд

встановити багатство рівності
Нерухомість: проходячи по багатству, положенню і влади, закінчується! Активи стають
Загальні доходи! Особисті речі і знання Безперервність передаються (Комбі) ! Примітка! Беручи
багатство, становище & влада, також
тягне за собою спадкування провини & зобов'язання.

глобалізація: транснаціональні переслідуються ( Міссісіпі / R6 ) &

розібрав стати місцевими CRON ! Уряд, які підтримують глобалізацію замінені і
притягнуті до відповідальності, Міссісіпі / R6 ,
приватновласницьких: закінчується! комерційний (Маленький, великий, багатонаціональний) стати
CRON ! внутрішній трансфер ' графство ' !
прибуток: закінчується! Безубиток некомерційне застосовується!

Заробітна плата: нерівність замінюється Депозитарій Хранитель WMW !

НУЛЬОВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ До БАГАТСТВО АПАРТЕЇД
НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ > У 6 попередніх ланок у ланцюзі зла призводять до корупції правової
системи і Кривди (Призначення, поганий закон, Corrupt право, власність, приватна власність,
незароблені, Саморегулювання, Ухилення від сплати податків ...) ,

Несправедливість по догляду за дітьми: Побиття, жебрацтво, приставати, праця,
педофілія, проституція, як солдат, терорист-смертник, ..
Несправедливість по догляду за дітьми є найгіршою формою несправедливість, ВЦО
відмова суспільством. Вона закінчується! Винні притягуються до відповідальності!
Жінки Несправедливість: насильство в сім'ї, розрив в оплаті праці,
згвалтування, проституція, релігійні, сексуальні домагання, рабство ... Жінки
Несправедливість, відмова громади розглядаються! Винні притягуються до
відповідальності!

Спільнота Несправедливість: Жадібність, спекуляція, багатство, відходи,
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Елітарність, багатство апартеїд. Спільнота Несправедливість адресується! Винні притягуються до
відповідальності!

Шкідливі право Несправедливість: Freehold, авторські права і патенти (Інтелектуальна власність) ,
Приватизація комунальних, податкових вимог донорства ... Поганий закон відміняється! Скасувавши
заднім числом в 0.1.1.1 , (01.01.2004) Нові закони заднім числом. Шкідливі право практикуючі
переслідуються.

Корумповані право Несправедливість: Double Jeopardy, Угода про визнання провини,
Дипломатичний імунітет, імунітет, Позовна давність, Privilege,

,,, Корумповані закон відміняється! Він заднє число 0.1.1.1 , (01.01.2004)
Нові закони заднім числом. Шкідливі право практикуючі переслідуються.

Релігійна Несправедливість: целібат, обрізання,
витравити, прощення, приставання, педофілія, привілеї,
sacrefice, дискримінація жінок ...
Денонсує, Shun релігійні несправедливостей & стати опікунській Варта!
Утримання духовенства до відповідальності.

Несправедливість корпоративного управління: Вбивство, тортури,
корупція, виконання, вторгатися, багатство апартеїд, тиранія, ... Замінити
Тиранія з множинним вибором 1 минулий пост вільно обраного комітету.
Судове переслідування Тиранії, управління, що вбиває, виконує,
вторгається, мучить Зло замінюються і імобілізованим , Міссісіпі / R7 , Корумповані
& Wealth апартеїд управління замінюється і переслідується: Міссісіпі / R6

Багатство апартеїд, Несправедливість: Штрафи, саморегулівної тіла, ...

Несправедливість, коли штрафи видаються замість реабілітації. Штрафи видаються
для захисту «занадто багато, людей у владі, ..
2 осіб оштрафувати $ 300 за вчинення один і той же беззаконний акт. 1 на $ 300 в тиждень
добробуту роздавальні. Інший на $ 300 на годину дохід. Бідний втрачає тижні платити, не можуть
оплачувати рахунки, не має коштів для виробництва продуктів харчування. Він не платить штраф
потрапляє до в'язниці замість цього. Багаті платять це штраф і податок віднімає штраф. Це
багатство апартеїд несправедливість. Це КІНЕЦЬ! Штрафи замінюються реабілітації.

Людина отримати вбили на робочому місці. зниження витрат управління призвело до небезпечної
роботи. Бізнес отримує оштрафований на $ 100 000. Manage- Мент звільняє з смиренним оплачувану
працівником. Управління отримує бонус. Написати геть штраф як зарахунок. Резюме скорочення витрат,
щоб компенсувати втрату
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зарахунок. Для того, щоб забезпечити прибуток збільшується і виконавча bonusses оплачується.
Ця несправедливість закінчується! Управління несе відповідальність! Управління отримує
довгострокову реабілітацію. Бізнес закритий, поки всі питання безпеки не були вирішені.

Професіонали (Бухгалтер, хірург ..) є членами «саморегулюючих органів». Вони захищають
некомпетентні, беззаконні член від облицювального Justice. Вони також допомагають їм rippoff
своїх клієнтів. Ця несправедливість закінчується! Саморегулируемое тіло закрито. повертається
Justice.

Саморегульована організація створюються корумпованим ледачим урядом. Це занадто
корумповані, бо вони підкуплені зацікавленими групами, управляти від їх імені і не люди.
Лінивий уряд не хоче, щоб відповідальність управляти, контроль і виконання. Уряд, що
встановлюють або дозволити саморегулівної тіла замінюється і притягнуті до
відповідальності.

Кожна людина має моральну і Цивільно-чергову до кінця несправедливості. Тримати людина
організацію, уряд до відповідальності, які є причиною і ефектом Несправедливості. Міссісіпі / R6, R7, -

НУЛЬОВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ в НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ
Ланки «ланцюга зла» розширені багато linketts:
Celebrity спорт ~ кредит Provider ~ лукаво упаковка ~ майно ~
іноземна власність ~ франчайзинг ~ фригольд ~ глобалізація ~
Торговий центр ~ ухилення від сплати податків ~ нетрудовий ~ союз ~
університет ~ благодійність ~

знаменитість Спорт є частиною культури ланцюга зла.
Корумпована елітарна жадібність і прибуток ініціативи розваги. Розваги на користь нудьгуючих
простоюють багатий. Деякі знаменитості спорт використовується, щоб відвернути під
привілейоване увагу від реалізації, як експлуатував вони насправді.

