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SHUN & Wstyd

ŁAŃCUCH Zła
Egoizm, działanie lub motywem osoby pozbawionej uwagę na innych ludzi. Osoba
dotyczy głównie własnego osobistego zysku lub przyjemności. Egoizm jest
przyczyną i skutkiem 7 ogniw
Chain of Evil: Chciwość > Spekulacja > Bogactwo > Marnotrawstwo >
elitaryzm > Apartheid > Niesprawiedliwość ,

W 7links mają wiele złych linków mutacji: Sport Celebrity ~ Dostawcy kredyt ~ opakowanie
podstępny ~ Majątek ~ Własność zagraniczna ~
Franchising ~ Grunt posiadany na własność ~ Globalizacja ~ Centrum handlowe ~ Unikanie podatku ~ Niezasłużony
~ Unia ~ Uniwersytet ~ Dobroczynność ~

Chain of Evil jest chorobą społeczność
Choroba z objawami egoizmu, korupcji i
nieuczciwości. Jest to powszechna choroba. Jest to
społeczność?
Lokalna społeczność ma się dobrze bezdomnych (Spanie na śmieci
dumpsters) underfed (Jeść śmieci) i walczy (Zastraszane
prześladowani, i ruszył przez windykatorów) ludzie. Wiele z jego
ludzi wyjeżdża bez
na potrzeby codziennych potrzeb (Zjadliwe jedzenie, czysta woda, przyzwoite ubrania i niedrogie,
wygodne, bezpieczne schronienie) , Te potrzebujących ludzi żyje w nędzy, co często prowadzi do
nadużywania substancji

(Palenie, alkohol i substancje zmieniające umysł) ,
Jest to egoistyczne wspólnota przeżywania „Chain of Evil” i braku swój obowiązek
ludzkiej przyzwoitości. Jest to społeczność? Jeśli tak, to jest twój obowiązek, aby
zmienić ten stan rzeczy. Niespełnienie tego jest niemoralne jest Zło jest Anti 1 PAN
BÓG.
Zło musi aktywów zdejmowanie i umieszczanie w sadzach: MS / R6

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

Chain of Evil -Modlitwa
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Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Wszechświata Twój najbardziej
pokorny wierny opiekun-opiekun (1 st imię)
Wnioski o pomoc z gospodarstwa odpowiedzialnych uczestników łańcucha Zła

Prosi, Łańcuch Złych członków karane teraz i po śmierci zwraca łańcuch Złych
członków Przeżyj-Bad przez 7 pokoleń Niech Dobry rozwijać & Chain of Evil kurczyć
dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości
Użyj tej modlitwy każdym czasie można spotkać członek Chain of Evil: osoba,
stowarzyszenie, korporacja, organizacja, rząd, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
CHCIWOŚĆ > A 'Chain of Evil' zaczyna się, gdy 1 osoba, grupa,
organizacja lub rząd samolubnie pragnąć więcej (Rzeczy materialne,
inflyence, moc) niż jakiejkolwiek innej jednostki, grupy, organizacji lub
overnment.
Chciwość jest prywatna własność, twierdząc własności intelektualnej, darowizny podlegające odliczeniu
podatku, negatyw-przekładnia, własnościowe, unikanie płacenia podatków, spekulują, wykorzystując
pracownicy (Dorywcza, niewolnictwo, w wieku, zaległy, niezdrowe, niezapłacone nadgodziny, niebezpieczne,
pracować więcej i szybciej) ,

Chciwość jest własność prywatna (kapitalizm) , Własność prywatna nie pociąga za sobą dzielić.
Jest arogancki elitaryzm. Prywatna własność aktywów i własności intelektualnej na (IP) kończy
się. Wartości domowe i „I-P” są przenoszone (Bez kompensacji) do Shire”. Przedsiębiorstw są
przekształcane (Bez kompensacji) do ' cron ' ( Społeczność Run nie Własnością dla zysku) !

Chciwość to spekulacje (hazard) że wartości aktywów, ceny, niezrealizowane przychody będą coraz
większe. Spekulacje sztucznie napędza wzrost kosztów i zadłużenia kredytowego (Przy użyciu
innych narodów pieniądze) w wyniku redukcji ceną. Spekulacje jest Anti Wspólnota, niemoralne i
końce! Negatywna przekładnia i własnościowe są anulowane! Futures i giełdach są zamknięte!
Trading & zabezpieczających Kończące!

Chciwość Podatek jest unikania (Podatek odliczyć darowizny, minimalizując podatku podatkowych
schronienia) , Okradanie społeczeństwa. Unikanie podatków jest przestępstwem,

MS / R6 , Podatku odliczyć darowizny jest korupcja. Odpisać od podatku
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darowizny koniec, końce podatkowe minimalizując regiony podatku schronienie są zamknięte!

Chciwość tworzy bogactwo apartheid! Wealth-Apartheid jest główną
przyczyną W sędziów! Bogactwo Apartheid i niesprawiedliwości są
niemoralne, Anti Wspólnota, Anty 1GOD Koniec Wealth Apartheid

teraz !!!
Chciwość jest wykorzystywanie pracowników. Greedy Bosses spekulacji używać:

Niewolnik kierowca credo: dorywcza praca, niewolnictwo, nieletni, zaległy, niezdrowe,
niezapłacone nadgodziny, niebezpieczne, pracować więcej i szybciej. Kierowca creed slave
jest niemoralne, niezdrowe (Wypadki, stres, śmierć) I anty społeczny. Bosses, które dotyczą
części lub całości Credo Slave Driver Dostać, MS / R6 ,

Nie tylko ludzie są chciwi. Globalizacja jest spekulacja i chciwości. Globalizacja został
porwany przez Greedy spekulanci mają być stosowane do ich sprzedaży sprzedającej
Pyramid (Wolny handel) aby utrzymać zyski rośnie aż zabraknie krajach i zasobów. Wolny
handel jest globalizacja napędzana przez międzynarodowych firm wykorzystanie pracy
i osłabia rząd. Wolne końce TRADE

MUSI ZROBIĆ :
V

Brać z Chciwy
Dać do POTRZEBUJĄCY
Konfiskować bez odszkodowania od Chciwy wszystkie aktywa
(Osobisty, handlowych ..) uprawnienia do (Ubezpieczenia na życie, prywatna Super, nieruchomości ..)

Rozebrać się Chciwy wszystkich swoich tytułów (Dziedziczny, honorowy, zawodowe) ,
Zaprzeczać Chciwy stanowiska kierownicze (Rozebrać je na istniejących stanowiskach
kierowniczych ..) ,

Publikować ich nazwa i obraz (Internet, Ratusz shamewall ..) ,
Karać Chciwy Klatka im, MS / R6 ,
Sprzeciwiać się Chciwość, Globalizacja, Freehold, własność zagraniczna, Niezrealizowane,
prawa autorskie, patenty, własności prywatnej parceli ...
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SPEKULACJA > egoistyczne pragnienie staje się rzeczywistością przez
podstępnego, nieuczciwy, niedbały, niemoralne wykorzystywanie innych,
gainng przewagę nad nimi

(Przeładowanie, insider trading, zabezpieczających, reklamy wprowadzającej w
błąd, oszustwo, wykorzystując ludzkie słabości i niewiedzy, Slave pracy
spekulują, korupcja) , MS / R6

Przykłady Anti-1GOD i Anti-ludzkość spekulacji:
Podstępny opakowania pociąga za sobą redukcji zawartości pakietów, ale nie do pakowania, w celu
zwiększenia zysku.

Overchargingentails korzystając z braku dostaw.
Cena fixingentails należące do kartelu w celu maksymalizacji zysku.
spekulanci (Nieruchomość) jazdy w górę do domu przystępności zaprzeczający rodzinom
zmaga domu. Zwiększenie Slums & bezdomności.

Szantaż Wielu assembler narodowy w „kraju A” chce korzyści i ulg podatkowych od
rządu „A”. „Rząd A” odmawia! Assembler pyta „rząd Country B” ten rząd
zobowiązuje się do żądań. Assembler zamyka produkcję w kraju A. Worki
pracowników przenosi się do „kraju B”. The

Zyski są wysyłane do domu i wypłacane
premie dla menedżerów
(przestępcy) & Dywidendy udostępnić
posiadaczom (pasożyty) ,

Jak Wielonarodowy (Zagrożenie Karny do społeczności, suwerenności i bogactwa) działa;
taśmy Zagranicą ich zasobów, bogactwa
(Producenci surowców, nieruchomości) & własność intelektualna (Wynalazki, know-how, patentów,
znaków towarowych) z pomocą skorumpowanego rządu
Uzyskać materiały informacyjne, wolności podatkowej i taniej siły roboczej za pomocą szantażu. ZA
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Rząd powiedział, że jeśli nie skapitulować do wielonarodowej żądań znajdą rząd,
który spełnia ich wymagania
(szantaż) I przenieść ich działanie. Używają ich skorumpowany rząd domowy
zastraszyć lub destabilizować innego obcego rządu. Przynieść zmianę, że korzyści
wielonarodowych. Jeśli to nie zadziała problable mają ojczyzna inwazji.

Największym zagrożeniem dla demokracji są na
wielonarodowe
MUSI ZROBIĆ :

Weź ze spekulacji
Dać potrzebującym
(Patrz Chciwość musi zrobić) ściganie spekulować : MS / R6

Wymienić prywatnego właściciela z, cron ( Społeczność Run Własnością not-for-profit) !

zdemontować Wielonarodowy (Do Cron'S) ściganie CEO, dyrektorzy, właściciele: MS / R6

Koniec spekulacji ścigać spekulantów: MS / R6
BOGACTWO > Zdobywanie przewagi nad innymi
gromadzi ogromne ilości rzeczy materialnych,
władzy i wpływów
(Biżuteria, nieruchomości, Luksusowy, Słudzy
stanowiskach władzy, rząd) MS / R6

Bogactwo gromadzi się w 3 sposoby:

' Chain of Evil” 'Nieuczciwość',
' Majątek'.
Ciężko uczciwa praca nie przynosi bogactwo!
Ciężko uczciwa praca jest dobre dla ciała i duszy.

