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ซันและความอัปยศ

ห่วงโซ่ของความชั่วร้าย

ความเห็นแก่ตัว, การกระทำหรือแรงจูงใจของบุคคลที่ขาดการพิจารณาสำหรับคนอื่น ๆ คนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับผลป
ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุและผลกระทบของการเชื่อมโยง 7 ของ
ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย: โลภ > ถือโอกาสค้ากำไร > ความมั่งคั่ง > ของเสีย >
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนชั้นยอด > การแบ่งแยกสีผิว > ความอยุติธรรม .

7links มีการเชื่อมโยงหลายกลายพันธุ์ชั่วร้าย กีฬาคนดัง ~ ผู้ให้บริการสินเชื่อ ~ บรรจุภัณฑ์หลอกลวง
~ ที่ดิน ~ เจ้าของต่างประเทศ ~
แฟรนไชส์ ~ ฟรีโฮลด์ ~ โลกาภิวัตน์ ~ ศูนย์การค้า ~ การหลีกเลี่ยงภาษี ~ ซึ่งได้ไม่ถูก ~ สหภาพ
~ มหาวิทยาลัย ~ การกุศล ~

ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้ายเป็นโรคชุมชน
โรคที่มีอาการของความเห็นแก่ตัวการทุจริตและความไม่ยุติธรรม
มันเป็นโรคที่แพร่หลาย นี่คือชุมชนของคุณ?

ดีออกจากชุมชนท้องถิ่นมีคนจรจัด (นอนหลับอยู่ในถังขยะขยะ) อาณา (รับประทานอาหารขย
และดิ้นรน (รังแกคุกคามและเดินโดยหนี้สะสม) คน. หลายคนของตนไปโดยไม่ต้อง

ความจำเป็นในการตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน (อาหารกินได้น้ำสะอาดเสื้อผ้าที่ดีและราคาไม่แพงสะดวกสบ
. คนยากจนเหล่านี้อาศัยอยู่ในความทุกข์ยากซึ่งมักจะนำไปสู่การใช้สารเสพติด
(บุหรี่, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจิตใจเปลี่ยนแปลงสาร) .
นี้เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่เห็นแก่ตัว 'ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย'

และความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของความมีคุณธรรมของมนุษย์ นี่คือชุมชนของคุณ? ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต
ความล้มเหลวที่จะทำผิดศีลธรรมเป็นความชั่วร้ายต่อต้าน 1 พระเจ้า.
ความชั่วร้ายความต้องการสินทรัพย์ลอกและ caging: นางสาว/ R6

1GOD กำลังรอที่จะได้ยินจากคุณ!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย -Prayer
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ที่รัก 1GOD , ผู้สร้างจักรวาลที่สวยที่สุดอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครอง
(1 เซนต์ ชื่อ)
ร้องขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการถือครองสมาชิกรับผิดชอบของห่วงโซ่ของความชั่วร้าย

ถามว่าห่วงโซ่ของสมาชิกในความชั่วร้ายที่ถูกลงโทษในขณะนี้และในชีวิตหลังความตายถามโซ่ของสมาชิกในชั่วชีว
7 รุ่นให้เจริญเติบโตได้ดีและห่วงโซ่การเหี่ยวเฉาชั่วร้ายสำหรับแด่ 1GOD & การที่ดีของมนุษยชาติ

ใช้การสวดมนต์นี้ทุกเวลาที่คุณพบสมาชิกคนหนึ่งของห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย: คน,
สมาคมคอร์ปอเรชั่นองค์กร, รัฐบาล, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ความละโมบ > A 'ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย' เริ่มต้นเมื่อ 1 คน,
กลุ่มองค์กรหรือรัฐบาลเห็นแก่ตัวความปรารถนาที่จะมีมากขึ้น (สิ่งที่วัสดุ
inflyence พลังงาน) กว่าบุคคลอื่น, กลุ่มองค์กรหรือ overnment

โลภ เป็นเอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอ้างภาษีเงินบริจาคหักลบอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน,
โฮลด์การหลีกเลี่ยงภาษีคาดเดาแรงงานการใช้ประโยชน์จาก (การจ้างงานที่ไม่เป็นทางการเป็นทาสอายุต่ำกว่าค่าจ้า
แข็งแรง, ล่วงเวลาที่ค้างชำระไม่ปลอดภัยการทำงานมากขึ้นและเร็วขึ้น) .

โลภ เป็นกรรมสิทธิ์เอกชน (ทุนนิยม) . กรรมสิทธิ์เอกชนรายละเอียดไม่ได้แชร์
มันเป็นอภิสิทธิ์หยิ่ง ส่วนตัวของเจ้าของทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาของ (IP) ปลาย สินทรัพย์ในประเทศและ
'I-P' จะถูกโอน (ไม่มีค่าตอบแทน) เพื่อไชร์' ธุรกิจจะถูกแปลง (ไม่มีค่าตอบแทน) เพื่อ ' cron ' ( เรียกใช้ชุมชนเป็นเจ
!

โลภ เป็นที่คาดเดา (การพนัน) ว่าค่าสินทรัพย์ราคายังไม่ถือเป็นรายได้จะเพิ่ม เก็งกำไรเทียมไดรฟ์ขึ้นค่าใช้จ่ายและห
(โดยใช้เงินของคนอื่น) ผลในการลดการจ่าย เก็งกำไรเป็นชุมชนต่อต้านศีลธรรมและปลาย!
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเชิงลบและ Freehold จะถูกยกเลิก! ฟิวเจอร์สและแลกเปลี่ยนการแจ้งปิด!
การค้าและการป้องกันความเสี่ยงสิ้นสุด!

โลภ คือการหลีกเลี่ยงภาษี (ไม่รวมภาษีบริจาคหักลดภาษีที่พักพิงภาษี) ขโมยจากชุมชน
ภาษีการหลีกเลี่ยงอาชญากรรม
นางสาว / R6 . ภาษีเงินบริจาคไปหักลดหย่อนเป็นความเสียหาย หักลดหย่อนภาษีได้
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สิ้นสุดการบริจาคลดภาษีปลายภูมิภาคที่พักพิงภาษีจะถูกปิดลง!

โลภ สร้างการแบ่งแยกสีผิวมากมาย!

ความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิวเป็นสาเหตุหลักของผู้พิพากษาใน! ความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิวและความอยุติธรรมที่มีศีลธรรม

1GOD End มั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิวตอนนี้ !!!

โลภ เอาเปรียบแรงงาน Bosses มัวโลภใช้:
ลัทธิไดรเวอร์ทาส: การจ้างงานที่ไม่เป็นทางการเป็นทาสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเต็มทีไม่แข็งแรงล่วงเวลาที่ค้างชำระไม่ป
คนขับลัทธิทาสเป็นศีลธรรมที่ไม่แข็งแรง (อุบัติเหตุความเครียดตาย) และต่อต้านสังคม
ผู้บังคับบัญชาที่ใช้ชิ้นส่วนหรือทั้งหมดของลัทธิทาสคนขับได้รับ นางสาว / R6 .

ไม่เพียง แต่บุคคลที่มีความโลภ โลกาภิวัตน์เป็นมัวและความโลภ โลกาภิวัตน์ได้ถูกแย่งชิงโดยเห็นแก่โลภที่จะใช้สำห
(การค้าแบบเสรี) เพื่อให้ผลกำไรที่เติบโตจนกว่าพวกเขาจะวิ่งออกไปจากประเทศและทรัพยากร
การค้าเสรีเป็นโลกาภิวัตน์ขับเคลื่อนโดยธุรกิจข้ามชาติเอาเปรียบแรงงานและการลอบทำลายรัฐบาล

สิ้นสุดการค้าเสรี

ต้องทำ :
V

เอา จาก โลภ
ให้ ไป ยากจน
ริบ โดยไม่มีค่าตอบแทนจาก โลภ สินทรัพย์ทั้งหมด
(ส่วนบุคคลเชิงพาณิชย์ .. ) , สิทธิ (ประกันชีวิต, Super ส่วนตัวทรัพย์ .. )

เพิก โลภ ชื่อของพวกเขาทั้งหมด (กรรมพันธุ์กิตติมศักดิ์มืออาชีพ) .
ปฏิเสธ โลภ ตำแหน่งผู้นำ (ตัดพวกเขาจากตำแหน่งผู้นำที่มีอยู่ .. ) .

ประกาศ ชื่อและภาพของพวกเขา (อินเทอร์เน็ตศาลากลาง shamewall .. ) .

ลงโทษ โลภ กรงพวกเขา นางสาว/ R6 .
ต่อต้าน ความโลภโลกาภิวัตน์ Freehold
เจ้าของต่างประเทศที่ยังไม่ถือลิขสิทธิ์สิทธิบัตรกรรมสิทธิ์เอกชน, อสังหาริมทรัพย์ ...
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ถือโอกาสค้ากำไร > ความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวกลายเป็นความจริงโดยการหลอกลวงที่ไม่สุจริตไม่สนใจการใช้ประโยชน
gainng ประโยชน์มากกว่าพวกเขา

(ขูดรีดค้าภายใน, การป้องกันความเสี่ยงทำให้เข้าใจผิดการโฆษณา,
การทุจริตการใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของมนุษย์และความไม่รู้แรงงานทาสคาดเดาความเสียหาย)
. นางสาว / R6

ตัวอย่างของการต่อต้าน 1GOD และ Anti-มนุษย์มัว:
ซื่อบรรจุภัณฑ์ รายละเอียดการลดขนาดเนื้อหาแพคเกจ
แต่ไม่ได้บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลกำไร
Overchargingentails การใช้ประโยชน์จากการขาดแคลนอุปทาน

fixingentails ราคาที่เป็นพันธมิตรเพื่อเพิ่มผลกำไร
นักเก็งกำไร (อสังหาริมทรัพย์) ขับรถขึ้น affordability บ้านปฏิเสธดิ้นรนครอบครัวที่บ้าน
การเพิ่มขึ้นของชุมชนแออัดและคนเร่ร่อน
แบล็กเมล์ ประกอบหลายแห่งชาติในประเทศ A 'ต้องการผลประโยชน์และการแบ่งภาษีจาก

'รัฐบาล' 'รัฐบาล' ไม่ยอม! ประกอบถาม 'รัฐบาลของประเทศ B' รัฐบาลนี้เห็นด้วยกับข้อเรียกร้อง ประกอบปิดลงการผล
'ประเทศ B' The

กำไรจะถูกส่งกลับบ้านและการจ่ายเงินโบนัสให้กับผู้บริหาร
(อาชญากร) และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือแบ่งปัน
(ปรสิต) .