Спорт Знаменитості, елітарні артисти, які роблять все, щоб виграти, перерва
записи і поклонятися (Обожнював) , Потреба учасників спорту, щоб отримати
визнання елітарності + Спонсори

(Жадібні Баришніков) & Співучасники погані ЗМІ створили гидоту: ' знаменитість
Спорт ».
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знаменитості спорту Учасники, оплачуються (Безпосередньо, автори, гранти ..) професійні
аніматори. Австралійський футбол правила, автоперегони, Бейсбол, Баскетбол, Бокс,
шахи, Крикет, Велоспорт, Гольф, хокей з шайбою, Гран-Прі, GridIron, Яхтинг, регбі, Скачки,
Гонки на мотоциклах, Теніс, Олімпійські ігри, Para Олімпіада, футбол, плавання, зимові
Олімпійські ігри , боротьба ...

Celebrity спорт потребує мета побудови об'єктів (Зал, стадіон ...) , інфраструктура (Рейкові,
дороги ..) , Це витрачає ресурси громади та часто створює довгострокові (Шир) борг. Ці
об'єкти є Energy марнотрат і створити багато сміття. Припинити будівництво цих об'єктів і
знести існуючий. Ці події поставляють розваги, алкоголь, кола, інші солодкі напої, азартні
ігри, нездорове харчування (Жирна, жирна, солона) часто супроводжується насильством (Акти
вандалізму, нападу, гнів, кидання предметів ..)

Заходи створюють багато сміття (Пляшки, продукти харчування, папір, пластик, банки)
які потребують зберіганні (Landfil) , Азартні ігри призводять до скоєння злочинів: шахрайство

(Nobling, такелаж результату ..) , Залякування, шантаж, насильство.
Celebrity спорт основна причина торгової наркоманії. Маркетинг створює попит,
використовуючи лояльність місцевих кумирів (Спорт) Знаменитості водити пристрасть до
шопінгу (Передача, сміття, paraphenelia) , Ви дурень платити занадто багато для одягу і взуття!
Шанувальники поводяться як зомбі

(Безглузді) ,

Celebrity спорт через спонсорів збільшує Наркоманія: Алкоголь, куріння, азартні
ігри, Магазини, наркотики ... Ці Схильність є тягарем на окремих осіб, сімей і
суспільства.
Спорт Знаменитості жадібні ЗМІ створення для збільшення прибутку для себе та
інших жадібних спекулянтів (Гральні провайдери, небажана фуди, виробники
алкоголю, виробники куріння, порнографія, проституція ...) , Після того, як
популярність Знаменитості спадання вони відкинуті і замінені нова знаменитість.
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Необхідність залишатися популярною, щоб виграти, наводить Спорт Celebrities, щоб дослідити їх темні. аморальність
(Перелюб, оголеність, порнографія) використовується, щоб привернути увагу. зловживання алкоголем
або наркотиками (Алкоголь, куріння, наркотики, стероїди) використовується для стресу і, щоб не
відставати від виступу. Жадібний Trashy ЗМІ використовують таку поведінку, щоб збільшити прибуток і в
кінцевому підсумку скинути знаменитості вони створили.

Використання спортивних знаменитостей, як рулонні моделі і Кумири, є неприйнятним.

Спорт Знаменитості помилкові кумири вони ображають 1GOD. Педагоги, які просувають
знаменитості спорту замінені. Батьки, які дозволяють їх дитині грати знаменитості спорту і
шанування Спорт Знаменитості безвідповідальні погані батьки. ці погані Батьки
перевиховати спільноти.

Спорт у вільний час розвага хобі не працює. ледачий (Німий)
Університет стипендіат ОТРИМАТИ в (Спорт) , Університет, спонсори і паскудної ЗМІ створити ледачий,
тупий даремний Спорт Cebrity. Університет закритий, Спонсорство закінчується, погані ЗМІ закриває,
спорт знаменитість отримує низьку оплачувану роботу с. Там немає місця для спортивних працівників
засобів масової інформації в засобах масової інформації.

Кінець знаменитості Спорт знесуть місця ...
Замінити участь громадськості діяльності Товариства дозвілля.

C redit P rovider, P redator - ль-е ер, Ло ан - акула Надання кредиту (Карти, кредит,
буде платити) з метою отримання прибутку є хижим кредитування операції «лихвар». Хижі
кредитування дозволено і заохочується корумпованим злочинним урядом. Хижацьке
використання кредитор злочинців (Колектор) зібрати свій кредит.

Кредит на прибуток Ends! Це провайдери закриті і
переслідуються, Міссісіпі / R6. Уряд, який дозволяє і / або
заохочує хижацьке кредитування замінюється,
переслідуються, Міссісіпі / R6
Піклувальник опікуни потурати Непроцентний позовну силу кредити. Ви тільки окупити суму позичити (Без
зборів, ніякого інтересу) , Вам не доведеться платити назад, якщо ви не можете зробити це. Якщо ви
робите, коли ви можете, не окупити більш ніж на 10% від вашої щотижневої заробітної плати.
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Піклувальник-хранитель потурати позовну силу кредити. Тому немає ніякого відділу
збору.

Колектор закривається імобілізованим Міссісіпі / R6
Deceitful- упаковка ( Споживач-шахрайства) МС / R3
Прибуток орієнтованої економіки дозволяють аморального злочинця " лукаво Упаковка ( Обман
споживачів) ». Споживачі потребують захисту від брехливих, безчесних і жодних спекуляцій
виробників, виробників і роздрібних торговців, які використовують «брехливі упаковки» (Вниз
проклейки зміст) скористатися (обібрати) споживачів.

