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SEMUA Media Kode ( Wartawan )
Search for Evil, laporan itu ~
Mencari berita human interest, laporkan ~
Melaporkan Berita di daerah Anda ~ Lakukan seperti penelitian
sebanyak waktu memungkinkan ~

Jadilah keberanian tetapi tidak sembrono ~
Sumber cek ganda akurasi ~
Negara jika Berita (Fakta saja) atau Opini (Menyebutkan bias) tidak campuran mereka

Jangan membayar untuk wawancara, informasi, data (Audio / visual) ~
Menghormati periode pelaporan non uji coba (Pengadilan-Media) ~ Jadilah independen
tidak membiarkan apa pun membungkam Anda! ~

Memiliki integritas moral ~

Menghormati Duka, sakit hati & Rugi ~
Belajar, Ajarkan & kontinuitas Pengetahuan ~

Jangan menjadi kecanduan alkohol, obat-obatan, perjudian, pornografi ~

Jangan menjadi korup, dendam atau tidak jujur ~

SEMUA Media Kode ( Penerbit, Produser )
Membawa berita yang akurat (Fakta saja) ~ Hadir
Pendapat (Menyebutkan bias) ~

Selidiki Kejahatan, korupsi ... ~
Informasi bangunan pengetahuan hadir ~
mendorong moralitas ~ Penyebaran kesadaran 1GOD' s pesan
terbaru! ~
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Gunakan Hukum Pemberi Manifest sebagai panduan, mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama! ~
Jangan tampilkan kekerasan untuk Manusia atau Hewan! ~

Jangan tampilkan kawin Manusia atau Binatang! ~ Jangan menunjukkan perilaku yang tidak wajar (Menganiaya
anak, jenis kelamin yang sama, bingung gender) ~

Jangan tampilkan ketelanjangan manusia dalam bentuk apapun! ~
Tidak menunjukkan apa-apa menjijikkan, memberontak atau memuakkan ~

Menjawab pertanyaan-pertanyaan di setiap cerita:
Siapa? Apa? Kapan? Dimana? Mengapa? Bagaimana?

Untuk Kemuliaan 1GOD & Kebaikan Manusia
1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!
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Media Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta yang paling indah aku akan
akurat melaporkan tanpa rasa takut atau mendukung Selidiki berani korupsi
& kejahatan Endeavour untuk bertahan menemukan 'Kebenaran' Tampilkan
terhadap berduka & menderita di masyarakat Jauhkan publik diberitahu
tentang baik, buruk, senang & sedih Untuk Glory of 1 ALLAH & Baik dari
Manusia

Doa ini digunakan sebelum setiap tugas media yang!
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Media menyesatkan
Media menyesatkan mencoba untuk memanipulasi pengaruh publik melalui 'newspolls'
Misalnya media cetak mengklaim juta pembaca, memegang newspoll sebuah: 368 mengatakan 'Ya', 157
mengatakan 'Tidak'. Berikutnya halaman depan hari di negara besar hitam tebal ini:

Pembaca Dukungan Ya! 365 dari satu juta pembaca didukung Ya. Menipu,
menyesatkan & tidak jujur, penipuan!
jajak pendapat tidak lebih berita!

Shun & Malu menyesatkan media yang pemiliknya & karyawan.

ZERO TOLERANSI UNTUK MENYESATKAN MEDIA!
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Bad jurnalisme
headline: Kegembiraan sebagai percobaan menunjukkan obat bisa memperlambat perkembangan penyakit! Dipuji
sebagai 'sangat besar yang signifikan', hasil dalam uji coba terobosan yang pertama kali obat telah terbukti
untuk menekan efek dari penyakit ini. Ini adalah berita palsu. Mengejek orang sakit. Artikel ini memberikan
harapan palsu. Ini adalah sebuah iklan untuk sebuah entitas farmasi.

Headline menyesatkan! Ini benar-benar berarti obat ini mungkin tersedia di 15 20 tahun. Jika itu
menjadi tersedia terlambat bagi penderita saat ini. Jika itu menjadi tersedia itu akan terlalu mahal
bagi penderita. Produk ini memudahkan ketidaknyamanan. Hal ini tidak menyembuhkan.

Ini akan memiliki banyak efek samping yang Anda mendapatkan obat lain. Ini adalah model pemasaran
farmasi: menciptakan permintaan, membuat ulangi, jangan menyembuhkan.

Artikel ini adalah jurnalisme buruk. Wartawan ini digunakan sebagai orang penjualan untuk menciptakan
permintaan untuk farmasi ini.

Jenis jurnalisme berakhir. Jenis media berakhir.

selalu LAPORAN JAHAT
GLITZ-Media
Berita Media bergabung dengan Entertainment Media & menyerap Talang
Media menciptakan GLITZMedia ( kekejian) !
Glitz Media korup Berita Media & menipu konsumen dengan menghadirkan konten
Talang Media & Entertainment Media sebagai News! Glitz Media Berita menyajikan
Bias disebutkan, kebohongan, fakta berdasar, fiksi, pendapat, desas-desus,
menyesatkan jajak pendapat, .. sebagai News. Ini menunjukkan penghinaan 'Adil,
Duka, Privasi', ... Korup, Glitz Media Berita pelacur itu sendiri bagi pengiklan,
keserakahan, sponsor, kelompok lobi, ..

Entertainment Media adalah tidak bermoral & sampah. Hal ini bergantung pada kebejatan, keserakahan, gore,
amoralitas, ketelanjangan, pornografi & kekerasan, untuk menghibur.

