1FAITH กฎหมายมอบให้ Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH จักรวาลปกครองผู้ปกครอง

ความล้มเหลว มีการกระทำที่ผิดศีลธรรมความชั่วร้าย กระทำผิดศีลธรรมเป็นที่ดูถูก 1GOD . ผิดศีลธรรมจะถูกแปลงเป
นี้จะช่วยให้ฝ่ายนิติบัญญัติที่จะสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผิดศีลธรรมในขณะนี้การก่ออาชญากรรมจะได้รับการฟื้นฟูส

ความล้มเหลว คือการยอมให้ลงชุมชนครอบครัวเพื่อนและตัวเอง
ความล้มเหลวมีหน้าที่รับผิดชอบในชีวิตและชีวิตหลังความตาย มี 7 ความล้มเหลวคือ:

ความล้มเหลว ดูถูก 1GOD
ติดยาเสพติดกินกัน Envy
เท็จปล้นเห็นแก่ตัว ( ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย
)

การป่าเถื่อน

1GOD กำลังรอที่จะได้ยินจากคุณ!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

ความล้มเหลว ( ชั่วร้าย ) - สวดมนต์
ที่รัก 1GOD , ผู้สร้างที่สวยที่สุดในจักรวาลอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง
(1 เซนต์ ชื่อ)
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับความล้มเหลวการต่อต้านการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงโทษความชั่วร้าย

จองลงโทษของความชั่วร้ายในขณะนี้และในชีวิตหลังความตายให้ดีเจริญเติบโตและเหี่ยวเฉาชั่วร้ายสำหรับแด่
1GOD & การที่ดีของมนุษยชาติ
การสวดมนต์นี้จะท่องที่บ้านหรือที่ชุมนุม!
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ความล้มเหลวที่ 1: การเสพติด พฤติกรรมบีบบังคับซ้ำ ...

ติดยาเสพติดพฤติกรรมบีบบังคับซ้ำเรื่องน่ายินดีที่จำเป็นต้องรับรู้ ติดยาเสพติดหลอกตัวเองโดยไม่ยอมรับเป็นอันตราย
เป็นอันตรายต่อตัวเองครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมทำงานและชุมชน

เสพติดที่มี
ความล้มเหลว:
(ที่ยอมรับไม่ได้ในทางศีลธรรม)

การรับประทานอาหาร adrenaline (เกิน) ช้อปปิ้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การเล่นการพนัน
ยาเสพติด

ที่สูบบุหรี่

สื่อลามกใหม่เทคโนโลยี

ติดยาเสพติด (ขอทาน) ไม่รู้ (โง่) , ใจง่าย (โง่) และอ่อนแอ
(น่าสงสาร) ! พวกเขาจะรับผิดชอบทุกครั้ง

ติดยาเสพติดมีความหลงผิด! ติดยาเสพติดไม่เชื่อว่าพวกเขาจะติดอยู่ตราบเท่าที่พวกเขามีความสุขกับตัวเองและชีวิตข
แนบเนียนเสพติดติดยาเสพติด จำกัด บุคลิกลักษณะและเสรีภาพของพวกเขากลายเป็นที่ จำกัด
มากขึ้นในการทำงานของพวกเขา พวกเขากลายเป็นไร้ประโยชน์มากขึ้น
พวกเขากลายเป็นภาระที่ใหญ่กว่าเพื่อครอบครัวเพื่อนและชุมชน เลี้ยงที่นี่เรา ually
ชุมชนคือการใช้เวลามากกว่าการทำงานชีวิตของพวกเขา
ติดยาเสพติดที่มีการเสพติดที่ผิดกฎหมายเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติความลับจากนิสัยของพวกเขา!
การเสพติดที่ผิดกฎหมายส่งผลให้จำคุกและการสูญเสียของการเคารพตนเอง
munity
ซับซ้อนใช้เวลามากกว่าการทำงานชีวิตของพวกเขา

ติดยาเสพติดมีความโง่เขลา (โง่) , ใจง่าย (โง่) และอ่อนแอ (น่าสงสาร) !
เมื่อมีคนติดยาเสพติด,
ความบันเทิงของพวกเขามักจะกลายเป็นมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการของพวกเขาและนิสัยโหดร้ายถอน
แทนที่จะเต็มรูปแบบของประสบการณ์ซึ่งรูปแบบเต็มศักยภาพของพวกเขาสำหรับความสุขของการไม่ติดยาเสพติด
ภาษีที่พลเรือน เสมอของการระงับ addics รับผิดชอบ

ติดยาเสพติดกลายเป็นภัยคุกคามต่อตัวเองและชุมชน . พวกเขากลายเป็นหลงผิดศีลธรรมทุจริตหลอกลวงเห็นแก่ตัวไม
ภาษีที่พลเรือนเสมอเป็น addics รายงาน

ติดยาเสพติดต้องการความช่วยเหลือและความช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มจิตเวช ติดยาเสพติดมีการกำเริบของโรคกักกันเพื่อปกป้องชุม
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1GOD กำลังรอที่จะได้ยินจากคุณ!
เสพติด - สวดมนต์

ÿÿ

ÿÿÿÿ
ติดยาเสพติดวัน 12.2.7

ที่รัก 1GOD , ผู้สร้างที่สวยที่สุดในจักรวาลอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง
(1 เซนต์ ชื่อ) ช่วยฉันจะไม่ได้ติดยาเสพติด

ช่วยให้มนุษย์มีการเสพติดลงโทษผู้ให้บริการการเสพติดในชีวิตและชีวิตหลังความตายให้ชุมชนนี้จะติดยาเสพติดฟรีส
1GOD & การที่ดีของมนุษยชาติ

การสวดมนต์นี้จะใช้ในการติดยาเสพติดวัน!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
adrenaline ติดยาเสพติด

อะดรีนาลิน เป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทที่ มันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปฏิกิริยาความเครียดที่จะเป็น
ร่างกายจะทำงานบนสำรองฉุกเฉิน

การมีส่วนร่วมมากเกินไปในแอโรบิก, รถแข่ง, วิ่ง, ท้องฟ้าดำน้ำ ...
Participient กลายเป็นติดตื่นเต้นเร่งด่วนจากกิจกรรมนี้
ติดยาเสพติดเหล่านี้กลายเป็นซึมเศร้าเมื่อพวกเขาไม่สามารถได้รับ 'วิ่ง' ของพวกเขา

เมื่อ Adrenalin
ถูกปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดจะทำหน้าที่เพื่อเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจและความดันโลหิต, dilates
นักเรียนยกระดับน้ำตาลในเลือดและธารเลือดไหลออกมาจากผิวหนังและอวัยวะภายใน คนที่มีความโกรธอย่างต่อเนื่อ
โกรธกังวลนั่งสมาธิ

ความจำเป็นสำหรับความเร็วเป็นความทุกข์ใจตื่นเต้น แข่งใด ๆ ที่จะช่วยให้ adren

- วิ่ง Aline ชนะให้วิ่งที่ยิ่งใหญ่ ร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบสำหรับความเร็ว
ของพวกเขาคือความต้องการความเร็วไม่มี ชนะเลิศคือความเห็นแก่ตัว
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ผู้ชนะวิ่งนำไปสู่ความต้องการมากขึ้น
การสูญเสีย leeds ความวิตกกังวล ความวิตกกังวลนี้นำไปสู่ความสิ้นหวัง อยากที่จะชนะที่ค่าใช้จ่ายใด
ๆ

(โกงสารเสพติดฆ่าจะชนะ ... ) .
พฤติกรรมต่อต้านสังคมจะช่วยให้สารอะดรีนาลีน น่ารังเกียจมากขึ้นเฮงซวยใหญ่เร่งด่วน
ถามใด ๆ พังก์ถนนก่อการร้าย (เหนื่อยหน่าย wheelies
ตัดผลักดันของถนน tailgating พิเศษดัง .. ) แก๊ง

สมาชิก (ข่มขู่ -ism ป่าเถื่อนรุนแรง) , ฆาตกรต่อเนื่อง (ก่อให้เกิดความหวาดกลัว, ความเจ็บปวด,
ความตาย) . พฤติกรรมต่อต้านสังคมเป็นภัยคุกคามต่อชุมชนและเป็น procecuted นางสาว / R1-7 ภาษีที่พลเรือนราย
ๆ ของการข่มขู่ป่าเถื่อนและรุนแรง

กิจกรรมที่เป็นอันตราย (พ่วง thrillseeking, .. ) ให้สารอะดรีนาลีน
คนที่เป็นอย่างอื่นไม่ได้รับผู้โชคดีรีบเร่งทำ vities acti- อันตราย
กิจกรรมเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการลอกเลียนที่ได้รับบาดเจ็บฆ่าคนอื่น ๆ อันตราย กิจกรรมที่เป็นอันตราย
(ดา) สิ้นสุด นางสาว/ R2 . ดาคนต้องจ่ายสำหรับการกู้ภัยและการแพทย์ expences

ด้วยความที่เป็นขี้ยาอะดรีนาลินเป็นความเจ็บป่วย ขอความช่วยเหลือ! NOW!

แอลกอฮอล์ ติดยาเสพติด

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการบริโภคผ่านเครื่องดื่มและอาหาร การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤ
(มึนเมา) . ความเมา (โรคพิษสุราเรื้อรัง) เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุถูกทำร้ายร่างกายข่มขืนป่าเถื่อน
ขี้เมาเป็นภาระความรำคาญและเป็นภัยคุกคามต่อชุมชนดำเนินคดีพวกเขา
โรคพิษสุราเรื้อรังเป็นความจำเป็นที่จะเอาชนะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เหมือนติดยาเสพติดทั้งหมดสุรานำความต้องการของตัวเองเห็นแก่ตัวดังกล่าวข้างต้นที่ของคนอื่น
ๆ และชุมชน สุราจะขอยืมและขโมยที่จะได้รับเครื่องดื่ม! สุราจำเป็นต้องรักษา
การรักษาประกอบด้วยการอบแห้งออก! การรักษาไม่ได้แก้ สุราเร็ว ๆ
นี้จะกลับมาเป็นขี้เมา!

4

1GOD 1FAITH 1Church จักรวาลปกครองผู้ปกครอง
14.12.1.1 www.universecustodianguardians.org

1FAITH กฎหมายมอบให้ Manifest

ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดสำหรับผู้ติดสุราคือการหยุดความพร้อมของแอลกอฮอล์

การผลิตการตลาดและการจัดจำหน่ายสุราสิ้นสุด!

ศูนย์ความอดทนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ !!!

ศาสนาคริสต์ เป็นสาเหตุหลักของการแพร่กระจาย A lcoholism
คริสเตียนไอดอล (ไอดอลเท็จ) พระเยซู (พระเจ้าเท็จ) บอกคริสเตียนที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไวน์แดง)
. คริสเตียนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการชุมนุมทางศาสนาและการชุมนุมไม่ใช่ศาสนา
คริสเตียน HE & SHE ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการผสมพันธุ์ คริสเตียน
SHE ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร
พ่อแม่ที่นับถือศาสนาคริสต์ส่งเสริมให้เด็กของพวกเขาที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ่อแม่ที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นพ่อแม่ที่ไม่ดี!

หนุ่มคริสเตียนได้รับการหย่านมแอลกอฮอล์
ที่ระเบียบในโบสถ์เห็นพระสงฆ์พ่อแม่เพื่อนบ้านเพื่อนคนอื่น ๆ
เครื่องดื่มทั้งหมด (ล่อ) แอลกอฮอล์ หนุ่มคริสเตียนเห็นพ่อแม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้านมีฟ
Leisuretime หนุ่มคริสเตียน (เขาเธอ)
เมื่อสังคมภายในกลุ่มอายุของพวกเขาเผชิญกับแรงกดดันที่จะ peerbingedrink ให้เป็นที่ยอมรับ หนุ่มคริสเตียน ฯพณฯ ได้รับ SHE
หนุ่มเมาจะผสมพันธุ์หรือข่มขืน

ทั้งสองกลายเป็นถังขยะ ' ความอัปยศชุนถังขยะ!

คริสเตียนพระสงฆ์ไม่สามารถหาแรงบันดาลใจจิตวิญญาณผ่านการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์หันไปดื่มแอลกอฮอล์สำ
ไม่ได้มีความสุขพระสงฆ์ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตัวเอง การผลิตและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เก็บไว้พระสง
ตอนนี้พวกเขามีข้อมูลเชิงลึก (ลาลาที่ดิน) .