วิธีข้ามชาติ (ภัยคุกคามทางอาญาให้กับชุมชนอธิปไตยและความมั่งคั่ง) ดำเนินการ;
แถบต่างประเทศของทรัพยากรของพวกเขามากมาย
(ผู้ผลิตหลักอสังหาริมทรัพย์) & ทรัพย์สินทางปัญญา (สิ่งประดิษฐ์รู้วิธีสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า)
ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเสียหาย
เอกสารประกอบคำบรรยายได้รับเสรีภาพภาษีและแรงงานราคาถูกที่ใช้แบล็กเมล์
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รัฐบาลบอกว่าถ้าไม่ยอมจำนนต่อความต้องการข้ามชาติที่พวกเขาจะได้พบกับรัฐบาลที่ไม่ตอบสนองความต้องการขอ

(แบล็กเมล์) และย้ายการดำเนินงานของพวกเขา พวกเขาใช้ของพวกเขาราชการบ้านเสียหายที่จะข่มขู่หรือไม่มั่นคง
ๆ ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ข้ามชาติ หากยังไม่สามารถทำงานที่พวกเขามี
problable ประเทศบ้านเกิดบุก

ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นของ
บริษัท ข้ามชาติ

ต้องทำ :

ใช้เวลาจากมัว
ให้กับคนยากจน
(ดูความโลภต้องทำ) ดำเนินคดีขูดเลือดขูดเนื้อ : นางสาว / R6

แทนที่เอกชนเป็นเจ้าของด้วย cron ( เรียกใช้ชุมชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นเจ้าของ) !

รื้อข้ามชาติ (เพื่อ cron ของ) ดำเนินคดีกับซีอีโอของกรรมการเจ้าของ: นางสาว / R6

มัว END ดำเนินคดี profiteers: นางสาว / R6
WEALTH > ดึงดูดความได้เปรียบกว่าคนอื่น ๆ
สะสมอยู่จำนวนมากมายของวัสดุสิ่งที่มีอิทธิพลและอำนาจ
(เครื่องประดับ, อสังหาริมทรัพย์,
หรูหราข้าราชการตำแหน่งที่มีอำนาจรัฐบาล) นางสาว / R6

ความมั่งคั่งจะสะสมใน 3 วิธี:
' ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย' 'ทุจริต'
' เอสเตท'
ทำงานที่ซื่อสัตย์ยากที่ไม่ได้นำมามากมาย!
ทำงานที่ซื่อสัตย์อย่างหนักเป็นสิ่งที่ดีสำหรับร่างกายและจิตวิญญาณ

ความมั่งคั่งคือป้องกันชุมชนไม่สมควรได้รับและไม่ได้รับการยอมรับ
เป็นรวยเป็นนักล่าดึงดูดนักล่าอื่น ๆ ที่ต้องการ
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ยังมีความมั่งคั่งใด ๆ วิธีที่พวกเขาสามารถ รวยพยายามที่จะเพิ่มความมั่งคั่งของพวกเขาและหรือเก็บไว้จะทำทุกอย่าง
สินบนพาลหลบเลี่ยงภาษีโกงฆ่าโกหกขโมย

รัฐบาลเสียหายซื้อและควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงรวยกฎหมายที่จะสร้าง " ความอยุติธรรม ".
ความอยุติธรรมนี้เป็นต่อต้าน 1GOD !!!
รัฐบาลเสียหายและความอยุติธรรมจะถูกแทนที่ รวยจะรับผิดชอบ: สินทรัพย์ปล้น & นางสาว
/ R6 .

ความมั่งคั่งเป็นสาเหตุหลักของความชั่วร้าย!
สหรัฐธนาคาร Creed: เพียงจ่ายภาษีที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์

บัญชีรับจ่ายเงินรวยและหลบเลี่ยงภาษี
ธนาคาร, นักบัญชีและรวย! นางสาว / R6
วิจัยแสดงให้เห็นการดิ้นรนจ่ายยากจนและขัดสนมากขึ้นสำหรับทุกอย่าง
รวยได้รับส่วนลดปริมาณและ freebies นางสาว / R6 : สำหรับรวย!

เฉพาะคนยากจนและคนขัดสนจะถูกขังอยู่ในกรง ทนายความรับรวย
ถ้าจำเป็นต้องโดยทุจริตรัฐบาลโปรป้องกันด้วย นางสาว / R6 : รัฐบาลเสียหายรวย!

รวยเป็นสาเหตุหลักของการผิดศีลธรรมสื่อลามกและอื่น ๆ วิปริต!
รวยเป็นสาเหตุหลักของมลพิษและขยะ!
รวยเชื่อว่าพวกเขาสมควรได้รับมากกว่าคนอื่น ๆ
ในการสร้างความมั่งคั่งอภิสิทธิ์และการแบ่งแยกสีผิว! รวยต้องการให้และ /
หรือเพิ่มความมั่งคั่งของพวกเขาเสียหายและสินบนรัฐบาลเพื่อนำมาออกในเวลาเพียงกฎหมาย!

ค่าปรับการจ่ายเงินรวย ขัดสน & Poor ไปเข้าคุก

รวยเป็นปรสิตที่ 'ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย! รวยมีความรับผิดชอบในการป้องกันสังคม,
ชุมชนต่อต้านและป้องกันของพวกเขา 1GOD พฤติกรรม!
รวยเป็นสินทรัพย์ที่ปล้นดำเนินคดีฟื้นฟู: นางสาว/ R6

6

1GOD กฎหมายมอบให้ Manifest ตามที่เขียนไว้มันจะเป็น!
14.12.2.1 N-at-เมตร www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church จักรวาลปกครองผู้ปกครอง

หลังจากการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ร่ำรวยไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ใด ๆ !

พวกเขาทำงานให้กับชุมชนในการ 1x WMW จนกว่าพวกเขาจะตาย!

บันทึก! รวยจะไม่ได้รับเก่าอายุบำเหน็จบำนาญ! พวกเขาต้องทำงานไปจนกว่าจะตาย!

รวยเป็นภัยคุกคามชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีใครสมควรที่จะรวย !!!!!!!
ของเสีย > ความคิดของมนุษย์ไม่สามารถจัดการอะไรที่มากเกินไป (สิ่งวัสดุอิทธิพลอำนาจ)
ส่งผลให้ในการผิดศีลธรรมและของเสีย มนุษย์การออกแบบสร้างความประสงค์ที่จะอยู่รอด เพื่อความอยู่รอดความทุกข์ยากและ
constrictions ต้องมีการจัดการ หวัง (ความฝัน) ความยุติธรรมและ

(Accountability) จะมีการช่วย! ลดน้อยลงและความหวังให้สินบนผู้พิพากษาเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและการอยู่รอด!

ตัวอย่างของการต่อต้าน 1GOD & เสียต่อต้านมนุษยชาติ:
money_ มากเกินไป ตอบสนองความฝัน วิ่งออกมาจากความฝันที่จะตอบสนอง _
นำไปสู่ความเบื่อหน่ายเบี้ยวเสพติดผิดศีลธรรมผิดทางอาญา ... นางสาว / R6

money_ มากเกินไป นำไปสู่การดึงดูดอิทธิพลในสังคมที่หลงรักเงินและเสียมันจะสร้าง อิทธิพลของเงินจะเสียหายทำ

money_ มากเกินไป นำไปสู่การสูญเสียเงินในสาระสำคัญไม่ใช่:
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาเสพติด, วัตถุโบราณ, ดารากีฬา, เล่นการพนันเพศศีลธรรมเจ็ตส์, เครื่องประดับ,
แมนชั่นลีมูซีน, การรับประทานอาหารที่ไม่แข็งแรง, เพ้นท์เฮ้าส์, โต๊ะเครื่องแป้ง, เรือยอชต์ ...

เงินมากเกินไป + อิทธิพล = พลังงาน เพาเวอร์ได้รับวิธีนี้เสียหาย!
เสียหายเพาเวอร์จะกลายเป็นความอยุติธรรมและการปกครองแบบเผด็จการ
สิ้นสุดการปกครองแบบเผด็จการ นางสาว / R7 .

