1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar

SHUN & Utanç

Şer ZİNCİR
diğer insanlar için dikkate yoksun bir kişinin Bencillik, aksiyon veya güdü. kişinin
kendi kişisel kazanç veya zevk ile ilgilenmektedir bir kişi. Bencillik 7 bağlantıların
neden & etkisidir

Şer Zinciri: hırs > vurgunculuk > servet > Atık >
seçkinlerin idaresi > ırk ayrımı > Adaletsizlik .

7LINKS birçok kötülük mutasyon bağlantıları vardır: Ünlü spor ~ Kredi Sağlayıcı ~ hilekar
ambalaj ~ Arazi ~ Yabancı mülkiyet ~
Franchising ~ mülkiyet hakkı ~ Küreselleşme ~ Alışveriş Merkezi ~ Vergi kaçakçılığı ~ kazanılmamış
~ Birlik ~ Üniversite ~ sadaka ~

Evil Zincir bir topluluk hastalıktır
bencillik, yolsuzluk ve haksızlık belirtileri ile bir
hastalık. Bu yaygın bir hastalıktır. Bu topluluk mi?
Yerel bir kuyu kapalı toplum evsiz vardır (Çöp çöplüklere uyku) az
beslenmiş (Yeme çöp) & mücadele (Taciz zorbalık, ve borç
toplayıcıları tarafından saplı) insanlar. Halkının çoğu olmadan
gitmek
gündelik ihtiyaçların ihtiyaçlar (Yenilebilir gıda, temiz su, iyi giyim ve ekonomik,
konforlu, güvenli barınak) . Bunlar muhtaç insanlar genellikle madde bağımlılığı neden
sefalet içinde yaşamaktadır
(Sigara, alkol ve zihni değiştiren maddeler) .
Bu 'Kötülük Chain' living & insan terbiyesinin görevini başarısız
bencil topluluktur. Bu topluluk mi? Eğer öyleyse bir şeyleri
değiştirmek için bir görevdir. Bunun yapılmaması ahlaksız olduğunu
Evil Anti 1 TANRI.

Evil varlık soyma ve caging gerekir: MS/ R6,
1GOD SİZE duymak bekliyor!

ÿÿ
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Şer Zinciri -Prayer
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Sayın 1GOD , En güzel Evrenin Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi
yaratıcısı (1 st ad)
İstekler Evil Zincirinin hesap üyelerini tutan yardımcı
Evil üyelerin o Zinciri Afterlife şimdi & cezalandırılmasını İSTEDİ yeniden
yaşayın-Bad 7 Generations için iyi Görkemi ve Evil büzüşmek Zinciri gelişmek
edelim Evil üyelerinin Zincir İstedi 1GOD & İnsanlığın İyi
Bu tesbih namazı Bir Kötülük Zinciri üyesi karşılamak her zamanı kullanın: Kişi,
Derneği, Corporation'a Örgütü, hükümeti, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
GREED > A 'Kötülük Zinciri' 1 kişi, bir grup, örgüt ve hükümet bencilce
fazla olması arzu zaman başlar (Malzeme şeyler inflyence, güç) diğer
bireysel, grup kuruluş veya overnment daha.

hırs özel mülkiyet, iddia fikri mülkiyet, vergiden düşülebilir bağışlar, negatif-dişli,
mülkiyet hakkı, vergiden kaçınma, spekülasyon, istismar işçiler ise (Üniversal
istihdam, kölelik, yaş altında düşük ücretli, sağlıksız, ödenmemiş mesai, güvensiz,
daha & hızlı çalışması) .

hırs özel mülkiyet olduğu (Kapitalizm) . Özel mülkiyet paylaşmıyor gerektirir. Kibirli
elitism olduğunu. varlıkların & Özel mülkiyet fikri mülkiyet en (İP) biter. Yurtiçi varlıklar
& 'I-P' aktarılır (Tazminat) Shire için'. İşletmeler dönüştürülür (Tazminat) 'için cron ' ( Topluluk
Çalıştır) kâr için değil olunan !

hırs spekülasyon olduğunu (kumar) O varlık değerleri, fiyatlar, rant artan olacaktır. yapay
spekülasyon maliyetlerini ve kredi borcu artırdı (Diğer halklar para kullanarak) uygun
fiyatta azalmasıyla sonuçlanır. Spekülasyon Karşıtı Topluluk, ahlaksız ve uçları olan!
Negatif dişli ve Freehold iptal edilir! Vadeli & Borsalar kapalı! Ticaret ve Ends
hedging!

hırs Vergi-kaçınma olduğunu (Vergi indirilebilir bağışı, vergi minimize, vergi
barınağı) , Topluluktan çalmak. Vergi kaçınma suç,
MS / R6, . Vergi düşülebilir bağış bozulmasıdır. Vergiden düşülebilir
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bağış sonunda, vergi minimize uçları, vergi barınak bölgeler kapatıldı!

hırs servet Apartheid yaratır! Servet-Apartheid In yargıçlarının ana
nedenidir! Servet Apartheid & haksızlıklar, Anti- Topluluğu, Antiahlaksız 1GOD sonu Servet Apartheid Şimdi !!!

hırs işçileri sömürüyor. Açgözlü Vurgunculuk Patronlar kullanın:
Köle sürücü inanç: gündelik istihdam, kölelik, reşit olmayan, düşük ücretli, sağlıksız,
ödenmemiş mesai, güvensiz, daha & daha hızlı çalışır. Köle sürücü inanç sağlıksız,
ahlaksız olduğu (Kazalar, stres, ölüm) & Anti sosyal. kısımlarını uygulamak veya
Slave sürücü inanç tüm almak Patronlar, MS / R6, .

Sadece bireyler açgözlü. Küreselleşme Vurgunculuk & Açgözlülük olduğunu. Küreselleşme
kendi Piramit satış pazarlama için kullanılacak Açgözlü Vurguncularına tarafından ele
geçirildiğini (Serbest ticaret) onlar ülkelere ve kaynakları bitene kadar büyüyen kar tutmak
için. Serbest ticaret emeğini istismar ve hükümeti zayıflatarak uluslu işletmeler tarafından
küreselleşme tahrik edilmektedir. SERBEST TİCARET Uçlar

YAPMALI :
V

almak itibaren Açgözlü
vermek için MUHTAÇ
el koyun karşılık almadan Açgözlü tüm varlıklar
(Kişisel, ticari ..) , yetkileri, (Hayat sigortası, özel süper, emlak ..)

şerit Açgözlü tüm başlıkların (Kalıtsal, fahri, profesyonel) .
Reddetmek Açgözlü liderlik pozisyonları (Mevcut liderlik pozisyonları onları
soymak ..) .