Приклади того, як працює підступні, нечесні і жадібні системи.
Вироблене продукт поставляється в упаковці 0.440kg використовуючи свій лейбл бренду.
Той же самий продукт також позначений як рітейлерів Головна- марки, але зміст пакету
зводиться до 0.415kg. Це робиться для того, роздрібний торговець може продати свій
будинок бренду за нижчою ціною, ніж виробник бренд. це обдурити (Брехливий, нечесний і
жадібний трик) споживач, думаючи, що будинок-бренд є угодою з-за його більш низькою
ціною. Коли насправді, тому що споживач отримує менше продукту немає заощаджень і
іноді споживач насправді в кінцевому підсумку платити більше. Обман споживачів !!! Міссісіпі
/ R3

1 виробник упаковує свій продукт в 0.440kg пакета. Інший Марка використовує ту ж
упаковку розміру, але в брехливої, нечесної і жадібним чином ставить тільки
0.425kg продукту. Якщо продукти продаються за тією ж ціною, другий виробник
робить великий прибуток. Споживач отримує менше продукту на ту ж суму грошей
витратити. Споживач обдурили. Якщо другий виробник продає за нижчою ціною,
його продукт схожий на угоду. Тому що менше продукту в 2-му корпусі, отже, він
повинен продавати дешевше, робить його угоди більше. Другий виробник
сподівається, що в брехливої, нечесної і жадібним чином, що споживач не буде
перевіряти вагу, так як його упаковка схожий на конкуруючі продукти. Обман
споживачів! Міссісіпі / R3

Упаковка часто приходить з менш повним змістом (Понад розміру pack- старіння) , Упаковка
призначена для зберігання 6 елементів, але містить тільки 5.
Цей обман призначений для обману споживачів в вважаючи, що вони отримують більше, ніж вони
насправді отримати! Обман споживачів !!! МС / R3
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Отримати менше> платити більше! Виробник додає менше солі і / або цукру.

Мітки продукту «Зниження» і витрати більше! Зниження є донести до споживача був за
додаткову плату (Щось виймають, зменшений) , Тому більш висока ціна не потрібно. Чи не
правда, немає додаткових витрат. Виробник поклав менше, тому ціна повинна бути нижче. Обман
споживачів !!! Міссісіпі / R3

Імпортні товари упаковані, щоб виглядати як місцевий продукт. обман споживача Міссісіпі / R3 , Місцевий
продукт упаковують дивитися іноземні, імпортований.

обман споживача Міссісіпі / R3 ,

Чи обов'язково:

Уряд стандартизувати упаковки розміру контенту:
твердий грам г

рідина мілілітр мл

кілограм Кг

літр L

тонна T

кілолітр Kl

1 г > 2 г > 5 г > 10 г > 20 г > 50 г > 100 г > 200 г > 500 г > 1 Кг > 2 Кг > 5 Кг > 10 Кг > 20 Кг > 50 Кг >
100 Кг > 200 Кг > 500 Кг > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 мл > 2 мл
> 5 мл > 10 мл > 20 мл > 50 мл > 100 мл > 200 мл > 500 мл > 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 >
Стандарт застосуємо до комерційної, промислової, особистої упаковки.

Примітка! Імператорські заходи застаріли.
Всі Упаковка підлягає вторинній переробці.

PS-1 ( стандартна упаковка) покриває потреби споживачів: чесно легко порівняти величини
продукту & упаковку. тверді маси (Г / кг / Т) і рідкі маси (Мл / л / Кл) упаковані, розподілені і
продається в кількостях, зазначених в таблиці. Упаковка повинна бути вторинній переробці.

кінець Лукаво-Packaging

встановити UCG PS-1 ( стандартна упаковка)
споживче керівництво
Тверді і рідкі вантажі повинні показувати ціни 1 кг / 1л порівняти ціни +
фактична вага та ціна.

продукт з низький кг / л ціна є УГОДА.
Підтримка стандарту PS-1 Упаковка покарати брехливу Упаковку
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майно ( спадкування)
У егоїстичною жадібності відомою суспільство після смерті
індивіда він є загальним для передачі на позиції, влади і
багатства. Створення Elite нетрудовий незаслуженого положення,
влади і багатства. Така поведінка є причиною і ефектом багатства
апартеїду.
Багатство апартеїд, злочин, Міссісіпі / R6 Примітка! Ухвалення Естейт також тягне за собою
прийняття минулого боргу, провини & відповідальності!

Спадкування позиції закінчується. Вона замінюється просуванням по досвіду роботи
+ подальшим вивченням + стаж.
Спадкування влади закінчується. Вона замінюється вільно мульти кандидата
обраним комітетом.

Лідерство-тиранія (Спадковий / політичний) вона закінчується.
Керівництво виборного комітету є справедливим.

Спадкування багатства Ends. Все це йде в дохід уряду.
Піклувальник передача зберігачем на наступності знань, пам'ятні речі, традиції,
вірування .. Піклувальник прохід опікуна на дух спільноти і відповідальності. Піклувальник
проходять опікуни по філософії
1GOD 1FAITH 1Church. Вони також передають їх керівництва, то " Законодавець

Manifest ».

іноземна власність ( зрада) Міссісіпі / R7
Надання іноземцям контролювати, експлуатувати власні, розкрадання ЗРАДА

Уряд, який дозволяє Іноземцям скористатися (Обібрати) з Locals здійснює
Зрада (Злочин) , Уряд заміщається і переслідується. Міссісіпі / R7

Приклади того, як працює іноземна власність Зрада:
іноземна власність змінювати, корумпованою і руйнує місцеві: культури, робочі місця, традиції,
цінності ... Іноземні власності грабують місцеві: З охорони інтелектуальної власності, ноу-хау, ресурси,
багатства ... Іноземні власності Закінчення. Вільна торгівля Ends.

іноземна власність диски до земельної і нерухомості ціни. виготовлення
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Вдома не доступні для 1 вулиця додому покупців. Результат, збільшення
бездомним ... Зовнішня Власність «Фріхолд» (Земля, нерухомість) Закінчення.
Він конфіскував без компенсації.

іноземна власність суб'єкти призводить іноземні
лідерські позиції. Заперечення місцевих жителів, щоб
утримувати ці позиції. Зменшення промо- можливість ції,
зростання безробіття

,,,

Dumming вниз місцевого персоналу.

іноземна власність результати виробництва в імпорті їх поставок. Замість того, купувати
місцеві. Також місцева інтелектуальна власність приймаються у відкритому морі!

іноземна власність Розваги підриває місцеві таланти & свої можливості. Промивання
мізків місцевих жителів, щоб стати іноземною культурою клонами втрачає свою
сутність. Іноземна власність розваг є найбільшою загрозою для місцевої культури,
звичаїв, діалекту і традиції. Якщо американські годинник американського розвага.
Якщо ні, не дивлюся американське розвага.

іноземна власність призводить до місцевого багатство відбувається за кордоном.
Залишаючи місцеві жителі бідних і знедолених. Іноземні Майстри, які володіють місцеві селянські
слуга.