โรงเรียนคาทอลิกเป็นเหมือนเหล้า ครูมีบาร์ (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีราคาแพง) ครูสังคมคลับมีบาร์
การบริหารมีไวน์
(ราคาถูก) สำหรับการรับประทานอาหารและการระดมทุน
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ทุกวันศุกร์และเสาร์ที่เมาคริสเตียนทุบตีข่มขืนและฆ่า เมื่อวันอาทิตย์ที่พวกเขาสารภาพได้รับการอภัย
หลังจากที่พวกเขาไปที่ระเบียบสำหรับการดื่ม
(แอลกอฮอล์) . หลังจากที่คริสตจักรที่พวกเขาไปดื่มสุราเครื่องดื่มกับเพื่อนครอบครัว

การดื่มสุราเครื่องดื่มคริสเตียนเป็นสาเหตุหลักของการลดความรุนแรงในประเทศ '

1GOD เป็นที่อนาถใจจะไม่ยกโทษให้และถือความรับผิดชอบจึงไม่มนุษยชาติ
ทุกคนเมาจะรับผิดชอบ
ศาสนาคริสต์เพราะมันส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในฐานะที่เป็นศาสนาหรือลัทธิ
1GOD ไม่ต้องการที่มนุษย์จะทำลายสุขภาพของตนโดยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1GOD ผิดหวังกับ
(พ่อแม่ที่นับถือศาสนาคริสต์ esspecially) ติดยาเสพติดที่นับถือศาสนาคริสต์กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บอกว่าไม่มีศาสนาคริสต์ !!! บอกว่าไม่มีการดื่มแอลกอฮอล์ !!!
ต้องทำ :
เธอไม่ได้เป็นคู่กับเมา ฯพณฯ เขาไม่ได้ที่จะแต่งงานกับเมา SHE
. SHE ดื่มในระหว่างตั้งครรภ์ถูกกักบริเวณในบ้าน SHE drinกษัตริย์ในขณะที่ให้นมบุตรถูกกักบริเวณในบ้าน
ชุมชนทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลทุกครรภ์ทารกแรกเกิด แอลกอฮอล์ SHE
จะไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ปกครอง ฟอสเตอร์พ่อแม่ยกทารกแอลกอฮอล์เธอ
ผู้ปกครองที่มีเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (SHE 17 HE18) ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นที่ยอมรับไม่ได้
ชุมชนทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลทุกเด็กอายุต่ำกว่า แอลกอฮอล์ผู้ปกครอง
Holy-วิวาห์สัญญาถูกยกเลิกเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพวกเขาได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่อุปถัมภ์

ศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรี การศึกษา (ครูใหญ่ครูผู้บริหาร) ที่นำมาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอ
คริสเตียนศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกจะถูกโอนไปศึกษาของประชาชน (โดยไม่มีค่าตอบแทน) .
การศึกษาที่นับถือศาสนาคริสต์ (ครูใหญ่ครูผู้บริหาร) จะถูกลบออกและห้ามจากการศึกษา
โรงเรียนบาร์ของพวกเขาจะทำลายแอลกอฮอล์ของพวกเขาจะถูกทำลาย!

ทุกชุมชน (ไชร์) มีหน้าที่ในการดูแลให้กับประชาชนของตน
. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นภัยคุกคามที่มีความต้องการของชุมชนและ eradi- -cating ความ
ทุกไชร์คือการห้ามดื่มแอลกอฮอล์และการบังคับใช้การห้าม

จังหวัดห้ามการผลิตและการกระจายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ .
การผลิตและการกระจายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายจะถูกดำเนินคดี: นางสาว -R6 การผลิตที่มีอยู่
/ การกระจายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะหยุดและปิดตัวลง ไม่มีค่าตอบแทนจะได้รับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะถูกทำลาย
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ปฏิเสธโบสถ์คริสต์ลัทธิสถานะองค์กรการกุศลและได้รับการยกเว้นภาษี
ทำให้ถูกเมาอาชญากรรม นางสาว -R2 ไม่มีประกันขี้เมา
อาชญากรรมใด ๆ ที่มุ่งมั่นในขณะที่เป็นคู่เมา (x2) การพักฟื้น

กรองน้ำเพื่อสุขภาพที่ดี !!!

ยาเสพติด ติดยาเสพติด
มันเป็นความรู้ทั่วไปที่เปลี่ยนสภาพจิตใจสาร
(ยาเสพติด) ที่ไม่ดีสำหรับร่างกายมนุษย์ แต่ 99% ของยาเสพติด Junkies
ใช้ยาเสพติดโดยทางเลือก
พวกเขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นพิเศษซึ่งเป็นใบ้หรือเพียงแค่ป้องกันชุมชนฝา
ไม่รู้สึกสงสารยา Junkies ปัญหาของพวกเขาเป็นตัวลือ
กรงภัยคุกคามเหล่านี้ให้กับชุมชน นางสาว / R4 . มนุ
- facturers,
ผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้บริการของสารเปลี่ยนสภาพจิตใจที่ผิดกฎหมายหรือการค้าจะถูกเลี้ยงในกรง นางสาว / R7

ถูกต้องตามกฎหมายของสารเปลี่ยนสภาพจิตใจเป็นความผิดทางอาญากฎหมายที่ไม่ดีที่จะย้อนกล

อาชญากรรมใด ๆ ที่มุ่งมั่นในขณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตใจ alter- ไอเอ็นจีสาร (s) Trebles (x3)
การพักฟื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเปลี่ยนสภาพจิตใจฟื้นฟูกิจการจะเพิ่มขึ้นตามตัวคูณขอ
5 (x5) .
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ศูนย์ความอดทนที่จะ
สารเปลี่ยนสภาพจิตใจ
การรับประทานอาหาร ( เกิน) ติดยาเสพติด

การรับประทานอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่เราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากมัน การรับประทานอาหารที่มีความจำเป็นการรับปร
Overeaters (ร้องไห้สะอึกสะอื้น-People) สามารถมุ่งหวังที่จะได้รับ, blubbery
รับขับเหงื่อมากขึ้นยางได้ง่ายมากขึ้นปัญหาในการหาเกียร์ที่เหมาะกับหาเก้าอี้อึดอัดแน่นหลอดเลือดปัญหาผูกเชือกรองเท้า
.

Blubber is good for hippopotamus & whales. สำหรับมนุษย์ร้องไห้สะอึกสะอื้นมากเกินไปน่าสะอิดสะเอียน
การมีน้ำหนักเกินทำให้คนที่เซื่องซึมมากขึ้น
, ยางได้ง่ายมากขึ้นออกจากลมหายใจมี sickies มากขึ้นกลายเป็นภาระให้ตัวเอง, ครอบครัว,
เพื่อน, เพื่อนร่วมทำงานและชุมชน การมีน้ำหนักเกินไม่เป็นที่ยอมรับ
ชุมชนมีหน้าที่ศีลธรรมและประชาสังคมที่จะช่วยให้

หยุดการ blubbery End มี alcoสุราและใช้สารให้ความหวานเทียมในอาหารหรือเครื่องดื่ม
เกลือลดลงอย่างรวดเร็วโดยใช้สารให้ความหวานธรรมชาติและลดการบริโ
หยุดกินอาหารที่ผลิต ไม่มี

มากขึ้นแล้ว 100 กรัมของเนื้อสัตว์ในวันนั้นรวมถึงเดลี่
การจัดเลี้ยง, งานเลี้ยง, Smorgasbord ประเภทอาหารยาวของการรับประทานอาหารจะออก การรับประทานอาหารมากกว่าจะออก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่การรับประทานอาหารที่จะออก ทะเลทรายออก การรับประทานอาหารส่วนเล็ก
ๆ ที่อยู่ใน. น้ำดื่มกับอาหารที่อยู่ใน

เป็นไปตาม Custodian-ผู้ปกครอง 'กิจวัตรประจำวัน' ลดจำนวนเงินที่คุณกินอาหารแต่ละมื้อ
ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ได้ทำให้หวาน หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่ม fissy ทำในวันและคืนการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน
สังเกต 'กลางคืนเคอร์ฟิว' อธิษฐาน:
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1GOD กำลังรอที่จะได้ยินจากคุณ!
เป่าปี่ - สวดมนต์

ÿÿ

ÿÿÿÿ
วันที่ดีสุขภาพ 12.1.7

ที่รัก 1GOD, ผู้สร้างที่สวยที่สุดในจักรวาลอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง
(1 เซนต์ ชื่อ)
ขอบคุณสำหรับการจัดหาฉันด้วยเครื่องดื่มประจำวันและอาหารที่ช่วยฉันไม่ได้ที่จะกินมากเกินไปและกลายเป็น
blubbery
ฉันพยายามที่จะสมควรได้รับส่วนเล็ก ๆ
ของอาหารทุกวันที่ฉันอาจจะรอดปัญหาสุขภาพที่ทนทุกข์ทรมานเพราะการกินมากเกินไปสำหรับการถวายเกียรติแด่
1GOD & การที่ดีของมนุษยชาติ
คนเป่าปี่ใช้คำอธิษฐานนี้ก่อนที่ทุกฟีด!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ศูนย์ความอดทนที่จะร้องไห้สะอึกสะอื้น
การเล่นการพนัน ติดยาเสพติด

การพนันใช้ความอ่อนแอของมนุษย์และการหลอกลวงที่จะนำความทุกข์ยากและความยากจนให้กับประชาชนครอบคร
โปรโมเตอร์พนันเหยื่อหมดหวัง การพนันการพนัน envolves (อะไร) ลอตเตอรี่ (คุณก็จะอยู่ในนั้นจะชนะมัน)
คาดเดา (หวังว่าการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์)
การป้องกันความเสี่ยง (ประกันฟิวเจอร์สตัวเลือก .. ) . อย่ารู้สึกเสียใจสำหรับการเล่นการพนัน
อ่อนแอเห็นแก่ตัวของแต่ละคนโง่เชื่อว่าพวกเขาสมควรได้รับความมั่งคั่งได้รอตัดบัญชี พวกเขาไม่ได้
ถือพวกเขารับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมในความเป็นจริงความบันเทิงที่มีการเล่นการพนันที่น่าอับอายที่สุด
พวกเขาประพฤติน่าขยะแขยงทรยศหลอกลวงฉีกหน้าตัวเองและคนอื่น
ๆ โกหกการพนันที่พวกเขาชนะ ผู้ได้รับรางวัลชนะหลวมต้องเสียภาษี
100% ในการชนะ รายได้รอตัดบัญชีมีการเก็บภาษีออกไป
ซันผู้เล่น

นำประโยชน์ของประชาชนอ่อนแอเป็นอาชญากรรมการพนันกรง prov- iders, นางสาว / R7 . สถานที่เล่นการพนัน
(เดิมพันร้านค้า, อนาคตการแลกเปลี่ยน, คาสิโน, ความบันเทิงความเป็นจริงต็อกแลกเปลี่ยน) ถูกปิด
Confis- Cate กำไรและสินทรัพย์ของผู้ให้บริการการเล่นการพนันและ gamb- มืออาชีพ
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LERS (กองทุนผู้จัดการที่ดินเก็งกำไรหุ้นค้าฟิวเจอร์ส-ค้า
.. ) . ยกเลิก Freehold (อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) . Individuls' ที่ชนะ (inclมือสองผูผู้ชนะความบันเทิงความเป็นจริง) หลวมต้องเสียภาษี 100% ในการชนะ
การเล่นการพนันเป็นใบ้, ลม ๆ แล้ง ๆ ,
คนเลวเห็นแก่ตัว ผู้ให้บริการการพนันหลอกลวงกาฝากขูดเลือดขูดเนื้อของนักล่า
ทั้งที่ไม่ดีและมีความรับผิดชอบ

ศูนย์ความอดทนในการเล่นการพนัน
สื่อลามก ติดยาเสพติด

ภาพลามกอนาจารเป็นความบันเทิงภาพวาดความต้องการทางเพศที่ผิดศีลธรรม ดูในที่สุดก็นำไปสู่ความต้องการที่มากขึ้นที่แป
sickning มากขึ้น ภาพลามกอนาจารยาเสพติดบิดเบือน

ผู้ให้บริการสื่อลามกพึ่งพาผู้เข้าร่วมไอเอ็นจียินดีและ unwill- ให้บริการเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล

ผู้ให้บริการจะถูกขังอยู่ในกรง Pornograpy นางสาว / R7
ความต้องการทางเพศที่ผิดศีลธรรม (ภาพลามกอนาจาร) เป็นความบันเทิงที่แสดงให้เห็นภาพเปลือยตัวเอง

- ความพึงพอใจ การผสมพันธุ์: กับสัตว์, เด็ก, เพศเดียวกันเพศตรงข้ามและเพศทรานส์ ผู้ให้บริการ (สื่อสถานที่)
ประเภทของการป้อนข้อมูลนี้
- tainment จะปิดตัวลงและ นางสาว / R7 . ภาพลามกอนาจารทั้งหมดจะถูกทำลายโดยไชร์
พวกนิสัยเสียต้องขอความช่วยเหลือ

ลบฉีกลบ .. ภาพลามกอนาจาร
ช้อปปิ้ง ติดยาเสพติด
คุณป้อนร้านและคุณไม่สามารถออกได้โดยไม่ต้องช้อปปิ้ง ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะถูกปล่อยออกหรือ½ประจำปี
'ขาย' คุณยืนอยู่นอกร้านเป็นเวลาหลายชั่วโมงคุณจะต้องมี 1 เซนต์ ที่จะได้รับสินค้า (s) . คุณเป็นผู้ติดยาเสพติด!
ช้อปปิ้งขี้ยา! คุณต้องการความช่วยเหลือ. CG & Gathering ไชร์ให้การสนับสนุน
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เห็นแก่โลภใช้ติดยาเสพติดเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของพวกเขา นักการตลาดสร้างสิ่งใหม่ ๆ (ปกติไม่จำเป็นขยะ)
. จากนั้นตลาดมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมี

แคมเปญโฆษณามุ่งเน้นที่ shopp
- ขอทานไอเอ็นจี ผู้ให้บริการสำหรับการช็อปปิ้ง-ติดยาเสพติดและขยะเป็นแหล่งใหญ่ของขยะและขยะ
โฆษณาที่ไม่ใช่สาระสำคัญปลาย การจัดส่งขยะ-mail มาที่กล่องจดหมายจบการละเมิด: นางสาว / R4
. สิ่งที่ไม่จำเป็นมีความพิเศษทางภาษี 50%
(ขยะ) การเรียกเก็บเงิน ช้อปปิ้งของขี้ยาขอความช่วยเหลือ

คนที่มีการใช้งานสมองเล็ก ๆ น้อย ๆ
ความทุกข์ความเบื่อหน่ายมีเวลามากเกินไปไม่ได้ใช้งานมากเงินมากเกินไปใช้จ่ายเวลาช้อปปิ้งของพวกเขา
การใช้จ่ายที่เป็นอาสาสมัครเวลาของคุณจะคุ้มค่ามากขึ้น สำหรับสังคมเข้าร่วมการชุมนุม

