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Kegagalan adalah melakukan yang salah moral, Jahat. Melakukan suatu yang salah moral menghina 1GOD . kesalahan
moral yang dikonversi ke Crime. Hal ini memungkinkan anggota parlemen untuk membentuk undang-undang yang
relevan. kesalahan moral yang sekarang kejahatan harus direhabilitasi bagi masyarakat untuk berfungsi.

Kegagalan adalah membiarkan turun komunitas, keluarga, teman & sendiri.
Kegagalan bertanggung jawab dalam Kehidupan & Afterlife. Ada 7 Kegagalan:

kegagalan menghina 1GOD
Kecanduan Kanibalisme Envy
sumpah palsu Plunder Egois ( Rantai
of Evil )

Perusakan

1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

Yy

ÿÿÿÿ

kegagalan ( Jahat ) - Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali
Anda yang paling indah (1 st Nama) Permintaan bantuan dengan menolak Kegagalan
Permintaan membantu dengan menghukum dedemit

Permintaan menghukum dari dedemit sekarang & di Alam Baka Biarkan
Baik berkembang & mengerut Jahat Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari
Manusia

Doa ini dibacakan di rumah atau di Gathering!

1

1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Hukum-Pemberi Manifest

Gagal 1: kecanduan perilaku kompulsif berulang-ulang ...
Ketagihan perilaku kompulsif berulang memuaskan kebutuhan yang dirasakan. Pecandu menipu
diri sendiri dengan tidak menerima bahaya perilaku mereka lakukan. Mencelakai diri sendiri,
keluarga, teman, pekerjaan-rekan & masyarakat.

Kecanduan yang
kegagalan:
(Moral tidak dapat
diterima)

adrenalin Makan (lebih) belanja Alkohol
Perjudian
Narkoba

Merokok

Pornografi Baru-Teknologi

pecandu (Pecandu) bodoh (bodoh) , mudah tertipu (bodoh) & lemah
(Menyedihkan) ! Mereka bertanggung jawab setiap kali.
Pecandu delusi! Pecandu tidak percaya mereka kecanduan selama mereka menikmati diri mereka
sendiri & memegang kehidupan mereka bersama-sama.
Realistis, kecanduan membatasi pecandu individualitas & kebebasan karena mereka menjadi lebih terbatas
dalam perilaku mereka. Mereka menjadi lebih berguna. Mereka menjadi beban yang lebih besar untuk
keluarga, teman-teman & masyarakat. Event- ually masyarakat adalah untuk mengambil alih menjalankan
hidup mereka.

Pecandu dengan kecanduan terlarang menikmati
sifat rahasia dari kebiasaan mereka! kecanduan
terlarang mengakibatkan penjara & kehilangan
harga diri. Tengoklah mengambil alih menjalankan
kehidupan mereka.

Pecandu bodoh (bodoh) , mudah tertipu (bodoh) & lemah (Menyedihkan) !
Ketika orang kecanduan, kesenangan mereka sering menjadi terfokus pada melakukan kebiasaan
mereka & menghidupkan kembali penarikan. Daripada berbagai pengalaman yang membentuk potensi
penuh mereka untuk kebahagiaan non-kecanduan. Sebuah tugas sipil, addics terus alway ini
bertanggung jawab.

Addicted menjadi ancaman bagi diri mereka sendiri & masyarakat . Mereka menjadi delusi,
bermoral, tidak jujur, curang, egois, tidak peduli & anti sosial. Sebuah tugas sipil, alway addics
laporan.
Pecandu membutuhkan bantuan & bantuan kelompok pendukung kejiwaan. Pecandu kambuh
dikarantina untuk melindungi masyarakat terutama kaum muda.
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1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

KECANDUAN - Doa

Yy

ÿÿÿÿ

Kecanduan-hari 12.2.7.

sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st nama) Bantu saya menjadi tidak
pecandu

Membantu Manusia mengandung kecanduan Menghukum penyedia
kecanduan dalam hidup & Afterlife Mari komunitas ini menjadi
kecanduan bebas Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan pada Kecanduan-Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
adrenalin Kecanduan
adrenalin, adalah hormon yang bertindak sebagai neurotransmitter. Ini adalah penyebab
utama reaksi stres untuk ancaman terhadap integritas fisik dari tubuh. Tubuh berjalan pada
cadangan darurat.
partisipasi yang berlebihan dalam aerobik, balap mobil, jogging, sky-diving, ...

Participient menjadi kecanduan adrenalin rush-dari kegiatan ini.
Pecandu ini menjadi tertekan ketika mereka tidak bisa mendapatkan 'rush' mereka.

Ketika Adrenalin dilepaskan ke dalam aliran darah bertindak untuk meningkatkan denyut jantung &
tekanan darah, melebarkan pupil, menaikkan tingkat gula darah & mengalihkan aliran darah dari kulit &
batin-organ. Orang-orang yang terus-menerus marah, merasa bersalah, atau mengkhawatirkan
membangkitkan hormon adrenalin mereka meskipun mereka mungkin duduk-duduk melakukan apa-apa
lagi. Marah, khawatir, bermeditasi.

Kebutuhan untuk kecepatan adalah penderitaan adrenalin. Setiap balap memberikan adren

- aline terburu-buru. Winning memberikan rush yang lebih besar. Tubuh manusia tidak dirancang untuk
kecepatan. Mereka tidak perlu untuk kecepatan. Menang adalah egois.
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Pemenang buru-buru mengarah ke menginginkan lebih.

Kehilangan leeds kecemasan. kecemasan ini menyebabkan
putus asa. Ingin menang di biaya apapun
(Kecurangan, penyalahgunaan zat, membunuh untuk menang, ...) .

perilaku anti-sosial memberikan adrenalin. Semakin menjengkelkan,
membuat murka besar terburu-buru. Tanyakan setiap punk jalan-teroris (Burnout,
wheelies, memotong, mendorong jalan, Tailgating, ekstra keras, ..) ,
geng
anggota (Bullying, perusak -ism, kekerasan) , pembunuh berantai (Menimbulkan rasa takut, sakit, kematian) . perilaku
anti-sosial adalah ancaman bagi masyarakat & adalah procecuted NONA / R1-7 Sebuah tugas sipil untuk
melaporkan, jalan-marah, berbahaya mengemudi, kecelakaan, bentuk lain dari intimidasi, perusakan &
kekerasan.

kegiatan berbahaya (Stunts, thrillseeking, ..) memberikan adrenalin.
Orang yang dinyatakan tidak bisa mendapatkan pemenang terburu-buru melakukan vities mengaktivasi
berbahaya. Kegiatan ini mendorong peniru yang terluka, terbunuh, membahayakan orang lain. kegiatan
berbahaya (Da) akhir, NONA/ R2 . Da Orang harus membayar untuk penyelamatan & expences medis.

Menjadi seorang pecandu adrenalin adalah penyakit. Mencari pertolongan! SEKARANG!

Alkohol Kecanduan
Alkohol dikonsumsi melalui minuman & makanan. Mengkonsumsi Alkohol menyebabkan perubahan
perilaku (kemabukan') . Kemabukan (Alkoholisme) adalah penyebab utama Kecelakaan, Serangan,
Pemerkosaan, Vandalisme. Pemabuk adalah beban, gangguan & ancaman bagi masyarakat,
menuntut mereka.

Alkoholisme adalah kebutuhan kuat untuk mengkonsumsi alkohol.
Seperti semua pecandu, Alcoholics menempatkan kebutuhan mereka sendiri egois di atas
bahwa orang lain & masyarakat. Alcoholics akan mengemis, meminjam & mencuri untuk minum! Alcoholics
membutuhkan pengobatan. Pengobatan terdiri dari pengeringan keluar! Pengobatan tidak
menyembuhkan. Pecandu alkohol segera telah kembali menjadi pemabuk!
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Bantuan terbaik untuk Alcoholics adalah untuk menghentikan ketersediaan Alkohol.

Produksi, pemasaran & distribusi Alkohol, ENDS!

ZERO TOLERANSI ke ALKOHOL !!!

KEKRISTENAN adalah penyebab utama penyebaran SEBUAH lcoholism.
Christian Idol (Idola palsu) Yesus (Mesias palsu) mengatakan kepada orang-orang Kristen untuk minum
Alkohol (anggur merah) . Kristen minum alkohol di pertemuan keagamaan & pertemuan non agama.

Christian HE & SHE minum alkohol sebelum kawin. Christian SHE
Alkohol minum terus menerus selama kehamilan & menyusui. orang
tua Kristen mendorong anak-anak mereka untuk minum Alkohol.
orang tua Kristen adalah orang tua yang buruk!

Seorang Kristen muda yang telah disapih pada Alkohol. Pada berantakan di
gereja melihat, Imam, orang tua, tetangga, teman, orang lain semua minuman (membuang
waktu) Alkohol. Seorang Kristen muda melihat orang tua minum alkohol di
rumah, Fungsi & Leisuretime. Seorang Kristen muda (HE & SHE)
ketika bersosialisasi dalam kelompok usia mereka menghadapi tekanan sebaya
untuk bingedrink dapat diterima. Muda Kristen HE mendapatkan SHE muda mabuk
untuk kawin atau pemerkosaan.

Kedua menjadi 'Sampah'. Malu, Shun, Sampah!
Christian-biksu tidak bisa menemukan inspirasi spiritual melalui berdoa
& membaca tulisan suci beralih ke alkohol untuk inspirasi spiritual. Tidak
senang, biarawan diproduksi Alkohol mereka sendiri. Memproduksi &
minum alkohol terus biarawan dalam keadaan konstan mabuk.
Sekarang mereka memiliki wawasan (La la tanah) .

Sekolah Katolik seperti Taverns. Kepala sekolah memiliki bar (Alkohol mahal) , Guru klub
sosial memiliki bar. Administrasi memiliki anggur
(murah) untuk mess & penggalangan dana.
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Setiap Jumat & Sabtu mabuk Kristen Bash, Pemerkosaan & Bunuh. Pada hari Minggu mereka Mengaku
mendapatkan Dimaafkan. Setelah mereka pergi ke mess untuk minum

(Alkohol) . Setelah gereja mereka pergi pesta-minum dengan teman-teman, keluarga.

Pesta-minum Kristen adalah penyebab utama 'Domestik-Kekerasan'.
1GOD adalah kecewa, tidak akan mengampuni & meminta pertanggungjawaban, begitu juga Manusia.
Setiap mabuk adalah bertanggung jawab.

Kristen karena mendorong konsumsi alkohol tidak dapat diterima sebagai agama atau
sekte. 1GOD tidak ingin Manusia menghancurkan kesehatan dengan mengkonsumsi
alkohol. 1GOD kecewa dengan
(Orang tua esspecially Kristen) kecanduan Kristen Alkohol.
Mengatakan TIDAK ke Kristen !!! Katakan TIDAK untuk Alkohol !!!
HARUS DILAKUKAN :
SHE bukan untuk kawin dengan mabuk HE. DIA tidak untuk kawin dengan mabuk SHE

. SHE minum selama kehamilan diletakkan di bawah rumah tahanan. SHE drin- raja saat menyusui
diletakkan di bawah rumah tahanan. Setiap masyarakat memiliki tugas perawatan untuk setiap yang belum
lahir, bayi yang baru lahir. Beralkohol SHE tidak cocok untuk menjadi orangtua. Asuh-orang tua
membesarkan bayi Beralkohol SHE.

Orang tua dengan anak-anak di bawah umur (SHE 17, HE18) bahwa minuman alkohol tidak dapat
diterima. Setiap masyarakat memiliki tugas perawatan untuk setiap anak di bawah umur. Beralkohol
Orangtua Kudus-Matrimony kontrak dibatalkan anak di bawah umur mereka dibesarkan oleh Foster-orang
tua.

Pendidikan-fasilitas Alkohol bebas. pendidik (Kepala Sekolah, Guru, Administrator) yang
membawa, mengkonsumsi alkohol dikeluarkan & dilarang Sekolah. Pendidikan-fasilitas
Kristen ditransfer ke pendidikan publik (Tanpa kompensasi) . Pendidik Kristen (Kepala
Sekolah, Guru, Administrator) dihapus & dilarang Pendidikan. Mereka sekolah-bar
yang dibongkar Alkohol mereka hancur!

setiap komunitas (Shire) memiliki tugas perawatan untuk rakyatnya

.

Alkohol ancaman kebutuhan masyarakat yang mengandung & cating eradi-. Setiap Shire

adalah untuk melarang Alkohol & menegakkan larangan tersebut.

Provinsi melarang produksi & distribusi Alkohol .
produksi ilegal & distribusi Alkohol dituntut: NONA -R6 Produksi yang ada / distribusi
Alkohol dihentikan & ditutup. Tidak ada kompensasi yang diberikan. Alkohol hancur.
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Deny gereja-gereja Kristen, Status amal kultus & pembebasan pajak. Membuat sedang mabuk Crime
sebuah, NONA -R2 Tidak ada jaminan untuk pemabuk.

Setiap Kejahatan yang dilakukan sementara ganda mabuk (X2) Rehabilitasi.

Air disaring untuk Kesehatan
yang baik !!!

Narkoba Kecanduan
Ini adalah pengetahuan umum bahwa pikiran-mengubah zat
(narkoba) adalah buruk bagi tubuh manusia. Namun 99% dari Obat-Junkies
mengambil obat oleh pilihan. Mereka baik extraordi- nary bodoh atau hanya
anti-masyarakat sampah. Jangan merasa kasihan Obat-Junkies masalah mereka
adalah diri ditimbulkan.

Cage ancaman ini kepada masyarakat, NONA / R4 . Manu

- facturers, Distributor & penyedia zat mengubah pikiran, ilegal
atau dilegalisir, dikurung, NONA / R7
Legalisasi pikiran-mengubah zat adalah pidana, hukum
yang buruk yang akan terbalik.
Setiap Kejahatan yang dilakukan saat berada di bawah pengaruh pikiran alter- ing
substansi (S) trebles (X3) Rehabilitasi. Berada di bawah pengaruh alkohol &
pikiran-mengubah zat Rehabilitasi meningkat dengan multiplier dari 5 (X5) .
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ZERO TOLERANSI ke
Pikiran-mengubah zat
makanan ( lebih) Kecanduan
Makan adalah penting kita tidak bisa hidup tanpa itu. Makan adalah suatu keharusan, makan berlebihan adalah
kecanduan. Overeaters (Blubber-Orang) dapat berharap untuk mendapatkan, blubbery, mendapatkan lebih banyak
berkeringat, ban lebih mudah, kesulitan menemukan gigi yang sesuai, menemukan kursi yang tidak nyaman ketat,
arteri kesulitan mengikat tali sepatu, telah tersumbat, tekanan darah tinggi, mendapatkan diabetes, mati muda,
kemungkinan memiliki anak obesitas .