іноземна власність франшиз знищити місцевий бізнес, єдиність & різноманітність. Підрив
місцеві традиції, які змушують непридатною чужу культуру на місцевому співтоваристві. Зрада
місцевих жителів.
іноземна власність ресурсів призводить до іноземного власнику продажу ресурсів
дешево в свою країну походження, які отримують їх. Пограбування місцевих жителів на
ресурси і їх багатства. Дозволити Іноземці володіють місцевим ресурсам Зрада, Міссісіпі / R7

іноземна власність виробництва продуктів харчування і розподіл продуктів харчування.
результат: Виробництво продуктів харчування обслуговує експорт залишаючи місцевих жителів з
Експортно відхиляє за високими цінами. Крім того, деякі місцеві продукти будуть замінені на чужій дієті.

іноземна власність Мідії є вторгненням приховано. Іноземні ЗМІ впливає на
місцевих жителів на користь іноземців. Знищення місцевої культури, спадщина &
традиції, розбещує Політики, уряд.
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Уряд втрачає свій суверенітет, betrayes місцеве населення, здійснює Зрада, Міссісіпі
/ R7
іноземна власність часто призводить до шантажу. Іноземне багатонаціональна вимога
уряд дати їм подачку, податок за свободу і дешева робочу силу. Уряд погрожує, що якщо
вона не капітулює на попит іноземних власників. Вони знайдуть уряд, який дійсно
задовольняти свої потреби і перемістити їх роботу там. Наприклад, уряд Австралії
регулярно виплачується (100 мільйонів) до іноземних багатонаціональним автомобілів
компанії. Вони послали додому і збільшити їх іноземні акціонери дивіденди Виконавчих
бонуси. Примітка!
Австралія в кінці кінців, сказати не іноземним виробники автомобілів шантаж. автовиробники (Ford,
General Motors, Toyota) закриті заводи, стали імпортерами. Піклувальник-зберігач не
використовувати транспорт від цих компаній, вони не можуть довіряти.

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТІ транснаціональних корпорацій !!
іноземна власність можливо через зраду корумпованого уряду. Державні та
урядові-співробітники, що полегшують це зрада повинні бути замінені і притягнутий до
відповідальності за «Зраду»: Міссісіпі / R7 ,

Чи обов'язково:
Скасування іноземної власності з: Компанії, Виробництво, активи, інтелектуальна
власність, виробництво первинного, ресурси, землі, нерухомість! Без компенсації.

Замінити іноземні належать підприємствам з CRON ( Спільнота Run належать не для отримання
прибутку) ! Підтримка Cron! Shun багатонаціональних корпорацій!

Замінити і переслідувати в судовому порядку (Зрада) Уряд своїх державних службовців, які
дозволяють або заохочують іноземну власність! Міссісіпі / R7 Іноземна власність є вторгнення і
окупація без застосування військової сили. Захистіть свою громаду від цієї загрози.

Дозволити тільки імпорт, які не конкурують або замінити місцеві товари & послуги. Заохочувати
місцеве виробництво, щоб уникнути необхідності імпортувати.

«Скасування іноземної власності»

'SAVE Local ТРУД'
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франчайзинг ( Бізнес-модель: Клонування) Міссісіпі / R6
франчайзинг є клонування системи маркетингу Жадібність, спекуляція. Це використовує
певний бізнес-модель, ніж самі клони. Призначено для посередньої невеликий спекулятивної
капіталісти. Для поширення раку, як

(Глобалізація) над планетою. Клієнти втрачають identy. Вони дивляться і їдять те ж
саме в NewYork або Берліні. Безглузде Zombies.
Клонування є дешевим бездумним копіюванням. глобалізація Анти- 1GOD!

франчайзинг руйнує місцеві традиції, унікальність, різноманітність, культуру. Більшість
Франшизи «США» або на основі систем США маркетингу. Вони пропонують часто
нездорові продукти: Eg Junk фуди, США і їх культури-клони є основною причиною
«цукровий діабет» Зубний наліт, «Наліт на ожиріння (Ворвані людина) », Високий тиск
крові епідемії, вугрової ... Франшизи знищити місцеву кухню, моду ... Товариства і уряд,
які дозволяють іноземним франшизам працювати зраджувати місцеву кухню,
спадщина, традицію і населення, Міссісіпі / R7

франшизи знищити різноманітність, продаючи «Дизайнер-одягу». Цей одяг формений (Джинси
..) для людей, які зраджують свою культуру & спадщина, безглузді, примітивні, тупі
клони. Shun ці манекени!
франшизи з їх гладким маркетингу (Використовуючи людські слабкості &
легковірність) є основною причиною для наркології:
Шопоголік і Gadget Junky! Франшизи під укомплектовані, використовувати погано навчених
недоплачують юніор, викрійки. Обслуговування клієнтів є поганим або не існує. Більшість «Пільгові» і
«Продаж» є шахрайство!

Депозитарні опікуни вважають, що франчайзинг є анти 1GOD , це підриває 1GOD-х дизайн
локальної унікальності і різноманітності.
Франчайзинг є глобальним кидає виклик 1GOD-х Анти глобалізації.

Чи обов'язково:
конфіскувати ( без компенсації) все Франшизи і конвертувати їх в місцеві CRON ! карати
Жадібний Франчайзі клітина їх, МС / R6
Підтримка місцевого унікального традиційного бізнесу (В перерахунку на CRON) ,
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Захист громад спадщини:

Протистояти франчайзинг, глобалізація та
Зовнішньоекономічна власності

фригольд державні землі розграбовані від спільноти ...
фригольд земля громадська земля розграбована від спільноти корумпованого
злочинного уряду (Прибрати уряд, притягнути до відповідальності) , Цей тип
уряду або роздав землю
(На корточках) або продав його злочинні жадібні, паразитарні, хижі, спекулянт (Спекулянти)
, Наземні спекулянти Паразити, МС / R6 !

