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Mangler er personlige svagheder og uret, der skal udryddes!

Mislykkes begår en moralsk forkert, ondskab. At begå en moralsk uret er
fornærmende1 GUD. Moralske forseelser konverteres til kriminalitet. Dette
tillader lovgivere at etablere relevante love. Moralske forseelser nu skal
forbrydelser rehabiliteres for at samfundet kan fungere.

Mislykkes svigter samfundet, familien, vennerne og dig selv.
Mangler er ansvarlige i livet og efterlivet. Der er 7 fejl:

Mangler fornærme 1GUD
Afhængighed

Kannibalisme
Misundelse

Mened
Plyndre
Selvisk (Onde kæde)
Vandalisme

1 GUD venter på at høre fra dig!

MISLAG (Ond) - Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Anmoder om hjælp til at modstå svigt
Anmodninger om hjælp til at straffe ondt
Anmodning om straffe af ondskab nu og i efterlivet
Lad det gode trives & ondt skrumpe

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode

Denne bøn reciteres derhjemme eller ved en samling!
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Manglende 1: Afhængighed en gentagen kompulsiv adfærd ...
Afhængighed en gentagen kompulsiv adfærd, der tilfredsstiller et opfattet
behov. Afhængige misbruger sig selv ved ikke at acceptere den skade, deres
adfærd gør. Skader sig selv, familie, venner, arbejdskammerater
annoncesamfund.

Afhængighed der er

MISLAG:

(moralsk
uacceptabelt)

Adrenalin

Spise (over)

Handle ind

Alkohol

Spil

Rygning

Narkotika

Pornografi

Ny teknologi

Narkomaner (junkies)er uvidende (Dum), godtroende (tåbelig)og svag

(patetisk)! De holdes ansvarlige hver gang.

Narkomaner er vildfarne! Afhængige tror ikke på, at de er
afhængige, så længe de hygger sig og holder deres liv sammen.

Realistisk set begrænser afhængighed afhængigheders individualitet og
friheder, da de bliver mere begrænsede i deres adfærd. De bliver mere
ubrugelige. De bliver en større byrde for familie, venner, samfund. Til
sidst skal samfundet overtage driften af deres liv.
Afhængige med ulovlig afhængighed
nyder den hemmelighedsfulde karakter
af deres vane! Ulovlig afhængighed
resulterer i fængsel og tab af
selvrespekt. Fællesskabet overtager
driften af deres liv.

Narkomaner er uvidende (Dum), godtroende (tåbelig) og svag (patetisk)!

Når folk er afhængige, bliver deres nydelse ofte fokuseret på at
udføre deres vane og genopleve tilbagetrækning. I stedet for hele
spektret af oplevelser, der danner deres fulde potentiale for lykke ved
ikke-afhængighed. En civil pligt:Always hold addics ansvarlige.
Afhængige bliver en trussel mod sig selv, familie, venner og samfund.
De bliver vildfarne, umoralske, uærlige, svigagtige, egoistiske,
uhyggelige og antisociale. En civil pligt, altid rapport addics.
Narkomaner får psykiatrisk hjælp og slutter sig til hjælpesupportgrupper.
Tilbagefaldsmisbrugere sættes i karantæne for at beskytte samfundet, især
de unge.
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1 GUD venter på at høre fra dig!

TILFÆLDE - Bøn

Addiction-day 12.2.7.

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge, trofaste vogter (1St. navn)
Hjælp mig med ikke at være en narkoman

Hjælp mennesket med at indeholde afhængighed

Straffe afhængighedsudbydere i livet og efterlivet Lad
dette samfund være afhængighedsfrit

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på Addiction-Day!

Adrenalin Afhængighed
Adrenalin, er et hormon, der fungerer som en neurotransmitter.
Det er hovedårsagen til en stressreaktion på en trussel mod
kroppens fysiske integritet. Kroppen kører på nødreserver.
Overdreven deltagelse i aerobic, racerløb, jogging, sky-dykning, ...
Deltagerne er afhængige af et adrenalinhastighed fra denne aktivitet.
Disse afhængige bliver deprimerede, når de ikke kan få deres 'rush'.

Når adrenalin frigives i blodbanen. Det virker for at øge hjertefrekvensen og
blodtrykket, udvider pupillerne, hæver blodsukkerniveauet og afleder
blodgennemstrømningen fra hud og indre organer.Mennesker, der
konstant er vrede, føler sig skyldige eller bekymrende, vækker deres
adrenalinhormon, selvom de måske sidder og ikke gør noget andet. Vred,
bekymret: meditere.
Et behov for hastighed er en adrenalinlidelse. Ethvert væddeløb giver en adren
- aline rush. At vinde giver et endnu større rush. Menneskekroppen var ikke
designet til hastighed. Der er ikke behov for hastighed. At vinde er egoistisk.
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Vindernes rush fører til at ønske mere.
At miste leeds til angst. Denne angst fører til
desperation.Ønsker at vinde for enhver pris
(snyd, stofmisbrug, dræb for at vinde, ...).
Antisocial adfærd giver et adrenalinkick. Jo mere modbydelig,
voldsomme overgreb, jo større hast. Spørg enhver punk roadterrorist(udbrændthed, hjulkørsel, afskæring, skubning af en
vej, bagkørsel, ekstra højt, ..), bande

medlem (mobning, hærværk, vold), seriemorder (påfører frygt,
smerte, død). Antisocial adfærd er en trussel mod samfundet og
henrettes FRK R1-7 Det er en civil pligt til at rapportere, køreplan,
farlig kørsel, ulykker, enhver anden form for mobning, hærværk, vold.
Farlige aktiviteter (stunts, spændende søgning, ..) giv et adrenalinkick.
Mennesker, der ellers ikke kan få en vinder-rush, gør farlige
aktiviteter. Disse aktiviteter tilskynder copycats, der bliver såret,
dræbt og truer andre.Farlige aktiviteter (Da) ende, FRK R2. Da folk
skal betale for redning og medicinske udgifter.

At være en adrenalin junkie er en sygdom. Søg hjælp! NU!

Alkohol Afhængighed
Alkohol indtages gennem drikke og mad. Forbrug af alkohol fører til
adfærdsmæssige ændringer (fuldskab). Fuldskab(alkoholisme)
er hovedårsagen til ulykker, overfald, voldtægt, hærværk. Drunks er
en byrde, en gener og trussel for samfundet, retsforfølg dem.
Alkoholisme er det overvældende behov for at indtage alkohol.
Som alle misbrugere sætter alkoholikere deres egne egoistiske
behov over andres og samfundets. Alkoholikere vil tigge, låne og
stjæle for at få en drink!Alkoholikere har brug for behandling.
Behandling består af udtørring! Behandling er ikke en
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en kur. Alkoholikere er snart tilbage berusede!
Den bedste hjælp for alkoholikere er at stoppe tilgængeligheden af alkohol.

Produktion, markedsføring og distribution af alkohol, ENDS!

NUL TOLERANCE TIL ALKOHOL !!!

C HR ISTIANITET er hovedårsagen til spredning ENalkoholisme.
Christian Idol(falsk idol) Jesus(falsk messias) bad kristne om at drikke
Alkohol (rødvin). Kristne drikker alkohol på religiøse
sammenkomster og ikke-religiøse sammenkomster.

Christian HE og hun drikker alkohol inden
parring. Christian HUN drikker kontinuerligt
alkohol under graviditet og amning. Kristne
forældre opmuntrer deres børn til at drikke
alkohol. Kristne forældre er dårlige forældre!

En ung kristen er blevet fravænnet med alkohol.
Ved rod, i kirken ser, drikker præst, forældre,
naboer, venner og andre(dyse) Alkohol. En ung
kristen ser forældre drikke alkohol derhjemme,
funktioner og fritid. En ung kristen (HAN HUN)
når socialt samvær inden for deres aldersgruppe står over for
gruppepres til at bingedrink er acceptabelt. Ung kristen HAN
bliver ung hun er beruset af at parre sig eller voldtage.

Begge bliver 'papirkurven'. Skam, undgå, skrald!
Kristne munke kunne ikke finde åndelig inspiration ved
at bede, læse skrifterne. Vendt sig til alkohol for
åndelig inspiration.Ikke glad, munke producerede
deres egen alkohol. Producerer og drikker Alkohol
holdt munke i en konstant tilstand af beruset
bedøvelse. Nu havde de indsigt(la la land).
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Katolske skoler er som kroer. Rektorer har en bar (dyr alkohol),
lærerens sociale klub har en bar. Administration har vin
(billig) til rod og fundraising.
Hver fredag og lørdag berusede kristne Bash, Rape og Kill.
Søndag tilstår de at blive tilgivet. Efter at de går i rod for en drink
(alkoholiker). Efter kirken drikker de binge-drink med venner, familie.
Binge-drink-kristne er hovedårsagen til 'Vold i hjemmet'. 1 GUD er
forfærdet, vil ikke tilgive. Men hold ansvarlighed! Det gør
menneskeheden også. Enhver beruset drages til ansvar.
Kristendom, fordi det tilskynder til indtagelse af alkohol, er ikke acceptabelt
som religion eller kult. 1 GUD ønsker ikke, at menneskeheden ødelægger
sit helbred ved at indtage alkohol. 1 GUD er skuffet over

(især kristne forældre) Kristen afhængighed af alkohol.

Sig NEJ til kristendommen !!! Sig NEJ til alkohol !!!
MÅ GØRE :
HUN skal ikke parre sig med beruset HE. HAN skal ikke parre sig med
beruset HUS. HUN drikker under graviditet sættes i husarrest. HUN
drikker, mens hun ammer, bliver sat i husarrest. Hvert samfund har pligt
til at passe på alle ufødte, nyfødte.Alkoholisk SHE er ikke egnet til at
være forælder. Fosterforældre opdrætter alkoholisk SHE's baby.
Forældre med mindreårige børn (SHE 17, HE 18) at drikke Alkohol er
uacceptabelt. Hvert samfund har pligt til at passe på ethvert mindreårigt
barn. Alkoholiske forældres hellige ægteskabskontrakt annulleres, hvis
mindreårige børn opdrættes af plejeforældre.

Uddannelsesfaciliteter er alkoholfri. Undervisere (Rektorer, lærere,
administratorer) der medbringer, spiser alkohol fjernes, forbydes
fra skoler. Kristne uddannelsesfaciliteter overføres til offentlig
uddannelse(uden kompensation). Kristne lærere(Rektorer, lærere,
administratorer) fjernes og forbydes fra uddannelse. Deres
skolebarer er revet ned, deres alkohol er ødelagt!
Hvert samfund (Shire) har en pligt til at passe på sit folk. Alkohol, som en
trussel fra samfundet skal indeholde, udrydde. Hver Shire skal
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forbyde alkohol og håndhæve forbuddet. Provinsen
forbyder produktion, distribution af alkohol. Ulovlig
produktion, distribution af alkohol retsforfølges FRK R6.
Eksisterende produktion, distribution af alkohol stoppes og
lukkes. Ingen kompensation gives.Alkohol ødelægges.
Benæg kristne kirker, kultiser velgørenhedsstatus, skattefritagelse. Gør det at
være beruset til en forbrydelse,FRK R2 Ingen kaution for berusede.

Enhver forbrydelse begået under beruselse fordobles(x2) Rehabilitering.

Filtreret vand

for godt helbred !!!

Narkotika Afhængighed

Det er almindeligt kendt, at tankerne ændrer stoffer
(stoffer) er dårlige for menneskekroppen. Alligevel tager 99% af
narkotikamisbrugere stoffer efter valg. De er enten ekstraordinære
dumme eller bare anti-samfundskummer.Føler ikke medlidenhed
med narkotikamisbrugere, deres problem er selvpåført.

Bur disse trusler mod samfundet, FRK R4. Producenter,
distributører, udbydere af tankeforandrende stoffer,
ulovlige eller legaliserede, er bur, FRK R7.
Legaliseringen af stoffer, der ændrer tankerne,
er kriminel, dårlig lov, der skal vendes.
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Enhver forbrydelse begået under indflydelse af sindet, der ændrer
substans(s) tredobler(x3) Rehabilitering. At være under indflydelse af
alkohol og mind-alterende stoffer Rehabilitering øges med en
multiplikator på 5(x5).

NUL TOLERANCE til
MIND-ALTERING STOFFER
Spise (over) Afhængighed
At spise er vigtigt, vi kan ikke leve uden det. Spise er en nødvendighed,
overspisning er en afhængighed. Overeater (Blubber-People) kan se frem til at
blive, spæk, blive mere svedig, trætte lettere, problemer med at finde udstyr,
der passer, finde stole ubehageligt stramme, problemer med at binde
snørebånd, har tilstoppede arterier, højt blodtryk, få diabetes, dø yngre,
sandsynligvis har overvægtige børn .