Lemak baik untuk kuda nil & paus. Bagi manusia terlalu banyak lemak memuakkan. Kelebihan
berat badan membuat seseorang lebih lesu
. ban mudah, lebih dari napas, memiliki lebih sickies, menjadi beban bagi diri sendiri, keluarga, teman,
pekerjaan-rekan & masyarakat. Kelebihan berat badan tidak dapat diterima. masyarakat memiliki
kewajiban amoral & sipil untuk membantu.
Berhenti menjadi blubbery. End memiliki pemanis buatan alcohol & menggunakan dalam makanan atau minuman. Mengurangi
tajam menggunakan pemanis alami & mengurangi asupan
natrium, menggunakan garam beryodium hanya. Berhenti
makan makanan yang diproduksi. Tidak punya

lebih 100g daging hari yang mencakup deli.
Banquet, Pesta, Smorgasbord, lama-makanan jenis makan di luar. Selama
makan keluar. Mengkonsumsi Alkohol sambil makan keluar. Gurun berada di
luar. Makan kecil porsi adalah dalam. Minum air dengan makan adalah di.

Mematuhi Kustodian-wali 'Rutin Harian'. Mengurangi jumlah yang Anda makan untuk setiap makan.
Minum minuman tanpa gula. Hindari minuman fissy. Lakukan setiap hari hari & malam latihan. Amati
'Malam-Jam malam'. Berdoa:
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1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

LAPISAN LEMAK - Doa

Yy

ÿÿÿÿ

Hari Baik-kesehatan 12.1.7

sayang 1GOD, Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali Anda
yang paling indah (1 st nama) Terima kasih untuk memasok saya dengan minuman harian
& makanan Bantu saya untuk tidak makan berlebihan & menjadi blubbery

Saya berusaha untuk menjadi layak porsi kecil makanan setiap hari Semoga aku
terhindar masalah kesehatan menyakitkan karena makan berlebihan Untuk Kemuliaan 1GOD
& Baik dari Manusia
orang lemak menggunakan doa ini sebelum setiap umpan!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ZERO TOLERANSI ke Blubber
Perjudian Kecanduan
Perjudian menggunakan kelemahan manusia & penipuan untuk membawa kesengsaraan &
kemiskinan individu, keluarga & masyarakat. Perjudian promotor memangsa putus asa. envolves judi
taruhan (Pada apa pun) , lotere (Anda harus berada di dalamnya untuk menang) , berspekulasi (Berharap
peningkatan nilai aset)
lindung nilai (Asuransi, futures, opsi, ..) . Jangan merasa kasihan penjudi. Lemah, egois, bodoh ini individu
percaya bahwa mereka layak kekayaan belum diakui. Mereka tidak. Meminta pertanggungjawaban
mereka.
peserta hiburan kenyataannya adalah penjudi yang paling
memalukan. Mereka berperilaku menjijikkan, mengkhianati, menipu,
mempermalukan diri mereka sendiri & orang lain, berbohong, berjudi
bahwa mereka menang. Pemenang longgar kemenangan pajak
100% pada kemenangan. Pendapatan belum dikenakan pajak jauh.
Shun Pemain.

mengambil keuntungan dari masyarakat kelemahan adalah kejahatan, kandang
perjudian prov- iders, NONA / R7 . tempat perjudian (Betting-toko, Future-bursa, Kasino,
hiburan Reality, Stok-bursa) tutup. Confis- Cate semua keuntungan & aset penyedia judi
& gamb- profesional
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lers (Dana-manajer, tanah-spekulan, share-pedagang, futures-pedagang,
.. ) . Batal Freehold (Properti investasi) . Individuls' yang menang (Incl- udes pemenang reality
hiburan) , Longgar untuk pajak 100% pada kemenangan.

Penjudi bodoh, tertipu, orang jahat
egois. penyedia judi adalah penipu
parasit predator mencatut ini. Keduanya
BAD & bertanggung jawab.

ZERO TOLERANSI untuk Perjudian
pornografi Kecanduan
Pornografi adalah hiburan yang menggambarkan nafsu bermoral. Menonton akhirnya
mengarah menginginkan lebih, lebih aneh, lebih menjijikkan, lebih bejat, lebih
sickning. Pornografi kecanduan cabul.
penyedia pornografi mengandalkan bersedia & unwill- peserta ing. Penyedia
ini mengeksploitasi Alkohol & obat pecandu, orang tua dengan
demensia, budak anak, untuk berpartisipasi dalam hiburan mereka.

penyedia Pornograpy dikurung. NONA / R7
nafsu bermoral (Pornografi) adalah hiburan yang menggambarkan ketelanjangan, diri

- kepuasan, perkawinan: dengan binatang, anak-anak, jenis kelamin yang sama, lawan jenis &
trans-gender. penyedia (Media, tempat) jenis ini masuk

- tainment ditutup turun & NONA / R7 . Semua pornografi dihancurkan oleh Shire. Penyimpang
perlu mencari bantuan.

Menghapus rusak menghapus, .. Pornografi
Perbelanjaan Kecanduan
Anda memasukkan toko & Anda tidak bisa pergi tanpa belanja. Sebuah produk baru dilepaskan atau ½
tahunan 'Sale', Anda berdiri di luar toko selama berjam-jam, Anda harus menjadi 1 st untuk mendapatkan
produk (S) . Anda adalah seorang pecandu! Sebuah belanja-junkie! Anda membutuhkan bantuan. CG
Mengumpulkan & Shire memberikan dukungan.
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Pencatut serakah menggunakan pecandu ini untuk keuntungan mereka. Pemasar menciptakan sesuatu
yang baru (Biasanya tidak diperlukan, sampah) . Kemudian pasar sebagai sesuatu yang setiap orang harus
memiliki.

Kampanye Iklan terutama ditujukan untuk shopp
- ing pecandu. Penyedia untuk Belanja-Addicts & Sampah merupakan sumber besar dari sampah
& sampah. Iklan non-penting berakhir. Pengiriman Sampah-mail ke kotak surat berakhir,
pelanggaran: NONA / R4 . Non-penting memiliki pajak tambahan 50%
(sampah) dibebankan. Belanja junkie ini mencari bantuan.
Orang dengan penggunaan otak kecil, menderita kebosanan, memiliki terlalu banyak waktu menganggur, terlalu
banyak uang, menghabiskan waktu belanja mereka. Menghabiskan waktu sukarela Anda, itu lebih bermanfaat. Untuk
bersosialisasi menghadiri Gathering.

Merokok Kecanduan
Merokok kecanduan, sebuah kesengsaraan manusia! Perokok bau dari
mulut, pakaian mereka bau mereka bau atas sebuah ruangan. abu
mereka & puntung yang setiap- mana. Mereka kotor, menjijikkan,
perorangan- perorangan bau. Jauhilah mereka! Malu mereka.

Perokok kesehatan berisiko untuk diri mereka sendiri. Mereka membakar
mereka bibir, gigi, gusi, mulut, tenggorokan, tenggorokan & paru-paru menjadi
sakit, beban bagi masyarakat.

Perokok malas mengambil banyak asap rokok istirahat & diri ditimbulkan
sickies.
Perokok kesehatan berisiko kepada orang lain. perokok hamil menyakiti belum lahir mereka. Setelah
bayi yang baru lahir ini dihukum kehidupan mengalami masalah kesehatan. Mereka mungkin
memiliki cacat / cacat, .. Menyakiti belum lahir: NONA / R3 Anak-anak dari orang tua merokok adalah
untuk menuntut orang tua mereka untuk kompensasi.

Perokok yang lalai. Mereka mulai kebakaran, rumah, rumput,
hutan. Mereka bertanggung jawab, NONA /
R4 & membayar kompensasi. Perokok memecat orang terluka & / atau
hewan, NONA / R5 Perokok api membunuh orang-orang & / atau hewan,
NONA / R6

perokok pasif (serangan) menyakiti orang. Perokok yang menciptakan pasif
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asap dituntut, NONA / R3 . entitas (Hiburan, rekreasi, pekerjaan
... ) yang memungkinkan merokok dituntut, NONA / R3 & harus membayar compen
- sation. Pemerintah yang memungkinkan merokok diganti & dituntut,
NONA / R7 .

pada tahun 1951 * didirikan bahwa merokok tidak sehat ancaman yang parah.

Pemerintah & Pemerintah instansi / departemen yang tidak merokok 'Ban' gagal untuk melayani
& melindungi masyarakat. Retrospektif lation legis- dilewatkan & ini mendapatkan bersalah, NONA

* pagan Kalender

/ R7 .

Setiap individu atau kelompok, bisnis atau badan lain yang mempromosikan (Adv- ertising,
marketing, gratis) , memungkinkan (Orang tua, guru, pekerjaan, klub, restoran, tempat
hiburan) , keuntungan (Pemasok, produsen, transporter, grosir, pengecer) , Membuat
tersedia 'Merokok' aksesoris & / atau merokok, NONA / R7

Tidak peduli apa yang berisi 'Asap'.
Tindakan merokok adalah kesehatan
berisiko.

ZERO TOLERANSI ke MEROKOK !!
Teknologi baru Kecanduan
junkies baru-Teknologi dapat menjadi lucu. Mereka berkemah di luar pengecer menunggu untuk
membeli baru gadget harga di atas. Bagaimana konyol!

Baru-Teknologi pecandu mutasi konyol 'Belanja-Addiction'.
Mereka adalah penyebab terbesar dari sampah. Mereka membuang barang yang bekerja & memiliki penggunaan
yang panjang tanggal bye. Mereka tidak pernah belajar menggunakan gy baru--teknologi mereka. Karena
mereka tidak memiliki cukup lama. pecandu ini mengubah produk jangka panjang dalam sekali pakai. Mereka
adalah polusi. SHUN & MALU
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Kebanyakan New-Teknologi tidak dapat didaur ulang. Menciptakan limbah prob pembuangan

- lems untuk Shire & generasi mendatang. Misalnya rer microchip Manufactu membawa
keluar sebuah chip baru setiap 6 bulan untuk memenuhi pecandu New-Teknologi . chip
berfungsi sempurna dibuang. Sayang sekali. Lingkungan-vandalisme. Produsen,
distributor, NONA / R7
masyarakat perlu menetapkan pedoman. solusi CG, setiap saluran pro baru memiliki kehidupan
rak-7years. Hal ini tidak dapat diganti dengan model baru untuk 7years. Pelanggaran, NONA / R7

Orang-orang / organisasi yang menciptakan pecandu & kecanduan pakan
yang tercela, tidak bermoral, penjahat.

Mereka bertanggung jawab: NONA / R7 .
CATATAN !! Ini berlaku untuk semua 'Kecanduan'. Orang tua dari bawah umur (17 SHE, 18 HE) bertanggung
jawab. NONA / R1 . 1 st pelanggaran, 2 nd pelanggaran NONA / R2 .
longgar semua anak-anak mereka. tidak bisa mengurus di bawah umur lainnya.

Gagal 2:

kanibalisme

Kanibalisme adalah pembantaian tubuh manusia untuk makanan. Atau untuk trans- tanaman ke
manusia lain atau untuk percobaan. Kanibalisme adalah ing mutilat- tubuh untuk penampilan (kesombongan)
, Kriminal geng keanggotaan & agama.

Kustodian-Wali menentang setiap Kanibalisme.
Makan bagian manusia-tubuh & minum cairan manusia-tubuh. Primitif tidak dapat diterima bagi
orang-orang beradab berkembang. ism Cannibal- bahkan simbolik tidak dapat diterima: misalnya
Kristen (Orang kafir) di mess memakan manusia-tubuh (Makan cookies) & Darah minum (Menenggak
alkohol) . ritual ini berakhir. Paganisme berakhir. SHUN & MALU

Kanibalisme digunakan untuk transplantasi bagian manusia atau hewan dari 1 tubuh
yang lain. Beberapa bagian mungkin benar-benar telah tumbuh kembali (Labratory,
hewan) & Kemudian ditransplantasikan. Transfusi tubuh-cairan dari tubuh ke tubuh. kedua
Trans

- tanam & Transfusi akhir. 1GOD's-DESIGN memiliki awal & akhir.
Tanam & Transfusi dapat memperpanjang hidup. mengganggu 1GOD's-DESIGN
dari awal & akhir.
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Kanibalisme adalah memutilasi dari manusia-tubuh untuk penampilan (Kosmetik gery sur-,
implan) , Milik kelompok kriminal (Amputasi, tato, tubuh
- tajam) & agama (Body-piercing, circumcission, jaringan parut, tato) . Kanibalisme adalah
menghapus telur SHE untuk membuat 'TestTube Bayi'
(Bayi Rakasa) . Semua ini berakhir.

bedah kosmetik hanya digunakan bila ada cacat karena sakit atau karena kecelakaan. Hal
ini tidak selektif, katering untuk kesombongan egois.
sumber perawatan kesehatan tidak terbuang pada proyek-proyek kesombongan selektif. Setiap kesehatan
praktisi melakukan operasi selektif dideregestrasi, NONA / R6

Mutalations bagian dari milik geng-geng kriminal (Amputasi, tato, body piercing) & Kelompok
agama (Body-piercing, circumcission, jaringan parut, tato) , BERHENTI! Mutalation adalah
kejahatan masyarakat & penghinaan untuk 1GOD! Akuntabilitas (Lihat geng) NONA / R & Afterlife
berlaku.

SHE yang tidak dapat mereproduksi, menjadi Foster-orang tua atau mengadopsi. SHE tidak
memiliki 'Rakasa bayi'. Pencipta 'Rakasa bayi yang dereg- istered, akreditasi profesional
longgar & dikurung, NONA / R7 .

Kanibalisme, memutilasi, ... dalam hiburan (Game, video, ...) berakhir.
Ada entertaiment menggambarkan di atas, Shire menghancurkan. Orang-orang yang memproduksi,
mendistribusikan, acara (di muka umum) jenis hiburan mendapatkan, NONA / R7 .