Кінець Freehold! Підтримка Шир Land власності!
фригольд земля використовується інвесторами спекулювати
(Gamble) сподіваючись підняти ціни на нерухомість (Про- fiteering, приріст
капіталу) заперечуючи Шир доступного житла. Інвестори також використовувати
безумовне право землі для уникнення кримінальної податкового (Негативна
передача) , МС / R6
Деякі інвестори зводять кволі будівлі & обтяжень оцінений в оренду.
Люди, які не можуть платити стають бездомними. Інвестиції в
нерухомість не дійсно купив для орендного доходу, але
використовується в якості ухилення від сплати податків. Результат
гниючої середовища проживання людини

(Люди переїжджають з тарганів і гризунів рухатися) , Мешканці лорди вільно
власності без компенсації і є в клітці, МС / R6
фригольд земля приватна власність на землю. Позбавлення використання спільноти землі для
блага всіх. фригольд (Ні Trespass) заперечує використання всіх пляжів, озерні і річкові фасадів,
заперечує пікніку на поле для гольфу .. «Багатство апартеїд». Це зло. Вона закінчується!

1GOD створив планету Земля, щоб використовувати і в
рівній мірі на всіх людей.

Фригольд земля і приватні житла прикро 1GOD. FREEHOLD
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ! ! ! ! ! ! !
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Чи обов'язково:
Вся земля знаходиться у власності графство ( Місцевий уряд) , На землю крадуть товар. A Shire
не платять компенсації при передачі титулу. Власник орендаря може залишатися в будинку, поки
вони не хочуть рухатися або померти. Тоді Шир бере на себе управління (Ні нерухомості для
нерухомості) ,

Інвестиції в нерухомість і земля і будівлі приймаються контроль пройти без компенсації
з боку графство , Інвестор переслідується за «злочини проти спільноти» МС / R6 Інвестиційні
Кінці нерухомості!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
глобалізація не є частиною долі людства.
1GOD зробив це дуже ясно, що
глобалізація не є частиною долі
людства. 1GOD
віра в 7Tribes розвивається незалежно один від
одного і окремо (Карта) ,

1GOD хоче людство до

«СТОП» ГЛОБАЛІЗАЦІЯ !!
Якщо людство не ' СТОП' глобалізація потім
1GOD буде діяти. Чи не гнів 1GOD слухайте 1GOD-х
увага: Розпилення Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, кредитна
криза в США, Лондонського Сіті.

Глобалізація є частиною ланцюжка Зла. Глобалізація була захоплена Жадібні
Баришніков, які будуть використовуватися для їх продажу Pyramid маркетингу (Вільна
торгівля) зберегти прибуток зростає, поки вони не закінчаться країн і ресурсів. Вільна
торгівля глобалізація це приводиться в рух міжнародних компаній, що експлуатують
працю, шантажу і недо- видобуток уряду. Багатонаціональні підривають суверенітет
країни. Провідні до корупції і експлуатації! Розібрати Транснаціональні конфіскувати
активи без компенсації і перетвориться в місцевий CRON. Багатонаціональних'S END!
ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ END'S!

Жадібні Спекулянти встановили пропагандистські організації: G20
(Жадібні Двадцять, основна причина забруднення) , G8 (Жадібний вісім) МВФ

(Міжнародний валютний фонд, світові акули позики) ФВС (Всесвітній економічний форум,
publizist жадібність) СОТ (World Trade Будучи організаційно
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Ції, причина багатства апартеїду) , .. Ці організації промивати мізки громадськості, що
жадібність це добре, прибуток хороша і глобалізація є відповіддю на всі наші проблеми. Реальність
глобалізація використовується для costcutting. Рухаючись в країни, які мають більш низьку
вартість структу- TŪRE. Звільнення людей в одній області і використання рабської праці в
іншому

Зниження витрат досягається за рахунок використання неповнолітніх
дітей в нездорової небезпечних виробничих площ. Вони недоплатили
недоїдати працювати довгі години без перерв, без святкових виплат,
без користі для здоров'я. Відсутня на дитячих переживань,

грати і освіту. У той час як Жадібні Спекулянти сміються всю дорогу в банк вихваляючи
свого кумира «глобалізації». Це зло закінчується!

Там, де діти не доступні жінки (Інший нижчий) використовуються. Жінки звертаються
часто гірше. Під час роботи при тих же самих нелюдських умовах, що діти багатьох
жінок також повинні надавати сексуальні послуги (Згвалтували) , Багато чоловіків
експлуатуються, але, як правило, не так погано, як діти і жінки. Це зло закінчується!

Підтримка кінцевих Глобалізація 7 незалежних провінцій:

Африка, Амазонія, Америка, Європа, Монголія, Океанія, Persindia ,

Весь Міжнародна вода кінець. Вони розділені між 7 провінцій. Це нова
норма.
Чи обов'язково:
Всі глобальні організації: Політичне, військовий, комерційний, спорт, розвага,
закривається. Люди міграції Зупинка (Без рухомих до інших провінціях) , Немає
поїздок у відпустку в інші провінції.
Немає глобальної культури. Глобальні організації: Співдружності Націй
(CN) ФІФА (Футбол) , G20 (Забруднювачі) МВФ (Акула позики) Олімпійський

( МОК ) НАТО (Найманці) ОПЕК (Забруднювачі) ООН (Об'єднані Нації

) ,,, є анти 1 GOD. Вони закриті.
співдружність з націй ( CN) встановлений англійськими піратами
грабують, поширення: рабство, рабська праця, несправедливості,
культурний геноцид, апартеїд багатства, алкоголь, куріння, азартні ігри,
торговельні наркомани, поганий і корумпованою закон, капіталізм,
елітарний спорт, церква Англії (Зло язичницький культ) ,
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сьогодні (CN) є маріонеткові режими (Уряду) які допомагають в розграбуванні
своєї країни на користь англійської потомственого тирана. CN, розчиняють і
народи звільнені.
ФІФА організація Корумповані знаменитості Спорт. Відходи ресурси
громади. Замкнений, переслідуються: МС / R6
Центри ФІФА знесені, земля використовується більш вигідним шляхом
співтовариства.

МОК працює цирк (Олімпійські ігри) , Отримуючи країну витрачати мільярди на
Freakshow розваг. Конферансьє прагнути до елітарності, використовуючи
законні та незаконні добавки стають неприродними виконавськими виродками.
Олімпіада Жадібність ініціативи витрачати мізерні ресурси, які необхідні для
ліквідації бідності. Інтермедії жаху була додані Паралімпіади тут відключені
висміюють. Заткнись + МС / R6

Центри МОК знесені, земля використовується більш вигідним шляхом співтовариства. Все
фінансування до кінчиків спортсменів.

