1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

SHUN at Kahihiyan

CHAIN of Evil
Ang pagiging makasarili, pagkilos o hangarin ng isang tao na kulang na pagsasaalang-alang para sa iba
pang mga tao. Ang isang tao ay unang-una nag-aalala na may sariling personal na pakinabang o kasiyahan. Ang
pagiging makasarili ay sanhi at epekto ng 7 mga link sa mga

Chain of Evil: kasakiman > panghuhuthot > yaman > basura >
elitism > aparteid > kawalan ng katarungan .
Ang 7links magkaroon ng maraming mga masamang pagbago links: celebrity sport ~ credit Provider ~ Ang
mapanlinlang packaging ~ ari-arian ~ Dayuhang pagmamay-ari ~

franchising ~ Freehold ~ globalization ~ Shopping Center ~ tax pag-iwas ~ hindi
pinaghirapan ~ unyon ~ unibersidad ~ kawanggawa ~

Ang Chain of Evil ay isang sakit community
Isang sakit na may sintomas ng pagiging makasarili, katiwalian
at pagkawalang-katarungan. Ito ay isang lakit sakit. Ito ba ang
komunidad?
Ang isang lokal na well-off ang komunidad ay may walang-bahay (Natutulog sa
basura dumpsters) salat sa pagkain (Kumakain ng basura) & struggling (Tinatakot
ginigipit, & stalked sa pamamagitan ng mga collectors ng utang) mga tao. Marami sa
kanyang mga tao na pumunta nang walang
ang mga necessities ng araw-araw na pangangailangan (Makakain ng pagkain, malinis na tubig, disenteng
damit at abot-kaya, kumportable, ligtas kanlungan) . Ang mga maralita mga tao ay nakatira sa paghihirap, na
madalas ay humahantong sa substance abuse

(Paninigarilyo, alak at isip binabago sangkap) .
Ito ay isang makasarili komunidad na naninirahan sa 'Chain of Evil' & hindi pagtupad
ng kanyang tungkulin ng tao kalinisang-budhi. Ito ba ang komunidad? Kung gayon ito
ay ang iyong tungkulin upang baguhin ang mga bagay. Ang pagkabigong magawa ito
ay imoral ay Evil ay Anti 1 DIYOS.
Evil ay nangangailangan ng pag-aari pagkakalag & caging: MS/ R6

1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

Chain of Evil -Panalangin
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mahal 1GOD , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang
tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Ang mga kahilingan ng tulong sa may hawak na pananagutan miyembro ng Chain of Evil

Humihingi na Chain of Evil miyembro parusahan ngayon at sa kabilang buhay Nagtatanong Chain of
Evil miyembro, Relive-Bad para sa 7 Generations Hayaan ang Mabuting umunlad & Chain of Evil
matigang Para sa Glory of 1GOD & ang Mabuting ng Sangkatauhan

Gamitin ang panalangin araw-time na makilala kayo ng isang miyembro ng Chain of Evil: Person,
Association, Corporation, Organisasyon, Pamahalaan, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
kasakiman > A 'Chain of Evil' nagsisimula kapag ang 1 tao, isang pangkat, samahan o
pamahalaan makasariling nasain na magkaroon ng higit pa (Materyal na bagay,
inflyence, kapangyarihan) kaysa sa anumang iba pang mga indibidwal, grupo, samahan
o overnment.
kasakiman Pribado ang pagmamay-ari, na nagke-claim sa intelektwal na ari-arian, buwis deductible donasyon,
negatibong-giring, freehold, buwis pag-iwas, speculating, paggamit manggagawa (Kaswal na pagtatrabaho,
pang-aalipin, sa ilalim ng edad, underpaid, masama sa katawan, hindi bayad na overtime, hindi ligtas, gumana
nang mas at mas mabilis) .

kasakiman ay pribado ang pagmamay-ari (Kapitalismo) . Pribadong pagmamay-ari entails hindi
pagbabahagi. Ito ay abusado elitism. Pribadong pagmamay-ari ng mga ari-arian at mga intelektuwal na
ari-arian ni (IP) nagtatapos. Domestic mga asset & 'I-P' ay inililipat (Walang compensation) sa Shire '. Mga
negosyo ay na-convert (Walang compensation) sa ' cron ' ( Community Run Pag-aaring hindi para sa profit) !

kasakiman ay speculating (Pagsusugal) na mga halaga ng asset, mga presyo, hindi kinikitang kita ay
ang pagtaas. Speculating artipisyal na nag-mamaneho up ang mga gastos at mga credit utang (Gamit
ang ibang tao ng pera) na nagreresulta sa pagbabawas ng abot-kaya. Speculating ay Anti Community,
imoral at nagtatapos! Negatibong giring & Freehold ay kinansela! Futures & Stock Pamalitan sarado
na! Trading & hedging Magtatapos!

kasakiman ay Tax-iwas (Tax deductible donasyon, buwis pagliit, buwis kanlungan) ,
Pagnanakaw mula sa komunidad. Tax-iwas ng krimen,

MS / R6 . Tax deductible donasyon ay katiwalian. tax deductible
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donasyon end, buwis pagliit ng mga dulo, buwis kanlungan rehiyon ay sarado down!

kasakiman lumilikha ng kayamanan Apartheid! Wealth-Apartheid ay ang
pangunahing sanhi ng Sa justices! Wealth Apartheid & Injustices mga
imoral, Anti Community, Anti 1GOD End Wealth Apartheid Ngayon

!!!
kasakiman ay exploiting manggagawa. Matakaw hindi makatwirang pagtubo Bosses gamitin:

Ang Slave driver kredo: kaswal na pagtatrabaho, pang-aalipin, kulang sa edad, underpaid, masama sa
katawan, hindi bayad na overtime, hindi ligtas, gumana nang mas at mas mabilis. Ang Slave driver kredo
ay mahalay, masama sa katawan (Aksidente, stress, pagkamatay) & Anti social. Bosses na mag-aplay
bahagi o lahat ng mga Slave-driver kredo kumuha, MS / R6 .

Hindi lamang mga indibidwal ay gahaman. Globalization ay hindi makatwirang pagtubo at kasakiman. Globalization
ay na-hijack sa pamamagitan Greedy profiteers na gagamitin para sa kanilang Pyramid nagbebenta ng
marketing (Libreng kalakalan) upang mapanatili ang kita lumalaki hanggang tumakbo sila sa labas ng bansa at
mga mapagkukunan. Malayang kalakalan ay globalization nahimok ng multinational na negosyo
pagsasamantala labor at undermining pamahalaan. FREE TRADE Natapos

DAPAT - MERON:
V

kumuha galing sa sakim
magbigay sa nangangailangan
kumpiskahin walang kabayaran mula sa sakim lahat ng mga asset
(Personal, komersyal ..) , dapat matanggap (Seguro sa buhay, pribadong super, estate ..)

sumimot sakim ng lahat ng kanilang mga pamagat (Namamana, honorary, propesyonal) .
Tanggihan sakim mga posisyon sa pamumuno (I-strip ang mga ito ng mga umiiral na mga
posisyon sa pamumuno ..) .
maglathala ang kanilang mga pangalan at mga larawan (Internet, Townhall shamewall ..) .

parusahan sakim hawla kanila, MS/ R6 .
tutulan Katakawan, Globalisasyon, Freehold, Dayuhang pagmamay-ari, Unearned,
Copyright, Patents, Pribadong pagmamay-ari, Estate ...
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PAGTUBO > makasariling pagnanasa ay nagiging katotohanan sa pamamagitan ng
mapanlinlang, hindi tapat, uncaring, imoral na sinasamantala ng iba, gainng ng
isang kalamangan sa mga ito

(Overcharging, tagaloob kalakalan, hedging, nakaliligaw na advertising,
pandaraya, pagsasamantala ng tao kahinaan at kamangmangan, Slave labor,
speculating, katiwalian) . MS / R6
Mga halimbawa ng mga Anti-1GOD & Anti-katauhan Makatwirang Pagtubo:
Ang mapanlinlang na-packaging entails liitan nilalaman ng pakete, ngunit hindi packaging, upang
madagdagan ang kita.

Overchargingentails sinasamantala ng isang kakulangan supply.
Presyo fixingentails na kabilang sa isang kartel sa gayon ay upang i-maximize ang kita.

speculators (Real Estate) pagpapataas ng bahay affordability hindi pagbibigay struggling pamilya
ng bahay. Ang pagtaas ng Slums at kawalan ng tahanan.
pangunguwalta sa pamamagitan ng pananakot Multi national assembler sa 'Country A' ay nais benepisyo at
buwis break mula sa 'Pamahalaan A'. 'Gobyerno A' tumangging! Assembler nagtatanong 'Pamahalaan ng
Bansa B' na ito Gobyerno ay sumang-ayon na pagbigyan. Assembler isinasara down na produksyon sa
bansa A. Sacks manggagawa gumagalaw sa 'Country B'. ang

kita ay ipinadala sa bahay at binabayaran
bilang bonus sa executive
(Kriminal) & Dividends upang ibahagi ang
may-hawak ng (Parasito) .

Kung paano ang isang maraming nasyonalidad (Criminal banta sa komunidad, soberanya at yaman) nagpapatakbo;
strip Dayuhang Bansa ng kanilang mga resources, yaman

(Pangunahing producer, real estate) At sa intelektwal na ari-arian (Imbensyon, kung paano,
patent, trademark) na may tulong mula corrupt na pamahalaan
Kumuha ng handouts, buwis kalayaan at cheap labor gamit blackmail. A
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pamahalaan ay sinabi na kung ito ay hindi sumuko ayon sa kasunduan sa Multinational pangangailangan sila ay
makahanap ng isang gobyerno na ginagawa matugunan ang kanilang mga pangangailangan

(Blackmail) At ilipat ang kanilang operasyon. Ginagamit nila ang kanilang mga sira ng bahay ng Gobyerno
para takutin o destabilize iba pang mga banyagang Government. Upang dalhin ang pagbabago na benepisyo
ang Multinational. Kung ito ay hindi gumagana sila problable ay may sariling bansa manghimasok.

Ang pinakamalaking banta sa demokrasya ay
Multinational ni
DAPAT - MERON:
Lumabas mula sa hindi makatwirang pagtubo
Ibigay sa mga Nangangailangan o Mahihirap
(Tingnan Katakawan dapat gawin) usigin ang mapagsamantala : MS / R6

Palitan ang pribadong pagmamay-ari sa, cron ( Community Run Pag-aaring hindi-para-profit) !

Baklasin Multinational (Sa cron ni) usig CEO, direktor, may-ari: MS / R6

END PAGTUBO usig profiteers: MS / R6
WEALTH > Ang pagkakaroon ng isang kalamangan sa iba
accumulates malawak na halaga ng materyal na mga bagay,
impluwensya at kapangyarihan

(Jewelry, Real Estate, Luxury, Mga alipin, Posisyon ng
Power, Pamahalaan) MS / R6

Kayamanan ay naipon sa 3 paraan:

' Chain of Evil ', 'Panlilinlang',
' Estate '.
Hard matapat na trabaho ay hindi magdala ng kayamanan!
Hard matapat na trabaho ay mabuti para sa katawan at kaluluwa.