Yayınla Onların adı ve resim (İnternet, Belediye Binası shamewall ..) .
cezalandırmak Açgözlü Kafes onları MS/ R6, .

karşı çıkmak Açgözlülük, Küreselleşme, Freehold, Yabancı mülkiyet,
kazanılmamış, Telif, Patent, Özel mülkiyet, Ticari ...
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vurgunculuk > bencil arzu üzerlerinden bir avantaj gainng,
başkalarının hilekar, dürüst olmayan, umursamaz, ahlaksız alma
avantajı ile gerçekliği haline gelir
(Riskten korunma, içerden öğrenilen aşırı şarja reklam, dolandırıcılık,

yanıltıcı insan zayıflıkları ve cehaletini istismar, Köleliğimiz spekülasyon,
yolsuzluk) . MS / R6,

Anti-1GOD ve Anti-İnsan, vurgunculukla örnekler:
Hilekar paketleme kârı artırmak için, paket içeriği küçülme, ama ambalaj değil
gerektirir.
bir tedarik sıkıntısı yararlanarak Overchargingentails.
karı maksimize edecek şekilde bir kartel ait Fiyatı fixingentails.
spekülatörler (Emlak) mücadele aileleri bir ev inkar ev uygun fiyatta yukarı sürüş.
Gecekondu ve evsizlik artırılması.
Şantaj 'Ülke A' Multi milli montajcı 'Hükümet A' dan fayda ve vergi indirimi istiyor.
'Hükümet A' reddediyor! Assembler Bu Hükümet taleplerine kabul eder 'Ülke B'nin
Hükümeti' sorar. Assembler Ülke A. Sacks işçilerin üretime 'Ülke B' hamle kapatır. The

kar eve gönderilir ve yöneticilere
ikramiye olarak ödenir
(Suçlu) & Temettüler sahiplerini
paylaşmak (Parazitler) .

Nasıl bir Çokuluslu (Topluluk, egemenliği ve zenginlik için Ceza tehdit) çalışır;
Onların kaynakları, zenginlik şeridi Dış Ülkeler
(Birincil üreticiler, gayrimenkul) & fikri mülkiyet (Buluşlar, nasıl, patentler biliyorum,
ticari marka) bozuk hükümetten yardımıyla
bildiriler, vergi özgürlük ve şantaj kullanarak ucuz emek alın. bir
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Hükümet Çokuluslu taleplerine teslim olmaya etmezse onların taleplerini karşılamak
yapan bir hükümet bulacaksınız söylenir
(şantaj) & Onların çalışmasını taşıyın. Onlar sindirmeye ya da diğer yabancı
Hükümeti dengesini bozmak için kendi bozuk ev Hükümeti kullanın. Çokuluslu fayda
değişikliği getirmek için. Bu onlar problable çalışmazsa anavatan istila.

Demokrasiye en büyük tehdit Çokuluslu en
şunlardır
YAPMALI :

Vurgunculuk dan al
Muhtaç ver
(Açgözlülük yapmalısınız bakınız) kovuşturma vurguncu : MS / R6,

İle özel sahipliği değiştir cron ( Topluluk Run olunan değil, kar amacı gütmeyen) !

Çokuluslu sökün (Cron en kadar) CEO Yönetim, sahipleri kovuşturma: MS / R6,

SON vurgunculuk Vurguncular kovuşturma: MS / R6,
SERVET > diğerleri üzerinde kazanıyor bir
avantaj maddi şeyler, etki ve güç büyük
miktarlarda birikir
(Takı, Emlak, Lüks, Memurları, Power Pozisyonlar
Hükümet) MS / R6,

Servet 3 şekilde biriktirildiği:
' Kötülük Zinciri', 'Sahtekarlık',
' Arazi'.
zenginlik getirmez Sert dürüst bir çalışma!
Sert dürüst çalışma gövde & Soul için iyidir.

Servet Anti-Toplum, hak etmiyorsunuz & kabul edilemez
Zengin olmak isteyen diğer yırtıcı çeken yırtıcı olduğunu
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Ayrıca onlar servet herhangi hangi yol var. Zengin dahil her şeyi yapacak ve onların zenginliği artırmak
veya tutmaya çalışıyordum: rüşvet, kabadayı, vergi kaçmasına, çalmak, yalan öldürmek, dolandırıcı.

Bozuk Hükümet "oluşturmak için yasalar satın & zengin değişim ile kontrol Adaletsizlik
". Bu Adaletsizlik Karşıtı olduğunu 1GOD !!!
Bozuk Hükümet ve Adaletsizlik değiştirilir. Varlıklı hesap sorulmasını: Varlığa
soyulmuş & MS / R6, .

Servet Evil ana nedeni!
ABD Bankacılar Creed: Sadece fakir ve muhtaç ödeme vergisi.

Zengin ödeme Muhasebeci ve vergi kaçmasına.

Bankacılar, Varlıklı ve Muhasebeciler! MS / R6,

Araştırma her şey için daha yoksul ve muhtaç ödeme
mücadele gösterir. Zengin toplu indirimler ve freebies
olsun. MS / R6, : Zengin için!
Sadece fakir ve muhtaç kafesli. Zengin olsun avukat. Eğer
Protection yanlısı bozuk, hükümet tarafından, gerekirse. MS / R6, : Bozuk
Hükümet, Varlıklı!

Zengin ahlaksızlığın, pornografi ve diğer sapkınlıkları ana nedeni vardır! Zengin
kirliliği ve çöp ana nedeni vardır!
Zengin elitizm ve servet ırkçılığı yaratan, onların diğerlerinden daha çok hak olduğuna
inanıyoruz! Zengin & tutmak / veya sadece Kanunda ortaya çıkarmak için mallarını yozlaşmış
& rüşvet hükümet artırmak isteyen!

Zengin ödemeli para cezaları. Cezaevine Needy & Poor go.

Zengin Parazitler, 'Kötülük Zinciri' vardır! Zengin onların Karşıtı Sosyal, Karşıtı
Topluluğu'nun & Anti sorumludurlar 1GOD davranış!
Zengin varlık, soyulmuş dava, itibarı iade edilir: MS/ R6,
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Rehabilitasyon sonra zengin herhangi bir varlık sahibi olmalarına izin verilmez!

Onlar Toplum'da için çalışmak 1x wmw ölene kadar!
Not! Zengin Yaşlılık Emeklilik hakkı verilmez! Onlar ölene kadar çalışmak zorunda!

Zengin bir Topluluk ve Çevre Tehdit

Kimse Varlıklı olmayı hak !!!!!!!
ATIK > İnsan zihniyet şey çok fazla işleyemez (Malzeme şeyler etkisi
güç)
immorality ve atık ile sonuçlanır. İnsan-tasarım yaşam gücü gerektirir. düşmandan
kurtulmak ve daralmalar ele alınması gerekir belirleyin. Umut (Rüyalar) ve Adalet

(Hesap verebilirlik) yardım etmek vardır! Umut Azalan ve Adalet güvenliğini & Survival
tehdit bozulmasını!