ที่สูบบุหรี่ ติดยาเสพติด
ที่สูบบุหรี่ ติดยาเสพติดที่มีความทุกข์ยากของมนุษย์!
สูบบุหรี่เหม็นจากปาก,
เสื้อผ้าของพวกเขาพวกเขาเหม็นกลิ่นเหม็นขึ้นห้องพัก เถ้าถ่านและก้นของพวกเขาเป็นที่
every- พวกเขามีความสกปรกน่าขยะแขยง viduals indi- เหม็น
หลีกเลี่ยงพวกเขา! ความอัปยศพวกเขา

ผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเอง พวกเขาเผาไหม้ของพวกเขาริมฝีปากฟันเหงือกปากลำค

สูบบุหรี่ขี้เกียจการหลายบุหรี่แบ่งและตนเองลือ sickies

ผู้สูบบุหรี่มีสุขภาพที่มีความเสี่ยงให้กับผู้อื่น ผู้สูบบุหรี่จะทำร้ายตั้งครรภ์ในครรภ์ หลังคลอดทารกแรกเกิดเหล่านี้จะถูกต
พวกเขาอาจมีความพิกลพิการ / พิการ .. ทำร้ายในครรภ์: นางสาว / R3 เด็กของผู้ปกครองสูบบุหรี่จะฟ้องพ่อแม่ของพ

ผู้สูบบุหรี่มีความประมาท พวกเขาเริ่มต้นการเกิดเพลิงไหม้บ้านหญ้าป่า
พวกเขาจะรับผิดชอบ นางสาว /
R4 & จ่ายค่าชดเชย สูบบุหรี่ยิงคนที่ได้รับบาดเจ็บและ / หรือสัตว์ นางสาว
/ R5 สูบบุหรี่ไฟฆ่าคนและ / หรือสัตว์ นางสาว / R6

ควันแบบ Passive (จู่โจม) เจ็บคน ผู้สูบบุหรี่ที่สร้างเรื่อย ๆ
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ควันจะถูกดำเนินคดี นางสาว / R3 . หน่วยงาน (บันเทิงยามว่างทำงาน
,.. ) ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่จะถูกดำเนินคดี นางสาว / R3 & ต้องจ่าย compen
- sation ของรัฐบาลที่อนุญาตให้สูบบุหรี่จะถูกแทนที่และดำเนินคดี
นางสาว / R7 .

ในปี 1951 * * * * มันเป็นที่ยอมรับว่าการสูบบุหรี่เป็นโรคที่เป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรง

รัฐบาลและหน่วยงาน / หน่วยงานที่ไม่ได้ 'บ้าน' สูบบุหรี่ล้มเหลวในการทำหน้าที่และปกป้องชุมชน ย้อนหลัง
lation legis- ถูกส่งผ่านและเหล่านี้ได้รับความผิด นางสาว / R7 .
* *ปฏิ
* *ทินอิสลาม

บุคคลใดหรือกลุ่มธุรกิจหรือหน่วยงานอื่นที่ส่งเสริม (ertising adv-, การตลาด, freebies) ช่วยให้ (พ่อแม่ครูอาจารย์งา
คลับ, ร้านอาหาร, สถานบันเทิง) ผลกำไร (ผู้ผลิต, ผู้ผลิต, การขนส่ง, ค้าส่งค้าปลีก) , ทำให้มี
'สูบบุหรี่' อุปกรณ์และ / หรือการสูบบุหรี่ นางสาว / R7

มันไม่สำคัญว่า 'สูบบุหรี่' ประกอบด้วย
การกระทำของการสูบบุหรี่คือสุขภาพที่มีความเสี่ยง

ศูนย์ความอดทนกับการสูบบุหรี่ !!
เทคโนโลยีใหม่ ติดยาเสพติด
ขอทานใหม่เทคโนโลยีสามารถสนุก พวกเขาค่ายนอกร้านค้าปลีกรอที่จะซื้อแกดเจ็ตเกินราคาใหม่
วิธีโง่!

ขอทานใหม่เทคโนโลยีการกลายพันธุ์ของโง่ 'ช้อปปิ้งติดยาเสพติด'
พวกเขาเป็นสาเหตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเสีย พวกเขาทิ้งสินค้าที่ทำงานและมีการใช้งานที่นานวันลา
พวกเขาไม่เคยเรียนรู้การใช้ GY ใหม่ยี่ของพวกเขา เพราะพวกเขาไม่ได้มันนานพอ ขอทานเหล่านี้เปิดผลิตภัณฑ์ในร
พวกเขาเป็นผู้ก่อมลพิษ ซันและอัปยศ
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ใหม่เทคโนโลยีส่วนใหญ่ไม่ได้นำไปรีไซเคิลได้ การสร้างการกำจัดของเสีย prob
- LEMS สำหรับไชร์และลูกหลานในอนาคต เช่น RER ชิป manufactu- ออกมาชิปใหม่ทุก 6
เดือนเพื่อรองรับการขอทานใหม่เทคโนโลยี . สมบูรณ์แบบชิปการทำงานจะถูกยกเลิก อะไรเสีย
สิ่งแวดล้อมป่าเถื่อน ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, นางสาว / R7

ชุมชนต้องมีการกำหนดแนวทาง วิธีการแก้ CG ทุกท่อโปรใหม่มีอายุการเก็บรักษาของ 7years มันไม่สามารถถูกแทน
7years การละเมิด นางสาว / R7

คน /
องค์กรที่สร้างขอทานและติดยาเสพติดมีฟีดน่ารังเกียจผิดศีลธรรมอาชญากร

พวกเขาจะรับผิดชอบ: นางสาว / R7 .

บันทึก !! นี้นำไปใช้ทั้งหมด 'เสพติด' พ่อและแม่ของที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (17 SHE, 18 HE) มีความรับผิดชอบ นางสาว / R1 , 1 เซนต์ การกระทำผิดกฎห
2 ครั้ง การกระทำผิดกฎหมาย นางสาว / R2 ,

หลวมเด็กของพวกเขาทั้งหมด ไม่สามารถมองหลังจากที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอื่น ๆ

ความล้มเหลวที่ 2:

การกินคน

กินกันเป็นแล่เนื้อของร่างกายมนุษย์สำหรับอาหาร หรือสำหรับพืชลงในทรานส์มนุษย์คนอื่น ๆ
หรือสำหรับการทดลอง กินกันเป็นไอเอ็นจี mutilat- ของร่างกายสำหรับรูปลักษณ์ (โต๊ะเครื่องแป้ง) ,
แก๊งอาชญากรสมาชิกและศาสนา
คัสโตเดีย-เดอะการ์เดียต่อต้านกินกันใด ๆ

การรับประทานอาหารชิ้นส่วนมนุษย์ร่างกายและดื่มของเหลวในร่างกายมนุษย์ ดั้งเดิมที่ยอมรับไม่ได้สำหรับคนที่เจริญ
แม้สัญลักษณ์ลัทธิ Cannibal- ไม่ยอมรับ: เช่นคริสเตียน (ศาสนา) ที่ระเบียบการบริโภคของมนุษย์ร่างกาย
(กินคุกกี้) และดื่มเลือด (ซดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) . พิธีกรรมนี้จะสิ้นสุดลง พระเจ้าปลาย
ซันและอัปยศ

กินกันจะใช้ในการปลูกมนุษย์หรือสัตว์ชิ้นส่วนจาก 1 ร่างกายไปยังอีก บางส่วนอาจเป็นจริงได้รับการ
regrown (ห้องปฏิบัติการสัตว์) และปลูกแล้ว
ถ่ายของร่างกายของเหลวจากร่างกายให้กับร่างกาย ทั้งทรานส์
- การปลูกและการถ่ายปลาย 1GOD's-DESIGN มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
ย้ายและการถ่ายอาจยืดอายุ รบกวนด้วย 1GOD's-DESIGN ของการเริ่มต้นและสิ้นสุด
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กินกันถูกทำร้ายร่างกายของมนุษย์ร่างกายสำหรับดู (เครื่องสำอาง Gery sur- รากฟันเทียม) เป็นของแก๊งอาชญากร
(ตัดสักร่างกาย
- เจาะ) และศาสนา (ร่างกายเจาะ circumcission, รอยแผลเป็น, รอยสัก) . กินกันเป็นลบไข่ SHE
ในการสร้าง 'TestTube ทารก
(ทารกมอนสเตอร์) . ทั้งหมดนี้จะสิ้นสุดลง

ศัลยกรรมเสริมความงามจะใช้เฉพาะเมื่อมีการทำให้เสียโฉมเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
มันไม่ได้เลือกอาหารสำหรับโต๊ะเครื่องแป้งที่เห็นแก่ตัว
ทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพจะไม่สูญเปล่าในโครงการคัดเลือกโต๊ะเครื่องแป้ง สุขภาพใด ๆ
ผู้ประกอบการทำผ่าตัดที่เลือกจะจดทะเบียนเลิกกิจการ, นางสาว / R6

Mutalations ส่วนหนึ่งของที่อยู่ในแก๊งอาชญากร (ตัดสักร่างกายเจาะ) และกลุ่มศาสนา (ร่างกายเจาะ
circumcission, รอยแผลเป็น, รอยสัก) , หยุด! Mutalation เป็นอาชญากรรมชุมชนและดูถูกไป 1GOD!
การรับผิดชอบ (ดูแก๊ง) นางสาว / R & ชีวิตหลังความตายมีผลบังคับใช้

SHE ที่ไม่สามารถทำซ้ำกลายเป็นฟอสเตอร์ผู้ปกครองหรือกฎหมาย เธอไม่ได้มี 'ทารกมอนสเตอร์' ผู้สร้าง
'มอนสเตอร์ทารกมี dereg- istered รับรองมืออาชีพหลวมและมีการเลี้ยงในกรง นางสาว / R7 .

กินกันทำร้ายร่างกาย ... ในความบันเทิง (เกม, วิดีโอ, ... ) ปลาย
ที่มีอยู่ entertaiment ภาพวาดข้างต้นทำลายไชร์ คนที่ผลิตแจกจ่ายแสดง (ในที่สาธารณะ) ชนิดของความบันเทิงนี้ได
นางสาว / R7 .

Canabalism / ฉีกเป็นอาชญากรรม
ความล้มเหลวที่ 3:

ความอิจฉา

อิจฉาเป็นความปรารถนาพอใจกระตุ้นโดยบุคคลอื่น ๆ
ที่มีลักษณะโชคนิยมทรัพย์สินคุณภาพทักษะความสามารถ ... ไม่เพียง แต่เป็น ENVI
- คนที่ไม่มีความสุขภายใต้กฎระเบียบที่แสดงผลจากความอิจฉาของพวกเขา
แต่พวกเขายังต้องการที่จะก่อเหตุร้ายกับคนอื่น ๆ คนอิจฉายังแสดง 'Shaden- Freude' (สละความสุข)
ในความโชคร้ายของคนอื่น ๆ
ผู้คนอิจฉากระตุ้นตัวเองที่จะเอาชนะหรือยกเลิกได้เปรียบโฆษณาของคู่แข่ง พวกเขาเริ่มต้นที่ผิดข่าวลือ
(แทงด้านหลัง) ที่จะทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง พวกเขา encite กระทำศาลเตี้ยกับคู่แข่ง
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ผู้คนอิจฉาเป็นคนตาบอดเพื่อสิ่งที่ดีที่พวกเขามีในชีวิตของพวกเขา
พวกเขาเพียง แต่มุ่งเน้นในสิ่งที่คนอื่น ๆ ได้ว่าพวกเขาต้องการ ซึ่งทำให้พวกเขาป่วยด้วยความอิจฉาความเกลียดชัง
พวกเขาอาจจะกลายเป็นความผิดทางอาญาที่มีความรุนแรง

คนอิจฉาต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาจำเป็นต้องให้ความรู้อีกครั้ง พวกเขาจะโอบกอดและ
1FAITH ที่กฎหมายมอบให้ Manifest ' นอกจากนี้พวกเขาจะเริ่มต้นการนั่งสมาธิ (ค้นหาความสงบภายใน)
. คนอิจฉาที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะรับผิดชอบ

อิจฉาเป็นอันตรายทางอารมณ์ 'ล้มเหลว' ผู้คนอิจฉาต้องพยายามที่จะเอาชนะความล้มเหลวนี้
ถ้าจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือ คนอื่นสังเกตเห็นผู้คนอิจฉา ต้องช่วย
การเอาชนะความอิจฉาเป็นงานชุมชน

อิจฉาไม่ให้มันเปื่อยเน่า ..
ความล้มเหลวที่ 4:

การเบิกความเท็จ

เบิกความเท็จละเมิดคำสาบาน, ปฏิญาณทั้งโดยสาบานกับสิ่งที่เป็นความจริงหรือโดยเลี่ยงสิ่งที่ได้รับสัญญาภายใต้คำสาบาน เบิกความเท็จเป็น
deliber

- รับอย่างปานกลางหลักฐานเท็จในศาลหรือศาล เบิกความเท็จคือการทำให้การรายงานเท็จหรือตำรวจ
statement.to เท็จ เบิกความเท็จเป็นอาชญากรรม นางสาว / R3

บุคคลที่สามารถเท็จตัวเองตุลาการนอก, การบังคับใช้กฎหมาย ในที่ทำงานที่บ้านกับเพื่อน .. คำต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับ
ปกปิดปกปิดหลอกลวงหลอกลวง, นิทาน, ทุจริต, การบิดเบือนความผิดพลาด, การประดิษฐ์,
fakery, เข้าใจผิดพลาด, ความผิดพลาด, ปลอม, การหลอกลวง, โกหก, นิยาย, ฝันครึ่งจริง
hogwash, ข้ออ้าง, เสแสร้งเรื่องสูง เส้นด้าย.