Canabalism / mutilasi adalah Kejahatan
Gagal 3:

Iri

Envy rindu benci terangsang oleh individu lain, terlihat, keberuntungan, popularitas, harta,
kualitas, keterampilan, bakat, ... Tidak hanya ENVI yang

- orang ous diberikan bahagia oleh kecemburuan mereka, tetapi mereka juga ingin menimbulkan
kemalangan orang lain. orang iri juga mengungkapkan 'Shaden- freude' (Mengambil kesenangan) dalam
kemalangan orang lain.
Orang iri memotivasi diri untuk mengalahkan atau membatalkan pandang iklan saingan. Mereka mulai
informasi yang salah, rumor (menusuk dari belakang) untuk menghancurkan reputasi saingan. Mereka
encite tindakan main hakim sendiri terhadap saingan.

14

1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Hukum-Pemberi Manifest

Orang iri buta terhadap hal-hal baik yang mereka miliki dalam hidup mereka.
Mereka hanya fokus pada hal-hal lain memiliki yang mereka inginkan. Hal ini membuat mereka sakit
dengan iri, benci. Mereka mungkin menjadi kriminal, kekerasan.

orang iri membutuhkan bantuan. Mereka perlu re-mendidik. Mereka adalah untuk merangkul
1FAITH & yang 'Hukum-Pemberi Manifest'. Selanjutnya mereka mulai bermeditasi (Menemukan
ketenangan batin) . orang iri yang tidak berubah harus bertanggung jawab.

Envy adalah emosi yang berbahaya 'Gagal'. Orang iri harus mencoba untuk mengatasi kegagalan ini.
Jika perlu harus mencari bantuan. orang lain memperhatikan orang yang iri. Perlu untuk membantu.
Mengatasi iri hati adalah tugas masyarakat.

Iri jangan biarkan bernanah, ..

Gagal 4:

Sumpah palsu

Sumpah palsu melanggar sumpah, sumpah baik dengan bersumpah untuk apa yang tidak benar atau dengan
menghilangkan apa yang telah dijanjikan di bawah sumpah. Sumpah palsu adalah deliber

- i pemerintah RI memberikan bukti palsu di pengadilan atau mahkamah. Sumpah palsu adalah membuat laporan
palsu atau polisi statement.to palsu. Sumpah palsu adalah kejahatan, NONA / R3

Seseorang dapat bersumpah palsu di luar peradilan, penegakan hukum. Di tempat kerja, di rumah, untuk
teman-teman, .. Kata-kata berikut ini berhubungan dengan perilaku semacam ini: menyembunyikan,
menutup-nutupi, penipuan, penipuan, fabel, ketidakjujuran, distorsi, erroneousness, fabrikasi, pemalsuan,
kekeliruan, kepalsuan, kepalsuan, pura-pura, penipuan, kebohongan, fiksi, isapan jempol belaka, setengah
kebenaran, omong kosong, kepura-puraan, pura-pura, dongeng, benang.

Non sumpah palsu pidana sumpah palsu bermoral. perilaku tercela! Ini merusak,
kepercayaan & harmoni masyarakat. Jenis perilaku layak teguran & pengucilan. sumpah
palsu Pidana merusak, Keadilan temuan Kebenaran. NONA / R3

Sumpah palsu, perilaku tercela.
SHUN & MALU
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Gagal 5:

Menjarah

Penjarahan mungkin emosional, intelektual atau fisik. Kata-kata yang berhubungan dengan Perampokan: pencurian,
kejahatan, menggelapkan, haul, pencurian, angkat, menjarah, penjarahan, perampokan, hasil-hasil, perburuan,
razia, melanda, merobek, perampokan, mengambil, mengutil, rampasan, mencuri, pencurian, ... Ini adalah
Kegagalan a. Kejahatan.
Perampokan emosional berarti kasih sayang atau nikmat yang diperoleh dengan tipu daya.

Jenis penjarahan, tidak bermoral: menghasilkan Mempermalukan & pengucilan.

Ada Perampokan emosional yang kriminal: kecanduan, pemerasan, penculikan, NONA /
R7 .
Perampokan intelektual yang diperoleh secara ilegal intelektual-properti, know-how, identifikasi
pribadi, ... Rencana Intelektual Perampokan adalah kejahatan, NONA / R5 . Oportunistik Intelektual
Perampokan kejahatan, NONA / R4 .
Perampokan fisik berarti barang atau uang yang diperoleh secara ilegal. Direncanakan
Perampokan fisik kejahatan, NONA / R5 . fisik oportunistik Plunder kejahatan, NONA / R4 .

pemilik asing (Termasuk perusahaan multinasional asing) komit intelektual & / atau
fisik Perampokan ketika menggunakannya global.

pemilik asing menjarah pengetahuan lokal, kekayaan yang Pirates, NONA / R6 . entitas lokal menjarah
pengetahuan lokal, kekayaan yang Pirates, NONA / R6 . Perusahaan multinasional menjarah
keterampilan lokal, kekayaan yang Pirates, NONA / R6 . Pemerintah yang memungkinkan
'Pembajakan' mengkhianati rakyatnya. Hal ini diganti & bertanggung jawab, NONA / R7 .

Tahan perampok akuntabel, selalu
Gagal 6:

Egois ( Rantai of Evil )

Keegoisan, tindakan atau motif dari orang, pertimbangan kelompok atau organisasi kurang
untuk orang lain, masyarakat. Keegoisan terutama berkaitan dengan keuntungan diri atau
kesenangan. Keegoisan adalah penyebab & efek dari 7 link dari Rantai Evil:

Keserakahan > Pencatutan > Kekayaan > Limbah > elitisme > Apartheid >
Ketidakadilan .
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The 7links memiliki banyak link mutasi jahat:
Selebriti-olahraga ~ Kredit-Provider ~ kemasan Deceitful- ~ Perkebunan
~ -Kepemilikan asing ~

waralaba ~ Freehold ~ Globalisasi ~
Pusat perbelanjaan ~ Pajak-penghindaran ~ yg diterima tanpa kerja ~

Persatuan ~ Universitas ~ Amal ~

Rantai of Evil adalah penyakit masyarakat
Sebuah penyakit dengan gejala egoisme, korupsi & ketidakadilan.
Sebuah komunitas baik dari lokal memiliki tunawisma

(Tidur di dumpsters sampah) kurang makan
(Makan sampah) & berjuang (Mengintai oleh penagih utang,
diintimidasi, dilecehkan, ..) orang-orang.

Banyak orang yang pergi tanpa kebutuhan setiap
- hidup hari (Makanan dimakan, air bersih, layak pakaian & terjangkau,
nyaman, aman-shelter) . -Orang yang membutuhkan hidup dalam
kesengsaraan, yang sering menyebabkan penyalahgunaan zat (Merokok,
alkohol & zat mengubah pikiran) .
Ini adalah komunitas egois hidup yang 'Rantai of Evil' & gagal tugasnya kesusilaan
manusia. Apakah ini komunitas Anda? Jika demikian itu adalah tugas Anda untuk
mengubah keadaan.
Kegagalan untuk melakukannya adalah tidak bermoral adalah Kejahatan Anti-1 ALLAH. kebutuhan
jahat aset-pengupasan & kandang, NONA/ R6

1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

Yy

ÿÿÿÿ

CHAIN dari EVIL - Doa
sayang 1GOD . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali Anda yang
paling indah (1 st Nama) Permintaan bantuan dengan memegang anggota jawab dari Rantai of Evil
Minta bahwa Rantai anggota Kejahatan dihukum sekarang & di Alam Baka Minta Rantai anggota
Evil, Menghidupkan kembali-Bad selama 7 Generasi Biarkan Baik berkembang & Chain of
mengerut Jahat Untuk Kemuliaan dari 1GOD & Baik dari Manusia

Gunakan doa ini setiap kali Anda bertemu anggota dari Rantai Evil: Orang,
Asosiasi, Corporation, Organisasi, Pemerintahan, ...
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KESERAKAHAN > yang 'Rantai of Evil' dimulai ketika 1 orang, kelompok,
organisasi atau pemerintah egois ingin memiliki lebih banyak (Hal-hal
materi, inflyence & power) daripada individu lain, kelompok, organisasi atau
pemerintah.
Keserakahan adalah kepemilikan pribadi, mengklaim kekayaan intelektual, gearing negatif-, freehold,
pajak penghindaran, sumbangan pajak-deductible, ing speculat-, mengeksploitasi pekerja (Kerja santai,
perbudakan, di bawah umur, bergaji rendah, tidak sehat, lembur tidak dibayar, tidak aman, bekerja lebih
& lebih cepat) .

Keserakahan adalah kepemilikan pribadi (kapitalisme) . Kepemilikan pribadi memerlukan tidak
berbagi. Hal ini elitisme arogan. kepemilikan pribadi atas aset & IP

(Hak milik intelektual) berakhir. aset domestik & IP ditransfer
(Tidak ada kompensasi) ke Shire'. Bisnis yang dikonversi (Tidak ada ensation comp-) untuk ' cron
' ( Komunitas Run Dimiliki tidak-untuk-profit) !
Keserakahan adalah berspekulasi (perjudian) bahwa nilai-nilai aset, harga & pendapatan diterima
di muka akan meningkat. Berspekulasi artifisial menaikkan biaya & kredit-utang (Menggunakan
uang orang lain) mengakibatkan pengurangan keterjangkauan. Berspekulasi adalah
Anti-Community, bermoral itu berakhir! Negatif-gearing & Freehold dibatalkan! Stock & Futures
Bursa ditutup! Trading & Ends lindung nilai!

Keserakahan adalah Pajak-penghindaran (Tax-deductible sumbangan, pajak meminimalkan, penampungan
pajak) , Mencuri dari masyarakat. Pajak-penghindaran kejahatan,

NONA / R6 . sumbangan pajak-deductible adalah korupsi. dona pengurangan pajak

- tions akhir, ujung pajak meminimalkan, daerah pajak-shelter yang ditutup!
Keserakahan menciptakan kekayaan Apartheid! Kekayaan-Apartheid adalah
penyebab utama dalam hakim! Kekayaan-Apartheid & Ketidakadilan yang
bermoral, Anti-Community, Anti 1GOD. End Wealth-Apartheid Sekarang

!!!
Keserakahan mengeksploitasi pekerja. Serakah Bos Pencatutan digunakan. Sopir Slave kredo: kerja
santai, perbudakan, di bawah umur, bergaji rendah, tidak sehat, lembur tidak dibayar, tidak aman,
bekerja lebih & lebih cepat. kredo ini tidak bermoral, tidak sehat (Stres, kecelakaan, kematian) &
Anti-sosial. Bos yang berlaku sebagian atau seluruh kredo Slave-driver mendapatkan, NONA / R6 .

Tidak hanya individu yang serakah. Globalisasi adalah Keserakahan & Pencatutan
Globalisasi telah dibajak oleh pencatut Greedy yang akan digunakan untuk Pyramid mereka menjual
pemasaran (Perdagangan bebas) untuk menjaga keuntungan tumbuh
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sampai habis dari negara & sumber daya. Perdagangan bebas adalah globalisasi didorong oleh
bisnis multinasional mengeksploitasi buruh & merongrong
(Pemerasan) pemerintah. Ends GRATIS-PERDAGANGAN

HARUS DILAKUKAN :

Mengambil dari Serakah
Memberikan ke MISKIN
Menyita tanpa kompensasi dari Serakah semua aset
(Pribadi, komersial, ..) , Hak egois (Asuransi jiwa, swasta super, real, ..) .
Mengupas Serakah semua judul mereka (Turun-temurun, kehormatan & profesional) .

Menyangkal Serakah posisi kepemimpinan (Strip mereka dari posisi kepemimpinan yang ada, ..) .

Menerbitkan nama mereka & gambar (Internet, Kota-balai-malu-dinding ...) .
Menghukum Serakah SHUN MALU & kandang mereka, NONA/ R6 .

Menentang Keserakahan, Globalisasi, Freehold, Asing-kepemilikan, yang belum diakui,
Hak Cipta, Paten, Swasta kepemilikan, Estate ...

PENCATUTAN > keinginan egois menjadi kenyataan oleh, jujur, peduli, mengambil
keuntungan bermoral menipu orang lain, mendapatkan keuntungan lebih dari mereka (Pengisian
yang berlebihan, insider trading, hedging, iklan menyesatkan, mengeksploitasi
kelemahan manusia & ketidaktahuan, Slave-tenaga kerja, berspekulasi, korupsi,
penipuan, ...) . NONA / R6

Contoh Anti-1GOD & Anti-Manusia Pencatutan:
Penipu-kemasan memerlukan perampingan konten paket untuk meningkatkan keuntungan. Mengambil
keuntungan (Paracitic, predator, pencatutan) dari konsumen. NONA / R6
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pengisian yang berlebihan memerlukan mengambil keuntungan (Paracitic, predator, pencatutan) dari
kekurangan pasokan. NONA / R6

Penetapan harga memerlukan milik kartel sehingga memaksimalkan (Paracitic, predator,
pencatutan) keuntungan. NONA / R6

spekulan (Perumahan) menaikkan rumah keterjangkauan. Menyangkal keluarga berjuang
rumah. Peningkatan Kumuh & tunawisma. NONA /

R6
Pemerasan assembler multinasional di 'Country A' ingin manfaat & pajak istirahat dari
'Pemerintah A'. 'Pemerintah A' menolak! Multinati- assembler onal meminta 'Pemerintah
Negara B' Pemerintah ini setuju untuk tuntutan. assembler multinasional menutup bawah
produksi di Negara A karung pekerja bergerak

untuk 'Country B'. Keuntungan dikirim pulang &
dibayarkan sebagai bonus untuk eksekutif (Penjahat)
& Dividen untuk berbagi pemegang (Parasit) .

Bagaimana Multinasional (Ancaman pidana kepada masyarakat, kedaulatan & kekayaan) beroperasi;
Strip Asing-Negara dari sumber daya mereka, properti tual intellec- (Penemuan, pengetahuan,
paten, merek dagang) & kekayaan
(Produsen primer, real estate, sumber) dengan bantuan pemerintah yang korup. Dapatkan handout,
pajak-kebebasan & murah-tenaga kerja menggunakan surat hitam. Sebuah pemerintah mengatakan bahwa
jika tidak menyerah pada tuntutan nasional Multi mereka akan menemukan sebuah pemerintahan yang tidak
memenuhi tuntutan mereka (pemerasan) & Memindahkan operasi mereka. Mereka menggunakan korup
rumah Pemerintah mereka untuk mengintimidasi atau mengacaukan pemerintah asing lainnya untuk
membawa perubahan yang menguntungkan Multinasional. Jika ini tidak berhasil mereka problable memiliki
negara asal menyerang.