Bakat akting terdiri dari terlihat baik telanjang. Direksi, Produser & Script penulis adalah
'Pornografi Junkies & addics kekerasan! Cerita baris terdiri dari kebejatan, keserakahan, gore,
ketelanjangan, amoralitas, pornografi & kekerasan. Tak satu pun dari karakter yang cocok
sebagai Roll-model!
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Komedi: Direksi, Produser & Script-penulis yang 'Junkies Pornografi! Bakat akting terdiri dari
terlihat baik telanjang. Cerita baris terdiri dari yang membosankan, bodoh, tertawa palsu,
amoralitas, ketelanjangan, sabun mencoba untuk menjadi lucu, tidak lucu, ... HE adalah sleasy
tolol bodoh; SHE adalah sampah cekikikan. Shun & Malu semua orang yang terlibat!

Drama: Direksi, Produser & Script-penulis yang 'Junkies Pornografi! Bakat akting terdiri dari terlihat
baik telanjang. Cerita baris terdiri dari kebejatan, keserakahan, gore, amoralitas, ketelanjangan,
pornografi & kekerasan. DIA adalah predator seksual & atau homoseksual. SHE dimanfaatkan
sampah; anak-anak adalah gangguan, kesulitan khususnya anak perempuan. Shun & Malu semua
orang yang terlibat!

Realitas: Direksi, Produser & Script penulis melayani masyarakat keserakahan! Peserta yang
korup, mempermalukan, melacurkan diri untuk ketenaran & keberuntungan. Cerita baris terdiri
dari pemain korup, bodoh, penipu, menjijikkan, tidak jujur, mempermalukan diri mereka sendiri,
tidak memiliki martabat, uang lapar & Trashy! Shun & Malu semua orang yang terlibat!

Olahraga: Direksi, Produser & Script penulis memenuhi bangsa kemalasan & ingin menonton
orang lain terluka! Cerita baris terdiri dari ulangan dari Kecelakaan, Assault, Kekejaman, Bullying,
Fighting, Kesalahan, ... Sport hiburan memenuhi malas HE & SHE yang agak menonton
kemudian tetap fit. Yang saat menonton hal-hal diri dengan makanan yang tidak sehat &
minuman. Melayani untuk Kecanduan: Alkohol, Narkoba, Selama makan, Judi & Merokok! Shun
& Malu semua orang yang terlibat!

Glitz Media is a harlot to greed, deceitful, mediocre, immoral (hear- say, innuendo) ,
global, public opinion manipulator, a threat (hacking
, phone tapping) to every Community it reaches. Glitz Media needs dismantling & its
owners & employees kept out of any type of media.
Glitz Media uses News Media & Gutter Media to promote Entertain- ment Media. The
combined Glitz Media create Celebrities.

CELEBRITY Media
A Greedy-Media creates Celebrities , false-idols... Greedy Media creates
sports idols (false idols) to cater for ' HE'. Greedy Media picks out promising sports
participant hypes up their performance. The new Celebrity Sports Idol follows the
ideology of elitism were there is 1 winner & the

4

1 ALLAH Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus! semua Media 14.12.3.1
N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Custodian Guardians

rest of the competitors are losers. The winner becomes a false idol showered with
wealth & pomp by a decadent leisure driven evil society.

Celebrity life (alcohol, depravity, drugs, parties, sex...)
ruins performance. Celebrity starts using analgesics, steroids, stimulants,... to keep
winning. These false idols are then presented as role models to young people.
Winning is elitist, elitism corrupts & resulting wealth leads to excesses of immoral
unhealthy behavior. Celebrity starts losing is dumped by media & society.

' HE's' that follow idolize Greedy Media sports idol Celebrities have the maturity of a 5
year old & are unfit to be a father. Insulting 1GOD! Don't be a 'Moron' or insult
1GOD.

Greedy Media creates Royalty (Hereditary Tyrants, evil, cause of wealth apartheid,
injusted,..) & entertainment idols
(false idols) to cater for ' SHE'. Greedy Media uses fiction, hacking, half truths, hearsay,
lies, innuendo, stalking, photo

1 GOD’s Law-Giver Manifest As it is written it shall be! All Media 14.12.3.1

5
N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1 GOD 1 FAITH 1 Church Universe Custodian Guardians

(video) journalism, to present glossy, glittery, Celebrity gossip for Trashy SHE. These
false idols are then presented as role models to young people. Celebrity starts losing
their appeal is dumped by media & society. SHE's that follow, idolize Greedy Media
Celebrities. Many have screaming, tantrum fits when they see a Celebrity. They are
unfit to be a mother.

Greedy Media turns criminals into Celebrities creating idols (false idols) untuk, mudah
tertipu, orang-orang lemah & putus asa moral yang bodoh (Apa-apa untuk hidup,
ditolak oleh Masyarakat egois berperasaan) . perilaku serakah Media menunjukkan
penghinaan & mencoba untuk Pemerintah korup, Pengadilan & hukum-sistem.
Media serakah memastikan bahwa kejahatan tidak membayar. Membayar untuk wawancara
yang korup, kriminal, NONA / R4 !

Terlalu lembut pada kejahatan

Pemerintah telah nobbled.

'11, 000 penjahat akan bebas'
Greedy Media Selebriti (Talang Media untuk sampah orang biasa-biasa saja) adalah
untuk dijauhi & meletakkan keluar dari bisnis. Staf X tidak dipekerjakan ulang di Media! Mengadili
Greedy-Media: NONA- R6

Pidato GRATIS dengan menahan moral yang !!!
Selebriti tidak berita. Mereka adalah gosip sampah.
Media yang menerbitkan gosip sampah. Secara moral bancrupt. Hal ini
dijauhi, malu, bertanggung jawab.

Akhir.
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