Anti Örnekleri 1GOD & Anti-İnsanlık Atık:
Çok fazla para_ hayallerini yerine getirmektedir. düşlerin kalmadı _ sıkıntı, eksantirisite
bağımlılık, ahlaksızlığa, suç, yol açar yerine getirmek için ... MS / R6,

Çok fazla para_ Para & yarattığı Atık idol alıyor bir toplumda gereksiz etki kazanıyor
yol açar. Para etkisi bozuk bir Toplum ile mümkün olduğunu Zenginlik & Atık ile
fahişeler kendini!

Çok fazla para_ olmayan temel üzerinde para harcıyorsun yol açar:

Alkol, Uyuşturucu, Antikalar, Ünlü spor, Kumar, Ahlaksız seks, Jetler, Mücevher,
Konakları, Limuzinler, Sağlıksız beslenme, Penthouses, Vanity, Yatlar, ...

Çok fazla para + nüfuzu kötüye = Güç. Bu şekilde kazanılan Güç bozuk! Bozuk
Güç Adaletsizlik ve Tyranny dönüşür.
Tyranny uçları, MS / R7, .
Çok fazla para 'İstifçiliğine-içgüdü' tetikler. Ben aldım ve daha fazlası birikir Ne tutun! Ne
herhangi istiyorum senindir ne benim olan benimdir var
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hangi elimden şekilde. Hepsini istiyorum! Yeter asla yeterli değildir ve ben paylaşmak için gitmiyorum!

diğer açgözlü vurguncular ve Sosyal Adalet Hükümeti wantsprotecting Birikmiş
Servet. Parlamento üyelerine vergiden düşülebilir bağış onlar temsil eden
anladıklarından emin. Diğer açgözlü Vurguncular medya kampanyası zorbalık,
aldatma, sahtekârlık, zorbalık ... Rekabet ve isteksiz Politians yanlış söylentiler,
maruz yoluyla halledilir.

Onlar kayıpları var onlar Bozuk Hükümeti tarafından boşaltılan edilir, Vergi ödeyen &
kayıpları sahip olmaktan onları korumak için orada olan Yasaları sağlamak için Zengin
kullanım Güç (ABD Wallstreet, Çin, Londra İngiltere Şehir ..) . vergi ödemek henüz
Hükümet sağlayan her şeyin fayda alamadım Zengin. Zengin Parazitler, sigara temel
ve istifleme topluluk zenginlik wasters vardır MS / R6,

Zengin Wasters & Stokçular destek Küreselleşme. Bunlar yabancı vergi cennetleri
onların whealth parkı vardı çalışırlar. Onların Hükümet kafesli olup, tüm vergi
cennetleri kapatıldı ve Varlık elimden MS / R6,

Ustaları dan al Topluluğa ver
YAPMALI :
(Açgözlülük yapmalısınız bakınız) wasters Yargılamak : MS / R6,

Karşı & End:

Konut ~ Vergi ~ Özel Mülkiyet ~ serbest ticaret ~
Küreselleşme ~ Birleşmiş Milletler cennetleri
seçkinlerin idaresi > Çok fazla olması bir yanılmazlığı inanmaya götürür (Daha sonra
diğerleri ve daha hak olmak üzere) . Elitism temelde demektir (1 kişi veya bir grup da geri
kalanından daha iyi olduğuna inanıyoruz, ... daha olmayan temel, daha saygılı, daha
fazla hak hak) Bencil kibir. Elitism ırkları: Hırs, açgözlülük, ırk ayrımı, kibir, yolsuzluk,
ayrımcılık, sahtekârlık, aldatma, kıskançlık, güvensizlik, adaletsizlik, vurgunculuk, madde
bağımlılığı, bencillik, kazananlar. ..
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Anti- örnekleri 1GOD / Anti-İnsanlık Elitizm:
Elitists tüm diğer insanlar pahasına kendilerini ekstra ayrıcalıkları vermek için
anlaşmak. Hangi öz haz amacıyla ayrımcılık ve başkalarının sömürüsü olduğunu. Elitist,
kabul edilemez kibirli bencil karşıtı topluluğuz. UTANÇ onlara, onları Shun !!

Elitists (Mavi-kanlar, hükümdarlar zengin ve megalomaniacs) Onların ıslahının onlar
örgütleri ve ülkeleri kural doğarlar çünkü inanıyoruz. Mavi kan * ler, hükümdarlar,
zengin ve megalomaniacs bir tür için, kötü olan ıslahında desteklemek (Hatalı
genler) . 'Hasta kibir'. Saklama Koruyucular kalıtsal karşı: zorbalık, zenginlik,
pozisyon ve güç.
* Asil, bir insan gövdesinin kanalizasyon. Mavi kan insan türünün alt üyeleridir. en az bir
uygun yol.

Üniversiteler kibirli bozuk seçkinci vardır. Onlar zenginlik ve güç kısayol olarak kullanılır. Bozuk
'Old Boys Ağı'. öğrenciler tarafından kom- toplumların oranına kaynaklarının &
timewasting israfı (İlgisiz derece, çok fazla serbest zaman, eğitimcileri ödenme ..) ! iş
deneyimi eksik lisans öğrencileri ödenme edilir. Yakın Üniversiteler.

Olimpiyat Oyunları (yaz kış) , Seçkinci bozuk, savurgan ve sahtekâr. Onlar seçkinci
eğlence vardır (1 kazanan ve birçok ezikler)
'Shire' için büyük borç oluşturma iyi kapalı eğlendirmeye! Olimpiyatların İptal &
IOC kapatma.
Olimpiya şampiyonu adlı, Heroe'nın, idol en ya rulo modeli en değillerdir. Onlar
topluma bencil, açgözlü, parazit yükü vardır. Bunlar yasal ve illigal takviyeleri
kullanarak, egzersiz boyunca, kendi vücudunu işkence. Daha sonra yaşam onlar
toplum sağlık sistemine bir yük. Bunlar eğitim ve olimpiyat mekanları, altyapı için kıt
toplum kaynaklarını israf. Olimpiyatlara harcadığı Hükümet değiştirin!

Rekabetçi Profesyonel spor sahtekâr, bozuk, seçkinci
bulunmaktadır. yaratma ve Sport'un Ünlüler bertaraf
ahlaksız değersiz açgözlü Media tarafından desteklenir. Bu
eğlence
olduğu Bağımlılık sponsorluğunda sağlayıcılar
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(Alkol, kumar sigara) , Hile, kumar, beden ve zihni değiştiren madde kötüye
kullanımı, uygun olmayan rollmodels yaratarak yol açan ... Saklama Guardian
rekabetçi spor karşı çıkıyorlar.