เงินมากเกินไปเรียก 'กักตุนสัญชาตญาณ' เก็บสิ่งที่ฉันได้และสะสมมากขึ้น!
สิ่งที่เป็นของฉันเป็นของฉันสิ่งที่ฉันต้องการคุณใด ๆ
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ซึ่งวิธีที่ฉันสามารถ ฉันต้องการมันทั้งหมด! พอที่จะไม่เพียงพอและผมไม่ได้ไปร่วมกัน!

wantsprotecting สะสมความมั่งคั่งจากการเห็นแก่โลภอื่น ๆ และรัฐบาลความยุติธรรมทางสังคม
ภาษีหักลดหย่อนเงินบริจาคให้กับสมาชิกของรัฐสภาให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจที่พวกเขาเป็นตัวแทน
เห็นแก่โลภอื่น ๆ จะได้รับการดูแลผ่านหลอกลวงทุจริตข่มขู่ ... การแข่งขันและไม่เต็มใจที่
Politians กำลังเผชิญกับการหลอกข่าวลือข่มขู่สื่อรณรงค์

การใช้พลังงานรวยเพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องพวกเขาจากการจ่ายภาษีที่มีการสูญเสียและเมื่อพวกเขาม
(US Wallstreet, จีน, สหราชอาณาจักรกรุงลอนดอน .. ) .
รวยไม่ต้องจ่ายภาษียังได้รับประโยชน์จากทุกสิ่งที่รัฐบาลให้ รวยเป็นปรสิต wasters
ความมั่งคั่งของชุมชนในสาระสำคัญไม่ใช่และการกักตุน นางสาว / R6

รวย Wasters & Hoarders สนับสนุน โลกาภิวัตน์. พวกเขาทำงาน havens
ภาษีต่างประเทศพวกเขาจอด whealth ของพวกเขา เฮเวนส์ภาษีทั้งหมดจะถูกปิดตัวลงและสินทรัพย์ปล้นรัฐบาลของพว
นางสาว / R6

ใช้เวลาจาก Wasters ให้กับชุมชน
ต้องทำ :
(ดูความโลภต้องทำ) ดำเนินคดี Wasters : นางสาว / R6

คัดค้าน & End:

อสังหาริมทรัพย์ภาษี havens ~ ~ เอกชนเป็นเจ้าของ ~ ~
เสรีโลกาภิวัตน์ ~ สหประชาชาติ

ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนชั้นยอด > มีมากเกินไปนำไปสู่ความเชื่อมั่นในความถูกต้อง (เป็นที่ดีกว่าและสมควรไ
ๆ ) . อภิสิทธิ์โดยทั่วไปหมายถึง (1
คนหรือกลุ่มที่เชื่อว่าพวกเขาจะดีกว่าส่วนที่เหลือได้รับข้อมูลสำคัญที่ไม่ใช่เพิ่มเติมความเคารพนับถือมากกว่าสิทธิอื่น
ๆ ... ) หยิ่งเห็นแก่ตัว สายพันธุ์อภิสิทธิ์: ความทะเยอทะยานโลภผิวหยิ่งทุจริตการเลือกปฏิบัติทุจริตหลอกลวงหึงหวงห
..
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ตัวอย่างของการป้องกันและปราบปราม 1GOD / ต่อต้านมนุษยชาติอภิสิทธิ์:

elitists สมคบคิดที่จะให้ตัวเองสิทธิพิเศษเหนือกว่าที่ค่าใช้จ่ายของคนอื่น ๆ ทั้งหมด
ซึ่งการเลือกปฏิบัติและการใช้ประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ของความพึงพอใจในตัวเอง elitist
หยิ่งชุมชนต่อต้านความเห็นแก่ตัวที่ยอมรับไม่ได้ อัปยศพวกเขาซันพวกเขา !!

elitists (สีฟ้าเลือด, พระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยและ megalomaniacs) เชื่อว่าเนื่องจากการผสมพันธุ์ของพวกเขาพวกเขาจะเกิดในก
เลือดสีน้ำเงิน * * * * s, พระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยและ megalomaniacs
สนับสนุนในการผสมพันธุ์ที่ไม่ดีสำหรับเหรียญ (ยีนผิดพลาด) . 'หยิ่งป่วย
ผู้ปกครองผู้ปกครองไม่เห็นด้วยกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม: การปกครองแบบเผด็จการ,
ความมั่งคั่งตำแหน่งและอำนาจ
* *เลื
* *อดสีฟ้าท่อน้ำทิ้งของมนุษย์ร่างกาย

สีฟ้าของเลือดเป็นสมาชิกที่ด้อยกว่าของเผ่าพันธุ์มนุษย์

อย่างน้อยความเหมาะสมที่จะนำไปสู่

มหาวิทยาลัยชั้นนำหยิ่งเสียหาย พวกเขาจะใช้เป็นทางลัดเพื่อความมั่งคั่งและอำนาจ เสียหาย
'เก่าเครือข่าย' เสียทรัพยากร munity ซับซ้อนและ timewasting โดยนักศึกษา (องศาที่ไม่เกี่ยวข้องมากเกินไปฟรีเวล
.. ) ! นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดประสบการณ์ในการทำงานได้รับการชำระเงินส่วนเกิน
ใกล้มหาวิทยาลัย

โอลิมปิกเกมส์ (ฤดูร้อน, ฤดูหนาว) มีชั้นนำเสียหายสิ้นเปลืองและไม่น่าไว้วางใจ พวกเขามีความบันเทิงชั้นนำ
(1 ผู้ชนะและผู้แพ้อีกมากมาย)
สร้างหนี้มากกับ 'ไชร์' เพื่อความบันเทิงดีออก! ยกเลิกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและปิด
IOC
โอลิมเปียของไม่ได้แชมป์, จัตุรัส Heroe ของไอดอลหรือม้วนแบบจำลอง

พวกเขามีความเห็นแก่ตัวโลภภาระพยาธิให้กับชุมชน พวกเขาทรมานร่างกายของพวกเขามากกว่าการออกกำลังกายโดยใช

illigal ต่อมาในชีวิตของพวกเขาจะเป็นภาระให้กับระบบการดูแลสุขภาพชุมชน พวกเขาเสียทรัพยากรของชุมชนที่ขาดแคล
แทนที่รัฐบาลที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก!

กีฬาอาชีพแข่งขันชั้นนำเสียหายที่ไม่สุจริต
สนับสนุนโดยผิดศีลธรรมสื่อโลภสวะการสร้างและการกำจัดของดารากีฬา
ความบันเทิงนี้
คือ สนับสนุนโดยยาเสพติด ผู้ให้บริการ
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(เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การพนัน, การสูบบุหรี่) ที่นำไปสู่การโกง, การพนัน,
การใช้งานของร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงสารเสพติด, การสร้าง rollmodels ไม่เหมาะสม ... คัสโตเดียการ์เดียนต่อต

จักรวาลปกครองผู้ปกครองเชื่อว่าทุกคนเป็นผู้รับมรดกร่วมกันของทุกทรัพยากรธรรมชาติสิ่งประดิษฐ์แ
(ทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นไปได้อย่างแม่นยำและโอกาสที่ผ่านมาและปัจจุบัน
mulated (ความยุติธรรมทางสังคม:
การกระจายเท่ากันทั้งหมดที่กล่าวมาก่อนสำหรับคนทุกคน) .

ความยุติธรรมทางสังคมเป็น 1GOD สิทธิได้รับ อภิสิทธิ์ต่อต้านความยุติธรรมทางสังคมต่อต้าน 1GOD อภิสิทธิ์ผิดศีลธรรมทา
กฎหมายให้บริการส่วนใหญ่ กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอภิสิทธิ์มีความเสียหายไม่เป็นธรรมและถูกแทนที่
รัฐบาลที่ส่งเสริมและบำรุงอภิสิทธิ์มีความไม่เหมาะสมในการปกครอง
พวกเขาจะถูกแทนที่และดำเนินคดี: นางสาว / R6

ต้องทำ :
เศษ ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนชั้นยอด > สร้าง ความเท่าเทียมกันโดยไม่ต้อง

การให้ค่าตอบแทน!
โรงเรียนชั้นนำ กลายเป็นโรงเรียนของรัฐ!
โรงพยาบาลชั้นนำ กลายเป็นโรงพยาบาลของรัฐ!

ที่อยู่อาศัยชั้นนำเกษียณอายุ บริการรถรับส่งไปยัง มณฑล บ้านพักคนชรา !

ชายหาดส่วนตัว กลายเป็นชายหาดสาธารณะ!

คลับกอลฟ์ จะกลายเป็นตลาดสวน!
มหาวิทยาลัย จะกลายเป็น cron โบสถ์ที่ทำงาน!
โอลิมปิกแอนด์สปอร์ต Arenas แข่งขัน ยับเยิน!
ถ้วยรางวัลชั้นนำและบันทึก จะถูกทำลายโดย มณฑล !
คลับส่วนตัวของประเภทใด กลายเป็นโดเมนสาธารณะ!

ฟรีโฮลด์ กลายเป็นชุมชน มณฑล ทรัพย์สิน!
เอกชนเป็นเจ้าของ จะกลายเป็น cron !
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กรรมพันธุ์-ทรราช กลายเป็นได้อย่างอิสระ Multichoice คณะกรรมการการเลือกตั้ง!

การแบ่งแยกสีผิว > 'การ มีทั้งหมด' ความแตกต่าง, มองลงมาและฉีกหน้า ' ยังไม่ได้ของ
( ความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิว) .

ความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิวคือการกระจายไม่เท่ากันของความมั่งคั่งชุมชน!
การกระจายความมั่งคั่งไม่เท่ากันผิดศีลธรรม, Anti- 1 พระเจ้า! ความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิวที่ไม่เป็นธรรม,
อาชญากรรม: นางสาว / R6

ความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นการแบ่งแยกสีผิวเพิ่มความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของชุมชน เร็วขึ้นการกระจายไม่เท่ากันของคว

ความมั่งคั่งแบ่งแยกเป็นที่ยอมรับและมันสิ้น!
ตัวอย่างของการต่อต้าน 1GOD & ต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวมนุษย์ความมั่งคั่ง:

ที่ดิน จะผ่านความมั่งคั่งตำแหน่งและเพิ่มพลังความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิว เช่น monarchists'

& กรรมสิทธิ์เอกชน, ราชวงศ์ ... ปลายนี้!

โลกาภิวัตน์ ประเทศที่ร่ำรวยคนพาล (ด่านบีบเครดิตโค่นล้มรัฐบาล, การลงโทษ, การบุกรุก) ยากจนและดิ้นรนประเท
กลุ่ม บริษัท ข้ามชาติมัวแบล็กเมล์ประเทศยากจน ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถใช้ประโยชน์จากคนยากจนของพวกเขาเ
.. สิ้นนี้!

