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CODESCODESCO

LAHAT Media Code ( mamamahayag )
Maghanap ng mga Evil, ulat sa mga ito ~

Maghanap ng mga interes ng tao balita, ulat ito ~
Mag-ulat sa News sa iyong lokal na lugar ~ Gawin ng mas
maraming pananaliksik hangga't may oras ~
Maging lakas ng loob ngunit hindi walang ingat ~
Muling suriin ang pinagmulan katumpakan ~
Estado kung News (Katotohanan lamang) o Opinyon (Pagbanggit bias) huwag paghaluin ang mga ito

Huwag magbayad para sa interview, impormasyon, data (Audio / visual) ~
Galangin non-uulat na panahon ng pagsubok (Court-Media) ~ Maging independent huwag
mong pabayaan ang anumang bagay patahimikin mo! ~
Magkaroon ng moral na integridad ~
Paggalang Pighati, Heartache & Pagkawala ~

Matuto, Turuan & Knowledge pagpapatuloy ~

Huwag maging gumung-gumon sa alak, droga, pagsusugal, pornograpiya ~
Huwag nagiging corrupt, ibig maghiganti o hindi tapat ~

LAHAT Media Code ( Publisher, Producer )
Dalhin tumpak na mga balita (Katotohanan lamang) ~
Kasalukuyan Opinyon (Pagbanggit bias) ~

Imbestigahan Evil, katiwalian ... ~
Kasalukuyan kaalaman gusali ng impormasyon ~
hikayatin ang moralidad ~ Spread kamalayan ng 1GOD ' s pinakabagong
mensahe! ~
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Gamitin Law Giver Manifest bilang gabay, hikayatin ang iba na gawin ang parehong! ~ Huwag ipakita
ang karahasan sa mga tao o hayop! ~

Huwag ipakita ang isinangkot ng mga tao o hayop! ~ Huwag ipakita ang hindi likas na
pag-uugali (Child molesting, parehong kasarian, lito kasarian) ~

Huwag ipakita ang Human kahubdan sa anumang anyo! ~
Huwag magpakita ng anumang bagay na karima-rimarim, kasuklam-suklam o nakakasuka ~

Sagutin ang mga tanong sa bawat kuwento:

Sino? Ano? Kailan? Saan? Bakit? Paano?

Para sa Glory of 1GOD & ang Mabuting ng Sangkatauhan

1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

media Panalangin
mahal 1 NG DIYOS , Creator sa mga pinakamagagandang Universe dapat kong tumpak na
iulat ang walang takot o pabor Imbestigahan courageously katiwalian at krimen Endeavor
upang magtiyaga sa paghahanap Magpakita ng paggalang sa 'Truth' sa nagdadalamhating
& naghihirap sa komunidad Panatilihin ang pampublikong kaalaman ng mabuti, masama,
masaya at malungkot Para sa kaluwalhatian ng 1 NG DIYOS & ang Mabuting ng
Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit bago ang bawat media assignment!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Mga Mapanlinlang Media
Nakaliligaw na media sinusubukan upang mamanipula impluwensiya pampublikong sa pamamagitan ng 'newspolls'
eg Print media inaangkin ng isang milyong mga mambabasa, ay mayroong isang newspoll: 368 na nagsasaad ng
'Oo', 157 na nagsasaad ng 'Hindi'. Susunod na araw Front page sa malaking naka-bold itim na estado:

Mambabasa Suportahan Oo! 365 sa labas ng isang milyong mambabasa suportado Oo. Mapanlinlang,
mapanligaw at matapat, pandaraya!

Wala nang balita polls!
Shun & Nakakahiya nakapanliligaw media may-ari nito at mga empleyado.

ZERO TOLERANCE sa nagliligaw MEDIA!
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Bad journalism
headline: Kaguluhan bilang pagsubok ay nagpapakita ng bawal na gamot ay maaaring makapagpabagal ng pag-unlad ng
sakit! Hailed bilang 'napakalaking mahalagang', mga resulta sa groundbreaking pagsubok ay unang pagkakataon ng

isang drug ay ipinapakita upang sugpuin ang mga epekto ng sakit na ito. Ito ay pekeng balita. Mapanukso
maysakit. Ang artikulong ito ay nagbibigay sa mga maling pag-asa. Ito ay isang ad para sa isang pharmaceutical
entity.
Headline Mapanlinlang! Ito talaga ay nangangahulugan ng bawal na gamot na ito ay maaaring hindi magagamit
sa 15 sa 20 taon. Kung ito ay nagiging magagamit masyado itong late para sa kasalukuyang sufferers. Kung ito ay
nagiging magagamit ito ay magiging masyadong mahal para sa sufferers. produktong ito eases ang kakulangan sa
ginhawa. Ito ay hindi isang lunas.
Ito ay magkaroon ng maraming epekto para sa kung saan makakakuha ka ng iba pang mga gamot. Ito ay ang
pharmaceutical modelo ng marketing: lumikha ng demand, lumikha ng paulit-ulit, huwag gamutin ang.