Kayamanan ay Anti-Komunidad, hindi Karapat & hindi katanggap-tanggap
Ang pagiging mayaman ay mapanirang-akit ng iba pang mga mandaragit na nais
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din upang magkaroon ng yaman sa anumang paraan na maaari nilang. Mayayamang sinusubukan upang
madagdagan ang kanilang mga yaman at o panatilihin ito ay gumawa ng anumang bagay kasama na ang: suhol,
manakot, buwis umiiwas, impostor, pumatay, kasinungalingan, magnakaw.
Sirang Government binili at kinokontrol ng ang mayaman pagbabago sa mga batas upang lumikha ng " kawalan
ng katarungan ". Ang kawalang-katarungan na ito ay Anti 1GOD !!!

Sirang Gobyerno at kawalan ng katarungan ay pinalitan. Mayaman ay papanagutin:
asset-Nakuha & MS / R6 .

Kayamanan ang pangunahing sanhi ng Evil!
US Bankers kredo: Tanging mahihirap at mga nangangailangan pay tax.

Mayaman pay Accountant & tax umiiwas.

Bankers, Mayaman & Accountant! MS / R6
Research nagpapakita struggling, mahirap at nangangailangan pay higit pa
para sa lahat ng bagay. Mayaman makakuha ng mga diskwento sa volume
at freebies. MS / R6 : para yumaman!
Tanging mahihirap at mga nangangailangan ay caged. Mayaman get
abogado. Kung kinakailangan, sa pamamagitan ng corrupt, gobyerno protection. MS / R6 : Sirang Gobyerno, mayaman!

Mayaman ay ang pangunahing sanhi ng imoralidad, pornograpiya at iba pang mga perversions!
Mayaman ay ang pangunahing sanhi ng polusyon at mga basura!
Mayayamang naniniwala ang mga ito ay mas karapat-dapat kaysa sa iba, ang paglikha ng elitism at yaman
apartheid! Mayayamang kinakapos upang panatilihin at / o taasan ang kanilang kayamanan corrupt at suhol
pamahalaan upang ilabas sa loob lamang Law!

Mayaman pay multa. Needy & Mahina pumunta sa bilangguan.

Mayayamang mga Parasites, ang 'Chain of Evil'! Mayaman ay nananagot para sa kanilang mga
anti-sosyal, Anti Community & Anti 1GOD pag-uugali!

Mayaman ay pag-aari Nakuha, prosecuted, rehabilitated: MS/ R6

6

Batas-donor Manifest ni 1GOD Gaya ng nasusulat dapat itong maging!

14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

Pagkatapos Pagbabagong-tatag, mayaman ay hindi pinahihintulutan na nagmamay-ari ng anumang ari-arian!
gumagana ang mga iyon para sa Komunidad sa 1x wmw hanggang mamatay sila!
Tandaan! Mayaman ay hindi karapat-dapat sa Old-Age Pension! Ang mga ito ay sa trabaho hanggang sila ay
mamatay!

Mayayamang isang banta Komunidad at Kapaligiran

Walang sinuman ang nararapat na maging mayaman !!!!!!!

WASTE > Human mentality ay hindi maaaring panghawakan masyadong maraming ng
anumang bagay (Materyal na bagay, impluwensya, kapangyarihan)

na nagreresulta sa pakikiapid at basura. Human-disenyo entails ang kalooban upang mabuhay. Upang
mabuhay adversity & constrictions kailangang hawakan. pag-asa (Dreams) at Katarungan

(Accountability) ay doon upang makatulong! Lumiliit Hope & corrupting Justice nagbabanta sa seguridad
at kaligtasan ng buhay!

Mga halimbawa ng Anti 1GOD & Anti-katauhan Basura:
Masyadong maraming money_ fulfills pangarap. Nauubusan na ng mga pangarap upang matupad _
humantong sa inip, pagka-original, addictions, imoralidad, krimen, ... MS / R6

Masyadong maraming money_ ay humantong sa pagkakaroon ng sobra-sobra impluwensiya sa isang lipunan
na idolizes Pera at ang Waste ito ay lumilikha. Money impluwensiya ay sira, ginawa posible sa pamamagitan ng
isang Society na prostitute mismo upang Kayamanan & Waste!

Masyadong maraming money_ ay humahantong sa pag-aaksaya ng pera sa mga hindi mahahalaga:

Alcohol, Gamot, Antiques, Celebrity sports, Pagsusugal, Imoral sex, Jets, Jewellery, Mansions,
Limousine, Hindi mabuti sa kalusugan pagkain, Penthouses, vanity, yate, ...

Masyadong maraming pera + sobra-sobra impluwensiya = Power. Power nagkamit sa paraang ito ay sira!
Sirang Power nagiging Kawalan ng katarungan at paniniil.

dulo paniniil, MS / R7 .
Masyadong maraming pera trigger ang 'Pag-iimbak-instinct'. Panatilihin ano ang nakuha ko at makaipon ng mas
maraming! Ano ang mina ay akin, kung ano ang sa iyo Gusto kong anumang
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na paraan na kaya ko. Gusto ko lahat yan! Sapat ay hindi sapat at hindi ako pagpunta sa ibahagi!

Accumulated Wealth wantsprotecting mula sa iba pang sakim profiteers at Social Justice Government.
Tax deductible donasyon sa mga miyembro ng Parlyamento matiyak na nauunawaan nila kung sino
ang kinakatawan nila. Iba pang mga sakim profiteers ay kinuha pangangalaga ng sa pamamagitan ng
panlilinlang, panlilinlang, pananakot ... Competition & ayaw Politians ay nailantad sa, maling
impormasyon, tsismis, pananakot media kampanya.

Mayaman na paggamit Power upang matiyak Batas ay doon upang protektahan ang mga ito mula sa
pagbabayad ng buwis, pagkakaroon ng pagkalugi at kapag sila ay kailangang pagkalugi nila ay bailed out sa
pamamagitan Sirang Gobyerno (US Wallstreet, China, UK City of London ..) . Mayayamang huwag magbayad
ng buwis pero sa kapakinabangan ng bawa't bagay na nagbibigay Government. Mayayamang mga Parasites,
yaman ng komunidad wasters sa mga hindi mahahalaga at pag-iimbak MS / R6

Mayayamang Wasters & Hoarders suporta Globalization. Paandarin nila ang mga banyagang
havens buwis ay sila iparada ang kanilang whealth. Lahat Tax havens ay isinara & Asset
Nakuha, ang kanilang gobyerno ay caged, MS / R6

Magsama ka mula Wasters Magbigay ng Komunidad
DAPAT - MERON:
(Tingnan Katakawan dapat gawin) usigin Wasters : MS / R6

Salansangin Ninyo & End:

Estate ~ Tax havens ~ Pribadong Pagmamay-ari ~
Freetrade ~ Globalization ~ United Nations
elitism > Ang pagkakaroon ng masyadong marami, ay humahantong sa isang naniniwala sa infallibility (Pagiging
mas mahusay at mas karapat-dapat pagkatapos ay sa iba pa) . Elitism talaga ibig sabihin nito (1 tao o grupo ay
naniniwala na ang mga ito ay mas mahusay kaysa sa iba pa, pag-ukulan ng di-mahahalaga, mas paggalang,
higit pang mga karapatan ...) makasarili pagmamataas. Elitism breed: Ambisyon, kasakiman, aparteid,
pagmamataas, katiwalian, diskriminasyon, kawalang-katapatan, panlilinlang, selos, kawalan ng tiwala, kawalan
ng katarungan, panghuhuthot, droga, pagkamakasarili, nagwagi. ..
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Mga halimbawa ng Anti- 1GOD / Anti-katauhan Elitism:
Elitista magtulung-tulong upang bigyan ang kanilang sarili ng dagdag na pribilehiyo sa gastos ng lahat ng iba
pang mga tao. Alin ang diskriminasyon at pagsasamantala ng iba para sa layunin ng self-kasiyahan. Elitist ay
mayabang makasarili anti komunidad, hindi katanggap-tanggap. Kahihiyan ang mga ito, iwasan ang mga
ito !!
elitista (Blue-bloods, monarchs, mayaman at megalomaniacs) Naniniwala dahil sa kanilang breeding sila ay
ipinanganak upang mamuno organisasyon at mga bansa. Dugong bughaw * s, monarchs, mayaman at
megalomaniacs suportahan sa breeding na kung saan ay masama para sa salaping yari sa metal (May sira
gene) . 'May sakit arrogance'. Tagapag-ingat tagapag-alaga sumasalungat hereditary: paniniil, kayamanan,
posisyon at kapangyarihan.

* Blue dugo ang alkantarilya ng isang tao-katawan. Blue dugo ni Isasama mababa miyembro ng
pantao species. Ang hindi bababa sa na angkop na mamuno.

Unibersidad ay mayabang corrupt elitist. Sila ay ginagamit bilang shortcut sa yaman at kapangyarihan. Sirang
'Old Boys Network'. Basura ng com- resources munity & timewasting pamamagitan ng mga mag-aaral (Walang-katuturang
degrees, masyadong maraming libreng-time, overpaid educators ..) ! Undergraduates kulang
karanasan sa trabaho ay sobra. Isara Unibersidad.

Olympic games (Tag-init, taglamig) Isasama elitist, sira, maaksayang & matapat. Ang mga ito ay
elitist entertainment (1 nagwagi at maraming losers)
Ang paglikha ng malaking utang sa 'Shire' upang aliwin ang well-off! Ikansela Olympics at
isara ang IOC.
Olympian ni hindi kampeon ni, heroe ni, ni idol o roll modelo. Ang mga ito ay makasarili, sakim, parasitiko
pasanin sa komunidad. pahihirapan nila ang kanilang katawan, sa paglipas ng ehersisyo, ang paggamit ng
mga legal at illigal supplement. Mamaya sa buhay ang mga ito ay isang pabigat sa sistema ng pangangalaga
ng kalusugan ng komunidad. aksaya Sila ay bahagya na mapagkukunan ng komunidad para sa pagsasanay
at olympic venue, imprastraktura. Palitan ang Gobyerno na gumastos sa Olympics!

Competitive Professional sports ay elitist, sira, hindi
tapat. Suportado ng imoral na pambasura sakim Media
paglikha at pagtatapon ng Celebrities ni Sport. entertainment
na ito
ay sponsored ng addiction provider
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(Alak, pagsusugal, paninigarilyo) , Na humahantong sa pandaraya, pagsusugal, paggamit ng katawan at isip
altering substance abuse, ang paglikha ng hindi angkop rollmodels ... Tagapag-ingat Guardian sumasalungat
mapagkumpitensya sports.

Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga ay naniniwala na ang bawat tao ay isang pinagsamang
tagapagmana ng lahat ng mga likas na yaman, mga imbensyon at mga IP
(Intellectual property) , Mga posibilidad at mga oportunidad accu- mulated nakaraan at
kasalukuyan (Katarungan panlipunan: pantay na pamamahagi ng lahat ng mga bago na nabanggit
para sa lahat ng mga tao) .
Social Justice ay isang 1GOD ibinigay karapatan. Elitism ay anti panlipunang katarungan, Anti 1GOD. Elitism
ay imoral, kriminal at hindi katanggap-tanggap. Batas maglingkod sa karamihan. Minorya Batas na
makinabang elitism putokputok, hindi makatarungan at ay pinalitan. Na pamahalaan na hikayatin at
pasiglahin elitism ay hindi karapat-dapat mamahala. Sila ay pinalitan at prosecuted: MS / R6

DAPAT - MERON:

scrap elitism > magtatag Equality walang
pagbibigay kompensasyon!
elitist ng mga paaralan maging pampublikong paaralan!

elitist ospital magiging mga pampublikong ospital!

Elitist pagreretiro pabahay transfer ay sa kaunti retirement home!
pribadong beach magiging mga pampublikong beaches!

Golf mga klub ay naging mga market hardin!
Mga unibersidad ay naging mga cron work chapels!

Olympic & Sport Competitive Arenas ay buwag!
Elitist trophies at mga talaan ay nawasak sa pamamagitan ng kaunti !

Pribadong klub ng anumang uri maging pampublikong domain!

Freehold nagiging community kaunti ari-arian!
Private-pagmamay-ari ay nakabukas sa cron !
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Namamana-Tyranny nagiging malaya MULTICHOICE inihalal committee!
aparteid > ang ' magkaroon ng lahat ' maaaring makita ang kaibhan, tumingin pababa at
manghiya ang ' May Not ni ' ( yaman Apartheid) .

Wealth Apartheid ay ang hindi pantay na pamamahagi ng kayamanan komunidad!
Hindi pantay na kayamanan pamamahagi ay imoral, Anti 1 DIYOS! Wealth Apartheid ay hindi patas,
ang isang krimen: MS / R6
Ang pagpapataas Kayamanan Apartheid ay nagdaragdag ng panganib ng seguridad para sa isang
komunidad. Mas mabilis ang hindi pantay na pamamahagi ng mga yaman ng komunidad nagbabago
mas malamang na kawalan ng pamahalaan at mga civil unrest!

Wealth Apartheid ay hindi katanggap-tanggap at ito pagtatapos!

Mga halimbawa ng Anti 1GOD & Anti-katauhan Wealth Apartheid:
ari-arian ay ipinapasa ang kayamanan, posisyon at kapangyarihan pagtaas Wealth aparteid. eg Monarchists

'at Pribadong pagmamay-ari, Dynasties' ... Ang pagtatapos!

globalization mga mayayamang bansa bully (Blockade, credit pisilin, madapa Pamahalaan, pagbibigay-parusa,
panghihimasok) mahihirap at struggling bansa sa pagbebenta ng kanilang mga mapagkukunan mura. Multinational
hindi makatwirang pagtubo Conglomerates blackmail mahihirap na bansa. Upang maaari nilang samantalahin
ang kanilang mga mahihirap na tao bilang child labor at alipin labor nagtatrabaho mahabang oras, hindi ligtas,
underpaid, masama sa katawan .. Ito pagtatapos!

sahod hindi pagkakapantay-pantay ng pangunahing sanhi ng Kayamanan Apartheid! Eg Para sa bawat 1 $ a
worker US nakakakuha ng pinakamataas na bayad na maggagawa ay makakakuha ng bayad na 13 $. Ang mas
mataas na up ang laki pumunta ka sa higit pa 'Pakinabang' kick in at mga top earners ring makakuha ng 'Perks'!

Mga benepisyo ay kinabibilangan ng: insurances (Kalusugan, dental, kita proteksyon, buhay ...) ; bata daycare,
pagreretiro mga benepisyo, pag-aaral pagsasauli ng nagugol, sick leave, bakasyon, mahaba ang serbisyo ng
leave ... perks: kumuha ng mga sasakyan sa bahay, credit card, bayad: biyahe, hotel, pagbisita restaurant,
paglilibang aktibidad
(Golf, tennis ...) , stationery, Accountant (Buwis pag-iwas) ; ... Mga Benepisyo at Perks karagdagang dagdagan ang
sahod hindi pagkakapareho. Para sa bawat pinakamataas na bayad na empleyado, 20 na hard nagtatrabaho
Workers maaaring nagtatrabaho.
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Pagpapalawak Kayamanan Apartheid isang mabilis na track sa Kawalang-Katarungan!

Dapat-Gawin:

katapusan Wealth Apartheid

magtatag Wealth Equality
estate: pagpasa sa kayamanan, posisyon at kapangyarihan, ay nagtatapos! Mga ari-arian ay maging General
Revenue! Personal na mga item at Kaalaman-Continuity ang nakapasa sa (Estate) ! Tandaan! Ang pagtanggap
ng kayamanan, posisyon at kapangyarihan, din
entails inheriting pagkakasala at pananagutan.

globalization: Multinationals ay prosecuted ( MS / R6 ) &
nabuwag na maging mga lokal na cron ! Gobyerno na sumusuporta sa globalisasyon ay
pinalitan at gaganapin nananagot, MS / R6 .
Private-Pagmamay-ari: nagtatapos! komersyal (Maliit, malaki, maraming nasyonalidad) maging
cron ! Domestic transfer sa ' kaunti ' !
profit: nagtatapos! Breakeven non-profit na nalalapat!
sahod: hindi pagkakapantay-pantay ay napalitan ng Tagapag-ingat Guardian wmw !

ZERO TOLERANCE SA WEALTH aparteid
KAWALANG-KATARUNGAN > Ang 6 nakaraang mga link sa Chain of Evil humantong sa katiwalian ng
mga legal na sistema at kawalan ng katarungan (Appointment, Bad Batas, Sirang Batas, Estate, Pribadong
pagmamay-ari, Unearned, Self regulasyon, Tax pag-iwas ...) .

Child Injustices: beating, kadukhaan, molesting, labor, pedopilya,
prostitusyon, soldiering, pagpapakamatay bombero, ..
Child Injustices ay ang pinakamasama form ng kawalan ng katarungan, ang isang community failure. Nagtatapos ito! Nagkasala ay papanagutin!

Babae Injustices: karahasan sa tahanan, pay agwat sa, panggagahasa,
prostitusyon, relihiyon, sekswal na panliligalig, pang-aalipin ... Babae
Injustices, isang pagkabigo komunidad ay natugunan! Nagkasala ay
papanagutin!
Injustices Komunidad: Katakawan, hindi makatwirang pagtubo, Kayamanan, basura,
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Elitism, Kayamanan aparteid. Community Injustices ay natugunan! Nagkasala ay
papanagutin!
Bad Law Injustices: Freehold, Copyright & Mga Patent (Intellectual Property) ,
Privatization ng utility, Tax deductible donasyon ... Bad Law ay marerepaso! Pagbawi ay
backdated sa 0.1.1.1 . (2004/01/01) Bagong Batas ay backdated. Bad Law practioners ay
prosecuted.
Sirang Law Injustices: Double Jeopardy, Plea bargaining, Diplomatic kaligtasan sa sakit,
kaligtasan sa sakit, ukol sa mga Limitasyon, Privilege,

... Sirang Law ay marerepaso! Ito ay backdated sa 0.1.1.1 . (2004/01/01)
Bagong Batas ay backdated. Bad Law practioners ay prosecuted.
Relihiyosong Injustices: buhay na walang asawa, pagtutuli, exorcising,
kapatawaran, pang-gugulo, pedopilya, pribilehiyo, sacrefice, mga
kababaihan sa diskriminasyon ...

Kayo'y mangagsumbong, Shun relihiyon injustices at naging
Tagapag-ingat-Guardian! I-hold pastor maipaliwanag.
Governance Injustices: Pataksil na pagpatay, pagtortyur, katiwalian,
pagpapatupad, manghimasok, kayamanan apartheid, paniniil, ... Palitan ang
paniniil na may maramihang mga pagpipilian 1st nakalipas na ang post malayang
inihalal Committee.

Usigin paniniil, Governance na assassinates, executes,
invades, tortures ay Evil ay napalitan at caged , MS / R7 . Sirang
& Wealth Apartheid Governance ay napalitan at prosecuted: MS
/ R6
Wealth aparteid, Injustices: Multa, selfregulating katawan, ...
Kawalan ng katarungan ay kapag multa ay ibinigay sa halip ng Rehabilitasyon. Mga multa ay ipinalabas
upang protektahan ang 'Magkaroon ng masyadong marami, ang mga tao sa kapangyarihan, ..
2 mga indibidwal makakuha magmulta $ 300 para sa committing ang parehong labag sa batas kumilos. 1 ay sa
$ 300 sa isang linggo welfare hand-outs. Ang iba pang ay sa $ 300 isang oras na kita. Ang mahihirap na looses
ng isang linggo bayaran, ay hindi maaaring magbayad ng mga bill, ay walang salapi para sa pagkain. Hindi niya
ay magbabayad ng fine napupunta sa bilangguan sa halip. Ang mayayamang pay ang fine & tax deducts ang
fine. Ito ay kayamanan apartheid kawalan ng katarungan. Ito nagtatapos! Mga multa ay pinalitan ng
Rehabilitasyon.
Ang isang tao ay makakakuha ng pumatay sa trabaho. Pamamahala ng cost cutting ay nagresulta sa isang hindi
ligtas na lugar ng trabaho. Negosyo ay makakakuha magmulta ng $ 100,000. Manage- ment sacks isang
mababang-loob bayad na empleyado. Management ay makakakuha ng bonus. Isulat off fine bilang isang
expence. Mga Resume cost cutting upang gumawa ng up ang pagkawala ng
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ang expence. Upang masiguro ang profit pagtaas at ehekutibong bonusses ay binabayaran. kawalan ng
katarungan na ito Magtatapos! Management ay pinananagot! Management ay makakakuha ng longterm
Rehabilitation. Business-shut down hanggang ang lahat ng mga isyu sa kaligtasan na nalutas na.

Professionals (Accountant, Surgeon ..) ay mga miyembro ng 'Self ipinaguutos katawan'. Ang mga protektahan
ang walang kakayahan, lawless kasapi mula nakaharap Justice. Sila rin ay makakatulong sa kanila rippoff
kanilang mga kliyente. kawalan ng katarungan na ito Magtatapos! Selfregulating katawan ay sarado. Justice
returns.

Selfregulating mga katawan ay nilikha sa pamamagitan ng corrupt tamad Government. Iyon ay
masyadong corrupt dahil sila ay pinabagsakan sa pamamagitan ng interes na grupo, mamamahala sa
kanilang ngalan at hindi ang tao. Lazy Gobyerno ay hindi gusto ang responsibilidad ng pamahalaan,
pangangasiwa at pagpapatupad. Pamahalaan na magtatag ng o payagan selfregulating katawan ay
napalitan at papanagutin.

