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1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo

Evita e Vergoña

CADEA do Mal
O egoísmo, a acción ou o motivo dunha persoa sen consideración por
outras persoas. Unha persoa preocupada principalmente polo propio
beneficio ou pracer persoal. O egoísmo é causa e efecto das 7 ligazóns do

Cadea do Mal: Avaricia > Aproveitamento > Riqueza > Residuos >
Elitismo > Apartheid > A inxustiza.
Os 7links teñen moitas ligazóns de mutación malvada: Deporte de famosos ~
Provedor de crédito ~ Envases enganosos ~ Propiedade ~ Propiedade estranxeira ~

Franquicia ~ Libre ~ Globalización ~ Centro Comercial ~ Evitación
fiscal ~ Sen gañar ~ Unión ~ Universidade ~ Caridade ~

A Cadea do Mal é unha enfermidade comunitaria
Unha enfermidade con síntomas de egoísmo,
corrupción, inxustiza. É unha enfermidade moi
estendida. Esta é a túa comunidade?
Unha comunidade local acomodada ten persoas sen fogar
(durmir en contedores de lixo) subalimentado (comer lixo),
loitando (acosado acosado, perseguido polos cobradores de
débedas) xente. Moita da súa xente vai sen a necesidade

esencias das necesidades cotiás (comida para comer, auga limpa,
roupa decente, albergue accesible, cómodo e seguro). Estas persoas
necesitadas viven na miseria, o que a miúdo leva ao abuso de
substancias (fumar, alcohol, sustancias que alteran a mente).
Esta é unha comunidade egoísta que vive a 'Cadea do Mal'. Incumprindo o seu
deber de decencia humana.Esta é a túa comunidade? Se é así é o teu deber
cambiar as cousas. Non facelo é inmoral é Evil is Anti 1DEUS. O mal necesita
despoxar activos e engaiolar:SEÑORITA R6

1 DEUS está esperando para escoitar de ti.

Cadea do Mal -Oración
querido1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome)
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Solicita axuda para responsabilizar aos membros da Cadea do Mal Pide
que os membros da Cadea do Mal sexan castigados agora e no máis alá

Pregunta aos membros de Chain of Evil, Revive-Bad durante 7
xeracións Que o bo prospere e Chain of Evil se encolle

Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade

Use esta oración cada vez que coñeza a un membro da Cadea do
Mal: Persoa, Asociación, Corporación, Organización, Goberno, ...

Avaricia > A 'Cadea do Mal' comeza cando unha
persoa, un grupo, unha organización ou un goberno
desexan egoístamente ter máis (cousas materiais,
influencia, poder) que calquera outro individuo,
grupo, organización ou goberno.
Avaricia é propiedade privada, reclamación de propiedade intelectual, doazóns deducibles de
impostos, engrenaxe negativa, franquía, evasión fiscal, especulación, explotación de
traballadores (emprego casual, escravitude, mal pagado, menor de idade, pouco saudable,
horas extraordinarias non remuneradas, inseguro, traballo máis, máis rápido).

Avaricia é propiedade privada (capitalismo). A propiedade privada implica
non compartir. É un elitismo arrogante. Propiedade privada de bens e
propiedade intelectual(IP) remata. Os activos nacionais, "IP" transfírense
(sen compensación) á Comarca '. As empresas convértense(sen
compensación) aCROn' (Propiedade comunitaria sen ánimo de lucro) !
Avaricia está especulando (xogo) que os valores dos activos, os prezos e os
ingresos non gañados aumentarán. Especular artificialmente aumenta os custos e
a débeda crediticia (usando cartos doutras persoas) resultando na redución da
accesibilidade. Especular é anti-comunitario, ¡inmoral! Engrenaxe negativa,
canceláronse Freehold! Os futuros, as Bolsas están pechadas. A negociación e a
cobertura remata!
Avaricia é a evasión fiscal (doazón deducible de impostos, minimización de
impostos, abrigo fiscal), roubando á comunidade. A evasión fiscal é un delito,
SEÑORITA R6. A doazón deducible de impostos é corrupción.As doazóns deducibles de
impostos rematan, minimizan os impostos, as rexións de abrigo fiscal están pechadas.

Avaricia está a explotar aos traballadores. Os xefes avariciosos que usan: O credo do
condutor Slave: emprego casual, escravitude, menor de idade, mal pagado
, insalubres, horas extras non remuneradas, inseguras, traballan máis, máis rápido. O credo
do condutor escravo é inmoral e pouco saudable (accidentes, estrés, morte), anti so-
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cial. Os xefes que aplican un "credo do condutor escravo" conseguen,SEÑORITA R6.

Avaricia crea riqueza Apartheid! O apartheid da
riqueza é a principal causa de In justices!
Riqueza de apartheid, as inxustizas son
inmorais, anti comunitaria, anti 1 DEUS

Remate agora co apartheid da riqueza !!!
Non só os individuos son avariciosos. A globalización é
parasitaria, depredadora, lucrativa, cobiza.A globalización foi
secuestrada por Greedy Profiteers. Para ser empregado na súa
comercialización de venda de pirámides(Comercio libre). Para
manter os beneficios crecentes ata esgotar os países, os recursos.
O libre comercio é a globalización das empresas multinacionais
que explotan a man de obra, socavando o goberno.

Comercio mundial

Organización

Remata o libre comercio! A OMC remata!

MU ST - DO:

Toma dende Avaricioso
Dálle ao NECESIDADE
V

Confiscar sen compensación do Avaricioso todos os activos, persoais,
comerciais .., dereitos, seguro de vida, super privado, propiedade ..
Tira Avaricioso de todos os seus títulos (hereditario, honorario, profesional).

Negar Avaricioso cargos de liderado (quítalles os cargos de liderado
existentes ..).
Publicar o seu nome, imaxe (internet, muro da vergoña do concello ..).
Castigar Avaricioso engaiolalos, SEÑORITA R6.

Opoñerse Cobiza, globalización, propiedade libre, propiedade estranxeira, non
gañada, dereitos de autor, patentes, propiedade privada, propiedade ...
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Aproveitamento > o desexo egoísta faise realidade
engañando, deshonesto, despreocupado, inmoral aproveitando
aos demais, gañando vantaxe sobre eles sobrecargando,
negociación de información privilegiada, cobertura, publicidade
enganosa, fraude, explotación de debilidades humanas, traballo
escravo, ignorancia, especulación, corrupción. SEÑORITA R6

Exemplos de Anti 1 GOD Anti Humankind Profiteering:
Envases enganosos implica reducir o contido do paquete, pero non
empaquetar, para aumentar o beneficio.
Sobrecargar correos electrónicos aproveitando a escaseza de subministración.

Fixación de prezos que pertencen a un cártel para maximizar o beneficio.
Especuladores (Bens inmobles)

subindo a casa

negabilidade da accesibilidade

familias en loita a

casa. Aumento dos barrios baixos

e sen fogar.

O montador nacional de chantaxe en "País A" quere beneficios e
desgravacións fiscais do "Goberno A". O "Goberno A" rexeita! Assembler
pide ao "Goberno do país B" que este goberno acepte as demandas.
Ensamblador pecha a produción no país A. Saque os traballadores para
o país "B".

Os beneficios envíanse a casa e páganse como bonos aos executivos

(criminais) e dividendos para accionistas (parasitos).

Como unha multinacional (Ameaza criminal á comunidade, soberanía,
riqueza) opera; despoxar aos países estranxeiros dos seus recursos, riqueza
(produtores primarios, inmobles), propiedade Intelectual (invencións, saber
facer, patentes, marca rexistrada) coa axuda do goberno corrupto.
Reciba folletos, liberdade fiscal e man de obra barata mediante a chantaxe.
Dille a un goberno que se non capitula ante a deminación multinacional
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Nd atoparán un goberno que cumpra as súas demandas (chantaxe) e
mover o seu funcionamento. Usan o seu goberno corrupto para
intimidar ou desestabilizar a outro goberno estranxeiro. Traer
cambios que beneficien á multinacional. Se isto non funciona, é
probable que invaden o país de orixe.

A maior ameaza para a democracia
é a multinacional
MU ST - DO:

Toma do Profiteering
Dálle aos necesitados
(ver A avaricia debe facelo) Perseguir a Profiteer : SEÑORITA R6
Substitúe a propiedade privada por, CROn (Organización sen ánimo de lucro de
propiedade comunitaria) !

Desmontar multinacional (a CROn) procesar a CEO, directores, propietarios:
SEÑORITA R6
PROFITACIÓN FINAL procesar a persoas que se benefician: SEÑORITA R6

RIQUEZA > A vantaxe sobre os demais
acumula grandes cantidades de cousas
materiais, influencia e poder (Xoias,
Inmobles, Luxo, Posicións de poder,
Servidores, Goberno) SEÑORITA R6

A riqueza acumúlase de 3 xeitos:
'Cadea do Mal','Deshonestidade','Propiedade'.

O duro traballo honesto non trae riqueza.
Un duro traballo honesto é bo para o corpo, Alma.