ค่าจ้าง ความไม่เท่าเทียมกันเป็นสาเหตุหลักของความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิว! เช่นสำหรับทุก $
1 คนงานสหรัฐได้รับรายได้ค่าจ้างที่จ่ายสูงสุดได้รับเงิน $ 13 สูงขึ้นขนาดที่คุณไปเตะ
'สวัสดิการอื่น ๆ ในและจุนเจือด้านบนยังได้รับ 'อภิสิทธิ์'!

ประโยชน์ที่ได้รับ รวมถึง: ประกันภัย (สุขภาพ, ทันตกรรม, คุ้มครองรายได้ชีวิต ... ) ;
รับเลี้ยงเด็กเด็กประโยชน์เกษียณอายุการชำระเงินคืนการศึกษา, ลาป่วย, วันหยุด,
การลางานที่ยาวนาน ... perks: ใช้ยานพาหนะบ้านบัตรเครดิต การชำระเงิน: ทริปแห่งการเข้าชมร้านอาหาร,
กิจกรรมสันทนาการ
(กอล์ฟเทนนิส ... ) , เขียนบัญชี (หลีกเลี่ยงภาษี) ; ... ประโยชน์และ Perks
เพิ่มค่าจ้างไม่เท่าเทียมกัน สำหรับพนักงานแต่ละคนจ่ายสูงสุด 20
คนงานทำงานอย่างหนักสามารถได้รับการว่าจ้าง
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ขยายความมั่งคั่งแบ่งแยกการติดตามอย่างรวดเร็วเพื่อความไม่เป็นธรรม!

ต้องทำ:
ปลาย ความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิว

สร้าง ความมั่งคั่งความเท่าเทียมกัน

อสังหาริมทรัพย์: ผ่านความมั่งคั่งตำแหน่งและอำนาจจบ! สินทรัพย์กลายเป็นรายได้ทั่วไป! รายการส่วนบุคคลและค
(อสังหาริมทรัพย์) ! บันทึก! ยอมรับความมั่งคั่งตำแหน่งและอำนาจยัง
รายละเอียดการสืบทอดความผิดและหนี้สิน

โลกาภิวัตน์: บริษัท ข้ามชาติที่มีการดำเนินคดี ( นางสาว / R6 ) &
รื้อถอนจะกลายเป็นท้องถิ่น cron ! รัฐบาลที่สนับสนุนโลกาภิวัตน์จะถูกแทนที่และรับผิดชอบ
นางสาว / R6 .
เอกชนเจ้าของ: จบลง! เชิงพาณิชย์ (ขนาดเล็กขนาดใหญ่ข้ามชาติ) เป็น cron ! บริการรถรับส่งภายในประเทศ
' มณฑล ' !
กำไร: จบลง! คุ้มทุนไม่แสวงหาผลกำไรนำไปใช้!
ค่าจ้าง: ความไม่เท่าเทียมกันจะถูกแทนที่ด้วยคัสโตเดียการ์เดียน WMW !

ศูนย์ความอดทน TO การแบ่งแยกสีผิว WEALTH
ความอยุติธรรม > 6
การเชื่อมโยงก่อนหน้านี้ในห่วงโซ่ของความชั่วร้ายนำไปสู่ความเสียหายของระบบกฎหมายและความอยุติธรรม
(แต่งตั้ง, กฎหมาย Bad, กฎหมายเสียหาย, อสังหาริมทรัพย์, กรรมสิทธิ์เอกชน,
รอการรับรู้การควบคุมตนเอง, การหลีกเลี่ยงภาษี ... ) .

ความอยุติธรรมที่เด็ก: เต้นขอทานแกล้งแรงงานอนาจารโสเภณีทหาร,
ระเบิดฆ่าตัวตาย ..
ความอยุติธรรมที่เด็กเป็นรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของความอยุติธรรม, ความล้มเหลว
munity ซับซ้อน มันจบลง! มีความผิดจะรับผิดชอบ!

ความอยุติธรรมที่ผู้หญิง: ความรุนแรงในครอบครัวช่องว่างจ่ายข่มขืนโสเภณีทางศาสนาล่วง
... ผู้หญิงความอยุติธรรม, ความล้มเหลวในชุมชนได้รับการแก้ไข!
มีความผิดจะรับผิดชอบ!

ความอยุติธรรมชุมชน: ความโลภ, มัว, ความมั่งคั่งของเสีย,
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อภิสิทธิ์มั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิว ชุมชนความอยุติธรรมที่ได้รับการแก้ไข!
มีความผิดจะรับผิดชอบ!
ความอยุติธรรมที่กฎหมายไม่ดี: ฟรีโฮลด์ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร (ทรัพย์สินทางปัญญา) ,
การแปรรูปสาธารณูปโภคภาษีบริจาคไปหักลดหย่อน ... กฎหมายที่ไม่ดีถูกเพิกถอน!
เพิกถอนจะย้อนหลังไป 0.1.1.1 . (2004/01/01) กฎหมายใหม่จะย้อนหลัง
ผู้ปฏิบัติงานกฏหมายที่ไม่ดีจะถูกดำเนินคดี
ความอยุติธรรมที่กฎหมายเสียหาย: ดับเบิลอันตรายข้ออ้างการเจรจาต่อรองทางการทูตภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกัน,
ข้อ จำกัด , ริวิเลจ
... กฎหมายเสียหายถูกเพิกถอน! มันเป็นเรื่องที่ย้อนหลังไป 0.1.1.1 . (2004/01/01)
กฎหมายใหม่จะย้อนหลัง ผู้ปฏิบัติงานกฏหมายที่ไม่ดีจะถูกดำเนินคดี
ความอยุติธรรมทางศาสนา: โสดขลิบ exorcising
ให้อภัยรุกรานอนาจารสิทธิ์ sacrefice ผู้หญิงเลือกปฏิบัติ ...
บอกเลิกชุนอยุติธรรมทางศาสนาและกลายเป็นผู้ปกครอง-เดอะการ์เดีย!
ถือพระสงฆ์รับผิดชอบ

ความอยุติธรรมที่ Governance: การลอบสังหารการทรมานการทุจริตการดำเนินการบุกรุกการแบ่งแยกสีผิวควา
... แทนที่การปกครองแบบเผด็จการที่มีหลายทางเลือกที่ 1
ที่ผ่านมาโพสต์คณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างอิสระ

ดำเนินคดีทรราชกำกับที่ assassinates, รัน,
ก้าวก่ายทรมานเป็นความชั่วร้ายจะถูกแทนที่และขังอยู่ในกรง , นางสาว /
R7 . เสียหายและความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิวภิถูกแทนที่และดำเนินคดี: นางสาว
/ R6
ความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิว, ความอยุติธรรมที่: ปรับ selfregulating ร่างกาย ...

ความอยุติธรรมคือเมื่อมีการออกค่าปรับแทนการฟื้นฟูสมรรถภาพ ค่าปรับจะมีการออกมาเพื่อปกป้อง
'มีมากเกินไปคนที่อยู่ในอำนาจ ..
2 คนได้รับการปรับ $ 300 สำหรับการกระทำการกระทำที่ผิดกฎหมายเดียวกัน 1 อยู่ใน $ 300
ต่อสัปดาห์สวัสดิการมือลึกหนาบาง อื่น ๆ ที่อยู่ใน $ 300 รายชั่วโมง คนจน looses
สัปดาห์ที่ผ่านมาจ่ายที่ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายมีเงินสดสำหรับอาหาร
เขาไม่ได้จ่ายค่าปรับไปติดคุกแทน ร่ำรวยจ่ายเป็นค่าปรับและภาษีหักปรับ
นี่คือความมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิวความอยุติธรรม นี้สิ้นสุด! ค่าปรับจะถูกแทนที่ด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ

บุคคลที่ได้รับการฆ่าในที่ทำงาน
ตัดค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัย ธุรกิจที่ได้รับการปรับ $
100,000 ment Manage- กระสอบพนักงานจ่ายต่ำต้อย การบริหารจัดการได้รับโบนัส
เขียนของปิดปรับเป็น expence สมัครงานตัดค่าใช้จ่ายที่จะทำให้การสูญเสีย
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expence เพื่อให้แน่ใจว่าการเพิ่มขึ้นของผลกำไรและ bonusses ผู้บริหารจะได้รับเงิน
ความอยุติธรรมนี้สิ้นสุด! ผู้บริหารจะรับผิดชอบ!
การบริหารจัดการที่ได้รับการฟื้นฟูในระยะยาว
ธุรกิจปิดตัวลงไปจนปัญหาด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้รับการแก้ไข

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ (บัญชีศัลยแพทย์ .. ) เป็นสมาชิกของ 'ร่างกายควบคุมตนเอง' เหล่านี้ป้องกันคนไร้ความสามารถสมาช
พวกเขายังช่วยให้พวกเขา rippoff ลูกค้าของพวกเขา ความอยุติธรรมนี้สิ้นสุด! Selfregulating
ร่างกายจะถูกปิด ผลตอบแทนที่ยุติธรรม

ร่างกาย Selfregulating จะถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลขี้เกียจเสียหาย นั่นคือความเสียหายมากเกินไปเพราะพวกเขาจะต
รัฐบาลขี้เกียจไม่ต้องการความรับผิดชอบของการควบคุมกำกับดูแลและการบังคับใช้ ของรัฐบาลที่สร้างหรืออนุญาตใ
selfregulating จะถูกแทนที่และรับผิดชอบ

ทุกคนมีคุณธรรมและโยธา-Duty ที่จะยุติความอยุติธรรม ถือคนองค์กรรับผิดชอบของรัฐบาลที่เป็นสาเหตุและผลกระท
นางสาว / R6 R7-

ZEROTOLERANCE ไปยัง ความอยุติธรรม
การเชื่อมโยงของ 'ห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย' จะขยายตัว linketts หลาย