Spæk er godt for flodheste og hvaler. For mennesker er alt for meget
spæk syge. At være overvægtig gør en person mere åndenød, sløv, træt
let, har flere sygdomme, bliver en byrde for sig selv, familie, venner,
arbejdskammerater, samfund. At være overvægtig er ikke acceptabelt.
Samfundet har amoral og borgerlig pligt til at hjælpe.
Banket, fest, smorgasbord, lang mad type spisning er ude.
Over spisning er ude. At forbruge alkohol, mens du spiser, er
ude. Ørkenens er ude.At spise en lille portion er inde!
Drikkevand med måltidet er inde! Motion er inde!
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Stop med at være spæk. Afslut med
alkohol, brug kunstige sødestoffer i
mad eller drikke. Reducer kraftigt ved
hjælp af naturlige sødestoffer, reducer
natriumindtag, brug kun iodiseret salt.
Stop med at spise mad. Har ikke mere
end 100 g kød om dagen, der inkluderer
deli.

Overhold vogterens værge 'Daily Routine'. Reducer det beløb, du
spiser for hvert måltid. Drik usødede drikkevarer. Undgå fissy drink.
Lav daglige dag- og natøvelser. Overhold 'Night-Curfew'.Bede:

1 GUD venter på at høre fra dig!

BLUBBER - Bøn

Sundhedsdag 12.1.7

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Tak fordi du forsynede mig med daglig drink og mad Hjælp
mig med ikke at overspise og blive spæk

Jeg bestræber mig på at fortjene små portioner mad hver dag. Må jeg
blive skånet for smertefulde sundhedsspørgsmål på grund af for
meget mad til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Slemme mennesker bruger denne bøn før hvert feed!

NUL TOLERANCE til Blubber
Spil Afhængighed
Spil bruger menneskelig svaghed, bedrag for at bringe elendighed,
fattigdom til enkeltpersoner, familier og samfundet. Spilpromotorer
byder på de desperate.Spil involverer væddemål (på noget), lotterier
(du skal være med for at vinde det), spekulerer (væddemålsværdier
øges) sikring(forsikring, futures, optioner, ..). Vær ikke ked af spillere.
Svage, egoistiske, stumme personer tror, at de fortjener ufortjent
rigdom. Det gør de ikke. Hold dem ansvarlige.
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Udnyttet af folks svaghed er en forbrydelse, leverandører af
burspil, FRK R7. Spillesteder (Betting-butikker, fremtidige børser ',
kasinoer', reality-underholdning, børser) er lukket. Konfigurer alt
overskud, aktiver hos spiludbydere og professionelle spillere
(fondsforvalter, jordspekulanter, aktiehandlere, futureshandlere,
. . ).

Annuller: Ejerskab(Investeringsejendom). Individuls 'der vinder (inkl.

udes reality-underholdningsvindere), løs til 100% skat på gevinster.
Udskift, hold ansvarlig,FRK R7 Regering, der tillader spil
Deltagere i virkelighedens underholdning er
de mest pinlige spillere. De opfører sig
modbydeligt, forråder, bedrager, ydmyger sig
selv og andre, lyver og spiller, at de vinder.
Vinderne mister gevinster til 100% skat på
gevinster. Uoptjente indkomster beskattes
væk. Undgå spillere.
Spillere er dumme, vildledte, egoistiske dårlige
mennesker. Spilleudbyder er svigagtig
parasitisk rovdrivende fortjeneste. Begge er
DÅRLIGE og er ansvarlige.

En regering, der tillader spil udskiftes, retsforfølges, FRK R7!

NUL TOLERANCE til spil
Pornografi Afhængighed
Pornografi er underholdning, der skildrer umoralsk lyst. At se det
fører til sidst til at ønske mere, mere bizart, mere modbydeligt,
mere fordærvet, mere syg. Pornografi pervers afhængighed.
Udbydere af pornografi er afhængige af villige og
uvillige deltagere. Disse udbydere udnytter alkohol,
stofmisbrugere, gamle mennesker med demens,
børneslaver, til at deltage i deres underholdning.

Udbydere af pornografi er bur. FRK R7

En regering, der tillader pornografi, erstattes, opkræves, FRK R7
Umoralsk lyst (pornografi) er underholdning, der skildrer nøgenhed,
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selvtilfredshed, parring: med dyr, børn, samme køn, modsat køn,
trans-køn. Udbydere (medier, spillesteder) af denne type
underholdning lukkes og FRK R7. Al pornografi er ødelagt af Shire.
Pervers har brug for at søge hjælp.

Slet slet makulering, .. Pornografi
Handle ind Afhængighed
Du går ind i en butik, du kan ikke rejse uden at shoppe. Et nyt produkt
frigives eller ½ årligt 'Salg', du står uden for en butik i mange timer, du
skal være den 1St. for at få produktet(s). Du er en narkoman! En butik
- ping junkie! Du har brug for hjælp. CG-indsamling, Shire yder support.

Grådige profitorer bruger disse narkomaner til deres fordel.
Marketingfolk skaber noget nyt (normalt unødvendigt, uønsket). Marker
det derefter som noget, som alle skal have.

Annoncekampagnen er primært rettet mod at shoppe
junkies. Udbydere af shoppingmisbrugere med junk er
en stor kilde til affald, skrald. Annoncering af ikkevæsentlige ender. Levering af uønsket post til
postkasser slutter, brud: FRK R4. Ikke-væsentlige har en ekstra skat på
50% (affald) opkrævet. Shopping junkie søger hjælp.
Mennesker med lidt hjerneforbrug, der keder sig, har for meget inaktiv tid,
for mange penge, bruger deres tid på at shoppe. Brug din tid på frivilligt
arbejde, det er mere givende. For socialt samvær deltage i samling.

Rygning Afhængighed
Rygning afhængighed, en menneskelig
elendighed! Rygere stinker fra munden, deres tøj
stinker, de stinker op i et rum.Deres aske og skod
er overalt. De er beskidte, modbydelige,
stinkende individer. Undgå dem! Skam dem.
Rygere er en sundhedsrisiko for sig selv. De brænder
deres læber, tænder, tandkød, mund, hals, luftrør og
lunger bliver syge, en byrde for samfundet.
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Rygere er dovne og tager mange røgpauser, selvforskyldte sygdomme.

Rygere er en sundhedsrisiko for andre. Gravide rygere sårer deres
ufødte. Efter fødslen dømmes disse nyfødte til et liv med
sundhedsproblemer. De kan have misdannelser, handicap, ..
Sårende ufødte:FRK R3 Børn af rygende forældre skal sagsøge
deres forældre for erstatning.

Rygere er uagtsomme. De starter brande:
hjem, græs, skov. De holdes ansvarlige,FRK R4
og betale erstatning. Rygere fyrer sårede
mennesker og / eller dyr, FRK R5 Rygere skyder
dræbte mennesker og / eller dyr, FRK R6

Passiv røg(angreb) gør ondt i folk. Rygere, der skaber passiv røg,
retsforfølges, FRK R3. Enheder(underholdning, fritid, arbejde
. . ) der tillader rygning retsforfølges, FRK R3 og skal betale
bøn. Regering, der tillader rygning, udskiftes ogFRK R7.
I 1951* det blev fastslået, at rygning er usund, en alvorlig trussel.
Regerings- og regeringsorganer / -afdelinger, der ikke 'forbød' rygning,
kunne ikke tjene, beskytte samfundet. Retrospektiv lovgivning er
vedtaget, disse skyldige får, FRK R7.
*Hedensk kalender

Enhver person eller gruppe, virksomhed eller anden enhed, der promoverer
(rådgivning, marketing, freebies), tillader(forældre, lærere, arbejde, klubber,
spisesteder, underholdningssted), overskud(leverandører, producenter,
transportører, grossister, detailhandlere), stiller 'Røg' og / eller tilbehør til
rygning til rådighed, FRK/R7

Det betyder ikke noget, hvad 'røgene' indeholder.

Rygning er
sundhedsrisikoen.
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NUL TOLERANCE TIL RYGNING !!
Ny teknologi Afhængighed
Ny teknologi-junkies kan være morsomme. De lejrer uden for en
forhandler og venter på at købe en ny dyre gadget. Hvor fjollet!
New-Technology junkies en fjollet mutation af 'Shopping-Addiction'.

De er den største årsag til affald. De kasserer varer, der fungerer og
har lang brugsdato. De lærer aldrig at bruge deres nye teknologi.
Fordi de ikke har det længe nok.Disse junkies forvandler langsigtede
produkter til engangsbrug. De er forurenere. SHUN, SKAM!
De fleste nye teknologier kan ikke genbruges. Oprettelse af affaldsbortskaffelse

- lems for a Shire, fremtidige generationer. F.eks. Bringer en
mikrochipproducent en ny chip ud hver 6. måned for at imødekomme
junkies fra New Technology. Perfekt fungerende chips kasseres. Sikke
et spild. Miljø-hærværk. Producent, distributør,FRK R7!

Samfundet har brug for at opstille retningslinjer. CG-løsning, hvert nyt
produkt har en holdbarhed på 7 år. Den kan ikke erstattes med en ny
model i 7 år. Brud, FRK R7!

Folket, organisationer, der skaber narkomaner,
foderafhængighed er foragtelige, umoralske, kriminelle.

De holdes ansvarlige: FRK R7!

BEMÆRK !! Dette gælder for alle 'afhængighed'. Forældre til mindreårige(17 HUN,
18 HE) er ansvarlige. FRK R1, 1St. lovovertrædelse, 2nd forbrydelse FRK R2, mister
alle deres børn. Kan ikke passe på andre mindreårige.

Mislykkes 2:

Kannibalisme

Kannibalisme er slagtning af en menneskelig krop til mad. Eller til transplantationer til
andre mennesker eller til eksperimenter. Kannibalisme er lemlæstelse af et legeme for
udseende(forfængelighed), kriminelt båndmedlemskab, religion.

Depotmand er imod enhver kannibalisme.

Spise menneskelige legemsdele, drikke menneskelige væsker. Er primitiv ikke
acceptabelt for udviklede civiliserede mennesker. Selv når det er gjort symbolsk.
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F.eks. Kristnes(hedninger) ved rodforbrugende menneskekrop (spise
kager), drikker blod (sprælende alkohol). Dette ritual slutter.
Hedenskab slutter. SKYM, SKAM
Kannibalisme bruges til at transplantere menneskelige eller
dyredele fra en krop til en anden. Nogle dele er faktisk
genvundet (labratory, dyr)derefter transplanteret. Transfusion
af kropsvæsker fra krop til krop.Begge transplanterer
, transfusion ende. 1 GUD 's design har en begyndelse, en ende.
Transplantation, Transfusion kan forlænge levetiden. Gribe ind
med1 GUD 's design af begyndelse og slutning.
Kannibalisme er lemlæstelse af menneskekroppen for
udseende (kosmetisk kirurgi, implantater), der tilhører
kriminelle bander (amputation, tatovering, kropspiercing)
, religion (piercing, omskæring, ardannelse, tatovering).
Kannibalisme fjerner SHE-æg for at skabe 'Testtube
Babies'(Monsterbørn). Alt dette slutter.
Kosmetisk kirurgi anvendes kun, når der er vansked på grund af sygdom eller ved
et uheld. Det er ikke selektivt, der sørger for egoistisk forfængelighed.

Sundhedsressourcer spildes ikke på selektive forfængelighedsprojekter. Enhver
sundhedsperson, der foretager selektiv kirurgi, afregistreres,FRK R6
Mutationer er en del af at tilhøre kriminelle bander (amputation, tatovering,
body piercing), religiøse grupper (piercing, omskæring, ardannelse,
tatovering), HOLD OP! Mutation er en samfundsforbrydelse, en fornærmelse
mod 1 GUD! Ansvarlighed (se bander) FRK R, Efterlivet gælder.

HUN, der ikke kan reproducere, bliver plejeforælder eller adoptere.
HUN har ikke 'Monsterbørn'. Skabere af 'Monsterbabyer' er
deregistreret, løs professionel akkreditering, er bur, FRK R7.
Kannibalisme, lemlæstet, ... i underholdning

(spil, video, ...) slutter. Eksisterende underholdning,
der skildrer ovenstående, ødelægger Shire. Folk, der
producerer, distribuerer, viser(offentligt) denne form
for underholdning får, FRK R7.

Kanabalisme, lemlæstelse er forbrydelser
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Mislykkes 3:

Misundelse

Misundelse, vrede længsel fremkaldt af en anden persons 'udseende, held,
popularitet, ejendele, kvaliteter, færdigheder, talent, ... Ikke kun er envi

- en person, der er utilfreds med deres misundelse, men de ønsker
også at påføre andre ulykke. Misundelige mennesker udtrykker
også 'Shadenfreude' (glæder sig) i andres ulykke.
En misundelig person motiverer sig selv til at overgå eller fortryde en
konkurrenters fordel. De starter misinformation, rygter (rygstikker) for at
ødelægge en rivals omdømme. De indkalder årvågen handling mod en
rival.