A riqueza é anticomunitaria, non se merece, non é aceptable.
Ser rico é un depredador que atrae a outros depredadores que tamén queren ter
riqueza do xeito que poidan. Os ricos intentando aumentar a súa riqueza ou
mantela farán todo incluíndo: subornar, intimidar, enganar, eludir impostos,
matar, mentir, roubar.
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Goberno corrupto comprado e controlado por leis de cambio rico
para crear "A inxustizaEsta inxustiza é anti 1 DEUS !!! Substitúese o
goberno corrupto e a inxustiza. Os ricos son responsables:
Activo desposuído e SEÑORITA R6.

A riqueza a principal causa do mal
US Bankers Creed: Só os pobres e necesitados pagan impostos.

Paga rica Contador e evasión fiscal.

¡Banqueiros, ricos e contables! SEÑORITA R6
A investigación mostra que os pobres e os necesitados
pagan máis por todo. Os ricos reciben descontos por
volume e agasallos. SEÑORITA R6: para ricos!
Só os pobres e os necesitados están engaiolados. Os ricos
conseguen avogados. Se é preciso, por protección do
goberno corrupta.SEÑORITA R6: Goberno corrupto, rico!

Os ricos son a principal causa de inmoralidade, pornografía e outras
perversións. Os ricos son a principal causa de contaminación e lixo.
Os ricos cren que son máis merecedores que outros, creando elitismo e
apartheid de riqueza. Os ricos que queren manter ou aumentar a súa riqueza
corruptos, subornan ao goberno para sacalo á lei con xustiza.

Ricas pagas multas! Necesitado, pobre vai a prisión.

Os parásitos son ricos, a "cadea do mal". Os ricos son responsables dos
seus anti social, anti comunidade, anti 1 DEUS comportamento!
Os ricos son os activos desposuídos, procesados, rehabilitados: SEÑORITA R6

Despois da rehabilitación, non se lles permite aos ricos posuír ningún activo.
Traballan para a comunidade en 1x wmwata que morren! Os ricos non teñen
dereito á pensión de vellez. Teñen que traballar ata que morren!

Unha rica comunidade, unha ameaza ambiental
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Ninguén merece ser rico !!!!
Residuos > A mentalidade humana non pode soportar demasiado
de nada (cousas materiais, influencia, poder) resultando en
inmoralidade e despilfarro.
O deseño humano implica a vontade de sobrevivir. Para sobrevivir ás adversidades
e constriccións hai que manexalas. Esperanza(Soños) e Xustiza (Responsabilidade)
estás para axudar! Diminuír a esperanza e a xustiza corrompedora ameazan a
seguridade, ¡Supervivencia!

Exemplos de Anti 1 DEUS e Residuos contra a Humanidade:
Moito diñeiro_ cumpre os soños. Quedar sen soños por cumprir _ leva ao
aburrimento, excentricidade, adiccións, inmoralidade, criminalidade, ...
SEÑORITA R6

Moito diñeiro_ leva a gañar unha influencia indebida nunha sociedade que
idolatra o diñeiro e o lixo que crea. A influencia do diñeiro é corrupta,
posibilitada por unha sociedade que se prostitúe a Wealth & Waste!
Moito diñeiro_ leva ao desperdicio de cartos
en elementos non esenciais: Alcohol,
antigüidades, deportes de famosos, xogos
de azar, sexo inmoral, vanidade, chorros,
xoias, mansións, limusinas, dieta pouco
saudable, drogas, áticos, iates, ...
Moito diñeiro + influencia indebida = Poder. O poder adquirido deste xeito está
corrompido. Corrupt Power convértese en inxustiza e tiranía.A tiranía remata,
SEÑORITA R7.

Moito diñeiro provoca un "instinto
de acaparamento". Garda o que
teño e acumula máis. O que é meu
é meu, o que é teu quero de
calquera xeito que poida.¡Quero
todo! Basta nunca é suficiente e
non vou compartir.
A riqueza acumulada quere protexerse doutros gananciosos ganadores e do
goberno de xustiza social. As doazóns deducibles de impostos aos membros
do parlamento aseguran que entenden a quen representan. Outra
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os afeccionados codiciosos son atendidos a través do engano, a deslealdade, o acoso ... A
competencia e os políticos non están dispostos a estar expostos aos políticos, a desinformación, os
rumores, a campaña de intimidación nos medios de comunicación.

O poder rico para garantir que as leis están aí para protexelos do pago de
impostos, ter perdas e cando teñen perdas son rescatados por un goberno
corrupto (US Wall Street, China, Reino Unido City of London ..). Os ricos aínda
non pagan impostos e benefician de todo o que o goberno proporciona.Os
parásitos son ricos, os desperdicios da riqueza da comunidade non esenciais
e o acaparamento SEÑORITA R6
Wealthy Wasters, apoio a Hoarders Globalización. Operan paraísos fiscais
estranxeiros onde aparcan a súa riqueza. Péchanse todos os paraísos
fiscais, quítanse activos, o seu goberno está engaiolado, SEÑORITA R6

Sacar de Wasters Regala á Comunidade
MU ST - DO:
(ver A avaricia debe facelo) Perseguir a Wasters : SEÑORITA R6

Opoñerse e Fin:
Inmobles ~ Paraísos fiscais ~ Propiedade privada ~
Libre comercio ~ Globalización ~ Nacións Unidas
Elitismo > Ter moito, leva a crer na infalibilidade (sendo
mellor, máis merecedor que outros). O elitismo significa
basicamente(1 persoa ou un grupo cre que o son

mellor que o resto, merecen máis elementos non esenciais, máis respecto,
máis dereitos ...) prepotencia egoísta. O elitismo xera: Ambición, apartheid,
soberbia, corrupción, engano, discriminación, deshonestidade, desconfianza,
avaricia, celos, inxustiza, lucrativo, abuso de sustancias, egoísmo, gañadores...

Exemplos de Anti 1 DEUS Elitismo contra a humanidade:
Os elitistas conspiran para darse privilexios extras a costa das demais
persoas. Que é a discriminación e explotación doutras persoas co
propósito de satisfacerse.Os elitistas son anti-comunitarios arrogantes
e egoístas, inaceptables. VERGÓNAOS, EVÁNDATE !!
Elitistas (sanguentos azuis, monarcas, ricos, megalómanos) crer
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por mor da súa cría nacen para gobernar organizacións e países. Sangue
azul*Os monarcas, os ricos e os megalómanos apoian a endogamia. É malo
para as especies (xenes defectuosos). 'Arrogancia doente'. Custodian
Guardian oponse á herdanza: tiranía, riqueza, poder e
posición. *Sangue azul o alcantarillado dun corpo humano. O sangue azul é inferior
membros da especie humana. O menos axeitado para dirixir.

As universidades son arrogantes elitistas corruptos. Úsanse como atallo á riqueza e ao
poder. Corrupta 'Old Boys Network'. Desperdicio de recursos comunitarios e perda de
tempo por parte dos estudantes (titulacións irrelevantes, demasiado tempo libre,
educadores pagados de máis ..)! Os estudantes que carecen de experiencia laboral
pagan de máis. Universidades próximas.

Xogos olímpicos (verán, inverno) son elitistas, corruptos, malgastadores e
deshonestos. Son entretemento elitista (1 gañador, moitos perdedores).
Creando unha enorme débeda con "Shire" para entreter o benestar. Cancelar os Xogos
Olímpicos e pechar o COI.

Os olímpicos non son modelos de campións, heroes, ídolos ou rolos. Son unha
carga egoísta, codiciosa e parasitaria para a comunidade.Torturan o seu corpo
por exceso de exercicio, utilizando suplementos legais e ilegais. Máis tarde na
vida son unha carga para o sistema de saúde comunitario.Malgastan escasos
recursos comunitarios para adestramentos e lugares olímpicos, infraestruturas.
Substitúe o goberno que gasta en xogos olímpicos.
Os deportes profesionais competitivos son elitistas,
corruptos e deshonestos. Apoiado por medios de
comunicación codiciosos e tramposos inmorais que crean e
eliminan as celebridades do deporte.Este entretemento é

patrocinado pola adicción provedores (alcol,
xogo, fumar), levando a trampas, xogos de azar, uso do corpo e da mente que
alteran o abuso de substancias, creando modelos de rol inadecuados ...
Custodian Guardian oponse aos deportes de competición.

Os gardiáns dos custodios do universo cren que cada persoa é herdeira
conxunta de todos os recursos naturais, invencións e propiedade intelectual
(IP), posibilidades e oportunidades acumuladas no pasado e no presente
(xustiza social: distribución igual de todas as mencionadas antes para todas as
persoas).
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A Xustiza Social é un 1 DEUS dado dereito. O elitismo é anti xustiza social, anti
1 DEUS. O elitismo é inmoral, criminal e inaceptable. As leis serven á maioría.
As leis das minorías que benefician ao elitismo son corruptas, inxustas,
substitúense. Os gobernos que fomentan e nutren o elitismo non son aptos
para gobernar. Son substituídos, procesados:SEÑORITA R6

MU ST - DO: Chatarra Elitismo > Establecer

Igualdade sen dar compensación!