กีฬาคนดัง ~ ผู้ให้บริการสินเชื่อ ~ บรรจุภัณฑ์หลอกลวง ~ ที่ดิน ~
เจ้าของต่างประเทศ ~ แฟรนไชส์ ~ ฟรีโฮลด์ ~ โลกาภิวัตน์ ~
ศูนย์การค้า ~ การหลีกเลี่ยงภาษี ~ ซึ่งได้ไม่ถูก ~ สหภาพ ~
มหาวิทยาลัย ~ การกุศล ~

ดารากีฬา เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของห่วงโซ่แห่งความชั่วร้ายที่
เสียหายความโลภและความบันเทิงชั้นนำกำไรที่ขับเคลื่อนด้วย ความบันเทิงที่จะได้รับประโยชน์เบื่อไม่ได้ใช้งานที่ร่ำรวย

บางกีฬาที่มีชื่อเสียงถูกนำมาใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจภายใต้สิทธิพิเศษออกไปจากการตระหนักถึงวิธีการใช้ประโยชน์จาก

คนดังเล่นกีฬา,
ความบันเทิงชั้นนำที่ทำทุกอย่างเพื่อชนะทำลายระเบียนและได้รับการเคารพ (บูชา)
. จำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมกีฬาได้รับการยอมรับชั้นนำผู้ให้การสนับสนุน +
(เห็นแก่โลภ) และสื่อสวะซับซ้อนสร้างสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน ' ดารากีฬา '
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กีฬาคนดัง ผู้เข้าร่วมจะได้รับเงิน (โดยตรงได้รับการสนับสนุนทุน .. ) บันเทิงมืออาชีพ กฎกติกาฟุตบอลออสเตรเลีย,
แข่งรถ, เบสบอล, บาสเกตบอล, มวย, หมากรุก, คริกเก็ต, ขี่จักรยาน, กอล์ฟ, icehockey,
Gran Prix, ตะแกรง, Yachting, รักบี้, ม้า, แข่งรถจักรยานยนต์, เทนนิส, โอลิมปิก,
พาราโอลิมปิก, ฟุตบอล, ว่ายน้ำ, การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว , มวยปล้ำ ...

กีฬาคนดัง ต้องการวัตถุประสงค์การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก (ฮอลล์สนามกีฬา ... ) โครงสร้างพื้นฐาน
(รถไฟ, ถนน .. ) . นี้เสียทรัพยากรของชุมชนและมักจะสร้างระยะยาว (ไชร์) หนี้สิน
สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เป็นผู้ผลาญพลังงานและสร้างมากขยะ
หยุดการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ที่มีอยู่และการรื้อถอน เหตุการณ์เหล่านี้จัดหาบันเทิงแอลกอฮอล์
Cola, เครื่องดื่มรสหวานอื่น ๆ , การพนัน, อาหารที่ไม่แข็งแรง (เลี่ยนไขมันเค็ม) มักจะมาพร้อมกับความรุนแรง
(ป่าเถื่อนข่มขืนโกรธขว้างปาวัตถุ .. )

จัดกิจกรรมสร้างมากขยะ (ขวด, อาหาร, กระดาษ, พลาสติก, กระป๋อง)
จำเป็นต้องจัดเก็บ (landfil) . การเล่นการพนันจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรม: การโกง

(nobling เสื้อผ้าของผล .. ) ข่มขู่แบล็กเมล์รุนแรง

กีฬาคนดัง สาเหตุสำคัญของการช้อปปิ้งติดยาเสพติด การตลาดสร้างความต้องการโดยใช้ความจงรักภักดีต่อไอดอล
(ดารากีฬา) เพื่อผลักดันการติดยาเสพติดการช้อปปิ้ง (เกียร์ขยะ paraphenelia) . คุณเป็นคนโง่จ่ายเงินมากเกินไปส
แฟนทำตัวเหมือนซอมบี้
(เหตุผล) .
กีฬาคนดัง ผ่านผู้ให้การสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของการเสพติด: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่,
การพนัน, ช้อปปิ้ง, ยาเสพติด ... การเสพติดเหล่านี้เป็นภาระให้กับบุคคลครอบครัวและชุมชน

คนดังเล่นกีฬา สื่อโลภ สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มกำไรให้ตัวเองและเห็นแก่โลภอื่น ๆ (ผู้ให้บริการการเล่นการพนัน,
ร้านอาหารขยะ, ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ผู้ผลิตบุหรี่, สื่อลามกโสเภณี ... ) . เมื่อความนิยมของคนดังที่พอได้ฟังพ
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จำเป็นที่จะต้องอยู่ที่นิยมที่จะชนะนำไปสู่คนดังกีฬาในการสำรวจ Darkside ของพวกเขา การผิดศีลธรรม
(กาเมสุมิจฉาจารภาพเปลือยภาพอนาจาร) จะใช้ในการได้รับความสนใจ สารเสพติด (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์,
บุหรี่, ยาเสพติด, เตียรอยด์) ถูกนำมาใช้สำหรับความเครียดและเพื่อให้ทันการแสดง โลภสวะสื่อใช้ลักษณะการทำงาน

ใช้ดารากีฬาเป็นแบบจำลองม้วนและไอดอลเป็นที่ยอมรับ
ดารากีฬาเป็นรูปเคารพเท็จพวกเขาดูถูก 1GOD การศึกษาที่ส่งเสริมกีฬาคนดังจะถูกแทนที่
ผู้ปกครองที่ช่วยให้เด็กของพวกเขาในการเล่นกีฬาและดารานมัสการกีฬาคนดังเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีขาดความรับผิดชอบ
reeducate ชุมชนเหล่านี้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่ดี

กีฬาเป็นเวลาว่างความบันเทิงเป็นงานอดิเรกที่ไม่ทำงาน สันหลังยาว (โง่)
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยของนักเรียนที่ได้รับของ (กีฬา) . มหาวิทยาลัยผู้ให้การสนับสนุนและสื่อสวะสร้างขี้เกียจโง
Cebrity มหาวิทยาลัยจะปิดการให้การสนับสนุนสิ้นสุดการปิดสื่อสวะกีฬาที่มีชื่อเสียงได้รับงานที่ต่ำรับเงิน
มีสถานที่สำหรับคนสื่อกีฬาในสื่อไม่เป็น

End ดารากีฬารื้อถอนสถานที่ ...
แทนที่ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนกิจกรรมสันทนาการ

C Redit ผู้ให้บริการ , P redator - le ครั้งเอ้อ ทองหล่อ - การฉลามให้เครดิต (บัตรสินเชื่อ

mortage) สำหรับกำไรล่ากู้การดำเนินงาน 'เงินกู้ฉลาม' ล่ากู้ที่ได้รับอนุญาตและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอาญา
ล่าอาชญากรใช้ผู้ให้กู้ (เก็บหนี้) ในการเก็บรวบรวมเครดิตของพวกเขา

สินเชื่อเพื่อการสิ้นสุดกำไร! ผู้ให้บริการก็จะถูกปิดและดำเนินคดี
นางสาว / R6 รัฐบาลที่ช่วยให้และ /
หรือสนับสนุนการล่ากู้จะถูกแทนที่ดำเนินคดี นางสาว / R6

ผู้ปกครองผู้ปกครองเอาผิดดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ คุณจะจ่ายคืนจำนวนเงินที่ยืม
(ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีดอกเบี้ย) . คุณจะได้ไม่ต้องจ่ายคืนถ้าคุณไม่สามารถทำเช่นนั้น
ถ้าคุณทำเมื่อคุณสามารถไม่ต้องจ่ายกลับมามากกว่า 10% จากค่าจ้างรายสัปดาห์ของคุณ
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คัสโตเดีย-ปกครองเอาผิดเงินให้สินเชื่อที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ดังนั้นจึงไม่มีการจัดเก็บภาษีฝ่าย

เก็บหนี้ที่จะปิดตัวลงในกรง นางสาว / R6
Deceitful- บรรจุภัณฑ์ ( ผู้บริโภคการทุจริต) นางสาว/ R3
เศรษฐกิจกำไร orientated ช่วยให้ความผิดทางอาญาที่ผิดศีลธรรม ' บรรจุภัณฑ์หลอกลวง ( หลอกลวงผู้บริโภค)
'
ผู้บริโภคต้องการความคุ้มครองจากผู้ผลิตหลอกลวงไม่สุจริตและมัวโลภผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกที่ใช้
'บรรจุภัณฑ์ซื่อ' (ลดลงขนาดเนื้อหา) เพื่อใช้ประโยชน์ (ขูดรีด) ของผู้บริโภค

ตัวอย่างของวิธีการหลอกลวงที่ไม่สุจริตและโลภการทำงานของระบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาในแพคเกจที่ใช้ป้ายกำกับ 0.440kg แบรนด์ของพวกเขา
สินค้าชนิดเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการระบุว่าเป็นแบรนด์ร้านค้าปลีกที่บ้าน
แต่เนื้อหาแพคเกจจะลดลงไป 0.415kg
นี้จะกระทำเพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถขายแบรนด์บ้านของพวกเขาในราคาที่ต่ำกว่าแบรนด์ผู้ผลิต นี้คือการหลอก
(หลอกลวงไม่สุจริตและโลภเคล็ดลับ) ของผู้บริโภคในการคิดว่าแบรนด์บ้านคือการต่อรองราคาเพราะราคาที่ต่ำกว่า
เมื่ออยู่ในความเป็นจริงเพราะผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีน้อยไม่มีการประหยัดและบางครั้งผู้บริโภคในความเป็นจริงจบล
หลอกลวงผู้บริโภค !!! นางสาว / R3