เบิกความเท็จไม่ใช่ความผิดทางอาญาเป็นความเท็จที่ผิดศีลธรรม พฤติกรรมที่น่ารังเกียจ! มันทำลายความไว้วางใจและความสาม
ประเภทของพฤติกรรมนี้สมควรตำหนิและหลบหลีก เบิกความเท็จกฎหมายอาญาทำลายความยุติธรรมของการค้นพบความจริง
นางสาว / R3

เบิกความเท็จพฤติกรรมน่ารังเกียจ
ซันและอัปยศ
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ความล้มเหลวที่ 5:

ปล้น

ปล้นอาจจะมีอารมณ์ทางปัญญาหรือทางกายภาพ คำที่เกี่ยวข้องกับการปล้น: การลักขโมยอาชญากรรมเบียดบังลาก,
ปล้น, ลิฟท์, ปล้นชิงทรัพย์, เที่ยว, pickings แย่งโจมตีทำลายฉีกออกปล้นใช้ shoplift
ล่มขโมยโจรกรรม ... นี่คือความล้มเหลว อาชญากรรม.

ปล้นอารมณ์หมายถึงความรักหรือบุญที่ได้รับจากการหลอกลวง
ประเภทของการปล้นนี้ผิดศีลธรรม: ผลในบัดสีและหนี
มีปล้นทางอารมณ์ที่เป็นความผิดทางอาญาคือติดยาเสพติดแบล็กเมล์ลักพาตัว นางสาว / R7 .

ปล้นทางปัญญาได้ผิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญารู้วิธีประจำตัวส่วนบุคคล ... การวางแผนทางปัญญาปล้นเป็นอาชญ
นางสาว / R5 . ฉวยโอกาสทางปัญญาปล้นอาชญากรรม นางสาว / R4 .

ปล้นทางกายภาพหมายถึงสินค้าหรือเงินได้ผิดกฎหมาย วางแผนปล้นทางกายภาพอาชญากรรม นางสาว
/ R5 . ทางกายภาพฉวยโอกาสปล้นอาชญากรรม นางสาว / R4 .

เจ้าของต่างประเทศ (รวมถึง บริษัท ข้ามชาติต่างประเทศ) กระทำการปล้นทางปัญญาและ
/ หรือทางกายภาพเมื่อใช้มันทั่วโลก
เจ้าของต่างประเทศปล้นท้องถิ่นรู้มากมายเป็นโจรสลัด นางสาว / R6 . หน่วยงานท้องถิ่นปล้นท้องถิ่นรู้มากมายเป็นโจ
นางสาว / R6 . บริษัท ข้ามชาติปล้นรู้ในท้องถิ่นว่าความมั่งคั่งเป็นโจรสลัด นางสาว / R6 . รัฐบาลที่ช่วยให้
'การละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกทรยศคนของพวกเขา มันจะถูกแทนที่และรับผิดชอบ นางสาว / R7 .

ถือปล้นรับผิดชอบเสมอ
ความล้มเหลวที่ 6:

เห็นแก่ตัว ( ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย )

ความเห็นแก่ตัว, การกระทำหรือแรงจูงใจของบุคคลกลุ่มหรือองค์กรขาดการพิจารณาสำหรับคนอื่น ๆ

ในชุมชน ความเห็นแก่ตัวเป็นส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มของตัวเองหรือความสุข ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุและผลกระทบ
7 การเชื่อมโยงของห่วงโซ่ของความชั่วร้าย:
โลภ > ถือโอกาสค้ากำไร > ความมั่งคั่ง > ของเสีย > ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนชั้นยอด > การแบ่งแยกสีผิว >
ความอยุติธรรม .
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7links มีการเชื่อมโยงหลายกลายพันธุ์ชั่วร้าย
ดารากีฬา ~ เครดิตของผู้ให้บริการ ~ บรรจุภัณฑ์ Deceitful- ~ ที่ดิน
~ ต่างประเทศเป็นเจ้าของ ~
แฟรนไชส์ ~ ฟรีโฮลด์ ~ โลกาภิวัตน์ ~
ศูนย์การค้า ~ ภาษีการหลีกเลี่ยง ~ ซึ่งได้ไม่ถูก ~
สหภาพ ~ มหาวิทยาลัย ~ การกุศล ~

ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้ายเป็นโรคชุมชน
โรคที่มีอาการของความเห็นแก่ตัวการทุจริตและความไม่ยุติธรรม
ดีออกจากชุมชนท้องถิ่นมีคนจรจัด
(นอนหลับอยู่ในถังขยะขยะ) อาณา
(รับประทานอาหารขยะ) และดิ้นรน (เดินโดยหนี้สะสมรังแกคุกคาม
.. ) คน.
หลายคนของตนไปโดยไม่จำเป็นของทุกคน
- สดวัน (อาหารกินสะอาดน้ำเสื้อผ้าที่ดีและราคาไม่แพงสะดวกสบาย,
ที่พักพิงที่ปลอดภัย) . คนยากจนเหล่านี้อาศัยอยู่ในความทุกข์ยากซึ่งมักจะนำไปสู่การใช้สารเสพติด
(บุหรี่, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารใจเปลี่ยนแปลง) .

นี้เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่เห็นแก่ตัว 'ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย'
และความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของความมีคุณธรรมของมนุษย์ นี่คือชุมชนของคุณ?
ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ
ความล้มเหลวที่จะทำผิดศีลธรรมเป็นความชั่วร้ายต่อต้าน-1 พระเจ้า. ความต้องการของความชั่วร้ายของสินทรัพย์ลอกและ
caging, นางสาว/ R6

1GOD กำลังรอที่จะได้ยินจากคุณ!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

โซ่ของความชั่วร้าย - สวดมนต์

ที่รัก 1GOD , ผู้สร้างที่สวยที่สุดในจักรวาลอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง (1 เซนต์
ชื่อ)
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการถือครองสมาชิกรับผิดชอบของห่วงโซ่ของความชั่วร้ายถามว่าห่วงโซ่ของสมาชิกในคว
7 รุ่นให้เจริญเติบโตได้ดีและห่วงโซ่การเหี่ยวเฉาชั่วร้ายสำหรับความรุ่งโรจน์ ของ 1GOD & การที่ดีของมนุษยชาติ

ใช้การสวดมนต์นี้ทุกเวลาที่คุณพบสมาชิกคนหนึ่งของห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย: คน,
สมาคมคอร์ปอเรชั่นองค์กร, รัฐบาล, ...
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ความละโมบ > ของห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย ' เริ่มต้นเมื่อ 1 คน,
กลุ่มองค์กรหรือรัฐบาลเห็นแก่ตัวความปรารถนาที่จะมีมากขึ้น (สิ่งที่วัสดุ
inflyence และพลังงาน) กว่าบุคคลอื่น, กลุ่มองค์กรหรือรัฐบาล

โลภ เป็นกรรมสิทธิ์เอกชนอ้างทรัพย์สินทางปัญญาเกียร์ negative-,
โฮลด์ภาษีหลีกเลี่ยงการบริจาคไปหักลดหย่อนภาษี, ไอเอ็นจี speculat- เอาเปรียบแรงงาน (การจ้างงานที่ไม่เป็นทางก
.

โลภ เป็นกรรมสิทธิ์เอกชน (ทุนนิยม) . กรรมสิทธิ์เอกชนรายละเอียดไม่ได้แชร์
มันเป็นอภิสิทธิ์หยิ่ง ส่วนตัวของเจ้าของทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา
(ทรัพย์สินทางปัญญา) ปลาย สินทรัพย์ในประเทศและมีการโอนทรัพย์สินทางปัญญา

(ไม่มีค่าตอบแทน) เพื่อไชร์' ธุรกิจจะถูกแปลง (ไม่ ensation comp-) เพื่อ ' cron ' ( เรียกใช้ชุมชนที่ไม่แสวงหาผลกำ
!

โลภ เป็นที่คาดเดา (การพนัน) ว่ามูลค่าสินทรัพย์ราคาและรายได้พิเศษจะเพิ่ม เก็งกำไรเทียมไดรฟ์ขึ้นค่าใช้จ่ายและเค
(โดยใช้เงินของคนอื่น) ผลในการลดการจ่าย เก็งกำไรคือป้องกันชุมชนศีลธรรมมันจะจบ!
ลบอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและ Freehold จะถูกยกเลิก! หุ้นและแลกเปลี่ยนฟิวเจอร์สจะปิด!
การค้าและการป้องกันความเสี่ยงสิ้นสุด!

โลภ คือการหลีกเลี่ยงภาษี (การบริจาคไปหักลดหย่อนภาษี, ภาษีการลดพักพิงภาษี) ขโมยจากชุมชน
ภาษีการหลีกเลี่ยงการเป็นอาชญากรรม
นางสาว / R6 . บริจาคไปหักลดหย่อนภาษีเป็นความเสียหาย Dona ไปหักลดหย่อนภาษี

- ปลายหลากปลายภาษีที่ลดภูมิภาคภาษีที่พักพิงจะปิดลง!
โลภ สร้างการแบ่งแยกสีผิวมากมาย!

ความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิวเป็นสาเหตุหลักของในก๊วน! ความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิวและความอยุติธรรมที่มีศีลธรรมต่อต

1GOD ยุติความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิวตอนนี้ !!!

โลภ เอาเปรียบแรงงาน Bosses มัวโลภใช้ ลัทธิไดรเวอร์ทาส: การจ้างงานที่ไม่เป็นทางการเป็นทาสที่ยังไม่บรรลุนิติภ
ความเชื่อนี้เป็นศีลธรรมที่ไม่แข็งแรง (ความเครียดอุบัติเหตุตาย) และต่อต้านสังคม
ผู้บังคับบัญชาที่ใช้ชิ้นส่วนหรือทั้งหมดของลัทธิทาสคนขับได้รับ นางสาว / R6 .

ไม่เพียง แต่บุคคลที่มีความโลภ โลกาภิวัตน์เป็นความโลภและมัว
โลกาภิวัตน์ได้ถูกแย่งชิงโดยเห็นแก่โลภที่จะใช้สำหรับการตลาดการขายของพวกเขาพีระมิด (การค้าแบบเสรี)
เพื่อให้ผลกำไรที่เติบโต
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จนกว่าพวกเขาจะวิ่งออกไปจากประเทศและทรัพยากร การค้าเสรีเป็นโลกาภิวัตน์ขับเคลื่อนโดยธุรกิจข้ามชาติเอาเปรีย
(แบล็กเมล์) รัฐบาล. สิ้นสุดการค้าเสรี

ต้องทำ :

เอา จาก โลภ
ให้ ไป ยากจน
ริบ โดยไม่มีค่าตอบแทนจาก โลภ สินทรัพย์ทั้งหมด
(ส่วนบุคคล, การค้า, .. ) , สิทธิเห็นแก่ตัว (ประกันชีวิตเอกชนซุปเปอร์แทน .. ) .
เพิก โลภ ชื่อของพวกเขาทั้งหมด (กรรมพันธุ์กิตติมศักดิ์และมืออาชีพ) .
ปฏิเสธ โลภ ตำแหน่งผู้นำ (ตัดพวกเขาจากตำแหน่งผู้นำที่มีอยู่ .. ) .
ประกาศ ชื่อและภาพของพวกเขา (อินเทอร์เน็ตทาวน์ฮอลล์อัปยศผนัง ... ) .

ลงโทษ โลภ ซันอัปยศและกรงพวกเขา นางสาว/ R6 .
ต่อต้าน ความโลภ, โลกาภิวัตน์,
ฟรีโฮลด์ต่างประเทศเป็นเจ้าของได้รอตัดบัญชีลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเอกชนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ...

ถือโอกาสค้ากำไร > ความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวกลายเป็นความจริงโดยการหลอกลวงที่ไม่สุจริตไม่สนใจการใช้ประโ
(ขูดรีดค้าภายใน, การป้องกันความเสี่ยงทำให้เข้าใจผิดการโฆษณา,
การใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของมนุษย์และความไม่รู้ทาสแรงงานคาดเดาทุจริตฉ้อโกง,
... ) . นางสาว / R6

ตัวอย่างของการต่อต้าน 1GOD และ Anti-มนุษย์มัว:
ซื่อบรรจุภัณฑ์ รายละเอียดการลดขนาดเนื้อหาแพคเกจที่จะเพิ่มผลกำไร การเอารัดเอาเปรียบ (paracitic,
ล่ามัว) ของผู้บริโภค นางสาว / R6
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การบรรจุมากเกินไป รายละเอียดการใช้ประโยชน์ (paracitic, ล่ามัว) ของปัญหาการขาดแคลนอุปทาน
นางสาว / R6

การกำหนดราคา รายละเอียดการเป็นพันธมิตรเพื่อเพิ่ม (paracitic, ล่ามัว) กำไร. นางสาว / R6

นักเก็งกำไร (อสังหาริมทรัพย์) ขับรถขึ้น affordability บ้าน ปฏิเสธดิ้นรนครอบครัวที่บ้าน
การเพิ่มขึ้นของชุมชนแออัดและคนเร่ร่อน นางสาว /
R6
แบล็กเมล์ ประกอบข้ามชาติใน 'ประเทศ' ต้องการผลประโยชน์และภาษีแบ่งจาก 'รัฐบาล' 'รัฐบาล'

ไม่ยอม! Multinati- ประกอบ onal ถาม 'รัฐบาลของประเทศ B' รัฐบาลนี้เห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง ประกอบข้ามชาติปิดล

เป็น 'ประเทศ B' ผลกำไรที่จะถูกส่งไปที่บ้านและจ่ายออกเป็น
โบนัส ให้กับผู้บริหาร (อาชญากร) และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือแบ
(ปรสิต) .