Bawat tao ay may moral at Civil-Duty upang tapusin kawalan ng katarungan. Hold tao organisasyon,
Gobyerno pananagutan na ang sanhi at epekto ng kawalan ng katarungan. MS / R6-R7

ZEROTOLERANCE sa KAWALANG-KATARUNGAN
Ang mga link ng 'Chain of Evil' ay pinalawak na sa pamamagitan ng maraming mga linketts:

celebrity sport ~ credit Provider ~ Ang mapanlinlang packaging ~ ari-arian ~

Dayuhang pagmamay-ari ~ franchising ~ Freehold ~ globalization ~
Shopping Center ~ tax pag-iwas ~ hindi pinaghirapan ~ unyon ~
unibersidad ~ kawanggawa ~

celebrity Palakasan ay bahagi ng kultura ng mga Chain of Evil.
Sirang elitist kasakiman at profit driven entertainment. Entertainment upang makinabang ang nainis idle
mayaman. Ang ilang mga tanyag na isport ay ginagamit upang ilihis ang ilalim ng privileged pansin ang layo
mula sa napagtatanto kung paano pinagsasamantalahan sila talaga ay.

Sport Celebrity, elitist entertainers na gumawa ng anumang bagay upang manalo, masira
talaan at dapat sambahin (Idolized) . Isang pangangailangan ng Sport kalahok upang
makakuha ng elitist recognition + Mga Sponsor '

(Sakim profiteers) At isang complicit trashy Media nilikha karumaldumal nga; ' celebrity
Palakasan '.
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tanyag na sports kalahok, ay binabayaran (Direkta, sponsored, gawad ..) propesyonal
na entertainers. Australian Rules Football, Auto racing, Beisbol, Basketbol, Boksing,
Chess, Cricket, Cycling, Golf, Icehockey, Gran Prix, Gridiron, Yachting, Rugby,
Horseracing, Karera ng Motorsiklo, Tennis, Olympics, Para Olympics, Soccer,
Paglangoy, Winter Olympics , Pakikipagbuno...

celebrity sport ay nangangailangan ng layunin build facility (Hall, Stadium ...) , imprastraktura (Rail, kalsada ..) . Ito
wastes mapagkukunan komunidad at madalas na lumilikha ng pangmatagalang (Shire) utang. Ang mga
Pasilidad ay isang Energy mang-aaksaya at lumikha ng isang pulutong ng mga basura. Itigil ang pagbuo ng
mga pasilidad at inyong gigibain ang mga umiiral na. Ang mga kaganapang ito matustusan entertainment,
Alcohol, Cola, iba pang mga matamis na inumin, Pagsusugal, masama sa katawan pagkain (Mataba, mataba,
maalat) madalas na sinamahan ng karahasan (Paninira, assault, galit, ibinabato ng mga bagay ..)

Kaganapan lumikha ng isang pulutong ng mga basura (Mga bote, pagkain, papel, plastic, lata)
nangangailangan ng pag-iimbak (Landfil) . Pagsusugal ay humantong sa krimen: Pandaraya

(Nobling, mga palubid at palayag ng resulta ..) , Pananakot, blackmail, karahasan.
celebrity sport isang pangunahing sanhi ng Shopping Addiction. Marketing ay lumilikha ng demand na sa
pamamagitan ng paggamit ng katapatan sa mga lokal na mga diyus-diyosan (Sport Celebrities) upang himukin
shopping addiction (Gear, junk, paraphenelia) . Ikaw ay isang tanga nagbabayad ng masyadong maraming para
sa mga damit at mga sapatos! Fans kumilos tulad ng Zombies
(Walang kahulugan) .

celebrity sport sa pamamagitan ng Sponsor ay nagdaragdag Addictions: Alcohol, Smoking,
Pagsusugal, Shopping, Droga ... Ang mga Addictions ay isang pasan sa mga indibidwal, mga pamilya
at mga komunidad.

Sport Mga kilalang tao ay Matakaw Media likha upang madagdagan ang mga kita para sa
kanilang sarili at iba pang mga sakim profiteers (Gambling provider, junk food outlet, tagagawa
ng alak, paninigarilyo tagagawa, pornograpiya, prostitusyon ...) . Sa sandaling ang kasikatan ng
isang Celebrity wanes sila ay itinapon at pinalitan ng isang bagong Celebrity.

15

Batas-donor Manifest ni 1GOD Gaya ng nasusulat dapat itong maging!

14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

Ang kailangan upang manatili popular, upang manalo, lead Palakasan Mga kilalang tao upang galugarin ang
kanilang mga darkside. imoralidad (Pangangalunya, Kahubaran, Pornography) ay ginagamit upang makakuha
ng pansin. Substance abuso (Alcohol, Smoking, Gamot, steroid) ay ginagamit para sa ng stress at upang
makasabay performance. Ang matakaw Trashy Media ay gumagamit ng pag-uugali na ito upang dagdagan ang
mga kita at sa huli ay sa tambakan ng basura ang Celebrity sila nilikha.

Paggamit Palakasan Mga kilalang tao tulad ng roll modelo at mga Idols, ay hindi katanggap-tanggap.
Sport Mga kilalang tao ay mga bulaang idolo nilang mang-insulto 1GOD. Nagtuturo na i-promote Celebrity sport
ay pinalitan. Ang mga magulang na payagan ang kanilang anak upang i-play Celebrity sport at pagsamba
Palakasan Mga kilalang tao ay walang pananagutan masamang magulang. ang mga masamang magulang Ang
muling turuan ni Komunidad.

Sport ay paglilibang-time entertainment libangan hindi gumagana. tamad (Pipi)
University scholarship student get ni (Sport) . University, Mga Sponsor at pambasura Media lumikha, bobo, tamad
walang silbi Sport Cebrity. University ay sarado, Sponsorship ay nagtatapos, pambasura Media shuts, sport
tanyag na tao ay makakakuha ng isang mababang bayad na trabaho. May ay walang lugar para sa sports media
mga tao sa media.

End Celebrity Sport gibain venues ...
Palitan ng pampublikong pakikilahok Community Leisure gawain.

C redit P rovider, P redator - le nd er, Lo isang - shark Pagbibigay ng Credit (Card, loan, mortage) para sa
tubo ay manghaharang pagpapaupa ng isang 'Loan Shark' operasyon. Manghaharang pagpapaupa ay
pinapayagan & hinihikayat sa pamamagitan ng corrupt kriminal Government. Mapanirang tagapagpahiram
paggamit kriminal (Tagakolekta ng utang) upang mangolekta ng kanilang credit.

Credit para sa profit Magtatapos! ni Ito providers sarado at
prosecuted, MS / R6. Gobyerno na nagbibigay-daan & / o
nanghihikayat ng manghaharang pagpapaupa ay napalitan,
uusigin, MS / R6
Tagapag-ingat tagapag-alaga kinukunsinti non interes hindi maipapatupad pautang. Magbabayad ka lamang
bumalik ang halaga ipahiram (Walang bayad, walang interes) . Hindi mo na kailangang magbayad ng bumalik
kung hindi mo maaaring gawin ito. Kung gagawin mo, kapag ikaw ay maaaring, huwag magbayad ng higit sa
10% mula sa iyong lingguhang pasahod.
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Tagapag-ingat-guardian kinukunsinti hindi maipapatupad pautang. Samakatuwid walang dept
pagkolekta.

Utang kolektor sarado down na caged MS / R6
Deceitful- packaging ( Consumer-pandaraya) MS/ R3
Profit orientated ekonomiya payagan ang imoral na kriminal na ' Ang mapanlinlang na Packaging ( Consumer
Fraud) '. Mga mamimili ay kailangang proteksyon mula madaya, hindi tapat at sakim panghuhuthot producer,
mga tagagawa at mga nagtitingi na gumagamit ng 'Ang mapanlinlang packaging' (Pababa pagpapalaki
nilalaman) upang samantalahin (Rip off) ng mga mamimili.

Mga halimbawa ng kung paano gumagana ang madaya, hindi tapat at sakim system.
Ang isang gawa ng produkto ay dumating sa isang 0.440kg pakete gamit ang kanilang brand label. Ang
parehong produkto ay din na may label na bilang nagtitingi home- tatak, ngunit ang package ng nilalaman ay
nabawasan hanggang 0.415kg. Ito ay ginagawa upang ang mga tindahan ay maaaring ibenta ang kanilang mga
bahay ng tatak sa isang mas mababang presyo kaysa sa mga tagagawa ng tatak. Ito ay upang lokohin (Madaya,
hindi tapat at sakim nanlilinlang) ang mga consumer sa pag-iisip na ang home-brand ay isang bargain dahil sa
kanyang mas mababang presyo. Kapag sa katunayan, dahil ang mga mamimili ay makakakuha ng mas mababa
produkto walang pag-save at kung minsan ang mga mamimili sa katotohanan ay nagtatapos up nagbabayad
higit pa. Consumer pandaraya !!! MS / R3

1 tagagawa pack ang kanyang mga produkto sa isang 0.440kg package. Ang isa pang brand ay gumagamit ng
parehong laki packaging ngunit sa isang magdarayang, hindi tapat at sakim na paraan lamang naglalagay
0.425kg ng produkto in. Kung mga produkto ay ibinebenta sa parehong presyo, ang ika-2 tagagawa ay gumawa
ng isang mas mataas na kita. Ang mamimili ay makakakuha ng mas mababa ng produkto para sa parehong
halaga ng pera gastusin. Mamimili ay nalinlang. Kung ang ika-2 tagagawa nagbebenta sa isang mas mababang
presyo, ang kanyang mga produkto ay mukhang isang bargain. Dahil doon ay mas mababa produkto sa 2nd
package dapat itong samakatuwid ay nagbebenta para sa mas mababa, hindi ginagawa itong isang bargain
anymore. Ang ika-2 tagagawa inaasahan sa isang madaya, hindi tapat at sakim na paraan, na ang mga
consumer ay hindi suriin ang timbang dahil ang kanyang packaging ay mukhang katulad ng kakumpitensiyang
produkto. Consumer pandaraya! MS / R3

Packaging ay madalas na may mas mababa sa buong nilalaman (Mahigit sized na pakete ng pag-iipon) . Packaging
ay dinisenyo upang i-hold 6 na mga item ngunit naglalaman lamang ng 5.
panlilinlang na ito ay sinadya upang linlangin ang mga consumer sa paniniwalang sila ay makakuha ng
mas maraming pagkatapos ay sila ay talagang makakuha ng! Consumer pandaraya !!! MS/ R3
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Kumuha ng mas mababa> magbabayad pa! Ang tagagawa nagdadagdag mas mababa Salt & / o asukal.
Label ng produkto 'Nabawasang' & singil pa! Nabawasang ay upang ihatid sa mga mamimili na nagkaroon ng
dagdag na gastos (Isang bagay na kinuha out, nabawasan) . Sa makatuwid ang isang mas mataas na presyo ay
kinakailangan. Hindi Totoo, walang dagdag na gastos. Tagagawa ilagay mas mababa sa, kaya ang presyo ay
dapat na mas mababa. Consumer pandaraya !!! MS / R3

Na-import kalakal package upang magmukhang mga lokal na produkto. consumer pandaraya MS / R3 . Lokal
na produkto package upang tumingin banyagang, import.

consumer pandaraya MS / R3 .

