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ALL Mediju Kodeksu ( žurnālists )
Meklēt Ļaunums, ziņot par to ~

Meklēt cilvēku interešu ziņas, ziņojiet par to ~
Ziņojums par News jūsu vietējā teritorijā ~ Vai tik
daudz pētījumu, kā laiks atļauj ~
Esiet drosmi s, bet ne pārdrošs ~ Vēlreiz
pārbaudiet avots precizitāte ~
Valsts ja Ziņas (tikai fakti) vai atzinums (Pieminēt aizspriedumi) nejauciet tos

Vai nav jāmaksā par interviju, informācija, datu (Audio / vizuālo) ~

Cieniet bez ziņošanas periodu izmēģinājumu (Court-Media) ~ Esi
neatkarīgs neļauj neko klusums jums! ~

Vai morālo integritāti ~
Cieniet bēdas, sirdssāpes & Loss ~
Mācīties, mācīt un zināšanu nepārtrauktību ~

Nekļūstiet atkarīgi alkohola, narkotikām, azartspēlēm, pornogrāfiju ~

Nekļūstiet bojāts, atriebīgs vai negodīgs ~

ALL Mediju Kodeksu ( Publisher, Producents )
Bring precīzu ziņu (tikai fakti) ~ prezentēs
viedokļus (Pieminēt aizspriedumi) ~

Izmeklēt Evil, korupciju ... ~
Pašreizējā zināšanas ēka informācija ~
Veicināt morāli ~ Izplatīt informētību par 1GOD " s jaunākais
ziņojums! ~
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Izmantojiet likums Devējs manifests kā ceļvedis, iedrošināt citus darīt to pašu! ~ Nerādīt vardarbība
pret cilvēkiem un dzīvniekiem! ~

Nerādīt pārošanos ar cilvēkiem un dzīvniekiem! ~ Nerādīt nedabisku uzvedību (Bērnu
molesting, tas pats dzimums, sajaukt dzimums) ~

Nerādīt Human kailumu jebkādā formā! ~
Nerādīt neko pretīgi, atbaidošs vai sickening ~
Atbildiet uz šiem jautājumiem katrā stāstā:

Kas? Kas? Kad? Kur? Kāpēc? Kā?

Par Glory 1GOD & labā Cilvēces

1GOD gaida dzirdēt no jums!

YY

YYY

Mediju Lūgšana
dārgs 1 GOD , Radītājs skaistākajām Universe Es precīzi ziņot,
nebaidoties, vai priekšroku Izpētīt drosmīgi korupciju un noziedzību
Censties neatlaidīgam atrast par "patiesību" izrādiet cieņu pret
sērojošo un ciešanām kopienā turpināt informēt labi, slikti, laimīgu
un sad Par sabiedrību Glory of 1 GOD & Good Cilvēces

Šī lūgšana lieto pirms katras mediju uzdevumu!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
maldinoša Media
Maldinoša mediju mēģina manipulēt ietekmēt sabiedrību, izmantojot "newspolls"
piemēram, Drukas mediji apgalvo miljons lasītāju, pieder newspoll: 368 pateikt "jā", 157 teiksim "nē".
Nākošā diena Pirmā lapa liela treknrakstā melnā Valsts:

Lasītāji Atbalsta Jā! 365 no miljons lasītāju atbalstīts Jā. Maldinoša,
maldinoša un negodīga, krāpšana!
Ne vairāk ziņu aptaujas!

Shun & Kauns maldinoša mediju tā īpašniekiem un darbiniekiem.

ZERO TOLERANCE maldinošus MEDIA!

2

1 Dieva likums, Devējs manifests Kā tas ir rakstīts, ka jābūt! Visi Media 14.12.3.1
N-At-m www.universecustodianguardians.org

1 Dievs 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbanka Guardians

Bad žurnālistika
virsraksts: Uztraukums par izmēģinājuma rāda zāles varētu lēni slimības gaitu! Pasniegts kā
"ļoti nozīmīgi", rezultāti revolucionāro izmēģinājuma ir pirmā reize, kad zāles ir pierādīts, lai
apspiestu sekām šo slimību. Tas ir viltus ziņas. Ņirgāšanās slimi cilvēki. Šis raksts sniedz
nepatiesu cerību. Tā ir reklāma, lai farmācijas uzņēmumu.
Headline ir maldinošs! Tas tiešām nozīmē, ka šīs zāles var būt pieejamas 15 20 gadus. Ja
tas kļūst pieejams tas ir pārāk vēlu, lai kārtējo slimniekiem. Ja tas kļūst pieejams tas būs
pārāk dārgi, lai slimniekiem. Šis produkts atvieglo diskomfortu. Tas nav izārstēt.
Tas būs daudz blakusparādības, par kuru jūs saņemsiet citas narkotikas. Tas ir farmācijas
mārketinga modelis: radīt pieprasījumu, izveidot atkārtotu s, nav izārstēt.