วิธีข้ามชาติ (ภัยคุกคามทางอาญาให้กับชุมชนอธิปไตยและความมั่งคั่ง) ดำเนินการ;
แถบประเทศต่างประเทศของทรัพยากรของพวกเขา intellec- คุณสมบัติ Tual (สิ่งประดิษฐ์รู้สิทธิบัตรเครื่องหมายการค
และความมั่งคั่ง
(ผู้ผลิตหลักอสังหาริมทรัพย์ทรัพยากร) ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลเสียหาย ได้รับเอกสารประกอบคำบรรยายภาษ
รัฐบาลบอกว่าถ้าไม่ยอมจำนนต่อความต้องการของชาติ Multiพวกเขาจะพบว่ารัฐบาลไม่ตอบสนองความต้องการของพวกเขา (แบล็กเมล์) และย้ายการดำเนินงานของพวกเขา
พวกเขาใช้ของพวกเขาราชการบ้านเสียหายที่จะข่มขู่หรือไม่มั่นคงอื่น ๆ ments Governต่างประเทศเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ข้ามชาติ
หากยังไม่สามารถทำงานที่พวกเขามี problable ประเทศบ้านเกิดบุก

ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี บริษัท ข้ามชาติ' s

ต้องทำ

ใช้เวลาจาก Paracitic ล่ามัว
ให้กับคนยากจน
(ดูความโลภต้องทำ) ดำเนินคดีขูดเลือดขูดเนื้อ : นางสาว / R6
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แทนที่เอกชนเป็นเจ้าของด้วย cron !
รื้อข้ามชาติ (เพื่อ Cron) ดำเนินคดีกับซีอีโอของกรรมการเจ้าของ: นางสาว / R6
มัว END ดำเนินคดี profiteers: นางสาว / R6
WEALTH > ดึงดูดความได้เปรียบกว่าคนอื่น ๆ
สะสมอยู่จำนวนมากมายของวัสดุสิ่งที่มีอิทธิพลและอำนาจ (เครื่องประดับอสังหาริมทรัพย์
Servants, หรูหรา, ตำแหน่งที่มีอำนาจรัฐบาล) นางสาว / R6

ความมั่งคั่งจะสะสมใน 3 วิธี:
' ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย' 'ทุจริต', 'อสังหาริมทรัพย์'

ทำงานที่ซื่อสัตย์ยากที่ไม่ได้นำมามากมาย!
ทำงานที่ซื่อสัตย์อย่างหนักเป็นสิ่งที่ดีสำหรับร่างกายและจิตวิญญาณ

ความมั่งคั่งคือป้องกันชุมชนไม่สมควรได้รับและไม่ได้รับการยอมรับ!

เป็นรวยเป็นนักล่าดึงดูดนักล่าอื่น ๆ ที่ต้องการยังมีความมั่งคั่งใด ๆ วิธีที่พวกเขาสามารถ รวยพยายามที่จะเพิ่มความมั่ง
/ หรือให้มันจะทำทุกอย่างรวมไปถึง: สินบนพาลภาษีหลบเลี่ยงการโกงฆ่าโกหกขโมยหลบเลี่ยงภาษี

รัฐบาลเสียหายซื้อและควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงรวยกฎหมายที่จะสร้าง " ความไม่เป็นธรรม" ความไม่เป็นธรรมนี้เ
1GOD !!! รัฐบาลเสียหายและความอยุติธรรมจะถูกแทนที่ Wealthy are held accountable:
asset - stripped & MS / R6 .

Wealth the main cause of Evil !
US Bankers Creed: Only poor & needy pay tax.
Wealthy pay Accountant & tax-evade.
Bankers, Wealthy & Accountants! MS / R6

Research shows struggling, poor & needy pay more for
everything. Wealthy get volume discounts & freebies. MS / R6 : for
Wealthy!
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Only poor & needy are caged. Wealthy get law- yer. If need be,
by corrupt, government protection.
MS / R6 : for Wealthy & Corrupt Government
Wealthy are the main cause of immorality, pornography & other per- versions! Wealthy
are the main cause of pollution & garbage! They believe they are more deserving than
others, creating elitism & wealth-apartheid! Wealthy wanting to keep &/or increase their
wealth corrupt & bribe government to bring out in-just Law! The wealthy pay (expences) fines.
The needy, poor go to prison.

Wealthy are Parasites, the 'Chain of Evil'! Wealthy are made accoun- table for their
Anti-Social, Anti-Community & Anti- 1GOD behavior!
Wealthy are asset-stripped, prosecuted & Rehabilitated! MS/ R6
After Rehabilitation, wealthy are not allowed to own any assets! They work for the
Community on 1x wmw until they die! Note! Wealthy are not entitled to Old-Age
Pension! They have to work until they die!

Wealthy a Community Threat & the Environment !

Nobody deserves to be Wealthy !!!!!!!
WASTE > Human mentality cannot handle too much of anything (material
things, influence & power) resulting in boredom, wanting more,
immorality, waste. Sharing, compromising, harmonizing is better.

Human-design entails the will to survive. To survive adversity & con- strictions need to
be handled. Hope (Dreams) & Justice (Accountabi- lity) are there to help! Diminishing
Hope & corrupting Justice threa- ten security & Survival!

Examples of Anti- 1GOD & Anti-Humankind Waste:
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Too much money_ fulfills dreams. Running out of dreams to
fulfill _ leads to boredom, eccentricity, addictions, immorality,
criminality, wanting more, hoarding... MS / R6

Too much money_ leads to gaining undue influence in a society that idolizes Money &
the Waste it creates. Money influence is corrupt, made possible by a Society that
prostitutes itself to Wealth & Waste!
Too much money_ leads to wasting money on
non-essentials: Alcohol, Antiques, Celebrity- sports,
Drugs, Gambling, Immoral-sex, Jets, Jewelery, Mansions,
Unhealthy-diet, Vanity, Limousines, Penthouses, Yachts,
...

Too much money + undue influence = Power. Power gained this way is corrupt! Corrupt
Power turns into Injustice & Tyranny. Tyranny ends, MS / R7 .

Too much money triggers the ‘Hoarding-instinct’.
Keep what I got & accumulate more! What’s mine is mine,
what’s yours I want any which way I can.
I want it all! Enough is never enough & I am not going to
share!
Accumulated Wealth needs protecting from other greedy profiteers & Social-Justice
Government. Tax-deductible Donations to members of Parliament ensure they
understand who they represent. Other greedy profiteers are taken care of through
deceit, dishonesty, bullying,... Competition & unwilling Politians are exposed to,
misinformation, rumors, bullying media campaign.

Wealthy use Power to ensure Laws are there to protect them from
pay-ing Taxes, having losses & when they do have losses they are
bailed out by Corrupt Government (US Wallstreet, UK City of
London, China ) . Wealthy don't pay taxes yet get the benefit of
every thing Govern- ment provides.

Wealthy are Parasites, community-wealth wasters on
non-essentials & hoarding MS / R6
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Wealthy Wasters & Hoarders support Globalization. They operate foreign tax-havens
were they park their whealth. All Tax-havens are closed down & Asset-stripped, their
Government is caged, MS / R6

Take from Wasters Give to the Community
MUST–DO : ( see Greed must do) Punish Wasters , MS / R6
OPPOSE & END : E

s t a t e T a x - h a v e n s ~ P r i v a t e - Own e r s
h i p F r e e t r a d e F r e e ho l d ~ G l o b a l i z a t i on Un i t e d
Na t i on s CN ~
ELITISM > Having too much, leads to a believe in infallibility (being better & more
deserving then others) . Elitism basically means (1 person or a group believe that they
are bet- ter than the rest, deserve more non-essentials, more respect, more rights..) selfish
arrogance. Elitism breeds: Ambition, apartheid, arro- gance, corruption, dishonesty,
deceit, discrimination, distrust, greed, in-Justice, jealousy, profiteering, selfishness,
substance-abuse, win- ners,. ..

Examples of Anti- 1GOD / Anti-Humankind Elitism:
Elitists conspire to give themselves extra privileges at the expense of all other people.
Which is discrimination & exploitation of others for the purpose of self-gratification. Elitist
are arrogant selfish anti- community, unacceptable. SHAME them, SHUN them!!

Elitists (blue-bloods, monarchs, wealthy & megalomaniacs) believe because of their
breeding they are born to rule countries & organiza- tions. Blue-blood*s, monarchs,
wealthy & megalomaniacs support in- breeding which is bad for specie (faulty genes) . " Sick
arrogance".
Custodian Guardians oppose hereditary: tyranny, wealth, position & power.
* Blue blood the sewerage of a human-body.
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Universities are arrogant corrupt elitist. They are used as shortcut to wealth & power. Corrupt
'Old Boys Network'. Waste of community resources & time-wasting by students (irrelevant
degrees, too much free-time, overpaid educators,..) ! Undergraduates lacking workexperience are overpaid. Close Universities.

Olympic games (summer, winter) are elitist, corrupt, wasteful
& dis- honest. They are elitist entertainment (1 winner & many
losers) Creating huge debt to ‘Shire’ to entertain the well off!
Cancel Olympics & close down IOC.

Olympian’s are not champion’s, heroe’s, idol’s or roll-model’s. They are selfish, greedy,
parasitic burden to the community. They torture their body, over-exercising, using legal
& illigal supplements. Later in life they are a burden to the community health-care
system. They waste scarce community resources for training venues, olympic venues,
infrastructure. Replace Government that spends on Olympics

Competitive Professional sports are elitist, corrupt, dishonest. Supported by immoral
trashy greedy Media creating & disposing of Sport’s Celebrities. Competitive
Professional sports, sponsored by addiction providers (alcohol, gambling, smoking) ,
leading to cheating, gambling, use of body & mind altering substance abuse, creating
unsuitable roll-models,... Custodian Guardian oppose competitive sports.

Universe Custodian Guardians believe that every person is a joint inheritor
of all natural resources, inventions & intellec- tual property, possibilities &
opportunities accumulated past & present (social justice: equal distribution of
all the before mentionad for all people) .

Social Justice is a 1GOD given right. Elitism is anti social justice, Anti- 1GOD. Elitism is
immoral, criminal & unacceptable. Laws serve the majority. Minority Laws that benefit
elitism are corrupt, unjust & are replaced. Governments that encourage & nurture
elitism are unfit to govern. They are replaced & prosecuted: MS / R6
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Must-D0: Scrap Elitism > Establish Equality
Elitist schools become public schools !

Elitist hospitals become public hospitals !

Elitist retirement housing transfer's to Shire retirement home !
Private beaches become public beaches !

Golf clubs are turned into market-gardens !

Universities are turned into CROn work-chapels !
Olympic & Sport Competitive Arenas are demolished !

Elitist trophies & records are destroyed by the Shire !

Private clubs of any sort become public domain !

Freehold becomes community Shire property !
Private-ownership is turned into CROn !
Hereditary-Tyranny becomes freely multichoice elected committee !
APARTHEID > The ' have all' discriminate, look down & humiliate the ' Have Not's' ( wealth
Apartheid) . Wealth Apartheid is the unequal distribution of community wealth!
Unequal wealth distribution is immoral, Anti-1 GOD! Wealth Apartheid is
unfair, a crime: MS / R6
Increasing Wealth Apartheid increases the security risk for a commu- nity. The faster
the unequal distribution of community wealth evolves the more likely are anarchy &
civil-unrest! Wealth Apartheid is unac- ceptable & it end's ! Parasitic Predatory
Profiteers, wealth hoarders are held accountable, MS / R6

Examples of Anti- 1GOD & Anti-Humankind Wealth Apartheid:
Estate is passing on wealth, position & power increasing Wealth Apartheid. E.g. Monarchists'

& Private-ownership, Dynasties',... This end's !

Globalization the wealthy nations bully (blockade, credit-squeeze, topple
Government, sanctions, invasion) poor & struggling nations into selling their
resources cheaply. Multinational Profiteering Con-
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glomerates blackmail poor countries. So they can exploit their poor people as
child-labor & slave-labor working long hours underpaid, unhealthy, unsafe, … This
end's !
Wages inequality a main cause of Wealth Apartheid! E.g. For every 1$ a US worker gets
the highest paid wage earner gets paid 13$. The higher up the scale you go the more
Benefits kick in & the top earners also get perks! This ends! Overpaid, greedy, parasitic
employees are held accountable.

Un-deserved Benefits include: insurances (health, dental, life, income protection ) ; child
daycare, retirement benefits, study reimbursement, sick leave, vacation, long service
leave... Un- deserved Perks: take home vehicles, credit card, paid: trips, hotel,
restaurant visits, leisure activities (golf, tennis,...) , stationery, Accoun- tant (tax avoidance) ;...
Benefits & Perks further increase wages inequality. For each highest paid employee, 20
hard working Workers can be employed. These un-deserved benefits & perks, end!

Expanding Wealth Apartheid a fast track to Injustice!

Must-Do: End Wealth-Apartheid
Establish Wealth-Equality
Estate: passing on wealth, position & power, ends! Assets become General Revenue! Personal
items & Knowledge-Continuity are passed on (Estate) ! Note! Accepting wealth, position
& power, also entails inheriting guilt & liabilities.

Globalization: Multinationals are prosecuted ( MS / R6 ) & disman- tled to become local CROn
! Government that support globalization are replaced & held accountable, MS / R6 .