Bogactwo jest Anti-Community, nie zasłużył i nie do zaakceptowania
Będąc Bogaty jest drapieżny przyciąganiu innych drapieżników, którzy chcą
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również mieć bogactwo każdy kędy mogą. Zamożni stara się zwiększyć swoje bogactwo i czy pozostawić
go zrobi wszystko, łącznie z: łapówka, nękają, uniknięcia podatku, oszukiwać, zabijać, kłamać, kraść.

Rząd uszkodzony kupiony i kontrolowane przez bogatych zmiany prawa, aby utworzyć " Niesprawiedliwość
”. To jest anty Niesprawiedliwość 1GOD !!!

Skorumpowany rząd i Niesprawiedliwość otrzymują. Zamożni są rozliczani: aktywami
odpędza & MS / R6 ,

Bogactwo główną przyczyną zła!
US Bankers Creed: Tylko ubogich i potrzebujących Podatek wynagrodzenia.

Zamożni płatnej księgowy i uniknięcia podatku.

Bankierzy, bogaty i księgowych! MS / R6
Badania pokazują, twierdząc, biedny i potrzebujący płacić
więcej za wszystko. Zamożni uzyskać zniżki i gratisy głośności.
MS / R6 : dla bogatych!
ubogich i potrzebujących są tylko w klatce. Zamożny prawnik get. Jeśli
zajdzie taka potrzeba, przez skorumpowanego rządu, pro- tection. MS / R6 : Rząd
uszkodzony, bogaty!

Zamożni są główną przyczyną niemoralności, pornografii i innych perwersji!
Zamożni są główną przyczyną zanieczyszczenia i śmieci!
Zamożni uważają, że są bardziej zasługujące niż inni, tworząc bogactwo i elitaryzmu
apartheidu! Zamożni chcąc zachować i / lub zwiększać swoje bogactwo i skorumpowany rząd
łapówki, aby wydobyć tylko w prawo!

Zamożni zapłacić karę. Potrzebujących & Poor pójść do więzienia.

Pasożyty są zamożni, z 'Chain of Evil'! Zamożni są odpowiedzialni za ich Anti
Social, anty Wspólnoty i Anti 1GOD zachowanie!
Zamożni atutem są usuwane, ścigana, zrehabilitowany: MS / R6
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Po rehabilitacji, bogaci nie mogą posiadać żadnych aktywów!
Pracują dla Wspólnoty na 1x WMW aż do śmierci!
Uwaga! Zamożni nie przysługuje emerytura! Muszą pracować aż do śmierci!

Zamożni wspólnotowy i Środowisko Threat

Nikt nie zasługuje, aby być bogaty !!!!!!!
MARNOTRAWSTWO > mentalność ludzka nie poradzi sobie zbyt wiele o
niczym (Rzeczy materialne, wpływ, moc)
Otrzymany w rozpuście i odpadów. Human-projekt pociąga za sobą wolę przetrwania. Aby
przetrwać przeciwności i przewężenia muszą być obsługiwane. Nadzieja (Sny) i Sprawiedliwość

(Odpowiedzialność) są tam, aby pomóc! Zmniejszenie Hope & zgorszenie Sprawiedliwość zagrażać
bezpieczeństwu i przetrwanie!

Przykłady Anti 1GOD & Anti-Ludzkość odpadów:
Za dużo pieniędzy_ spełnia marzenia. Ucieka od marzeń do spełnienia _ prowadzi do nudy,
ekscentryczności, uzależnień, niemoralności, przestępczość, ... MS / R6

Za dużo pieniędzy_ prowadzi do uzyskania nadmiernych wpływów w społeczeństwie, które ubóstwia
Pieniądze & tworzy się zmarnować. Wpływ pieniędzy jest uszkodzony, możliwe dzięki Towarzystwa
że prostytutki się do bogactwa i odpadów!

Za dużo pieniędzy_ prowadzi do marnowania pieniędzy na non Essentials:

Alkohol, narkotyki, Antyki, sportowe gwiazdy, hazard, sex niemoralne, Jets, biżuteria,
Rezydencje, Limuzyny, niezdrowa dieta, zasłony, Vanity, jachty, ...

Zbyt dużo pieniędzy + nadmierny wpływ = Moc. Moc zdobyte w ten sposób jest uszkodzony!
Uszkodzony mocy zamienia się niesprawiedliwości i tyranii.

Końce tyranii MS / R7 ,
Zbyt dużo pieniędzy wyzwala „Hoarding-instynkt”. Przechowywać co mam i zgromadzić
więcej! Co moje jest moje, co twoje Chcę dowolny
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w jaki sposób mogę. Chcę to wszystko! Na tyle nie wystarczy i nie zamierzam dzielić!

Nagromadzonego bogactwa wantsprotecting od innych chciwych spekulantów i rząd
sprawiedliwości społecznej. Odpisać od podatku darowizn na rzecz członków parlamentu,
którzy zapewniają, że rozumieją oni reprezentują. Inne chciwi spekulanci są załatwione przez
oszustwa, nieuczciwości, zastraszanie ... Konkurencja i niechętnymi Politians są narażone,
dezinformacji, plotek, zastraszanie kampanii medialnej.

Zamożni wykorzystanie mocy, aby zapewnić prawa są tam, aby chronić je od płacenia
podatków, mając na straty i kiedy oni mają straty są dofinansowywane przez rząd
Corrupt (US Wallstreet, Chiny, UK City of London ..) , Bogaci nie płacą podatków jeszcze
uzyskać korzyści z każdej rzeczy Rząd zapewnia. Pasożyty są bogaci, wasters bogactwo
społeczność on Non zasadniczych i akumulacji MS / R6

Zamożni Wasters & hoarders wsparcie Globalizacja. Działają zagranicznych rajów
podatkowych byli zaparkować whealth. Wszystkie raje podatkowe są zamknięte &
Asset pozbawiono ich rząd jest w klatce, MS / R6

Trwać od wasters Dać do Wspólnoty
MUSI ZROBIĆ :
(Patrz Chciwość musi zrobić) ściganie wasters : MS / R6

Sprzeciwiać & End:

Raje podatkowe nieruchomości ~ ~ ~ Własność
prywatna Freetrade ~ ~ Globalizacji ONZ
elitaryzmu > Zbyt wiele, prowadzi do wierzyć w nieomylność (Jest lepsze i bardziej
zasługują potem inne) , Elitaryzm zasadzie oznacza (1 osoba lub grupa wierzyć, że są
lepsze niż reszta, zasługują na więcej nie-Essentials więcej szacunku, więcej praw ...) samolubny
arogancja. Elitaryzmu ras: Ambicja, chciwość, apartheid, arogancja, korupcja,
dyskryminacja, nieuczciwość, zdrada, zazdrość, nieufność, niesprawiedliwość, spekulacji,
nadużywanie substancji, egoizm, zwycięzcy. ..
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Przykłady anty- 1GOD / Anti-Ludzkość Elitaryzm:
Oligarchowie spiskują dać sobie dodatkowe przywileje kosztem wszystkich innych
ludzi. Który jest dyskryminacja i wyzysk innymi dla celów własnej gratyfikacji. Elitarne
są aroganccy samolubny anty społeczność, nie do przyjęcia. Szkoda ich mniej,
rzadziej je !!
oligarchowie (Niebieski Bloods monarchowie, bogaty i megalomani) wierzą, ze względu na
ich hodowli rodzą się rządzić organizacje i kraje. Błękitna krew * s, monarchowie, bogaty i
megalomani wsparcie w hodowli, które jest szkodliwe dla gatunku (wadliwych genów) ,
„Chory arogancja”. Powierniczych Guardians przeciwstawiać dziedziczny: tyrania, bogactwo,
władza i pozycja.
* Błękitna krew kanalizacji ludzkiego-ciele. Błękitna krew są gorsze członkowie gatunku
ludzkiego. Najmniej odpowiednie do prowadzenia.

Uniwersytety są aroganccy uszkodzony elitarne. Są one używane jako skrót do bogactwa i
władzy. Corrupt 'Old Chłopcy Network'. Odpady kom- zasobów munity i timewasting przez
studentów (Nieistotne stopni, zbyt dużo wolnego czasu, nadpłaty wychowawców ..) ! Studenci
brakuje doświadczenia zawodowego są nadpłaty. Zamknij uniwersytetów.

Igrzyska Olimpijskie (lato zima) są elitarne, uszkodzony, rozrzutni i nieuczciwi. Są to
elitarna rozrywka (1 zwycięzca i wielu przegranych)
Tworząc ogromny dług wobec „Shire” bawić się dobrze! Anuluj Olimpiady i
zamknąć MKOl.
Olimpijscy nie są Champion, Bohaterów, Idola lub rolka modelu. Oni są samolubni, chciwi,
pasożytnicze ciężarem dla społeczeństwa. torturować oni swoje ciało, na ćwiczenia, stosując
suplementy prawne i illigal. W późniejszym okresie życia są ciężarem dla wspólnotowego
systemu opieki zdrowotnej. marnować ich ograniczonych zasobów portalu dla szkolenia i
olimpijskich obiektów, infrastruktury. Wymień rząd, który spędza na Olimpiadzie!

Konkurencyjne sporcie zawodowym są elitarne, skorumpowani,
nieuczciwi. Obsługiwane przez niemoralnych kiczowaty
chciwych Mediów tworzących & rozstrzygających Gwiazdy
sportu. ta rozrywka
jest sponsorowana przez uzależnienie dostawców
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(Alkoholu, uzależnienie od hazardu, tytoniu) , Co prowadzi do oszukiwania, hazardu, stosowanie przemocy
ciało i umysł substancji zmienianie, tworzenie nieodpowiednich rollmodels ... Kustosz Strażnik
przeciwstawiać sportów konkurencyjne.