En misundelig person er blind for de gode ting, de har i deres liv.
De fokuserer kun på ting, som andre har, som de vil have. Dette gør
dem syge af misundelse, had. De kan blive kriminelle, voldelige.
Misundelige mennesker har brug for hjælp. De har brug for
genuddannelse. De skal omfavne 1 TRO og 'lovgiveren manifest'.
Desuden skal de begynde at meditere (find indre ro). Misundelige
mennesker, der ikke ændrer sig, holdes ansvarlige.
Misundelse er en farlig følelsesmæssig 'Failing'. En misundelig person skal forsøge at
overvinde dette svigtende. Hvis det er nødvendigt, søg hjælp.Andre mennesker bemærker
en misundelig person. Er til hjælp. At overvinde misundelse er en samfundsopgave.

Misundelse lad det ikke gnage ..
Manglende 4:

Mened

Mened overtræder en ed, løfte enten ved at sværge til det usande eller
ved at udelade det, der er blevet lovet under ed. Smerte er bevidst
- ately afgivet falske beviser i en domstol eller domstol. Mened afgiver en falsk
anmeldelse eller en falsk erklæring til politiet. Smerte er en forbrydelse,FRK R3

En person kan sære sig uden for retsvæsenet, retshåndhævelse. På
arbejde, hjemme, til venner, ..Følgende ord er forbundet med denne
form for adfærd: skjul, skjul, bedrag, bedrag, fabel, uærlighed,
forvridning, fejlagtighed, fabrikation, falskhed, fejlslutning,
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falskhed, falskhed, feigning, bedrageri, fib, fiktion, figment, halv
sandhed, hogwash, pretense, sham, tall tale, garn.

Ikke-kriminel mened er umoralsk mened. Foragtelig opførsel!Det
underminerer, tillid og samfundsharmoni. Denne type opførsel fortjener
irettesættelse og afskrækkelse, skam.Kriminel mened undergraver,
retfærdighed at finde sandheden. FRK R3

Smerte, foragtelig opførsel.
SKYM SKAM
Manglende 5:

Plyndre

Plyndring kan være følelsesmæssig, intellektuel eller fysisk. Ord forbundet med
plyndring: indbrud, kriminalitet, underslæb, træk, heist, løft, plyndring, plyndring,
pludseligt, plukning, krybskytteri, razzia, hærværk, rip off, røveri, tage, butikstyveri,
forkæler, stjæler, tyveri, ... Dette er en svigtende. En forbrydelse.
Følelsesmæssig plyndring betyder følelser eller favoriserer opnået ved bedrag.

Denne form for plyndring er umoralsk: resulterer i skam og undvigelse.
Der er følelsesmæssig plyndring, der er kriminel: afhængighed, afpresning,
kidnapning, FRK R7.

Intellektuel plyndring opnås ulovligt Intellektuel ejendom, knowhow,
personlig identifikation, ... Planlagt intellektuel plyndring er en forbrydelse,
FRK R5. Opportunistisk intellektuel plyndring en forbrydelse, FRK R4.
Bemærk! Intellektuel ejendom, der ejes af Shire, kan ikke bruges af
multinationale virksomheder.

Fysisk plyndring betyder varer eller penge, der er erhvervet ulovligt. Planlagt
fysisk plyndring en forbrydelse, FRK R5. Opportunistisk fysisk plyndring en
forbrydelse, FRK R4.
Udenlandske ejere (inkluderer udenlandske multinationale selskaber) begå
intellektuel og / eller fysisk plyndring, når du bruger den globalt.

Udenlandske ejere plyndrer lokal know-how, rigdom er pirater,
FRK R6. Lokale enheder, der plyndrer lokal know-how, rigdom
er pirater, FRK R6. Multinationale virksomheder plyndrer lokal
knowhow, rigdom er pirater, FRK R6. Regering
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der tillader 'Piratkopiering' forråde deres folk. Den erstattes og holdes
ansvarlig,FRK R7.

Hold altid plyndrere ansvarlige
Manglende 6:

Selvisk (Onde kæde)

Selviskhed, handling eller motiv fra en person, en gruppe eller organisation,
der mangler hensyn til andre, samfundet. Selviskhed er primært beskæftiget
med egen gevinst eller glæde. Selviskhed er årsag, virkning af de 7 led i
ondskabens kæde:

Grådighed> Profitering>Rigdom>Spild> Elitisme> Apartheid>
Uretfærdighed.

De 7 links har mange onde mutationslinks:
Kendis-sport ~ Kreditudbyder ~ Bedragerisk
emballage ~ Ejendom ~ Udenlandsk ejerskab ~
Franchising ~ Frigivelse ~ Globalisering ~
Indkøbscenter ~ Skatte unddragelse ~ Uoptjent ~
Union ~ Universitet ~ Velgørenhed ~

Evils kæde er en sygdom i samfundet
En sygdom med symptomer på egoisme, korruption, uretfærdighed.
Et lokalt velhavende samfund har hjemløse

(sover i affaldsdumper) underfodret
(spiser affald), kæmper(forfølges af
inkasso, mobbet, chikaneret, ..) mennesker.
Mange af dets mennesker går uden alt hvad der er nødvendigt

- dag live (spiselig mad, rent vand, anstændigt tøj og
overkommelig, komfortabelt, sikkert husly). Disse trængende
mennesker lever i elendighed, hvilket ofte fører til

stofmisbrug(rygning, alkohol og mind-alterende stoffer).
Dette er et egoistisk samfund, der lever i 'Evils kæde' og ikke opfylder
sin pligt til menneskelig anstændighed. Er dette dit samfund? I så fald
er det din pligt at ændre ting.Manglende overholdelse er umoralsk er
Evil is Anti 1 GUD. Det onde er aktiv fjernet, buret, FRK R6
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1 GUD venter på at høre fra dig!

DET ONDS KÆDE - Bøn
Kære1GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)

Anmoder om hjælp til at holde ansvarlige medlemmer af Chain of Evil Asks
for at Chain of Evil-medlemmer bliver straffet nu og i Afterlife spørger Chain
of Evil-medlemmer, Relive-Bad i 7 generationer Lad det gode trives & Chain
of Evil skrumpe

Til ære for 1GUD & menneskehedens gode

Brug denne bøn hver gang du møder et medlem af Chain of Evil:
Person, Association, Corporation, Organization, Government, ...

GRÅDIGHED > 'Evils kæde' starter, når 1 person, en
gruppe, organisation eller regering egoistisk ønsker at
have mere (materielle ting, inflyence, magt) end nogen
anden person, gruppe, organisation eller regering.
Grådighed er privat ejerskab, hævder intellektuel ejendomsret, negativ gearing,
frihed, skatteundgåelse, skattefradragsberettigede donationer, spekulering,
udnyttelse af arbejdere (afslappet beskæftigelse, slaveri, underbetalt, usund,
mindreårig, ubetalt overarbejde, usikker, arbejde mere, hurtigere ...).

Grådighed er privat ejerskab (kapitalisme). Privat ejerskab indebærer
ikke deling. Det er arrogant elitisme. Privat ejerskab af aktiver, IP
(Intellektuel ejendom) slutter. Indenlandske aktiver og IP overføres

(ingen kompensation) til Shire '. Virksomheder konverteres(ingen
kompensation) til 'Kron''(Community-ejede non-profit)!
Grådighed spekulerer (hasardspil) at aktivværdier, priser, uoptjente
indtægter vil stige. Spekulering øger kunstigt omkostningerne,
kreditgæld (bruger andre folks penge) hvilket resulterer i nedsat
overkommelighed. Spekulere er anti-fællesskab, umoralsk ender det!
Negativ gearing, Freehold annulleres! Aktier, futures-børser er lukket!
Handel, afdækning slutter!
Grådighed er skatteundgåelse (skattefradragsberettiget donation, skatteminimering,
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skattely)stjæler fra samfundet. Skatteundgåelse er en forbrydelse,
FRK R6. Skattefradragsberettiget donation er korruption. Skattefradragsberettigede
donationer slutter, skattereducerende ender, skattebeskyttelsesregioner lukkes!

Grådighed skaber rigdom Apartheid! Rigdom-apartheid er
hovedårsagen til rettigheder!Rigdom-apartheid,
uretfærdigheder er umoralsk, anti-fællesskab, anti-1 GUD.

EndWealth-Apartheid nu !!!

Grådighed udnytter arbejdere. Grådige Profitering Bosses brug.Slave
chaufføren tro: afslappet ansættelse, slaveri, mindreårige, underbetalt, usund,
ubetalt overarbejde, usikker, arbejde mere, hurtigere. Denne trosbekendelse
er umoralsk, usund (stress, ulykker, død), antisocial. Bosser, der anvender dele
eller hele slavedriverens trosbekendelse,FRK R6.
Ikke kun enkeltpersoner er grådige. Globalisering er grådighed, fortjeneste!
Globaliseringen er blevet kapret af grådige profittere, der skal bruges til deres
pyramidesalgsmarkedsføring (Frihandel) for at holde overskuddet voksende,
indtil de løber tør for lande og ressourcer. Frihandel er globalisering drevet af
multinationale virksomheder, der udnytter arbejdskraft, undergrave

ning (afpresning) regering. GRATIS HANDEL slutter!

MÅ GØRE :

Tage fra Grådig

Give til TRÆNGENDE

Konfiskere uden kompensation fra Grådig alle aktiver

(personlig, kommerciel, ..), egoistiske rettigheder (ejendom, livsforsikring,
privat-super, ..).

Strip Grådig af alle deres titler (arvelig, honorær, professionel).
Nægte Grådig lederstillinger (fratage dem eksisterende
ledelsesstillinger, ..).
Offentliggøre deres navn, billede (internet, rådhus, skamvæg ...).

Straffe Grådig SKYG, SKAM og bur dem, FRK R6.
Modsætte sig Grådighed, Globalisering, Ejendom, Udenlandsk
ejerskab, Uoptjent, Copyright, Patenter, Privat ejerskab, Ejendom ...
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PROFITEERING > egoistisk begær bliver til virkelighed ved
bedragerisk, uærlig, omhu, umoralsk at udnytte andre og få
en fordel i forhold til dem (overopladning, insiderhandel,
afdækning, vildledende reklame, udnyttelse af menneskelige
svagheder og uvidenhed, korruption, slave-arbejde,
spekulation, svindel, ..). FRK R6

Eksempler på Anti-1 GOD, Anti-Human Profiteering:
Bedragerisk emballage indebærer nedskæring af pakkeindhold for at
øge fortjenesten. Udnytte (paracitisk, rovdyr, fortjeneste) af
forbrugeren. FRK R6

Overopladningindebærer at udnytte (paracitisk, rovdyr,
fortjeneste) af mangel på forsyning. FRK R6
Prisfastsættelse indebærer at tilhøre et kartel for at maksimere
(paracitisk, rovdyr, fortjeneste) profit, FRK R6
Spekulanter (Ejendom) køre hjem overkommelige priser. At nægte
kæmpende familier et hjem. Stigende slumkvarterer, hjemløshed:FRK R6

Afpresse Multinationale samlere i 'Land A' ønsker fordele og
skattelettelser fra 'Regering A'. 'Regering A' nægter! Multinationel
montør spørger 'regering for land B' denne regering
accepterer kravene. Multinationale
montører lukker produktionen i
land A sække arbejdstagere flytter

til 'Land B'. Overskud sendes
hjem og udbetales som bonus til
ledere (kriminelle), udbytte til
aktionærerne (parasitter).
Hvordan en multinational (Kriminel trussel mod samfund, suverænitet og
rigdom) opererer; fratage fremmede lande deres ressourcer, intelligente
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tual ejendom (opfindelser, know-how, patenter, varemærke), rigdom
(primære producenter, fast ejendom, ressourcer) ved hjælp af korrupt
regering. Få uddelingsark, skattefrihed, billig arbejdskraft ved hjælp af
afpresning En regering får at vide, at hvis den ikke kapitulerer for de
multinationale krav, vil de finde en regering, der imødekommer deres krav
(afpresse) og flytte deres operation. De bruger deres korrupte hjemregering til
at skræmme eller destabilisere andre udenlandske regeringer for at bringe
ændringer, der kommer multinationale til gode. Hvis dette ikke virker, kan de
sandsynligvis få hjemlandet til at invadere.

Den største trussel mod demokrati er multinationale 's
Må gøre

Tag fra Paracitic Predatory Profiteering!

Giv til de nødlidende!

(se grådighed skal gøre) Forfølg Profitor : FRK R6

Erstat privat ejerskab med, Kron!
Demonter multinationale (til CROn) retsforfølge administrerende direktør,
direktører, ejere: FRK R6

SLUT PROFITEERING retsforfølge profitorer: FRK R6

RIGDOM> At få en fordel i forhold til andre
akkumulerer store mængder materielle ting,
indflydelse, magt (Smykker, fast ejendom,
tjenere, luksus, magtpositioner, regering) FRK R6

Rigdom akkumuleres på 3 måder:

''Evil Chain ',' Uærlighed ',' Estate '.
Hårdt ærligt arbejde medfører ikke rigdom!
Hårdt ærligt arbejde er godt for krop og sjæl.