Evren Saklama Koruyucular her insanın tüm doğal kaynaklar, buluşların
ve IP ortak mirasçısı olduğuna inanıyoruz
(fikri mülkiyet) Olasılıklar ve fırsatlar formüle edilmek tedir geçmiş ve şimdiki
birikimi olan yerleşmelerin (Sosyal adalet: önce tüm kişiler için belirtilen tüm
eşit dağılımı) .
Sosyal Adalet bir 1GOD Sağ verilen. Elitizm, anti karşıtı sosyal adalet olduğunu 1GOD. Elitism,
ahlaksız ceza ve kabul edilemez. Yasalar çoğunluğu hizmet vermektedir. elitizm yarar
Azınlık Yasalar, yozlaşmış haksız olduğu ve değiştirilir. elitizm teşvik ve beslemek
Hükümetler yönetmeye layık değilsin. Onlar değiştirilir ve dava açılıyor: MS / R6,

YAPMALI :

Hurda seçkinlerin idaresi > kurmak olmadan Eşitlik

tazminat vererek!
elitist okullar devlet okulları haline!
elitist hastaneler Kamu hastaneleri haline!
Elitist emeklilik konut transferi için var yönetim bölgesi huzur evi !

Özel plajlar halk plajları haline!
Golf kulüpleri Piyasa bahçesine çeviriyor!
Üniversiteler dönüşüyor cron iş şapel!
Olimpiyat ve Spor Rekabetçi Arenas yıkılmaktadır!
Elitist kupa ve kayıtlar tarafından yok edilir yönetim bölgesi !

herhangi bir tür özel kulüpleri kamu malı haline!
mülkiyet hakkı topluluk haline gelir yönetim bölgesi mülkiyet!

Özel mülkiyet dönüşür cron !
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Kalıtsal-Tyranny serbestçe seçilmiş komite MultiChoice olur!
ırk ayrımı > ' 'Hepsi var , Ayrımcılık aşağı bakmak ve aşağılamak ' Yüklenmemiş
en ( zenginliği Apartheid) .

Servet Apartheid topluluk zenginliğin eşitsiz dağılımı olduğunu!
Eşit olmayan servet dağılımı, anti 1 ahlaksız olduğunu TANRI! Servet Apartheid
haksız bir suçtur: MS / R6,

Artan Servet Apartheid bir topluluk için güvenlik riski artar. topluluk zenginlik
hızlı eşitsiz dağılımı daha muhtemel anarşi ve huzursuzluğu vardır geliştikçe!

Servet Apartheid o uç en kabul edilemez &!
Anti Örnekleri 1GOD & Anti-İnsanlık Servet Apartheid:
Arazi Servet Apartheid artan zenginlik, pozisyon ve güç geçiyor. Örneğin Monarşistler

& Özel mülkiyet, Hanedanlar ... Bu son en!
Küreselleşme zorba zengin ülkeler (Blokajı, kredi sıkışması, devirmek Hükümet,
yaptırımlar, istila) fakir ve ucuza kaynaklarını satan içine ulusları mücadele. Çokuluslu
Vurgunculuk Holdingler fakir ülkelere şantaj. Böylece uzun saatler çalışan çocuk
işçiliği ve köle işçi olarak fakir insanları istismar edebilir, güvensiz, düşük ücretli,
sağlıksız .. Bu son en!

ücret eşitsizlik Servet Apartheid bir ana nedeni! Örneğin her 1 $ için bir ABD işçisi
yüksek ücretli ücretli 13 $ ödenmiş olur alır. ölçek daha yukarı sen & üst gelirliler de
olsun 'Perks' daha 'Faydaları' tekme gidin!

Yararları Dahil etmek: sigortaları (Sağlık, diş, gelir koruma, hayat ...) ; günlük çocuk,
emeklilik faydaları, çalışma geri ödeme, hastalık izni, tatil, uzun hizmet izni ... Perks: Ev
araçları, kredi kartı almak ücretli: geziler, otel, restoran ziyaretleri, boş zaman
aktiviteleri
(Golf, tenis ...) , kırtasiye, Muhasebeci (Vergi kaçakçılığı) ; ... Faydalar & Perks ayrıca
ücret eşitsizliği artırmaktadır. Her yüksek ücretli çalışan için, 20 çalışkan işçiler
kullanılabilir.
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Adaletsizlik için Servet Apartheid hızlı pist genişletme!

Yapmalı:
Son Servet Apartheid
kurmak Servet Eşitlik
Arazi: zenginlik, pozisyon ve güç geçerken, biter! Varlıklar Genel Gelir haline! Kişisel
ürün ve Bilgi-Süreklilik aktarılır (Arazi) ! Not! Ayrıca, zenginlik, pozisyon ve güç kabul
etme
suçluluk ve yükümlülükleri devralan gerektirir.

Küreselleşme: Çokuluslular dava açılıyor ( MS / R6, ) &
Yerel olmak sökülmüş cron ! küreselleşmeyi destekleyen Hükümet,
değiştirilmesi ve hesap sorulmasını MS / R6, .
Özel mülkiyet: sona eriyor! Ticari (Küçük, büyük, çok uluslu) olmak cron ! verilen
yurt içi transferi ' yönetim bölgesi ' !
Kar: sona eriyor! Breakeven kar amacı gütmeyen geçerlidir!

Ücretler: eşitsizlik Saklama Guardian ile değiştirilir wmw !

SIFIR TOLERANS TO SERVET apartheid
ADALETSİZLİK > hukuk sistemi ve Adaletsizlik yolsuzluğa Evil kurşun Zincirinde 6
önceki bağlantılar (Atama, Kötü Hukuku, Bozuk Hukuku, Emlak, Özel mülkiyet,
kazanılmamış, Öz düzenleme, Vergi kaçınma ...) .

Çocuk haksızlıklar: Dayak, dilencilik, cinsel istismarı, emek,
pedofili, fuhuş, askerlik, canlı bomba, ..
Çocuk haksızlıklar Adaletsizlik kötü formu, uzlaşmacı toplumların oranına
yetmezliğidir. O biter! Suçlu hesap sorulmasını!

Kadınlar haksızlıklar: aile içi şiddet, ücret farkı, tecavüz,
fuhuş, dini, cinsel taciz, kölelik ... Kadınlar haksızlıklar, bir
topluluk başarısızlık ele alınmaktadır! Suçlu hesap
sorulmasını!
Topluluk haksızlıklar: Açgözlülük, Vurgunculuk Servet, Atık,
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Elitizm, Servet Apartheid. Topluluk haksızlıklar ele alınmaktadır! Suçlu hesap
sorulmasını!
Kötü Hukuku haksızlıklar: Mülkiyet hakkı, Telif Hakkı ve Patentler (Fikri mülkiyet) ,
Utilities, Vergi indirilecek Bağış Özelleştirme ... Kötü Kanun iptal edildi! İptal etme 0.1.1.1
itibaren geçerliydi . (01.01.2004) Yeni Yasalar backdated edilir. Kötü Kanun uygulayıcıları
yargılandı.

Bozuk Hukuku haksızlıklar: Double Jeopardy, Lütf pazarlık, Diplomatik
dokunulmazlık, bağışıklık, Zaman Aşımı, Privilege,
... Bozuk Kanun iptal edildi! Bu 0.1.1.1 itibaren geçerliydi . (01.01.2004)
Yeni Yasalar backdated edilir. Kötü Kanun uygulayıcıları yargılandı.