Dapat-Gawin:
Gobyerno ay upang ilagay sa pamantayan packaging laki ng nilalaman:

likido milliliter ml
litro l
Kiloliter kl

matatag gramo g

kilo kg
Tonelada T

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 >
Karaniwang Kumakapit sa komersyal, pang-industriya, personal packaging.

Tandaan! Imperial hakbang ay lipas na.
Lahat Packaging ay recyclable.
PS-1 ( Packaging standard) Sinasaklaw ng mga pangangailangan ng mga mamimili: matapat na madaling
upang ihambing ang dami ng produkto '& packaging. solid weights (G / Kg / T) & Liquid weights (Ml / l / Kl) naka-pack
na, ibinahagi & ibinebenta sa dami ng ipinapakita sa talahanayan. Packaging ay upang maging recyclable.

katapusan Ang mapanlinlang na-Packaging

magtatag UCG PS-1 ( Packaging standard)
consumer guidance
Solid & Liquid weights na kailangan upang ipakita ang presyo para sa 1 kg / 1l ihambing ang mga
presyo + ang aktwal na timbang at presyo.

Ang produkto na may pinakamababang kg / l presyo ay ang BALDE.
Suporta PS-1 Packaging standard parusahan Ang mapanlinlang na Packaging
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ari-arian ( Pamana)
Sa isang makasariling kasakiman driven Society sa pagkamatay ng isang
indibidwal na ito ay karaniwang upang pumasa sa posisyon, kapangyarihan at
kayamanan. Paglikha ng isang Elite ng hindi pinaghirapan tampat posisyon,
kapangyarihan at kayamanan. pag-uugali na ito ay sanhi at epekto ng
Kayamanan aparteid.
Wealth Apartheid, isang krimen, MS / R6 Tandaan! Ang pagtanggap ng isang Estate din entails pagtanggap
nakaraang utang, pagkakasala at pananagutan!
Pamana ng posisyon Magtatapos. Ito ay pinalitan ng pag-promote sa pamamagitan ng karanasan sa
trabaho + karagdagang pag-aaral + Seniority.

Pamana ng kapangyarihan Magtatapos. Ito ay pinalitan ng malayang multi kandidato
inihalal Committee.

Pamumuno ng 1 ay paniniil (Namamana / Political) ito Magtatapos.
Pamumuno sa pamamagitan inihalal Committee ay makatarungan.

Pamana ng kayamanan Natapos. Ito ay lahat na napupunta sa Gobyerno Revenue.

Tagapag-ingat tagapag-alaga pass sa kaalaman pagpapatuloy, memorabilia, tradisyon, mga paniniwala .. Tagapag-ingat
tagapag-alaga pass sa komunidad na espiritu at mga responsibilidad. Tagapag-ingat tagapag-alaga pass
sa pilosopiya ng

1GOD 1FAITH 1Church. Sila rin ay pumasa sa kanilang gabay, ang ' Batas-donor

Manifest '.

Foreign Ownership ( pagtataksil) MS / R7
Ang pagpapahintulot sa mga dayuhan upang makontrol, pagsamantalahan, sarili, pandarambong ay pagtataksil

Gobyerno na nagpapahintulot sa mga dayuhan upang samantalahin (Rip off) ng Lokal na
tanggapin ang alok Pagtataksil (krimen) . Gobyerno ay napalitan at prosecuted. MS / R7

Mga halimbawa ng kung paano Foreign Ownership Paglililo gumagana:
Foreign Ownership baguhin, corrupt at destroys lokal: kultura, trabaho, tradisyon, mga halaga ... Foreign
Ownership plunders lokal: Intellectual- ari-arian, Malaman Paano, Mga Mapagkukunan, Kayamanan
... Foreign Ownership Natapos. Free Trade Magtatapos.

Foreign Ownership drive 'up lupaing & real-estate mga presyo. Paggawa
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Homes ay hindi abot-kayang para sa 1 st bahay na mamimili '. Ang resulta, ang
pagtaas ng tirahan ... Foreign Ownership of 'Freehold' (Lupa, real estate) Magtatapos.
Ito ay hamig nang walang kabayaran.

Foreign Ownership ng mga mga entity resulta sa mga banyagang mga
posisyon sa pamumuno. Hindi pagbibigay ng lokal na humawak mga
posisyong ito. Bumababa & promo- tion pagkakataon, ang pagtaas ng
unemployment

...

Dumming down na ng mga lokal na kawani.

Foreign Ownership ng mga resulta ng manufacturing sa pag-import ng kanilang mga supply. Sa halip
pagkatapos ay ang pagbili ng mga lokal. Gayundin lokal na ari-ariang intelektwal ay nakuha offshore!

Foreign Ownership of Entertainment nagpapahina lokal na talento at ang kanilang mga pagkakataon. Brainwashing
lokal upang maging dayuhang kultura panggagaya hindi nawawala ang kanilang mga entity. Dayuhang
pagmamay-ari ng Entertainment ay ang pinakamalaking banta sa mga lokal na kultura, kaugalian,
diyalekto at tradisyon. Kung kayo ay Amerikano relo Amerikano entertainment. Kung ikaw ay hindi,
huwag mag-watch American entertainment.

Foreign Ownership ay humantong sa mga lokal na kayamanan ng pagpunta sa ibang bansa.
Ang pag-iwan lokal mahihirap at naghihikahos. Foreign Masters pagmamay-ari ng mga lokal na mga
tagapaglingkod magsasaka.

Foreign Ownership ng Franchises sirain ang mga lokal na negosyo, unique- ness &
pagkakaiba-iba. Pinahihina nito ang lokal na tradisyon pagpilit hindi angkop dayuhang kultura sa
lokal na komunidad. Betraying lokal.
Foreign Ownership ng mga mapagkukunan humahantong sa mga dayuhang may-ari ng pagbebenta ng mga
mapagkukunan ng mura sa kanyang bansang pinagmulan nakikinabang ang mga ito. Ninanakaw ang mga
locals ng Mga Mapagkukunan at kanilang mga kayamanan. Pagpapaalam Dayuhan pagmamay-ari lokal
Resources ay pagtataksil, MS / R7

Foreign Ownership ng Pagkain produksyon at pamamahagi ng pagkain.
resulta: Produksyon ng pagkain caters para sa I-export ang umaalis sa mga lokal na may-export ang mga
rejects sa mataas na presyo. Gayundin ang ilang mga lokal na pagkain ay papalitan sa pamamagitan ng isang
banyagang pagkain.

Foreign Ownership ng Media ay isang panghihimasok sa pamamagitan ng stealth. Dayuhang media
nakakaimpluwensya lokal para sa pakinabang ng mga dayuhan. Pagsira lokal Culture, Heritage at
Tradisyon, corrupting Pulitiko, Government.
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Pamahalaan looses ang kanilang soberanya, betrayes mga lokal na populasyon, ay nagkakasala ng
pagtataksil, MS / R7
Foreign Ownership madalas ay humahantong sa blackmail. Foreign Multi pambansang demand na ng
Gobyerno bigyan sila ng handouts, buwis kalayaan at murang paggawa. Pamahalaan ay threatened na kung ito
ay hindi sumuko ayon sa kasunduan sa Dayuhang May-ari ng demand. Sila mahanap ang isang pamahalaan
na ang ibig matugunan ang kanilang mga pangangailangan at ilipat ang kanilang operasyon doon. Eg
Australian Government regular na bayad (100 ng milyun-milyong) sa Foreign Maraming nasyonalidad
kumpanya Car. Sila ay nagpadala ng Executive bonus 'sa bahay at taasan ang kanilang mga banyagang
shareholders dividends'. Tandaan!

Australia kalaunan sinabi hindi sa Foreign Car makers blackmail. Car makers (Ford, General
Motors, Toyota) sarado pabrika, maging mga importer. Tagapag-ingat-Guardian huwag gumamit
ng sasakyan mula sa mga kumpanyang ito, hindi nila maaaring pagkatiwalaan.

ZERO TOLERANCE sa multinationals !!
Foreign Ownership ay posible dahil sa pagkakanulo ng corrupt Government. Pamahalaan
at Pamahalaan-empleyado na mapadali ito pagkakanulo ay mapalitan at prosecuted
para sa 'pagtataksil': MS / R7 .

Dapat-Gawin:
Ikansela Foreign Ownership ng: Mga negosyo, Paggawa, Asset, Intelektwal na
ari-arian, Primary produksyon, Resources, Land, Real Estate! Nang walang
kabayaran.
Palitan foreign owned na negosyo na may cron ( Community Run Pag-aaring hindi para
sa profit) ! Suporta cron! Shun Multinationals!
Palitan &-usig (Pagtataksil) Pamahalaan ang Public tagapaglingkod na payagan o hikayatin ang mga
dayuhang pagmamay-ari! MS / R7 Foreign Ownership ay isang pagsalakay at pananakop na walang ang
paggamit ng puwersa militar. Ipagtanggol ang iyong komunidad mula sa pananakot.

Pahintulutan lamang ang import na hindi kumpitensiya o palitan Lokal na mga kalakal at mga serbisyo. Hikayatin
ang lokal na produksyon upang maiwasan ang pagkakaroon upang i-import.

'Kanselahin Foreign Ownership'
'SAVE Lokal MGA TRABAHO'
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franchising ( Negosyo-model: Cloning) MS / R6
franchising ay isang Katakawan, hindi makatwirang pagtubo cloning marketing system. Na gumagamit ng
isang partikular na modelo ng negosyo kaysa sa panggagaya mismo. Idinisenyo para sa mga mediocre maliit
na panghuhuthot kapitalista. Upang maikalat ang kanser tulad ng

(Globalization) sa ibabaw ng Planet. Customers maluwag ang kanilang identy. Hitsura nila at kumain
ng pareho sa NewYork o Berlin. Mindless Zombies.

Cloning ay isang murang mindless kopya. Globalization ay Anti- 1GOD!
franchising destroys lokal na tradisyon, pagiging natatangi, pagkakaiba-iba, kultura. Karamihan
Franchises ay 'US' o batay sa mga sistema ng US-Marketing. Nag-aalok sila ay madalas na masama
sa katawan ng mga produkto: Eg Junk Food outlet, US at ang kanilang Kultura-panggagaya ay ang
pangunahing sanhi ng 'Diabetes' Plaque, 'Napakataba Plaque (Mag-umyak tao) ', Mataas na presyon
ng dugo epidemya, Acne ... Franchises sirain ang mga lokal Cuisine, Fashion ... Communities &
Government na nagbibigay-daan Foreign franchise upang mapatakbo magtaksil lokal na lutuin,
pamana, tradisyon at mga populasyon, MS / R7

franchises sirain ang pagkakaiba-iba sa pamamagitan ng pagbebenta 'Designer-damit'. Ang mga damit ay
uniporme (Maong ..) para sa mga taong ipagkanulo ang kanilang kultura at pamana, walang kahulugan,
matanda, mga pipi panggagaya. Shun mga dummies!

franchises sa kanilang makintab marketing (Exploiting kahinaan ng tao at
pagkamapaniwalain) ang mga pangunahing dahilan para sa Addictions:

Shopaholic & Gadget Junky! Franchises ay sa ilalim staffed, gamitin mahinang sinanay
underpaid juniors, kaswal. Customer service ay mababa o non umiiral. Karamihan sa
'bargains' & 'Sales' ay Fraud!
Tagapag-ingat tagapag-alaga ay naniniwala na Franchising ay Anti 1GOD . Binabalewala 1GOD ni disenyo
ng mga lokal na natatangi at pagkakaiba-iba.