Universe powiernicze Guardians wierzyć, że każda osoba jest wspólnym spadkobiercą
wszystkich naturalnych zasobów, wynalazków i IP
(własność intelektualna) , Możliwości i szans precyzyjniej mulated przeszłość i teraźniejszość
(Sprawiedliwość społeczna: równy podział wszystkich wcześniej wymienionych dla
wszystkich ludzi) ,
Sprawiedliwość społeczna jest 1GOD danego prawa. Elitaryzm jest anty sprawiedliwości społecznej, Anty 1GOD.
Elitaryzm jest niemoralne, karnych i nie do przyjęcia. Przepisy służyć większość. Przepisy mniejszościowe,
które korzystają elitarności są uszkodzone, niesprawiedliwy i zastępuje. Rządy, które zachęcają i
pielęgnować elitarności nie nadają się do rządzenia. Są one zastąpione & ścigane: MS / R6

MUSI ZROBIĆ :

Skrawek elitaryzm > Ustalić równość bez
dając odszkodowania!
szkoły elitarne stać szkół publicznych!

elitarne szpitale stać szpitale publiczne!
Elitarne obudowa emerytalny przeniesienie do Hrabstwo Dom starców !

prywatne plaże stają się publiczne plaże!
Kluby golfowe zamieniają się w ogrodach na rynku!

uniwersytety zostały przekształcone cron kaplice pracy!

Igrzyska & Sport Konkurencyjne Arenas są rozebrane!
Elitarne trofea i zapisy są niszczone przez Hrabstwo !
Prywatne kluby jakiejkolwiek stają się własnością publiczną!
Grunt posiadany na własność staje społeczność Hrabstwo własność !

Własność prywatna zostaje przekształcony cron !
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Dziedziczny-Tyranny staje się swobodnie MULTICHOICE wybrany Komitet!

APARTHEID > The ' mieć wszystko' dyskryminacji, spojrzeć w dół i
upokarzać " Nie jest ( bogactwo Apartheid) ,

Bogactwo Apartheid jest nierówny podział bogactwa społeczności!
Nierówny podział bogactwa jest niemoralne, Anti 1 PAN BÓG! Bogactwo Apartheid jest
niesprawiedliwe, przestępstwo: MS / R6

Zwiększenie Wealth Apartheid zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa dla społeczności. Im
szybciej nierówny podział bogactwa społeczności ewoluuje tym bardziej prawdopodobne jest
anarchia i niepokojów społecznych!

Bogactwo Apartheid jest nie do przyjęcia i to koniec głównej!

Przykłady Anti 1GOD & Anti-Ludzkość Wealth Apartheid:
Majątek przechodzi na bogactwa, pozycji i władzy bogacenia apartheidu. Na przykład Własność

prywatna i, Dynastii monarchistów ... To koniec głównej!

Globalizacja bogate kraje nękają (Blokada, wycisnąć kredytowej, obalić rząd, sankcje,
inwazja) ubogich i walczą narody do sprzedaży swoich zasobów tanio. Wielonarodowe
spekulacji konglomeratów szantażować kraje biedne. Dzięki temu mogą wykorzystać ich
jako ludzi ubogich pracy dzieci i pracy niewolniczej pracy długie godziny, niebezpieczne, źle
opłacana, niezdrowe .. Ten koniec jest!

Wynagrodzenie nierówność główną przyczyną Wealth apartheidu! Np na każde 1 $ US pracownik
dostaje najwyższe wynagrodzenie wypłacone zarabia zarabia 13 USD. Im wyżej na skali idziesz kopać
więcej „świadczenia” w & Top zarabiających również uzyskać „Perks”!

Korzyści zawierać: ubezpieczenia (Zdrowie, stomatologia, ochrona dochodów, życie ...) ; przedszkola
dziecko, świadczenia emerytalne, badania zwrot, zwolnienie lekarskie, urlop, długi urlop usługi ... Profity:
przyjąć pojazdy do domu, karta kredytowa, płatny: wycieczki, hotel, restauracja, wizyty wypoczynek

(Golf, tenis ...) , papiernicze, księgowy (unikanie podatku) ; ... Korzyści i Perks dalszy wzrost płac
nierówności. Dla każdego najwyższej zatrudnionego, 20 twardych Robotnicy pracujący mogą
być stosowane.
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Rozszerzanie bogactwa apartheidu szybki tor na niesprawiedliwość!

Musi zrobić:
Koniec bogactwo Apartheid

Ustalić bogactwo Równość
Majątek: przechodząc na bogactwa, pozycji i władzy, kończy! Aktywa stać Dochody! Rzeczy
osobiste i wiedzy Ciągłość są przekazywane (Majątek) ! Uwaga! Przyjmowanie bogactwo,
pozycję i władzę, również
Oznacza dziedziczeniu winy i zobowiązania.

Globalizacja: Koncerny są ścigani ( MS / R6 ) &
zdemontowane stać lokalny cron ! Rząd, który wspiera globalizację zastępuje i
pociągnięty do odpowiedzialności, MS / R6 ,
Własność prywatna: kończy się! Reklama w telewizji (Małe, duże, międzynarodowe) zostać cron
! Domowe przeniesienie do ' Hrabstwo ' !

Zysk: kończy się! Breakeven non-profit dotyczy!
Wynagrodzenie: Nierówność jest zastąpiony przez Depozytariusza Guardianie WMW !

ZERO TOLERANCJI DO BOGACTWO apartheidu
NIESPRAWIEDLIWOŚĆ > W 6 poprzednich ogniw w łańcuchu Evil doprowadzić do uszkodzenia
systemu prawnego i Niesprawiedliwość (Powołanie, Bad, prawo uszkodzony, nieruchomości, własności
prywatnej Niezrealizowane, Samoregulacja, unikanie podatki ...) ,

Niesprawiedliwości dziecko: bicie, prosząc, molestowanie, pracy, pedofilia,
prostytucja, wojaczki, zamachowiec-samobójca, ..
Niesprawiedliwości dziećmi są najgorszą formą niesprawiedliwości, o Com awaria munity.
Kończy się! Winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności!
Kobiety niesprawiedliwości: przemoc domowa, różnica w wynagrodzeniach,
gwałt, prostytucja, religijne, molestowanie seksualne, niewolnictwo ... Kobiety
niesprawiedliwości, awaria społeczność są adresowane! Winni zostaną pociągnięci
do odpowiedzialności!

Wspólnotowe niesprawiedliwości: Chciwość, spekulacja, bogactwo, odpadów,
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Elitaryzm, Wealth Apartheid. Społeczność niesprawiedliwości są adresowane! Winni zostaną pociągnięci do
odpowiedzialności!

Złego prawa niesprawiedliwości: Własności, prawa autorskie i patenty (Własność intelektualna) Prywatyzacja
Utilities, podatek podlegający odliczeniu dawstwa ... Bad Law został unieważniony! Cofającej się z mocą
wsteczną do 0.1.1.1 , (01.01.2004) Nowe prawa są z mocą wsteczną. Bad practioners Prawo są ścigane.

Skorumpowani Prawo niesprawiedliwości: Podwójne zagrożenie, Zarzut negocjacji,
odporność Diplomatic Immunity Przedawnienie, przywilej

,,,

Prawo uszkodzony został unieważniony! Jest mocą wsteczną 0.1.1.1 , (01.01.2004)

Nowe prawa są z mocą wsteczną. Bad practioners Prawo są ścigane.

Niesprawiedliwości religijne: celibat, obrzezanie, egzorcyzmy,
przebaczenie, molestowanie, pedofilia, przywilej sacrefice,
dyskryminacja kobiet ...
Wypowiedzieć, Shun niesprawiedliwości religijne i stać
depozytariusz-Guardiana! Trzymając duchowieństwo odpowiedzialności.

Niesprawiedliwości rządów: Zabójstwo, tortury, korupcja,
wykonanie, inwazji, bogactwo apartheid, tyrania, ... Wymienić
tyranii z 1 wielokrotnego wyboru obok postu dowolnie wybranego
komitetu.
Ściganie tyranii zarządzania, który zabija, wykonuje, napada,
torturuje jest zła otrzymuje & klatce , MS / R7 , Uszkodzona &
Wealth Apartheid Ład otrzymuje & ścigane: MS / R6

Bogactwo Apartheid, niesprawiedliwości: Grzywny, organów samoregulujących, ...

Niesprawiedliwość jest, gdy grzywny są wydawane zamiast rehabilitacji. Grzywny są wydawane
w celu ochrony „mają zbyt dużo, ludzie u władzy, ..

2 osoby dostać grzywną 300 $ za popełnienie tego samego czynu bezprawne. 1 jest na $ 300 A
dobrostanu tydzień hand-out. Drugi jest na $ 300 na dochód godzin. Biedny tracących tydzień
zapłacić, nie można płacić rachunki, nie ma gotówki na jedzenie. On nie płaci grzywny idzie do
więzienia zamiast. Bogatych płatna jest w porządku i podatku odlicza grzywny. To bogactwo
apartheid niesprawiedliwość. Ten kończy! Grzywny są zastępowane rehabilitacji.

Osoba get zabity w pracy. cięcia kosztów zarządzania zaowocowało niebezpiecznej pracy. Firma
zostanie ukarana grzywną $ 100,000. Zarządzaniu nimi worki do pokornego zatrudnionego.
Zarządzanie dostaje premię. Napisać nie jest wyłączony w porządku jako expence. Wznawia cięcie
kosztów w celu uzupełnienia strat

13

1GOD za Prawodawcy Oczywisty Jak to jest napisane powinno być!

14.12.2.1 N W-M

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians

expence. Aby zapewnić zysk wzrasta i bonusses wykonawcze są płatne. Ta niesprawiedliwość
Koniec! Zarząd ponosi odpowiedzialność! Zarządzanie staje się długotrwałą rehabilitację.
Biznes jest wyłączony aż wszystkie kwestie bezpieczeństwa zostały rozwiązane.

profesjonaliści (Księgowego, chirurg ..) są członkami "samoregulujący ciał. Te chronić
niekompetentny bezprawnych członków z widokiem Sprawiedliwość. Pomagają im również rippoff
swoich klientów. Ta niesprawiedliwość Koniec! Organy samoregulujących są zamknięte. powraca
sprawiedliwości.

Organy samoregulujących są tworzone przez skorumpowanego rządu leniwe. To jest zbyt
uszkodzony, ponieważ są przekupieni przez grupy interesu, rządzić w ich imieniu i nie ludzi.
Rząd leniwy nie chce odpowiedzialność rządzenia, nadzoru i egzekwowania przepisów. Rząd,
który ustanawia lub pozwolić ciał samoregulujących otrzymuje i pociągnięty do
odpowiedzialności.