Escolas elitistas convértete en escolas públicas!
Hospitais elitistas convértete en hospitais públicos!

Vivenda de xubilación elitista a transferencia é a Comarca casa de xubilados!

Praias privadas convértete en praias públicas!

Clubs de golf convértense en xardíns!
Universidades están convertidos en CROn capelas de traballo!

Arenas Olímpicas, Competitivas Deportivas están demolidos!

Trofeos elitistas, discos son destruídos polo Comarca !
Clubes privados de calquera tipo convértete en dominio público.

Libre convértese en comunidade Comarca propiedade!

Propiedade privada está convertido en CROn !

Hereditario-Tiranía convértese en libre comité elixido de elección múltiple.

Apartheid > O 'ter todo'discriminar, mirar para
abaixo, humillar o 'Non ten (riqueza Apartheid).

A riqueza apartheid é a distribución desigual da riqueza comunitaria.
A distribución desigual da riqueza é inmoral, Anti 1 DEUS! O apartheid de riqueza é
inxusto, un delito: SEÑORITA R6
O aumento do apartheid de riqueza aumenta o risco de seguridade para unha
comunidade. Canto máis rápido evolucione a distribución desigual da riqueza
comunitaria, máis probable é a anarquía e o malestar civil.

O apartheid de riqueza é inaceptable, ¡é fin!
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Anti 1 DEUS Apartheid anti-humanidade:
Propiedade está a transmitir riqueza, posición e poder aumentando o apartheid da
riqueza. Por exemplo Monárquicos, propiedade privada, dinastías ...

Este fin é!

Globalización as nacións ricas intimidan (bloqueo, restrición de crédito, libre
comercio, invasión, sancións, derrocar o goberno ..) nacións pobres e con
dificultades para vender os seus recursos a un prezo barato. Os conglomerados
multinacionais parasitarios e depredadores fan chantaxe aos países pobres. Así,
poden explotar á súa xente pobre como traballo infantil e traballo escravo,
traballando longas horas, inseguro, mal pagado, pouco saudable ... Este fin é!
Soldo a desigualdade é a principal causa do apartheid da riqueza. Por exemplo, por cada
1 $ un traballador estadounidense recibe o salario mellor pagado e paga 13 $. Canto
máis arriba subas a escala, máis vantaxes saen. Os mellores gañadores tamén reciben
"vantaxes".

Beneficios incluír: seguros (saúde, odontoloxía, vida, protección de ingresos,
. . ) ; gardería, beneficios de xubilación, reembolso por estudos, baixa por
enfermidade, vacacións, baixa por servizo.Beneficios: levar vehículos a casa,
tarxeta de crédito, pagado: viaxes, hotel, visitas a restaurantes, actividades de
lecer (Club privado, golf, tenis ..), papelería, Contable (evasión fiscal);...
Beneficios, as vantaxes aumentan aínda máis a desigualdade salarial. Por cada empregado
mellor remunerado pódense empregar 20 traballadores traballadores.

Expandir o apartheid da riqueza é un camiño rápido cara á inxustiza
Obras obrigatorias:

Fin Riqueza Apartheid

Establecer Igualdade de riqueza

Propiedade: transmitindo riqueza, posición, poder, remata! Os activos
convértense en ingresos xerais. Os elementos persoais e a continuidade do
coñecemento transmítense (Propiedade)! Nota! Aceptar riqueza, posición, poder,
tamén implica herdar culpa, responsabilidade.
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Globalización: Son procesadas as multinacionais, SEÑORITA R6 e desmantelado
para converterse en local CROn! Os gobernos que apoian a globalización son
substituídos e responsabilizados, SEÑORITA R6.

Propiedade privada: remata! Comercial (pequeno, grande, multinacional)
converterse CROn! Traslado nacional a 'Comarca'!
Beneficio: remata! Non se aplica o beneficio sen ánimo de lucro.

Soldo: a desigualdade substitúese por Custodian Guardian wmw!

Tolerancia cero ao apartheid da riqueza
A inxustiza > Os 6 elos anteriores da Cadea do Mal levan á corrupción do
sistema xurídico, Injustice (Nomeamento, mala lei, dereito corrupto,
patrimonio, propiedade privada, autorregulación, evasión fiscal, non
gañada, ..).

Inxustizas infantís: golpear, pedir, abusar, traballo,
pederastia, prostitución, soldados, suicida, ..
As inxustizas infantís son a peor forma de inxustiza, un
fracaso comunitario. Remata! Os culpables son responsables.

Mulleres inxustizas: violencia doméstica, brecha salarial,
violación, prostitución, relixioso, acoso sexual,
escravitude ... Mulleres inxustizas, un fracaso
comunitario. Os culpables son responsables.

Inxustizas comunitarias: Elitismo, Avaricia, Sen teito, Lucro,
Residuos, Riqueza, Riqueza Apartheid. As inxustizas
comunitarias son resoltas. Os culpables son responsables.
Malas inxustizas de lei: Propiedade intelectual, dereitos de autor, patentes (Propiedade
Intelectual), Privatización de servizos públicos, Doazón deducible de impostos ...
¡Revógase a mala lei! A revogación está actualizada a 0.1.1.1. (01.01.2004) As novas leis
están actualizadas. Os profesionais da mala lei son procesados.

Inxustizas de lei corrupta: Inmunidade diplomática, dobre risco,
inmunidade, negociación de motivos, privilexio, estatuto de limitacións, ...
A lei corrupta revócase. Está actualizado ao 0.1.1.1.(01.01.2004) As novas leis
están actualizadas. Os profesionais da mala lei son procesados.

Inxustizas relixiosas: celibato, circuncisión, exorcización, perdoado-
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es, molestación, pederastia, privilexio, sacrificio,
discriminación das mulleres .. Denuncia, evita as
inxustizas relixiosas, fai que os clérigos sexan
responsables. Convértete en gardián.
Inxustizas de goberno: Asasinato, corrupción, execución,
invasión, tortura, tiranía, apartheid de riqueza .. Substitúe a
tiranía por opción múltiple 1st pasado o posto elixido
libremente polo Comité. Tiranía, gobernanza que asasina,
executa, invade, tortura. É o mal, é substituído, engaiolado,
SEÑORITA R7. A gobernanza do apartheid da riqueza
corrupta é substituída, engaiolada, SEÑORITA R6
Apartheid de riqueza, inxustizas: Multas, organismos autorreguladores ...

A inxustiza é cando se emiten multas no canto de rehabilitación. Emítense
multas para protexer o "Ten demasiado, xente no poder, ..
2 persoas reciben unha multa de 300 dólares por cometer o mesmo acto ilegal. 1
paga 300 dólares á semana de asistencia social. O outro ten uns ingresos de 300
dólares por hora.Os pobres perden unha semana de pago, non poden pagar
facturas, non teñen diñeiro para a comida. Non paga a multa no seu lugar. O rico
paga a multa e os impostos dedúcena. Esta é a inxustiza do apartheid da riqueza.
Isto remata! As multas substitúense por Rehabilitación.
Unha persoa é asasinada no traballo. A redución de custos de xestión provocou un
lugar de traballo inseguro. O negocio recibe unha multa de 100.000 dólares.A
dirección destitúe a un empregado mal remunerado. A xestión obtén bonos. Escribir
está ben como gasto. Retoma a redución de custos para compensar a perda do gasto.
Para garantir os aumentos de beneficios e os bonos do executivo.

Esta inxustiza remata! A xestión faise responsable. A xestión recibe
rehabilitación a longo prazo. O negocio está pechado ata que non se
resolvan todos os problemas de seguridade.
Profesionais (Contable, Cirurxián ..) son membros de "organismos
autorreguladores". Estes protexen aos membros incompetentes e sen lei de
enfrontarse á Xustiza. Tamén os axudan a arrincar aos seus clientes.Esta
inxustiza remata! Os corpos autoreguladores están pechados. Volve a xustiza.
Os organismos autoreguladores son creados por un goberno preguiceiro
corrupto. Iso é demasiado corrupto porque son subornados por grupos de
interese, gobernan no seu nome e non no pobo. O goberno preguiceiro non
quere a responsabilidade de gobernar, supervisar e facer cumprir.O goberno
que crea ou permite organismos autorreguladores substitúese e responde,
SEÑORITA R6.
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Toda persoa ten o deber moral e civil de acabar coa inxustiza. Responsabilizar
ás organizacións de persoas, o goberno que son a causa e o efecto da inxustiza.
SEÑORITA R6-R7

Tolerancia cero á inxustiza
As ligazóns da "Cadea do Mal" amplíanse por moitos vínculos:
Deporte de famosos ~ Provedor de crédito ~ Envases enganosos ~ Propiedade ~

Propiedade estranxeira ~ Franquicia ~ Libre ~ Globalización ~

Centro Comercial ~ Evitación fiscal ~ Sen gañar ~ Unión ~ Universidade
~ Caridade ~

Deporte de famososforma parte da cultura da Cadea do Mal.
Cobiza elitista corrupta, entretemento motivado polos beneficios. Lecer para
beneficiar aos ricos ociosos ociosos. Algúns deportes famosos úsanse para desviarse
cunha atención privilexiada para non darse conta do realmente explotados que son.