Dini haksızlıklar: bekarlık, sünnet, şeytan çıkarma ayinler,
bağışlama, taciz, pedofili, ayrıcalık, sacrefice kadınlar
ayrımcılık ...
, İhbar dini haksızlıkları & haline Saklama-Guardian Shun!
din adamları sorumlu tutun.
Yönetim haksızlıklar: Suikast, işkence, yolsuzluk, yürütme,
istila, zenginlik apartheid, zulüm, ... sonrası serbestçe seçilmiş
Komitesi geçmiş çoktan seçmeli 1st ile Tyranny değiştirin.
işkence, Tyranny, işgal etmesi, suikast yürütür Yönetim
Yargılayıp ikame ve sıkıştırılması Evil , MS / R7, . Bozuk & Servet
Apartheid Yönetim değiştirilir ve yargılanır: MS / R6,

Servet Apartheid, haksızlıklar: Para cezaları, yenilenen organları, ...
para cezaları yerine Rehabilitasyon verilip verilmeyeceği Adaletsizlik olduğunu. Para cezaları
korumak için verilir 'iktidarda çok fazla, insanlar var, ..

2 bireyler aynı kanunsuz eylemi gerçekleştiren 300 $ para cezası olsun. 1 $ haftada 300
refah el çıkışları üzerindedir. Diğer 300 $ bir saat gelir üzerindedir. fakir, bir hafta faturaları
ödeyemez, ödeme kalktığında yiyecek için hiçbir nakit vardır. O ince hapis yerine gider
ödeme yapmaz. zengin ödeme gayet & vergi cezası düşer. Bu zenginlik Apartheid
adaletsizliktir. Bu ENDS! Para cezaları Rehabilitasyon değiştirilir.

Bir kişi en işyerinde öldürüldü olsun. Yönetim maliyet düşürme güvenli olmayan işyerinde
sonuçlandı. İş 100.000 $ para cezası alır. Not Yönetim ment bir düşük ücretli çalışanın
görevden aldı. Yönetim bonusu alır. Bir expence ince 's kapalı yaz. kaybını telafi etmek için
maliyet kesme Özgeçmiş
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expence. kâr artar ve yürütme bonusları ödenir sağlamak. Bu adaletsizlik bitiyor! Yönetim
sorumlu tutulur! Yönetim uzun süreli Rehabilitasyon alır. Tüm güvenlik sorunları
çözülene kadar İş kapatılır.

Uzmanları (Muhasebe, Cerrah ..) 'Kendinden düzenleyen organları' üyeleridir. Bunlar
Adalet yüzleşmekten beceriksiz, kanunsuz üyelerini korumak. Onlar da bunları
müşterilerine rippoff yardımcı olur. Bu adaletsizlik bitiyor! Yenilenen organları kapalıdır.
Adalet döner.

Yenilenen organlar bozuk tembel Hükümeti tarafından oluşturulur. onlar çıkar
grupları tarafından rüşvet Çünkü çok bozuk, onların adına ve insanlar değil üzerinde
düzenler. Tembel Hükümet yöneten, denetim ve uygulama sorumluluğunu istemiyor. yenilenen
kuruluşları oluşturacak veya izin Hükümet değiştirilmesi ve sorumlu tutulur.

Her kişi bir son vermek ahlaki ve Sivil-Duty Adaletsizlik var. nedeni ve Adaletsizlik etkisi
insanlar örgütleri, Hükümet özelliklerini hesaplanabilir tutun. MS / R6 = R7 =

SIFIR TOLERANS için ADALETSİZLİK
'Kötülük Zinciri' ait linkler birçok linketts tarafından genişletilir:
Ünlü spor ~ Kredi Sağlayıcı ~ hilekar ambalaj ~ Arazi ~
Yabancı mülkiyet ~ Franchising ~ mülkiyet hakkı ~ Küreselleşme ~
Alışveriş Merkezi ~ Vergi kaçakçılığı ~ kazanılmamış ~ Birlik ~

Üniversite ~ sadaka ~

Ünlü Spor Kötülük Zinciri kültürünün bir parçasıdır.
Bozuk seçkinci açgözlülük ve kar odaklı eğlence. Eğlence sıkılmış boşta zengin
yararlanma. Bazı ünlü spor gerçekte oldukları nasıl istismar fark uzak altında
ayrıcalıklı dikkat aktarmak için kullanılır.

Spor Ünlüler, kazanmak için her şeyi seçkinci eğlence, kayıtları kırmaya
ve tapılacak (İdolleştirmişti) . Spor katılımcıların bir ihtiyaç seçkinci
tanıma + Sponsorlar almak için
(Hırslı Vurguncularına) & Bir suç değersiz Medya bir iğrenç oluşturuldu: ' Ünlü
Spor '.
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Ünlü spor Katılımcılar, ödenir (Doğrudan, hibe sponsor ..) Profesyonel eğlence. Avustralya
Futbolu, Motor Sporları, Beyzbol, Basketbol, Boks, Satranç, Kriket, Bisiklet, Golf,
Icehockey Gran Prix, Gridiron, Yatçılık, Rugby, At Yarışı, Motosiklet Yarışı, Tenis,
Olimpiyatlar, Para Olimpiyatları, Futbol, Yüzme, Kış Olimpiyatları Güreş ...

Ünlü spor amaçlı inşa tesisleri ihtiyacı (Salon, Stadı ...) altyapı (Raylı, Yollar ..) . Bu
topluluk kaynaklarını boşa & genellikle uzun vadeli yaratır (Shire) borç. Bu imkanlar
Enerji defolu mal olan ve çöp bir sürü oluşturmak. Bu tesisler inşa Stop & mevcut
yıkmak. Bu olaylar eğlence, Alkol, Kola, diğer tatlı içecekler, Kumar, sağlıksız gıda
tedarik (Yağlı, yağ, tuzlu) genellikle şiddet eşliğinde (Vandalizm, saldırı, öfke,
nesneleri atma ..)

Olay en çöp bir sürü oluşturmak (Şişe, gıda, kağıt, plastik, teneke kutular)

gerek depolanması (Landfil) . Kumar suç yol açar: Hile
(Nobling, sonucun arma ..) , Sindirme, şantaj, şiddet.
Ünlü spor Alışveriş Bağımlılığı başlıca nedenidir. Pazarlama yerel idoller sadakat
kullanarak talebini yaratır (Spor Ünlüler) alışveriş bağımlılığı götürmek (Dişli, önemsiz,
paraphenelia) . Sen aptal giysi ve ayakkabı için çok fazla ödeme vardır! Fanlar
Zombies gibi davranmaya
(akılsız) .

Ünlü spor Sponsorlar aracılığıyla Addictions artırır: Alkol, Sigara, Kumar, Alışveriş,
Uyuşturucu ... Bu Bağımlılık birey, aile ve topluma bir yük.