Każdy człowiek ma moralny i cywilno-obowiązek zakończyć niesprawiedliwości. Trzymając organizacje
ludzi, odpowiedzialnego rządu, które są przyczyną i skutkiem niesprawiedliwości. MS / R6 R7

ZERO TOLERANCJI do NIESPRAWIEDLIWOŚĆ
Linki z „Chain of Evil” są rozszerzane przez wielu linketts:
Sport Celebrity ~ Dostawcy kredyt ~ opakowanie podstępny ~ Majątek ~
Własność zagraniczna ~ Franchising ~ Grunt posiadany na własność ~ Globalizacja ~

Centrum handlowe ~ Unikanie podatku ~ Niezasłużony ~ Unia ~
Uniwersytet ~ Dobroczynność ~

Celebrity Sport jest częścią kultury Chain of Evil.
Uszkodzony elitarne chciwość i zysk napędzane rozrywki. Rozrywka korzystać znudzony
bezczynny bogatych. Niektóre osobistości sportu służy do odwrócić pod uprzywilejowaną
uwagę od realizacji, jak eksploatowane są naprawdę.

Gwiazdy sportu, elitarne Entertainers, którzy robią wszystko, aby wygrać,
biją rekordy i być czczony (Idolised) , Potrzeba uczestników sportu dostać
elitarnej uznanie + Sponsorzy

(chciwi paskarzy) & A współudział kiczowaty Mediów stworzył obrzydliwość: '
Celebrity Sport ”.
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gwiazdy sportu Uczestnicy są płatne (Bezpośrednio, sponsorowany, granty ..) profesjonalnych
animatorów. Futbol australijski, Wyścigi samochodowe, baseball, koszykówka, boks, szachy,
krykiet, kolarstwo, golf, Hokej na lodzie, Gran Prix, ruszt, Jachting, rugby, wyścigów konnych,
Wyścigi motocyklowe, tenis, olimpiady, Para olimpiada, piłka nożna, pływanie, Zimowe
Igrzyska Olimpijskie , Zapasy...

Sport Celebrity potrzebuje obiektów celem budowania (Hall, Stadion ...) , infrastruktura (Kolej,
drogi ..) , To marnowanie zasobów społeczności i często tworzy długoterminowych (Hrabstwo)
dług. Usługi te są niszczyciel Energia i stworzyć wiele śmieci. Zatrzymać budowę tych
obiektów i zburzyć istniejący. Zdarzenia te dostarczają rozrywki, alkohol, cola, inne słodkie
napoje, hazard, niezdrowej żywności (Tłuste, tłuste, słone) często towarzyszy przemoc (Wandalizm,
napaść, wściekłość, rzucanie przedmiotów ..)

Zdarzenie Utwórzmy dużo śmieci (Butelki, żywność, papier, tworzywa sztuczne, puszki)
konieczności magazynowania (Landfil) , Hazard prowadzi do zbrodni: Oszukiwanie

(Nobling, osprzętu wyniku ..) , Zastraszanie, szantaż, przemoc.
Sport Celebrity główną przyczyną Shopping Addiction. Marketing tworzy popyt za pomocą
lojalności wobec lokalnych bożków Gwiazdy (sport) do kierowania uzależnienia zakupy (Bieg,
śmieci, paraphenelia) , Jesteś głupcem płacenia zbyt dużo na ubrania, obuwie! Fani
zachowują się jak zombie
(Bezmyślnego) ,

Sport Celebrity przez Sponsorów zwiększa uzależnienia: Alkoholu, papierosów, Hazard,
Zakupy, narkotyki ... Te Uzależnienia są ciężarem dla osób indywidualnych, rodzin i
społeczności.

Gwiazdy sportu są Greedy mediów kreacje do zwiększenia zysków dla siebie i
innych chciwych spekulantów (Operatorzy gier hazardowych, punkty fast-food,
producenci alkoholu, producenci niepalących, pornografia, prostytucja ...) , Po
popularność sławna ubywa ich wyrzucić i zastąpić nowym celebrity.
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Potrzeba pozostać popularne, aby wygrać, prowadzi Gwiazdy sportowe w celu zbadania
ich ciemnej stronie. Niemoralność (Cudzołóstwo, nagości, pornografia) służy do siebie
uwagę. uzależnień (Alkohol, palenie, narkotyki, sterydy) służy do stresu i nadążać
występy. Greedy Trashy Mediów używa tego zachowania, aby zwiększyć zyski i
ostatecznie zrzucić Celebrity stworzone.

Korzystanie z gwiazdami sportu jako modeli i Idols Roll, jest niedopuszczalne.

Gwiazdy sportu są fałszywe bożki obrażają 1GOD. Wychowawcy, którzy promują gwiazdy
sportu są zastępowane. Rodzice, którzy pozwalają swoim dziecku grać Osobistość
sportowych i uwielbienie Sport Gwiazdy są nieodpowiedzialni rodzice złe. te złe rodzice
Wspólnota reedukować jest.

Sport jest wolny etat rozrywka hobby nie działać. Leniwy (głupi)
studenckiego dostać stypendium na Uniwersytet (sport) , Uniwersytet Sponsorzy i kiczowaty Mediów
utworzyć leniwy, głupi bezużyteczną Sport Cebrity. Uniwersytet jest zamknięty, Sponsoringu kończy,
zamykają kiczowaty media, sport sława staje się niski płatną pracę. Nie ma miejsca dla ludzi mediów
sportowych w mediach.

Koniec Celebrity Sport zburzyć lokali ...
Wymienić z udziałem społeczeństwa działań Wspólnoty wypoczynku.

C REDIT P rovider, P redator - le nd er, Lo an - rekin udzielania kredytów (Karta,
kredyt, mortage) kredyty dla zysku jest drapieżny a „Loan Shark” operacja. kredytów
drapieżny jest dozwolone i popierane przez skorumpowanego rządu karnej. Drapieżne
użytku pożyczkodawca przestępcy (Komornik) zebrać ich kredytu.

Kredyt dla Ends zysku! To operatorzy są zamknięte i
ścigana, MS / R6. Rząd, który umożliwia i / lub zachęca
kredytowej otrzymuje drapieżny, ścigana, MS / R6

Powiernik opiekun tolerować non procentowe pożyczek niewykonalne. Płacisz tylko z
powrotem ilość pożyczać (Bez opłat, bez odsetek) , Nie trzeba spłacać, jeśli nie można
zrobić. Jeśli to zrobisz, kiedy można, nie spłacać więcej niż 10% od płacy tygodniowej.
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Kustosz-opiekun tolerować kredytów niewykonalne. Dlatego nie ma zbierający dept.

komornik są zamknięte w klatce MS / R6
Podstępny- Opakowania ( Konsumentów oszustwo) MS / R3
Zysk zorientowanej gospodarki pozwalają niemoralną karnych " podstępny Opakowania ( Oszustwa
konsumentów) ”. Konsumenci potrzebują ochrony przed oszukańczych, nieuczciwych i chciwych
spekulacyjnych producentów, producentów i detalistów, którzy korzystają z „opakowania podstępny” (Zawartość
w dół wielkości) skorzystac (zdzierać) konsumentów.

Przykłady jak działa system kłamliwe, nieuczciwe i chciwy.
Wytworzonego produktu jest w opakowaniu 0.440kg używając ich etykiety marki. Ten sam
produkt jest oznaczony jako marki dla rodzimych sprzedawców detalicznych, ale zawartość
pakietu jest zredukowana do 0.415kg. Dzieje się tak, sprzedawca może sprzedać swoją markę
domu po niższej cenie niż marką producenta. Ma to na celu oszukać (Podstępny, chciwy i
nieuczciwy podstęp) konsumenta do myślenia, że w domowej sieci to okazja ze względu na jej
niższą cenę. Podczas gdy w rzeczywistości, ponieważ konsument dostaje mniej produkt nie ma
oszczędności i czasami konsument w rzeczywistości kończy się płacić więcej. oszustw konsument
!!! MS / R3

1 producent pakuje swój produkt w opakowaniu 0.440kg. Kolejna marka korzysta z tego
samego opakowania rozmiarze ale w kłamliwy, chciwy i nieuczciwy sposób tylko stawia
0.425kg produktu. Jeśli produkty sprzedawane są w tej samej cenie, 2. Producent sprawia
większego zysku. Konsument dostaje mniej produktu za tę samą kwotę pieniędzy
wydatków. Konsument został oszukany. 2. Jeżeli producent sprzedaje po niższej cenie, a
jego produkt wygląda okazja. Ponieważ nie ma mniej produktów w 2. pakietu dlatego
należy sprzedać za mniej, nie czyni go to okazja już. 2. Producent ma nadzieję, że w
kłamliwy, chciwy i nieuczciwy sposób, że konsument nie będzie sprawdzać wagę
ponieważ jego opakowanie wygląda podobnie do konkurencyjnych produktów. oszustwo
konsumenta! MS / R3

Opakowanie pochodzi często z mniej niż pełnej treści (Ponad wielkości Pack- wiekiem) , Opakowanie jest
przeznaczone do przechowywania przedmiotów, ale tylko 6 zawiera 5.

To oszustwo ma na celu oszukać konsumentów w wierze oni dostać więcej niż
rzeczywiście dostać! oszustw konsument !!! MS / R3
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Dostać mniej> zapłacić więcej! Producent dodaje mniej soli i / lub cukier.

Etykiety produktu „Reduced” & opłat więcej! Zmniejszone jest przekazać konsumentowi był
dodatkowy koszt (Coś wyjęte, zmniejszona) , Dlatego potrzebna jest wyższa cena. Nie
prawda, nie ma dodatkowych kosztów. Producent umieścić mniej, więc cena powinna być
niższa. oszustw konsument !!! MS / R3

Importowane towary pakowane wyglądać produktu lokalnego. oszustwo konsumenta MS / R3 , Produkt
lokalny pakowane szukać zagranicznych, importowanych.

oszustwo konsumenta MS / R3 ,

Musi zrobić:
Rząd jest standaryzacja opakowań rozmiar treści:
ciekły mililitr ml
litr L
kiloliter Kl

Solidny gram sol

Kilogram Kg
Tona T

1 sol > 2 sol > 5 sol > 10 sol > 20 sol > 50 sol > 100 sol > 200 sol > 500 sol > 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 >
Standardowe Zastosujmy do komercyjnego, przemysłowego, osobistego opakowaniu.