Famosos do deporte, artistas elitistas que fan todo para gañar, bater
récords e ser adorados (idolatrado). Necesidade dos participantes do
deporte de obter recoñecemento elitista + patrocinadores

(Profitosos codiciosos) e un cómplice trashy Media creou unha
abominación: 'Deporte de famosos'.
Deportes de famosos participantes, son remunerados (directamente, patrocinado, subvencións

animadores profesionais. Fútbol australiano, carreiras de automóbiles,
Béisbol, Baloncesto, Boxeo, Xadrez, Grilo, Ciclismo, Golf, Campo de fútbol,
..)

Hóckey sobre xeo, Gran Premio, Yachting, Xogos
Olímpicos, Para olímpicos, Rugby, Carreira de
cabalos, Carreira de motos, Tenis, Fútbol, Natación,
Xogos Olímpicos de inverno, Loita libre ...
Deporte de famosos precisa propósito construír
instalacións, Salón, estadio .., infraestrutura, ferrocarril,
estradas .. Isto malgasta os recursos da comunidade e
moitas veces crea a longo prazo Comarca débeda. Estas
instalacións son un desperdicio de enerxía e tamén
crean moito lixo. Deixar de construír estas instalacións,
demoler as existentes.Estes eventos ofrecen
entretemento, alcohol, cola
, outras bebidas doces, xogos de azar, pouco saudables
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comida (graxa, graxa, salgada) moitas veces acompañado de violencia (vandalismo,
asalto, rabia, lanzamento de obxectos ..).

O evento crea moito lixo (botellas, comida, papel, plástico, latas)

precisando almacenar (vertedoiro). Os concellos quedan sen espazo para o
vertedoiro!O xogo leva ao crime: Enganar (nobleza, aparello do resultado ..),
intimidación, chantaxe, violencia.
Deporte de famosos unha das principais causas de adicción ás compras. A
mercadotecnia crea demanda empregando a lealdade aos ídolos locais (Famosos
deportivos) conducir a adicción ás compras (engrenaxe, lixo, parafernalia). Es un parvo
que paga demasiado pola roupa, o calzado! Os fanáticos compórtanse como zombies
(lavado de cerebro, desconsiderado, histeria masiva).

Deporte de famosos a través dos patrocinadores aumenta as adiccións: Alcohol,
tabaquismo, xogos de azar, compras, drogas ... Estas adiccións son unha carga para
os individuos, as familias e a comunidade.

Os famosos do deporte son Greedy Media creacións para aumentar os beneficios
para si mesmos e outros gananciosos (fabricantes de alcol, provedores de xogos
de azar, establecementos de comida chatarra, fabricantes de tabaco, pornografía,
prostitución ...). Unha vez que diminúe a popularidade dun famoso, descártano e
substitúense por un novo famoso.
A necesidade de manterse popular, de gañar, leva aos famosos
deportivos a explorar o seu lado escuro. Inmoralidade (Adulterio,
pornografía, desnudez, xogos de azar) úsase para chamar a atención.
Abuso de substancias (Alcohol, Fumar, Drogas, Esteroides) úsase para
o estrés e para manter as actuacións. A Greedy Trashy Media usa este
comportamento para aumentar os beneficios e, finalmente, para botar
á celebridade que crearon.
O uso de famosos deportivos como modelos de rolos, Idols, é inaceptable. Os
famosos deportivos son falsos ídolos aos que insultan 1 DEUS. Os educadores que
promoven o deporte de famosos son substituídos. Os pais que permiten ao seu fillo
practicar deporte de famosos e adorar o deporte Os famosos son malos pais. A
comunidade reeduca a estes malos pais(evita a vergoña).
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O deporte é un entretemento no tempo libre, unha afección que non
funciona. Perezoso(mudo) a universidade de get student deporte

beca. A universidade, os patrocinadores e os medios
lixeiros crean unha deporte inútil preguiceira e inútil.
A universidade está pechada, remata o patrocinio, pecha os medios de
comunicación e os famosos do deporte reciben un traballo mal remunerado.

Non hai sitio para os medios de comunicación deportivos nos medios.

End Celebrity Sport derruba lugares ...
Substitúe por participación pública actividades de lecer comunitario.

Crédito P rovider, P redator - le nd er, Vai un tiburón
Proporcionar crédito (tarxeta, préstamo, hipoteca) o beneficio é un
préstamo depredador para unha operación de "Shark Shark". O
goberno criminal corrupto permite e alenta os préstamos
depredadores. O prestamista depredador utiliza o cobrador de
débedas (criminal) para cobrar o seu crédito.

O crédito para obter beneficios remata! Os seus
provedores están pechados, SEÑORITA R6. O goberno
que permite, fomenta o crédito depredador é substituído,
procesado, SEÑORITA R6

O gardián do custodio admite préstamos non executables sen xuros.
Só paga a cantidade que presta (sen comisións, sen xuros). Non tes
que devolvelo se non podes facelo. Se o fai, cando poida, non devolva
máis do 10% do seu salario semanal.
O titor do custodio admite préstamos inaplicables. Polo tanto, non hai cobro
de débedas (cobradores de débedas).

O cobrador de débedas está pechado en gaiola SEÑORITA R6

Enganoso-Envases (Fraude ao consumidor) SEÑORITA R3
As economías orientadas ao lucro permiten un delito inmoral 'Envases enganosos (
Fraude ao consumidor)'. Os consumidores precisan protección contra os produtores,
fabricantes e comerciantes polo miúdo enganosos, deshonestos, parasitos,
depredadores e gananciosos que empregan "Enganos enganosos"(contido de tamaño
reducido) aproveitar (arrincar) de consumidores.

16

1 Igrexa Conceptos UCG Tal e como está escrito, será! 16.08.3.1 NAtm

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo

Exemplos de como funciona o sistema enganoso, deshonesto e codicioso.

Un produto fabricado vén nun paquete de 0,440 kg coa etiqueta da súa marca. O
mesmo produto tamén está etiquetado como marca de venda polo miúdo, pero o
contido do paquete redúcese a 0,415 kg. Faise para que un venda polo miúdo
poida vender a súa marca doméstica a un prezo inferior ao da marca fabricante.
Isto é enganar (truco enganoso, deshonesto e avaricioso) un consumidor pensa
que a marca doméstica é unha ganga polo seu prezo máis baixo. Cando en
realidade un consumidor consegue menos produto non hai aforro. Ás veces un
consumidor acaba pagando máis.Fraude ao consumidor !!! SEÑORITA R3

1 fabricante embala o seu produto nun paquete de 0,440 kg. Outra marca usa
o envase do mesmo tamaño, pero dun xeito falaz, deshonesto, fraudulento e
avaricioso só coloca 0,425 kg de produto. Se os produtos se venden ao
mesmo prezo, o 2nd o fabricante obtén un maior beneficio. O consumidor
consegue menos produto pola mesma cantidade de diñeiro que gasta. O
consumidor foi enganado.Se o 2nd o fabricante vende a un prezo máis baixo, o
seu produto parece unha ganga. Porque hai menos produto no 2nd paquete,
polo tanto, debería venderse por menos, xa que non o converte nunha ganga.
O 2nd o fabricante espera dun xeito falaz, deshonesto e codicioso, que o
consumidor non comprobe o peso xa que o seu envase ten un aspecto similar
aos produtos da competencia.
Fraude ao consumidor. SEÑORITA R3

Os envases adoitan ter menos contido (embalaxe excesiva). O
envase está deseñado para conter 6 elementos pero só contén 5.
Este engano está destinado a enganar aos consumidores crendo que conseguen máis do que
realmente conseguen. Fraude ao consumidor !!! SEÑORITA R3

Gaña menos> paga máis! Un fabricante engade menos sal, azucre.Etiqueta o
produto "Reducido" e cobra máis. Reducido é transmitir ao consumidor un
custo adicional(algo sacado, reducido). Polo tanto, é necesario un prezo máis
alto. Non é certo, non hai custo adicional. O fabricante puxo menos, polo que
o prezo debería ser máis baixo.Fraude ao consumidor !!!
SEÑORITA R3 Reducir significa poñer menos.
Bens importados empaquetados para parecer produto local. Fraude ao consumidor
SEÑORITA R3. Produto local empaquetado para parecer estranxeiro, importado.
Fraude ao consumidor SEÑORITA R3.

Obras obrigatorias:

O goberno debe estandarizar o tamaño do contido dos envases. As normas
aplícanse a envases comerciais, industriais e persoais.Nota! As medidas imperiais
están obsoletas. Todos os envases son reciclables.
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líquido mililitro ml
litro l
Kilolitro Kl

Sólido gramo g
Quilogramo Kg

Ton T

1 g > 2g > 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 >
PS-1 (Estándar de embalaxe) cubre as necesidades dos consumidores: honesto
comparar facilmente as cantidades do produto. Pesos sólidos(g Kg T) e pesos
líquidos (ml l Kl) embalado, distribuído, vendido nas cantidades que aparecen na
táboa. Os envases deben ser reciclables.