Private-Ownership: ends! Commercial (small, big, multi-national)
become CROn ! Domestic transfer to ‘ Shire ’ !
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Profit: ends! Breakeven non-profit applies!
Wages: inequality is replaced by Custodian Guardian wmw !
INJUSTICE > The 6 previous links in the Chain of Evil lead to cor- ruption of the legal
system & Injustice (E.g. Appointment, Bad-Law, Corrupt-Law, Estate,
Private-ownership, Unearned, Self-regulation, Tax-avoidance,..) . This ends! Custodian
Guardian Justice based on the ‘Law-Giver manifest’ replaces it.

Child Injustices: beating, begging, molesting, labor, pedophilia,
prostitution, soldiering, suicide bomber, ...
Child Injustices are the worst form of Injustice, a comm- unity failure. It
ends! Guilty are held accountable !
Women Injustices: domestic violence, pay gap, rape, prostitution,
religious, sexual harassment, slavery,...
Women Injustices, a community failure are addressed! Guilty are
held accountable!
Community Injustices: Greed, Profiteering, Wealth, Waste, Elitism, Wealth
Apartheid. Community Injustices are addressed ! Guilty are held accountable!

Bad Law Injustices: Freehold, Copyright & Patents (Intellectual- Property) ,
Privatization of Utilities, Tax-deductible Donation,... Bad Law is revoked! Backdated
to 0.1.1.1! Re-sentenced (mandatory) .
Corrupt Law Injustices: Diplomatic Immunity, Double Jeopardy, Plea-bargaining,
Immunity, Statute of Limitations, Privilege,...
Corrupt Law is revoked! Revoking is backdated to 0.1.1.1 (01.01.2004)
Re-sentenced (mandatory) .
Religious Injustices: celibacy, circumcision, exorcising,
forgiveness, molestation, pedophilia, privilege, sacrefice,
women discrimination,...
Denounce, Shun religious injustices & become
Custodian-Guardian! Hold clergy accountable.
Every person has a moral & Civil-Duty to end Injustice. Hold people accountable that
are the cause & effect of Injustice. Replace Govern- ment that allow Injustice. Hold
politicians accountable.
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Governance Injustices: Assassination, corrup- tion, execution,
invade, torture, tyranny, wealth- apartheid, ... Replace Tyranny
with multiple choice 1st past the post freely elected Committee
Gover- nance. Prosecute Tyranny: MS / R7 Governance that
assassinates, executes, invades, tortures is Evil is re- placed &
caged , MS / R7 Corrupt & Wealth-Apart- heid Governance is
replaced & prosecuted: MS / R6

Z E R O T O L E R A N C E to I N J U S T I C E !
The links of the 'Chain of Evil' are expanded by many evil linketts:
Celebrity-sport ~ Credit-Provider ~ Deceitful-packaging ~ Estate ~
Foreign- ownership ~ Franchising ~ Freehold ~ Globalization ~
Shopping-Center ~ Tax-avoidance ~ Unearned ~ Union ~ University
~ Charity ~

Celebrity-Sport is part of the culture of the Chain of Evil.
Corrupt elitist greed & profit driven entertainment. It is entertain- ment to benefit the
bored idle wealthy. Divert the under privileged attention away from realizing how
exploited they really are.
Sport-Celebrities, elitist entertainers who do anything to win, break
records & be worshiped (idolized) . A need of Sport participants is to get
elitist recognition + Sponsors'
(parasitic predatory Profiteers) & a complicit trashy Media
created an abomination: ' Celebrity-Sport '.

Celebrity-sports participants, are paid
(direct, grants, sponsored,..) professional
entertainers. E g. Australian Rules Foot
- ball, Auto-racing, Base-ball, Basketball, Boxing,
Chess, Cricket, Cycling, Golf,
Ice-hockey, Gran-Prix, Gridiron, Horse- racing,
Motorcycle-Racing, Olympics, Para-Olympics, Rugby,
Soccer, Swimming, Tennis, Yachting,
Winter-Olympics, Wrestling, ...
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Celebrity-sport needs purpose build facilities
(Hall, Stadium..) , infrastructure (Rail, Roads..) .
This wastes community resources & often creates long-term (Shire)
debt. These Facilities are an Energy waster & create a lot of
garbage. Stop building these facilities & demolish existing.

These events supply entertainment, Alcohol, Cola, other sweet drinks, Gambling &
unhealthy-food (greasy, fatty, salty) often accompanied by violence (assault, rage,
throwing objects, vandalism) . The event creates a lot of garbage (bottles, cans, food,
paper, plastic) that needs storing (landfil) . Gambling leads to crime: Cheating (nobling,
rigging of result,..) .

Celebrity-sport is a major cause of Shopping-Addiction. Marketing
creates demand by using loyalty to local idols (Sport
Celebrities) to drive shopping-ddiction (gear, junk,
paraphenelia) . You are a fool paying too much for
clothes & footwear!!! Fans behave like Zombies (mindless)
.

Celebrity-sport through Sponsors increases
Addictions: Alcohol, Smoking, Gambling,
Shopping, Drugs,... These Addictions are a burden
on individuals, families & community.

Sport-Celebrities are Greedy-Media creations to increase profits for themselves & other
greedy-profiteers (junk-food outlets, gambling providers, alcohol manufacturers,
pornography, smoking manufactu- rers, prostitution ...) . Once the popularity of a
Celebrity wanes they are discarded & replaced with a new Celebrity.
The need to stay popular, to win leads Sport-Celebrities to explore their dark-side. Immorality
(Adultery, Nudity, Pornography) is used to gain attention. Substance abuse (Alcohol,
Smoking, Steroids,
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Drugs) is used for stress & to keep up
performances. The Greedy Trashy Media
uses this behavior to increase profits &
eventually to dump the Celebrity they
created.

Using Sport-Celebrities as roll-models & Idols, is unacceptable. Sport Celebrities are
false idols they insult 1GOD. Educators who promote Celebrity-sport are replaced.
Parents who allow their children to play Celebrity-sport & worship Sport Celebrities are
irresponsible bad parents. The Community re-educate’s these bad parents.

Sport is leisure-time entertainment a hobby not work. Lazy (dumb)
student get’s University scholarship (sport) . University, Sponsors & trashy Media
create lazy, dumb useless Sport-Cebrity. This ends.
University is closed, Sponsorship ends, trashy Media shuts, sport celebrity gets a
low paid job.

End Celebrity-Sport, demolish venues..
Replace with public participation Community Leisure activities.

C r e d i t - P r o v i d e r > P r e d a t o r - l e nd e r >Lo a n - s h a r k Providing
Credit (card, loan, mortage) for profit is pred- atory lending a 'Loan-Shark' operation. Predatory
lend- ing is allowed & encouraged by corrupt criminal Gover- nment. Predatory-lender
use criminals (Debt-collector)

to collect their credit.
Credit for profit Ends! It's providers are closed &
prosecuted, MS /R6 Government that allows &/or
encourages predatory lending is replac- ed,
prosecuted, MS / R6
Custodian-guardian condone non-interest unenforceable loans. You only pay back the
amount lend (no fees, no interest) . You don't have to pay back if you cannot do so. If
you do, when you can, don't pay back more than 10% from your weekly wage.

Debt-collector are closed down & caged MS / R6
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Deceitful- Packaging ( Consumer-fraud) MS/ R3
Profit orientated economies allow immoral criminal ' Deceitful- Packaging ( Consumer
Fraud) '. Consumers need protection from deceitful, dishonest & greedy profiteering
producers, manufacturers & retailers who use 'Deceitful-packaging' (down-sizing
content) to take advantage (rip-off) of consumers.

Examples of how the deceitful, dishonest & greedy system works.

A manufactured product comes in a 0.440kg package using their brand label. The same
product is also labeled as a retailers home- brand , but the package content is reduced
to 0.415kg. This is done so the retailer can sell their home-brand at a lower price than
the manu- facturer brand. This is to fool (deceitful, dishonest & greedy trick) the
consumer into thinking that the home-brand is a bargain because of its lower price.
When in fact, because the consumer gets less product there is no saving & sometimes
the consumer in reality ends up pay- ing more. Consumer-fraud!!! MS / R3

1 manufacturer packs his product in a 0.440kg package. Another Brand uses the same
size packaging but in a deceitful, dishonest & greedy manner only puts 0.425kg of
product in. If products are sold at the same price, the 2nd manufacturer makes a greater
profit & the consumer gets less product for the same amount of money spend. The
consumer has been deceived. If the 2nd manufacturer sells at a lower price, his product
looks like a bargain. Because there is less pro

- duct in the 2nd package it should therefore sell for less, not making it a bargain
anymore. The 2nd manufacturer hopes in a deceitful, dis- honest & greedy manner,
that the consumer will not check the weight since his packaging looks similar to
competing products. Consumer- fraud! MS / R3

Packaging comes often with less than full content (over-sized packag- ing) . E.g.
Packaging is designed to hold 6 items but only contains 5.
This deceit is meant to deceive consumers in believing they get more then they
actually get! Consumer-fraud!!! MS/ R3
Get less> pay More! A manufacturer adds less Salt &/or Sugar.
Labels product 'Reduced' & charges more! Reduced is to convey to

32

1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians
14.12.1.1 www.universecustodianguardians.org

1FAITH Law-Giver Manifest

consumer there was an extra cost (something taken out, reduced) . Therefore a
higher price is needed. Not True, there is no extra cost. Manufacturer put less in, so
the price should be lower. Consumer- fraud!!! MS / R3

Imported goods packaged to look like local product. Consumer-fraud
MS / R3 . Local product packaged to look foreign, imported.
Consumer-fraud MS / R3 .

Must-Do: Government is to standardize packaging content size:
solid [ gram ( g )/ Kilogram ( Kg )/ Ton ( T ))],
liquid [ milliliter ( ml )/ liter ( l )/ Kiloliter ( Kl )]. 1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g >
500 g > 1 Kg > 2 Kg > 5 Kg > 10 Kg > 20 Kg > 50 Kg > 100 Kg > 200 Kg > 500 Kg > 1 T > 2 T > 5 T >
10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 ml > 2 ml > 5 ml > 10 ml > 20 ml > 50 ml > 100 ml >
200 ml > 500 ml > 1 l > 2 l > 5 l > 10 l > 20 l > 50 l > 100 l > 200 l > 500 l > 1 Kl > 2 Kl > 5 Kl >
10 Kl > 20 Kl > 50 Kl > 100 Kl > 200 Kl > 500 Kl > Standard has to apply to commercial,
industrial, personal packaging.

Note! Imperial measures are obsolete. Packaging also is recyclable.

PS-1 ( Packaging-standard) covers consumer needs: honest easily to compare
product quantities' & packaging. Solid weights (g/Kg/T) & Liquid weights (ml/l/Kl) packed,
distributed & sold in the quantities shown in the table. Packaging is to be recyclable.

End Deceitful-Packaging
Establish U.C.G. PS-1 ( Packaging-standard)

Consumer guidance
Solid & Liquid weights need to show the price for 1 kg / 1l to compare prices + the
actual weight & price.

The product with the lowest kg/l price is the ' BARGAIN'.

Support PS-1 Packaging-standard
punish Deceitful-Packaging
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Estate ( Inheritance)
In a selfish greed driven Society upon death of an indivi- dual it is
common to pass on position, power & wealth.
Creating an Elite of unearned undeserved position, power & wealth. This
behavior is cause & effect of Wealth

Wealth-Apartheid, a crime, MS / R6 Note! accepting an Estate also
entails accepting past debt, guilt & accountability!
Inheritance of position Ends. It is replaced with promotion by work- experience +
further study + Seniority.
Inheritance of power Ends. It is replaced with freely multi-candidate elected
Committee.
Leadership by 1 is tyranny (Hereditary/Political) it Ends. Leadership by elected
Committee is fair.
Inheritance of wealth Ends. It all goes into Government Revenue.

Custodian-guardian pass on knowledge-continuity, traditions, memo- rabilia, beliefs.. Custodian-guardian
pass on community spirit & responsibility. Custodian-guardian pass on the philosophy
of 1GOD
1FAITH 1Church. They also pass on their guide, the ' Law-Giver

Manifest'.

Foreign Ownership ( Treason) MS / R7
Allowing Foreigners to control, exploit, own, plunder is TREASON !
Government that allows Foreigners to take advantage (Rip-off) of Locals is committing
Treason (crime) . Government is replaced & prosecuted. MS / R7 Foreign ownership ends
without compensation.

Examples of how Foreign Ownership Treason works:
Foreign Ownership alter, corrupt & destroys local: culture, jobs, traditions, values... Foreign
Ownership plunders local: Intellectual- property, Know-How, Resources, Wealth... Foreign
Ownership Ends. Free-Trade Ends.

Foreign Ownership drives' up land & real-estate prices. Making
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them not affordable for 1 st home buyers'. Increasing homeless..
Foreign Ownership of 'Freehold' (land/real estate) Ends. It is
confiscated without compensation.

Foreign Ownership of entities results in foreign
leadership positions. Denying locals to hold these
positions. Decreasing promoti- on opportunity &
increasing unemployment..
Dumming down of local staff. This ends!
Foreign Ownership of manufacturing results in importing their supplies. Rather then
buying local. Also local intellectual property is taken offshore! Foreign ownership of
manufacturing ends! MS / R7
Foreign Ownership of Entertainment undermines local talent & their opportunities. Brainwashing
locals to become foreign culture- clones losing their entity. Foreign-ownership of
Entertainment is the greatest threat to local culture, customs, dialect & traditions. If
you are American watch American entertainment. If you are not, don’t watch
American entertainment. Foreign ownership of entertainment ends!

Foreign Ownership leads to local wealth going overseas. Leaving locals poor &
destitute. Foreign Masters owning local peasant servants. Foreign ownership ends! MS
/ R7

Foreign Ownership of Franchises destroy local business, unique- ness & diversity. Undermining
local traditions forcing unsuitable foreign culture on the local community. Betraying
locals. Foreign Franchising ends!