Rigdom er anti-fællesskab, ikke fortjent ikke acceptabelt!
At være velhavende er rovdyr, der tiltrækker andre rovdyr, der også ønsker at
have rigdom på hvilken måde de kan. Velhavende forsøger at øge
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deres rigdom og eller holde det vil gøre alt inklusive: bestikke, mobbe, forråde,
snyde, bedrage, dræbe, lyve, stjæle, skatteunddragelse.

Korrupt regering købt og kontrolleret af de velhavende ændrer lovene for at
skabe "Uretfærdighed". Denne uretfærdighed er anti 1 GUD !!!

Korrupt regering og uretfærdighed erstattes. Rige holdes
ansvarlige: aktiv-strippet og FRK R6.

Rigdom den vigtigste årsag til ondt!
US Bankers Creed: Kun fattige og trængende betaler skat.

Velstående løn revisor og skatteunddragelse.

Bankfolk, velhavende og revisorer! FRK R6
Forskning viser, at kæmpende, fattige og trængende
betaler mere for alt. Rige får volumenrabatter og
freebies. FRK R6: for velhavende!
Kun fattige og trængende er bur. Velhavende får advokat.
Hvis det er nødvendigt, ved korrupt regeringsbeskyttelse.
FRK R6: for velhavende, korrupt regering

Rige er hovedårsagen til umoralitet, pornografi og andre
perversioner! Rige er hovedårsagen til forurening og affald!

De tror, de er mere fortjente end andre, hvilket skaber elitisme og rigdomapartheid! Rige, der ønsker at beholde eller øge deres formue korrupte og
bestikke regeringen for at bringe retfærdig lov ud! De velhavende lønninger
(udgifter) bøder. De trængende, fattige går i fængsel.

Velhavende er parasitter, 'ondskabens kæde'! Rige gøres tilgodehavende
for deres antisociale, antifællesskab, anti-1 GUD opførsel!

Rige er frataget aktiver, retsforfulgt, FRK R6 rehabiliteret!

Efter rehabilitering har velhavende ikke lov til at eje aktiver! De
arbejder for Fællesskabet på 1x wmwindtil de dør! Bemærk! Rige
har ikke ret til alderspension! De skal arbejde, indtil de dør!
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Velhavende en trussel mod samfundet, miljøet!

Ingen fortjener at være velhavende !!!!!!!
SPILD > Menneskelig mentalitet kan ikke håndtere for
meget af noget (materielle ting, indflydelse, magt)
resulterer i kedsomhed, ønsker mere, umoralitet, spild.
Deling, kompromis, harmonisering er bedre.
Menneskeligt design indebærer viljen til at overleve. For at overleve modgang
og indsnævring skal håndteres. Håber(Drømme) og retfærdighed

(Ansvarlighed) er der for at hjælpe! Mindskende håb og korrupt
retfærdighed truer sikkerhed og overlevelse!

Eksempler på anti-1 GUD og anti-menneskeaffald:
For mange penge_ opfylder drømme. At løbe tør for
drømme for at opfylde _ fører til kedsomhed,
excentricitet, afhængighed, umoralitet, kriminalitet,
ønsker mere, hamstring ... FRK R6

For mange penge_ fører til at få unødig indflydelse i et samfund, der
forguder penge og det affald, de skaber. Pengeindflydelse er korrupt,
muliggjort af et samfund, der prostituerer sig til rigdom og affald
For mange penge_ fører til at spilde penge på ikkevæsentlige: Alkohol, antikviteter, berømthedssport,
narkotika, hasardspil, umoralsk sex, jetfly, smykker,
palæer, usund kost, forfængelighed, limousiner,
penthouses, lystbåde, ...

For mange penge + unødig indflydelse = magt. Magt opnået på denne
måde er korrupt!Korrupt magt bliver til uretfærdighed og tyranni (at
gøre lighed og demokrati til affald). Tyranni slutter, FRK R7.

For mange penge udløser 'Hoarding-instinct'.

Behold det, jeg fik, og akkumuler mere! Hvad der er mit,
er mit, hvad er dit, jeg vil have, hvilken vej jeg kan.

Jeg vil have det hele! Nok er aldrig nok, og jeg vil ikke dele!
Akkumuleret rigdom skal beskyttes mod andre grådige fortjeneste

23

1 TRO 16.01.3.1 NAtm
Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være!

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

og socialretfærdighed. Skattefradragsberettigede donationer til
parlamentsmedlemmer sikrer, at de forstår, hvem de repræsenterer.
Andre grådige profittere bliver taget hånd om gennem bedrag,
uærlighed, mobning, ... Konkurrence og uvillige politikere udsættes for,
misinformation, rygter, mobning mediekampagne.

Rige bruger magt til at sikre, at love er der for at
beskytte dem mod at betale skat, have tab, og når
de har tab, reddes de af korrupt regering (US
Wallstreet, Kina, UK City of London). Rige betaler
ikke skat endnu, får fordel af alle ting, som
regeringen giver.
Velhavende er parasitter, samfundets rigdomspild på ikkevæsentlige ting, bestikkelse og hamstring FRK R6

Velstående spildere og hamstrere understøtter Globalisering. De driver
udenlandske skatteparadiser, hvis de parkerer deres rigdom. Alle
skatteparadiser er lukket, aktiverne fjernet, deres regering er bur, FRK R6

Tag fraWasters Giv til Fællesskabet
MÅ GØRE : (se grådighed skal gøre) Straff Wasters, FRK R6
OPPOSE, SLUT: E state, P rivate - Ownership, F reehold, Ta x

- havens, G lobalizati on, Un ited Na ti on s, F reetrade, CN,
We alth - Ap artheid ~
ELITISME> At have for meget fører til en tro på
ufejlbarlighed (at være bedre, mere fortjent end andre).

Elitisme betyder dybest set (1 person eller en gruppe mener, at de er bedre
end resten, fortjener mere ikke-væsentlige, mere respekt, flere
rettigheder ..) egoistisk arrogance. Elitisme opdrætter: Ambition, apartheid,
arrogance, korruption, uærlighed, bedrag, diskrimination, mistillid,
grådighed, retfærdighed, jalousi, profit, selviskhed, stofmisbrug, vindere ,...
Eksempler på anti-1 GUD, Anti-menneskehed elitisme:
Elitister konspirerer for at give sig selv ekstra privilegier på bekostning af alle
andre mennesker. Hvilket er forskelsbehandling og udnyttelse af andre
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med henblik på selvtilfredshed. Elitister er arrogante egoistisk antifællesskab, uacceptable. SKAM dem, SKEM dem !!

Elitister (blåblods, monarker, velhavende, megalomaner) tro på
grund af deres avl er de født til at styre lande, organisationer.
Blåblod * s, monarker, velhavende og megalomaniacs understøtter
avl, hvilket er dårligt for arter (defekte gener). ''Syg arrogance'.
Værgemålere er imod arvelige:tyranni, rigdom, position, magt.
*Blåt blod kloakering af en menneskekrop.

Universiteter er arrogante korrupte elitister. De bruges som genvej til rigdom
og magt. Korrupt 'Old Boys Network'. Fattige har brug for høje karakterer for at
komme til at studere på 'Uni'. Rigtig betaling på forhånd. Deres børn kan være
dumme, de kommer til at studere. Har privat undervisning og hjælp fra den
gamle drengs netværk.Frivoulous grader spilder samfundets ressourcer og
tidsspild af studerende (irrelevante grader, for meget fritid, overbetalte
undervisere, ..)! Studerende, der mangler erhvervserfaring, betales for meget.
Luk universiteter.Udskift CG Apprentice koncept!

Olympiske Lege (sommer, vinter, para) er elitistiske,
korrupte, spildte, uærlige. De er elitistiske
underholdning (1 vinder, mange tabere). Oprettelse af
enorm gæld til 'Shire' for at underholde de godt
stillede! Annuller OL, genbrug spillesteder og luk IOC.

Olympians er ikke mester, helte, idol eller roll-model. De er
egoistiske, grådige, parasitære byrder for samfundet.De torturerer
deres krop, overtræner ved hjælp af lovlige, ulovlige kosttilskud.
Senere i livet er de en byrde for samfundets sundhedssystem.De
spilder knappe samfundsressourcer til træning og olympiske
spillesteder, infrastruktur. Udskift regering, der bruger på OL!
Konkurrencedygtige professionelle sportsgrene er elitistiske, korrupte,
uærlige. Understøttet af umoralsk, trashy grådig medie, der skaber og
bortskaffer sportsberømtheder.Konkurrencedygtig professionel sport,
sponsoreret af afhængighed udbydere (alkohol, spil, rygning), der fører til snyd

, spil, brug af krop og sind, der ændrer stofmisbrug, skaber
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uegnet rollmo-dels .. Depotforvalter er
imod konkurrencesport og
konkurrencedygtig professionel sport.

Universets depotforældre mener, at enhver person er en
fælles arver af alle naturressourcer, opfindelser og
intellektuel ejendom, muligheder og muligheder
akkumuleret fortid og nutid (social retfærdighed: lige
fordeling af alt før nævnt for alle mennesker).
Social retfærdighed er en 1 GUD givet ret. Elitisme er anti social
retfærdighed, Anti-1 GUD. Elitisme er umoralsk, kriminel, uacceptabel.
Loven tjener flertallet.Mindretalslove, der gavner elitisme, er korrupte,
uretfærdige og erstattes. Regeringer, der tilskynder til, nærer elitisme, er
uegnede til at styre. De udskiftes og retsforfølges:FRK R6

Skal-D0: Skrot Elitisme > Etablere Lighed
Elitistiske skoler blive offentlige skoler!
Elitistiske hospitaler blive offentlige hospitaler!

Elitistisk pensionsbolig overførsel til Shire plejehjem !
Private strande blive offentlige strande!

Golfklubber bliver til markedshaver!
Universiteter er omdannet til Kron arbejdskapeller!

Olympiske og sportskonkurrencearenas er revet ned!
Elitistiske trofæer og optegnelser ødelægges af Shire !
Private klubber af enhver art blive offentligt domæne!

Frigivelse bliver samfund Shire ejendom!
Privat ejerskab er omdannet til Kron !
Arveligt-tyranni bliver frit valgt valg til flere valg!
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APARTHEID > Det 'har alle ' diskriminere, se ned og
ydmyge 'Have Not's ' (rigdom apartheid).
Rigdom Apartheid er den ulige fordeling af samfundets rigdom!
Uens rigdomfordeling er umoralsk, Anti-1 GUD! Wealth Apartheid
er uretfærdigt, en forbrydelse: FRK R6

Forøgelse af velstands apartheid øger
sikkerhedsrisikoen for et samfund. Jo hurtigere den
ulige fordeling af samfundets velstand udvikler sig, jo
mere sandsynligt er anarki, civil uro! Wealth Apartheid
er uacceptabelt, det slutter! Parasitiske rovdyrende
profitorer, formueshusere holdes ansvarlige,FRK R6
Eksempler på anti-1 GUD og velstands-apartheid mod menneskeheden:

Ejendom videregiver rigdom, position og magt, der
øger Wealth Apartheid. For eksempel Monarkister,
privat ejerskab, dynastier, ... Dette slutter!

Globalisering de velhavende nationer mobber (blokade,
kreditpres, vælte regeringen, sanktioner, invasion)

fattige, kæmpende nationer til at sælge deres ressourcer
billigt. Multinationale fortjeneste Konglomerater afpresser
fattige lande. Så de kan udnytte deres fattige mennesker som
børnearbejde, slavearbejde, der arbejder i mange timer
underbetalt, usundt, usikkert ... Dette slutter!
Løn ulighed en hovedårsag til Wealth Apartheid! F.eks. For hver 1 $ får en
amerikansk arbejdstager den højest betalte lønmodtager 13 $. Jo højere op på
skalaen, du går, jo flere fordele sparker du i. De bedste indtjenere får også
frynsegoder! Dette slutter! Overbetalte, grådige, parasitære medarbejdere
holdes ansvarlige.

Ufortjente fordele omfatte: forsikringer (sundhed, tandlæge,
liv, indkomstbeskyttelse); børnepasning, pensionsydelser,
studietilskud, sygeorlov, ferie, langtidsorlov ...
Ufortjente frynsegoder: tage køretøjer med hjem, kreditkort, betalt: ture, hotel,
restaurantbesøg, fritidsaktiviteter(golf, tennis, ...), papirvarer, Accountantant
(skatte unddragelse); ... Fordele og frynsegoder øger uligheden i lønningerne
yderligere. For hver højest betalte medarbejder kan 20 hårdtarbejdende
arbejdstagere være ansat. Disse ufortjente fordele og fordele slutter!
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Udvidelse af Wealth Apartheid er et hurtigt spor til uretfærdighed!

