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Joukko mediaa
Yleisön viihde päättyy!

Yleisöviihde luo paljon "roskaa"! Neuvostot ovat loppumassa
kaatopaikoista. Lopeta vuori, 'Roskat!

Yleisön viihde tarvitsee paikkoja! Neuvostot jättävät suuret alueet syrjään ja
joutuvat suureen velkaan rakentamaan valtavia tapahtumapaikkoja.
Toiminnasta ja ylläpidosta kertyy valtavia kuluja. Paikkoja ei käytetä 90%
ajasta.Ei enää uusia paikkoja! Olemassa olevat puretaan!

Yleisön viihde tarvitsee valtavia investointeja julkiseen, kotimaan liikenteeseen
ja pysäköintiin! Ei paikkoja, infrastruktuurikustannukset ovat alhaalla.

Poistaa tien ja pysäköinnin "kaaoksen"!
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Yleisön viihde luo suuria väkijoukkoja. Suuri väkijoukko on epävakaa, riidat
puhkeavat usein, hysteria on mahdollista, tukahduttaa ... Suuri joukko on uhka
itselleen ja yhteisölle. Suuret väkijoukot ovat magneetti kaikentyyppisille
päihderiippuvaisille ja niiden toimittajille. Suuret väkijoukot tarvitsevat paljon
kalliita suojauksia.Suuren yleisön viihde päättyy!

Suurten yleisötapahtumien suora lähetys päättyy! Gutter-media on vastuussa tästä
halvasta, alkeellisesta yhteisön vastaisesta lähetyksestä. Tämän tyyppinen lähetys
on rohkaisevaa, riippuvuuksia, yhteisön vastaista käyttäytymistä, rikollisuutta,
moraalittomuutta, ilkivaltaa, väkivaltaa ... Gutter media päättyy.Tämän tyyppinen
lähetys on luonut kovan, pahansuun, kiihkoisen, rasistisen, alkoholistisen, röyhkeän
ja sohvan epätäydellisen!

Yleisöviihde tuo maailmanlaajuista viihdettä:
olympialaiset (para, kesä, talvi), Jalkapallo (maailmancup), Maailman matkat
(Bändit ..), Gran Prix, F1 (moottoripyörät, moottoriajoneuvot).
Lähetystoiminnan harjoittajat ovat maailmanlaajuisia Gutter -medioita.
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1 Jumala ei halua globalisaatiota! Globalisaatio vastustaa 1
Jumala Se loppuu! Maailmanlaajuiset viihdeorganisaatiot
(KOK, FIFA, ..) ovat kiinni! Globaali, monikansallinen, Gutter
-media (News Corporation, ..) on suljettu!

Yhteisön harmonian puolesta:

Yleisön viihde päättyy!
Yhteisön jätteiden vähentämiseksi (kaatopaikka):

Maailmanlaajuinen viihde päättyy!
Yhteisön itsemääräämisoikeuden ja paikallisten perinteiden suojelemiseksi:

Monikansallinen media loppuu!

Sananvapaus moraalisesti hillittynä !!!
1 Jumalan kunniaksi ja ihmiskunnan hyväksi

Kaikki mediatietojen moottoritie on yhteisöjen tietopalvelu, jonka ylläpitää Universe Custodian Guardians.
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