1 แพ็คผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ของเขาในแพคเกจ 0.440kg ยี่ห้ออื่นใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเท่ากัน
แต่ในหลอกลวงไม่สุจริตและโลภลักษณะเฉพาะทำให้ 0.425kg ของผลิตภัณฑ์ใน.
หากสินค้าที่จะขายในราคาเดียวกันผู้ผลิตที่ 2 ทำให้มีกำไรมากขึ้น
ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีน้อยกว่าจำนวนเงินเดียวกันของการใช้จ่ายเงิน
ผู้บริโภคได้รับการหลอกลวง หากผู้ผลิตที่ 2
ขายในราคาที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ของเขามีลักษณะเหมือนการต่อรองราคา
เนื่องจากมีสินค้าน้อยลงในแพคเกจที่ 2
ดังนั้นจึงควรจะขายน้อยไม่ทำให้การต่อรองราคาอีกต่อไป ผู้ผลิตที่ 2
หวังในหลอกลวงไม่สุจริตและโลภลักษณะที่ผู้บริโภคจะไม่ตรวจสอบน้ำหนักตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ของเขามีลักษณะคล้าย
หลอกลวงผู้บริโภค! นางสาว / R3

บรรจุภัณฑ์มักจะมาพร้อมกับน้อยกว่าเนื้อหาทั้งหมด (มากกว่าริ้วรอยแพ็คขนาด) . บรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อถือ
6 รายการ แต่มีเพียง 5
หลอกลวงนี้จะหมายถึงการหลอกลวงผู้บริโภคในเชื่อว่าพวกเขาจะได้รับเพิ่มเติมจากนั้นพวกเขาได้รับจริง!
หลอกลวงผู้บริโภค !!! นางสาว/ R3
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ได้รับน้อย> จ่ายอื่น ๆ ! ผู้ผลิตเพิ่มเกลือน้อยและ / หรือน้ำตาล
ผลิตภัณฑ์ฉลาก 'ลด' และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมาย!
ลดลงคือการถ่ายทอดให้กับผู้บริโภคที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (สิ่งที่นำออกมาลดลง) . Therefore a
higher price is needed. Not True, there is no extra cost. Manufacturer put less in, so
the price should be lower. Consumer fraud!!! MS / R3

Imported goods packaged to look like local product. Consumer fraud MS / R3 . Local
product packaged to look foreign, imported.
Consumer fraud MS / R3 .

Must-Do:
Government is to standardize packaging content size:

liquid milliliter ml
liter l
Kiloliter Kl

Solid gram g
Kilogram Kg
Ton 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 > Standard’s apply to commercial, industrial, personal packaging.

Note! Imperial measures are obsolete.
All Packaging is recyclable.
PS-1 ( Packaging standard) covers consumer needs: honest easily to compare
product quantities' & packaging. Solid weights (g/Kg/T) & Liquid weights (ml/l/Kl) packed,
distributed & sold in the quantities shown in the table. Packaging is to be recyclable.

End Deceitful-Packaging
Establish U.C.G. PS-1 ( Packaging standard)

Consumer guidance
Solid & Liquid weights need to show the price for 1 kg / 1l to compare prices
+ the actual weight & price.

The product with the lowest kg/l price is the BARGAIN.
Support PS-1 Packaging standard punish Deceitful Packaging
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Estate ( Inheritance)
In a selfish greed driven Society upon death of an
individual it is common to pass on position, power &
wealth. Creating an Elite of unearned undeserved position,
power & wealth. This behavior is cause & effect of Wealth
Apartheid.

Wealth Apartheid, a crime, MS / R6 Note! Accepting an Estate also entails
accepting past debt, guilt & accountability!
Inheritance of position Ends. It is replaced with promotion by work experience
+ further study + Seniority.
Inheritance of power Ends. It is replaced with freely multi candidate
elected Committee.
Leadership by 1 is tyranny (Hereditary/Political) it Ends.
Leadership by elected Committee is fair.
Inheritance of wealth Ends. It all goes into Government Revenue.

Custodian guardian pass on knowledge continuity, memorabilia, traditions, beliefs.. Custodian
guardian pass on community spirit & responsibility. Custodian guardian pass on the
philosophy of
1GOD 1FAITH 1Church. They also pass on their guide, the ' Law-Giver

Manifest'.

Foreign Ownership ( Treason) MS / R7
Allowing Foreigners to control, exploit, own, plunder is TREASON
Government that allows Foreigners to take advantage (Rip off) of Locals is
committing Treason (crime) . Government is replaced & prosecuted. MS / R7

Examples of how Foreign Ownership Treason works:
Foreign Ownership alter, corrupt & destroys local: culture, jobs, traditions, values... Foreign
Ownership plunders local: Intellectual- property, Know How, Resources, Wealth... Foreign
Ownership Ends. Free Trade Ends.

Foreign Ownership drives' up land & real-estate prices. Making
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Homes not affordable for 1 st home buyers'. Result, increasing
homeless... Foreign Ownership of 'Freehold' (land, real estate) Ends.
It is confiscated without compensation.

Foreign Ownership of entities results in foreign
leadership positions. Denying locals to hold these
positions. Decreasing promo- tion opportunity,
increasing unemployment
... Dumming down of local staff.
Foreign Ownership of manufacturing results in importing their supplies. Rather then
buying local. Also local intellectual property is taken offshore!

Foreign Ownership of Entertainment undermines local talent & their opportunities. Brainwashing
locals to become foreign culture clones losing their entity. Foreign ownership of
Entertainment is the greatest threat to local culture, customs, dialect & traditions. If
you are American watch American entertainment. If you are not, don’t watch
American entertainment.

Foreign Ownership leads to local wealth going overseas.
Leaving locals poor & destitute. Foreign Masters owning local peasant
servants.
Foreign Ownership of Franchises destroy local business, unique- ness & diversity. Undermining
local traditions forcing unsuitable foreign culture on the local community. Betraying
locals.
Foreign Ownership of resources leads to the foreign owner selling the resources
cheaply to his country of origin benefiting them. Robbing the locals of the
Resources & their wealth. Letting Foreigners own local Resources is Treason, MS / R7

Foreign Ownership of Food production & food distribution.
Result: Food production caters for Export leaving locals with the Export rejects at
high prices. Also some local foods will be replaced by a foreign diet.

Foreign Ownership of Media is an invasion by stealth. Foreign media influences
locals to the benefit of foreigners. Destroying local Culture, Heritage & Traditions,
corrupting Politicians, Government.
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Government looses their sovereignty, betrayes the local population, commits
Treason, MS / R7

Foreign Ownership often leads to Blackmail. Foreign Multi national demand a
Government give them handouts, tax freedom & cheap labor. Government is
threatened that if it doesn't capitulate to the Foreign Owners demand. They will find a
government that does meet their demands & move their operation there. E.g.
Australian Government regularly paid (100's of millions) out to Foreign Multinational
Car companies. They sent Executive bonuses' home & increase their foreign
shareholders dividends'. Note!
Australia eventually said no to Foreign Car makers blackmail. Car makers (Ford,
General Motors, Toyota) closed factories, become importers. Custodian-Guardian
do not use transport from these companies, they cannot be trusted.

ZERO TOLERANCE TO MULTINATIONALS !!
Foreign Ownership is possible because of betrayal by corrupt Government. Government
& Government-employees that facilitate this betrayal are to be replaced &
prosecuted for 'Treason': MS / R7 .

Must-Do:
Cancel Foreign Ownership of: Businesses, Manufacturing, Assets, Intellectual
property, Primary production, Resources, Land, Real Estate ! Without
compensation.
Replace foreign owned businesses with CROn ( Community Run Owned not for
profit) ! Support CROn! Shun Multinationals!
Replace & prosecute (Treason) Government its Public servants that allow or
encourage Foreign Ownership! MS / R7 Foreign Ownership is an invasion &
occupation without the use of military force. Defend your community from this

threat.

Only allow Imports that do not compete or replace Local goods & services. Encourage
local production to avoid having to import.

‘Cancel Foreign Ownership’
‘SAVE Local JOBS’
21

1GOD’s Law-Giver Manifest As it is written it shall be!
14.12.2.1 N-At-m www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

Franchising ( Business-model: Cloning) MS / R6
Franchising is a Greed, Profiteering cloning marketing system. That uses a
particular business model than clones itself. Designed for mediocre small
profiteering capitalist. To spread cancer like
(Globalization) over the Planet. Customers loose their identy. They look & eat the
same in NewYork or Berlin. Mindless Zombies.

Cloning is a cheap mindless copy. Globalization is Anti- 1GOD!
Franchising destroys local traditions, uniqueness, diversity, culture. Most
Franchises are 'US' or based on US-Marketing systems. They offer often
unhealthy products: E.g. Junk Food outlets, US & their Culture-clones are the
main cause of the 'Diabetes' Plaque, 'Obese Plaque (Blubber people) ', high
Blood pressure epidemic, Acne... Franchises destroy local Cuisine, Fashion...
Communities & Government that allow Foreign Franchises to operate betray
local cuisine, heritage, traditions & population, MS / R7

Franchises destroy diversity by selling 'Designer-clothes'. These clothes are
uniforms (jeans..) for people who betray their culture & heritage, mindless, primitive,
dumb clones. Shun these dummies!

Franchises with their slick marketing (exploiting human weakness &
gullibility) are the main cause for the Addictions:
Shopaholic & Gadget Junky! Franchises are under staffed, use poorly trained
underpaid juniors, casuals. Customer service is poor or non existing. Most 'Bargains'
& 'Sales' are Fraud!
Custodian Guardians believe that Franchising is Anti 1GOD . It undermines 1GOD's
design of local uniqueness & diversity.
Franchising being global defies 1GOD's Anti Globalization.

Must-Do:
Confiscate ( without compensation) all Franchises & convert them to local CROn ! Punish
Greedy Franchisee cage them, MS/ R6
Support local unique traditional business (converted to CROn) .
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Protect your communities heritage:

Oppose Franchising, Globalization &
Foreign-Ownership
Freehold public land plundered from the community...
Freehold land is public land plundered from a community by corrupt criminal
Government (remove government, hold accountable) . This type of
government either gave away land
(squatting) or sold it to criminal greedy, parasitic, predatory, profiteers (speculators)
. Land-speculators are Parasites, MS/ R6 !
End Freehold! Support Shire Land Ownership!