Ancaman terbesar bagi demokrasi Multinasional' s
Harus dilakukan

Mengambil dari Paracitic Predator Pencatutan
Berikan ke Membutuhkan
(Lihat Keserakahan harus melakukan) Tuntut mencatut : NONA / R6
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Ganti kepemilikan swasta dengan, cron !
membongkar multinasional (Untuk cron) mengadili CEO, Direktur, pemilik: NONA / R6

END pencatutan mengadili pencatut: NONA / R6

KEKAYAAN > The mendapatkan keuntungan lebih dari orang lain
terakumulasi dalam jumlah besar hal-hal materi, pengaruh & listrik (Jewelry,
Real-Estate, Pegawai Negeri, Luxury, Posisi Power, Pemerintah) NONA
/ R6

Kekayaan terakumulasi dalam 3 cara:

' Rantai of Evil', 'Ketidakjujuran', 'Real'.
kerja yang jujur keras tidak membawa kekayaan!
kerja yang jujur keras yang baik bagi tubuh & Soul.

Kekayaan adalah Anti-Community, tidak layak & tidak dapat diterima!
Menjadi kaya adalah predator menarik predator lain yang ingin juga memiliki kekayaan dengan cara apapun yang
mereka bisa. Kaya berusaha untuk meningkatkan kekayaan mereka & / atau tetap akan melakukan apa saja
termasuk: suap, bully, pajak-menghindari, menipu, membunuh, berbohong, mencuri, pajak-Menghindar.

Pemerintah korup membeli & dikendalikan oleh perubahan kaya hukum untuk membuat " Ketidakadilan".
Ketidakadilan ini Anti 1GOD !!! Pemerintah korup & Ketidakadilan diganti. Kaya harus
bertanggung jawab:

aset - dilucuti & NONA / R6 .

Kekayaan penyebab utama Jahat!
AS Bankir Creed: Hanya miskin & membutuhkan membayar pajak.

Kaya membayar Akuntan & pajak-Menghindar.

Bankir, kaya & Akuntan! NONA / R6
Penelitian menunjukkan berjuang, miskin & membutuhkan membayar lebih
untuk segalanya. Kaya mendapatkan diskon volume & gratis. NONA / R6 : untuk
kaya!

21

1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Hukum-Pemberi Manifest

Hanya miskin & membutuhkan dikurung. Kaya mendapatkan yer hukum-.
Jika perlu, oleh korupsi, perlindungan pemerintah.

NONA / R6 : untuk Kaya & Rusak Pemerintah
Kaya adalah penyebab utama amoralitas, pornografi & versi per- lainnya! Kaya adalah penyebab
utama pencemaran & sampah! Mereka percaya bahwa mereka lebih layak daripada yang lain,
menciptakan elitisme & kekayaan-apartheid! Kaya ingin menjaga & / atau meningkatkan kekayaan
mereka korup & menyuap pemerintah untuk membawa keluar di-hanya Hukum! Membayar kaya (Expences)
denda. Yang membutuhkan, miskin pergi ke penjara.

Kaya adalah Parasit, yang 'Rantai of Evil'! Kaya yang dibuat tabel accoun- karena adanya
Anti-Sosial, Anti-Community & Anti 1GOD tingkah laku!

Kaya adalah aset-dilucuti, dituntut & direhabilitasi! NONA/ R6
Setelah Rehabilitasi, kaya tidak diperbolehkan untuk memiliki aset apapun! Mereka bekerja untuk
Komunitas di 1x WMW sampai mereka mati! Catatan! Kaya tidak berhak ke Old-Age Pensiun!
Mereka harus bekerja sampai mereka mati!

Kaya Ancaman Komunitas & Lingkungan!

Tidak ada yang layak untuk menjadi kaya !!!!!!!
LIMBAH > mentalitas manusia tidak bisa menangani terlalu banyak hal (Hal-hal
materi, pengaruh & power) mengakibatkan kebosanan, menginginkan lebih,
amoralitas, limbah. Sharing, mengorbankan, harmonisasi lebih baik.

Manusia-desain memerlukan kemauan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kesulitan & strictions
con perlu ditangani. Harapan (Mimpi) & Justice (Accountabi- lity) ada untuk membantu! Berkurangnya Hope
& Justice merusak threa- sepuluh keamanan & Kelangsungan Hidup!

Contoh Anti 1GOD & Limbah Anti-Manusia:
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Terlalu banyak uang_ memenuhi mimpi. Kehabisan mimpi untuk memenuhi
_ mengarah ke kebosanan, eksentrisitas, kecanduan, amoralitas,
kriminalitas, menginginkan lebih, penimbunan ... NONA / R6

Terlalu banyak uang_ menyebabkan mendapatkan pengaruh yang tidak semestinya dalam masyarakat yang
mengidolakan Uang & Limbah itu menciptakan. pengaruh uang korup, dimungkinkan oleh Masyarakat yang
pelacur itu sendiri untuk Kekayaan & limbah!

Terlalu banyak uang_ menyebabkan membuang-buang uang
pada non-penting: Alkohol, Antik, olahraga Celebrity-, Narkoba,
Perjudian, Bermoral seks, Jets, Perhiasan, Mansions,
sehat-diet, kesombongan, Limusin, Penthouses, Yachts, ...

Terlalu banyak uang + semestinya pengaruh = Power. Power naik cara ini rusak! Daya korup
berubah menjadi Ketidakadilan & Tirani. Tirani berakhir, NONA / R7 .

Terlalu banyak uang memicu 'Penimbunan-naluri'.
Terus apa yang saya dapatkan & menumpuk lebih banyak! Apa milikku adalah
milikku, apa yang Anda ingin saya cara yang saya bisa.

Aku ingin semua! Cukup tidak pernah cukup & saya tidak akan
berbagi!

Akumulasi kebutuhan Kekayaan melindungi dari pencatut serakah lain & Pemerintahan
Sosial-Keadilan. Sumbangan pajak-deductible untuk anggota DPR memastikan mereka
memahami siapa yang mereka wakili. pencatut serakah lainnya diurus melalui penipuan,
ketidakjujuran, intimidasi, ... Competition & bersedia Politians terkena, kesalahan
informasi, rumor, media promosi intimidasi.

Kaya penggunaan daya untuk memastikan Hukum yang ada untuk melindungi
mereka dari Pajak bayar ing, memiliki kerugian & ketika mereka memiliki
kerugian mereka diselamatkan oleh Pemerintah Rusak (AS Wallstreet, UK Kota
London, Cina) . Kaya tidak membayar pajak belum mendapatkan manfaat dari
setiap hal pemerin- ment menyediakan.

Kaya adalah Parasit, masyarakat kekayaan pemboros
non-penting & penimbunan NONA / R6
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Kaya dukungan Pembuang & penimbun Globalisasi. Mereka beroperasi asing pajak havens
yang mereka memarkir whealth mereka. Semua Pajak-havens ditutup turun & Asset-dilucuti,
Pemerintah mereka dikurung, NONA / R6

Mengambil dari Pembuang Berikan kepada Masyarakat
HARUS DILAKUKAN : ( melihat Keserakahan harus melakukan) menghukum Pembuang . NONA / R6

Menentang & END: E

negara T kapak - havens ~ P rivate - Sendiri
ership F reetrade F ree ho ld ~ G lobalizati di Un ited Na ti di s
CN ~
elitisme > Memiliki terlalu banyak, mengarah ke percaya pada infalibilitas (Menjadi lebih baik & lebih layak
maka orang lain) . Elitisme pada dasarnya berarti (1 orang atau kelompok percaya bahwa mereka ter
Lebih baik diambil daripada yang lain, layak lebih non-penting, lebih menghargai, lebih banyak hak ..) arogansi
egois. Elitisme keturunan: Ambisi, apartheid, arro- Gance, korupsi, ketidakjujuran, penipuan, diskriminasi,
ketidakpercayaan, keserakahan, di-Keadilan, kecemburuan, pencatutan, keegoisan, penyalahgunaan
zat-, Mitra dari-menang ,. ..

Contoh Anti 1GOD / Anti-Manusia Elitisme:
Elitists bersekongkol untuk menyerahkan diri hak tambahan dengan mengorbankan semua
orang lain. Yang merupakan diskriminasi & eksploitasi orang lain untuk tujuan kepuasan diri
sendiri. Elitis sombong masyarakat anti egois, tidak dapat diterima. MALU mereka, SHUN
mereka !!

elitists (Biru-darah, raja, kaya & megalomaniacs) percaya karena mereka berkembang biak
mereka dilahirkan untuk memerintah negara & beberapa lembaga. Darah biru * s, raja, kaya &
megalomaniacs mendukung perkembangbiakan in yang buruk bagi specie (Gen yang rusak) . " Sakit
arogansi".

Wali Kustodian menentang turun-temurun: tirani, kekayaan, posisi & kekuasaan.

* Biru darah pembuangan kotoran dari manusia-tubuh.
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Perguruan sombong elitis yang korup. Mereka digunakan sebagai jalan pintas untuk kekayaan &
kekuasaan. Korup 'Old Boys Jaringan'. Pemborosan sumber daya masyarakat &-buang waktu dengan
siswa (Derajat tidak relevan, terlalu banyak waktu luang, membayar lebih pendidik, ..) ! Mahasiswa
kurang pengalaman dengan pekerjaan dibayar lebih. Tutup Universitas.

Permainan Olimpik (musim panas musim dingin) yang elitis, korup,
boros & dis jujur. Mereka adalah hiburan elitis (1 pemenang & banyak
pecundang) Membuat utang besar untuk 'Shire' untuk menghibur
sumur off!

Batal Olimpiade & menutup IOC.
Olimpiade adalah tidak juara, Lapangan Pahlawan, idola atau roll-model. Mereka egois, serakah, beban
parasit kepada masyarakat. Mereka menyiksa tubuh mereka, lebih-berolahraga, menggunakan suplemen
hukum & illigal. Kemudian dalam kehidupan mereka adalah beban bagi sistem perawatan kesehatan
masyarakat. Mereka menyia-nyiakan sumber daya yang langka masyarakat untuk tempat pelatihan, tempat
Olimpiade, infrastruktur. Ganti Pemerintah yang menghabiskan pada Olimpiade

Kompetitif olahraga profesional yang elitis, korup, tidak jujur. Didukung oleh bermoral Media
serakah sampah menciptakan & membuang Selebriti Sport. Kompetitif olahraga profesional, yang
disponsori oleh kecanduan penyedia (Alkohol, judi, merokok) , Yang mengarah ke kecurangan,
perjudian, penggunaan penyalahgunaan tubuh & pikiran mengubah substansi, menciptakan
roll-model tidak cocok, ... Kustodian Wali menentang olahraga kompetitif.

Universe Wali Kustodian percaya bahwa setiap orang adalah pewaris bersama
dari semua sumber daya alam, penemuan & properti tual intellec-, kemungkinan
& peluang akumulasi masa lalu & sekarang (Keadilan sosial: pemerataan semua
sebelum mentionad untuk semua orang) .

Keadilan sosial adalah 1GOD diberikan tepat. Elitisme adalah keadilan anti sosial, Anti 1GOD. Elitisme
tidak bermoral, kriminal & tidak dapat diterima. Hukum melayani mayoritas. Hukum minoritas yang
menguntungkan elitisme yang korup, tidak adil & diganti. Pemerintah yang mendorong & memelihara
elitisme tidak layak untuk memerintah. Mereka diganti & dituntut: NONA / R6
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Must-D0: Membatalkan elitisme > Mendirikan Persamaan

sekolah elitis menjadi sekolah umum!
rumah sakit elitis menjadi rumah sakit umum!

pensiun perumahan elitis Transfer Ini untuk shire pensiun rumah!

pantai pribadi menjadi pantai publik!
Klub Golf berubah menjadi pasar-kebun!
Perguruan berubah menjadi cron bekerja-kapel!
Olimpiade & Sport Arena Kompetitif yang dihancurkan!

piala elitis & catatan dihancurkan oleh shire !
klub swasta apapun menjadi domain publik!
Freehold menjadi masyarakat shire Properti!
Swasta kepemilikan berubah menjadi cron !

Hereditary-Tyranny menjadi bebas Multichoice komite terpilih!
APARTHEID > The ' memiliki semua' diskriminasi, melihat ke bawah & mempermalukan ' Memiliki
Tidak itu ( kekayaan Apartheid) . Kekayaan Apartheid adalah distribusi kekayaan yang tidak seimbang
komunitas!
Yang tidak sama distribusi kekayaan adalah bermoral, Anti-1 ALLAH! Kekayaan Apartheid tidak
adil, kejahatan: NONA / R6

Peningkatan Kekayaan Apartheid meningkatkan risiko keamanan untuk nity tual. Semakin cepat
distribusi kekayaan yang tidak seimbang masyarakat berkembang semakin besar kemungkinan adalah
anarki & sipil-kerusuhan! Kekayaan Apartheid adalah unac- ceptable & itu akhir ini! Parasit Predator
pencatut, kekayaan penimbun harus bertanggung jawab, NONA / R6

Contoh Anti 1GOD & Anti-Manusia Kekayaan Apartheid:
Perkebunan lewat pada kekayaan, posisi & listrik meningkat Kekayaan Apartheid. Misalnya Monarkis

& Swasta kepemilikan, Dinasti, ... ini akhir ini!

Globalisasi negara-negara kaya pengganggu (Blokade, kredit memeras, menggulingkan
pemerintah, sanksi, invasi) miskin & bangsa berjuang dalam menjual sumber daya mereka dengan
harga murah. Multinasional Pencatutan Con-
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glomerates memeras negara-negara miskin. Sehingga mereka dapat mengeksploitasi orang miskin mereka
sebagai anak-buruh & budak-buruh yang bekerja berjam-jam underpaid, tidak sehat, tidak aman, ... ini akhir
ini!

upah ketidaksetaraan penyebab utama Kekayaan Apartheid! Misalnya Untuk setiap 1 $ pekerja AS
mendapat bayaran tertinggi pencari nafkah dibayar 13 $. Semakin tinggi sampai skala Anda pergi lebih
Manfaat menendang & penerima top juga mendapatkan tunjangan! Ini berakhir! Membayar lebih, serakah,
karyawan parasit harus bertanggung jawab.

Un-layak Manfaat meliputi: asuransi (Kesehatan, gigi, hidup, perlindungan pendapatan) ;
penitipan anak, tunjangan pensiun, studi penggantian, cuti sakit, liburan, cuti panjang ... Un
pantas Perks: mengambil kendaraan rumah, kartu kredit, dibayar: perjalanan, hotel, restoran
kunjungan, kegiatan rekreasi (Golf, tenis, ...) . alat tulis, tant Accoun- (Penghindaran pajak) ; ... Manfaat
& Perks lebih meningkatkan upah ketidaksetaraan. Untuk setiap karyawan dibayar tertinggi,
20 Pekerja bekerja keras dapat digunakan. Manfaat un-layak & tunjangan, berakhir!

