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MULTIDÃO

meios de comunicação

Multidão entretenimento termina!

Multidão entretenimento cria um monte de 'lixo'! Conselho de está funcionando fora
das áreas de aterro. montanha final de de, 'LIXO!

Multidão necessidades de entretenimento locais! Conselhos colocar grandes áreas de lado e
entrar no edifício elevado da dívida enormes locais. enormes custos se acumulam para operar e
manter. Os locais não são utilizados 90% do tempo. Não mais novos locais! Existentes são
demolidas!
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Multidão necessidades de entretenimento enorme investimento em transporte interno público e
estacionamento! Não locais, os custos de infra-estrutura são para baixo.

Elimina estrada e estacionamento 'Chaos'!

Multidão entretenimento cria grandes multidões. Uma multidão é volátil, lutas, muitas vezes sair, a
histeria é possível, debandada ... Uma multidão é uma ameaça para si e para o commuity. Grandes
multidões são um ímã para todos os tipos de viciados e seus fornecedores. Grandes multidões precisa
de um monte de segurança caro. entretenimento multidão Big termina!

Transmissão viva de grandes eventos multidão termina! media Gutter é responsável por
este barato, transmissão comunidade anti primitivo. Este tipo de transmissão é
encorajador, vícios, comportamentos anti comunidade, crime, imoralidade, vandalismo,
violência ... media Gutter chega ao fim. Este tipo de transmissão criou o alto, boca suja,
intolerante, racista, alcoólico, blubbery, sofá imbecil!
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Multidão entretenimento traz de entretenimento global:
Jogos Olímpicos (Para, verão, inverno) , Futebol (Copa do Mundo) , turnês
mundiais (Bandas, ...) , Gran Prix, F1 (Motocicletas, automóveis,) . Broadcaster
são meios globais sarjeta.

1 DEUS não quer Globalização! Globalização é um anti DEUS ela termina!
organizações de entretenimento global
(COI, FIFA, ..) estão fechados! Global, multi natonal, media Gutter (News
Corporation, ..) está fechado!

Para hamony comunidade:

Multidão entretenimento termina!
de entretenimento global termina!
extremidades mídia natonal multi!
E
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