Ang artikulong ito ay masama journalism. mamamahayag na ito ay ginagamit ng mga benta tao upang lumikha ng
demand para sa mga pharmaceutical na ito.

Ang uri ng journalism dulo. Ang uri ng media ay nagtatapos.

laging REPORT EVIL
Glitz-Media
News Media sumanib sa Entertainment Media at absorb Gutter Media
paglikha GLITZMedia ( kasuklamsuklam) !
glitz Media corrupts News Media at deceives mga mamimili sa pamamagitan ng pagpapakita ng
nilalaman Gutter Media & Entertainment Media tulad ng News! Glitz Media News nagtatanghal ng
mga hindi nabanggit na bias, kasinungalingan, unsubstantiated katotohanan, fiction, opinyon,
sabi-sabi, nakapanliligaw na mga botohan ng opinyon, .. tulad ng News. Ipinapakita nito paghamak
ng 'Fair, Kalungkutan, Privacy', ... Ang pagiging corrupt, Glitz Media News prostitute 'mismo sa mga
advertiser, kasakiman, sponsor, lobby group, ..

entertainment Media imoral at pambasura. Ito ay nakasalalay sa kabuktutan, kasakiman, gore,
imoralidad, kahubdan, pornograpiya at karahasan, na nagbibigay-aliw.

Pag-arte talent binubuo ng looking good hubo't hubad. Direktor, producer at Script manunulat ay
'Pornography Junkies & addics karahasan! Story linya ay binubuo ng kasamaan, ng kasakiman,
gore, kahubaran, imoralidad, pornograpiya at karahasan. Wala sa mga character ay angkop bilang
Roll-modelo!
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Komedya: Direktor, producer at mga Script-manunulat ay 'Pornography Junkies! Pag-arte talent binubuo
ng looking good hubo't hubad. Story linya ay binubuo ng pagiging boring, mga pipi, mga pekeng tawa,
imoralidad, kahubaran, may sabon sinusubukan na maging funny, unfunny, ... HE ay isang pipi sleasy
taong isip-bata; SHE ay giggly trash. Shun at Kahihiyan sa lahat ng tao na kasangkot!

drama: Direktor, producer at mga Script-manunulat ay 'Pornography Junkies! Pag-arte talent binubuo
ng looking good hubo't hubad. Story linya ay binubuo ng kasamaan, ng kasakiman, gore, imoralidad,
kahubdan, pornograpiya at karahasan. HE ay isang sexual predator & o homosekswal. SHE ay
pinagsamantalahan basura; mga bata ay istorbo, problema especialy babae. Shun at Kahihiyan sa
lahat ng tao na kasangkot!

Reality: Direktor, producer at Script manunulat magsilbi para sa mga tao kasakiman! Ang mga kalahok
corrupt, manghiya, hahamakin ang kanilang mga sarili para sa katanyagan at kapalaran. Story linya ay
binubuo ng Players sa pagiging sira, hunghang, mapanlinlang, karima-rimarim na, di-tapat, nakakahiya sa
kanilang sarili, na walang dangal, pera gutom at pambasura! Shun at Kahihiyan sa lahat ng tao na kasangkot!