Spor Ünlüler vardır Açgözlü Medya kreasyonları kendileri ve diğer açgözlü
vurguncular kârlarını artırmayı (Kumar sağlayıcıları, abur gıda satış, alkol üreticileri,
sigara üreticileri, pornografi, fuhuş ...) . Bir Ünlü popülerlik azalıyor kez onlar atılır &
yeni Ünlü ile değiştirilir.
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Gerek kazanmak için, popüler kalmaya, onların darkside keşfetmek için spor Ünlüler
açar. ahlaksızlık (Zina, materyalleri içeremez) dikkatini kazanmak için kullanılır. Madde
bağımlılığı (Alkol, Sigara, Uyuşturucu, Steroidler) stres için kullanılır ve performansları
yetişmek için. Açgözlü Değersiz Medya yarattıkları Celebrity dökümü sonunda karlarını
artırmak & bu davranışı kullanır.

Rulo modelleri ve Putları olarak spor Ünlüler kullanarak, kabul edilemez.

Spor Ünlüler onlar hakaret sahte putları 1GOD. Ünlü sporu teşvik Eğitimciler
değiştirilir. çocuklarının Ünlü spor & ibadet Spor Ünlüler oynamasına izin Ebeveynler
sorumsuz kötü ebeveynler vardır. Topluluk reeducate Şimdi bu kötü ebeveynler.

Spor bir hobi çalışmaz boş zaman eğlence. Tembel (Dilsiz)
Öğrenci alın Üniversite burs (spor) . Üniversite, Sponsorlar & değersiz Medya tembel,
aptal yararsız Spor Cebrity oluşturun. Üniversite spor ünlü bir düşük ücretli iş alır,
Sponsorluk biter, değersiz Medya kapanır, kapalıdır. medyada spor medya insanlar
için yer yoktur.

Bitiş Ünlü spor mekanları yıkmak ...
halkın katılımı Topluluk Dinlence faaliyetleri ile değiştirin.

C REDIT P rovider, P redator - le nd er, Lo bir - köpekbalığı Kredi sağlanması (Kart,
kredi, rehni) kar için yıkıcı borç verme bir 'Kredi köpekbalığı' operasyondur. Yırtıcı borç
verme izin ve bozuk ceza Hükümeti tarafından teşvik edilmektedir. Yırtıcı borç veren
kullanım suçlular (Borç tahsildarı) Onların kredi toplamak.

Kar Ends Kredi! It adlı sağlayıcıları, kapalı ve dava
açılıyor MS / R6 arasından seçilir. & Verir / veya yırtıcı
kredi değiştirilmesi, dava edilir teşvik Hükümet, MS / R6,

Saklama vasi olmayan faiz uygulanamaz krediler affetmek. Yalnızca miktar ödünç geri
ödeme (Hayır ücretleri, hiçbir ilgi) . Bunu yapamazsanız Sen geri ödemek zorunda değilsiniz.
Bunu yaparsanız, ne zaman, haftalık ücretin fazla% 10 geri ödemezseniz yapabilirsiniz.
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Saklama-vasi uygulanamaz krediler affetmek. Bu nedenle hiçbir borç toplama
yoktur.

Borç toplayıcı kapatıldı kafesli MS / R6,
Deceitful- paketleme ( Tüketici-dolandırıcılık) MS/ R3
Kar odaklı ekonomiler 'ahlaksız suçlu izin hilekar Ambalaj ( Tüketici Dolandırıcılık) '.
Tüketiciler 'Deceitful paketleme' kullanın hilekar sahtekâr ve açgözlü vurgunculuk
üreticileri, üreticiler ve perakendecilerin korunmaya ihtiyacı (Aşağı boyutlandırma
içeriği) avantaj sağlamak (kazık atmak) Tüketicilerin.

, Hilekar sahtekâr ve açgözlü sistemin nasıl örnekler.
Bir üretilen ürün, marka etiketini kullanarak 0.440kg paket içinde geliyor. Aynı ürün
aynı zamanda bir perakendeciler ev-marka olarak adlandırılır, ancak paketin içeriği
0.415kg düşürülür. Bu perakendeci üretici markalardan daha düşük bir fiyata evlerine
markasını satmak böylece yapılır. Bu aptal olduğunu (Hilekar, dürüst olmayan ve
hırslı trick) ev marka olduğunu düşünerek içine tüketici nedeniyle daha düşük fiyat bir
pazarlık. Tüketici daha az ürün alır çünkü aslında, hiçbir tasarrufu & bazen
olduğunda gerçekte tüketici daha fazla ödeme biter. Tüketici dolandırıcılık !!! MS / R3

1 imalatçı bir 0.440kg pakette ürününü paketleri. Başka Marka aynı boyutta ambalaj
kullanan ancak, hilekar sahtekâr ve açgözlü bir şekilde sadece ürünün 0.425kg
koyar. Ürünler aynı fiyata satılırsa, 2 üretici daha büyük kar elde etmektedir. Tüketici
para harcama aynı miktarda daha az ürün alıyor. Tüketici aldatılmış olmuştur. 2
üretici daha düşük fiyata satıyorsa, onun ürünü bir pazarlık gibi görünüyor. bu
nedenle artık bu bir pazarlık yapmıyor, daha az satmalıyız 2 paket içinde daha az
ürün olduğu için. 2 imalatçı onun ambalaj rakip ürünlere benzeyen beri tüketici
ağırlığını kontrol etmeyeceğini, bir, hilekar sahtekâr ve açgözlü bir şekilde umuyor. Tüketici
dolandırıcılık! MS / R3

Ambalaj tam içerikten daha az sık sık geliyor (Boy bu ambalajda yaşlandırma) . Ambalaj 6
parçaları muhafaza etmeye ama sadece 5 içeriyor.
Bu aldatma onlar aslında olsun sonra fazlasını elde inanmakta tüketicileri aldatmak
anlamına gelir! Tüketici dolandırıcılık !!! MS/ R3
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az alın> Daha ödeme! Bir üretici daha az Tuz & / veya Şeker ekler.

Etiketleri Ürün ve ücretleri daha 'Azaltılmış'! Azaltılmış ekstra maliyet vardı tüketiciye
iletmektir (Bir şey, çıkarılan azaltılmış) . Bu nedenle daha yüksek bir fiyat gereklidir. Doğru
değil, hiçbir ekstra maliyet yoktur. Üretici daha az koymak, bu yüzden fiyat düşük olmalı. Tüketici
dolandırıcılık !!! MS / R3

İthal mallar yerel ürün benzemeye paketlenmiş. Tüketici dolandırıcılık MS / R3 . Yerel
ürün ithal yabancı bakmak için paketlenmiş.
Tüketici dolandırıcılık MS / R3 .