Memperluas Kekayaan Apartheid jalur cepat untuk Ketidakadilan!

Harus dilakukan: Akhir Kekayaan-Apartheid

Mendirikan Kekayaan-Kesetaraan
Perkebunan: menyampaikan kekayaan, posisi & kekuasaan, berakhir! Aset menjadi General
Pendapatan! item pribadi & Knowledge-Continuity diteruskan (Perkebunan) ! Catatan! Menerima
kekayaan, posisi & listrik, juga memerlukan mewarisi rasa bersalah & kewajiban.

Globalisasi: Perusahaan multinasional yang dituntut ( NONA / R6 ) & disman- tled menjadi
lokal cron ! Pemerintah yang mendukung globalisasi diganti & bertanggung jawab, NONA /
R6 .
Swasta-Kepemilikan: berakhir! Komersial (Kecil, besar, multi-nasional)
menjadi cron ! Transfer domestik untuk ' shire ' !
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Keuntungan: berakhir! Impas non-profit berlaku!

upah: ketidaksetaraan digantikan oleh Kustodian Wali WMW !
KETIDAKADILAN > 6 link sebelumnya di Rantai timbal Jahat untuk cor- ruption dari sistem hukum
& Ketidakadilan (Misalnya Pengangkatan, Bad-Law, Korup-Undang, Estate, Swasta kepemilikan,
yang belum diakui, Self-regulasi, pajak-penghindaran, ..) . Ini berakhir! Kustodian Wali Keadilan
berdasarkan 'Hukum-Pemberi manifest' menggantikannya.

Ketidakadilan anak: pemukulan, mengemis, menganiaya, tenaga kerja, pedofilia,
prostitusi, keprajuritan, pelaku bom bunuh diri, ...
Ketidakadilan anak adalah bentuk terburuk dari Ketidakadilan, kegagalan kesatuan comm-.
Ini berakhir! Bersalah harus bertanggung jawab!
Perempuan Ketidakadilan: kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan gaji,
pemerkosaan, prostitusi, agama, pelecehan seksual, perbudakan, ...

Wanita Ketidakadilan, kegagalan masyarakat dibahas! Bersalah harus
bertanggung jawab!
Ketidakadilan masyarakat: Keserakahan, Pencatutan, Kekayaan, Sampah, Elitisme,
Wealth Apartheid. Komunitas Ketidakadilan dibahas! Bersalah harus bertanggung jawab!

Bad Hukum Ketidakadilan: Freehold, Hak Cipta & Paten (Hak milik intelektual) ,
Privatisasi Utilities, Donasi Pajak-deductible, ... Hukum buruk dicabut! Dihitung sejak
0.1.1.1! Re-dihukum (Wajib) .
Rusak Hukum Ketidakadilan: Diplomatik Imunitas, Double Jeopardy, Plea-tawar,
Imunitas, Statuta Keterbatasan, Privilege, ...
Hukum korup dicabut! Pencabutan adalah dihitung sejak 0.1.1.1 (2004/01/01)

Re-dihukum (Wajib) .
Ketidakadilan agama: selibat, sunat, mengusir,
pengampunan, penganiayaan, pedofilia, hak istimewa,
sacrefice, diskriminasi perempuan, ...
Mencela, Shun ketidakadilan agama & menjadi
Kustodian-wali! Tahan ulama akuntabel.
Setiap orang memiliki Ketidakadilan moral yang & Civil-Duty untuk mengakhiri. Meminta
pertanggungjawaban orang-orang yang penyebab & efek Ketidakadilan. Ganti pemerin- ment yang
memungkinkan Ketidakadilan. Tahan politisi akuntabel.
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Ketidakadilan Governance: Pembunuhan, tion corrup-, eksekusi,
menyerang, penyiksaan, tirani, kekayaan-apartheid, ... Ganti Tirani
dengan 1 pilihan ganda melewati tiang dipilih secara bebas Komite
Gover- nance. Mengadili Tirani: NONA / R7 Pemerintahan yang
assassinates, mengeksekusi, Menginvasi, menyiksa adalah Kejahatan
kembali ditempatkan & sangkar . NONA / R7 Korup & Wealth-Apart- Heid
Governance diganti & dituntut: NONA / R6

TANPA TOLERANSI untuk Ketidakadilan!
Link dari 'Rantai of Evil' yang diperluas oleh banyak linketts jahat:
Selebriti-olahraga ~ Kredit-Provider ~ Penipu-kemasan ~ Perkebunan ~

kepemilikan pihak asing ~ waralaba ~ Freehold ~ Globalisasi ~
Pusat perbelanjaan ~ Pajak-penghindaran ~ yg diterima tanpa kerja ~ Persatuan ~ Universitas

~ Amal ~

Selebriti-Sport merupakan bagian dari budaya Rantai of Evil.
Korup keserakahan elitis & hiburan laba didorong. Hal ini ment entertain- untuk
menguntungkan menganggur kaya bosan. Alihkan di bawah perhatian istimewa dari
menyadari betapa dieksploitasi mereka sebenarnya.
Sport-Selebriti, penghibur elitis yang melakukan apa saja untuk menang,
memecahkan rekor & disembah (Mengidolakan) . Kebutuhan peserta Sport adalah
untuk mendapatkan pengakuan elitis + Sponsor

(Pencatut predator parasit) & Media sampah terlibat
menciptakan kekejian: ' Selebriti-Sport '.
Selebriti-olahraga peserta, dibayar
(Langsung, hibah, disponsori, ..) penghibur
profesional. E g. Australian Rules Foot
- bola, Auto-balap, Base-bola, Basket, Tinju, Catur,
Cricket, Bersepeda, Golf,
Hoki es, Gran-Prix, Gridiron, Horse- balap,
Motor-Racing, Olimpiade, Para-Olimpiade, Rugby,
Sepak Bola, Berenang, Tenis, Yachting,
Winter-Olimpiade, Gulat, ...
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Selebriti-olahraga membutuhkan fasilitas tujuan membangun

(Hall, Stadion ..) , infrastruktur (Rail, Jalan ..) .
Ini sumber daya masyarakat limbah & sering menciptakan jangka panjang (Shire)
hutang. Fasilitas ini merupakan pembuang Energi & membuat banyak
sampah. Berhenti membangun fasilitas ini & menghancurkan yang ada.

Peristiwa pasokan hiburan, Alkohol, Cola, minuman manis lainnya, Perjudian & sehat-makanan (Berminyak,
berlemak, asin) sering disertai dengan kekerasan (Penyerangan, kemarahan, melempar benda-benda,
vandalisme) . Acara ini menciptakan banyak sampah (Botol, kaleng, makanan, kertas, plastik) yang perlu
menyimpan (Landfil) . Perjudian mengarah ke kejahatan: Kecurangan (Nobling, tali-temali dari hasil, ..) .

Selebriti-olahraga merupakan penyebab utama dari Belanja-Addiction. Pemasaran
menciptakan permintaan dengan menggunakan loyalitas kepada berhala
lokal (Selebriti Sport) untuk mendorong belanja-ddiction (Gigi, sampah,
paraphenelia) . Anda adalah orang bodoh membayar terlalu banyak untuk
pakaian & alas kaki !!! Fans berperilaku seperti Zombies (tak ada artinya) .

Selebriti-olahraga melalui Sponsor meningkatkan
Kecanduan: Alkohol, Merokok, Perjudian, Belanja,
Narkoba, ... Kecanduan ini merupakan beban
individu, keluarga & masyarakat.

Sport-Selebriti Greedy-Media kreasi untuk meningkatkan keuntungan bagi diri mereka
sendiri & serakah-pencatut lainnya (Junk-food outlet, penyedia judi, produsen alkohol,
pornografi, produsen rokok, prostitusi ...) . Setelah popularitas selebriti yang berkurang
mereka dibuang & diganti dengan selebriti baru.

Kebutuhan untuk tetap populer, untuk memenangkan mengarah Sport-Selebriti untuk mengeksplorasi sisi gelap
mereka. ketidaksusilaan (Perzinahan, Ketelanjangan, Pornografi) digunakan untuk mendapatkan perhatian. penyalahgunaan
zat (Alkohol, Merokok, Steroid,
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Narkoba) digunakan untuk stres & untuk menjaga
penampilan. The Greedy Trashy Media menggunakan
perilaku ini untuk meningkatkan keuntungan &
akhirnya membuang Selebriti yang mereka ciptakan.

Menggunakan Sport-Selebriti seperti roll-model & Idols, tidak dapat diterima. Selebriti Olahraga adalah idola
palsu mereka menghina 1GOD. Pendidik yang mempromosikan Selebriti-olahraga diganti. Orang tua yang
membiarkan anak-anak mereka untuk bermain Celebrity-olahraga & ibadah Sport Selebriti adalah orang tua
yang buruk tidak bertanggung jawab. Komunitas ulang mendidik-yang ini orang tua yang buruk.

Sport adalah waktu luang hiburan hobi tidak bekerja. Malas (bodoh)
siswa mendapatkan beasiswa ini Universitas (olahraga) . Universitas, Sponsor & Media sampah
membuat malas, bodoh tidak berguna Sport-Cebrity. Ini berakhir.
Universitas ditutup, Sponsorship berakhir, Menutup sampah Media, olahraga selebriti mendapat pekerjaan
yang dibayar rendah.

Akhir Selebriti-Sport, menghancurkan tempat ..
Ganti dengan partisipasi masyarakat kegiatan Community Leisure.

C redit - P rovider> P redator - le nd er > Lo sebuah - hiu Menyediakan Kredit (Kartu, kredit,
gadai) untuk keuntungan atory pred- meminjamkan 'Pinjaman-Shark' operasi. Predator ing lender
diperbolehkan & didorong oleh korupsi kriminal Gover- nment. penggunaan penjahat
predator-pemberi pinjaman (Penagih hutang)
untuk mengumpulkan kredit mereka.

Kredit untuk Ends keuntungan! Hal ini penyedia ditutup &
dituntut, NONA / R6 Pemerintah yang memungkinkan & /
atau mendorong pinjaman predator replac- ed, dituntut, NONA
/ R6
Kustodian-wali membenarkan non-bunga pinjaman tidak dapat dilaksanakan. Anda hanya membayar kembali
jumlah pinjaman (Tidak ada biaya, tidak ada bunga) . Anda tidak harus membayar kembali jika Anda tidak dapat
melakukannya. Jika Anda lakukan, ketika Anda bisa, tidak membayar kembali lebih dari 10% dari upah mingguan
Anda.

Utang-kolektor ditutup turun & sangkar NONA / R6
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Bohong- Pengemasan ( Konsumen-penipuan) NONA/ R3
Laba berorientasi ekonomi memungkinkan kriminal bermoral ' Deceitful- Kemasan ( Penipuan
konsumen) '. Konsumen membutuhkan perlindungan dari penipu, tidak jujur & serakah
pencatutan produsen, produsen & pengecer yang menggunakan 'bohong-kemasan' (Down-sizing
konten) untuk mengambil keuntungan (meretas) konsumen.

Contoh bagaimana sistem penipu, tidak jujur & serakah bekerja.
Sebuah produk yang diproduksi datang dalam paket 0.440kg menggunakan label merek mereka.
Produk yang sama juga dicap sebagai merek pengecer rumah-, tapi isi paket dikurangi menjadi 0.415kg.
Hal ini dilakukan agar pengecer dapat menjual mereka di rumah-merek dengan harga lebih rendah
daripada merek Pabrikan. Hal ini untuk menipu (Curang, tidak jujur & serakah trik) konsumen ke dalam
pemikiran bahwa rumah-merek adalah tawar-menawar karena harga yang lebih rendah. Padahal
sebenarnya, karena konsumen kurang mendapat produk tidak ada tabungan & kadang-kadang
konsumen dalam kenyataannya berakhir berbayar ing lagi. Konsumen-penipuan !!! NONA / R3

1 produsen kemasan produk dalam satu paket 0.440kg. Merek lain menggunakan ukuran kemasan
yang sama tetapi dengan cara yang curang, tidak jujur & serakah hanya menempatkan 0.425kg
produk dalam. Jika produk yang dijual dengan harga yang sama, 2 produsen membuat keuntungan
yang lebih besar & konsumen kurang mendapat produk untuk jumlah yang sama uang
dibelanjakan. konsumen telah tertipu. Jika 2 produsen menjual dengan harga lebih rendah,
produknya terlihat seperti tawar-menawar. Karena ada kurang pro

- duct dalam 2 paket oleh karena itu harus menjual kurang, tidak membuat tawar-menawar
lagi. 2 produsen berharap dalam, dis secara jujur & serakah licik, bahwa konsumen tidak
akan memeriksa berat badan sejak kemasan nya terlihat mirip dengan produk yang
bersaing. penipuan konsumen-! NONA / R3

Kemasan sering datang dengan kurang dari isi penuh (Lebih dari ukuran packag- ing) . Misalnya
Kemasan dirancang untuk menahan 6 item tapi hanya berisi 5.
tipu ini dimaksudkan untuk menipu konsumen di percaya mereka mendapatkan lebih banyak maka mereka
benar-benar mendapatkan! Konsumen-penipuan !!! NONA/ R3
Dapatkan kurang> bayar lebih! Sebuah produsen menambahkan sedikit garam & / atau Gula.
Label produk 'Mengurangi' & biaya lebih banyak! Mengurangi adalah untuk menyampaikan kepada
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konsumen ada tambahan biaya (Sesuatu yang dibawa keluar, dikurangi) . Oleh karena itu harga yang lebih
tinggi diperlukan. Tidak Benar, tidak ada biaya tambahan. Produsen menempatkan kurang dalam, sehingga
harganya harus lebih rendah. penipuan konsumen-!!! NONA / R3

barang impor dikemas untuk terlihat seperti produk lokal. Konsumen-penipuan
NONA / R3 . produk lokal dikemas untuk melihat asing, yang diimpor.
Konsumen-penipuan NONA / R3 .

Harus dilakukan: Pemerintah adalah untuk standarisasi kemasan ukuran konten:

padat [ gram ( g ) / Kilogram ( kg ) / Ton ( T ))],
cair [ mililiter ( 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 > Standar harus berlaku untuk komersial,
industri, kemasan pribadi.