Freehold land is used by investors to speculate
(gamble) hoping to drive up property prices (pro- fiteering,
capital gain) denying a Shire affordable shelter. Investors also
use freehold land for criminal tax avoidance (negative gearing) , MS/
R6
Some investors erect flimsy buildings & charge over
priced rent. People who can't pay become homeless. Investment
Property is not really bought for rental income but used as
tax evasion. Result decaying human habitat

(people move out cockroaches & rodents move in) . Slum lords loose property without
compensation & are caged, MS/ R6

Freehold land is private ownership land. Depriving community use of land for
benefit of all. Freehold (No Trespass) denies usage of all beaches, of lake & river
frontages, denies picnicking on golf course.. 'Wealth-Apartheid'. This Evil. It ends!

1GOD created Planet Earth to be used & enjoyed
equally by all People.
Freehold land & privately owned dwellings are insulting to 1GOD.
FREEHOLD ENDS ! ! ! ! ! ! !
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Must-Do:
All land is owned by a Shire ( Local Government) . Freehold land being stolen goods.
A Shire pay no compensation when transferring title. Owner Occupier can stay in
house until they want to move or die. Then the Shire takes control (there is no estate
for property) .

Investment Property both land & Buildings are taken control with- out compensation
by the Shire . Investor is prosecuted for 'Crime against Community' MS/ R6 Investment
Property Ends!

F R E E H O L D E N D S !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Globalization is not part of humankind's Destiny.
1GOD made it very clear that
globalization is not part of
humankind's Destiny. 1GOD
beliefs in 7Tribes developing
independently & separate (Map) .
1GOD wants humankind to

'STOP' GLOBALIZATION !!
Should humankind fail to ' STOP' globalization then
1GOD will act. Don't anger 1GOD heed 1GOD's
warning: Pulverization of the World Trade Center in New York,
US credit crisis, City of London.
Globalization is part of the Chain of Evil. Globalization has been hijacked by Greedy
Profiteers to be used for their Pyramid selling marketing (Free trade) to keep profits
growing until they run out of countries & resources. Free trade is globalization it is
driven by multinational businesses exploiting labor, blackmailing & under- mining
government. Multinational’s undermine a country's sovereignty. Leading to
corruption & exploitation! Dismantle Multinationals confiscate assets without
compensation & turn into local CROn. MULTINATIONAL’S END ! FREE TRADE
END’S !

Greedy Profiteers have established propaganda organizations: G20
(Greedy Twenty, main cause of pollution) , G8 (Greedy Eight) , IMF
(International Monetary Fund, global Loan sharks) , WEF (World Economic Forum,
Greeds' publizist) , WTO (World Trade Organiza-
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tion, cause of Wealth-apartheid) ,.. These organizations brainwash the public that
greed is good, profit is good & Globalization is the answer to all our problems. The
reality is Globalization is used for costcutting. By moving into countries that have a
lower cost struc- ture. Sacking people in one area & employing slave labor in another

Lower costs are achieved by employing under age children in
unhealthy unsafe working areas. They are underpaid underfed
working long hours without breaks, without holiday entitlements,
without health benefits. Missing out on childhood experiences,

playing & education. While Greedy Profiteers are laughing all the way to the bank
praising their Idol 'Globalization'. This Evil Ends!
Where children are not available females (another underclass) are used. Females
are treated often worse. While working under the same inhuman conditions as the
children many females also have to provide sexual favors (being Raped) . Many
males are exploited but usually not as bad as children & females. This Evil Ends!

End Globalization support 7 independent Provinces:
Africa, Amazonia, America, Europa, Mongolia, Oceania, Persindia .

All International Waters end. They are divided between the 7 Provinces. This
is the new normal.

Must-Do:
All Global Organizations: Political, Military, Commercial, Sport, Entertainment, are
closed down. People migration Stops' (no moving to other Provinces) . No holiday
travel to other Provinces.

No global Culture. Global Organizations: Commonwealth Nations
(CN) , FIFA (football) , G20 (polluters) , IMF (Loan sharks) , Olympic
( IOC ) , NATO (mercenaries) , OPEC (polluters) , UN (United Nations
) ,.. are Anti 1 GOD. They are closed Down.
Commonwealth of Nations ( CN) established by English
pirates to plunder, spread: slavery, slave labor, injustices,
cultural genocide, wealth apartheid, alcohol, smoking,
gambling, shopping junkies, bad & corrupt law, capitalism,
elitist sport, Church of England (evil pagan cult) .
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Today (CN) have puppet regimes (governments) that assist in plundering of
their country for the benefit of the English Hereditary Tyrant. CN is dissolved &
the nations freed.

FIFA a Corrupt Celebrity Sport organization. Wastes community
resources. Is shut, prosecuted: MS/ R6
FIFA's Venues are demolished, land is used more beneficial
by community’s.
IOC runs a circus (Olympics) , getting countries to waste billions on
freakshow entertainment. Entertainers strive for elitism using legal &
illegal supplements becoming unnatural performing freaks. Olympics
are Greed driven wasting scarce resources that are needed to eliminate
poverty. A horror sideshow has been added Paralympics here disabled
are mocked. Shut + MS/ R6
IOC's Venues are demolished, land is used more beneficial by the community’s.
All funding to Athletes’ ends.

NATO the European Mercenary Army that serves US global
bullying & exploitation. NATO kills Civilians & destroys
infrastructure & homes. It is dissolved & its War criminals &
Insurgents are caged: MS / R7
NATO with its weapons of mass-destruction: A
(Atomic) , B (bacteriological) , C (chemical) is a main threat to
human survival.
OPEC an Oil-Cartel holding Humankind to ransom! The Cartel is
dissolved & its members prosecuted: MS / R6
Burning Oil Ends! Turning oil into plastic ends!
UN serves the self-interest of the countries with veto right. These countries, are the
biggest arms dealers denying humankind peace.
The UN has failed humankind. It has not stopped:

Child-Labor ( Pornography, soldiering, working)
Pollution ( Atmosphere, air, soil, Space, water)
Tyranny ( Hereditary, political, credit, profit, wealth)
Genocide ( Political, racial, religious, massacres)

Homelessness ( Loan Sharks, Slumlords, Wealth Apartheid)
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Hunger ( Over irrigating, Fresh water pollution & food waste)
Pornography ( Adults, Animals, child, same & mixed gender)
Poverty ( credit, discrimination, unemployed, wealth apartheid)
Profiteering ( Cartell, capital gain, monopoly, overprice, hedge)
Slavery ( child, debt, adult, prostitution, underpaid work)
Waste ( Disposables, junkproduction, over production, Packaging)
Addictions ( Alcohol, Drugs, Gambling, Overeating, Shopping,
Smoking)

Genetic-Modification ( Animals, Micro-organism, Plants,
Humans)

Wealth-Apartheid ( Estate, In-justice, Tax-avoidance, Tax
haven)

The UN is dissolved!
Humankind embraces the 'Law-Giver Manifest'

Globalization undermines 1 GOD's design.
Globalization angers 1 GOD!
Shopping-Center / Mall ... the Capitalist-Retailingsystem of Greed, Profit, Waste & Pollution .

Shopping-Center, Mall part of the Capitalist-Retail Marketing system of Greed,
Profit, Waste & Pollution. Shopping-Center, Mall encourage duplication. Duplication
is meant to reduce prices, give better service, increase competition. This is Fantasy

a Capitalist LIE!!!...
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3 Supermarkets selling almost the same products for the same price. 99% of prices
are identical making competition a Fantasy. Duplication is expensive making lower
prices a Myth. Cost-cutting, under staffed, poorly trained underpaid (juniors, casuals)
staff result in poor or non existing 'Customer service'. Duplication Ends!

Duplication leads to waste of floor space. More Floor space needs more furnishings
installed. Uses more energy creating a need for more polluting Power-stations... All
this creates more 'Garbage', 'Pollution' & cost.

Shopping Centers encourage a nocturnal Life style (high energy use) . Shopping
when its dark. This is unhealthy therefore the ' Shire ’s' impose a ' Night Curfew'. Shopping
Centers are expensive to built, maintain, consume a lot of energy, are wasteful
Duplication & create a lot of Garbage.

Franchises are the main reason for Shopping-Centers.
Franchises are under staffed & use poorly trained under- paid (juniors,
casuals) staff. Franchising destroys local traditions, cuisine, culture,
uniqueness & diversity. Protect your Community! Close all Franchises!

There is a better way: CROn-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .
Replace Shopping Center & Shopping-Mall with CRBC.
CROn-Retail model combines all retail needs, for Communal Cluster living, in 1
retail-complex. CROn Retail replaces without duplication all Franchise: Food,
Cloth, Variety... CROn-Retail replaces Fast food Clones with a Healthy Beverage
Bar. Bazaar is retailing of home made products & preloved items.

D e m a n d ! C R B C ! O%
A CRBC is a 4 level (Ground level, Level 1, Level 2, Level 3, Solar panel roof) building.

Ground level: is Storage, goods in & goods out for retail, Bazaar.
Level 1: the CROn-Retail area including Beverage Bar.
Level 2: the Bazaar, everything homemade, pre loved.
Level 3: Office & workers break area.

28

1GOD’s Law-Giver Manifest As it is written it shall be!
14.12.2.1 N-At-m www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

1.3.7. Shire day
Celebrations
A CRBC is next to ' SmeC ' ( Shire medical & education Complex) .
Both are surrounded by Communal Cluster Housing & Shire Work Chapels. All are
part of a Shire Oasis!

Replace Shopping Centers & Shopping Malls with:
CROn-Retail & Bazaar Complexes ( CRBC) .

Tax-avoidance Tax-avoidance is a Crime: MS/ R6
Taxes are needed so Government may fulfill its obligation & expec- tations to its
people. People who avoid paying taxes have no right to use: Public (education,
health, parks, pension, roads, transport..)
services. Tax avoidance is a crime, MS / R6 .