НАТО наймана армія Європи, яка служить США глобального хуліганства &
експлуатацію. НАТО вбиває мирних жителів і знищує інфраструктуру &
будинку. Він розчиняється і його Військові злочинці і Повстанці в клітці: Міссісіпі
/ R7

НАТО з його зброєю масового знищення: A
(Atomic) , B (Бактеріологічний) , C (Хімічний) є головною загрозою для
виживання людства.

ОПЕК масло-Картель холдинг Людство в заручниках! Картель
розчиняють і її члени переслідуються: Міссісіпі / R6
Спалювання нафти Закінчення! Перетворення нафти в пластикові кінці!

ООН служить користь країн з правом вето. Ці країни, є найбільшими
торговцями зброєю, який заперечує людству світу.
ООН не вдалося людство. Це не зупинило:

Дитяча праця ( Порнографія, як солдат, робочий)
забруднення ( Атмосфера, повітря, грунт, космос, вода)

тиранія ( Спадкові, політичні, кредитні, прибуток, багатство)

геноцид ( Політична, расова, релігійна, різанина)

бездомні ( Лихварі, Slumlords, Багатство Апартеїд)
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голодування ( Більш поливу, свіжі забруднення води і харчові відходи)

порнографія ( Дорослі, тварини, дитина, такий же і змішаний підлогу)

бідність ( кредит, дискримінація, безробітні, багатство апартеїд)
спекуляція ( Cartell, приріст капіталу, монополія, завищена, хеджування)
рабовласництво ( дитина, борг, дорослі, проституція, недоплатили робота)

відходів ( Disposables, junkproduction, над виробництвом, упаковка)
схильність ( Алкоголь, наркотики, азартні ігри, переїдання, Магазини,

куріння)

генетичні модифікації ( Тварини, мікроорганізм, Рослини,
люди)
багатство апартеїд ( Нерухомість, В-справедливості, Tax-уникнення, Tax
притулок)

ООН розчиняється!
Людству охоплює «законодавцем Manifest»

Глобалізація підриває 1 БОЖА дизайн.
Глобалізація обурює 1 БОГ!
Shopping-центр / Торговий центр ... капіталістична-Retailingсистема Greed, прибутку, відходів і забруднення навколишнього середовища ,

Торговий-Center, Торговий центр частина капіталістичної-Retail системи маркетингу Greed, прибув,
відходи і забруднення навколишнього середовища. Shopping-центр, торговий центр заохочення
дублювання. Дублювання покликане знизити ціни, дати краще обслуговування, підвищити конкуренцію. Це

фантастика капіталістичному БРЕХНЯ !!! ...
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3 супермаркети продажу майже ті ж продукти за тією ж ціною. 99% від цін ідентичні
рішення конкуренції фантастики. Дублювання дорого роблять більш низькі ціни міфу. Зниження
витрат, під персоналом, погано навчені недоплачують (Юніори, Casuals) результат
персоналу в поганому або неіснуючий «Обслуговування клієнтів». Тиражування Кінці!

дуплікація призводить до розтрати площі. Більше простору статі потрібно більше меблів встановлені.
Використовує більше енергії, створюючи потреба в більш екологічно чистих електростанцій ... Все це
створює більше «Сміття», «забруднення» & вартість.

покупка Центри заохочують нічний стиль життя (Використання високих енергій) , Покупки,
коли його темно. Це шкідливо для здоров'я тому ' графство «S» накладають ' Ніч Curfew. Торгові
центри дорого побудований, підтримувати, споживають багато енергії, марнотратно
Дублювання і створюють багато сміття.

франшизи є основною причиною для купівельних-центрів.
Франшизи під укомплектовані і використовувати погано навчений недо- оплачуються (Юніори,
Casuals) персонал. Франшиза руйнує місцеві традиції, кухня, культура, унікальність &
різноманітність. Захистіть ваше співтовариство! Закрийте всі Франшизи!

Існує кращий спосіб: CRON-Retail & Bazaar комплекс ( CRBC) ,
Замінити Торговий центр & Shopping Mall-с CRBC.
CRON-Retail Модель поєднує в собі всі роздрібних потреби, для Гуртожитки кластера, в 1
ритейл-комплексі. CRON Retail замінює без дублювання всіх франшиз: продукти харчування,
тканину, різноманітність ... Cron-Retail замінює Fast Клонів продуктів харчування з здоровим
напої Баром. Базар роздрібний продаж домашніх продуктів і preloved пунктів.

D emand! CRBC ! O%
CRBC є 4 рівня (Рівень землі, рівень 1, рівень 2, рівень 3, Сонячний дах панелі) будівлю.
Перший поверх: зберігання, товари в і товари з для роздрібної торгівлі, базар.

Рівень 1: хрон-Торгова площа, включаючи напої Бар.
Рівень 2: Базар, все домашнє, попередньо любив.
Рівень 3: Управління та робочі перерву області.
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1.3.7. графство день

свята
CRBC знаходиться поруч з " SMEC ' ( Ширше медичний і утворення комплексу) ,

Обидва оточені комунальні касетний житлово-Шира Work каплицями. Всі вони є
частиною Шира Oasis!

Замінити Торгові центри & Торгові центри з:
CRON-роздрібний & базар Комплекси ( CRBC) ,

Tax-уникнення Tax-уникнення є Crime: МС / R6
Податки необхідні, так уряд може виконати своє зобов'язання і очікування своїх людей. Люди,
які уникають сплати податків, не мають права на використання: Public (Освіта, охорона здоров'я,
парки, пенсії, дороги, транспорт ..)
послуги. Ухилення від сплати податків є злочином, Міссісіпі / R6 ,
Мінімізація Податок Ухилення від сплати податків! Трасти Ухилення від сплати
податків! Податкові віднімаються Пожертви Ухилення від сплати податків!
Інвестори також використовувати безумовне право землі для уникнення
кримінальної податкового (Негативна передача) , Ухилення від сплати податків
краде зі спільноти! Міссісіпі / R6

Уряд, що дозволить ухилення від сплати податків замінюється, стягується: Міссісіпі / R6

Tax-піратству! Країни Tax притулків обнадіюють іноземців грабувати свої
країни і депонувати награбоване в своїх банках. країни Tax притулків закриті. Їх
Банки і уряд:
Міссісіпі / R6 Податкове притулок Уряд також має компенсувати (Недоїмки,
каральні компенсації і витрати) розграбована країна.
Tax-житло: Аляска, Андорра, Багамські острови, Беліз, Бермудські острови, місто
Лондон, Cayman, Кюрасао, Кіпр, Делавер, Дубай, Флорида, Острів Мен, Джерсі, Гернсі,
Гонконг, Ірландія, Ліхтенштейн, Сан-Марино, Люксембург, Монако, Невада, Панама,
Сінгапур, Сейшельські острови, Південна Дакота, Швейцарія, Техас, Теркс і Кайкос,
Вануату, Ватикан, Віргінські острови, штат Вайомінг.