Uwaga! Środki Imperial są przestarzałe.
Wszystko Opakowanie nadaje się do recyklingu.

PS-1 ( Standardowe opakowanie) Obejmuje potrzeby konsumentów: rzetelny łatwo porównać
ilości produktów i opakowania. lite obciążniki (G / kg / t) Płynne i ciężary (Ml / l / KI) zapakowane,
rozprowadzane i sprzedawane w ilościach podanych w tabeli. Opakowanie ma być recyklingowi.

Koniec Podstępny opakowania

Ustalić UCG PS-1 ( Standardowe opakowanie)
poradnictwo konsument
Stałe i ciekłe wagi trzeba zobaczyć cenę 1 kg / 1l porównać ceny +
rzeczywistej wagi i ceny.

Produkt z najniższa kg / l cena jest OKAZJA.
Pomoc standardem PS-1 Opakowanie karać podstępny Opakowania
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Majątek ( Dziedzictwo)
W egoistycznym chciwość napędzany Towarzystwo po śmierci danej
osoby powszechne jest przekazywanie pozycji, władzy i bogactwa.
Tworzenie elita niezrealizowane niezasłużonej pozycji, władzy i
bogactwa. Takie zachowanie jest przyczyną i skutkiem Wealth
apartheidu.
Bogactwo Apartheid, zbrodnia, MS / R6 Uwaga! Przyjmowanie Estate również pociąga za sobą
przyjmowanie przeszłości zadłużenia, poczucie winy i odpowiedzialności!

Dziedziczenie pozycji Koniec. Jest on zastąpiony promocji praktyką zawodową +
dalszych badań + starszeństwa.
Dziedziczenie zasilania kończy. Jest on zastąpić dowolnie wielu kandydata
wybranego komitetu.
Przywództwo przez 1 jest tyrania (Dziedziczna / polityczna) kończy się.

Przywództwo przez wybranego Komitetu jest fair.

Dziedziczenie Ends bogactwa. Wszystko idzie do rządu Skarbowego.

Powiernik opiekun wprost na ciągłości wiedzy, pamiątki, tradycji, wierzeń .. Powiernik
opiekun wprost na ducha wspólnoty i odpowiedzialności. Powiernik opiekun wprost
na filozofii
1GOD 1FAITH 1Church. Przechodzą również na ich przewodnikiem, The ' Prawodawcy

Manifest”.

Własność zagraniczna ( Zdrada) MS / R7
Cudzoziemcy pozwalając kontrolować, wykorzystywać, rękę, to grabież ZDRADA

Rząd, który pozwala wykorzystać Cudzoziemcy (Zdzierać) mieszkańców jest
zdrady (przestępstwo) , Rząd otrzymuje i ścigane. MS / R7

Przykłady jak własności zagranicznej Zdrada działa:
Własność zagraniczna zmieniać, skorumpowany i niszczy lokalne: kultura, praca, tradycji, wartości ... Własności
zagranicznej grabieży lokalny: Nieruchomość Intellectual-, know-how, zasoby, bogactwo ... Własności
zagranicznej końcach. Koniec Wolnego Handlu.

Własność zagraniczna Napędy zabudowane i cen na rynku nieruchomości. Zrobienie
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Domy nie przystępne dla 1 st dom nabywcy. Wynik, zwiększając
bezdomnych ... własności zagranicznej „Freehold” (Grunty,
nieruchomości) Kończy się. Jest skonfiskowane bez rekompensaty.

Własność zagraniczna podmiotów skutkuje zagranicznych
stanowiskach kierowniczych. Zaprzeczając mieszkańców do
utrzymywania tych pozycji. Zmniejszanie promo cja okazji,
zwiększając bezrobocie

,,,

Dumming dół od personelu lokalnego.

Własność zagraniczna wyników produkcyjnych w imporcie swoje zapasy. A następnie zakup
lokalny. Również lokalny własności intelektualnej zostanie podjęta na morzu!

Własność zagraniczna rozrywki podważa lokalnych talentów i ich możliwości. Pranie
mózgu mieszkańców stać klony obcej kultury tracą podmiotu. własność zagraniczna
Entertainment jest największym zagrożeniem dla miejscowej kultury, zwyczajów,
gwary i tradycji. Jeśli jesteś amerykański zegarek amerykańskiej rozrywki. Jeśli nie
są, nie oglądać amerykańskiej rozrywki.

Własność zagraniczna prowadzi do lokalnego bogactwo dzieje za granicą.
Pozostawiając mieszkańców ubogich i opuszczonych. Masters obce posiadający sługi chłopskie
lokalnych.

Własność zagraniczna franchising zniszczyć lokalną firmę, unique- Ness i różnorodność. Osłabianie
lokalnych tradycji zmuszając nieodpowiedniego obcej kultury w społeczności lokalnej. Zdradzając
mieszkańców.

Własność zagraniczna zasobów prowadzi do zagranicznego właściciela sprzedającej
zasobów tanio do kraju pochodzenia ich beneficjentem. Okradanie mieszkańców zasobów i
ich bogactwa. Letting Cudzoziemcy właścicielem lokalnych zasobów jest zdrada MS / R7

Własność zagraniczna produkcji żywności i dystrybucji żywności.
Wynik: Produkcja żywności przeznaczony do wywozu pozostawiając mieszkańców z wywozem odrzuca po
wysokich cenach. Również niektóre lokalne potrawy zostaną zastąpione przez zagranicznego diety.

Własność zagraniczna Mediów jest inwazja przez stealth. zagraniczne media wpływ
mieszkańców na rzecz obcokrajowców. Niszczenie lokalnej kultury, dziedzictwa i
tradycja, uszkadzając polityków rządowych.
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Rząd traci swoją suwerenność, betrayes miejscową ludność, popełnia zdradę MS / R7

Własność zagraniczna często prowadzi do szantażu. Wielu zagraniczny popyt krajowy
się Rząd dać im materiały informacyjne, wolności podatkowej i taniej siły roboczej. Rząd
zagroził, że jeśli nie skapitulować na zapotrzebowanie zagranicznych właścicieli. znajdą
oni rząd, który ma spełnić ich żądań i przenieść swoje działania tam. Np Rząd australijski
regularnie wypłacane (100 milionów) się do wielonarodowych firm zagranicznych
samochód. Wysłali Dom i zwiększyć ich zagranicznych udziałowców dywidendy Bonusy
wykonawczej. Uwaga!
Australia ostatecznie nie powiedział do producentów samochodów zagranicznych szantażu. Twórcy
samochodów (Ford, General Motors, Toyota) zamkniętych fabryk, stają się importerami. Kustosz-opiekun
nie korzystać z transportu z tych firm, nie można ufać.

ZERO TOLERANCJI DLA wielonarodowych !!
Własność zagraniczna Jest to możliwe ze względu na zdradę przez rząd
skorumpowany. Rządowe i rząd pracowników, które ułatwiają tę zdradę mają być
zastąpione & ścigany za „Zdrady”: MS / R7 ,

Musi zrobić:
Anuluj własności zagranicznej z: Przedsiębiorcy, produkcja, aktywa, własność
intelektualna, produkcja pierwotna, Zasoby, grunty, nieruchomości! Bez
odszkodowania.
Wymienić zagranicznych posiadanych przedsiębiorstwom cron ( Społeczność Run nie Własnością
dla zysku) ! Wsparcie CRON! Shun wielonarodowych!

Wymień i ścigania (Zdrada) Rząd swoich funkcjonariuszy publicznych, które umożliwiają lub
zachęcać do własności zagranicznej! MS / R7 Własności zagranicznej jest inwazja i okupacja
bez użycia siły militarnej. Obroń swoją społeczność z tym zagrożeniem.

tylko pozwalają Imports, które nie konkurują lub zastępują lokalne towary i usługi. Zachęcić
lokalną produkcję, aby uniknąć konieczności importowania.

„Anuluj własności zagranicznej”
„SAVE lokalnych miejsc pracy”
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Franchising ( Business-model: Klonowanie) MS / R6
Franchising Jest to system marketingu klonowanie Chciwość, spekulacja. Który wykorzystuje
konkretny model biznesowy niż sama klonów. Zaprojektowany dla przeciętnej małej spekulacji
kapitalisty. Rozprzestrzeniać jak rak

(Globalizacja) na całej planecie. Klienci tracą identy. Wyglądają i jeść to samo w
NewYork czy Berlinie. Bezmyślne zombie.
Klonowanie jest tani bezmyślnym kopiowaniem. Globalizacja jest Anti- 1GOD!

Franchising niszczy lokalne tradycje, wyjątkowość, różnorodność, kulturę. Większość
Franczyzy są „my” lub w oparciu o systemy US-marketingowych. Oferują one często
niezdrowych produktów: np wyloty Junk Food, USA i ich kultura-klony są główną
przyczyną cukrzycy „” blaszki „otyłych Plaque (tran osób) ”, Wysokie ciśnienie krwi
epidemia, Trądzik ... Franchising zniszczyć Kuchnia miejscowa, moda ...
Społeczności i rząd, które pozwalają franchising obce działać zdradzić Kuchnia
miejscowa, dziedzictwa, tradycji i populacji, MS / R7

franchising niszczą różnorodność sprzedaż "Designer ubrania. Te ubrania są mundury (dżinsy..)
dla ludzi, którzy zdradzają ich kulturę i dziedzictwo, bezmyślne, prymitywne, głupi klonów. Unikają
tych manekinów!

franchising z ich zręczny marketing (Wykorzystując ludzkiej słabości i
nieostrożnością) są główną przyczyną uzależnienia:
Shopaholic & Gadget Junky! Franczyzy są pod obsadzona, użyj słabo wyszkolonych niedostatecznie
juniorzy, modne. Obsługa klienta jest słaba lub nie istnieje. Najbardziej „Bargains” & „Sprzedaż”
oznaczają nadużyć!
Powierniczych Strażnicy uważają, że jest anty Franchising 1GOD , podważa 1GOD użytkownika Konstrukcja
lokalnej wyjątkowości i różnorodności.
Franchising jest globalne przeczy 1GOD użytkownika Przeciw globalizacji.