Franchising pagiging global defies 1GOD ni Anti Globalisasyon.

Dapat-Gawin:
kumpiskahin ( walang compensation) ang lahat ng mga Franchises at convert ang mga ito sa mga lokal na cron
! parusahan Matakaw Franchisee hawla kanila, MS/ R6

Suportahan ang lokal na natatanging tradisyonal na negosyo (Convert sa cron) .
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Protektahan ang iyong komunidad pamana:

Salansangin Ninyo Franchising, Globalisasyon &

Foreign-Ownership
Freehold pampublikong lupain plundered mula sa komunidad ...
Freehold lupa ay mga pampublikong lupain plundered mula sa isang komunidad sa pamamagitan
ng corrupt kriminal na Gobyerno (Alisin ng pamahalaan, papanagutin) . Ang uri ng pamahalaan
mag-ibinigay ang layo ng lupa

(Squat) o ibenta ito sa kriminal na sakim, parasitiko, mandaragit, profiteers (Speculators)
. Land-speculators ay Parasites, MS/ R6 !
Tapusin Freehold! Suporta Shire Land Ownership!
Freehold lupa ay ginagamit ng mga mamumuhunan sa isip-isip
(Gamble) umaasa upang magdala ng up ang mga presyo ng ari-arian (Pro- fiteering,
kabisera ng nakuha) hindi pagbibigay ng Shire abot-kayang tirahan. Mamumuhunan
ring gamitin freehold lupa para sa kriminal na buwis pag-iwas (Negatibong giring) , MS/
R6
Ang ilang mga mamumuhunan na magtayo nipis mga gusali at mga singil sa
paglipas ng presyo rentahan. Ang mga taong hindi maaaring magbayad
nawawalan ng tirahan. Investment Property ay hindi talagang binili para sa
rental income ngunit ginamit bilang tax evasion. Magresulta decaying ng tao
tirahan

(Ang mga tao ilipat out cockroaches at rodents lumipat sa) . Slum mga panginoon maluwag na ari-arian
nang walang compensation at ay caged, MS/ R6
Freehold lupa ay pribado ang pagmamay-ari sa lupa. Depriving community paggamit ng lupa para
kapakinabangan ng lahat. Freehold (Walang Pahintulot) denies paggamit ng lahat ng mga tabing-dagat, ng
lawa at ilog frontages, denies picnicking sa golf course .. 'Wealth-aparteid'. Ito Kasamaan. Nagtatapos ito!

1GOD nilikha Planet Earth na gagamitin at tangkilikin ang
pantay ng lahat ng tao.
Freehold lupa at mga pribadong pag-aaring tirahan ay iniinsulto na 1GOD.
FREEHOLD nagtatapos! ! ! ! ! ! !
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Dapat-Gawin:
Ang lahat ng lupaing pag-aari ng isang kaunti ( Lokal na pamahalaan) . Freehold lupa sa pagiging ninakaw
kalakal. A Shire magbayad ng walang kabayaran kapag ang paglilipat ng pamagat. May-ari ng walang may-ari ay
maaaring manatili sa bahay hanggang gusto nila upang ilipat o mamatay. Pagkatapos ay ang Shire ay tumatagal
ng kontrol (Walang estate para sa property na) .

Investment Property parehong lupa at Gusali ay kinuha control sa- out kabayaran sa
pamamagitan ng kaunti . Investor ay prosecuted para sa 'Krimen laban Community' MS/ R6 Investment
Property Magtatapos!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
globalization ay hindi bahagi ng Destiny sangkatauhan.
1GOD ginawa ito napakalinaw na ang
globalisasyon ay hindi bahagi ng Destiny
sangkatauhan. 1GOD

paniniwala sa 7Tribes pagbuo nang
nakapag-iisa at hiwalay na (Map) .
1GOD Nais ni ang sangkatauhan na

'STOP' Globalization !!
Dapat sangkatauhan mabigong ' STOP ' globalization at pagkatapos ay

1GOD ay kumilos. Huwag galit 1GOD pag-iintindi 1GOD ni

babala: Pagpupulbos ng World Trade Center sa New York, US
credit krisis, City of London.
Globalization ay bahagi ng Chain of Evil. Globalization ay na-hijack sa pamamagitan Greedy profiteers
na gagamitin para sa kanilang Pyramid nagbebenta ng marketing (Libreng kalakalan) upang mapanatili
ang kita lumalaki hanggang tumakbo sila sa labas ng bansa at mga mapagkukunan. Malayang
kalakalan ang globalization ng ito ay nahimok ng mga multinational na mga negosyo pagsasamantala
paggawa, blackmailing & under- mining pamahalaan. Multinational ni papanghinain soberanya ng isang
bansa. Na humahantong sa katiwalian at pagsasamantala! Baklasin Multinationals kumpiskahin
ari-arian nang walang compensation at mapag-lokal na Cron. Multinational'S END! FREE TRADE
END'S!

Matakaw profiteers Naitaguyod propaganda samahan: G20
(Matakaw Twenty, pangunahing sanhi ng polusyon) , G8 (Matakaw Eight) , IMF

(International Monetary Fund, global Loan shark) , WEF (World Economic Forum,
Greeds 'publizist) , WTO (World Trade Organization
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tion, sanhi ng Wealth-apartheid) , .. Ang mga organisasyong ito magpropaganda ang pampublikong na
kasakiman ay mabuti, profit ay mabuti at Globalization ay ang kasagutan sa lahat ng aming mga problema. Ang
katotohanan ay Globalization ay ginagamit para sa costcutting. Sa pamamagitan ng paggalaw sa mga bansa na
magkaroon ng isang mas mababang gastos istruktura ture. Tela ng sako tao sa isang lugar at employing alipin
labor sa ibang

Lower gastos ay nakakamit sa pamamagitan ng employing ilalim batang edad sa
masama sa katawan mga hindi ligtas na working area. Sila ay underpaid salat sa
pagkain nagtatrabaho mahabang oras na walang break, walang karapatan holiday,
walang mga benepisyo sa kalusugan. Nawawalang out sa mga karanasan pagkabata,

paglalaro at pag-aaral. Habang Greedy profiteers ay tumatawa ang lahat ng mga paraan upang ang bangko
pagpuri sa kanilang Idol 'Globalization'. Masama na ito Magtatapos!
Kung saan mga bata ay hindi magagamit babae (Isa pang underclass) ay ginamit. Mga Kababaihan ay
itinuturing madalas na mas masahol pa. Habang nagtatrabaho sa ilalim ng parehong makatao kundisyon
tulad ng mga bata maraming babae ay mayroon din upang magbigay ng sekswal na pabor (Ini-Raped) . Maraming
mga lalaki ay pinagsamantalahan ngunit karaniwan ay hindi bilang masamang bilang mga bata at mga babae.
Masama na ito Magtatapos!

End Globalization support 7 independiyenteng Provinces:

Africa, Amazonia, Amerika, Europa, Mongolia, Oceania, Persindia .
Lahat International Waters dulo. Ang mga ito ay nahahati sa pagitan ng 7 Provinces. Ito
ay ang bagong normal.

Dapat-Gawin:
Lahat Global Organisasyon: Politikal, Militar, Commercial, Sport, Aliwan, sarado pababa.
Mga Tao migration Hinihinto ' (Walang paglipat sa iba pang mga Provinces) . Walang
holiday travel sa ibang Provinces.

Walang global Culture. Global Organisasyon: Commonwealth Nations

(CN) , FIFA (Football) , G20 (Polluters) , IMF (Loan shark) , Olympic
( IOC ) , NATO (Mercenaries) , OPEC (Polluters) , UN (Nagkakaisang Bansa

) ,.. Isasama Anti 1 DIYOS. Sila ay sarado Down.
komonwelt ng Nations ( CN) itinatag sa pamamagitan English pirates sa
pagkasamsam, kumalat: pang-aalipin, alipin labor, injustices, kultural na
pagpatay ng lahi, kayamanan apartheid, alak, paninigarilyo, pagsusugal,
pamimili junkies, masamang at corrupt batas, kapitalismo, elitist sport,
Church of England (Masamang paganong kulto) .
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ngayon (CN) Mayroon papet na rehimen (Pamahalaan) na tumutulong sa pandarambong ng
kanilang bansa para sa kapakinabangan ng Ingles nasasalin punong malupit. CN ay dissolved at
ang mga bansa napalaya.

FIFA Isang Tiwaling Celebrity Sport samahan. Waste community
resources. Shut, prosecuted: MS/ R6
ni FIFA Pagdarausan ay buwag, lupain ay ginagamit mas kapaki-pakinabang sa
pamamagitan ng komunidad.

IOC nagpapatakbo ng circus (Olympics) , Pagkuha ng mga bansa upang mag-aaksaya ng
bilyun-bilyong sa Freakshow entertainment. Entertainers nagsusumikap para elitism paggamit
ng legal at ilegal na supplements nagiging hindi likas na gumaganap freaks. Olympics ay
Katakawan nahimok pag-aaksaya ng bahagya na mapagkukunan na kailangan upang maalis
ang kahirapan. Isang horror masyadong importanteng bagay ay naidagdag Paralympics dito
pinagana ay mocked. shut + MS/ R6

ni IOC Pagdarausan ay buwag, lupain ay ginagamit mas kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng
community. Lahat ng pagpopondo sa Athletes 'dulo.

NATO European Mercenary Army na naghahain ng US pandaigdigang pananakot
at pagsasamantala. NATO pumapatay Populasyong sibil at destroys
imprastraktura & tahanan. Ito ay dissolved at ang Digmaang kriminal at Insurgents
ay caged: MS / R7

NATO sa kanyang mga armas ng mass pagkawasak: A
(Atomic) , B (Bacteriological) , C (Chemical) ay isang pangunahing banta sa kaligtasan
ng buhay ng tao.

OPEC isang Oil-Cartel hawak sangkatauhan upang tubusin! Cartel Ang ay
dissolved at mga miyembro nito prosecuted: MS / R6
Nasusunog Oil Magtatapos! Ang pag-on ng langis sa plastic dulo!
UN Naghahain ang self-interes ng mga bansa na may pagbeto karapatan. Ang mga bansang ito, ay ang
pinakamalaking armas dealers sa hindi pagbibigay katauhan kapayapaan.