Må gøre: Ende Rigdom-apartheid
Etablere Rigdom-ligestilling
Ejendom: videregivelse af rigdom, position, magt, ender! Aktiver bliver
generelle indtægter! Personlige genstande, viden-kontinuitet videregives
(Ejendom)! Bemærk! Accept af rigdom, stilling, magt medfører også arv af
skyld, forpligtelser.

Globalisering: Multinationale virksomheder retsforfølges (FRK R6),
demonteret for at blive lokal Kron! Regering, der støtter globalisering,
erstattes, holdes ansvarlig, FRK R6.

Privat ejerskab: slutter! Kommerciel (lille, stor, multinationale)
blive Kron! Indenlandsk overførsel til ''Shire''!
Profit: slutter! Breakeven non-profit gælder!

Løn: ulighed erstattes af depotmand wmw!
URETFÆRDIGHED > De 6 tidligere led i ondskabens kæde fører til
korruption af retssystemet og uretfærdighed(F.eks. Udnævnelse, dårlig
lov, korrupt lov, ejendom, privat ejerskab, uoptjent, selvregulering,
skatteundgåelse, ..). Dette slutter! Depotforældremyndighed, der er
baseret på 'Law-Giver manifest', erstatter det.
Uretfærdighed hos børn: slå, tigge, misbruge, arbejdskraft,
pædofili, prostitution, soldat, selvmordsbomber, ...
Børn uretfærdigheder er den værste form for uretfærdighed, en
samfundssvigt. Det slutter! Skyldige holdes ansvarlige!
Kvindelige uretfærdigheder: vold i hjemmet, lønforskel,
voldtægt, prostitution, religiøs, seksuel chikane, slaveri, ...

Kvindelige uretfærdigheder, et samfundssvigt løses!
Skyldige holdes ansvarlige!
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Fællesskabs uretfærdigheder: Grådighed, fortjeneste, rigdom, affald,
elitisme, velstands apartheid. Fællesskabsretfærdigheder er rettet!
Skyldige holdes ansvarlige!
Uretfærdigheder med dårlig lovgivning: Ejendomsret, ophavsret og patenter
(Intellektuel ejendom), Privatisering af forsyningsselskaber, skattefradragsberettigede

donationer, ... Dårlig lov er tilbagekaldt! Backdated til 0.1.1.1! Gendømt(obligatorisk).

Korrupte uretfærdigheder: Diplomatisk immunitet, dobbelt fare,
forhandling, immunitet, forældelsesfrist, privilegium, ...
Korrupt lov er tilbagekaldt! Tilbagekaldelse er dateret tilbage til 0.1.1.1(01.01.2004)

Gendømt (obligatorisk).

Religiøse uretfærdigheder: celibat, omskæring,
eksorcising, tilgivelse, molestering, pædofili,
privilegium, helligdom, diskrimination af kvinder, ...

Fordømme, undgå religiøse uretfærdigheder
og bliv vogter! Hold præster ansvarlige.

Enhver person har en moralsk pligt til at afslutte uretfærdighed. Hold folk
ansvarlige, der er årsagen til og virkningen af uretfærdighed. Udskift
regering, der tillader uretfærdighed. Hold politikere ansvarlige.

Uretfærdighed i regeringsførelse: Mord, tortur,
henrettelse, korruption, rigdom-apartheid,
invadere, tyranni, .. Udskift tyranni med flervalg 1.
forbi den post, der er frit valgt komitéstyring.
Forfølg tyranni: FRK R7 Styring, der myrder,
henretter, invaderer, tortur er ondt erstattes
, bur, FRK R7 Korrupt, rigdom-apartheidsstyring
erstattes og retsforfølges: FRK R6

NULTOLERANCE til URETFÆRDIGHED!
Links til 'Chain of Evil' udvides af mange onde linketts:
Kendis-sport ~ Kreditudbyder ~ Bedragerisk emballage ~ Ejendom ~
Udenlandsk ejerskab ~ Franchising ~ Frigivelse ~ Globalisering ~
Indkøbscenter ~ Skatte unddragelse ~ Uoptjent ~ Union ~ Universitet
~ Velgørenhed ~
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Berømthed-Sporter en del af kulturen i Evil Chain.
Korrupt elitistisk grådighed og profitdrevet underholdning. Det er underholdning
at komme de kede ledige velhavende til gode. Afled den under privilegerede
opmærksomhed væk fra at indse, hvor udnyttet de virkelig er.

Sport-berømtheder, elitistiske underholdere, der gør alt for
at vinde, slå rekorder, tilbedes (idoliseret). Et behov for
sportsdeltagere for at få elitistisk anerkendelse + sponsorer
(parasitære rovdyrende profitorer) og en medskyldig trashy
Media skabte en vederstyggelighed: ''Berømthed-Sport'.

Kendissport deltagere, betales
(direkte, tilskud, sponsoreret, ..) professionelle
entertainere. For eksempel. Australian Rules Foot

- bold, bilracing, baseball, basketball,

Boksning, Skak, Cricket, Cykling, Golf, F1,
Ishockey, Gran-Prix, Sommer-OL, Para-OL,
Vinter-OL, Wrestling, Svømning,
Hestevæddeløb, Motorcykelløb, Tennis,
Gridiron, Fodbold, Rugby, Yachting ,. .
Kendis-sport har brug for formålsbyggende faciliteter

(Hall, Stadium ..), infrastruktur (Skinne, veje ..).
Dette spilder samfundets ressourcer og skaber
langsigtet (Shire) gæld. Disse faciliteter er et
energispild og skaber en masse affald. Stop med
at bygge disse faciliteter og nedriv eksisterende.

Disse begivenheder leverer underholdning, alkohol, cola, andre søde
drinks, hasardspil, usund mad (fedtet, fedtet, salt) ofte ledsaget af
vold (overfald, vrede, kaste genstande, hærværk). De skaber en masse
affald (flasker, dåser, mad, papir, plast) der skal gemmes
(landfil). Spil fører til kriminalitet: snyd (adelig, rigging af
resultat, ..).
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Kendissport en væsentlig årsag til shoppingafhængighed.
Marketing skaber efterspørgsel ved hjælp af loyalitet over for
lokale idoler (sport berømtheder)

at drive shoppingafhængighed (paraphenelia,
gear, skrammel, ..). Du er en fjols der betaler for
meget for tøj og fodtøj !!! Fans opfører sig som
zombier(tankeløs).

Kendissport gennem sponsorer øger
afhængighed: Alkohol, rygning, hasardspil,
shopping, stoffer, ... Disse tilføjelser
(Nultolerance) er en byrde for
enkeltpersoner, familier og samfund.
Sport berømtheder er Grådige medier kreationer for at øge
overskuddet for sig selv, andre grådige parasitære rovdrivende
profitorer (junkfood-forretninger, spiludbydere, alkoholproducenter,
pornografi, rygeproducenter, prostitution, ..). Når en berømtheds
popularitet aftager, kasseres de og erstattes med en ny berømthed.
Behovet for at forblive populær, vinde får sportsberømtheder til at udforske
deres mørke side. Umoralitet (Utroskab, nøgenhed, pornografi) bruges til at
få opmærksomhed. Stofmisbrug (Alkohol, rygning, steroider,
Narkotika) bruges til stress og holde
op med forestillinger. Grådige Trashy
Media bruger denne adfærd til at øge
overskuddet og til sidst til at dumpe
den berømthed, de skabte.
Brug af sport-berømtheder som roll-modeller, idoler, er uacceptabelt.
Sportskendisser er falske afguder, de fornærmer 1 GUD. Undervisere, der
promoverer kendissport, erstattes. Forældre, der tillader deres børn at spille
berømthedssport og tilbede berømtheder i sport, er uansvarlige dårlige
forældre. Fællesskabet genoplærer disse dårlige forældre.

Sport er fritidsunderholdning en hobby, der ikke fungerer. Doven(dum)
studerendes universitetsstipendium (sport). Universitet, sponsorer og
trashy Media skaber doven, dum ubrugelig sport cebrity. Dette slutter.
Universitetet er lukket, sponsoratet slutter, trashy Media lukker,
sportberømtheden får et lavt betalt job.
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Afslut Celebrity-Sport, nedriv spillesteder ..
Erstat med offentlig deltagelse Community Fritidsaktiviteter.

C redit - P rovide r> P redator - le nd er > Lo an - haj
Tilvejebringelse af kredit (kort, lån, pant) til fortjeneste er
tidligere udlån af en 'Loan-Shark' operation. Rovlån er
tilladt, opmuntret af korrupt kriminel regering. Predatory
långivere bruger kriminelle (Inkasso) at indsamle deres
kredit ved hjælp af følelsesmæssig, fysisk vold.
Kredit for fortjeneste Ender! Det er
udbydere, der er lukket, retsforfulgt, FRK
R6. Regering, der tillader eller tilskynder til
udlån, erstattes, retsforfølges, FRK R6
Depotformynder tolererer ikke-rentebærende lån, der ikke kan håndhæves. Du
betaler kun det udlånte beløb tilbage (ingen gebyrer, ingen renter). Du behøver ikke
betale tilbage, hvis du ikke kan gøre det. Hvis du gør det, når du kan, skal du ikke
betale mere end 10% tilbage af din ugentlige løn.

Gældsopkræver er lukket ned, bur FRK R6
Bedragerisk-Emballage (Forbrugerbedrageri) FRK/R3
Profittorienterede økonomier tillader umoralsk kriminel 'Bedragerisk Emballage (Forbrugerbedrageri)'. Forbrugerne har brug for beskyttelse mod
vildledende, uærlige og grådige parasitære rovdyrs-profitproducenter,
producenter og detailhandlere, der bruger 'Bedragerisk emballage'

(nedstørrelsesindhold) at drage fordel af (rip-off) af forbrugerne.

Eksempler på, hvordan det bedrageriske, uærlige og grådige system fungerer.

Et fremstillet produkt leveres i en pakke på 0,440 kg ved hjælp af deres
brandmærke. Det samme produkt er også mærket som et detailhandelsmærke

, men pakkeindholdet reduceres til 0,415 kg. Dette gøres, så
detailhandleren kan sælge sit hjemmemærke til en lavere pris end
producentmærket.Dette er for at narre (bedragerisk, uærligt, grådigt trick)
forbrugeren til at tro, at hjemmemærket er et godt køb på grund af dets
lavere pris. Når det faktisk er, fordi forbrugeren får mindre produkt
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der spares ikke, og nogle gange ender forbrugeren i virkeligheden med at
betale mere. Forbrugerbedrageri !!! FRK R3

1 producent pakker sit produkt i en pakke på 0,440 kg. Et andet mærke
bruger emballage i samme størrelse, men på en bedragerisk, uærlig og
grådig måde lægger man kun 0,425 kg produkt i. Hvis produkter sælges til
samme pris, opnår den anden producent større fortjeneste, og forbrugeren
får mindre produkt til samme mængde af penge. Forbrugeren er blevet
bedraget.Hvis den 2. producent sælger til en lavere pris, ser hans produkt
ud som et godt tilbud. Fordi der er mindre pro

- kanal i 2. pakke, det skal derfor sælges for mindre og ikke gøre det
til et godt tilbud længere. Den 2. producent håber på en bedragerisk,
uærlig og grådig måde, at forbrugeren ikke vil kontrollere vægten, da
hans emballage ligner konkurrerende produkter.Forbruger-svig! FRK
R3
Emballage leveres ofte med mindre end fuldt indhold (for stor emballage).
F.eks. Er emballage designet til at rumme 6 emner, men indeholder kun 5.
Dette bedrag er beregnet til at narre forbrugerne til at tro, at de får mere,
end de faktisk får! Forbrugerbedrageri !!! FRK R3
Få mindre> betal mere! En producent tilføjer mindre salt og eller sukker.
Etiketter produkt 'Reduceret' og opkræver mere! Reduceret er at formidle til
forbrugeren der var en ekstra omkostning(noget taget ud, reduceret). Derfor er
der brug for en højere pris.Ikke sandt, der er ingen ekstra omkostninger.
Producenten lagde mindre på, så prisen skulle være lavere.Forbrugerbedrageri !!!
FRK R3

Importerede varer pakket for at ligne det lokale produkt. Forbrugerbedrageri

FRK R3. Lokalt produkt pakket for at se fremmed, importeret. forbruger
- bedrageri FRK R3.

Må gøre:
Regeringen skal standardisere emballagens indholdsstørrelse (UCG PS-1).
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Standard skal gælde for kommerciel, industriel, personlig emballage.
Bemærk! Imperiale tiltag er forældede. Emballage kan også genbruges.

solid [gram (g)/Kg (Kg)/Ton (T))],
væske [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
PS-1 (Emballage-standard) dækker forbrugernes behov: ærlig let at
sammenligne produktmængder og emballage. Solide vægte(g / Kg / T),
Flydende vægte(ml / l / Kl) pakket, distribueret og solgt i de mængder, der
er vist i tabellen. Emballage skal kunne genbruges.