Musi zrobić:
Konfiskować ( bez kompensacji) Wszystkie Franczyzy i konwertować je do lokalnego cron ! Karać
Chciwy Franczyzobiorca klatka je, MS / R6
Lokalne wsparcie unikalny tradycyjnej działalności (W przeliczeniu na Cron) ,
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Chronić dziedzictwo społeczności:

Sprzeciwiać Franchising, Globalizacja &
Własność zagraniczna

Grunt posiadany na własność grunty publiczne zrabowany ze społeczności ...
Grunt posiadany na własność grunty grunty publiczne splądrowane przez wspólnotę przez
skorumpowanego rządu karnej (Usunąć rząd, pociągnięcia do odpowiedzialności) , Ten
rodzaj rządu albo oddał grunty

(przycupnięty) lub sprzedaży do karnych chciwy pasożytniczych drapieżnych, paskarzy (spekulanci)
, Land-spekulanci są pasożytami, MS / R6 !

Zakończyć Freehold! Pomoc Shire działki Własność!
Grunt posiadany na własność grunty są wykorzystywane przez inwestorów do spekulacji

(hazard) nadzieję na wzrost cen nieruchomości (Pro- fiteering, zyski
kapitałowe) odmawianie Shire niedrogie schronienie. Inwestorzy również
użyć Grunty dla unikania opodatkowania karnej (Ujemny przekładnia) , MS
/ R6
Niektórzy inwestorzy wyprostowany cienkie Budynki i opłatę za drogo
wynajęcia. Ludzie, którzy nie mogą zapłacić stają się bezdomni. Nieruchomości
inwestycyjne nie jest tak naprawdę kupił dla przychodów z wynajmu, ale
używane jako uchylanie się od płacenia podatków. Skutkować
rozkładających ludzkie siedlisko

(Ludzie wyprowadzić karaluchy i gryzonie poruszania się) , panowie slumsów luźne własności
bez odszkodowania i są w klatkach, MS / R6
Grunt posiadany na własność ziemia jest prywatna własność ziemi. Pozbawienie użycie społeczność
gruntów z korzyścią dla wszystkich. Grunt posiadany na własność (Nie Trespass) zaprzecza wykorzystanie
wszystkich plaż, jezior i rzek fasad, zaprzecza piknik na polu golfowym .. 'Bogactwo-Apartheid'. To zło. Kończy
się!

1GOD stworzony Planet Earth być używany i cieszył się równie
przez wszystkich ludzi.

Grunty i prywatnie własność mieszkań są obraźliwe 1GOD. FREEHOLD
KONIEC! ! ! ! ! ! !
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Musi zrobić:
Cała ziemia jest własnością Hrabstwo ( Samorząd) , Grunty kradzieży towarów. A Shire płacić
żadnej rekompensaty podczas przesyłania tytuł. Właściciel najemców może pozostać w domu,
aż chce się przenieść lub umrzeć. Następnie Shire przejmuje kontrolę (Nie ma nieruchomości
na własność) ,
Nieruchomości inwestycyjne zarówno grunty i budynki są brane kontrola z- się odszkodowania
od Hrabstwo , Inwestor jest ścigany za „przestępstwo przeciwko Wspólnocie” MS / R6 Inwestycyjne
Kończy własność!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Globalizacja nie jest częścią ludzkości Przeznaczenia.
1GOD stało się jasne, że globalizacja
nie jest częścią ludzkości
Przeznaczenia. 1GOD
wiara w 7Tribes rozwijania niezależnie i
oddzielny (Mapa) ,
1GOD chce ludzkość do

'STOP' Globalizacja !!
Gdyby ludzkość nie ' ZATRZYMAĆ' globalizacja następnie
1GOD będzie działać. nie złość 1GOD uwaga 1GOD użytkownika

ostrzeżenie: Rozpylanie World Trade Center w Nowym Jorku, USA
kryzysu kredytowego, City of London.

Globalizacja jest częścią łańcucha zła. Globalizacja został porwany przez Greedy
spekulanci mają być stosowane do ich sprzedaży sprzedającej Pyramid (Wolny handel) aby
utrzymać zyski rośnie aż zabraknie krajach i zasobów. Wolny handel jest globalizacja jest
napędzany przez międzynarodowych firm eksploatujących pracy, szantażujących & podrządowych wydobycie. Wielonarodowe na naruszyć suwerenność danego kraju. Prowadzi
do korupcji i wyzysku! Zdemontować wielonarodowe konfiskaty majątku bez
odszkodowania i przekształcić lokalny Cron. MULTINATIONAL'S END! DARMOWE END
TRADE'S!

Chciwi spekulanci utworzyły organizacje propagandowe: G20
(Chciwy Dwadzieścia główną przyczyną zanieczyszczeń) G8 (Chciwy osiem) MFW

(International Monetary Fund, globalne lichwiarzy) , WEF (World Economic Forum,
publizist pożądania) , WTO (World Trade Organizację
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nia, przyczyną bogactwa apartheidu) , .. Organizacje te pranie mózgu opinii publicznej, że
chciwość jest dobra, zysk jest dobre i globalizacja jest odpowiedzią na wszystkie nasze
problemy. Rzeczywistość jest globalizacja służy do costcutting. Przesuwając w krajach, które
mają niższy koszt struk- tura. Zwolnieniu ludzi w jednym miejscu i zatrudniania niewolniczą
pracę w innym

Niższe koszty są osiągane przez zastosowanie pod wiek dzieci w
niezdrowym niebezpiecznych obszarach roboczych. Są zaległy
underfed długich godzin pracy bez przerwy, bez urlopów, bez
korzyści dla zdrowia. Brakuje na doświadczeniach z dzieciństwa,

odtwarzanie i edukacja. Choć Greedy spekulantów są śmiejesz całą drogę do banku
chwaląc ich idol „globalizacji”. To zło Koniec!
Gdzie dzieci nie są dostępne kobiety (Inna podklasa) są używane. Kobiety często są
traktowane gorzej. Pracując w tych samych nieludzkich warunkach jak dzieci wiele
kobiet również zapewnienie usług seksualnych (Gwałtu) , Wiele mężczyźni są
wykorzystywane, ale zwykle nie jest tak źle, jak dzieci i kobiet. To zło Koniec!

Wsparcie end Globalizacja 7 niezależne prowincje:
Afryka, Amazonia, Ameryka, Europa, Mongolia, Oceania, Persindia ,
Wszystko koniec Międzynarodowy Waters. Są one podzielone pomiędzy 7 prowincji.
Jest to nowy normalne.

Musi zrobić:
Wszystkie globalne Organizacje: Polityczne, wojskowe, handlowe, sportowe, rozrywkowe,
są zamknięte. Ludzie migracja Zatrzymuje (Bez ruchu do innych prowincjach) , Nie podróż
wakacje do innych prowincji.

Nie globalnej kultury. Globalnych organizacji: Narodów Commonwealth
(CN) FIFA (piłka nożna) , G20 (zanieczyszczające) MFW (kredyt rekiny) Olympic
( MKOl ) NATO (najemnicy) OPEC (zanieczyszczające) UN (Narody Zjednoczone

) ,,, są Anti 1 PAN BÓG. Są one zamknięte.
Wspólnota z Narodów ( CN) założona przez angielskich piratów
grabić, rozłożone: niewolnictwo, praca niewolnicza,
niesprawiedliwości, kulturowe ludobójstwo, bogactwo apartheid,
alkohol, palenie, hazard, ćpuny handlowe, zły i skorumpowany
prawo, kapitalizm, elitarny sport, Kościół Anglii (Pogański kult zła) ,
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Dzisiaj (CN) marionetkowych reżimów mieć (rządy) które pomagają w
grabieży ich kraju na rzecz angielskiej dziedziczny Tyrant. CN rozpuszcza się
i narody zwolniona.
FIFA organizacja Corrupt Celebrity Sport. środki wspólnotowe
odpadów. Jest zamknięte, ścigany: MS / R6
Koncerty FIFA są zniszczone, grunty są wykorzystywane bardziej korzystny
przez Wspólnoty.

MKOl Prowadzi cyrku (Olimpiada) , Kraje coraz tracić miliardy na Freakshow
rozrywki. Artyści dążą do elitaryzmu stosując suplementy prawne i nielegalne
staje nienaturalne maniaków wykonujących. Chciwość Olimpiady są napędzane
marnowanie ograniczonych zasobów, które są potrzebne, aby wyeliminować
ubóstwo. Horror marginalnym został dodany Paraolimpijskich tutaj wyłączone są
szydził. Zamknij + MS / R6

Koncerty MKOl są zniszczone, grunty są wykorzystywane bardziej korzystny przez Wspólnoty.
Wszystkich środków na końcach sportowców.

NATO Europejski Mercenary Army który służy nam globalny
zastraszanie i eksploatację. NATO zabija cywili i niszczy
infrastrukturę i domy. Rozpuszcza się go i jego zbrodniarze i
Powstańców War są klatce: MS / R7
NATO z jego broni masowego rażenia: A
(Atomowy) , B (bakteriologiczny) C (chemiczny) jest głównym zagrożeniem dla
przetrwania człowieka.

OPEC emulsji olej-Cartel trzyma ludzkość do okupu! Kartel rozpuszcza
się i produkt członków ścigania: MS / R6
Spalanie Koniec oleju! Przechodząc olej do końcówek plastikowych!