Yapmalı:
Hükümet içerik boyutu ambalaj standardize etmektir:
Katı gram g

sıvı mililitre mi
litre l
Kilolitre Kl

Kilogram Kilogram

Ton T

1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g > 500 g > 1 Kilogram > 2 Kilogram > 5 Kilogram > 10 Kilogram
> 20 Kilogram > 50 Kilogram > 100 Kilogram > 200 Kilogram > 500 Kilogram > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T
> 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 mi > 2 mi > 5 mi > 10 mi > 20 mi > 50 mi > 100 mi > 200 mi > 500 mi > 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 > Standart ticari, sınai, kişisel ambalajlar için geçerlidir.

Not! İmparatorluk önlemler hükümsüzdür.
Tüm Ambalaj geri dönüşümlüdür.

PS-1 ( Paketleme standart) Tüketici ihtiyaçlarını kapsamaktadır: Ürün miktarları & ambalaj
karşılaştırmak için kolayca dürüst. Katı ağırlıklar (G / kg / T) Ve Sıvı ağırlıklar (Ml / lt / Kİ) Paketlenmiş
tabloda gösterilen miktarlarda dağıtılmıştır ve satılan. Ambalaj geri dönüştürülebilir olmaktır.

Son Hilekar-Paketleme
kurmak UCG PS-1 ( Paketleme standart)
Tüketici rehberlik
Katı ve Sıvı ağırlıklar fiyatını göstermek gerekir 1 kg / 1l gerçek ağırlık ve
fiyat + fiyatlarını karşılaştırma.

ile ürün düşük kg / l fiyatıdır PAZARLIK ETMEK.
Destek PS-1 Ambalaj standardı Hilekar Ambalaj cezalandırmak
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Arazi ( Kalıtım)
bir kişinin ölümü üzerine Derneği tahrik bencil hırs yılında
pozisyon, güç ve zenginlik geçmek için ortaktır.
kazanılmamış haksız pozisyon, güç ve zenginlik bir Elite
oluşturuluyor. Bu davranış nedeni & Servet Apartheid
etkisidir.
Servet Apartheid, suç, MS / R6, Not! Bir Estate Kabul geçmişteki borç, suçluluk ve
hesap kabul gerektirir!
pozisyonun Kalıtım sona erdirir. Bu iş deneyimi + fazla çalışma + Kıdem
promosyon ile değiştirilir.
gücün Kalıtım sona erdirir. Serbestçe çoklu aday seçilmiş Komitesi ile
değiştirilir.
1 ile Liderlik zulümdür (Kalıtsal / politik) o sona eriyor.
seçilmiş Komitesi tarafından Liderlik adil.
servet Uçların Kalıtım. Tüm Kamu Gelirlerinin girer.
Bilgi süreklilik, hatıra, gelenekler, inançlar üzerinde Saklama vasi pas .. topluluk
ruhu ve sorumluluk Saklama vasi pas. felsefesi Saklama koruyucu geçiren
1GOD 1FAITH 1Church. Onlar da kendi rehber geçmek ' Yasagetirici

Manifest'.

Yabancı mülkiyet ( İhanet) MS / R7,
Kontrol kendi, yararlanmaya Yabancılar izin vermek, yağma olduğunu VATANA İHANET

Yabancılar yararlanmanızı sağlar Hükümet (Kazık atmak) Yerliler arasında
Treason işlemektedir (suç) . Hükümet değiştirilir ve yargılanır. MS / R7,

Dış Sahipliği İhanet nasıl çalıştığını örnekler:
Yabancı mülkiyet Değiştirebilir bozuk ve yerel yok: kültür, iş, gelenekler, değerler ... Yabancı
Mülkiyet yerel plunders: Intellectual- özelliği, Wealth nasıl Kaynaklar bilin ... Dış
Sahipliği Uçlar. Serbest Ticaret sona erdirir.

Yabancı mülkiyet arazi ve gayrimenkul fiyatlarının yukarı sürücüler. Yapımı
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1 için uygun değildir Evler st Ev alıcıları'. Sonuç, 'Freehold' artan
evsiz ... Dış Sahipliği (Arazi, gayrimenkul) Sonlandırır. Bu
tazminatsız müsadere edilir.

Yabancı mülkiyet varlıkların yabancı liderlik
pozisyonlarında sonuçlanır. yerli inkar etmek, bu
mevkilere. Proma indirim siyon fırsatı azaltılması, artan
işsizlik
... yerel personelin aşağı Dumming.
Yabancı mülkiyet Onların malzeme ithal üretim sonuçlarının. Aksine sonra yerel
satın alma. Ayrıca yerel fikri mülkiyet deniz alınır!

Yabancı mülkiyet Eğlence yerel yetenekleri ve onların olanaklarını zayıflatmaktadır.
halk beyin yıkama taraflarını kaybetme yabancı kültür klonları olmak. Eğlence
Yabancı mülkiyet yerel kültür, gümrük, diyalekt ve geleneklere büyük tehdittir. Eğer
Amerikan izle Amerikan eğlence iseniz. Eğer değilseniz, Amerikan eğlence
izlemem.

Yabancı mülkiyet Yerel zenginlik yurtdışı gidiş yol açar.
Ayrılma Halk yoksul ve muhtaç. Yerel köylü görevlileri sahibi yabancı efendi.

Yabancı mülkiyet Franchise yerel işletme, unique- ness & çeşitliliğini yok. yerel
toplum üzerindeki uygun olmayan yabancı kültür zorlayarak yerel gelenekleri altüst
edilerek. yerli ihanet.
Yabancı mülkiyet Kaynakların onları yararlanan menşe ülkesine ucuza
kaynaklarını satan yabancı sahibine yol açar. Kaynaklar & onların zenginlik yerli
soyuyor. Letting yabancılar Treason yerel kaynaklar olmandır MS / R7,

Yabancı mülkiyet Gıda üretimi ve gıda dağıtımının.
Sonuç: Gıda üretim İhracat yüksek fiyatlarla reddeder ile İhracat halk bırakarak hitap
etmektedir. Ayrıca bazı yerel gıdalar yabancı diyet ile değiştirilecektir.

Yabancı mülkiyet Medya gizlice bir işgal olduğunu. Yabancı medya yabancıların
yararına yerli etkiler. , Hükümet Siyasilere bozulmasını, yerel Kültür, Miras ve
Gelenekler imhası.
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Hükümet, egemenliklerini kaybeder yerel nüfusa betrayes, Treason taahhüt MS / R7,

Yabancı mülkiyet genellikle Şantaj yol açar. Yabancı Çoklu ulusal talebin bir
hükümet onları bildiriler, vergi özgürlük ve ucuz emek verir. Hükümet bu yabancı
Sahipleri talebe teslim olmaya etmezse o tehdit altındadır. Onların taleplerini
karşılamak ve orada onların çalışmasını hareket eder bir hükümet bulacaksınız. Örneğin
Avustralya Hükümeti düzenli ödenen (Milyonlarca 100 en) Yabancı Çokuluslu Araba
şirketlere dışarı. Onlar İcra ikramiye ev & onların yabancı hissedarlar temettü
artırmak gönderdi. Not!
Avustralya sonunda Dış Araç üreticileri şantaj hayır dedim. Otomobil üreticileri (Ford,
General Motors, Toyota) Kapalı fabrikalar, ithalatçıları haline gelir. Saklama-Guardian
bu şirketlerin ulaşım kullanmayın, bunlar güvenemeyiz.