Tax-уникнення Закінчується!
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Винні активи роздягли і в клітці! Міссісіпі / R6

ZERO Толерантність до ПОДАТКОВОЇ-УНИКНУТИ

нетрудовий щось отримали не заслуга праці або
обслуговування

нетрудовий може бути Позиція, влада чи багатство окремо або в комбінації. Незароблених
Позиція, Power або багатство є частиною аморальної культури ланцюга Зла.
Незароблене недостойний, анти
соціального, не виправдана вона не
переносяться спільнотами.

Незароблених Посада: Спадкові, Corrupt просування або Злочинна діяльність
індивідуально або в комбінації.

спадкові: Батьки передають дітям позиції ...
продажний просування: Розширена сім'я або друзі просунуті ...
злочинець просування: Призначено через знущання, погрози, насильство ...

Незароблених Позиція скасовується, закінчується. промоутери отримати Міссісіпі / R6

Незароблених Потужність: Спадковий, корупція або інша злочинна діяльність
окремо або в комбінації.

спадкові: Монархія, Royalty, політичні Тирани, Dynasty, ...
корупція: Групи інтересів поставити маріонетку влади ...

кримінальна: Злочинці, Invaders / Окупанти покласти ляльку в силі ...
Незароблених Потужність залишення, закінчується. Промоутери отримати, Міссісіпі / R7

Незароблених Багатство: Спадкове, дохід, перевага роботи, елітарна Перка або
Злочинна діяльність індивідуальна або в комбінації.

спадкові: Estate ...
дохід: доходи, отримані, але не заробили
наприклад, приріст капіталу, дивіденди, відсотки, рента, виграші, ...
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Робота вигоди: для більш високих грейдов (Пільги, додаткові пільги) :

,

страхування (Здоров'я, стоматологічна, життя, вихід на пенсію) , Дослідження, подорож, ...

Елітарна Перкі: Авіаперельоти, Охоронці, бонуси, по догляду за дітьми, членство клубу,
Семінари, ескорт, знижка Кредит, Фітнес-інструктор, страхування (Здоров'я, стоматологічні,
життя, дохід, вихід на пенсію) , Лімузин і водій, Shelter, обмін прибутку, канікули ...

кримінальна: наприклад, Шантаж, шахрайство, ідентичність крадіжки, крадіжки, ...
Все незароблених Багатство конфіскується, закінчується. промоутери отримати Міссісіпі / R6

Примітка! Вище робота вигода і елітарна Перка не працює, пов'язані і не оплачуються
роботодавцями. Співробітники, які отримують або все з перерахованих вище переваг у них
скасовані.

Спадкова передача Положення, влада і багатство включає в себе передачу «вина» і борг. Predesessors,
батьки передають свою злу, злочин & винність до наступного покоління. Нинішнє покоління
несе відповідальність за попереднє покоління. Піклувальник Гардіан виступає проти
спадкової передачі позиції, влади і багатства. CG підтримка відповідальність за спадкову
«Провину» і «боргу» передачу.

Незароблений є Undeseved Неприпустимо! Це закінчується!

союз ( працю, працю, торгівля) являє елітарні жадібні працівник.
Довідкова інформація: Спадкові Тиранії використовували систему класу, щоб розподілити
багатство Королівства. Індустріалізація сприяла створенню 2 нових класів, приватна власність (Паразитарний,
хижий, спекулянти)

спираючись на кредит і працівників без прав і захисту: нездорові, небезпечні, брудні умови праці;
тривалість робочого дня, недоплачують, що не лікарняний, рабська праця в даний час немає
Дачна; дитяча праця; частина жіночих умов праці регулярно брудного огидного згвалтування.

Спадкова Тирана швидко уклала угоду з підприємцями і промисловцями (Паразитарний,
хижий, спекулянти) , Royals і роялісти б отримати інсайдерську інформацію, відкати &
преференційні угоди. Паразитарний, хижий, спекуляція приватної власності капіталіст
не має ніяких обмежень на скільки вони могли б експлуатувати робочий & інші селянин.
Роялісти б прийняти закони, які захищали б Жадібність, експлуатацію & приватну
власність і пригнічують, криміналізує працівник.
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Несправедливість стала Верховенство закону. Твін Зла, спадкова Тиранія і Капіталізм
став 1 великий мерзотою зла, образливо 1 БОГ!
Спадкова Тирана, роялісти і приватна власність стала самим Зла формою управління і
економічного застосування. Аморальні, несправедливі, Анти- 1GOD! Спадкова Тиранія
закінчується! Капіталізм закінчується!

Робочі і роздратовані Політики замінили деякі Спадкові тиранії з
Політико-тиранії. Роялісти з технократами. Приватна власність з державною
власністю. Бізнес-монополіст (стан
, приватні) В результаті працівники монополій (Тиранії) , Політична Тиранія закінчується!

Профспілки були створені з метою забезпечення рівності працівників. Реальність елітарним уні
утворені людей, які підроблена соціально-справедливість позбавлений досвід роботи, члени
капіталістичної системи. Проникнути потихеньку союзи. Розкрадання членів фондів & члени
зловживають лояльності для своїх власних політичних амбіцій. Профспілки використовують
злочинну поведінку: шантаж, залякування, саботаж, насильство, ... Немає Union Організатор або
адміністратор може бути частиною будь-якого уряду або Opposion.

Чи обов'язково:
Приватна власність, державна власність скасована і замінена " CRON ». Держава
належить об'єкт перетвориться для роботи в якості ' CRON.

Приватна власність об'єкт вилучається без компенсації і перетворюється в ' CRON ( s) ».
Профспілки позбавлені реєстрації. Уряд встановлює зарплату & умова ( WMW) щорічно.
будучи частиною CRON це бути частиною спільноти.