ONZ służy własny interes krajów z prawa weta. Te kraje są największymi handlarzy
bronią na pozbawianiu ludzkość spokoju.
ONZ nie udało ludzkość. To nie powstrzymało:

Dziecięca praca ( Pornografia, wojaczki, pracy)
Zanieczyszczenie ( Atmosfera, powietrze, gleba, Przestrzeń, woda)

Tyrania ( Dziedziczny, polityczne, kredyt, zysk, bogactwo)
Ludobójstwo ( Politycznych, rasowych, religijnych, masakry)

Bezdomność ( Rekiny pożyczkowe, Slumlords, bogactwo Apartheid)
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Głód ( Ponad nawadnianie, świeże zanieczyszczenie wody i odpady żywnościowe)

Pornografia ( Dorosłych, zwierzęta, dziecko, tak samo i mieszanej płci)

Ubóstwo ( kredytowej, dyskryminacja, bezrobotni, bogactwo apartheid)

Spekulacja ( Cartell, zysk kapitałowy, monopol, overprice, żywopłot)
Niewolnictwo ( dziecko, dług, dorosłych, prostytucja, zaległy pracy)

Marnotrawstwo ( Jednorazowych, junkproduction, na produkcji, pakowania)

uzależnienia ( Alkohol, narkotyki, hazard, przejadanie, Zakupy,
Palenie)

Modyfikacja genetyczna ( Zwierzęta, mikroorganizmy, rośliny
ludzi)
Wealth-Apartheid ( Estate, In-sprawiedliwości, unikania podatki, podatki
przystań)

ONZ rozpuszcza!
Ludzkość ogarnia „Prawodawcy oczywisty”

Globalizacja osłabia 1 boży projekt.
Globalizacja Angers 1 PAN BÓG!

Shopping-Center / Mall ... kapitalisty-RetailingSystem chciwość, Profit, odpady i zanieczyszczeniem ,

Shopping-Center, Mall częścią kapitalistycznego Retail Marketing System chciwości, zysk, odpady i
zanieczyszczeniem. Shopping-Center, Centrum handlowe zachęcają powielania. Powielanie jest
przeznaczona do obniżenia cen, daje lepszą jakość usług, zwiększyć konkurencję. To Fantasy

kapitalistycznym LIE !!! ...
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3 supermarkety sprzedając prawie takie same produkty w tej samej cenie. 99% z ceny
są identyczne konkurencja dokonywania Fantasy. Powielanie jest drogie co niższe ceny
mit. Cięcia kosztów, pod obsadzona, słabo wyszkolonych zaległy (Młodsi, Casuals) Wynik
personel w złym lub nieistniejących „Obsługa klienta”. Powielanie Koniec!

Powielanie prowadzi do marnowania miejsca na podłodze. Więcej miejsca na podłodze wymaga zainstalowanych
kolejne meble. Wykorzystuje więcej energii tworząc potrzebę bardziej zanieczyszczających Power-stacje ... Wszystko
to tworzy bardziej „Garbage”, „zanieczyszczenie” i koszt.

Zakupy Centra zachęcić nocny styl życia (Zastosowanie wysokiej energii) , Zakupy gdy
jego ciemne. To jest niezdrowe dlatego ' Hrabstwo „S” nałożyć " Noc Godzina policyjna”. Centra
handlowe są kosztowne zbudowany, utrzymać, zużywają dużo energii, są
marnotrawstwem Powielanie i stworzyć wiele śmieci.

franchising są głównym powodem, dla Centrów Handlowych.
Franczyzy są pod obsadzone i używać słabo wyszkoleni pod- zapłacił (Młodsi,
Casuals) personel. Franchising niszczy lokalne tradycje, kuchnia, kultura,
wyjątkowość i różnorodność. Chroń swoją społeczność! Zamknij wszystkie
franchising!

Jest lepszy sposób: Cron detalicznych i Bazar Kompleks ( CRBC) ,
Wymienić Shopping Center & Shopping-Mall z CRBC.
Cron-Retail Model łączy w sobie wszystkie potrzeby detaliczne, dla Klastra Komunalnego żyjących w
detalicznej 1-kompleks. Cron detaliczny zastępuje bez powielania wszystkie Francoise: żywność,
tkaniny, różnorodność ... Cron-Retail zastępuje Szybko Clones spożywczych o Zdrowe napoje Bar. Bazar
jest handel detaliczny z domowymi produktami i preloved przedmiotów.

Żądanie ! CRBC ! O%
ZA CRBC Jest to poziom 4 (Poziom gruntu, poziomu 1, poziomu 2, poziomu 3, dach słoneczny panel) budynek.

Poziom ziemi: Jest bagażu, towary i wyroby uwagę na handel detaliczny, bazar.

Poziom 1: obszar Cron-usługowy w tym napoje Bar.
Poziom 2: Bazar, wszystko domowej roboty, wstępnie kochał.
Poziom 3: Biuro i robotnicy złamać obszar.

28

1GOD za Prawodawcy Oczywisty Jak to jest napisane powinno być!

14.12.2.1 N W-M

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians

1.3.7. Hrabstwo dzień

uroczystości
CRBC jest obok " SMEC ' ( Shire Complex medycznej i edukacji) ,
Oba są otoczone Komunalnych kasetowej Housing & Shire pracy kaplic. Wszystkie są
częścią Shire Oasis!

Wymienić Centra handlowe i centra handlowe z:
Cron-Detal & Bazar Kompleksy ( CRBC) ,

Unikanie podatku Unikanie podatków jest przestępstwem: MS / R6
Podatki są potrzebne więc rząd może spełnić swój obowiązek i expec- kiwania do swoich ludzi.
Ludzie, którzy unikają płacenia podatków nie mają prawa do używania: Publiczny (Edukacja,
zdrowie, parki, emerytury, drogi, transport ..)
usług. unikanie płacenia podatków jest przestępstwem, MS / R6 ,

minimalizacja podatku jest unikanie podatku! Fundacje są unikanie
podatku! Odliczeniu podatku Darowizny są unikanie podatku! Inwestorzy
również użyć Grunty dla unikania opodatkowania karnej (Ujemny
przekładnia) , unikanie opodatkowania jest kradzież ze Wspólnoty! MS / R6

Rząd które umożliwiają unikanie opodatkowania zostaje zastąpiona opłatą: MS / R6

Piractwo podatku! kraje podatku schronienie są zachęcające obcokrajowców grabić
ich krajach ojczystych i złożenia łup w swoich bankach. kraje podatku schronienie są
zamknięte. Ich banki i rząd:
MS / R6 Rząd, schronienie podatkowy musi również kompensować (podatki pleców,
karzący kompensacyjne i koszty) te splądrowali krajach.
Raju podatkowym: Alaska, Andora, Bahamy, Belize, Bermudy, City of London, Kajman,
Curacao, Cypr, Delaware, Dubaju, na Florydzie, Isle of Man, Jersey, Guernsey, Hong
Kong, Irlandia, Liechtenstein, San Marino, Luksemburg, Monako, Nevada, Panama,
Singapur, Seszele, Dakota Południowa, Szwajcaria, Texas, Turks & Caicos, Vanuatu,
Watykan, Wyspy Dziewicze, Wyoming.

Unikanie podatku Koniec!
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Winni są aktywami pozbawiony & klatce! MS / R6

ZERO TOLERANCJI opodatkowaniu unikania

Niezasłużony coś nie zdobyte przez merytorycznej pracy lub

usługa
Niezasłużony Pozycja może być, moc i bogactwo indywidualnie lub w kombinacji. Niezrealizowane
Stanowisko, elektryczne lub Bogactwo jest częścią niemoralnej kultury Chain of Evil.
Niezrealizowane to zasługują, anty społeczne,
nie jest uzasadnione, to nie są tolerowane
przez Wspólnot.

Niezrealizowane stanowisko: Dziedziczny, promocja uszkodzony lub działalności przestępczej
indywidualnie lub w kombinacji.

Dziedziczny: Rodzice przechodzą na pozycji do dzieci ...
Skorumpowany awans: Rozszerzona rodzina lub przyjaciele są promowane ...

Kryminalista awans: Promowane bo zastraszanie, groźby, przemoc ...
Niezrealizowane Pozycja zostanie anulowane, końce. promotorzy dostać MS / R6

Niezrealizowane Moc: Dziedziczny, korupcji lub innej działalności przestępczej
indywidualnie lub w kombinacji.

Dziedziczny: Monarchia, free, Tyrant polityczne, Dynasty, ...
Korupcja: grupy interesu umieścić marionetką w mocy ...
Kryminalista: Przestępcy, Invaders / Najemcy umieścić marionetką w mocy ...

Niezrealizowane Power zrezygnował, końce. Promotorzy dostać, MS / R7
Niezrealizowane Wealth: Dziedziczne, dochód, świadczenia pracy, elitarne Perks lub
działalności przestępczej indywidualnie lub w kombinacji.

Dziedziczny: Majątek...

Dochód: dochody uzyskane ale nie zdobył
Na przykład zyski kapitałowe, dywidendy, odsetki, wynajem, wygrane, ...
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Work-korzyści: dla wyższych klas płac (Przywileje korzyści towarzyszące) :

,

Ubezpieczenie (Zdrowie, dentystyczny, życie, emerytalne) , Badania, podróże ...

Elitarne Perks: podróż samolotem, Ochroniarze, premie, opieka nad dzieckiem, klub Członkostwa,
seminaria, eskorta, Rabat kredytowe, trener fitness, Ubezpieczenia (Zdrowie, dentystyczny, życie,
dochód, emerytura) , Limousine & Kierowca, Shelter, dzielenie zysków, Wakacje ...

Kryminalista: Na przykład Szantaż, oszustwo, kradzież tożsamości, kradzież, ...
Wszystko Niezrealizowane bogactwo skonfiskowane, końce. promotorzy dostać MS / R6

Uwaga! Powyżej Work-korzyści i elitarne Perks nie są związane z pracą i nie mają być płacone
przez pracodawców. Pracownicy otrzymujący lub wszystkie z powyższych świadczeń zostały one
anulowane.

Dziedziczny przeniesienie położenia, Power & Wealth obejmuje transfer 'Guilt' i długu. Predesessors
rodzice przenoszą swoje zła, zbrodni i winy do następnego pokolenia. Obecna generacja jest
odpowiedzialny za poprzedniej generacji. Kustosz Strażnik przeciwstawiać dziedzicznego
przekazywania Position, zasilacze i bogactwa. CG wsparcie odpowiedzialność za
dziedziczną „winy” & transferu „Długu”.

Niezrealizowane jest Undeseved jest nie do przyjęcia! Kończy się!