Pampalakasan: Direktor, producer at Script manunulat magsilbi para sa mga tao na katamaran at gustong manood
ng iba masaktan! Kuwento linya ay binubuo ng replay ng Aksidente, Assault, lupit, Pananakot, Labanan,
Pagkakamali, ... Sport entertainment magsilbi tamad SIYA & siya kung sino sa halip manood pagkatapos ay
panatilihin ang akma. Sino habang nanonood bagay-bagay sa kanilang sarili na may masama sa katawan pagkain
at inumin. Caters para sa Addictions: Alcohol, Gamot, Sa paglipas ng pagkain, Pagsusugal & Paninigarilyo! Shun
at Kahihiyan sa lahat ng tao na kasangkot!

glitz Media ay isang patutot sa kasakiman, mapanlinlang, pangkaraniwan, imoral (Sabihin pandinig, na pasaring) ,
Global, pampublikong opinyon manipulator, isang banta (pag-hack

, telepono tap) sa tuwing Community umabot. Glitz Media pangangailangan pagtatanggal-tanggal at
may-ari nito at mga empleyado isali sa anumang uri ng media.
Glitz Media ay gumagamit ng News Media at Gutter Media upang itaguyod Entertain- ment Media. Ang
pinagsamang Glitz Media lumikha ng Mga kilalang tao.

CELEBRITY media
Ang isang ganid na-Media lumilikha Mga kilalang tao , maling-idolo ... Matakaw
Media lumilikha sports idolo (False idols) upang magsilbi para sa ' SIYA '. Matakaw Media
Pinili out promising sports kalahok hypes up ang kanilang pagganap. Ang bagong Celebrity
Sports Idol ay sumusunod sa ideolohiya ng elitism ay may 1 na nagwagi at ang
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magpahinga ng ang mga katunggali na losers. Ang nagwagi ay nagiging isang huwad na idolo showered na
may kayamanan at karangyaan sa pamamagitan ng isang sira leisure hinimok masamang lipunan.

celebrity buhay (Alak, kahayupan, mga gamot, mga partido, sex ...)
mga lugar ng pagkasira sa pagganap. Tanyag na nagsisimula gamit analgesics, steroid, stimulants, ...
upang panatilihing winning. Ang mga huwad na diyus-diyosan ay pagkatapos ay iniharap role model sa
mga kabataan. Panalong ay elitist, elitism corrupts & nagreresulta yaman ay humahantong sa
pagmamalabis ng imoral na masama sa katawan pag-uugali. Tanyag na nagsimula ang pagkawala ay
dumped sa pamamagitan ng media at lipunan.

' HE ay ' na sundan idolize Greedy Media sports idol Mga kilalang tao ay may maturidad ng
isang 5 taong gulang at hindi akma na maging isang ama. mapanlait 1GOD! Huwag maging
isang 'Moron' o mang-insulto

1GOD.

Matakaw Media lumilikha Royalty (Namamana Tyrants, kasamaan, sanhi ng yaman
apartheid, injusted, ..) & Entertainment idolo
(False idols) upang magsilbi para sa ' SHE '. Matakaw Media ay gumagamit ng fiction, pagha-hack, kalahating truths,
sabi-sabi, mga kasinungalingan, na pasaring, paniniktik, larawan
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(Video) journalism, upang ipakita makintab, glittery, Celebrity gossip para Trashy SHE. Ang mga huwad
na diyus-diyosan ay pagkatapos ay iniharap role model sa mga kabataan. Tanyag na nagsisimula
mawala ang kanilang apela ay dumped sa pamamagitan ng media at lipunan. SHE iyan sumunod,
pakaibigin Greedy Media Celebrities. Marami na magaralgal, pag-aalboroto umaangkop kapag nakita
nila ang isang Celebrity. Ang mga ito ay hindi karapat-dapat na maging isang ina.

Matakaw Media lumiliko kriminal sa Celebrity paglikha diosdiosan (False idols) para sa
mga ignorante, tanga, moral na mahina at desperado mga tao (Walang upang mabuhay
para sa, tinanggihan ng isang lipak makasarili Society) . uugali sakim Media ay
nagpapakita paghamak at sumusubok na corrupt Pamahalaan, Korte at legal-system.
Matakaw Media ay nagsisigurado na ang krimen ay magbayad. Nagbabayad para sa mga
panayam ay sira, kriminal, MS / R4 !

Malayong masyadong malambot sa krimen
Ang pamahalaan ay tinanggal
nobbled.

'11, 000 mga kriminal pagpunta libreng '
Matakaw Celebrity Media (Gutter Media para trashy mediocre mga tao) ay shunned
at ilagay sa labas ng negosyo. X kawani ay hindi reemployed sa Media! Usigin
Greedy-Media: MS- R6

LIBRENG Speech na may moral na pigilan !!!
Celebrities ay hindi balita. Ang mga ito ay pambasura tsismis.

Media na nagpa-publish pambasura tsismis. Ay moral bancrupt. Ito ay
shunned, shamed, papanagutin.

End.
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