Šis raksts ir slikti žurnālistika. Šis žurnālists izmanto kā pārdošanas persona, lai radītu
pieprasījumu pēc šī farmācijas.

Šis žurnālistikas galiem veidu. Šī mediju galiem veidu.

Vienmēr ZIŅOJUMS EVIL
Glitz-Media
News Media apvienot ar izklaides Media & absorbēt Notekcauruļu
Media radot GLITZMedia ( negantība) !
Glitz Media samaitā News Media & krāpj patērētājus, uzrādot Gutter Mediji un izklaide
Media saturu, kā ziņas! Glitz Media News prezentē nepieminēt aizspriedumiem, melus,
nepamatotus faktus, daiļliteratūru, viedoklis, baumas, maldinoša aptaujas, .. kā News.
Tas parāda nicināšanu "Fair, Skumjas, Privacy", ... Ir bojāts, Glitz Media News
prostitūtas "pati reklāmdevējiem, alkatību, sponsoriem lobiju grupu, ..

Izklaide Media ir amorāli & slikts. Tā balstās uz izvirtību, alkatību, asinsizliešana
netikumība, kailums, pornogrāfiju un vardarbību, lai izklaidētu.
Rīkojoties talantu veido meklē labu pliks. Režisorus, producentus un scenāristiem ir
"pornogrāfisks cienītāji un vardarbība addics! Stāsts līnija sastāv no izvirtību, alkatības,
asinsizliešana kailums, netikumība, pornogrāfija un vardarbība. Neviens no burtiem ir
piemēroti roll modeļiem!
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Komēdija: Režisorus, producentus un scenāristiem ir "pornogrāfisks cienītāji!
Rīkojoties talantu veido meklē labu pliks. Stāsts līnija sastāv būt garlaicīgi, mēms,
viltus smejas, netikumība, kailums, ziepains cenšas būt smieklīgi, unfunny ... HE ir
mēms sleasy garīgi; Viņa ir giggly trash. Shun un kauns visiem iesaistīties!

Drāma: Režisorus, producentus un scenāristiem ir "pornogrāfisks cienītāji! Rīkojoties talantu
veido meklē labu pliks. Stāsts līnija sastāv no izvirtību, alkatības, asinsizliešana netikumība,
kailums, pornogrāfiju un vardarbību. HE ir seksuālās plēsoņa & vai homoseksuāls. SHE tiek
izmantots trash; bērni ir traucēklis, tomēr nepatikšanas especialy meitas. Shun un kauns
visiem iesaistīties!

realitāte: Režisorus, producentus un scenāristus rūpēties par tautu alkatību!
Dalībnieki korumpēti, pazemot, prostitūciju uz slavu un laimi. Stāsts līnija sastāv no
spēlētājiem ir bojāts, muļķīgi, nodevīgs, pretīgi, negodīgs, pazemojot sevi, kam nav
cieņas, naudas izsalkušo un slikts! Shun un kauns visiem iesaistīties!

Sports: Režisorus, producentus un scenāristus rūpēties par tautas slinkums un vēlas
skatīties citiem iegūt sāp! Stāsts līnija sastāv no replay nelaimes, uzbrukums, brutalitāti,
huligānisms, Cīņa, kļūdas ... Sports izklaide rūpēties par slinks augstākajā un viņa, kas,
nevis skatīties, tad sportot. Kas skatoties stuff sevi ar neveselīgas pārtikas un dzērienu. Izklaides
un narkomānijas: Alkohols, narkotikas, Over ēšanas, azartspēļu un smēķēšanas! Shun un
kauns visiem iesaistīties!