' З ' спільнота є " графство «» R ' у веденні " Д-мк ' ( Прийняття рішень
Комітету 7)
' Про ' належить її працівникам оплачених WMW & волонтери " N ' благотворітельньний (Клієнти,
замовники не скористалися в вимкненому стані)

Для економічного управління, заробітної плати і умов ( WMW) встановлюються щорічно урядом
провінції. Для кращого економічного manage- Мента всього цей здобувач заробітної плати ( WMW) , Немає
більше потрібно для Союзів.
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університет ( коледж) корумпованою елітарним марнотратно освіту.
університети зарозумілий корумпованою елітарні. Вони
використовуються в якості ярлика до багатства і влади. Корумповані
«Old Boys Network. Відходи громадських ресурсів і часу витрачати на
студентах! Магістранти, що не мають досвіду роботи переплачують.

Університети бездоглядності вченого освіти гнатися рейтингом. Які переваги
Адміністраторів, професора (Переплатив підробити) , ...
Рейтинг карбування результатів у великих містах більше, в
далеких місцях. Кампус має будівля великого з великою
кількістю Emty просторів. Даремні Марнославство великі
ландшафтні парки і сади. Ці відходи закінчується!

Рейтинг карбування результатів у створенні непотрібних градусів. Продовження тривалості
курсів. Заохочуючи написання непотрібних Нюксенский.

роздача марний (Дис) Почесні ступеня.
Ранжування результатів карбування в забезпеченні марнотратних
дорогі розваг (Elitist знаменитості Спорт, театр) , Конферансьє
отримати стипендію. Вони кваліфікуватися через їх м'язи або
розважальної цінності, а не використання їх мозку. Це закінчується!

Адміністратори, професори, викладачі, які не не
відвідують кампус більш ніж 150 днів в році, не
більше 4 днів на тиждень, не більше 3,5 годин в
день.

Робити їх ледачі переплачені працівник
будь-якої спільноти.
Для ½ року студенти не можуть навчатися (Адміністратори і Професори потрібно вільний
час) , Подвоєння часу лікуючого. В результаті в Вчених витрачати своє життя &
співтовариство відсутнього на продуктивності.
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½ свято року призводить до нудьги. Нудьга
призводить до аморальності (Алкоголь,
секс-оргії, розум змінюють токсикоманії ...)
і злочини (Напад, рапсове, Буллінг,
Вандалізм ..) , Університети є найбільш
імовірним місцем для SHE бути

згвалтував і чи сексуальну експлуатацію. Найбільші злочинці зіпсовані багаті нащадки (Зарозуміла,
запущений, неприємно, ледачий ..) які, як правило піти з ним. Злочини конферансьє
університету (Спорт ..)

, адміністратори, викладачі прикрили. Заткнись університет.
Ступінь бакалавра часто складається з 24 тематичних модулів і
ідеально завершено в 3-х років. Однак випробовувані не доступні або
скасовані. Розширення досліджень по ½ або 1 рік. Виснаження
студентського життя.
8 з 24 предметних модулів мають важливе значення. Решта не є. Більшість предметів з датовані
часом вони застосовуються роками пізніше. В результаті чого повторно освіту. Університет
Адміністратори: студент, життя, час і багатство зіпсовані, залучити їх до відповідальності, Міссісіпі / R7
& закрити університет (Коледж) повторне використання в якості Шира роботи каплиці і безкоштовну
освіту !!

університети елітарна найкоротший на верхні позиції. Закінчення! Піклувальник
хранитель учнівство кар'єра замінює його :

Учнівство> Досвід роботи> подальші дослідження> просування по старшинству> досвід
роботи> подальших досліджень> просування по ...
UCG1- освіту підтримує " Вчитися і Навчати ' Метод дослідження & ' Вільне
публічне освіту » , Надано в оздоровчих комплексах і освіти, графство
( метикуючи) &

провінція освіту (PHeC, ПРОП, С) , від ненародженої
кремації. Вчитися і Навчати, 1 вулиця вчитися (Опановувати, розуміти) , То Навчіть (Інші,
що ви дізналися) , Потім передати отримані знання в наступні покоління через
знання-безперервність.
Освіта є співпраця між батьками, педагогами і медиками. Вона
включає в себе безкоштовне-освіту, безкоштовне медичне &
учнівства. Немає Університети !!!
Університетські кампуси перероблені для провінціала і Шир безкоштовної освіти, Work каплиць
.. Uni Марнославство парки і сади переробляються
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в городах, садах і святилищ. Uni Адміністратори, Педагоги заборонили освіти і
притягнуті до відповідальності, Міссісіпі / R ...
SMEC ' Ширше медичний і освітній комплекс »

PHeC ' Обласна лікарня & освітній комплекс »
ПРОП " Провінційні Defense & центр надзвичайних ситуацій »

CE ' Спільнота Аварійна служба ».

Безкоштовна освіта 1GOD дав Privilege !!
благодійність ( підроблений)
Оподатковуваним пожертвування є Ухилення від сплати податків! Ухилення від сплати податків краде
зі спільноти! Ухилення від сплати податків є Crime: Міссісіпі / R6

Благодійність, які мають статус податкових вимог донорства підробка! Вони схеми ухилення
від податків, схвалені корумпованого уряду. Чи не здавайте в ці! Закрийте Милосердя і
конфіскувати активи. Судове переслідування уряду, Міссісіпі / R6

Благодійні пожертви, що заохочує кредитної картки.
Ці благодійні організації погано вони підтримують лихвар.
Збираємо людей в борги аморально, зло, неприйнятний для
благодійних організацій. Закрийте ці Благодійні і не
пожертвувати цим! Закрийте постачальник кредитних карт.
Замінити уряд.
Всесвіт Депозитарні Опікуни виступають проти податкової віднімаються пожертвування & кредитні
картки. Вони віра ви пожертвувати, тому що ви прихильні, догляд. Чи не тому, що ви егоїстичні. Особи,
які не повинні використовувати кредитні карти і поставити себе в борги. Це робить їх рабами
облігацій.

У iniators, члени, прихильники і
послідовники «ланцюга зла».
Притягуються до відповідальності. Міссісіпі / R6

1000-х років Зла приходять до кінця.
1GOD дивиться і заміток !!!
кінець
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