Catatan! langkah-langkah kekaisaran yang usang. Kemasan juga didaur ulang.

PS-1 ( Kemasan standar) meliputi kebutuhan konsumen: jujur mudah untuk membandingkan
jumlah produk & kemasan. bobot padat (G / Kg / T) & Bobot Liquid (Ml / l / Kl) dikemas,
didistribusikan & dijual dalam jumlah yang ditunjukkan dalam tabel. Kemasan adalah untuk
didaur ulang.

Akhir Penipu-Kemasan
Mendirikan UCG PS-1 ( Kemasan standar)
bimbingan konsumen
bobot Solid & Liquid perlu menunjukkan harga untuk 1 kg / 1l membandingkan harga +
berat aktual & harga.

Produk dengan termurah kg / l harga adalah ' TAWAR'.

Dukungan PS-1 Packaging-standar
menghukum bohong-Packaging
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Perkebunan ( Warisan)
Dalam keserakahan egois didorong Masyarakat setelah kematian dual indivi- itu adalah
umum untuk menyampaikan posisi, kekuasaan & kekayaan.

Membuat Elite dari ditangguhkan tidak layak posisi, kekuasaan & kekayaan. Perilaku
ini adalah penyebab & efek Kekayaan
Kekayaan-Apartheid, kejahatan, NONA / R6 Catatan! menerima sebuah Estate juga
memerlukan menerima utang masa lalu, rasa bersalah & akuntabilitas!

Warisan dari posisi Ends. Hal ini diganti dengan promosi oleh pengalaman kerja-+ studi
lebih lanjut + Senioritas.

Warisan kekuasaan Ends. Hal ini diganti dengan bebas multi-calon terpilih Komite.

Kepemimpinan dengan 1 adalah tirani (Herediter / Politik) Ini berakhir. Kepemimpinan dengan
Komite terpilih adil.

Warisan kekayaan Berakhir. Semuanya masuk ke Pendapatan Pemerintah.

Kustodian-wali lulus pada pengetahuan-kontinuitas, tradisi, rabilia memo-, keyakinan .. Kustodian-wali
lulus pada semangat & tanggung jawab masyarakat. Kustodian-wali lulus pada filsafat 1GOD
1FAITH 1Church. Mereka juga menyampaikan panduan mereka, ' Hukum-Pemberi

Manifest'.

Kepemilikan asing ( Pengkhianatan) NONA / R7
Membiarkan asing untuk mengontrol, memanfaatkan, memiliki, penjarahan adalah Pengkhianatan!

Pemerintah yang memungkinkan asing untuk mengambil keuntungan (Meretas) dari Warga sedang
melakukan Pengkhianatan (kejahatan) . Pemerintah diganti & dituntut. NONA / R7 kepemilikan asing
berakhir tanpa kompensasi.

Contoh bagaimana Asing Kepemilikan Pengkhianatan bekerja:
Kepemilikan asing mengubah, korup & menghancurkan lokal: budaya, pekerjaan, tradisi,
nilai-nilai ... Kepemilikan asing merampas lokal: properti Intellectual-, Know-How, Sumber Daya,
Kekayaan ... Kepemilikan Berakhir asing. Free-Trade Berakhir.

Kepemilikan asing drive lahan & real-estate harga. membuat
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mereka tidak terjangkau untuk 1 st rumah pembeli. Meningkatkan
tunawisma .. Kepemilikan Asing 'Freehold' (Tanah / real estate) Berakhir.
Hal ini disita tanpa kompensasi.
Kepemilikan asing entitas menghasilkan posisi kepemimpinan
asing. Menyangkal penduduk setempat untuk memegang posisi
tersebut. Penurunan promoti- pada kesempatan & pengangguran
meningkat ..

Dumming bawah dari staf lokal. Ini berakhir!

Kepemilikan asing hasil manufaktur dalam mengimpor pasokan mereka. Ketimbang
membeli produk lokal. Juga kekayaan intelektual lokal diambil lepas pantai! kepemilikan
asing manufaktur berakhir! NONA / R7

Kepemilikan asing Hiburan merusak bakat lokal & peluang mereka. Cuci otak
penduduk setempat untuk menjadi klon budaya-asing kehilangan entitas mereka. Asing-kepemilikan
Entertainment adalah ancaman terbesar bagi budaya lokal, adat istiadat, dialek &
tradisi. Jika Anda menonton Amerika hiburan Amerika. Jika Anda tidak, jangan
menonton hiburan Amerika. kepemilikan asing dari ujung hiburan!

Kepemilikan asing menyebabkan kekayaan lokal pergi ke luar negeri. Meninggalkan penduduk
setempat miskin & melarat. Masters asing memiliki pegawai petani lokal. kepemilikan asing berakhir! NONA
/ R7

Kepemilikan asing dari Waralaba menghancurkan bisnis lokal, unik-ness & keberagaman. Meruntuhkan
tradisi lokal memaksa budaya asing yang tidak cocok pada masyarakat setempat. Mengkhianati
penduduk setempat. Waralaba asing berakhir!

Kepemilikan asing sumber daya mengarah ke luar negeri pemilik menjual sumber daya murah ke
negara asalnya manfaat mereka. Robb- ing penduduk setempat Sumber Daya & kekayaan
mereka. Membiarkan asing memiliki Sumber Daya lokal Pengkhianatan, NONA / R7

Kepemilikan asing produksi Food & makanan distribusi.
Hasil: produksi pangan melayani untuk Ekspor meninggalkan penduduk setempat dengan Ekspor menolak
dengan harga tinggi. Juga beberapa makanan lokal akan digantikan oleh diet asing. kepemilikan asing dari
produksi pangan & makanan distribu- tion berakhir! NONA / R7
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Kepemilikan asing Media merupakan invasi oleh siluman. Media asing mempengaruhi
penduduk setempat untuk kepentingan asing. Menghancurkan lokal Budaya, Heritage &
Tradisi, merusak Politisi & Pemerintah. Pemerintah kehilangan kedaulatannya & betrayes
penduduk setempat, Pengkhianatan, NONA / R7

Kepemilikan asing sering menyebabkan Pemerasan. Multinatio- asing Nal menuntut Pemerintah
yang memberi mereka handout, pajak-kebebasan & tenaga kerja murah. Pemerintah mengancam
bahwa jika tidak menyerah dengan permintaan Asing-Kepemilikan. Mereka akan menemukan
pemerintah yang tidak memenuhi tuntutan mereka & pindah operasi mereka di sana. Misalnya
Australia pemerin- ment teratur membayar (100 juta) untuk perusahaan mobil multinasional asing.
Mereka mengirim rumah & meningkatkan pemegang saham asing mereka dividen bonus Executive. Catatan!
Australia akhirnya mengatakan tidak untuk pembuat mobil pemerasan Asing. Pembuat mobil (Ford,
General Motors, Toyota) tertutup pabrik & Kustodian-wali tidak menggunakan transportasi dari
perusahaan-perusahaan ini, mereka tidak bisa dipercaya.

ZERO TOLERANSI UNTUK MULTINASIONAL !!!
Kepemilikan asing ini dimungkinkan karena pengkhianatan oleh Pemerintah korup. Pemerintah
& Pemerintah-karyawan yang memfasilitasi pengkhianatan ini harus diganti & dituntut untuk
'Pengkhianatan': NONA / R7 .

Harus dilakukan:

Batal Kepemilikan Asing dari: Aset, Bisnis, Manufacturing, Primary-produksi, Sumber
Daya, Real-Estate, Intelektual-properti, Land! Tanpa kompensasi.

Undang-undang, Asing-kepemilikan, kejahatan: Pengkhianatan, NONA / R7 .

Aset, bisnis, freehold, IP, Sumber Daya sudah dimiliki oleh orang asing yang
disita tanpa kompensasi.
Ganti usaha milik asing dengan cron
(Komunitas Run Dimiliki tidak- nirlaba) !
Dukungan Cron! Shun Multinasional!
Ganti & mengadili (Pengkhianatan) Pemerintah & Pemerintah EES employ- yang
memungkinkan atau mendorong Kepemilikan Asing! NONA / R7 Kepemilikan Asing merupakan
invasi & pendudukan tanpa menggunakan militer
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memaksa. Membela komunitas Anda dari ancaman ini.

Hanya memungkinkan Impor yang tidak bersaing atau mengganti lokal barang & jasa. Mendorong
produksi & layanan lokal untuk menghindari harus mengimpor. Provinsi swasembada adalah
teknik bertahan hidup terbaik.

'Batal Kepemilikan Asing'
'SIMPAN lokal JOBS'
waralaba ( Bisnis model: Kloning) NONA / R6
waralaba adalah sistem kloning pemasaran Greed / Pencatutan. Yang menggunakan model bisnis
tertentu dari klon itu sendiri. Hal ini dirancang untuk biasa-biasa saja kapitalis pencatutan kecil. Untuk
menyebarkan kanker seperti (Globalisasi) selama Planet. Pelanggan longgar identy mereka. Mereka
tampak & makan yang sama di NewYork atau Berlin. Zombies Mindless. Ini berakhir!

Waralaba adalah Kloning adalah salinan ceroboh murah.

Globalisasi adalah Anti 1GOD!
waralaba menghancurkan tradisi lokal, budaya, keunikan & diversi- ty. Kebanyakan Waralaba
adalah 'AS' atau berdasarkan sistem US-Pemasaran. Mereka menawarkan produk sering tidak
sehat: Misalnya sampah-Food-outlet, AS & mereka Culture-klon adalah penyebab utama dari
'Diabetes'-Plak,' Obese- Plaque (Blubber-orang) ', Tinggi darah tekanan-epidemi, Jerawat ...
Waralaba menghancurkan Cuisine lokal, Fashion ... Komunitas & pemerin- ment yang
memungkinkan waralaba asing untuk beroperasi mengkhianati lokal masakan, warisan, tradisi &
penduduk, NONA / R7

waralaba menghancurkan keragaman dengan menjual 'Designer-pakaian'. pakaian ini
seragam (jeans..) untuk orang yang mengkhianati budaya & warisan mereka, ceroboh,
primitif, klon bodoh. Shun dummies ini!
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waralaba adalah alasan utama untuk belanja-Pusat. Waralaba yang di bawah-staf & menggunakan
kurang terlatih di bawah-bayar (Junior, pakaian sederhana)
staf. Pusat perbelanjaan (Shopaholics surga) adalah pemboros energi besar yang membutuhkan lebih
banyak polusi Power-stasiun. Mereka juga menciptakan banyak sampah. Tutup semua Waralaba!

waralaba dengan pemasaran apik mereka (Mengeksploitasi kelemahan manusia & mudah tertipu) adalah
penyebab utama untuk Kecanduan: Shopaholic & Gad

- mendapatkan Junky! Waralaba berada di bawah-staf, menggunakan kurang terlatih bawah- junior dibayar,
pakaian sederhana. Layanan pelanggan miskin atau non-ada. Sebagian besar 'Bargains' & 'Penjualan' adalah
Penipuan!

Wali Kustodian percaya bahwa Waralaba adalah Anti 1GOD karena itu merusak 1GOD
ini desain keunikan lokal & keberagaman.
Waralaba menjadi menentang global yang 1GOD ini Anti-Globalisasi.

Harus dilakukan:
Menyita ( tanpa kompensasi) semua Waralaba & mengkonversikannya ke lokal cron ! Menghukum Serakah
Franchisee kandang mereka, NONA/ R6

Mendukung bisnis tradisional lokal yang unik (Dikonversi ke cron) .
Melindungi warisan komunitas Anda:

Menentang Waralaba, Globalisasi &
Asing-Kepemilikan
Freehold lahan publik dijarah dari masyarakat ... NONA / R6
Freehold tanah lahan publik dijarah dari masyarakat dengan cor- Pemerintah kriminal
rupt (Pemerintah pidana korupsi perlu remo
- Ving & menghukum) . Pemerintah pidana korupsi baik menyerahkan tanah (Jongkok) atau
menjualnya kepada kriminal serakah, parasit, predator, pro
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- fiteers (Tanah-spekulan) . Tanah-spekulan Parasit membutuhkan Rehab: NONA/ R6 End
Freehold! Dukungan Shire Pemilikan Tanah!
Freehold lahan digunakan oleh investor untuk berspekulasi
(berjudi) berharap untuk menaikkan harga properti (Profi- teering, capital gain) menyangkal
sebuah komunitas afford- penampungan mampu. Investor juga menggunakan
tanah freehold untuk pajak-penghindaran pidana (Negatif-gearing) . NONA/ R6

Beberapa investor tegak tipis bangunan & biaya lebih dari harga
sewa. Orang-orang yang tidak bisa membayar menjadi tunawisma. Investasi
Properti tidak benar-benar dibeli untuk pendapatan sewa tetapi
digunakan sebagai pajak evas- ion. Hasil membusuk tinggal
manusia (Orang pindah kecoak & tikus bergerak di) . Bos permukiman
kumuh properti longgar tanpa kompensasi & dikurung, NONA/ R6

Freehold lahan tanah kepemilikan pribadi. Merampas digunakan masyarakat lahan untuk kepentingan
semua. Freehold (Tidak ada Pelanggaran) menyangkal penggunaan semua pantai, danau & sungai
frontages, membantah piknik di lapangan golf, ...

'Kekayaan-Apartheid'. Ini berakhir! NONA/ R6

1GOD dibuat Planet Bumi yang akan digunakan & menikmati sama oleh semua orang. Freehold
tanah & tempat tinggal milik pribadi yang menghina untuk 1GOD. Freehold Berakhir!

Harus dilakukan:
Semua tanah dimiliki oleh shire ( Pemerintah lokal) . Freehold tanah yang dicuri barang. Shire harus
membayar tidak ada kompensasi ketika transfer- judul cincin. Pemilik yang menduduki dapat tinggal
di rumah sampai mereka ingin pindah atau mati. Kemudian Shire mengambil kendali (Tidak ada real
untuk properti) .

Investasi Properti baik darat & Bangunan diambil kontrol tanpa kompensasi oleh shire . Investor
dituntut untuk 'Kejahatan terhadap Komunitas' NONA/ R6 Ends Investasi Properti!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!
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Globalisasi bukan bagian dari umat manusia Destiny.
1GOD membuat sangat jelas bahwa
globalisasi bukan bagian dari umat
manusia Destiny. 1GOD
keyakinan di 7Tribes mengembangkan secara
mandiri & terpisah (Peta) .