Foreign Ownership of resources leads to the foreign-owner selling the resources
cheaply to his country of origin benefiting them. Robb- ing the locals of the Resources
& their wealth. Letting Foreigners own local Resources is Treason, MS / R7

Foreign Ownership of Food production & food-distribution.
Result: Food production caters for Export leaving locals with the Export rejects at high
prices. Also some local foods will be replaced by a foreign diet. Foreign ownership of
food production & food distribu- tion ends! MS / R7
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Foreign Ownership of Media is an invasion by stealth. Foreign media influences locals
to the benefit of foreigners. Destroying local Culture, Heritage & Traditions, corrupting
Politicians & Government. Government looses their sovereignty & betrayes the local
population, Treason, MS / R7

Foreign Ownership often leads to Blackmail. Foreign Multinatio- nal demand a
Government give them handouts, tax-freedom & cheap labor. Government is
threatened that if it doesn't capitulate to the Foreign-Owners demand. They will find a
government that does meet their demands & move their operation there. E.g.
Australian Govern- ment regularly pays (100's of millions) out to Foreign Multinational
Car companies. They sent Executive bonuses' home & increase their foreign
shareholders dividends'. Note! Australia eventually said no to Foreign Car makers
blackmail. Car makers (Ford, General Motors, Toyota) closed factories &
Custodian-Guardian do not use transport from these companies, they cannot be
trusted.

ZERO TOLERANCE TO MULTINATIONALS !!!
Foreign Ownership is possible because of betrayal by corrupt Government. Government
& Government-employees that facilitate this betrayal are to be replaced &
prosecuted for 'Treason': MS / R7 .

Must-Do:
Cancel Foreign Ownership of: Assets, Businesses, Manufacturing,
Primary-production, Resources, Real-Estate, Intellectual-property, Land! Without
compensation.

Legislate, Foreign-ownership, a crime: Treason, MS / R7 .
Assets, businesses, freehold, I-P, Resources already owned by foreigners is
confiscated without compensation.

Replace foreign-owned businesses with CROn
(Community Run Owned not- for-profit) !
Support CROn! Shun Multinationals!
Replace & prosecute (Treason) Government & Government employ- ees that allows
or encourages Foreign Ownership! MS / R7 Foreign Ownership is an invasion &
occupation without the use of military
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force. Defend your community from this threat.
Only allow Imports that do not compete or replace Local goods & services. Encourage
local production & services to avoid having to import. Provincial self sufficiency is
the best survival technique.

‘Cancel Foreign Ownership’
‘SAVE Local JOBS’
Franchising ( Business-model: Cloning) MS / R6
Franchising is a Greed/Profiteering cloning marketing system. That uses a particular
business model than clones itself. It is designed for mediocre small profiteering
capitalist. To spread cancer like (Globali- zation) over the Planet. Customers loose their
identy. They look & eat the same in NewYork or Berlin. Mindless Zombies. This ends!

Franchising is Cloning is a cheap mindless copy.

Globalization is Anti- 1GOD!
Franchising destroys local traditions, culture, uniqueness & diversi- ty. Most Franchises
are 'US' or based on US-Marketing systems. They offer often unhealthy products: E.g.
Junk-Food-outlets, US & their Culture-clones are the main cause of the
'Diabetes'-Plaque, 'Obese- Plaque (Blubber-people) ', high Blood-pressure-epidemic,
Acne...
Franchises destroy local Cuisine, Fashion... Communities & Govern- ment that allow
Foreign Franchises to operate betray local cuisine, heritage, traditions & population, MS
/ R7

Franchises destroy diversity by selling 'Designer-clothes'. These clothes are
uniforms (jeans..) for people who betray their culture & heritage, mindless, primitive,
dumb clones. Shun these dummies!
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Franchises are the main reason for Shopping-Centers. Franchises are under-staffed
& use poorly trained under-paid (juniors, casuals)
staff. Shopping-Centers (shopaholics paradise) are big energy wasters who need more
polluting Power-stations. They also create a lot of garbage. Close all Franchises!

Franchises with their slick marketing (exploiting human weakness & gullibility) are the
main cause for the Addictions: Shopaholic & Gad
- get Junky! Franchises are under-staffed, use poorly trained under- paid juniors,
casuals. Customer-service is poor or non-existing. Most 'Bargains' & 'Sales' are Fraud!

Custodian Guardians believe that Franchising is Anti- 1GOD because it undermines 1GOD's
design of local uniqueness & diversity.
Franchising being global defies 1GOD's Anti-Globalization.

Must-Do:
Confiscate ( without compensation) all Franchises & convert them to local CROn ! Punish
Greedy Franchisee cage them, MS/ R6
Support local unique traditional business (converted to CROn) .
Protect your communities heritage:

Oppose Franchising, Globalization &
Foreign-Ownership
Freehold public land plundered from the community... MS / R6
Freehold land is public land plundered from the community by cor- rupt criminal
Government (corrupt criminal government needs remo
- ving & punishing) . Corrupt criminal government either gave away land (squatting) or
sold it to criminal greedy, parasitic, predatory, pro
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- fiteers (land-speculators) . Land-speculators are Parasites needing Rehab: MS/ R6 End
Freehold! Support Shire Land Ownership!
Freehold land is used by investors to speculate
(gamble) hoping to drive up property prices (profi- teering, capital
gain) denying a community afford- able shelter. Investors also
use freehold land for criminal tax-avoidance (negative-gearing) , MS/
R6
Some investors erect flimsy buildings & charge over priced
rent. People who can't pay become homeless. Investment
Property is not really bought for rental income but used as
tax evas- ion. Result decaying human habitation (people
move out cockroaches & rodents move in) . Slum-lords
loose property without compensation & are caged, MS/ R6

Freehold land is private ownership land. Depriving community use of land for benefit of
all. Freehold (No Trespass) denies usage of all beaches, of lake & river frontages,
denies picnicking on golf course,...
'Wealth-Apartheid'. It ends! MS/ R6

1GOD created Planet Earth to be used & enjoyed equally by all People. Freehold
land & privately owned dwellings are insulting to 1GOD. Freehold Ends!

Must-Do:
All land is owned by Shire ( Local-Government) . Freehold land being stolen goods. The
Shire has to pay no compensation when transfer- ring title. Owner Occupier can stay
in house until they want to move or die. Then the Shire takes control (there is no estate
for property) .

Investment Property both land & Buildings are taken control without compensation by
the Shire . Investor is prosecuted for 'Crime against Community' MS/ R6 Investment
Property Ends!

F R E E H O L D E N D S !!!!!!!!!!
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Globalization is not part of humankind's Destiny.
1GOD made it very clear that
globalization is not part of
humankind's Destiny. 1GOD
beliefs in 7Tribes developing
independently & separate (Map) .
1GOD wants humankind to

'STOP' GLOBALIZATION!!!
Should humankind fail to ' STOP' globalization then
1GOD will act. Don't anger 1GOD heed 1GOD's
warning: Pulverization of the World Trade Center in New York,
US credit crisis, Cityof London Brexit.
Globalization is part of the Chain of Evil. Globalization has been hija- cked by Greedy
Profiteers to be used for their Pyramid selling marke- ting (Free-trade) to keep profits
growing until they run out of countr- ies & resources. Free-trade is globalization it is
driven by multinatio- nal businesses exploiting labor, black-mailing & undermining
govern- ment. Multinational businesses undermine a country's sovereignty. Leading to
corruption & exploitation! Dismantle Multinationals con- fiscate assets without
compensation & turn into local CROn.

Greedy Profiteers have established propaganda organizations: G20
(Greedy Twenty, main cause of pollution) , G8 (Greedy Eight, Wealth- Apartheid) , IMF (International
Monetary Fund, global Loan-sharks) , WEF (World Economic Forum, Greeds' publizist) ,
WTO (World Trade Organization, cause of Wealth-apartheid) ,.. These organizations
brain
- wash the public that greed is good, profit is good & Globalization is the answer to all
our problems. The reality is Globalization is used for costcutting. By moving into
countries that have a lower cost structure. Sacking people in one area & employing
slave-labor in another. This Ends. Government’s, organizations, individuals are
accountable!

Lower costs are achieved by employing under age children in
unheal- thy unsafe working areas. They are underpaid underfed
working long hours without breaks, without holiday entitlements,
without health benefits. Missing out on childhood experiences, playing & education. While Greedy Profiteers are laughing
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all the way to the bank praising their Idol 'Globalization'. This Evil Ends! MS/ R6

Where children are not available another under class is used
females. Females are treated often worse. While working
under the same inhuman conditions as the children many
females also have to provide sexual favors (being Raped) .

Many males are also exploited but usually not as bad as children &
females. This Evil Ends! MS/ R6
End Globalization, support 7 independent
Provinces: Africa, Amazonia, America,
Europa, Mongolia, Oceania, Persindia.
All International Waters end. They are divided
between the 7 Provinces.
This is the new normal.

Must-Do:
All Global Organizations: Political, Military,
Commercial, Entertain- ment, Sport are
closed down. People-migration Stops' (no
moving to other Provinces) . No holiday
travel to other Provinces.

No global Culture. Global Organizations, CN (Commonwealth Nations
) , FIFA (football) , G20,G8 (polluters) , IMF (Loan-sharks) , IOC (olym
- pics) , NATO (war criminal mercenaries) , OPEC (polluters) , UN
(United Nations bringer of misery, suffering, destruction, death) ,.. are Anti-1 GOD. They
are closed Down.
Commonwealth of Nations ( CN) were established by English pirates
to plunder, spread slavery & slave labor. Today (CN) have puppet
regimes (governments) that assist in plun- dering of their country for
the benefit of the English Hereditary Tyrant. CN is dissolved & the
nations freed.
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FIFA a Corrupt Celebrity-Sport organization. Wastes community
resources. Is shut, prosecuted: MS/ R6
FIFA's Venues are demolished, land is used more benefi
- cial by community’s. Pro-Sport Ends!
IOC runs a circus (Olympics) , getting countries to waste billi
- ons on freakshow entertainment. Entertainers strive for elit
- ism using legal & illegal supplements becoming unnatural performing freaks.
Olympics are Greed driven wasting scarce resources that are needed to
eliminate poverty. A horror side
- show has been added Paralympics here disabled are mock- ed. Shut + MS/ R6 IOC's
Venues are demolished, land is used more beneficial by the community’s. All
funding to Athletes’ ends. Every past & present member of ‘IOC’ get, MS/ R6

NATO the European-Mercenary Army that serves US global bullying &
exploitation. NATO kills Civilians & destroys infrastructure & homes. It
is dissolved & its War
- criminals & Insurgents are caged: MS / R7 NATO with its weapons of
mass-destruction: A (Atomic) , B (bacterio- logical) , C (chemical) is a
main threat to human survival.
OPEC an Oil-Cartel holding Humankind to ransom! The Cartel is
dissolved & its members prosecuted: MS / R6 .
Burning Oil Ends! Turning oil into plastic ends!
UN serves the self-interest of the countries with veto right. These countries, are the
biggest arms-dealers denying humankind peace.
The UN has failed humankind. It has not stopped:

Child-Labor ( Pornography, soldiering, working)
Pollution ( Atmosphere, air, soil, Space, water)
Tyranny ( Hereditary, political, credit, profit, wealth)
Genetic-Modification
(Animals, Micro-organism, Plants, Humans)

Slavery ( child, debt, adult, prostitution, underpaid work)
Waste ( Disposables, junkproduction, over-production, Packaging)
Wealth-Apartheid ( Estate, In-justice, Tax-avidance, Tax-haven)
Homelessness ( Loan-Sharks, Slumlords, Wealth-Apartheid)
Hunger ( Over-irrigating, Fresh water polution, Fresh water waste)
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Profiteering ( Cartell, capital-gain, monopoly, overprice, hedge)
Poverty ( credit, discrimination, unemployed, wealth-apartheid)
Pornography ( Adults, Animals, child, Homosexual, mixed-gender)
Genocide ( massacres: political, racial, religious,..)
Addictions
(Alcohol, Drugs, Gambling, Overeating, Shopping, Smoking)

The UN is dissolved! Humankind embraces the 'Law-Giver Manifest'

Globalization undermines 1 GOD's design.
Globalization angers 1 GOD!
Shopping-Center / Mall ... the Capitalist-Retailing-system
of Greed, Profit, Waste & Pollution.

Shopping-Center/Mall is a part of the Capitalist-Retail-Marketing
- system of Greed, Profit, Waste & Pollution. Shopping-Center/Mall encourage
duplication. Duplication is meant to increase competition, reduce prices, give better
service. This is Fantasy a Capitalist LIE!!!...
E.g. 3 Supermarkets selling almost the same products for the same price. 99% of
prices are identical making competition a Fantasy. Dup- lication is expensive making
lower prices a Myth. Cost-cutting, under
- staffed, poorly trained underpaid (juniors, casuals) staff result in poor or
non-existing 'Customer -service'. Duplication Ends!

Duplication leads to waste of floor-space. More Floor-space needs
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more furnishings installed. Uses more energy creating a need for more polluting
Power-stations.. All this creates more 'Garbage', 'Pollution' & cost.