Ende Bedragerisk emballage

Etablere UCG PS-1 (Emballage-standard)

Forbrugervejledning
Faste, flydende vægte skal vise prisen for 1 kg/1l for at sammenligne
priser + den faktiske vægt og pris.

Produktet med laveste kg / l prisen er 'FORHANDLE'.

Understøtter PS-1 Packaging-standard

straffe Bedragerisk emballage
Ejendom (Arv)
I et selvisk grådighedsdrevet samfund ved en individs død
er det almindeligt at formidle position, magt og rigdom.
Oprettelse af en elite med ufortjent ufortjent position, magt og
rigdom. Denne adfærd er årsag og virkning af Wealth WealthApartheid, en forbrydelse, FRK R6.
Bemærk! Accept af en ejendom indebærer også accept af tidligere gæld, skyld
og ansvarlighed!
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Positionsarv slutter. Det erstattes med forfremmelse med
erhvervserfaring + videre studier + anciennitet.

Arv af magten slutter. Det erstattes med et frit flerkandidatvalgt
udvalg.
Ledelse af 1 er tyranni (Arvelig, politisk) det slutter. Ledelse af valgt
udvalg er retfærdig.
Arv af velstand slutter. Det hele går ind i offentlige indtægter.
Værge værge videregive viden kontinuitet, traditioner, memorabilia,
overbevisninger .. Værgemåls værge videregiver fællesskabsånd og
ansvar. Værge værge videregive filosofien om 1 GUD
1 TRO 1 Kirke. De videregiver også deres guide,'Lovgiver

Manifest '!

Udenlandsk ejerskab (Forræderi) FRK/R7
Tillad udlændinge at kontrollere, udnytte, eje, plyndre er SKAT!
Regering, der tillader udlændinge at drage fordel (Rip-off) of Locals
begår forræderi (forbrydelse). Regeringen erstattes og retsforfølges.
FRK R7. Udenlandsk ejerskab slutter uden kompensation.
Eksempler på hvordan udenlandsk ejerskabsforræderi fungerer:
Udenlandsk ejerskab ændre, ødelægge og ødelægge lokale: kultur, job,
traditioner, værdier ... Udenlandsk ejerskab plyndrer lokalt: Intellektuel
ejendom, Know How, ressourcer, formue ... Udenlandsk ejerskab slutter.
Frihandels slutter.

Udenlandsk ejerskab driver jord op, ejendomspriser. At lave
dem ikke overkommelige for 1St. boligkøbere. Stigende
hjemløse .. Udenlandsk ejerskab af 'Freehold' (jord, fast
ejendom) Ender. Det konfiskeres uden kompensation.
Udenlandsk ejerskab af enheder resulterer i
udenlandske lederstillinger. Nægter lokale at
have disse stillinger. Faldende salgsfremmende
muligheder, stigende ledighed ..
Dumming ned af lokalt personale. Dette slutter!

35

1 TRO 16.01.3.1 NAtm
Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være!

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

Udenlandsk ejerskab af produktionen resulterer i import af deres
forsyninger. I stedet for at købe lokalt. Også lokal intellektuel ejendom
tages offshore! Udenlandsk ejerskab af produktion slutter!FRK R7
Udenlandsk ejerskab af underholdning underminerer lokalt talent og deres
muligheder. Hjernevask af lokale for at blive fremmede kulturkloner, der
mister deres enhed. Udenlandsk ejerskab af underholdning er den største
trussel mod lokal kultur, skikke, dialekt og traditioner. Hvis du er amerikansk,
se amerikansk underholdning. Hvis du ikke er det, skal du ikke se amerikansk
underholdning. Udenlandsk ejerskab af underholdning slutter!
Udenlandsk ejerskab fører til lokal velstand, der går i udlandet. Efterlader
de lokale fattige og fattige. Udenlandske mestre, der ejer lokale
bondetjenere. Udenlandsk ejerskab slutter!FRK R7

Udenlandsk ejerskab of Franchises ødelægger lokal
forretning, unikhed og mangfoldighed. Undergrave
lokale traditioner, der tvinger uegnet fremmed kultur
til lokalsamfundet. Forræder lokale. Udenlandske
franchising slutter!

Udenlandsk ejerskab ressourcer fører til, at den udenlandske ejer
sælger ressourcerne billigt til sit hjemland til gavn for dem. Røver de
lokale for ressourcerne, deres rigdom.At lade udlændinge eje lokale
ressourcer er forræderi, FRK R7
Udenlandsk ejerskab af fødevareproduktion og maddistribution.
Resultat: Fødevareproduktion henvender sig til eksport, der efterlader
lokalbefolkningen med eksportafslag til høje priser. Også nogle lokale fødevarer
erstattes af en fremmed diæt. Udenlandsk ejerskab af fødevareproduktion og
distribution af fødevarer slutter!FRK R7

Udenlandsk ejerskab of Media er en invasion af stealth. Udenlandske
medier påvirker lokale til gavn for udlændinge.Ødelæggelse af lokal
kultur, arv, traditioner, korrupt politikere, regering. Regeringen mister
deres suverænitet, forråder den lokale befolkning, forræderi,FRK R7
Udenlandsk ejerskab fører til afpresning. Udenlandsk multinationalt krav
om, at en regering giver dem uddelingsmuligheder, skattefrihed og billig
arbejdskraft.Regeringen trues med, at hvis den ikke kapitulerer for
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Udenlandske ejere kræver. De vil finde en regering, der imødekommer
deres krav og flytter deres operation derhen.F.eks. Betaler den australske
regering regelmæssigt (100'ere af millioner) ud til udenlandske
multinationale bilfirmaer. De sendte Executive bonusser 'hjem og øgede
deres udenlandske aktionærers udbytte'.Bemærk! Australien sagde til sidst
nej til afpresning af udenlandske bilproducenter. Bilproducenter (Ford,
General Motors, Toyota) lukkede fabrikker og Custodian-Guardian bruger
ikke transport fra disse virksomheder, de kan ikke stole på.

NUL TOLERANCE TOMULTINATIONALER !!!
Udenlandsk ejerskab er mulig på grund af forræderi fra korrupt
regering. Regerings- og regeringsmedarbejdere, der letter dette
forræderi, skal erstattes og retsforfølges for 'Forræderi': FRK R7.

Må gøre:
Annuller udenlandsk ejerskab af: Aktiver, virksomheder, produktion,
primærproduktion, ressourcer, fast ejendom, immateriel ejendom, jord!
Uden kompensation.
Lovgiver, udenlandsk ejerskab, en forbrydelse: forræderi, FRK R7.
Aktiver, virksomheder, ejendom, IP, ressourcer, der allerede ejes af
udlændinge, konfiskeres uden kompensation.
Erstat udenlandske ejede virksomheder med Kron

(Community Run Owned non-profit)!
Support CROn! ShunMultinationals!

Udskift, retsforfølg (Forræderi) Regering, statsansatte, der tillader
eller tilskynder til udenlandsk ejerskab! FRK R7 Udenlandsk
ejerskab er en invasion og besættelse uden brug af militær
kraft. Forsvar dit samfund mod denne trussel.
Tillad kun import, der ikke konkurrerer eller erstatter lokale varer og
tjenester. Tilskynd lokal produktion og tjenester for at undgå at skulle
importere. Provinsiel selvforsyning er den bedste overlevelsesteknik.

'Annuller udenlandsk ejerskab'

'GEM Lokale job'
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Franchising (Forretningsmodel: kloning) FRK/R6
Franchising er et grådighed, fortjeneste kloning marketing system. Det
bruger en bestemt forretningsmodel end kloner i sig selv.Det er designet til
middelmådig lille profitabel kapitalist. At sprede kræft som(Globalisering)
over planeten. Kunder mister deres identitet. De ser ud og spiser det
samme i NewYork eller Berlin. Mindless Zombies. Dette slutter!

Franchising er kloning, er en billig tankeløs kopi.

Globalisering er anti-1 GUD!
Franchising ødelægger lokale traditioner, kultur, unikhed, mangfoldighed
. De fleste franchiser er 'amerikanske' eller baseret på amerikanske
markedsføringssystemer. De tilbyder ofte usunde produkter: F.eks. Junkfoodforretninger, USA og deres kulturkloner er hovedårsagen til 'Diabetes' -plaque,
'Overvægtig plak'(blubber mennesker)', højt blodtryksepidemi, acne ...
Franchises ødelægger lokalt køkken, mode ... Fællesskaber og regering, der
gør det muligt for udenlandske franchises at drive, forråde lokalt køkken,
arv, traditioner og befolkning, FRK R7.

Franchises ødelægge mangfoldighed ved at sælge 'Designer-tøj'. Disse
tøj er uniformer (jeans..) for folk, der forråder deres kultur og arv,
tankeløse, primitive, dumme kloner. Undgå disse dummies!
Franchises er hovedårsagen til indkøbscentre. Franchises er underbemandede
og bruger dårligt uddannede under betalt (juniorer, casuals)
personale. Shoppingcentre (shopaholics paradis) er store energispildere,
der har brug for mere forurenende kraftværker. De skaber også meget
affald. Luk alle franchiser!
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Franchises med deres smarte markedsføring (udnyttelse af menneskelig
svaghed og godtroende) er hovedårsagen til afhængighed: Shopaholic og
Gadget Junky! Franchises er underbemandede, bruger dårligt uddannede
under betalt juniorer, casuals. Kundeservice er dårlig eller ikke eksisterende.
De fleste 'gode tilbud' og 'salg' er svig!

Depotforældre mener, at franchising er anti-1 GUD fordi det
underminerer 1 GUD design af lokal unikhed og mangfoldighed.
Franchising er global trods 1 GUD Anti-globalisering.

Må gøre:
Konfiskere (uden kompensation) alle franchises og konvertere dem til
lokale Kron! Straffe Grådige franchisetagere bur dem, FRK R6

Støt lokal unik traditionel forretning (konverteret til CROn).
Beskyt din samfundsarv:

Modsætte sig franchising, globalisering og
Udenlandsk ejerskab
Frigivelse offentlig jord plyndret fra samfundet ... FRK R6
Frigivelse jord er offentlig jord plyndret fra samfundet af en
korrupt kriminel regering (korrupt kriminel regering fjernes, holdes
ansvarlig). Korrupt kriminel regering gav enten jord væk (huk) eller
solgte det til kriminel grådig, parasitisk, rovdyr, pro
- fiteers (jordspekulanter). Jordspekulanter er parasitter, der har behov
for genoptræning: FRK R6 Afslut frihed! Støt Shire jordbesiddelse!
Frigivelse jord bruges af investorer til at spekulere
(spille) håber at øge ejendomspriserne (profitering,
kapitalgevinst) benægte et samfund til rådighed
husly. Investorer bruger også selvejendom til
kriminel skatteundgåelse(negativ gearing), FRK R6
Nogle investorer rejser spinkle bygninger og opkræver
for dyre leje. Folk, der ikke kan betale, bliver hjemløse.
Investeringsejendom købes ikke rigtig til lejeindtægter,
men bruges som skatteunddragelse. Resultat
henfaldende menneskelig beboelse
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(folk flytter kakerlakker ud og gnavere flytter ind). Slumlords løs
ejendom uden kompensation og er bur,FRK R6
Frigivelse jord er privat ejendom jord. Fratagelse af samfundets anvendelse
af jord til gavn for alle. Frigivelse(Ingen overtrædelse) benægter brugen af
alle strande, sø- og flodfacade, benægter picnic på golfbanen.
. . . 'Rigdom-apartheid'. Det slutter!FRK R6

1 GUD skabte Planet Earth til at blive brugt og nydt lige så godt
af alle mennesker. Ejendom og privatejede boliger er
fornærmende over for 1 GUD. Frihold slutter!

Må gøre:
Al jord ejes af Shire (Lokal regering). Frigør jord som stjålne varer.
The Shire skal ikke betale nogen kompensation ved overførsel af
titel.Ejerbesætter kan blive i huset, indtil de ønsker at flytte eller dø.
Så tager Shire kontrol(der er ingen ejendom til ejendom).
Investeringsejendomme, både jord og bygninger, overtages uden
kompensation fra Shire. Investor retsforfølges for 'Crime against
Community' FRK R6 Investeringsejendom slutter!