Fin Embalaxe enganosa
Establecer UCG PS-1 (Estándar de embalaxe)
Orientación ao consumidor

Os pesos sólidos e líquidos mostran o prezo 1 kg, 1 l para comparar
prezos + o peso real e o prezo.

O produto co kg máis baixo, l o prezo é o GANGA.
Soporte estándar de embalaxe PS-1 castigar os envases enganosos

Propiedade (Herdanza)
Nunha egoísta avaricia impulsada pola Sociedade á
morte dun individuo, é común transmitir posición,
poder e riqueza. Crear unha elite de posición, poder e
riqueza inmerecidos.Este comportamento é causa e
efecto do apartheid da riqueza. A riqueza apartheid,
un crime, SEÑORITA R6 Nota! Aceptando
unha propiedade tamén implica aceptar débedas pasadas, culpabilidade e responsabilidade.

A herdanza da posición remata. Substitúese por promoción por experiencia
laboral + estudo posterior + Antigüidade.

A herdanza da riqueza remata. Todo entra nos ingresos do goberno.
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A herdanza do poder remata. Substitúese por un comité elixido libremente por
múltiples candidatos.

O liderado por 1 é tiranía (Política hereditaria) remata. O liderado do
comité elixido é xusto.
O gardián do custodio transmite a continuidade do coñecemento, recordos,
tradicións, crenzas .. O gardián gardián transmite o espírito e a responsabilidade
da comunidade. Gardián gardián transmite a filosofía de 1 DEUS

1 FE 1 Igrexa. Tamén transmiten o seu guía, o
'Dereito-Manifesto do dador'.

Propiedade estranxeira (Traizón) SEÑORITA/R7
Permitir aos estranxeiros controlar, explotar, posuír, saquear é 'TREASON '

Goberno que permite aproveitar aos estranxeiros (Arrincar) de veciños
está cometendo traizón (crime). O goberno substitúese: SEÑORITA R7

Exemplos de como funciona a traizón de propiedade estranxeira:
Propiedade estranxeira alterar, corromper, destruír local: cultura, valores, traballos,
tradicións... Saqueos locais de propiedade estranxeira: Propiedade intelectual, saber
facer, recursos, riqueza ... Finaliza a propiedade estranxeira. Remata o libre comercio.

Propiedade estranxeira aumenta os prezos dos terreos e dos inmobles. Facendo

Vivendas non accesibles para 1st compradores de vivendas.
Resultado, aumentando as persoas sen fogar ... Propiedade
estranxeira de "Freehold" (terreos, inmobles) Remata. Confisca
sen indemnización.

Propiedade estranxeira de entidades resulta en postos de liderado
estranxeiro. Negar aos locais a ocupar estes cargos. Diminuír a
oportunidade de promoción, aumentar o desemprego ... Mudar ao persoal
local.
Propiedade estranxeira dos resultados da fabricación na importación dos seus
subministracións. Máis ben mercar local. ¡A propiedade intelectual local tamén se
leva fóra do mar!
Propiedade estranxeira of Entertainment socava o talento local e as súas
oportunidades. Os veciños do lavado de cerebro para converterse en clons de cultura
estranxeira perdendo a súa entidade. A propiedade estranxeira do entretemento é a
maior ameaza para a cultura, os costumes, o dialecto e as tradicións locais. Se
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son reloxos americanos de entretemento americano. Se non o es, non
mires o entretemento americano.
Propiedade estranxeira leva á riqueza local cara ao exterior. Deixando aos veciños
pobres e desvalidos. Mestres estranxeiros propietarios de servos campesiños locais.

Propiedade estranxeira de Franquicias destrúe o negocio local, a
singularidade, a diversidade. Minar as tradicións locais forzando a cultura
estranxeira inadecuada na comunidade local. Traizón de veciños.
Propiedade estranxeira de recursos leva ao propietario estranxeiro a vender
recursos de xeito barato ao seu país de orixe beneficiándoos. Roubar aos
locais os recursos e a súa riqueza.Deixar que os estranxeiros posúan recursos
locais é traizón, SEÑORITA R7
Propiedade estranxeira de Produción de alimentos e distribución de alimentos.
Resultado: A produción de alimentos serve para que a exportación deixe aos locais cos
rexeitamentos de exportación a prezos altos. Tamén algúns alimentos locais serán substituídos
por unha dieta estranxeira. Destruíndo a cociña local.

Propiedade estranxeira of Media é unha invasión furtiva. Os medios
estranxeiros inflúen nos habitantes locais en beneficio dos estranxeiros.
Destruír a cultura local, o patrimonio, as tradicións, corrompir aos políticos, o
goberno. O goberno perde a súa soberanía, delata á poboación local, comete
traizón,SEÑORITA R7
Propiedade estranxeira adoita levar á chantaxe. Multinacional estranxeiro
esixe a un goberno que lles entregue folletos, liberdade fiscal e man de obra
barata.O goberno está ameazado de que se non capitula á demanda dos
donos estranxeiros. Atoparán un goberno que cumpra as súas demandas e
trasladará a súa operación alí.Por exemplo, o goberno australiano paga
regularmente (100 millóns) para empresas multinacionais de automóbiles
estranxeiros. Enviáronlles bonos ao executivo e aumentaron os dividendos
dos seus accionistas estranxeiros.
Nota! Australia finalmente dixo que non ás chantaxes dos fabricantes de coches estranxeiros.

Fabricantes de automóbiles (Ford, General Motors, Toyota) fábricas pechadas,
convértense en importadores. Custodian-Guardian non usa o transporte destas
empresas, non se pode confiar en eles.

Tolerancia cero ás multinacionais !!
Propiedade estranxeira é posible por traizón por parte dun goberno
corrupto. Os empregados do goberno e do goberno que faciliten esta
traizón serán substituídos, procesados por "Traizón": SEÑORITA R7.
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Obras obrigatorias:

Cancelar a propiedade estranxeira de: Bens, Negocios,
Propiedade intelectual, Terras, Produción, Produción primaria,
Recursos, Inmobles. Sen compensación.
Substitúe empresas de propiedade estranxeira por CROn (Community Run
Propiedade sen ánimo de lucro)! Apoie a CROn! ShunMultinationals!
Substituír, procesar (Traizón) Gobernar aos seus empregados públicos que
permitan ou fomenten a propiedade estranxeira. SEÑORITA R7 A propiedade
estranxeira é unha invasión e ocupación sen o uso da forza militar.
Defende a túa comunidade desta ameaza. Finalizar a propiedade estranxeira.

Permitir só importacións que non compitan nin substitúan bens e
servizos locais. Fomente a produción local para evitar ter que importar.

"Cancelar a propiedade estranxeira"
"GARDAR TRABALLOS locais"

Franquicia (Modelo de negocio: clonación) SEÑORITA R6
Franquicia é un sistema de mercadotecnia de clonación Greed, Profiteering. Iso
emprega un modelo de negocio particular que o propio clon.Deseñado para un
mediocre pequeno capitalista lucrativo. Difundir(Globalización) cancro como sobre
o planeta. Os clientes perden a súa identidade. Eles miran, comen o mesmo en
Nova York ou Berlín. Zombies mediocres sen sentido.

A clonación é unha copia barata sen sentido. A globalización é anti 1 DEUS!

Franquicia destrúe tradición local, singularidade, diversidade, cultura.
A maioría das franquías son "estadounidenses" ou están baseadas en sistemas de mercadotecnia estadounidenses.
Ofrecen produtos a miúdo pouco saudables: por exemplo, os puntos de venda de comida lixo, os Estados Unidos e os
seus clons culturais son a principal causa de "placa de diabetes" e "placa de obesidade"

(Xente gorda)', epidemia de presión arterial alta, acne ... As franquías destrúen a
cociña local, a moda. As comunidades, o goberno que permite que as franquías
estranxeiras operen delatan a cociña local, o patrimonio, as tradicións e a
poboación, SEÑORITA R7
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Franquicias destrúe a diversidade vendendo "roupa de deseño". Estas roupas
son uniformes (jeans ..) para persoas que traizoan a súa cultura e patrimonio,
clons sen sentido, primitivos e mudos. Evita a estes maniquís!
Franquicias co seu slick marketing (explotando a debilidade humana, a
credulidade) son a principal causa das adiccións: Shopaholic e Gadget Junky!
As franquías están baixo persoal, usan jóvenes mal pagados e pouco
adestrados. O servizo ao cliente é deficiente ou non existe. A maioría das
"gangas" e "vendas" son fraude.