Ang UN ay nabigo sangkatauhan. Ito ay hindi tumigil:

Child-Labor ( Pornograpiya, soldiering, nagtatrabaho)
karumihan ( Atmosphere, hangin, lupa, Space, tubig)
paniniil ( Namamana, pampulitika, credit, profit, kayamanan)
pagpatay ng lahi ( Pampulitika, lahi, relihiyon, masaker)
kawalan ng tahanan ( Loan Sharks, Slumlords, Kayamanan Apartheid)
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Gutom ( Sa paglipas ng IRRIGATING, Fresh water pollution at pagkain basura)

Porno ( Matanda, Mga Hayop, bata, parehong & mixed kasarian)
kahirapan ( credit, diskriminasyon, walang trabaho, yaman apartheid)
panghuhuthot ( Cartell, kabisera ng nakuha, monopolyo, labis na presyo, umiwas sa tanong)

pagkaalipin ( bata, utang, adult, prostitusyon, underpaid trabaho)
basura ( Disposables, junkproduction, sa paglipas ng produksyon, packaging)

addictions ( Alcohol, Gamot, Pagsusugal, Overeating, Shopping,
Smoking)
Genetic-Modification ( Mga Hayop, Micro-organismo, Halaman,
mga kawani na tao)

Wealth-Apartheid ( Estate, In-katarungan, Tax-iwas, Tax
haven)

Ang UN ay dissolved!
Sangkatauhan embraces ang 'Batas-donor Manifest'

Globalization nagpapahina 1 DIYOS ni disenyo.

Globalization Angers 1 DIYOS!
Shopping-Center / Mall ... mga kapitalista-Retailingsistema ng mga Katakawan, Profit, Waste & Polusyon .

Shopping-Center, Mall bahagi ng Kapitalistang-Retail Marketing sistema ng Katakawan, Profit, Waste &
Polusyon. Shopping-Center, Mall hikayatin ang pag-duplicate. Pagkopya ay sinadya upang mabawasan ang
mga presyo, magbigay ng mas mahusay na serbisyo, dagdagan ang kumpetisyon. Ito ang Fantasy ng

isang Kapitalistang LIE !!! ...
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3 Mga supermarket nagbebenta ng halos katulad na mga produkto para sa parehong presyo. 99% ng mga
presyo ay magkapareho sa paggawa ng kumpetisyon ng Fantasy. Pagkopya ay mahal sa paggawa ng mas
mababang mga presyo ng Pabula. Cost-cutting, sa ilalim ng staff, hindi maganda sanay na underpaid (Juniors,
kaswal) staff resulta sa mahihirap o non umiiral na 'Customer service'. Pagkopya Magtatapos!

pagkopya ay humahantong sa pag-aaksaya ng espasyo sa sahig. Higit pang Floor space nangangailangan ng
higit pang kasangkapan na naka-install. Gumagamit ng mas maraming enerhiya ang paglikha ng isang
pangangailangan para sa higit pang mga polluting Power-istasyon ... Ang lahat ng ito ay lumilikha ng higit pa
'Basura', 'Polusyon' & gastos.
Shopping Centers hikayatin ang isang panggabi style Life (Mataas na enerhiya paggamit) . Shopping kapag
kanyang madilim. Ito ay masama sa katawan samakatuwid ang ' kaunti 'S' magpataw ng isang ' Night curfew '. Shopping
Centers ay mahal na binuo, magpanatili, ubusin ang isang pulutong ng enerhiya, ang mga maaksayang
Duplication & lumikha ng isang pulutong ng mga Basura.

franchises ang mga pangunahing dahilan para sa Shopping-Center.
Franchises ay sa ilalim ng staff & gamitin hindi maganda sanay under- bayad (Juniors,
kaswal) mga tauhan. Franchising destroys lokal na tradisyon, cuisine, kultura, pagiging
natatangi at pagkakaiba-iba. Protektahan ang iyong Community! Isara ang lahat ng
Franchises!

May ay isang mas mahusay na paraan: Cron-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .

Palitan Shopping Center & Shopping-Mall na may CRBC.
Cron-Retail modelo pinagsasama ang lahat ng mga retail na mga pangangailangan, para sa
komunidad Cluster living, sa 1 tingi-complex. Cron Retail pumapalit nang walang pag-duplicate ang
lahat ng Franchise: Food, tela, Variety ... cron-Retail pumapalit fast food Clones may Malusog
Inumin Bar. Bazaar ay retailing ng home made na mga produkto & preloved item.

D emand! CRBC ! O%
A CRBC ay isang 4 na antas (Ground level, Level 1, Level 2, Level 3, Solar panel roof) gusali.
Ground antas: ay Storage, kalakal sa & goods out para sa tingian, Bazaar.

Level 1: ang cron-Retail area na may kasamang Inumin Bar.
Level 2: ang Bazaar, lahat ng bagay lutong bahay, pre mahal.
Level 3: Opisina at manggagawa masira lugar.
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1.3.7. kaunti araw
Mga pagdiriwang

A CRBC ay sa tabi ng ' SMEC ' ( Shire medikal at edukasyon Complex) .
Ang parehong ay napapalibutan ng komunidad Cluster Pabahay & Shire Work Chapels. Ang lahat ay
bahagi ng isang Shire Oasis!

Palitan Shopping Centers & Shopping Malls na may:
Cron-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .

Tax-iwas Tax-iwas ay isang Krimen: MS/ R6
Buwis ay kinakailangan upang Gobyerno ay maaaring matupad ang kanyang obligasyon at expec- tations sa
kanyang mga tao. Ang mga taong maiwasan ang pagbabayad ng mga buwis ay walang karapatan na gamitin
ang: Public (Edukasyon, kalusugan, mga parke, pension, mga kalsada, transportasyon ..)

mga serbisyo. Tax pag-iwas ay isang krimen, MS / R6 .

Tax minimization ay Tax pag-iwas! Trusts ay Tax pag-iwas! Tax
deductible donasyon ay tax-iwas! Mamumuhunan ring gamitin
freehold lupa para sa kriminal na buwis pag-iwas (Negatibong giring) .
Tax pag-iwas ay pagnanakaw mula sa Komunidad! MS / R6

Gobyerno na nagbibigay-daan sa buwis pag-iwas ay napalitan, sisingilin: MS / R6
Tax-Piracy! Tax kanlungan bansa ay naghihikayat sa mga dayuhan 'to ng samsam sa kanila Home bansa
at magdeposito ng mga pagnakawan sa kanilang Bangko. Tax kanlungan bansa ay shut down. Ang
kanilang mga Bangko at Pamahalaan:

MS / R6 A Tax kanlungan Gobyerno ay mayroon ding upang matumbasan (Bumalik buwis,
pampahirap kabayaran at mga gastos) ang dinambong bansa.

Tax-silungan: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, City of London,
Cayman, Curacao, Cyprus, Delaware, Dubai, Florida, Isle of Man, Jersey, Guernsey,
Hong Kong, Ireland, Liechtenstein, San Marino, Luxembourg, Monaco, Nevada,
Panama, Singapore, Seychelles, South Dakota, Switzerland, Texas, Turks & Caicos,
Vanuatu, Vatican, Virgin Islands, Wyoming.

Tax-iwas Nagtatapos!
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Nagkasala ay pag-aari-Nakuha at umiiyak, Bayan! MS / R6

ZERO TOLERANCE sa TAX-iwas

hindi pinaghirapan isang bagay na hindi nakukuha sa pamamagitan ng grasya labor o
serbisyo
hindi pinaghirapan Maaaring Posisyon, Power o Wealth nang paisa-isa o bilang isang
kumbinasyon. Unearned Posisyon, Power o Kayamanan ay isang bahagi ng imoral na kultura ng
mga Chain of Evil.
Hindi pinaghirapan ay hindi karapat-dapat, anti
panlipunan, hindi justifiable ito ay hindi disimulado
sa pamamagitan ng mga komunidad.

Unearned Position: Namamana, Sirang-promote o Kriminal na aktibidad nang paisa-isa o
bilang na kumbinasyon.

namamana: Magulang ipasa posisyon upang Bata ...
sira pag-promote: Pinalawak pamilya o mga kaibigan ay na-promote ...
Kriminal pag-promote: Mga Na-promote dahil sa Pang-aapi, Pananakot, Karahasan ...

Unearned Position ay kinansela, dulo. Promoters makakakuha MS / R6
Unearned Power: Namamana, katiwalian o iba pang mga Kriminal na aktibidad nang
paisa-isa o bilang na kumbinasyon.

namamana: Monarkiya, royalty, Politikal punong malupit, Dynasty, ...

Korapsyon: Interes grupo maglagay ng papet in power ...
Kriminal: Kriminal, Invaders / Occupiers maglagay ng papet in power ...

Unearned Power ay relinquished, dulo. Promoters kumuha, MS / R7
Unearned Kayamanan: Namamana, Income, Work benepisyo, Elitist Perks o Kriminal na
aktibidad nang paisa-isa o bilang na kumbinasyon.

namamana: Estate ...
income: kita na matatanggap ngunit hindi nakakuha

eg kabisera ng nakuha, dividends, interes, rentahan, panalo, ...
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Work-pakinabang: para sa mas mataas na grado pay (Perks, dagdag benepisyo) :

.

seguro (Kalusugan, dental, buhay, pagreretiro) , Pag-aaral, paglalakbay, ...

Elitist Perks: Air travel, Bodyguards, Bonus, Childcare, Club pagiging miyembro, Seminar,
escort, na may diskuwento Credit, Fitness trainer, Insurance (Kalusugan, dental, buhay,
income, pagreretiro) , Limousine & Driver, Shelter, Profit sharing, Bakasyon ...
Kriminal: eg Blackmail, Fraud, Pagkakakilanlan-pagnanakaw, pagnanakaw, ...

Lahat Unearned Wealth ay hamig, dulo. Promoters makakakuha MS / R6
Tandaan! Sa itaas Work-pakinabang at Elitist Perks ay hindi gumagana kaugnay na at hindi na dapat bayaran
ng employer. Empleyado ang pagtanggap ng anumang o lahat ng mga benepisyo sa itaas na ang mga ito
kinansela.
Namamana paglipat ng Posisyon, Power & Wealth may kasamang paglilipat ng mga 'Pagkakasala' at utang. Predesessors,
Ang mga magulang ay ilipat ang kanilang kasamaan, krimen at mga pagkakasala sa susunod na henerasyon.
Ang kasalukuyang henerasyon ay mananagot para sa mga nakaraang henerasyon. Tagapag-ingat Guardian
sumasalungat minanang pag-transfer ng Posisyon, Power & Wealth. CG suporta pananagutan para sa
namamana 'pagkakasala' & 'Utang' transfer.

Hindi pinaghirapan ay Undeseved ay Hindi Katanggap-tanggap! Magtatapos It!

unyon ( labor, labor, trade) ay kumakatawan elitist sakim manggagawa.
background: Namamana tyrannies ginagamit sa isang klase ng sistema upang ipamahagi ang
kayamanan ng Kaharian. Industrialization nilikha 2 bagong mga klase, pribadong pagmamay-ari (Parasitiko,
mandaragit, profiteers)
umasa sa Credit & manggagawa nang walang mga karapatan at mga proteksyon: masama sa katawan, hindi
ligtas, marumi nagtatrabaho kondisyon; mahabang oras ng pagtatrabaho, underpaid, walang sick leave,, alipin
labor walang holiday ni; anak ng manggagawa; bahagi ng mga babaeng nagtatrabaho kondisyon regular
maruruming karima-rimarim na panggagahasa.