GRATIS HO LDENDS !!!!!!!
Globalisering er ikke en del af menneskehedens skæbne.
1 GUDgjorde det meget klart
globalisering er ikke en del af
menneskehedens skæbne. 1 GUD
tro på 7 stammer udvikling
uafhængigt og separat (Kort). 1 GUD
ønsker mennesket at

'STOP' GLOBALISERING !!!
Bør menneskeheden ikke ''HOLD OP' globalisering
derefter 1 GUD vil handle. Vred ikke 1 GUD pas på 1 GUD
advarsel: Pulverisering af World Trade Center i New
York, amerikansk kreditkrise, City of London Brexit.
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Globalisering er en del af ondskabens kæde. Globalisering er blevet kapret af
grådige profitorer til at blive brugt til deres markedsføring af pyramider
(Frihandel) for at holde overskuddet voksende, indtil de løber tør for antal,
ressourcer. Fri handel er globalisering, det er drevet af multinationale
virksomheder, der udnytter arbejdskraft, sort post, undergraver regeringen.
Multinationale virksomheder underminerer et lands suverænitet. Fører til
korruption, udnyttelse! Demonter multinationale virksomheder konfiskerer
aktiver uden kompensation og bliver til lokaleKron.

Grådige profitorer har etableret propagandaorganisationer: G20
(Grådige tyve, hovedårsagen til forurening), G8 (Grådige otte, rigdom- apartheid),
IMF (Den Internationale Valutafond, globale lånehajer), WEF (World Economic
Forum, Greeds 'publizist), WTO(Verdenshandelsorganisationen, årsag til rigdomapartheid),. Disse organisationer hjerner vasker offentligheden, at grådighed er
god, fortjeneste er god, og globalisering er svaret på alle vores problemer.
Virkeligheden er, at globalisering bruges til omkostningsbesparelser. Ved at flytte
ind i lande, der har en lavere omkostningsstruktur

. Afskedige folk i et område og ansættelse af slave-arbejde i et andet.
Dette slutter. Regeringens, organisationer, personer er ansvarlige!

Lavere omkostninger opnås ved at ansætte børn under
alder i usunde usikre arbejdsområder. De er
underbetalt underforede, der arbejder lange timer
uden pauser, uden ferierettigheder, uden helbred

fordele. Mangler barndomsoplevelser, leg og uddannelse. Mens
grådige profitorer griner hele vejen til banken, der roser deres
Idol 'Globalisering'. Dette onde slutter! FRKR6
Hvor børn ikke er tilgængelige, anvendes en anden under
klasse kvinder. Kvinder behandles ofte dårligere. Mens de
arbejder under de samme umenneskelige forhold som børn,
må mange kvinder også give seksuelle favoriserer
(bliver voldtaget). Mange mænd udnyttes også, men ikke som

dårligt som børn og kvinder. Dette onde slutter! FRKR6

1 GUD”Design: 7 provinser!
Afrika, Amazonia, Amerika,
Europa, Mongoliet, Oceanien,
Persindia. Alle internationale
farvande slutter. De er opdelt
mellem de 7 provinser.
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Må gøre:
Alle globale organisationer: Sport,
politisk, militær, kommerciel,
underholdning er lukket.
Folkemigration stopper ' (ingen
flytning til andre provinser). Ingen
ferierejser til andre provinser.
Ingen global kultur. Globale organisationer, CN(Commonwealth Nations

) , FIFA (fodbold), G20, G8 (forurenere), IMF (Lånhajer), IOC (olym
- billeder), NATO (krigsforbryderlejesoldater), OPEC (forurenere), FN

(FN bringer elendighed, lidelse, ødelæggelse, død), .. er Anti-1
GUD. De er alle lukket.
Commonwealth af Nationer (CN) blev oprettet af
engelske pirater for at plyndre, sprede slaveri,
slavearbejde. I dag(CN) har marionetregimer
(regeringer) der hjælper med at plyndre deres land til
fordel for den engelske arvelige tyran. CN er opløst og
nationer frigivet.
FIFA en korrupt Celebrity-Sport organisation. Spilder
samfundets ressourcer. Er lukket, retsforfulgt:FRK R6 FIFA
spillesteder er revet ned, jord bruges mere fordelagtigt af
samfundets. Pro Sport slutter! Sport fungerer ikke, men en
ubetalt hobby.

IOC kører et cirkus (OL)at få lande til at spilde billi
- ons på freakshow underholdning. Underholdere stræber efter elit

- isme, der bruger lovlige, ulovlige kosttilskud, bliver unaturlige
freaks. OL er drevet af grådighed og spilder knappe ressourcer,
der er nødvendige for at eliminere fattigdom.En rædselside
- showet er tilføjet Paralympics her deaktiveres er bespottet.
Luk +FRK R6 IOCs spillesteder er revet ned, land er
bruges mere gavnligt af samfundets. Al finansiering til atletes ender.
Hvert tidligere og nuværende medlem af 'IOC' får,FRK R6
OPEC et oliekartel, der holder menneskeheden til
løsesum! Kartellet er opløst, dets medlemmer får:FRK R6 .
Brændende olie slutter! At omdanne olie til plastender!
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NATO den europæisk-lejesoldathær, der tjener amerikansk
global mobning og udnyttelse. NATO dræber civile,
ødelægger infrastruktur, hjem.Det er opløst, dets
krigsforbrydere, oprørere er bur: FRK R7 NATO med sine
masseødelæggelsesvåben: A (Atomar), B (bakteriologisk), C
(kemisk) er en største trussel mod menneskets overlevelse.

FN tjener egeninteressen i lande, der har vetoret. Disse lande er
de største våbenhandlere, der nægter menneskehedens fred.
FN har svigtet menneskeheden. Det er ikke stoppet:

Børnearbejde (Pornografi, soldatering, arbejde)
Folkedrab (massakrer: politisk, race, religiøs, ..)
Forurening (Atmosfære, luft, jord, rum, vand)
Tyranni (Arvelig, politisk, kredit, fortjeneste, formue)
Hjemløshed (Lån-hajer, Slumlords, velstand-apartheid)
Sult (Overvanding, forurening af ferskvand, spildevandsaffald)
Pornografi (Voksne, Dyr, barn, homoseksuel, blandet køn)

Fattigdom (kredit, diskrimination, arbejdsløs, velstand-apartheid)
Profitering (Cartell, kapitalgevinst, monopol, overpris, afdækning)
Slaveri (barn, gæld, voksen, prostitution, underbetalt arbejde)
Spild (Engangsartikler, skrotproduktion, overproduktion, emballering)
Rigdom-apartheid (Ejendomme, retfærdighed, skatteunddragelse, skatteparadis)

Afhængighed

(Alkohol, stoffer, hasardspil, overspisning, shopping, rygning)

Genetisk modifikation

(Dyr, mikroorganisme, planter, mennesker)

FN er opløst! Mennesket omfavner 'Law Giver Manifest'

Globalisering underminerer 1 GUDs design

Globalisering vreder 1 GUD!
Vred ikke 1 GUD!

Husk Babel-tårnet, husk tvillingetårnene (WTC) New York!
R
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Indkøbscenter, indkøbscenter ...det kapitalistiske detailhandel-system
af grådighed, fortjeneste, affald og forurening.

Indkøbscenter, indkøbscenter er en del af kapitalistisk-detail-marketing
- system med grådighed, fortjeneste, affald og forurening. Shoppingcenter, indkøbscenter
tilskynder til dobbeltarbejde. Kopiering er beregnet til at øge konkurrencen, reducere
priserne, give bedre service.Dette er Fantasy en kapitalistisk LIGE !!! ...

F.eks. 3 Supermarkeder sælger næsten de samme produkter til samme pris. 99%
af priserne er identiske, hvilket gør konkurrencen til en fantasi. Dublering er dyrt,
hvilket gør lavere priser til en myte.Omkostningsbesparelser, under
- bemandet, dårligt uddannet underbetalt (juniorer, casuals) personale
resulterer i dårlig eller ikke-eksisterende 'kundeservice'. Kopiering slutter!

Duplikering fører til spild af gulvplads. Mere Floorspace har brug for flere
installerede møbler. Bruger mere energi, hvilket skaber et behov for mere
forurenende kraftværker ..Alt dette skaber mere 'affald', 'forurening' og
omkostninger.

Handle ind Centre tilskynder til en natlig livsstil.
Shopping når det er mørkt.Dette er usundt
derfor 'Shire ' pålægge en 'Natforbud '.
Shoppingcentre er dyre at bygge, vedligeholde
, spiser meget energi, er spild. Kopiering
skaber en masse affald. Shoppingcentre, som
vi kender dem, slutter!
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Franchises er hovedårsagen til indkøbscentre.
Franchises er underbemandede, bruger dårligt uddannede under

- betalt(juniorer, casuals) personale. Franchising ødelægger
lokale traditioner, køkken, kultur, unikhed og
mangfoldighed. Beskyt dit samfund! Luk alle franchiser!

Der er en bedre måde: CROn Retail Bazaar Complex (CRBC).
Udskift indkøbscenter, indkøbscenter med CRBC.
CROn Retail modellen kombinerer alle detailbehov til fælles
klyngeophold i 1 detailkompleks. CROn Retail erstatter uden kopiering al
Franchise: Mad, Tøj, Variety ... CROn Retail erstatter fastfood-kloner med
en sund drikkevarebar. Bazaar er detailhandel med hjemmelavede
produkter og forelskede varer.
EN CRBC er et 4 niveau (Jordniveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3, solpaneltag)
bygning. Jordoverfladen er opbevaring, varer ind og varer ud til detailhandel,
Bazaar.

Niveau 1: CROn Retail-området inklusive Beverage-Bar.

Niveau 2: basaren, alt hjemmelavet, forkærlig.
Niveau 3: Kontor og arbejdere bryder området.

En CRBC er ved siden af 'SmeC'' (Shire medicinsk uddannelse Complex).
Begge er omgivet af kommunale klyngehuse og Shire Work Chapels.Alle er
en del af en Shire Oasis!

Udskift indkøbscentre og indkøbscentre med:
CROn Retail Bazaar-komplekser (CRBC).
Vejleders værge support, CRBC! De promoverer det, køber der, de
melder sig frivilligt og får rabat. CRBC er en del af Custodian
Guardians sociale liv. Et sted at mødes, ses ...

Efterspørgsel ! CRBC !
Skatte unddragelse Skatteundgåelse er en forbrydelse: FRK R6
Der er behov for skatter, så regeringen kan opfylde sin forpligtelse og
forventninger til sit folk. Folk, der undgår at betale skat, har ingen ret til det
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brug: Offentlig (uddannelse, sundhed, parker, pension, veje, transport, ..)
tjenester. Skatteunddragelse er en forbrydelse, FRK R6.

Skatteminimering er skatteundgåelse! Trusts er
skatteundgåelse! Fradragsberettigede donationer er
skattefremmende! Investorer bruger også selvejendom
til kriminel skatteundgåelse(negativ gearing).
Skatteunddragelse stjæler fra Fællesskabet! FRK R6 Gover
- nement, der tillader skatteunddragelse, erstattes,
opkræves: FRK R6

Skatpirateri! Skattelande opmuntrer udlændinge til at plyndre
deres hjemlande og deponere plynden i deres banker. Skattelande
er lukket ned.Deres banker, regering: FRK R6 En
skattebeskyttelsesregering skal også kompensere (tilbagebetaling,
strafkompensation, udgifter) de plyndrede lande.
Skattebeskyttelse: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda,
Cayman, City of London, Curacao, Cypern, Delaware, Dubai, Florida,
Jersey, Guernsey, Hong Kong, Irland, Isle of Man, Liechtenstein,
Luxembourg, Monaco, Nevada, Panama , San Marino, Singapore,
Seychellerne, South Dakota, Schweiz, Texas, Turks & Caicos, Vanuatu,
Vatikanet, Jomfruøerne, Wyoming.

SKATTAVIDELSE slutter!

Skyldige er aktiver fjernet og bur, FRK R6!

NUL TOLERANCE at SKAT UNDGÅENDE!

Uoptjent noget, der ikke opnås ved fortjeneste eller arbejde
Uoptjent kan være position, magt eller
formue individuelt eller som en kombination.

Uoptjent position, magt eller rigdom er
en del af den umoralske kultur i 'kæden

of Evil '. Uoptjent er ufortjent, antisocial, ikke retfærdiggørende er det ikke
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tolereres af samfund.
Uoptjent position: Arvelig, korrupt forfremmelse eller kriminel aktivitet
individuelt eller som en kombination.

Arvelig: Forældre videregiver stilling til børn ...
Korrupt forfremmelse: Udvidet familie eller venner fremmes ...
Kriminel forfremmelse: Forfremmet på grund af mobning,
trusler, vold ...
Uoptjent position annulleres og slutter. Arrangører fårFRK R6

Uoptjent magt: Arvelig, korruption eller anden kriminel aktivitet
individuelt eller som en kombination.

Arvelig: Monarki, royalty, politisk tyran, dynasti, ...
Korruption: Interessegrupper sætter en marionet ved magten ...

Kriminel: Kriminelle, angribere, besættere sætter en marionet ved magten ...

Uoptjent magt opgives, slutter. Arrangører fårFRK R7
UnearnedWealth: Arvelig, indkomst, arbejdsfordele, elitære frynsegoder
eller kriminel aktivitet individuelt eller som en kombination.