Tax minimization is Tax avoidance! Trusts are Tax avoidance!
Tax deductible Donations are Tax avoidance! Investors also use
freehold land for criminal tax avoidance (negative gearing) . Tax
avoidance is stealing from the Community! MS / R6

Government that allow tax avoidance is replaced, charged: MS / R6
Tax-Piracy! Tax shelter countries are encouraging foreigners' to plunder their Home
countries & deposit the loot in their Banks. Tax shelter countries are shut down. Their
Banks & Government:
MS / R6 A Tax shelter Government also has to compensate (back taxes, punitive
compensation & expenses) the plundered countries.
Tax-shelter: 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-avoidance Ends!
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Guilty are asset-stripped & caged! MS / R6

ZERO TOLERANCE to TAX-AVOIDANCE

Unearned something gained not by merit labor or
service
Unearned may be Position, Power or Wealth individually or as a combination. Unearned
Position, Power or Wealth is a part of the immoral culture of the Chain of Evil.
Unearned is undeserving, anti social,
not justifiable it is not tolerated by
Communities.

Unearned Position: Hereditary, Corrupt promotion or Criminal activity individually
or as combination.
Hereditary: Parents pass on position to Children...
Corrupt promotion: Extended family or friends are promoted...
Criminal promotion: Promoted because of Bullying, Threats, Violence...
Unearned Position is canceled, ends. Promoters get MS / R6
Unearned Power: Hereditary, Corruption or other Criminal activity individually
or as combination.
Hereditary: Monarchy, Royalty, Political Tyrant, Dynasty,...
Corruption: Interest groups put a puppet in power...
Criminal: Criminals, Invaders/Occupiers put a puppet in power...
Unearned Power is relinquished,ends. Promoters get, MS / R7
Unearned Wealth: Hereditary, Income, Work benefits, Elitist Perks or Criminal
activity individually or as combination.
Hereditary: Estate...
Income: income received but not earned
E.g. capital gain, dividends, interest, rent, winnings,...
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Work-benefits: for higher pay grades (perks, fringe benefits) :
. Insurance (health, dental, life, retirement) , study, travel,...
Elitist Perks: Air travel, Bodyguards, Bonuses, Childcare, Club memberships,
Seminars, Escorts, Discount Credit, Fitness trainer, Insurance (health, dental, life,
income, retirement) , Limousine & Driver, Shelter, Profit sharing, Vacations...
Criminal: E.g. Blackmail, Fraud, Identity-theft, Theft,...
All Unearned Wealth is confiscated,ends. Promoters get MS / R6
Note! Above Work-benefits & Elitist Perks are not work related & are not to be paid
by employers. Employees receiving any or all of the above benefits have them
cancelled.

Hereditary transfer of Position, Power & Wealth includes transfer of 'Guilt' & debt. Predesessors,
Parents transfer their evil, crimes & guilt to the next generation. The current
generation is accountable for previous generation. Custodian Guardian oppose
hereditary transfer of Position, Power & Wealth. C-G support accountability for
hereditary 'Guilt' & ‘Debt’ transfer.

Unearned is Undeseved is Unacceptable! It Ends!

Union ( labor, labour, trade) represents elitist greedy workers.
Background: Hereditary Tyrannies used a class system to distribute the wealth of
the Kingdom. Industrialization created 2 new classes, private ownership (parasitic,
predatory, profiteers)
relying on Credit & workers without rights & protection: unhealthy, unsafe, dirty
working conditions; long working hours, underpaid, no sick leave, no holiday’s, slave
labor; child labor; part of female working conditions regular filthy disgusting rape.

Hereditary Tyrants quickly made a deal with the Entrepreneurs & Industrialists (parasitic,
predatory, profiteers) . Royals & Royalist would get insider information, kickbacks &
preferential deals. The parasitic, predatory, profiteering private ownership Capitalist
have no restrictions on how much they could exploit the workers & other peasants.
Royalist would enact Laws that would protect Greed, Exploitation & private
ownership & oppress, criminalize workers.
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Injustice became the Rule of Law. Twin Evil, Hereditary Tyranny & Capitalism
became 1 big abomination of Evil, insulting 1 GOD !

Hereditary Tyrants, Royalists & Private ownership became the most Evil form of
Governance & economic application. Immoral, Unjust, Anti- 1GOD! Hereditary
Tyranny ends! Capitalism ends!
Workers & disgruntled Politicians replaced some Hereditary Tyrannies with
Political-Tyrannies. Royalists with Technocrats. Private ownership with State
ownership. Business monopoly (state
, private) resulted in workers monopolies (tyrannies) . Political Tyranny ends!

Unions were established to create equality for workers. The reality is elitist uni
educated individuals who fake social-justice devoid of work experience, members of
the Capitalist system. Infiltrate on the sly unions. Plunder members funds & misuse
members loyalty for their own political ambitions. Unions use criminal behaviour:
black mail, intimidation, sabotage, violence,... No Union Organiser or administrator
can be part of any Government or Opposion.

Must-Do:
Private ownership, State ownership are abolished & replaced by ' CROn '. State
owned entity is converted to operate as a ' CROn'.
Private ownership entity is confiscated without compensation & is converted to a ' CROn
( s) '. Unions are deregistered. Government sets wages & conditions ( wmw) annually.
Being part of a CROn is being part of the community.

' C ' community is a ' Shire ' ' R ' run by ' D-mC ' ( Decision making
Committee of 7)
' O ' owned by its workers paid wmw & volunteers ' n ' not for profit (clients,
customers are not taken advantage off)
For economic management, wages & conditions ( wmw) are set annually by
Provincial Government. For best economic manage- ment everyone's a wage earner (
wmw) . No more need for Unions.

32

1GOD’s Law-Giver Manifest As it is written it shall be!
14.12.2.1 N-At-m www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

University( College) corrupt elitist wasteful education.
Universities are arrogant corrupt elitist. They are used as
shortcut to wealth & power. Corrupt 'Old Boys Network. Waste
of community resources & time wasting by students!
Undergraduates lacking work experience are overpaid.

Universities neglect scholar education to chase rankings. Which benefits
Administrators, Professors (overpaid underworked) ,...
Ranking chasing results in bigger more campuses,
in far away places. Campus has buildings big with a
lot of emty spaces. Useless Vanity large landscaped
parks & gardens. This waste ends!

Ranking chasing results in creating useless degrees. Extending length of courses.
Encouraging writing of useless Thesis writing.
Handing out worthless (Dis) Honorable Degrees.

Ranking chasing results in providing lavish expensive
Entertainment (Elitist Celebrity Sport, Theatre) . Entertainers
get scholarships. They qualify because of their muscle or
entertainment value rather than the use of their brain. This
ends !

Administrators, Professors, Teachers, don't
attend campus more than 150 days a year, no
more than 4 days a week, no more than 3.5
hours a day.
Making them the laziest overpaid workers
of any community.

For ½ a year students cannot study (Administrators & Professors need leisure
time) . Doubling the time attending. Resulting in Scholars wasting their life & the
community missing out on productivity.
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½ a year holiday leads to boredom. Boredom
leads to immorality (Alcohol, sex orgies,
mind altering substance abuse...)

& crime (Assault, Rape, Bullying,
Vandalism..) . Universities are the most
likely place for a SHE to be

sexually assaulted & or sexual exploited. Biggest offenders are the spoiled Rich
offspring (Arrogant, sleazy, obnoxious, lazy..) who usually get away with it. Crimes by
University entertainers (sport..)
, administrators, professors are covered up. Shut University.
An undergraduate degree often consists of 24 subject modules & is
ideally completed in 3 years. However subjects are not available or
cancelled. Extending studies by ½ or by 1 year. Wasting students
life.

8 of the 24 subject modules are essential. The rest are not. Most of the subjects are
out dated by the time they are applied years later. Resulting in re education. University
Administrators are: student, life, time & wealth wasters, hold them accountable, MS / R7
& shut University (College) reuse as Shire work chapel & Free Education !!

Universities an Elitist short cut to Top positions. Ends! Custodian guardian
Apprenticeship career path replaces it :
Apprenticeship > work experience > further studies > promotion by seniority > work
experience > further studies > promotion by...
UCG1- education supports ' Learn & Teach ' study method & ' Free
Public education' . Provided in health & education complexes, Shire
( SmeC) &
Province education (PHeC, PDEc, CE) . From unborn
to cremation. Learn & Teach, 1 st Learn (comprehend, understand) , then Teach (others
what you learned) . Then pass on gained knowledge to next generations through
Knowledge-Continuity.

Education is a collaboration between Parents, Educators &
medics. It involves Free-education, Free health &
Apprenticeships. No Universities!!!
University Campuses are recycled for Provincial & Shire Free Education, Work
Chapels.. Uni Vanity parks & gardens are recycled
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as market gardens, orchards & sanctuaries. Uni Administrators, Educators are
banned from Education & held accountable, MS / R...
SmeC ' Shire medical & education Complex'
PHeC ' Provincial Hospital & education Complex'
PDEc ' Provincial Defense & Emergency center'
CE ' Community Emergency service'.

Free Education a 1GOD given Privilege !!
Charity ( Fake)
Tax deductible Donations are Tax avoidance! Tax avoidance is stealing from the
Community! Tax avoidance is a Crime: MS / R6
Charity that have Tax deductible donation status are fake! They are tax avoidance
schemes endorsed by corrupt Government. Don't donate to these! Close down
Charity & confiscate assets. Prosecute Government, MS / R6

Charities that encourage credit card donations.
These Charities are bad they support loan sharks. Putting
people into debt is immoral, evil, unacceptable for
Charities. Close these Charities & don't donate to these!
Close down credit card providers. Replace Government.

Universe Custodian Guardians oppose Tax deductible donations & credit cards. They
belief you donate because you are supportive, care. Not because you are selfish. Individuals
should not use credit cards & put themselves into debt. It makes them bond slaves.

The iniators, members, supporters &
followers of the 'Chain of Evil'.
Are held accountable. MS / R6

1000's of years of Evil are coming to an End.

1GOD is watching & taking notes !!!
End
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