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ALL Media Code ( Novinář )
Hledání zlo, zprávu o něm ~
Vyhledávat lidskou úrokové zprávy, oznamte to ~

Zpráva o News ve vaší oblasti ~ Dělat tolik
výzkumu, jak čas dovolí ~
Být odvahu, ale ne bezohledné ~
Přesnost Double check zdroj ~
Státní pokud News (pouze fakta) nebo stanovisko (Zmínka bias) to je nemíchejte

Neplaťte za rozhovor, informační, dat (audiovizuální) ~
Respektují non období hlášení pokusů (Court-Media) ~ Buďte
nezávislí nenechávejte nic ticha! ~
Mají morální integritu ~

Respekt Žal, zármutek a ztráta ~
Učit se, vyučovat a kontinuita znalosti ~
Nenechte se stávají závislými na alkoholu, drog, gamblerství, pornografie ~

Nepoužívejte poškozená, mstivý nebo nepoctivé ~

ALL Media Code ( Nakladatel, producent )
Přinést přesné zprávy (pouze fakta) ~
Současné názory (Zmínka bias) ~

Vyšetřovat zlo, korupce ... ~
Prezentaci informací stavba znalosti ~
povzbudit morálku ~ Povědomí Šíření 1GOD‘ to poslední
zpráva! ~
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Používat zákon dárce projevuje jako vodítko, povzbudit ostatní, aby učinili totéž! ~ Nezobrazovat
násilí na člověka nebo zvířata! ~

Neukazují páření lidí nebo zvířat! ~ Nezobrazovat nepřirozené chování (Child
obtěžování, stejné pohlaví, zmatený pohlaví) ~
Neukazují Human nahotu v jakékoliv podobě! ~

něco odporného, nechutný, nebo odporné nevykazují ~
Odpovědi na tyto otázky v každém příběhu:

Kdo? Co? Když? Kde? Proč? Jak?

Pro slávu 1GOD a dobro lidstva

1GOD čeká slyšet od vás!

yy

yyyy

Media Prayer
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru budu přesně hlásit beze
strachu nebo prospěch vyšetřovat odvážně korupce a kriminalita
Snaha vytrvat Nalezení ‚pravda‘ ukázat respekt k truchlení a utrpení
v komunitě informuje veřejnost o dobré, špatné, šťastný a smutný
Pro sláva 1 GOD & dobro lidstva

Tato modlitba je použit před každým přiřazení médií!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
zavádějící Media
Zavádějící média se snaží manipulovat ovlivňování veřejnosti prostřednictvím ‚newspolls‘

Např Tisková média tvrdí milionu čtenářů, má Newspoll: 368 říci ‚ano‘, 157 říkat ‚ne‘. Druhý
den Přední strana ve velké tučné černé Stát:

Čtenáři podpora Yes! 365 z milionu čtenářů podporováno Ano. Klamné,
zavádějící a nepoctiví, podvod!
Žádné další zprávy ankety!

Vyhýbat a Shame zavádějících mediálních její majitelé a zaměstnanci.

Nulová tolerance k zavádějícím média!
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Bad žurnalistika
Titulek: Vzrušení jako zkušební ukazuje droga mohla zpomalit postup nemoci! Oslavován jako
‚nesmírně významné‘ výsledky v průkopnické studie jsou poprvé lék bylo prokázáno, že
potlačuje účinky tohoto onemocnění. Je to falešná zpráva. Výsměšný nemocné lidi. Tento
článek dává falešnou naději. Je to reklama na farmaceutické entity.

Titulek je zavádějící! Je to opravdu znamená, že tento lék může být k dispozici v 15 20
let. Je-li k dispozici, že je příliš pozdě na současných trpící. Je-li k dispozici, že to bude
příliš drahé pro osoby trpící. Tento produkt usnadňuje nepohodlí. Není to lék.
Bude mít mnoho vedlejších účinků, pro které dostanete jiné drogy. To je farmaceutický
marketing model: vytvářet poptávku, vytvářet opakovat to, nevyléčí.

Tento článek je špatné žurnalistiky. Tento novinář slouží jako prodejní osoby, která má vytvořit
poptávku po tomto léčiva.

Tento typ žurnalistiky skončí. Tento typ médií skončí.

vždy REPORT ZLO
GLITZ-Media
News Media sloučit s Entertainment Media & absorbovat vytváření
Gutter Media GLITZMedia ( ohavnost) !
Glitz Media korumpuje News Media a klame spotřebitele tím, že předloží obsahu
Gutter Media & Entertainment Media as News! Glitz Media News představuje nezmínit
zaujatost, lži, nepodložené fakty, beletrii, názor, doslechu, zavádějící ankety .. jako
News. To ukazuje pohrdání ‚Fair, smutek, ochrany osobních údajů‘, ... Být poškozený,
Glitz Media News prostitutky sám inzerentům, chamtivosti, sponzorů, lobbistických
skupin, ..

Zábava Media je nemorální a kýčovitý. Opírá se o zkaženosti, nenasytnosti, gore,
nemorálnosti, nahota, pornografie a násilí, pro pobavení.
Hereckého talentu se skládá z vypadat dobře nahý. Režiséři, producenti a scénáristé
jsou ‚Pornography Junkies a násilí addics! Dějová linie se skládá ze zkaženosti,
nenasytnosti, gore, nahota, nemorálnost, pornografie a násilí. Žádná z postav jsou
vhodné jako Roll modelů!
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Komedie: Režiséři, producenti a scénáristé jsou ‚Pornography Junkies! Hereckého
talentu se skládá z vypadat dobře nahý. Dějová linie se skládá z toho, že nudné, němý,
falešný smích, nemorálnost, nahotu, mýdlové se snaží být vtipný, neveselý, ... HE je
němý sleasy debil; Je hihňavý odpadky. Vyhýbat a Hanba všem zúčastněným!