Os gardiáns custodios cren que a franquía é anti 1 DEUS. Mina 1
DEUS deseño de singularidade e diversidade local. Ser franquicia
global desafía 1 DEUS Anti Globalización.
Obras obrigatorias:

Confiscar (sen compensación) todas as franquías, convérteas a
locais CROn! Castigar Franchizado avaricioso engaiola, SEÑORITA
R6 Apoia empresas tradicionais locais (convertido a CROn).
Protexa o patrimonio das túas comunidades:

Opóñense Fin da Franquía Globalización
Libre comercio e propiedade estranxeira
Libre terreos públicos saqueados da comunidade ...
Libre a terra é unha terra pública saqueada dunha comunidade por
un goberno criminal corrupto (eliminar goberno, pedir contas).
Este tipo de goberno regalou terra (en cuclillas) ou vendérono a deliciosos
avariciosos, parasitos, depredadores e aproveitadores (especuladores).
Os especuladores terrestres son parasitos, SEÑORITA R6 ! Remata Freehold! Apoia
a propiedade de Shire Land.

Libre a terra é usada polos investidores para especular (apostar) coa esperanza
de subir os prezos dos inmobles (lucro, ganancia de capital) negando un Shire
abrigo accesible. Os investidores tamén usan terreos libres para evitar impostos
(engrenaxe negativa), SEÑORITA R6
O investidor erixe edificios débiles, cobra o prezo do aluguer.
As persoas que non poden pagar quedan sen fogar.
A propiedade de investimento non se compra realmente por ingresos
por aluguer, senón que se usa como evasión fiscal. Resultado en
descomposición do hábitat humano(a xente move roedores,
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cucarachas, mudarse). Os señores chabolistas perden a propiedade, sen compensación
SEÑORITA R6

Libre a terra é terra de propiedade privada. Privar o uso da terra pola
comunidade para beneficio de todos. Libre(Sen tregua) nega o uso de todas as
praias, das fachadas dos lagos e dos ríos, nega o picnic no campo de golf.

"Riqueza Apartheid". Este mal. Remata!

1 DEUS creou o planeta Terra para ser usado e
disfrutado por igual por todas as persoas.
A terra en liberdade e as vivendas de propiedade privada
son insultantes 1 DEUS. Freehold remata! ! ! ! ! ! !
Obras obrigatorias:

Todas as terras son propiedade dun Comarca (Goberno local). Terras en liberdade
sendo obxecto de roubo. A Shire non paga ningunha compensación ao transferir o título.
O propietario ocupante pode quedar na casa ata que queira mudarse ou morrer. Entón
a Comarca toma o control(non hai propiedade para a propiedade).

As propiedades de investimento tanto en terreos como en edificios son controladas
sen compensación polo Comarca. O investidor é procesado por "Delito contra a
Comunidade"SEÑORITA R6 A propiedade de investimento remata!

Freehold Ends !!!!!!!
Globalización non forma parte do Destino da humanidade.
1 DEUS deixouno moi claro a globalización non forma parte do destino humano.

1 DEUS crenzas en 7 tribos, con 7 idiomas principais e moitos dialectos
, desenvolvéndose de forma independente e separada (Mapa). 1 DEUS quere hum-

ankind a 'Pare a globalización '!!!!!!!
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Se a humanidade falla 'PARAR globalización entón 1
DEUS actuará. Non te enfades 1 DEUS atención
1 DEUS Aviso: Pulverización do World Trade Center en Nova
York, crise dos créditos estadounidenses, cidade de
Londres, pandemia ...!

A globalización forma parte da Cadea do Mal. A globalización foi secuestrada
por depredadores parásitos Greedy Profiteers para ser empregados na súa
comercialización de venda de pirámides (Comercio libre) para manter os
beneficios crecentes ata esgotar os países, os recursos. O libre comercio é a
globalización impulsada por empresas multinacionais que explotan a man de
obra, chantaxean e minan o goberno.As multinacionais socavan a soberanía
dun país. Levando á corrupción, á explotación! Desmontar as multinacionais
confiscan activos sen compensación e convértense en locais
CROn. O final da multinacional! Remata o libre comercio!

Greedy Profiteers estableceron organizacións de propaganda: G20
(Greedy Twenty, principal causa de contaminación), G8 (Greedy Eight), FMI
(Fondo Monetario Internacional, tiburóns de préstamos globais), WEF (Foro
Económico Mundial, publicista da Avaricia), OMC (Organización Mundial do Comercio
causa do apartheid da riqueza).. Estas organizacións lavan o cerebro ao público que a
avaricia é boa, o beneficio é bo e a globalización é a resposta a todos os nosos
problemas. A realidade é que a globalización úsase para reducir custos.
Trasladándose a países que teñen unha estrutura de custos máis baixa. Saquear
xente nunha zona e empregar traballo escravo noutra!

Os custos máis baixos conséguense empregando
nenos menores de idade en áreas de traballo pouco
seguras. Traballan por falta de comida traballando
longas horas sen descanso, sen dereitos de vacacións,
sen prestacións sanitarias.Faltar ás experiencias da
infancia, ao xogo, á educación. Mentres que os
Profitos Avariciosos rían ata o banco eloxiando o seu
ídolo "Globalización". Este mal remata!
Cando os nenos non están dispoñibles, as femias (outra clase inferior) úsanse. As
femias son tratadas a miúdo peor. Mentres traballan nas mesmas condicións
inhumanas que os nenos, moitas mulleres tamén teñen que proporcionar
favores sexuais(sendo violado). Moitos machos son explotados pero
normalmente non son tan malos coma os nenos e as femias. Estes Evil End!
Finalizar o apoio á globalización en 7 provincias independentes:

África, Amazonia, América, Europa, Mongolia, Oceanía, Persindia.

Rematan todas as Augas Internacionais. Están divididos entre os 7 Provi-
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nces. Esta é a nova normalidade.
Obras obrigatorias:

Todas as organizacións globais: Político, militar, comercial,
deportivo, de entretemento están pechados. A migración
de persoas detense(sen mudanza a outras provincias). Non
hai viaxes de vacacións a outras provincias.
Non hai cultura global. Organizacións globais:Nacións da Mancomunidade
(CN), FIFA (fútbol), G20 (contaminadores), FMI (Tiburóns de préstamo), Olímpico
(COI), OTAN (mercenarios), OPEP (contaminadores), ONU (Nacións Unidas)

,. . son Anti 1DEUS. Están pechados.

Mancomunidade de Nacións (CN) establecido polos
piratas ingleses para saquear, espallar: escravitude,
traballo escravo, inxustizas, xenocidio cultural, apartheid
de riqueza, alcol, tabaquismo, xogos de azar, drogas de
compras, lei mala e corrupta, capitalismo, deporte elitista,
Igrexa de Inglaterra (culto pagán malvado).

Hoxe (CN) ter réximes de monicreques (gobernos) que axudan a
saquear o seu país en beneficio do tirano hereditario inglés
. O CN disólvese, as nacións liberaron aos seus gobernos de render contas.
FIFA unha organización Corrupt Celebrity Sport. Residuos de recursos
da comunidade. Líderes na creación de lixo. Está pechado, procesado:
SEÑORITA R6 Os locais da FIFA son demolidos. A terra é máis
beneficiosa para a comunidade. Os xogadores de pelota non son
modelos de rolos.
COI dirixe un circo (Xogos Olímpicos), conseguindo que os países desperdicien
miles de millóns en espectáculos de monstros. Os artistas procuran o elitismo
empregando suplementos legais e ilegais converténdose en monstros
desnaturalistas. Os Xogos Olímpicos son a avaricia que malgastan os escasos
recursos necesarios para eliminar a pobreza.Engadiuse un espectáculo lateral
de terror Os xogos paralímpicos son burlados. Pecha o lote + SEÑORITA R6 Os
locais do COI son demolidos, os terreos son máis beneficiosos para a
comunidade. Todo o financiamento destinado aos deportistas. Os atletas non
son modelos de rolos.

OPEP un cartel do petróleo que leva á humanidade como
rescate! O cártel disólvese e os seus membros responsabilizan:
SEÑORITA R6 O aceite queima remata! Converter o aceite en
extremos de plástico!
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OTAN o exército mercenario europeo que serve ao acoso e
á explotación mundiais dos Estados Unidos. A OTAN mata
civís, destrúe infraestruturas e casas. Disólvese, os seus
criminais de guerra e insurxentes están engaiolados:
SEÑORITA R7 OTAN coas súas armas de destrución masiva:
A (Atómico), B (bacteriolóxico), C (químico) é unha ameaza
principal para a supervivencia humana.

ONU serve ao interese propio dos países con dereito a veto. Estes países
son os maiores traficantes de armas que negan a paz da humanidade.

