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Xogos Olímpicos?

Pregunta feita = Pregunta respondida
por Manifesto da Lei Giver

Os Xogos Olímpicos son o entretemento humano do Circo, unha cultura da Cadea do
Mal. Xogos olímpicos (verán, inverno) son elitistas, corruptos, malgastadores,
deshonestos. Son entretemento elitista(1 gañador, moitos perdedores). Creando
unha enorme débeda con "Shire" para entreter o benestar.Cancelar os Xogos
Olímpicos e pechar o COI (Comité Olímpico Internacional).
Os olímpicos non son modelos de campións, heroes, ídolos ou rolos. Son unha carga
egoísta, codiciosa e parasitaria para a comunidade.Torturan o seu corpo por exceso
de exercicio, utilizando suplementos legais e ilegais. Máis tarde na vida son unha
carga para o sistema de saúde comunitario. Malgastan escasos recursos
comunitarios para adestramentos e lugares olímpicos, infraestruturas.
Substitúe o goberno que gasta en xogos olímpicos.
Os artistas olímpicos fanse máis novos. Aos mozos resultantes roubáronlles a súa
interacción social normal, medrando física e mentalmente.Están obrigados a facer
un adestramento insensible e brutal. Para xaxún, lanza, usa suplementos legais e
ilegais. Lavado de cerebro para pensar gañar é o único que viven, a calquera prezo.
O fracaso non é unha opción. Os pais que permiten ou apoian isto son pais malos e
non aptos(evitar, vergoñar, procesar). Substitúe o goberno que o permite.

O COI na súa prepotencia só usa 2 idiomas insultantes 1 Deus a quen lle gustan
multitude de idiomas e dialectos diferentes! Como pode unha persoa ser
campioa cando insulta a súa lingua materna! O seu patrimonio! A súa
comunidade, a súa familia!Son traidores a si mesmos unha persoa sen honra,
unha escusa lamentable para unha persoa (evita a vergoña).
Só os tiranios e as nacións ricas poden permitirse o abastecemento de infraestruturas para
os Xogos Olímpicos. Os Xogos Olímpicos precisan construír propias instalacións e
infraestruturas, malgastar recursos da comunidade e crear comunidade a longo prazo
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débeda. Estas instalacións son desperdicios de enerxía e contaminantes. Estas instalacións están
pouco empregadas, teñen un alto custo de mantemento e crean toneladas de lixo.
Deixa de construír estas instalacións. As existentes son demolidas e reconstruídas como
fogares para persoas sen fogar, familias en dificultades, anciáns.

Engadiuse un espectáculo lateral de terror. Paralímpicos aquí, os discapacitados son
burlados. Os Xogos Paralímpicos son espectáculos de circo humano celebrados despois dos
Xogos Olímpicos de verán e inverno.

No pasado os circos viaxeiros presentaban minusválidos como
monstros. Today's Media presenta Paralympics 'Disability
Entertainment.Os minusválidos humíllanse. Os espectadores que
ven gozan cando outros se humillan e poden rirse deles.A maioría
non pode ver minusválidos. Senten incomodidade, a miúdo repulsa.
O obxectivo dos xogos é mercadotecnia para atender a adiccións: Alcohol, moedas,
roupa, comida lixo, xogos de azar, mercar artigos, fumar, xoguetes ... O xogo, o
abuso de drogas, os deportistas elitistas egoístas levan a trampas, corrupción ...
Patrocinadores lucrativos de xogos, deportistas (monstros de rendemento) e o nacionalismo
impulsan as olimpíadas. As nacións gastan unha fortuna en crear monstros de rendemento. Os
Xogos Olímpicos son un desperdicio corrupto da riqueza dunha nación.

Debe facelo
Xogos Olímpicos malgasta os escasos recursos necesarios para eliminar a pobreza.
Egoísta, avaricia, insulto motivado polo beneficio á decencia humana, rematan as olimpíadas!

COI, Comités Olímpicos Nacionais, Federacións Internacionais, están pechados. Os
activos son confiscados. Os administradores son procesados,SEÑORITA R7!

Pechar abaixo, demole os lugares de adestramento e eventos olímpicos.
Recicla material de construción para casas Cluster (sen fogar, necesitado,
loitando), Complexo médico e educativo Shire, Complexo educativo e
hospital provincial, hortas, ... Faino agora!
Todo financiamento para fins dos atletas. Elimináronse todos os rexistros olímpicos. Recíclanse
todas as medallas! Os atletas non son modelos de rolos.Os atletas olímpicos son evitados!
Elimináronse os seus rexistros.

Pais deben explicar aos seus fillos que os olímpicos non son modelos de
rol e son evitados. Os educadores deben explicar aos seus eruditos que
os olímpicos non son modelos e son evitados.
Substitúese o goberno que apoia os Xogos Olímpicos. Os membros do
goberno que apoian ou apoian os Xogos Olímpicos son responsables,
SEÑORITA R6!
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Adiccións: O alcol, o xogo, a comida lixo, as compras, o tabaquismo, os artiluxios ...
evítanse! Os comerciantes de adiccións, os provedores reciben, SEÑORITA R7!
Multitude Os medios de comunicación que apoian os Xogos Olímpicos e outros eventos
multitudinarios son evitados. Rematan todos os eventos multitudinarios. Locais

(inclúe óvalos deportivos locais) pechado e reutilizado,
demolido para máis necesidades esenciais da comunidade.

Remata a retransmisión en directo de eventos de gran multitude. Este tipo de
transmisión é alentadora, adiccións, comportamentos anticomunitarios, delitos,
inmoralidade, vandalismo, violencia ... Remata!
Para a comunidade o ximnasio ou o deporte non son útiles. O ximnasio é un
desvanecemento. O deporte fomenta ver máis que facer.A forma física é algo que podes
facer na túa casa. Se necesitas compañía únete a un grupo na túa escola pública máis
próxima.

É inmoral celebrar entretemento durante unha pandemia. O diñeiro malgastado
nos Xogos Olímpicos e outras multitudes debe ser redirixido a acabar coa sede, a
fame, o desamparo. Os olímpicos son parásitos elitistas egoístas moralmente en
bancarrota.Pecha o COI e os seus afiliados locais. Acaba de malgastar cartos
públicos!
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