Glitz Media ir prostitūta ar alkatību, krāpniecisku, viduvējs, amorāla (Hear- teiksim, mājiens) ,
Pasaules, sabiedriskās domas manipulators, draudi (uzlaušana

, tālrunis pieskaroties) katram Kopienā sasniedz. Glitz Media vajadzībām demontāžas un tās īpašnieki
un darbinieki tur no jebkura veida plašsaziņas līdzekļiem.

Glitz Media izmanto News Media & Gutter Media veicināt Entertain- bas Media.
Kombinētā Glitz Media radīt Slavenības.

SLAVENĪBA Media
Mantkārīgs-Media rada Slavenības , viltus-elki ... mantkārīgs Media rada
sporta elkus (viltus elkiem) lai rūpētos par " HE ". Greedy Media izraudzīti sola sporta
dalībnieka hypes up to veiktspēju. Jaunais Celebrity Sports Idol šāda ideoloģija
elitārismu bija tur ir 1 uzvarētājs & The

4

1 Dieva likums, Devējs manifests Kā tas ir rakstīts, ka jābūt! Visi Media 14.12.3.1
N-At-m www.universecustodianguardians.org

1 Dievs 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbanka Guardians

atpūsties no konkurentiem ir zaudētāji. Uzvarētājs kļūst par viltus elks apbēra ar
bagātību un greznību ar dekadentu atpūtas brauc ļaunuma sabiedrībā.

Celebrity dzīve (Alkohols, izvirtība, narkotikas, ballītes, sex ...)
drupas veiktspēju. Celebrity sāk izmantot pretsāpju līdzekļus, steroīdus, stimulanti, ...,
lai saglabātu uzvarētāju. Šie viltus elkus tad iesniedz kā paraugu jauniešiem. Uzvarot
ir elitāra, elitismam samaitā un rada labklājību noved pie pārmērības amorālu
neveselīgu uzvedību. Celebrity sāk zaudēt ir nogremdēt medijos un sabiedrībā.

' Viņš ir " kas seko dievināt mantkārīgs Mediju sporta elks Slavenības ir termiņš 5
gadus vecs un ir nederīgas būt par tēvu. aizvainojošs 1GOD! Vai nevar būt "Moron"
vai apvainojumu
1GOD.

Greedy Media rada Royalty (Iedzimta Tirāni, ļaunums, cēlonis bagātības aparteīda,
injusted, ..) un izklaides elki
(viltus elkiem) lai rūpētos par " SHE ". Mantkārīgs Media izmanto fantastikas, Datorurķēšana,
pusi patiesību, baumas, melus, mājiens, stalking, foto
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(video) žurnālistiku, lai šo glancēts, spoža, Celebrity tenkas par slikts SHE. Šie viltus
elkus tad iesniedz kā paraugu jauniešiem. Slavenība sāk zaudēt savu apelācijas
sūdzību tiek izgāzti ar medijiem un sabiedrībai. Viņa ir, kas seko, dievināt Greedy
Media Slavenības. Daudzi kliedz, dusmu lēkme, krampji, kad viņi redz slavenība. Tie ir
nederīgas būt māte.

Greedy Media Izrādās noziedzniekus Slavenības radot elkus (viltus elkiem) par
nezinošs, gullible, morālās vāji un izmisuši cilvēki (Nekas dzīvot, ko bezjūtīgs
patmīlīgs biedrības noraidīts) . Mantkārīgs Media uzvedību izrādes nicinājums un
mēģina korumpētā valdība, tiesās un juridisko sistēmu.
Mantkārīgs Media nodrošina to, ka noziegums nav jāmaksā. Maksājot uz intervijām ir bojāta,
noziedznieks, JAUNKUNDZE / R4 !

Pārāk mīksta noziedzību
Valdība ir nobbled.

'11, 000 noziedznieki būs brīvs "
Mantkārīgs Celebrity Media (Gutter Media slikts viduvējiem cilvēkiem) ir vairījās un
izbāzt biznesu. X darbinieki netiek atkal nodarbināt Media! Saukt pie atbildības
Greedy-Media: JAUNKUNDZE- R6

FREE Runas ar morālo ierobežot !!!
Slavenības nav ziņu. Tie ir slikts tenkas.
Media, kas publicē slikts tenkas. Vai morāli nobankrotējušo. Tā ir vairījās,
kaunu, saucami pie atbildības.

Beigt.
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