A ONU fracasou á humanidade. Non parou:

Traballo infantil Pornografía, soldados, traballo
Contaminación Atmosfera, aire, solo, espazo, auga
Tiranía Hereditario, político, de crédito, de beneficio, de riqueza

Xenocidio Masacres políticos, raciais, relixiosos
Sen fogar Tiburóns de préstamo, Slumlords, Apartheid de riqueza
Fame Por rega, contaminación de auga doce, desperdicio de alimentos

Pornografía Adulto, Animal, neno, mesmo sexo e mixto
Pobreza crédito, discriminación, parados, apartheid da riqueza
Aproveitamento Cartel, plusvalía, monopolio, sobreprezo, cobertura
Escravitude fillo, débeda, adulto, prostitución, traballo mal pagado

Residuos Desbotables, produción de lixo, sobre produción, envases
Adiccións Alcohol, Drogas, Xogos de azar, Comida en exceso, Compras,

Fumar

Modificación xenética Animais, microorganismo, plantas, persoas
Riqueza-Apartheid Patrimonio, En xustiza, Evitación fiscal, Paraíso fiscal

A ONU está disolta!

A humanidade abraza o "Manifesto de quen dá a lei"

A globalización socava 1 De DEUS deseño.
A globalización enfada 1 DEUS!
Remata a globalización !!!!!!!
7 provincias independentes substitúen á globalización.
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Centro comercial ...o capitalista-venda polo miúdosistema de Avaricia, Lucro, Residuos e Contaminación

Compras-Centro, Centro comercial parte do sistema de comercialización polo miúdo
capitalista de cobiza, beneficio, residuos e contaminación. Compras-Centro, O centro
comercial fomenta a duplicación. A duplicación pretende reducir os prezos, dar un mellor
servizo, aumentar a competencia.Esta é a fantasía unha mentira capitalista.

3 Supermercados vendendo case os mesmos produtos polo mesmo prezo. O 99%
dos prezos son idénticos facendo da competencia unha fantasía. A duplicación é cara
facendo que os prezos máis baixos sexan un mito.Redución de custos, baixo persoal,
mal adestrado e mal pagado (juniors, casuals) o persoal produce un "servizo ao
cliente" deficiente ou inexistente. A duplicación remata.
Duplicación leva ao desperdicio de espazo. Máis espazo no chan precisa de máis
mobiliario instalado. Emprega máis enerxía creando unha necesidade de centrais
eléctricas máis contaminantes ...Todo isto crea máis "lixo", custo, "contaminación".

Compras O centro fomenta un estilo de vida nocturno (alto consumo de enerxía)

Compras cando está escuro. Isto non é saudable polo tantoComarca's' impón
un 'Toque de queda nocturno'. Os centros comerciais son caros de construír,
manteñen, consumen moita enerxía, son unha duplicación malgastadora e
crean moito lixo.

Franquicias son a razón principal dos centros comerciais.
As franquías están baixo persoal e empregan mal pagadas
(juniors, casuals) persoal. A franquía destrúe tradicións locais,
cociña, cultura, singularidade e diversidade. Protexe a túa
comunidade. Pecha todas as franquías.

Hai un xeito mellor: CROn-Retail & Bazaar Complex (CRBC).
Substitúe o centro comercial e o centro comercial por CRBC.

CROn-Retail modelo combina todas as necesidades de venda polo miúdo, para Clus-
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residencia esterlina, nun complexo comercial. CROn Retail reemplaza sen duplicar todas
as franquías: alimentos, panos, variedade ... CROn-Retail substitúe aos clons de comida
rápida por unha barra de bebidas saudable. Bazaar está a venda polo miúdo de produtos
feitos na casa e artigos preloved.

D emand! CRBC ! O%
A CRBC é un nivel 4 (Nivel do chan, nivel 1, nivel 2, nivel 3, tellado do
panel solar) edificio.
Nivel do chan: é Almacenamento, mercadorías dentro, mercadorías para venda polo miúdo, Bazar.

Nivel 1: o CROn-Zona comercial incluíndo Beverage Bar.

Nivel 2: o Bazar, todo caseiro, preloved.
Nivel 3: Oficina, zona de descanso de traballadores.

1.3.7. Comarca día
Celebracións
Un CRBC está xunto a 'SmeC' (Complexo de educación médica Shire). Ámbolos dous
están rodeados de capelas de vivendas en clúster comunal e capelas de traballo.
Todos forman parte dun Shire Oasis.

Substitúe centros comerciais e centros comerciais por:

CROn-Retail e complexos de bazar (CRBC).

Evitación fiscal A evasión fiscal é un delito: SEÑORITA R6
Necesítanse impostos para que o goberno poida cumprir coa súa obriga e as súas
expectativas para a súa xente. As persoas que evitan pagar impostos non teñen dereito ao
uso: público(educación, sanidade, parques, pensións, estradas, transporte ..) Servizos.
A evasión fiscal é un delito, SEÑORITA R6.

A minimización de impostos é a evasión fiscal. Os fideicomisos
son evasión fiscal. As doazóns deducibles de impostos son
evasión fiscal. Os investidores usan terreos en liberdade para
evitar impostos(engrenaxe negativa). A evasión fiscal está
roubando á comunidade. SEÑORITA R6

Substitúese o goberno que permite a
evasión fiscal, imputándose: EM R6
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Imposto-Piratería! Os países de protección fiscal están animando aos
estranxeiros a saquear os seus países de orixe e depositar o botín nos seus
bancos. Os países de abrigo fiscal están pechados.Os seus bancos e goberno:
SEÑORITA R6 Un goberno de protección fiscal tamén ten que compensar
(compensación punitiva, impostos atrasados, gastos) os países saqueados.

Abrigo fiscal:

Alaska, Andorra, Bahamas, Belice
Bermuda, Caimán, Curacao, Cidade
de Londres, Chipre, Illa de Man,
Delaware, Dubai, Florida, Jersey,
Guernsey, Hong Kong, Irlanda, San
Marino, Liechtenstein, Dacota do
Sur, Mónaco, Nevada, Turks &
Caicos, Luxemburgo, Panamá,
Singapur, Seychelles, Vanuatu,
Suíza, Vaticano, Wyoming, Illas
Virxes, Texas.

A evasión fiscal remata !!!!!!!
Os culpables son despoxados de activos e engaiolados: SEÑORITA R6

Tolerancia cero á evasión fiscal
Sen gañar algo gañado non por mérito traballo, servizo
Sen gañar pode ser Posición, Poder ou Riqueza individualmente ou
como combinación. Posición, poder ou riqueza sen gañar forma parte
da cultura inmoral da Cadea do Mal.
Non gañado é merecedor, anti
social, non xustificable e non é
tolerado polas comunidades.
Posición non gañada: Actividade hereditaria, de promoción da corrupción
ou criminal individual ou combinada.
Hereditaria: Os pais transmiten a posición aos nenos ...

Corrupto promoción: Promóvense familiares ou amigos ...
Criminal promoción: Promovido por acoso escolar, ameazas,
violencia ...
A posición non gañada cancela, remata. Os promotores conseguenSEÑORITA R6
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Poder non gañado: Actividade hereditaria, corrupción ou outra
delincuente individual ou combinada.

Hereditaria: Monarquía, realeza, tirano político, dinastía, ...
Corrupción: Os grupos de interese poñen un boneco no poder ...

Criminal: Criminais, invasores, ocupantes puxeron un boneco no poder ...
O poder non gañado renuncia, remata. Os promotores conseguen,SEÑORITA R7

Riqueza non gañada: Beneficios hereditarios, de renda, de traballo,
vantaxes de elite ou actividade criminal individual ou combinada.
Hereditaria: Propiedade ...

Ingresos: ingresos recibidos pero non obtidos
Por exemplo ganancia de capital, dividendos, xuros, aluguer, ganancias, ...

Traballo-beneficios: para notas salariais máis altas (vantaxes, vantaxes marginales):

. Seguro (saúde, odontoloxía, vida, xubilación), estudar, viaxar, ...

Beneficios Elitistas: Viaxes aéreos, Gardacostas, Bonos, Coidado de nenos,
Membros de clubes, Seminarios, Acompañantes, Crédito con desconto, Adestrador
de fitness, Seguro (saúde, odontoloxía, vida, ingresos, xubilación), Limusina e
condutor, Refuxio, Reparto de beneficios, Vacacións ...
Criminal: Por exemplo Chantaxe, fraude, roubo de identidade, roubo, ...
Toda a riqueza sen gañar é confiscada, remata. Os promotores conseguenSEÑORITA R6

Nota! Máis arriba As prestacións laborais e as vantaxes elitistas non están relacionadas co
traballo e non deben ser pagadas polos empresarios. Os empregados que reciban algunha
ou todas as vantaxes anteriores canceláronas.

A transferencia hereditaria de posición, poder e riqueza inclúe a
transferencia de "culpa", débeda. Predecesor, os pais trasladan o seu mal,
crimes e culpa á seguinte xeración. A xeración actual responde da xeración
anterior.Custodian Guardian oponse á transferencia hereditaria de
Posición, Poder, Riqueza. CG apoia a responsabilidade por transferencia de
"culpa" e "débeda" hereditaria.