Unia ( praca, praca, handel) reprezentuje elitarne pracowników chciwy.
Tło: Dziedziczne tyranie stosowany system klasy dystrybucję bogactwa
królestwa. Uprzemysłowienie stworzony 2 nowe klasy, własność prywatna (Pasożytnicze,
drapieżne, spekulanci)
powołując się na Credit & pracowników bez praw i ochrony: niezdrowe, niebezpieczne, brudne
warunki pracy; długie godziny pracy, zaległy, bez zwolnienia chorobowego,, niewolnikiem pracy nie
Holiday'a; dziecięca praca; część żeńskiej warunków pracy regularnej brudnej obrzydliwe gwałtu.

Dziedziczne Tyrani szybko zawarł umowę z przedsiębiorcami i Przemysłowców (Pasożytnicze,
drapieżne, spekulanci) , Royals & Royalist dostanie informacji poufnych, łapówki i
preferencyjne oferty. Pasożytnicze, drapieżny, profitów prywatna własność
kapitalistyczna ma żadnych ograniczeń na ile mogli wykorzystać robotników i innych
chłopów. Rojalistów byłoby ustanowienie przepisów, które chronią Greed, wyzysk i
własność prywatną i uciskają, przestępstwo pracowników.
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Niesprawiedliwość stała się Praworządności. Twin Zło, dziedziczna Tyranny & kapitalizm
stał się 1 duży obrzydliwością zła, obraźliwe 1 GOD!
Dziedziczne tyranów Rojaliści i własność prywatna stała się najbardziej zła forma rządów i
stosowania ekonomicznej. Niemoralne, niesprawiedliwe Anti- 1GOD! Dziedziczny Tyranny
kończy! Kapitalizm kończy!

Pracownicy i niezadowolonych Politycy zastąpić pewne dziedziczne tyranię z
Politycznych-tyranie. Rojalistów z technokratów. Prywatna własność z udziałem
Skarbu Państwa. monopol firm (stan
, prywatny) spowodowało pracowników monopoli (tyranie) , Tyrania polityczny kończy!

Związki zostały ustanowione w celu stworzenia równości pracowników. Rzeczywistość jest elitarny
uniwersytet wykształconych osób, które fałszywy społeczno-sprawiedliwości pozbawiony doświadczenia
zawodowego, członkowie systemu kapitalistycznego. Infiltrować po kryjomu związków. Grabić członków
funduszy i członków nadużywania lojalności dla własnych ambicji politycznych. Związki używać zachowań
przestępczych: czarny mail, zastraszanie, sabotaż, przemoc ... Unia nie Organizator lub administrator
może być częścią jakiegokolwiek rządu lub Opposion.

Musi zrobić:
Własność prywatna własność państwa zostały zniesione i zastąpione przez " cron ”. Państwowe
jednostka przekształca się działać jako " Cron”.

Podmiot prywatny własność skonfiskowano bez odszkodowania i jest konwertowany
do ' cron ( e) ”. Związki są wyrejestrowane. Rząd ustala płace i warunki ( WMW) rocznie.
Będąc częścią cron jest bycie częścią społeczności.

' do ' społeczność jest " Hrabstwo „” R ' prowadzony przez ' D-MC ' ( Podejmowanie
decyzji Komitetu 7)

' O ' własnością jej pracowników płatnych WMW & wolontariuszy n ' nie dla zysku (Klienci,
klienci nie wykorzystał off)
Dla ekonomicznych zarządzania, wynagrodzeń i warunki ( WMW) są ustalane corocznie przez rząd
kraju. Aby uzyskać najlepszą gospodarczego zarządzaniu nimi wszyscy to żywiciela rodziny ( WMW) , Nie
więcej potrzeba Związków.
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Uniwersytet( Szkoła Wyższa) uszkodzony elitarne wykształcenie marnotrawstwem.
uniwersytety są aroganccy uszkodzony elitarne. Są one używane jako
skrót do bogactwa i władzy. Corrupt „Old Chłopcy Network. Marnotrawstwo
zasobów środowiskowych i marnowania czasu przez studentów! Studenci
brakuje doświadczenia zawodowego są nadpłaty.

Uniwersytety zaniedbanie wychowania uczony ścigać rankingów. Który korzysta
administratorów profesorów (Overpaid underworked) , ...

Ranking goni wyniki w większych kilku uczelniach, w
odległych miejscach. Campus ma duże budynki z
dużą ilością przestrzeni Emty. Bezużyteczny Vanity
duże zadbane parki i ogrody. Odpady kończy!
Ranking goni wyniki w tworzeniu niepotrzebnych stopni. Rozszerzenie długość kursów.
Zachęcające pisanie bezużyteczne pisania pracy.

Rozdawanie bezwartościowy (Nie) Szanowni stopni.

Ranking wyników goni w dostarczaniu rozrzutny drogiego
Entertainment (Elitist Celebrity Sport, Teatr) , Artyści dostać
stypendia. Kwalifikują się one ze względu na ich wartości
mięśni lub rozrywki zamiast wykorzystania ich mózgu. Ten
kończy!

Administratorzy, profesorowie, nauczyciele, nie
uczestniczyć w kampusie więcej niż 150 dni w roku, nie
więcej niż 4 dni w tygodniu, nie więcej niż 3,5 godziny
dziennie.
Co czyni je najbardziej leniwym pracownikom
nadpłaconych jakiejkolwiek społeczności.

Do ½ roku studenci nie mogą studiować (Administratorzy i Profesorowie potrzebują czasu
wolnego) , Podwojenie czasu prowadzącego. Powstały w Uczonych marnować swoje życie i
społeczności brakuje na produktywność.
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½ roku święto prowadzi do nudy. Nuda
prowadzi do niemoralności (Alkohol, orgie sex,
umysł zmienianie nadużywanie substancji ...)
& przestępstwo (Atak, rzepak, Tyranizowanie
wandalizm ..) , Uniwersytety są najbardziej
prawdopodobne miejsce dla SHE być

seksualnie i eksploatowane lub seksualnej. Największe przestępcy są zepsute Rich potomstwo (Arogancki
podejrzany, nieprzyjemny, leniwa ..) którzy zazwyczaj uciec z nim. Przestępstwa przez artystów
University (sport..)

, Administratorzy, profesorowie są zasłonięte. Zamknij University.
Studia I stopnia często składa się z 24 modułów tematycznych i jest
idealnie zakończona w ciągu 3 lat. Jednak pacjenci nie są dostępne lub
anulowane. Rozszerzanie studia przez ½ lub 1 rok. Marnowanie życia
studentów.
8 modułów zastrzeżeniem 24 są istotne. Reszta nie. Większość przedmiotów są przestarzałe przez
czas ich stosowania rok później. Powodując ponowne wykształcenie. Uniwersytet Administratorzy są:
student, życie, czas i bogactwo wasters, pociągnięcie ich do odpowiedzialności, MS / R7 & Uniwersytet
zamknięty (Szkoła Wyższa) ponowne wykorzystanie jako Shire pracy kaplicy i Edukacji darmo !!

uniwersytety elitarne skrót do najlepszej pozycji. Kończy się! Powiernik opiekun
ścieżka kariery Praktyki zastępuje go :
Praktyka> doświadczenie zawodowe> dalsze badania>> Promocja przez stażu doświadczenie
zawodowe>> dalszych badań prowadzonych przez ...
UCG1- wspiera edukację ' Uczyć się nauczać ' Metoda badania & ' Darmowa
edukacja publiczna” , Przewidziane w kompleksach zdrowia i edukacji, Hrabstwo
( SMEC) &

Województwo Edukacja (PHeC, PDEc CE) , od nienarodzonych

do kremacji. Uczyć się i uczyć, 1 st Uczyć się (Zrozumieć, zrozumieć) , Następnie uczyć (inne
czego nauczyłeś) , Następnie przechodzą na zdobytej wiedzy następnym pokoleniom
poprzez wiedzy ciągłość.

Edukacja jest współpraca rodziców, nauczycieli i lekarzy. Polega
ona Free-edukacja, darmowe zdrowie i staży. Brak
uniwersytety !!!
Uniwersyteckie kampusy są zawracane do prowincjała & Shire Edukacji Free, Work
Kaplicy .. Uni Vanity parki i ogrody są zawracane
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jak ogrody, sady rynkowych i sanktuariów. Uni Administratorzy, Wychowawcy są zakazane
Edukacji i pociągnięty do odpowiedzialności, MS / R ...

SMEC ' Shire medycznej i edukacji Complex”
PHeC ' Hospital & Education prowincjonalnego Complex”

PDEc ' Prowincjonalny Defence & Centrum Alarmowego”

CE " Społeczność Pogotowie”.

Bezpłatnej edukacji 1GOD podane Privilege !!
Dobroczynność ( Imitacja)
Odpisać od podatku darowizny jest unikanie podatku! unikanie opodatkowania jest kradzież ze
Wspólnoty! unikanie płacenia podatków jest przestępstwem: MS / R6

Dobroczynność, które mają status podatkowy odliczyć darowizny są imitacja! Są systemy
unikania opodatkowania zatwierdzone przez rząd skorumpowany. Nie oddanie do nich!
Zamknąć Miłość i konfiskaty aktywów. Ścigania rząd, MS / R6

Organizacje charytatywne, które zachęcają darowizn kartą kredytową.

Te charytatywne są złe wspierają lichwiarzy. Wprowadzenie
ludzi do długu jest niemoralne, zło, niedopuszczalne na cele
charytatywne. Zamknąć te Dobroczynne i nie przekaże do nich!
Zamknąć dostawców kart kredytowych. Wymień rząd.

Universe powiernicze Guardians przeciwstawiać odliczone od podatku darowizn i kart
kredytowych. Oni przekonanie darować, bo są pomocne, opieki. Nie dlatego, że są samolubni. Osoby
nie powinny korzystać z karty kredytowej i objął prowadzenie w długi. To czyni z nich
niewolników obligacji.

W iniators, członków, zwolenników i
zwolennicy 'Chain of Evil'.
Są rozliczani. MS / R6

1000 na lata zło są dobiega końca.
1GOD ogląda i notatek !!!
Koniec
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