Drama: Režiséři, producenti a scénáristé jsou ‚Pornography Junkies! Hereckého talentu
se skládá z vypadat dobře nahý. Dějová linie se skládá ze zkaženosti, nenasytnosti,
gore, nemorálnosti, nahota, pornografie a násilí. Je to sexuální predátor a nebo
homosexuál. Je využíván odpadky; Děti jsou obtíž, potíže Hlavně dcery. Vyhýbat a
Hanba všem zúčastněným!

Realita: Režiséři, producenti a scénáristé obstarávat národy chamtivosti! Účastníci
poškozen, ponížit, prostituci po slávě a bohatství. Dějová linie se skládá z hráčů je
poškozen, hloupý, klamný, nechutné, nečestný, ponižující sebe, mít žádnou
důstojnost, peníze hlad a kýčovitý! Vyhýbat a Hanba všem zúčastněným!

Sport: Režiséři, producenti a scénáristé obstarávat národy lenost a chtějí se dívat na
ostatní ublížit! Dějová linie se skládá ze přehrávání nehod, Assault, brutalita, šikana,
Fighting, chyby, ... Sport zábava obstarávat líní HE a SHE, kteří raději hodinky pak
udržovat v kondici. Kdo při sledování Stuff se s nezdravé jídlo a pití. Obstarává
závislostí: Alkohol, drogy, přejídání, hazardní hry a kouření! Vyhýbat a Hanba všem
zúčastněným!

Glitz Media je nevěstka k chamtivosti, klamný, průměrný, nemorální (Hear- říci, narážky) ,
Globální veřejné mínění manipulátor, hrozba (hacking
, nahrávání telefonátů) ke každému společenství nedosáhne. Glitz Media potřeby demontáže a její
majitelé a zaměstnanci uchováván mimo jakýkoli typ média.

Glitz Media používá News Media & okapových média podporovat Entertain- provozovnou
Media. Spojená Glitz Media vytvořit Celebrity.

OSOBNOST Media
Chamtivý-Media vytváří Celebrity , falešné idoly ... Greedy Media vytváří
sportovní idoly (falešných model) uspokojit " ON'. Greedy Media vybírá slibné sportovní
účastník fígle svůj výkon. Nová Celebrity Sports Idol následuje ideologii elitářství tam
je jeden vítěz & the
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Zbytek závodníků prohrávají. Vítězem se stává falešný idol zasypali bohatství a
okázalosti o dekadentní volný poháněného zlé společnosti.

celebrity life (Alkohol, zkaženost, drogy, večírky, sex ...)
ničí výkon. Celebrity začne používat analgetika, steroidy, stimulanty, ... aby vyhrál. Tyto
falešné idoly jsou pak prezentovány jako vzory pro mladé lidi. Vyhrávat je elitářský,
elitářství korumpuje a výsledný bohatství vede k excesům nemorální nezdravé
chování. Celebrity začne ztrácet je vyhozen od médií a společnosti.

' On je' které následují zbožňovat Greedy médií sportovní idol Celebrity mají
splatnost 5 let staré a jsou nezpůsobilé být otcem. Urážející 1GOD! Nenechte se
‚Moron‘ nebo urážka
1GOD.

Greedy Media vytváří royalty (Dědičná Tyrani, zlí, příčinou bohatství apartheidu,
injusted, ..) & zábava idoly
(falešných model) uspokojit " ONA'. Greedy Media využívá fikci, hacking, polopravdy,
doslechu, lži, narážky, pronásledování, foto
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(video) žurnalistika, prezentovat lesklé, třpytivé, drby o celebritách pro kýčovitý ONA. Tyto
falešné idoly jsou pak prezentovány jako vzory pro mladé lidi. Celebrity začíná ztrácet
své odvolání kopačky od médií a společnosti. SHE je to sledovat, zbožňovat Greedy
Celebrity médií. Mnoho z nich křičí, rapl se hodí, když vidí osobnost. Jsou nevhodné
být matkou.

chamtiví Media Ukazuje zločince do VIP vytváří modly (falešných model) Pro
neznalé, důvěřivých, morální slabých a zoufalých lidí (Nic žít, odmítnut necitlivému
sobeckým Society) , Chování chamtivý Media ukazuje pohrdání a snaží se
zkorumpovanou vládou, soudy a právo-systém.
Greedy Media zajišťuje, že zločin má zaplatit. Platit za rozhovory je poškozen,
kriminální, SLEČNA / R4 !

Příliš měkký na zločin
Vláda byla nobbled.

'11 000 zločinci jít zdarma‘
Greedy Celebrity Media (Gutter Media pro kýčovitý průměrných lidí) Je třeba periferii
našeho a vyřadil z provozu. Personál X nejsou znovu zaměstnat v médiích! Stíhat
Greedy-Media: SLEČNA- R6

Svoboda projevu s morálním zadržet !!!
Celebrity nejsou zprávy. Jsou to kýčovitý drby.
Media, která vydává kýčovitý drby. Je morálně bancrupt. Je vyhýbali,
zahanbil, voláni k odpovědnosti.

Konec.
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