Namamana Tyrants mabilis na gumawa ng isang pakikitungo sa mga negosyante at mga Industrialists (Parasitiko,
mandaragit, profiteers) . Royals at mga royalista nais makakuha ng impormasyon insider, kickback at katig
deal. Ang parasitiko, mandaragit, huthot pribadong pagmamay-ari ng Kapitalistang ay walang mga
paghihigpit sa kung magkano ang maaari nilang pagsamantalahan ang mga manggagawa at iba pang mga
magsasaka. Royalista nais gumawa ng batas Batas na nais protektahan Katakawan, Exploitation &
pribadong pagmamay-ari at mang-api, criminalize manggagawa.
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Kawalan ng katarungan ay naging ang Rule of Law. Twin Evil, Namamana paniniil at kapitalismo ay naging 1
malaking kasuklamsuklam na kasamaan, mapang-insultong 1 DIYOS!

Namamana Tyrants, Royalists at Pribadong pagmamay-ari ay naging ang pinaka-Evil anyo ng
Governance & ekonomiyang application. Mahalay, Di-makatarungan, Anti- 1GOD! Namamana Tyranny ay
nagtatapos! Kapitalismo ay nagtatapos!

Workers & hinanakit Pulitiko papalitan ang ilang nasasalin tyrannies na may
Political-tyrannies. Royalists may Technocrats. Pribadong pagmamay-ari sa ang
pagmamay-ari Estado. monopolyo ng negosyo (estado

,

pribado) nagdulot ng mga manggagawa monopolies (Tyrannies) . Political Tyranny ay nagtatapos!

Unyon ay itinatag upang lumikha ng pagkakapantay-pantay para sa mga manggagawa. Ang katotohanan ay
elitist uni edukadong indibidwal na mga pekeng mga social-katarungan walang wala ng karanasan sa trabaho,
mga miyembro ng Kapitalistang sistema. Tumagos sa palihim unyon. Pandarambong miyembro pondo at mga
miyembro maling paggamit ng katapatan para sa kanilang sariling pampulitikang ambitions. Unyon gamitin
kriminal na pag-uugali: black mail, pananakot, pamiminsala, karahasan, ... Walang Union Organizer o
administrator ay maaaring maging bahagi ng anumang Gobyerno o Opposion.

Dapat-Gawin:
Pribadong pagmamay-ari, Estado ng pagmamay-ari ay buwag at pinalitan ng ' cron '. Estado na
pag-aari entity ay na-convert para gumana bilang isang ' Cron '.

Pribadong pagmamay-ari ng entity ay hamig walang compensation at ay nai-convert sa isang ' cron (
s) '. Unyon ay deregistered. Pamahalaan nagtatakda sahod at mga kondisyon ( wmw) taun-taon. Ang
pagiging bahagi ng isang cron ay pagiging bahagi ng komunidad.

' C ' komunidad ay isang ' kaunti '' R ' tatakbo sa pamamagitan ng ' D-mC ' ( Paggawa ng
desisyon Committee of 7)
' O ' pag-aari sa pamamagitan ng kanyang mga manggagawa bayad na wmw & mga boluntaryo ' n ' hindi para
sa profit (Mga kliyente, mga customer ay hindi kinuha bentahe off)
Para sa pang-ekonomiyang pamamahala, sahod at mga kondisyon ( wmw) ay naka-set taun-taon sa
pamamagitan ng Provincial Government. Para sa pinakamahusay na pang-ekonomiya manage- ment lahat ng
tao ay isang taong kumikita ( wmw) . Wala nang kailangan para sa unyon.

32

Batas-donor Manifest ni 1GOD Gaya ng nasusulat dapat itong maging!

14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

University ( College) corrupt elitist maaksayang edukasyon.
Mga unibersidad Isasama mayabang corrupt elitist. Sila ay ginagamit bilang
shortcut sa yaman at kapangyarihan. Sirang 'Old Boys Network. Basura ng mga
mapagkukunan ng komunidad at oras pag-aaksaya sa pamamagitan ng mga
mag-aaral! Undergraduates kulang karanasan sa trabaho ay sobra.

Unibersidad pagpapabaya scholar edukasyon sa Chase ranggo. Alin-pakinabang sa mga
administrator, Professors (Overpaid underworked) , ...
Ranking chasing mga resulta sa mas malaki mas maraming mga
campus, sa malayo lugar. Campus ay may mga gusali big na may
maraming mga Emty puwang. Walang silbi Vanity malaking
landscaped parke at mga hardin. Basura na ito ay nagtatapos!

Ranking chasing resulta sa paglikha walang silbi degrees. Pagpapalawak haba ng kurso. Na
naghihikayat sa pagsusulat ng mga walang saysay pagsulat thesis.
Handing out walang kwenta (Dis) Kagalang-galang na Degrees.

Ranking resulta habol sa pagbibigay ng labis-labis na mahal
Entertainment (Elitist Celebrity Sport, Theater) . Entertainers makakuha ng
scholarship. Karapat-dapat sila dahil sa kanilang mga kalamnan o
entertainment halaga sa halip na ang paggamit ng kanilang utak. Ito ay
nagtatapos!

Administrator, Professors, Guro, huwag dumalo sa
campus higit sa 150 araw sa isang taon, hindi hihigit sa
4 na araw sa isang linggo, hindi hihigit sa 3.5 oras sa
isang araw.
Paggawa ng mga ito ang laziest overpaid manggagawa
ng anumang komunidad.
Para ½ isang taon mag-aaral ay hindi maaaring pag-aralan (Mga Administrator & Professors kailangan
leisure time) . Pagdodoble ng oras pagdalo. Na nagreresulta sa mga iskolar pag-aaksaya ng kanilang buhay
at sa komunidad nawawalang out sa pagiging produktibo.
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½ isang taon holiday ay humantong sa inip. Inip
ay humantong sa imoralidad (Alcohol, sex
orgy, isip altering substance abuse ...)
& krimen (Assault, panggagahasa, pananakot, paninira
..) . Unibersidad ay ang pinaka-malamang na lugar para
sa isang SHE upang maging
sekswal na assaulted at o sekswal na pinagsamantalahan. Pinakamalaki maysala ay ang laki sa layaw Rich
supling (Arrogant, manipis, kasuklam-suklam, tamad ..) na kadalasang nakakakuha ang layo sa mga ito. Mga
krimen sa pamamagitan ng University entertainers (Sport ..)

, administrador, propesor ay sakop up. Shut University.
Ang isang undergraduate degree na ay madalas na binubuo ng 24 paksa na modules at
ay may perpektong nakumpleto sa 3 taon. Gayunman paksa ay hindi magagamit o
kinansela. Pagpapalawak pag-aaral sa pamamagitan ng ½ o sa pamamagitan ng 1
taon. Pag-aaksaya ng mga mag-aaral buhay.

8 ng 24 paksa modules ay mahalaga. Ang iba ay hindi. Karamihan sa mga paksa ay out napetsahan
sa oras na sila ay inilapat taon mamaya. Na nagreresulta sa muling edukasyon. University
Administrator ay: student, buhay, oras at yaman wasters, pindutin nang matagal ang mga ito
maipaliwanag, MS / R7 & shut University (College) muling gamitin bilang Shire work kapilya at Libreng
Edukasyon !!
Mga unibersidad isang Elitist short cut sa Tuktok posisyon. Magtatapos! Tagapag-ingat tagapag-alaga
Apprenticeship career path na pumapalit ito :
Apprenticeship> karanasan sa trabaho> sa karagdagang pag-aaral> promo sa pamamagitan ng seniority>
karanasan sa trabaho> sa karagdagang pag-aaral> pag-promote sa pamamagitan ng ...

UCG1- edukasyon suporta ' Matuto & Turuan ' pag-aaral pamamaraan & ' Free
Public edukasyon ' . Na ibinigay sa kalusugan at edukasyon complexes, kaunti
( SMEC) &

lalawigan pag-aaral (PHeC, PDEc, CE) . mula pa isinisilang
sa pagsusunog ng bangkay. Matuto & Turuan, 1 st matuto (Naiintindihan, naiintindihan) , Pagkatapos ay Turuan (Sa
iba kung ano ang iyong natutunan) . Pagkatapos ipasa ang nagkamit ng kaalaman sa susunod na henerasyon
sa pamamagitan ng Knowledge-Continuity.
Ang edukasyon ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga magulang,
Nagtuturo at medics. Ito ay nagsasangkot Free-edukasyon, Libreng health & Mga
Apprenticeship. Walang Unibersidad !!!

University Campus ay recycle para Provincial & Shire Libreng Edukasyon, Trabaho
Chapels .. Uni Vanity parke at mga hardin ay recycled
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Gaya ng mga halamanan sa merkado, orchards at sanctuaries. Uni Administrator, Nagtuturo ay
naka-ban sa Edukasyon at gaganapin nananagot, MS / R ...

SMEC ' Shire medikal at edukasyon Complex '

PHeC ' Provincial Hospital at edukasyon Complex '
PDEc ' Provincial Defense at Emergency center '
CE ' Community Emergency service '.

Libre Pag-aaral ng 1GOD ibinigay Privilege !!
kawanggawa ( Fake)
Tax deductible donasyon Isasama Tax pag-iwas! Tax pag-iwas ay pagnanakaw mula sa
Komunidad! Tax pag-iwas ay isang Krimen: MS / R6
Charity na mayroon status Tax deductible donasyon ay pekeng! Ang mga ito ay iwas sa buwis
schemes itinataguyod ng corrupt Government. Huwag mag-abuloy sa mga ito! Isara ang
Kawanggawa at kumpiskahin ang mga ari-arian. Usigin Pamahalaan, MS / R6

Kawanggawa na hinihikayat credit card donasyon.
Ang mga Kawanggawa ay masama sinusuportahan nila loan shark. Ang
paglalagay ng mga tao sa utang ay imoral, masama, hindi
katanggap-tanggap para sa Charities. Isara ang mga Kawanggawa at
huwag mag-abuloy sa mga ito! Isara ang credit card provider. Palitan
Government.

Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga sumasalungat Tax deductible donasyon at mga credit cards. Sila
paniniwala abuloy iyo dahil ikaw ay supportive, pag-aalaga. Hindi sapagkat ikaw ay makasarili. Indibidwal ay
hindi dapat gamitin ang mga credit card at ilagay ang kanilang sarili sa utang. Ito ay gumagawa ng mga ito
alipin bond.

Ang iniators, mga miyembro, mga tagasuporta at mga
tagasunod ng 'Chain of Evil'.

Ay papanagutin. MS / R6

1000 ng mga taon ng Evil ay darating sa isang End.
1GOD ay nanonood at pagkuha ng mga tala !!!
katapusan
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