1GOD ingin manusia untuk

'STOP' GLOBALISASI !!!
Harus manusia gagal ' BERHENTI' globalisasi maka
1GOD akan bertindak. Jangan marah 1GOD mengindahkan 1GOD ini

peringatan: Penumbukan dari World Trade Center di New York,
krisis kredit AS, Cityof London Brexit.
Globalisasi merupakan bagian dari rantai of Evil. Globalisasi telah hija- cked oleh pencatut Greedy
yang akan digunakan untuk Pyramid mereka menjual marke-ting (Perdagangan bebas) untuk menjaga
keuntungan tumbuh sampai mereka kehabisan ies countr- & sumber daya. Perdagangan bebas adalah
globalisasi itu didorong oleh bisnis nal multinatio- mengeksploitasi tenaga kerja, hitam-mailing &
merusak ment pemerin-. perusahaan multinasional melemahkan kedaulatan suatu negara. Yang
mengarah ke korupsi & eksploitasi! Membongkar Perusahaan multinasional con aset fiscate tanpa
kompensasi & berubah menjadi lokal Cron.

Pencatut serakah telah membentuk organisasi propaganda: G20
(Greedy Dua puluh, penyebab utama polusi) , G8 (Greedy Delapan, kekayaan-Apartheid) , IMF (Dana
Moneter Internasional, global yang Pinjaman-hiu) , WEF (World Economic Forum, Greeds'
publizist) , WTO (Organisasi Perdagangan Dunia, penyebab Wealth-apartheid) , .. Organisasi-organisasi
ini otak

- mencuci masyarakat bahwa keserakahan baik, keuntungan yang baik & Globalisasi adalah jawaban untuk
semua masalah kita. Kenyataannya adalah Globalisasi digunakan untuk costcutting. Dengan pindah ke
negara-negara yang memiliki struktur biaya yang lebih rendah. Pemecatan orang dalam satu area &
mempekerjakan budak-tenaga kerja di lain. Ini Berakhir. Pemerintah, organisasi, individu bertanggung
jawab!

biaya yang lebih rendah yang dicapai dengan menggunakan anak di
bawah umur di daerah kerja yang tidak aman unheal- Mu. Mereka
underpaid kurang makan jam kerja yang panjang tanpa istirahat, tanpa hak
liburan, tanpa manfaat kesehatan. Kehilangan pengalaman masa kecil,
dimainkan & pendidikan. Sementara pencatut Greedy tertawa
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semua jalan ke bank memuji mereka Idol 'Globalisasi'. Kejahatan ini Berakhir! NONA/ R6

Mana anak-anak tidak tersedia kelas lain di bawah adalah perempuan
digunakan. Wanita diperlakukan sering lebih buruk. Saat bekerja di
bawah kondisi yang tidak manusiawi yang sama seperti anak-anak
banyak perempuan juga harus memberikan nikmat seksual (Yang
Diperkosa) .
Banyak laki-laki juga dieksploitasi tetapi biasanya tidak seburuk anak-anak &
perempuan. Kejahatan ini Berakhir! NONA/ R6

Akhir Globalisasi, mendukung 7 Provinsi
independen: Afrika, Amazonia, Amerika,
Europa, Mongolia, Oceania, Persindia.
Semua International Waters akhir. Mereka
dibagi antara 7 Provinsi.
Ini adalah normal baru.
Harus dilakukan:
Semua Organisasi global: Politik, Militer,
Commercial, ment Entertain-, Sport ditutup
turun. Orang-migrasi Menghentikan (Tidak ada
pindah ke Provinsi lain) . Tidak ada perjalanan
liburan ke Provinsi lain.

Tidak Budaya global. Global yang Organisasi, CN (Commonwealth Nations

) . FIFA (sepak bola) , G20, G8 (Polusi) , IMF (Loan-hiu) , IOC (OLYM
- foto) , NATO (Perang tentara bayaran pidana) , OPEC (Polusi) , PBB
(PBB pembawa kesengsaraan, penderitaan, kehancuran, kematian) , .. adalah Anti-1 ALLAH. Mereka
ditutup Down.
Persemakmuran dari bangsa ( CN) didirikan oleh bajak laut Inggris untuk
menjarah, menyebarkan perbudakan & budak tenaga kerja. Hari ini (CN) memiliki
rezim boneka (Pemerintah) yang membantu dalam Dering plun- dari negara
mereka untuk kepentingan Inggris herediter Tyrant. CN dibubarkan &
bangsa-bangsa dibebaskan.
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FIFA sebuah organisasi Selebriti-Sport Corrupt. sumber limbah
masyarakat. Dimatikan, dituntut: NONA/ R6
Venues FIFA yang dibongkar, lahan yang digunakan lebih benefi

- resmi oleh masyarakat. Pro-Sport Ends!
IOC menjalankan sirkus (Olimpiade) , Negara mendapatkan membuang billi

- ons pada hiburan freakshow. Penghibur berusaha untuk elit
- ism menggunakan suplemen hukum & ilegal menjadi aneh tampil tidak wajar. Olimpiade yang
Keserakahan didorong membuang-buang sumber daya yang langka yang diperlukan untuk
menghilangkan kemiskinan. Sebuah sisi horor

- acara telah ditambahkan Paralimpiade di sini dinonaktifkan ed mock-. Shut + NONA/ R6 Venues
IOC yang dibongkar, lahan yang digunakan lebih menguntungkan oleh masyarakat. Semua
dana ke ujung Atlet. Setiap anggota masa lalu & sekarang 'IOC' mendapatkan, NONA/ R6

NATO Tentara Eropa-Mercenary yang berfungsi US intimidasi global yang &
eksploitasi. NATO membunuh warga sipil & menghancurkan infrastruktur & rumah. Hal
ini dibubarkan & War-nya

- penjahat & Pemberontak dikurung: NONA / R7 NATO dengan senjata massa
kehancuran: A (Atom) , B (Bacterio- logis) , C (bahan kimia) adalah ancaman utama
bagi kelangsungan hidup manusia.

OPEC Oil-Cartel memegang Manusia untuk menebus! Kartel
dibubarkan & anggotanya dituntut: NONA / R6 .
Pembakaran Ends Minyak! Beralih minyak ke ujung plastik!

PBB melayani kepentingan dari negara-negara dengan hak veto. Negara-negara ini, adalah
terbesar senjata-dealer menyangkal perdamaian umat manusia.

PBB telah gagal umat manusia. Ini tidak berhenti:

Anak-Buruh ( Pornografi, keprajuritan, bekerja)
Polusi ( Suasana, udara, tanah, ruang, air)
Kezaliman ( Turun-temurun, politik, kredit, keuntungan, kekayaan)

Modifikasi genetis
(Hewan, Micro-organisme, Tanaman, Manusia)

Perbudakan ( anak, utang, dewasa, prostitusi, kerja underpaid)

Limbah ( Pakai, junkproduction, lebih-produksi, Packaging)
Kekayaan-Apartheid ( Estate, In-keadilan, Pajak-avidance, Pajak-haven)

tunawisma ( Pinjaman-Hiu, slumlords, Wealth-Apartheid)
Kelaparan ( Over-pengairan, polusi air segar, air limbah segar)
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Pencatutan ( Cartell, modal keuntungan, monopoli, overprice, hedge)
Kemiskinan ( kredit, diskriminasi, pengangguran, kekayaan-apartheid)

pornografi ( Dewasa, Hewan, anak, homoseksual, campuran gender)
genosida ( pembantaian: politik, ras, agama, ..)
kecanduan
(Alkohol, Narkoba, Judi, Terlalu banyak, Belanja, merokok)
PBB dibubarkan! Manusia merangkul 'Hukum-Pemberi Manifest'

Globalisasi melemahkan 1 ALLAH Desain.
Globalisasi marah 1 ALLAH!
Shopping-Center / Mall ... Kapitalis-Retailing-sistem
Keserakahan, Profit, Sampah & Polusi.

Shopping-Center / Mall adalah bagian dari kapitalis-Retail-Pemasaran
- sistem Keserakahan, Profit, Sampah & Polusi. Shopping-Center / Mall mendorong duplikasi. Duplikasi
dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan, mengurangi harga, memberikan layanan yang lebih baik. Ini
adalah Fantasy sebuah LIE kapitalis !!! ...

misalnya 3 supermarket menjual hampir produk yang sama untuk harga yang sama. 99% dari
harga identik pembuatan kompetisi Fantasy. lication Dup- mahal membuat harga yang lebih
rendah Mitos a. Pemotongan biaya, di bawah

- staf, buruk dilatih underpaid (Junior, pakaian sederhana) Hasil staf di miskin atau
non-ada '-layanan Pelanggan'. Duplikasi Berakhir!

Duplikasi menyebabkan pemborosan lantai ruang. Lebih kebutuhan Lantai-ruang
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lebih perabotan diinstal. Menggunakan lebih banyak energi menciptakan kebutuhan untuk lebih
mencemari Power-stasiun .. Semua ini menciptakan lebih banyak 'sampah', 'Polusi' & biaya.

Perbelanjaan Pusat mendorong gaya Kehidupan malam hari.
Belanja saat gelap. Ini tidak sehat oleh karena itu ' Shire' memaksakan
' Malam-Jam malam'.

Pusat belanja mahal untuk dibangun, memelihara
. mengkonsumsi banyak energi, boros meliputi: tumpang tindihnya &
menciptakan banyak sampah.

waralaba adalah alasan utama untuk belanja-Pusat.
Waralaba yang di bawah-staf & menggunakan kurang terlatih di bawah

- dibayar (Junior, pakaian sederhana) staf. Waralaba menghancurkan tradisi lokal,
masakan, budaya, uniquen- ess & keberagaman. Melindungi Komunitas Anda!
Tutup semua Waralaba!

Ada cara yang lebih baik: Cron-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .
Ganti Shopping Center & Shopping-Mall dengan CRBC.
Cron-Retail Model menggabungkan semua kebutuhan ritel, untuk Komunal Clus- ter hidup, dalam 1
ritel-kompleks. Cron-Retail menggantikan tanpa meliputi: tumpang tindihnya semua Waralaba:
Makanan, Kain, Variety ... Cron-Retail menggantikan Klon makanan Cepat-dengan Sehat
Minuman-Bar. Bazaar adalah ritel dari produk rumah dibuat & item preloved.

SEBUAH CRBC adalah tingkat 4 (Ground-level, Level 1, Level 2, Level 3, Solar- panel atap) bangunan.
Permukaan tanah adalah Storage, barang-in & barang-out untuk retail / Bazaar. Tingkat 1: daerah
cron-Retail termasuk Minuman-Bar.

Level 2: Bazaar, semuanya buatan sendiri, pra-dicintai.
Tingkat 3: Office & pekerja istirahat daerah.

Sebuah CRBC sebelah ' SMEC ' ( Shire medis & pendidikan Complex) . Keduanya dikelilingi
oleh Komunal-Cluster-Perumahan & Shire Work Kapel. Semua adalah bagian dari
Shire-Oasis!

Ganti Pusat Belanja & Shopping-Mal dengan:
Cron-Retail & Kompleks Bazaar ( CRBC) .

D emand! CRBC !
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Pajak-penghindaran Pajak-penghindaran Kejahatan a: NONA/ R6
Pajak diperlukan sehingga Pemerintah dapat memenuhi kewajiban & expecta- tions untuk rakyatnya.
Orang-orang yang menghindari membayar pajak tidak memiliki hak untuk menggunakan: Umum (Pendidikan,
kesehatan, taman, pensiun, jalan, transportasi, ...)

jasa. Pajak-penghindaran kejahatan, NONA / R6 .
Pajak-minimisasi adalah pajak-menghindari! Trust adalah
Pajak-menghindari! Sumbangan pajak-deductible adalah
pajak-menghindari! Investor juga menggunakan tanah freehold untuk
pajak-penghindaran pidana (Negatif-gearing) .

Pajak-menghindari mencuri dari Komunitas!
NONA / R6 Pemerintah yang memungkinkan pajak penghindaran diganti, dikenakan
biaya: NONA / R6

Pajak-Pembajakan! negara pajak-shelter yang mendorong orang asing untuk menjarah mereka
Home-negara & menyetorkan hasil curian di Bank mereka. negara penampungan pajak-shutdown. Bank
& Pemerintahan mereka: NONA / R6

Sebuah Pajak-shelter Pemerintah juga harus mengimbangi (Pajak kembali, puni- tive
kompensasi & biaya) negara-negara dijarah.

Pajak-shelter: Alaska, Andorra, Bahama, Belize, Bermuda, Cayman, Kota London,
Curacao, Siprus, Delaware, Dubai, Florida, Jersey, Guernsey, Hong Kong, Irlandia, Isle
of Man, Liechtenstein, Luxem- bourg, Monako, Nevada, Panama , San Marino,
Singapura, Seychelles, South Dakota, Swiss, Texas, Turks & Caicos, Vanuatu, Vatikan,
Kepulauan Virgin, Wyoming.

TA XA hapusnya Berakhir!
Bersalah adalah aset-dilucuti & dikurung!

ZERO TOLERANSI untuk PAJAK-PENGHINDARAN!
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yg diterima tanpa kerja sesuatu yang diperoleh bukan dengan tenaga kerja jasa atau layanan
yg diterima tanpa kerja mungkin Posisi, Power atau Kekayaan
secara individu atau sebagai kombinasi.

Posisi diterima di muka, Power atau Kekayaan adalah bagian dari budaya bermoral dari 'Rantai
Jahat'. Diterima di muka adalah tidak layak, anti-sosial, tidak dibenarkan itu tidak ditoleransi oleh
Komunitas.

Posisi yang ditangguhkan: Turun-temurun, promosi Rusak atau kegiatan Pidana secara individu
atau sebagai kombinasi.
Turun temurun: Orangtua lulus pada posisi untuk Anak-anak ...
Korup promosi: Diperpanjang keluarga atau teman-teman yang dipromosikan ...

Pidana promosi: Dipromosikan karena Bullying, Ancaman, Kekerasan ...
Promosi diterima di muka dibatalkan, berakhir. promotor mendapatkan NONA / R6

Daya yang ditangguhkan: Turun-temurun, Korupsi atau kegiatan Pidana lainnya secara
individu atau sebagai kombinasi.

Turun temurun: Monarki, Royalti, Tyrant Politik, Dinasti, ...
Korupsi: kelompok kepentingan menempatkan boneka dalam kekuasaan ...