Unearned is Unreserved é inaceptable. Remata!
Unión (traballo, traballo, comercio) representa aos traballadores cobizosos elitistas.
Antecedentes: Os tiranismos hereditarios empregaron un sistema de clases para
distribuír a riqueza dun Reino. A industrialización creou 2 novas clases, de
propiedade privada (parasitos, depredadores, aproveitadores) contando co crédito
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e traballadores sen dereitos e protección: condicións de traballo insalubres, inseguras
e sucias; longas horas de traballo, mal pagadas, sen baixa, sen vacacións, traballo
escravo; traballo infantil; parte das condicións de traballo femininas regularmente
asquerosa violación noxenta.

Os tiranos hereditarios rapidamente fixeron un acordo cos empresarios e
industriais (parasitos, depredadores, aproveitadores). Royalty e Royalist obterían
información privilegiada, retribucións e ofertas preferentes. O capitalista
propietario privado parasitario, depredador e lucrativo, non ten restricións en
canto a podería explotar aos traballadores e outros campesiños. O realista
promulgaría leis que protexerían a cobiza, a explotación, a propiedade privada e
oprimirían, criminalizarían aos traballadores.A inxustiza converteuse no "Estado
de Dereito". Twin Evil, Tiranía hereditaria e capitalismo convertéronse nunha gran
abominación do mal, insultante1 DEUS !
Os tiranos hereditarios, os realistas e a propiedade privada convertéronse na
forma máis malvada de gobernanza e aplicación económica. Inmoral, inxusto,
anti 1 DEUS! A tiranía hereditaria remata! O capitalismo remata!

Traballadores e políticos descontentos substituíron algunhas tiranías
hereditarias por políticas-tiranías. Realistas con tecnócratas. Propiedade
privada con propiedade estatal.Monopolio empresarial (estatal, privado)
deu lugar a monopolios dos traballadores (tiranías). A tiranía política remata!

Establecéronse sindicatos para crear a igualdade dos traballadores. A realidade son
individuos elitistas con educación universitaria que falsifican a xustiza social sen
experiencia laboral, membros do sistema capitalista. Infiltrarse nos astutos sindicatos.
Saquea fondos e usa mal a lealdade dos membros polas súas propias ambicións
políticas. Os sindicatos utilizan comportamentos criminais: correo electrónico,
intimidación, sabotaxe, violencia, ...Ningún organizador ou administrador sindical
pode formar parte de ningún goberno ou oposición.
Obras obrigatorias:

A propiedade privada, a titularidade estatal suprímese e substitúese por "
CROn'. A entidade estatal convértese para operar como "CROn'. A entidade de
propiedade privada confisca sen compensación e convértese nun "CROn(s)'.
Os sindicatos danse de baixa. O goberno establece salarios e condicións (wmw
) anualmente. Formando parte dunCROn está a formar parte da comunidade.
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'C"a comunidade é unha"Comarca''R"dirixido por"D-mC' (Comité
de toma de decisións do 7)

'O'propiedade dos seus traballadores pagados wmw e voluntariosn'sen
ánimo de lucro (clientes, non se aproveitan os clientes)
Por xestión económica, salarios e condicións (wmw) son fixados anualmente
polo goberno provincial. Para a mellor xestión económica, todos somos
asalariados (wmw). Non hai máis necesidade de sindicatos.

Universidade(Facultade) educación malgastada elitista corrupta.
Universidades son arrogantes elitistas corruptos. Úsanse
como atallo á riqueza e ao poder. Corrupt 'Old Boys Network.
¡Malgasto de recursos da comunidade e perda de tempo por
parte dos estudantes! Os estudantes que carecen de
experiencia laboral pagan de máis.
As universidades descoidan a educación académica para perseguir os rankings.
Que beneficia a administradores, profesores (pagado de máis baixo traballado), ...

A busca de rankings resulta en campus máis
grandes, en lugares afastados. O campus ten
edificios grandes con moitos espazos baleiros.
Vanidade inútil grandes parques e xardíns
axardinados. Rematan estes residuos!
Clasificar resultados perseguindo a creación de
títulos inútiles. Ampliando a duración dos cursos.
Fomento da redacción de tesis inútiles.

Repartindo de nada (Dis) Titulacións
Honoríficas

Clasificar os resultados perseguindo proporcionar un
luxoso e divertido entretemento (Deporte famoso
elitista, teatro). Os artistas reciben bolsas. Cualifican
polo seu valor muscular ou de entretemento en lugar
do uso do seu cerebro. Isto remata!
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Administradores, profesores e
profesores non asisten ao campus máis
de 150 días ao ano, non máis de 4 días á
semana, nin máis de 3,5 horas ao día.
Facéndoos os traballadores máis
preguiceiros de calquera comunidade.
Durante ½ ano os estudantes non poden estudar (Os administradores e profesores
necesitan tempo de lecer). Dobrando o tempo de asistencia. O resultado foi que os
eruditos perdesen a vida. A comunidade perde a produtividade.
½ ao ano de vacacións leva ao aburrimento.
O aburrimento leva á inmoralidade (Alcohol,
orxías sexuais, abuso de substancias que
alteran a mente ...) e o crime (Asalto,
violación, acoso escolar, vandalismo ..). As
universidades son o lugar máis probable
para que un SHE poida ser agredido
sexualmente ou por explo-

oited. Os delincuentes máis grandes son mimados aos descendentes ricos
(Arrogante, malvado, desagradable, preguiceiro ..) que adoitan fuxir del. Delitos de
animadores da universidade(deporte ..), administradores, profesores están
encubertos. Shut University, responsabiliza!
Un título universitario adoita estar composto por 24 módulos da
materia e idealmente remátase en 3 anos. Non obstante as materias
non están dispoñibles nin canceladas. Ampliando os estudos en ½ ou
nun ano. Perder a vida dos estudantes.
8 dos 24 módulos da materia son esenciais. O resto non.A maioría dos temas están
sen data no momento en que se aplican anos despois. Resultando na reeducación.
Os administradores da universidade son: perdedores de estudantes, de vida, de
tempo e de riqueza. SEÑORITA R7 pecha a Universidade (Facultade) reutilización
como capela de traballo Shire, Educación gratuíta !!

Universidades un atallo elitista ás primeiras posicións. Remata!
Gardián gardián A carreira de aprendizaxe substitúe:
Aprendizaxe> experiencia laboral> estudos posteriores> promoción por
antigüidade> experiencia laboral> estudos posteriores> promoción por ...

UCG apoio á educación 'Aprende e ensina'método de estudo
e 'Ensino público gratuíto'. Proporcionado en complexos
sanitarios, educativos, Comarca (SmeC), Provincia educación
(PHeC, PDEc, CE). De non nado á cremación.
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Aprende e ensina, 1st Aprende (comprender, comprender), logo Ensina (outros que
aprendiches). A continuación, transmita o coñecemento adquirido ás próximas xeracións
a través da continuidade do coñecemento.

A educación é unha colaboración entre pais, educadores
e médicos. Implica educación gratuíta, saúde gratuíta e
aprendizaxes. Sen universidades !!!
Os campus universitarios recíclanse para educación provincial e sen comarcas,
capelas de traballo .. Os parques universitarios, os xardíns recíclanse como
hortas, hortas e santuarios. Os administradores da universidade, os
educadores teñen prohibido a educación, son responsables, SEÑORITA R6
SmeC 'Complexo de educación médica Shire '
PHeC 'Complexo educativo hospitalario provincial '
PDEc 'Centro de emerxencias da defensa provincial '
CE 'Servizo de emerxencia comunitario '.

Educación gratuíta un privilexio dado a 1 DEUS !!
Caridade (Falso)
Doazóns deducibles de impostos son a evasión fiscal! A evasión fiscal está
roubando á comunidade. A evasión fiscal é un delito: SEÑORITA R6
As entidades benéficas que teñen a condición de doazón deducible de impostos
son falso! Son esquemas de evasión fiscal avalados por un goberno corrupto. Non
does a estes! Pecha Caridade, confisca activos. Substitúe o procesamento do
goberno,SEÑORITA R6
Organizacións benéficas que fomentan as doazóns de tarxetas de crédito.

Estas organizacións benéficas son malas e apoian aos tiburóns. O
endebedamento das persoas é inmoral, malvado, inaceptable para as
organizacións benéficas.Pecha estas organizacións benéficas

, non does a estes! Pecha os provedores de tarxetas de
crédito. Substituír o goberno,SEÑORITA R6

Os gardiáns do Universo opóñense ás doazóns deducibles de
impostos e ás tarxetas de crédito. Cren que doas porque es solidario,
coidado. Non porque sexas egoísta.As persoas non deben usar
tarxetas de crédito. Poñerse en débeda. Fainos escravos.

Os milleiros de anos do mal están chegando ao seu fin
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Iniciadores, membros, simpatizantes,
seguidores da 'Cadea do Mal'.

Son responsables. SEÑORITA R6

1 DEUS está mirando, tomando notas !!!
Lectura relacionada: Desprazamento 4: Fallos! (ver 1 FE)
Tema do estudo: CoE. (ver Estudo)
Consulte os nosos outros conceptos:

CROn ~ Económico ~ Esenciais ~ Verde ~ Sen violencia ~ Supervivencia ~ Código
multimedia!
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