Arvelig: Ejendom ...
Indkomst: indkomst modtaget, men ikke optjent

For eksempel gevinst, udbytte, renter, leje, gevinster, ..

Arbejdsgoder: for højere lønklasser (frynsegoder, frynsegoder):
Forsikring (sundhed, tand, liv, pension), studere, rejse, ..
Elitistiske frynsegoder: Airtravel, Bodyguards, bonusser, børnepasning,
seminarer, ledsagere, klubmedlemskaber, rabatkredit, fitness-træner, ly,
forsikring (sundhed, tandlæge, liv, indkomst, pensionering), Limousine og
chauffør, fortjeneste, ferier, ..
Kriminel: For eksempel Afpresning, svig, identitetstyveri, tyveri, ...

Al ufortjent rigdom er konfiskeret, slutter. Arrangører fårFRK R6
Bemærk! Over arbejdsfordele og elitistiske frynsegoder er ikke
arbejdsrelaterede og skal ikke betales af arbejdsgivere. Medarbejdere, der
modtager en eller alle ovennævnte fordele, annullerer dem.
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Arvelig overførsel af position, magt, formue betyder også overførsel af
'skyld' og gæld. Forudsættere, forældre overfører deres onde, forbrydelser
og skyld til den næste generation. Den seneste generation holdes ansvarlig
for den tidligere generation.Depotforælder er imod arvelig trans

- Fer af position, magt og formue. CG support ansvarlig for
arvelig 'skyld' overførsel.

UNEARNED er UNDESERVED det SLUTTER !!!
Union (arbejde, arbejde, handel) repræsenterer elitære grådige arbejdere.
Baggrund: Arvelige tyrannier brugte et klassesystem til at fordele
rigets rigdom. Industrialisering skabte 2 nye klasser, privat ejerskab
(parasitisk, rovdyr, fortjeneste) stole på kredit og arbejdstagere uden
rettigheder og beskyttelse (slave arbejde).
De arvelige tyranner lavede hurtigt en aftale med iværksættere og
industriister (parasitisk, rovdyr, profitører). Royals og Royalist ville få
insiderinformation, tilbageslag og præferentielle tilbud (gør stadig). Det
private ejerskabskapitalist har ingen begrænsninger for, hvor meget de
kunne udnytte arbejderne og andre bønder. Royalisten ville vedtage
love, der ville beskytte grådighed, udnyttelse, privat ejerskab og
undertrykke, kriminalisere arbejdere.Uretfærdighed blev 'Rule of Law'.

Arvelige tyranner, royalister og privat ejer

- skib blev den mest onde form for regeringsførelse,
økonomisk anvendelse. Umoralsk, uretfærdig, anti-1
GUD! Det arvelige tyranni og kapitalismen slutter!

Arbejdere og utilfredse politikere erstattede nogle arvelige tyranier
med politiske tyrannier. Royalister med teknokrater. Privat ejerskab
med statligt ejerskab.Forretningsmonopol (privat stat) resulteret i
arbejdermonopol (fagforeninger). Politisk-tyranni slutter!
Fagforeninger blev oprettet for at skabe lighed for arbejdere. Fagforeninger
bruger kriminel adfærd (afpresning, intimidering, sabotage, vold, ..)
under lønforhandlinger. De ledes af elitistiske uni-uddannede teknikere, der
falsker social retfærdighed blottet for erhvervserfaring, medlemmer af det
kapitalistiske system.De plyndrer medlemmernes midler og misbruger mem
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- giver loyalitet for deres egne politiske ambitioner. Disse forfalskninger er

reason Arbejdsbevægelser ledet af fagforeningsledere er middelmådige kopier
af forretningsbevægelser. Dette slutter!

Må gøre:
Privat ejerskab, statligt ejerskab afskaffes og erstattes af 'Kron'.
Fagforeninger er afregistreret. Regeringens årlige fastsætter lønninger og
betingelser (wmw).

Statsejet enhed konverteres til at fungere som en 'Kron'. Privat
ejerskab konfiskeres uden kompensation og konverteres til et '
CROn (s)'. At være en del af en Kron er en del af samfundet.
''C'' samfund er et 'Shire''R'' kørt af 'D-mC'' (
Beslutningsprocesudvalg af 7)
''O'' ejes af sine arbejdere betalt wmw og frivilligen'' ikke til
fortjeneste (kunder, kunder drages ikke fordel af)
For økonomisk styring, lønninger og betingelser (wmw) er indstillet annu
- allieret af provinsregeringen. For den bedste økonomiske forvaltning er
alle lønmodtagere(wmw). Der er ikke mere behov for fagforeninger. De
afregistreres. Parasitiske fagforeningsarrangører kan nu udføre arbejde.

Universitet(Kollegium) korrupt elitistisk spildende uddannelse.
Universiteter er arrogante korrupte elitister. De
bruges som genvej til rigdom og magt. Korrupt
'Old Boys Network.Spild af samfundets ressourcer
og tidsspild af studerende! Manglende studenter
Erhvervserfaring er for meget betalt og under kvalificeret.
Universiteter forsømmer læreruddannelse for at jage placeringer. Hvilken fordel
- passer til administratorer, professorer, .. Hvem er overbetalt underarbejdet.
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Placering af jagteresultater på større campus,
flere campusser, campusser langt væk steder.
Campusbygninger store med mange tomme
rum. Ubrugelig forfængelighed store
landskabsparker og haver. Dette slutter!

Rangering af jagter resultater for at skabe ubrugelige grader.
Forlængelse af kurser. Tilskyndelse til skrivning af ubrugelig
specialeskrivning.At uddele værdiløs (Dis)Ærlige grader.
Rangering af jagteresultater, der giver overdådig
dyr underholdning (Elitist Celebrity Sport,
Theatre). Underholdere får stipendier. De
kvalificerer sig på grund af deres muskel- eller
underholdningsværdi snarere end brugen af
deres hjerne.
Administratorer, professorer, lærere, går
ikke på campus mere end 150 dage om
året, ikke mere end 4 dage om ugen, ikke
mere end 3,5 timer om dagen.
Gør dem til de lateste overbetalte
arbejdere i ethvert samfund .

I et halvt år kan studerende ikke studere (Administratorer,
professorer har fritid). Fordobling af tiden til mødet. Resultatet er, at
lærde spilder deres liv, og samfundet går glip af produktivitet.

½ om året fører til kedsomhed.

Denne kedsomhed fører til umoralitet

(Alkohol, stofmisbrug, sexorgier, ..)
og kriminalitet (Voldtægt, overfald,
mobning, hærværk, ..). Enheder er
det mest almindelige sted for HUS
at blive udnyttet og voldtaget.
Største lovovertrædere er forkælet rige afkom (Arrogant, sløv, doven,
modbydelig, ..) som normalt slipper væk med det. Forbrydelser fra universitetet

(Kollegium) underholdere, administratorer, professorer dækkes op.
Luk universitetet og retsforfølg!

En bachelorgrad består ofte af 24 fagmoduler og
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er ideelt gennemført på 3 år. Emner er dog ikke tilgængelige eller annulleret.
Forlængelse af studierne med ½ eller med 1 år. At spilde elevernes liv.
Tilskyndelse til at være inaktiv.

8 af de 24 fagmoduler er vigtige. Resten er ikke.

De fleste emner er forældede, når de anvendes år senere.
Resultatet af genuddannelse.Universadministratorer er:
studerende, liv, tid, velstandsvildere, hold dem ansvarlige,
FRK R7. Luk universitetets (College's)
nedriv dem og genopbyg som et Shire-arbejde kapel !!

Universiteter en genvej til Elitist til topstillinger. Ender! Værge-værge
Lærling Karrierevej erstatter den.Lærling> erhvervserfaring> yderligere
studier> forfremmelse efter anciennitet> erhvervserfaring> videre
studier> forfremmelse efter anciennitet, ...
UCG1-uddannelse understøtter 'Lær & Undervis'' studiemetode og '
Gratis offentlig uddannelse '. Leveret af sundheds-,
uddannelseskomplekser, Shire(SmeC) og Provins uddannelse

(PHeC, PDEc, CE). Fra ufødt til kremering.Lær &
Undervis, 1. Lær(forstå, forstå), så lær
(andre hvad du lærte). Derefter videregivet viden til de
næste generationer gennem viden-kontinuitet.
SmeC ''Shire medicinsk uddannelse Complex '

PHeC 'Provincial Hospital Education Complex '
PDEc 'Provincial Defense Emergency center '
CE 'Community Emergency service '.
Uddannelse er et samarbejde mellem forældre,
undervisere, læger. Det involverer gratis uddannelse, gratis
sundhed, lærlingeuddannelser. Ingen universiteter !!!

Universitetscampusser genbruges til provinsiel, Shire Free-uddannelse, Work
Chapels, ... Forfængelighedsparker, haver genbruges som markedshaver,
frugtplantager og helligdomme. Universitetsadministratorer, Educa

- tors udelukkes fra uddannelse, holdes ansvarlige FRK R ...
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Gratis uddannelse en 1 GUD givet privilegium !!!
Velgørenhed (Falsk)
Fradragsberettigede donationer er skatteundgåelse! Skatteundgåelse
stjæler fra Fællesskabet! Skatteundgåelse er en forbrydelse: FRK R6
Velgørenhed, der har skattefradragsberettiget donationsstatus, er falsk!
De er skatteundgåelsesordninger godkendt af korrupt regering. Doner
ikke til disse! Luk velgørenhed og konfiskere aktiver. Retsforfølgende
regering,FRK R6
Velgørenhedsorganisationer, der tilskynder til kreditkortdonationer.

Disse velgørenhedsorganisationer er dårlige, de
understøtter lånhajer. At sætte folk i gæld er umoralsk,
ondt og uacceptabelt for velgørenhedsorganisationer.Luk
disse velgørenhedsorganisationer og doner ikke til disse!
Luk kreditkortudbydere. Udskift regeringen.

Universets værge er modstandere af skattefradragsberettigede
donationer og kreditkort. De tror på, at du donerer, fordi du er ligeglad, vil
dele og være støttende. Ikke fordi du er egoistisk skatteundgåelse.

Enkeltpersoner bør ikke bruge kreditkort og sætte sig i gæld.

~
Iniatorer, medlemmer,
tilhængere af 'Evil Chain'.
Bliver ansvarlig. FRK R6
1 GUDgør dem ansvarlige.
1000'ers år med ondskab nærmer sig slutningen.

1 GUD ser og tager noter !!!
Manglende 7:

Vandalisme

Vandalisme kan være fysisk (Destruktiv), følelsesmæssig (sårende) eller
privat (misbrug af identitet). Der er planlagt hærværk, FRK R7 og
impuls vandalisme, FRK R3. Al hærværk er anti-community og
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anti-social adfærd. Vandalisme er en trussel mod samfundet. Ansvarlighed og
kompensation gælder.

Fysisk hærværk er ødelæggelse af personlige genstande, hjem, samfund,
provins, rum. Personlige ting inkluderer kommunikatorer, øjenbeskyttelse,
fodtøj, transport, ... Hjem inkluderer, indvendigt, udvendigt.
Fællesskab inkluderer bygninger, habitat, graffiti, infrastruktur,
transport, ... Provins inkluderer miljø (luft, land, hav), infrastruktur,
helligdomme, transport, forsyningsselskaber, .. Plads inkluderer kunstige
rumgenstande (satelitter, ..), bringe farlige organismer ind, transpor
- udstødning af farlige organismer, affald, forurening ..

Følelsesmæssig hærværk (EV) er sårende, forræderi, bedrag, .. Brug af sårende
tale er følelsesmæssig hærværk. At forråde bedrag er 'EV'.

Privat hærværk er misbrug af personers eller enheders privatliv.
Hacking, stjæling, bedrageri er privat hærværk.

Planlagt hærværk er planlægning, udførelse af hærværk for at
straffe en person, enhed, samfund, provins eller rum. Planlæggere,
udbyder af midlerne, bødlerne, passive tilhængere henrettes, FRK
R7. Arsonist, Saboteur, Terrorist gør alle former
[fysisk (Destruktiv), følelsesmæssig (sårende) eller privat (misbrug af
identitet)] af planlagt hærværk.

Impulsvandalisme er resultatet af alkoholisme, sindændrende stof,
provokation, raseri. Alcolic og stofmisbruger får en obligatorisk
sætning, der fordobles.Provoker og provokeret får det samme FRK R3.

Raged får, FRK R3.

Fællesskabs vadalisme inkluderer brandstiftelse, ødelæggelse af civil uro,
graffiti, forurening, sabotage, ... Provinsal hærværk inkluderer invasion,
piratkopiering, forurening, planlægningsfejl, ... Rumvandalisme er hacking af
menneskelige bygningsrumobjekter, rumtransport, forurenende rum, ...

Mislykkes ikke 1 GUD, samfund, familie, dig selv!

53

1 TRO 16.01.3.1 NAtm
Law-Giver Manifest Som det er skrevet, skal det være!