Pidana: Penjahat, Invaders / Penjajah menempatkan boneka dalam kekuasaan ...
Tenaga yang belum merupakan pendapatan dilepaskan, berakhir. Promotor dihukum. NONA / R7

Kekayaan yang ditangguhkan: Turun-temurun, Pendapatan, Work-manfaat, Elitis Perks atau
kegiatan Pidana secara individu atau sebagai kombinasi.
Turun temurun: Perkebunan...
Pendapatan: penghasilan yang diterima tetapi tidak diterima

Misalnya capital gain, dividen, bunga, sewa, kemenangan, ..
Kerja-manfaat: untuk lebih tinggi membayar-nilai (Tunjangan, tunjangan) :

Asuransi (Kesehatan, gigi, hidup, pensiun) , Studi, perjalanan, ..

Perks elitis: Perjalanan udara, Bodyguards, Bonus, Perawatan Anak, Seminar, Escorts,
Club-keanggotaan, Diskon Kredit, Fitness-pelatih, Asuransi (Kesehatan, gigi, hidup,
pendapatan, pensiun) , Limousine & Driver, Penampungan, profit sharing, Liburan, ..
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Pidana: Misalnya Pemerasan, Penipuan, Identity-pencurian, Pencurian, ...
Semua Kekayaan yang belum diakui disita, berakhir. promotor mendapatkan NONA / R6

Catatan! Di atas Work-manfaat & Perks Elitis tidak bekerja terkait & tidak harus dibayar oleh
majikan. Karyawan menerima salah satu atau semua manfaat di atas telah mereka dibatalkan.

Transfer turun-temurun dari Posisi, Power & Kekayaan juga berarti transfer 'Rasa bersalah' & utang. Predesessors,
Orangtua mentransfer jahat mereka, kejahatan & rasa bersalah kepada generasi berikutnya. Generasi
terbaru ini bertanggung jawab untuk generasi sebelumnya. Kustodian-Wali menentang keturunan trans

- fer Posisi, Power & Kekayaan. dukungan CG jawab untuk heredi- tary mentransfer 'Rasa
bersalah'.

DITERIMA DIMUKA adalah tidak layak itu SELESAI !!!
Persatuan ( tenaga kerja, tenaga kerja, perdagangan) merupakan pekerja serakah elitis.

Latar Belakang: Herediter-tirani menggunakan sistem kelas untuk distribu- te kekayaan
Kerajaan. Industrialisasi menciptakan 2 kelas baru, swasta pemilik kapal (Parasit,
predator, pencatut) mengandalkan Kredit & pekerja tanpa hak & perlindungan (Kerja
paksa) .
The herediter-Tiran cepat membuat kesepakatan dengan Pengusaha & Industrialis (Parasit,
predator, pencatut) . The Royals & Royal- ist akan mendapatkan informasi orang dalam, suap &
penawaran istimewa. The Kapitalis kepemilikan swasta tidak memiliki batasan pada seberapa
banyak mereka bisa mengeksploitasi pekerja & petani lainnya. The royalis akan memberlakukan
Hukum yang akan melindungi Keserakahan, Eksploitasi & kepemilikan pribadi & menindas,
kriminalisasi pekerja. Ketidakadilan menjadi Rule of Law.

Keturunan-Tiran, royalis & kapal pemilik-Swasta menjadi
bentuk yang paling jahat Tata & aplikasi ekonomi. Bermoral,
tidak adil, Anti
1GOD! Keturunan-Tirani & Kapitalisme akhir!
Pekerja & Politisi yang tidak puas diganti beberapa ies herediter-tyrann- dengan
Politik-tirani. Royalis dengan teknokrat. Kepemilikan pribadi dengan
Negara-kepemilikan. monopoli bisnis (Swasta / negara)
mengakibatkan pekerja monopoli (Tirani) . Politik-Tirani berakhir!
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Serikat didirikan untuk menciptakan kesetaraan bagi pekerja. Serikat menggunakan perilaku
kriminal (Hitam-mail, intimidasi, sabotase, kekerasan, ..)

selama negosiasi upah. Mereka dipimpin oleh elitis uni berpendidikan crats techno yang
palsu sosial-keadilan tanpa kerja-pengalaman, anggota Kapitalis-sistem. Mereka menjarah
anggota dana & anggota penyalahgunaan loyalitas untuk ambisi politik mereka sendiri.
palsu ini adalah

r gerakan Eason Buruh yang dipimpin oleh pemimpin serikat adalah salinan mediochre gerakan
bisnis. Ini berakhir!
Harus dilakukan:

kepemilikan pribadi, kepemilikan Negara dihapuskan & digantikan oleh ' cron '. Serikat
dideregestrasi. Pemerintah menetapkan upah & conditi- ons (WMW) .

entitas milik negara-dikonversi untuk beroperasi sebagai ' cron '. Swasta sendiri- entitas kapal
er disita tanpa kompensasi & dikonversi menjadi ' cron ( s) '. Menjadi bagian dari cron adalah
menjadi bagian dari masyarakat.
' C ' masyarakat adalah ' shire '' R ' dijalankan oleh ' D-mC ' ( Keputusan-makingCommittee
dari 7)
' HAI ' dimiliki oleh para pekerja dibayar WMW & relawan ' n ' tidak untuk keuntungan (Klien,
pelanggan tidak mengambil keuntungan off)

Untuk manajemen ekonomi, upah & kondisi ( WMW) ditetapkan annu
- sekutu oleh Pemerintah Provinsi. Untuk terbaik manajemen ekonomi semua orang pencari nafkah (WMW)
. Tidak ada lagi kebutuhan untuk Serikat. Mereka adalah de-terdaftar. penyelenggara serikat parasit
sekarang dapat melakukan pekerjaan.

Universitas( Perguruan tinggi) korup pendidikan boros elitis.
Perguruan sombong elitis yang korup. Mereka digunakan sebagai jalan
pintas untuk kekayaan & kekuasaan. Korup 'Old Boys Network. Pemborosan
sumber daya masyarakat &-buang waktu dengan siswa! mahasiswa
kurang
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kerja-pengalaman dibayar lebih & bawah kualifikasi.

Perguruan pendidikan sarjana lalai untuk mengejar peringkat. yang bene

- cocok Administrator, Profesor, .. Yang dibayar lebih underworked.
Peringkat hasil mengejar di kampus yang lebih besar,
lebih kampus, kampus di tempat jauh. bangunan kampus
besar dengan banyak ruang emty. Useless Kesombongan
landsca- besar ped taman & kebun. Ini berakhir!
Peringkat hasil mengejar dalam menciptakan derajat berguna. Memperluas panjang kursus.
penulisan mendorong penulisan Tesis tidak berguna. Membagi-bagikan berharga (Dis) Derajat
terhormat.

Peringkat hasil mengejar dalam memberikan mewah expens- ive
Hiburan (Elitis Selebriti Sport, Teater) .
Penghibur mendapatkan beasiswa. Mereka lolos karena nilai
otot atau hiburan mereka daripada penggunaan otak mereka.

Administrator, Profesor, Guru, tidak menghadiri kampus
lebih dari 150 hari setahun, tidak lebih dari 4 hari
seminggu, tidak lebih dari
3,5 jam sehari. Membuat mereka pekerja kelebihan
pembayaran pemalas masyarakat setiap .

Untuk ½ tahun siswa tidak dapat belajar (Administrator & Profesor membutuhkan waktu luang) . Menggandakan
waktu menghadiri. Sehingga ars sarjana yang menyia-nyiakan hidup mereka & masyarakat
kehilangan produktivitas.
½ liburan tahun mengarah ke kebosanan.

Kebosanan ini menyebabkan amoralitas
(Alkohol, Pikiran-mengubah substansi & seks pesta pora, ..)
& kejahatan (Assault, Pemerkosaan, Bullying, Vandalisme,
..) . Universitas adalah tempat yang paling mungkin untuk
SHE akan diserang secara seksual & / atau dieksploitasi.
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pelanggar terbesar adalah keturunan Kaya manja (Sombong, busuk, malas

. buruk,..) yang biasanya pergi dengan itu. Kejahatan oleh Universitas
(Perguruan tinggi) penghibur, administrator, dosen ditutup-tutupi. Shut Universitas
& mengadili!
Gelar sarjana sering terdiri dari 24 subjek dules mo- & idealnya selesai dalam
3 tahun. Namun subyek tidak tersedia atau dibatalkan. Memperpanjang studi
oleh ½ atau 1 tahun. Menyia-nyiakan hidup siswa. Mendorong mereka untuk
menjadi siaga.

8 dari 24 subjek-modul penting. sisanya tidak. Sebagian besar mata pelajaran yang keluar tanggal pada
saat mereka diterapkan tahun kemudian. Sehingga pendidikan ulang. Universe Administrator adalah:
mahasiswa, hidup, waktu & kekayaan pemboros, menahan mereka bertanggung jawab, NONA / R7 & menutup
Uni- hayati ini (College) menghancurkan mereka & membangun kembali sebagai Shire kerja-kapel !!

Perguruan dipotong pendek Elitis ke posisi Top. Berakhir! Custodian- wali
Apprentice-kapal karir-jalan menggantikannya. Apprentice-kapal> kerja-pengalaman>
lanjut-studi> promosi oleh senioritas> pengalaman kerja-> lanjut-studi> promosi oleh
senioritas, ...
UCG1- mendukung pendidikan ' Pelajari & Mengajar ' belajar-metode & ' Free-Public-pendidikan'
. Disediakan dalam kesehatan & educati- di kompleks, shire ( SMEC) & Propinsi pendidikan (PHeC,
PDEc, CE) . Dari yang belum lahir untuk kremasi. Pelajari & Mengajar, 1 belajar (Memahami,
mengerti) , Maka Ajarkan (Orang lain apa yang Anda pelajari) . Kemudian meneruskan
pengetahuan yang didapat kepada generasi berikutnya melalui Knowledge-Continuity.

SMEC ' Shire medis & pendidikan Complex'
PHeC ' Rumah Sakit Provinsi & pendidikan Complex'

PDEc ' Pertahanan provinsi & Emergency pusat'
CE ' Layanan darurat masyarakat.
Pendidikan merupakan kolaborasi antara orang tua, pendidik & tenaga
medis. Ini melibatkan pendidikan gratis, Free-kesehatan & Magang. Tidak
ada Perguruan !!!

Universitas Kampus didaur ulang untuk Provinsi & Shire Gratis Educa- tion, Work-kapel, ... Kesombongan
taman & kebun didaur ulang sebagai pasar
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kebun, kebun, & tempat-tempat suci. Universitas Administrator & Educa

- tor dilarang Pendidikan & harus bertanggung jawab, NONA / R ...

Pendidikan Gratis Privilege 1GOD diberikan !!!
Amal ( palsu)
Sumbangan pajak-deductible adalah Pajak-menghindari! Pajak-menghindari mencuri dari
Komunitas! Pajak-penghindaran Kejahatan a: NONA / R6

Amal yang berstatus sumbangan Pajak-deductible adalah palsu! Mereka adalah skema pajak
penghindaran didukung oleh Pemerintah korup. Jangan menyumbang untuk ini! Menutup
Charity & menyita aset. Mengadili Pemerintah, NONA / R6

Amal yang mendorong sumbangan kartu kredit. Amal ini buruk mereka
mendukung pinjaman-hiu. Menempatkan orang ke dalam utang tidak
bermoral, jahat, tidak dapat diterima untuk Amal. Tutup Amal ini & tidak
menyumbang untuk ini! Menutup penyedia kartu kredit. Ganti Pemerintah.

Universe Wali Kustodian menentang sumbangan Pajak-deductible & kredit-kartu. Mereka keyakinan
Anda menyumbangkan karena Anda peduli & menjadi tive suppor-. Bukan karena Anda egois. Individu
tidak harus menggunakan credit card & menempatkan diri mereka dalam utang.

~

The iniators, anggota,
pendukung & pengikut
'Rantai of Evil'.
Harus bertanggung jawab. NONA / R6

1000 dari tahun jahat datang ke Akhir.

1GOD menonton & mencatat !!!
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Gagal 7:

Perusakan

Vandalisme mungkin fisik (destruktif) , emosional (menyakitkan) atau swasta (Penyalahgunaan
identy) . Ada vandalisme yang direncanakan, NONA / R7 &

vandalisme impuls, NONA / R3 . Semua vandalisme adalah anti-masyarakat & perilaku
anti-sosial.

Vandalisme fisik penghancuran barang-barang pribadi, rumah, nity tual, Provinsi & Space.
Barang pribadi termasuk, communicaters, pelindung mata, alas kaki, transportasi, ... Rumah
termasuk, dalam & sisi out. Masyarakat termasuk, bangunan, habitat, grafiti, infrastructuulang, transportasi, ... Propinsi lingkungan inccludes (Udara, darat, laut) , Infrastruktur,
tempat-tempat suci, transportasi, utilitas, .. Ruang termasuk buatan ruang-benda (Satelites,
..) . membawa organisme berbahaya, mengangkut keluar organisme berbahaya, sampah,
polusi, ..

emosional Vandalisme (EV) adalah menyakitkan, pengkhianatan, kebohongan, .. Menggunakan pidato
menyakitkan adalah vandalisme emosional. Mengkhianati menipu adalah 'EV'.

Swasta Vandalisme adalah penyalahgunaan dari orang atau privasi entitas.

Hacking, mencuri, penipuan vandalisme pribadi.

Direncanakan Vandalisme adalah perencanaan & pelaksanaan vandalisme ke pun- ish
individu, badan, masyarakat, Provinsi, atau Space. The Mitra dari rencana-, penyedia
sarana, para algojo, pendukung pasif procecuted, NONA / R7

Impulse Vandalisme adalah hasil dari alkoholisme, mengubah pikiran obat, provokasi, marah. Alcolic &
obat-pecandu mendapatkan hukuman wajib yang dua kali lipat. Provoker & memprovokasi mendapatkan
yang sama NONA / R3 . Mengamuk mendapat, NONA / R3 .

vadalism masyarakat termasuk pembakaran, perusakan oleh kerusuhan sipil, ffiti gra-, polusi,
sabotase, ... vandalisme provinsi termasuk invasi, pembajakan, polusi, kesalahan perencanaan,
... Ruang vandalisme adalah hacking benda membangun ruang manusia, ruang-transportasi,
polusi ruang, ...
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1FAITH Hukum-Pemberi Manifest

Vandalisme Ancaman Community. Akuntabilitas & kompensasi berlaku.

Setelah mengatasi 'kegagalan'. Ini adalah waktu untuk merangkul ' 1GOD 'S KEBAJIKAN'.

Pesan terbaru 1GOD, Hukum-Pemberi Manifest

14.05.02.05

www.universecustodianguardians.org

Akhir
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