Shopping Centers encourage a nocturnal Life- style.
Shopping when its dark. This is unhealthy therefore the ' Shire'
impose a ' Night-Curfew'.
Shopping Centers are expensive to built, maintain
, consume a lot of energy, are wasteful Duplica- tion &
create a lot of Garbage.
Franchises are the main reason for Shopping-Centers.
Franchises are under-staffed & use poorly trained under
- paid (juniors, casuals) staff. Franchising destroys local traditions,
cuisine, culture, uniquen- ess & diversity. Protect your Community!
Close all Franchises!
There is a better way: CROn-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .
Replace Shopping Center & Shopping-Mall with CRBC.
CROn-Retail model combines all retail needs, for Communal Clus- ter living, in 1
retail-complex. CROn-Retail replaces without duplica- tion all Franchise: Food, Cloth,
Variety... CROn-Retail replaces Fast- food Clones with a Healthy Beverage-Bar. Bazaar
is retailing of home made products & preloved items.
A CRBC is a 4 level (Ground-level, Level 1, Level 2, Level 3, Solar- panel-roof) building.
Ground-level is Storage, goods-in & goods-out for retail/Bazaar. Level 1: the
CROn-Retail area including Beverage-Bar.

Level 2: the Bazaar, everything homemade, pre-loved.
Level 3: Office & workers break area.

A CRBC is next to ' SmeC ' ( Shire medical & education Complex) . Both are surrounded
by Communal-Cluster-Housing & Shire Work- Chapels. All are part of a Shire-Oasis!

Replace Shopping Centers & Shopping-Malls with:
CROn-Retail & Bazaar Complexes ( CRBC) .

Demand!CRBC!
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Tax-avoidance Tax-avoidance is a Crime: MS/ R6
Taxes are needed so Government may fulfill its obligation & expecta- tions to its people.
People who avoid paying taxes have no right to use : Public (education, health, parks,
pension, roads, transport,...)
services. Tax-avoidance is a crime, MS / R6 .

Tax-minimization is Tax-avoidance! Trusts are
Tax-avoidance! Tax-deductible Donations are
Tax-avoidance! Investors also use freehold land for criminal
tax-avoidance (negative-gearing) .
Tax-avoidance is stealing from the Community!
MS / R6 Government that allow tax-avoidance are replaced,
charged: MS / R6

Tax-Piracy! Tax-shelter countries are encouraging foreigners' to plunder their
Home-countries & deposit the loot in their Banks. Tax- shelter countries are shutdown. Their
Banks & Government: MS / R6
A Tax-shelter Government also has to compensate (back taxes, puni- tive
compensation & expenses) the plundered countries.
Tax-shelter: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, Cayman, City of London,
Curacao, Cyprus, Delaware, Dubai, Florida, Jersey, Guernsey, Hong Kong, Ireland, Isle
of Man, Liechtenstein, Luxem- bourg, Monaco, Nevada, Panama, San Marino,
Singapore, Seychelles, South Dakota, Switzerland, Texas, Turks & Caicos, Vanuatu,
Vatican, Virgin Islands, Wyoming.

T A X-A V O I D A N C E Ends!
Guilty are asset-stripped & caged!

ZERO TOLERANCE to TAX-AVOIDANCE !
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Unearned something gained not by merit labor or service
Unearned may be Position, Power or Wealth
individually or as a combination.
Unearned Position, Power or Wealth is a part of the immoral culture of the 'Chain
Evil'. Unearned is undeserving, anti-social, not justifiable it is not tolerated by
Communities.

Unearned Position: Hereditary, Corrupt promotion or Criminal activity individually
or as combination.
Hereditary: Parents pass on position to Children...
Corrupt promotion: Extended family or friends are promoted...
Criminal promotion: Promoted because of Bullying, Threats, Violence...
Unearned Promotion is canceled, ends. Promoters get MS / R6
Unearned Power: Hereditary, Corruption or other Criminal activity individually
or as combination.
Hereditary: Monarchy, Royalty, Political Tyrant, Dynasty,...
Corruption: Interest groups put a puppet in power...
Criminal: Criminals, Invaders/Occupiers put a puppet in power...
Unearned Power is relinquished, ends. Promoters punished. MS / R7
Unearned Wealth: Hereditary, Income, Work-benefits, Elitist Perks or Criminal
activity individually or as combination.
Hereditary: Estate...
Income: income received but not earned
E.g. capital gain, dividends, interest, rent, winnings,..
Work-benefits: for higher pay-grades (perks, fringe benefits) :
Insurance (health, dental, life, retirement) , study, travel,..
Elitist Perks: Air-travel, Bodyguards, Bonuses, Childcare, Seminars, Escorts,
Club-memberships, Discount Credit, Fitness-trainer, Insurance (health, dental, life,
income, retirement) , Limousine & Driver, Shelter, Profit- sharing, Vacations,..
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Criminal: E.g. Blackmail, Fraud, Identity-theft, Theft,...
All Unearned Wealth is confiscated, ends. Promoters get MS / R6
Note! Above Work-benefits & Elitist Perks are not work related & are not to be paid by
employers. Employees receiving any or all of the above benefits have them cancelled.

Hereditary transfer of Position, Power & Wealth also means transfer of 'Guilt' & debt. Predesessors,
Parents transfer their evil, crimes & guilt to the next generation. The latest generation is
held accountable for previous generation. Custodian-Guardian oppose hereditary trans

- fer of Position, Power & Wealth. C-G support accountable for heredi- tary 'Guilt'
transfer.

UNEARNED is UNDESERVED it ENDS !!!
Union ( labor, labour, trade) represents elitist greedy workers.
Background: Hereditary-Tyrannies used a class system to distribu- te the wealth of the
Kingdom. Industrialization created 2 new classes, private owner-ship (parasitic,
predatory, profiteers) relying on Credit & workers without rights & protection (slave-labor)
.
The Hereditary-Tyrants quickly made a deal with the Entrepreneurs & Industrialists (parasitic,
predatory, profiteers) . The Royals & Royal- ist would get insider information, kickbacks
& preferential deals. The private-ownership Capitalist have no restrictions on how
much they could exploit the workers & other peasants. The Royalist would enact Laws
that would protect Greed, Exploitation & private ownership & oppress, criminalize
workers. Injustice became the Rule of Law.

Hereditary-Tyrants, Royalists & Private owner- ship became
the most Evil form of Governance & economic application. Immoral,
Unjust, Anti1GOD! Hereditary-Tyranny & Capitalism end!
Workers & disgruntled Politicians replaced some Hereditary-tyrann- ies with
Political-Tyrannies. Royalists with Technocrats. Private own- ership with
State-ownership. Business monopoly (private/state)
resulted in workers monopolies (Tyrannies) . Political-Tyranny ends!
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Unions were established to create equality for workers. Unions use criminal
behaviour (black-mail, intimidation, sabotage, violence,..)
during wage negotiations. They are led by elitist uni educated techno crats who fake
social-justice devoid of work-experience, members of the Capitalist-system. They
plunder members funds & misuse mem- bers loyalty for their own political ambitions.
These fakes are the

r eason Labor movements led by union leaders are mediochre copies of business
movements. This ends!

Must-Do:
Private ownership, State ownership are abolished & replaced by ' CROn '. Unions are
deregistered. Government sets wages & conditi- ons (wmw) .

State-owned entity is converted to operate as a ' CROn '. Private own- er ship entity is
confiscated without compensation & is converted to a ' CROn( s) '. Being part of a CROn is
being part of the community.

' C ' community is a ' Shire ' ' R ' run by ' D-mC ' ( Decision-makingCommittee
of 7)
' O ' owned by its workers paid wmw & volunteers ' n ' not for profit (clients,
customers are not taken advantage off)
For economic management, wages & conditions ( wmw) are set annu
- ally by Provincial Government. For best economic management everyone's a wage
earner (wmw) . There is no more need for Unions. They are de-registered. Parasitic
union organisers can now do work.

University( College) corrupt elitist wasteful education.
Universities are arrogant corrupt elitist. They are used as
shortcut to wealth & power. Corrupt 'Old Boys Network. Waste of
community resources & time-wasting by students!
Undergraduates lacking
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work-experience are overpaid & under qualified.
Universities neglect scholar education to chase rankings. Which bene
- fits Administrators, Professors,.. Who are overpaid underworked.
Ranking chasing results in bigger campus- es, more
campuses, campuses in far away places. Campus
buildings big with a lot of emty spaces. Useless Vanity
large landsca- ped parks & gardens. This ends!

Ranking chasing results in creating useless degrees. Extending length of courses.
Encouraging writing of useless Thesis writing. Handing out worthless (Dis) Honorable
Degrees.

Ranking chasing results in providing lavish expens- ive
Entertainment (Elitist Celebrity Sport, Theatre) .
Entertainers get scholarships. They qualify because of their
muscle or entertainment value rather than the use of their brain.

Administrators, Professors, Teachers, don't attend
campus more than 150 days a year, no more than 4
days a week, no more than
3.5 hours a day. Making them the laziest overpaid
workers of any community .

For ½ a year students cannot study (Administrators & Professors need leisure-time) . Doubling
the time attending. Resulting in Schol- ars wasting their life & the community missing
out on productivity.
½ a year holiday leads to boredom.
This Boredom leads to immorality
(Alcohol, Mind-altering substance & sex
orgies,..) & crime (Assault, Rape, Bullying,
Vandalism,..) . Universities are the most likely
place for a SHE to be sexually assaulted &/or
exploited.
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Biggest offenders are the spoiled Rich offspring (Arrogant, sleazy, lazy
, obnoxious,..) who usually get away with it. Crimes by University
(College) entertainers, administrators, professors are covered up. Shut University
& prosecute!
An undergraduate degree often consists of 24 subject mo- dules & is
ideally completed in 3 years. However subjects are not available or
cancelled. Extending studies by ½ or by 1 year. Wasting students life.
Encouraging them to be idle.

8 of the 24 subject-modules are essential. The rest are not. Most of the subjects are
out dated by the time they are applied years later. Resulting in re-education. Universe
Administrators are: student, life, time & wealth wasters, hold them accountable, MS / R7 &
shut Uni- versity’s (College’s) demolish them & rebuild as Shire work-chapel !!

Universities an Elitist short cut to Top positions. Ends! Custodian- guardian
Apprentice-ship career-path replaces it. Apprentice-ship> work-experience>
further-studies> promotion by seniority> work- experience> further-studies>
promotion by seniority,...
UCG1- education supports ' Learn & Teach ' study-method & ' Free-Public-education'
. Provided in health & educati- on complexes, Shire ( SmeC) & Province education (PHeC,
PDEc, CE) . From unborn to cremation. Learn & Teach, 1st Learn (comprehend,
understand) , then Teach (others what you learned) . Then pass on gained
knowledge to next generations through Knowledge-Continuity.

SmeC ' Shire medical & education Complex'
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'
CE ' Community Emergency service'.
Education is a collaboration between Parents, Educators &
medics. It involves Free-education, Free-health &
Apprenticeships. No Universities!!!
University Campuses are recycled for Provincial & Shire Free Educa- tion,
Work-Chapels,... Vanity parks & gardens are recycled as market
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gardens, orchards, & sanctuaries. University Administrators & Educa
- tors are banned from Education & are held accountable, MS / R...

Free Education a 1GOD given Privilege !!!
Charity ( Fake)
Tax-deductible Donations are Tax-avoidance! Tax-avoidance is stealing from the
Community! Tax-avoidance is a Crime: MS / R6
Charity that have Tax-deductible donation status are fake! They are tax-avoidance
schemes endorsed by corrupt Government. Don't donate to these! Close down Charity
& confiscate assets. Prosecute Government, MS / R6

Charities that encourage credit-card donations. These Charities are
bad they support loan-sharks. Putting people into debt is immoral, evil,
unacceptable for Charities. Close these Charities & don't donate to
these! Close down credit-card providers. Replace Government.

Universe Custodian Guardians oppose Tax-deductible donations & credit-cards. They
belief you donate because you care & be suppor- tive. Not because you are selfish. Individuals
should not use credit- cards & put themselves into debt.

~

The iniators, members,
supporters & followers of the
'Chain of Evil'.
Are held accountable. MS / R6

1000's of years of Evil are coming to an End.

1GOD is watching & taking notes !!!
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Failing 7 :

Vandalism

Vandalism may be physical (destructive) , emotional (hurtful) or private (misuse of
identy) . There is planned vandalism, MS / R7 &
impulse vandalism, MS / R3 . All vandalism is anti-community & anti-social
behavior.
Physical Vandalism is destruction of personal items, home, commu- nity, Province &
Space. Personal items includes, communicaters, eye protection, footwear,
transport,... Home includes, inside & out- side. Community includes, buildings, habitat,
graffiti, infrastructu- re, transport,... Province inccludes environment (air, land, sea) ,
infrastructure, sanctuaries, transport, utilities,.. Space includes artificial space-objects (satelites,..)
, bringing in dangerous organisms, transporting out dangerous organisms', garbage,
pollution,..

Emotional Vandalism (EV) is hurtful, betrayal, deceit,.. Using hurtful speech is
emotional vandalism. Betraying deceiving is ‘EV’.
Private Vandalism is the misuse of a persons or entities' privacy.
Hacking, stealing, fraud are private vandalism.

Planned Vandalism is the planning & execution of vandalism to pun- ish an individual,
entity, community, Province, or Space. The plan- ners, the provider of the means, the
executioners, passive supporters are procecuted, MS / R7

Impulse Vandalism is the result of alcoholism, mind altering drug, provocation, rage.
Alcolic & drug-addict get a mandatory sentence that is doubled up. Provoker &
provoked get the same MS / R3 . Raged gets, MS / R3 .

Community vadalism includes arson, destruction by civil unrest, gra- ffiti, pollution,
sabotage, ... Provincial vandalism includes invasion, piracy, pollution, planning
mistake,... Space vandalism is hacking of human build space objects, space-transport,
polluting Space,...
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Vandalism a Community Threat. Accountability & compensation apply.

After having overcome ‘FAILINGS’. It is time to embrace ‘ 1GOD ’s VIRTUES’.

1GOD’s latest message, Law-Giver Manifest

14.05.02.05

www.universecustodianguardians.org

End
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