Çokuluslulara SIFIR TOLERANS !!
Yabancı mülkiyet çünkü bozuk Hükümeti tarafından ihanet mümkündür. Bu ihaneti
kolaylaştırmak Hükümet ve Devlet-çalışanlar yerini & 'ihanetten' dolayı yargılanmaya
şunlardır: MS / R7, .

Yapmalı:
Dış Sahipliğini İptal arasında: İşletmeler, İmalat, Varlık, Fikri Mülkiyet, Birincil
üretim, Kaynaklar, Kara, Emlak! tazminat olmadan.

yabancı sermayeli işletmelere değiştirin cron ( Topluluk Çalıştır) kâr için değil
olunan ! Destek Cron! Çok uluslu şirketleri Shun!
Değiştir & kovuşturma (Treason) Hükümet izin vermek veya yabancı Sahipliği teşvik
onun Kamu görevlileri! MS / R7, Dış Sahipliği askeri güç kullanmadan bir istila ve
işgal olduğunu. Bu tehdide karşı topluluk savun.

Sadece yarışmak veya Yerel mal ve hizmetlerin yerine geçmez İthalat izin verir. ithal
etmek zorunda kalmamak için yerel üretime teşvik edin.

'Dış Sahipliği İptal'
'TASARRUF Yerel İŞLER'
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Franchising ( İş modeli: Klonlama) MS / R6,
Franchising Bir Açgözlülük, Vurgunculuk klonlama pazarlama sistemidir. Yani klonlar
kendisinden daha belirli bir iş modeli kullanmaktadır. vasat küçük vurgunculuk kapitalist için
tasarlanmıştır. gibi kanser yaymak için

(Küreselleşme) Planet bitti. Müşteriler kendi Kimliğine kaybederler. Onlar bakmak ve
NewYork veya Berlin'de aynı yemek. Dikkatsiz Zombiler.
Klonlama ucuz bir akılsız kopyasıdır. Küreselleşme Anti- olduğu 1GOD!

Franchising yerel gelenekleri, tekliği, çeşitlilik, kültür yok eder. Çoğu Franchise
ABD-Pazarlama sistemlerine dayalı 'ABD' ya. Bunlar genellikle sağlıksız ürün
sunuyoruz: Ör Aburcubur çıkışları, ABD & onların Kültür-klonlar 'Diabetes' Plak
'Obez Plak ana nedenidir (Blubber kişi) ' Yüksek kan basıncı salgın, Akne ... Franchise
yerel Mutfağı, moda ... yok Yabancı Franchise yerel mutfağı, miras, gelenek ve
nüfus ihanet çalışmasına izin Topluluklar ve Devlet, MS / R7,

Franchise 'Tasarımcı-kıyafet' satarak çeşitliliği yok eder. Bu giysiler üniformalar (kot..)
kendi kültür ve miras, akılsız, ilkel, dilsiz klonları ihanet insanlar için. Bu mankenleri
Shun!
Franchise Onların kaygan pazarlama ile (İnsan zayıflığı ve kanabilirliklerinden
istismar) Bağımlılıklar için ana nedeni şunlardır:
Alışverişkoliğin & Gadget Junky! Franchise altında personel, gündelik ayakkabı kötü eğitilmiş düşük ücretli
juniors kullanmak vardır. Müşteri hizmetleri yoksul veya mevcut olmayan olduğunu. Çoğu 'pazarlık' & 'Satış'
vardır Dolandırıcılık!

Saklama Koruyucular Franchising Karşıtı olduğuna inanıyoruz 1GOD . Bu baltalıyor 1GOD
en Yerel eşsizliği ve çeşitliliğin tasarımı.
Franchising küresel meydan okuyan olmak 1GOD en Karşıtı Küreselleşme.

Yapmalı:
el koyun ( ) Tazminat ödemeden Tüm Franchise & yerel onları dönüştürmek cron ! cezalandırmak
Açgözlü Franchise kafes, bunları MS/ R6,

Yerel özgü geleneksel iş Destek (Cron dönüştürülmüş) .
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topluluklarınız mirasını koruyun:

Karşı Franchising, Küreselleşme ve
Yabancı mülkiyet
mülkiyet hakkı topluluktan talan kamu arazisi ...
mülkiyet hakkı Arazi kamu arazisi bozuk ceza Hükümeti tarafından bir
topluluktan talan edilir (Sorumlu tutmak, hükümet kaldırmak) . Hükümetin bu
tür ya kara ele verdi
(Çömelme) veya cezai açgözlü, parazit, yırtıcı, vurguncular sattı (Spekülatörler) . Kara-spekülatörler
Parazitler vardır, MS/ R6, !
Freehold son! Destek Shire Toprak mülkiyeti!
mülkiyet hakkı Arazi spekülasyon yapmak yatırımcılar tarafından kullanılır

(kumar) emlak fiyatları yukarı çekmek umuduyla (Yanlısı fiteering,
sermaye kazancı) Bir Shire hesaplı barınak inkar. Yatırımcılar ayrıca
ceza vergiden kaçınma için mülk arazi kullanma (Negatif dişli) , MS/ R6,

Bazı yatırımcılar çürük binaları ve fiyatlı kiralık üzerinde
şarj dik. evsiz ödeme edemez insanlar. Yatırım Mülkiyet
gerçekten kira geliri için aldım ama vergi kaçakçılığı
olarak kullanılmaz. İnsan yaşam çürüyen Sonuç
(İnsanlar hamamböceği taşımak ve kemirgenler hareket) . tazminat & olmadan Gecekondu
lordları gevşek mülkiyet kafesli, MS/ R6,

mülkiyet hakkı Arazi özel mülkiyet arazisidir. Tüm yararına arazi mahrum topluluk
kullanılması. mülkiyet hakkı (Resim Trespass) , Göl ve nehir cephelerin tüm plajların
kullanımı, inkar golf sahasında piknik yalanladı .. 'Varlık Apartheid'. Bu Evil. O biter!

1GOD Planet Earth oluşturulan kullanılan & tüm insanlar
tarafından eşit zevk için.

Freehold arazi ve özel sektöre ait konutlar için aşağılıyorsun 1GOD.
FREEHOLD ENDS! ! ! ! ! ! !
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Yapmalı:
Tüm kara bir aittir yönetim bölgesi ( Yerel yönetim) . Freehold kara mal çalınmasını.
başlığını aktarırken bir Shire hiçbir tazminat ödemek. Onlar taşımak veya ölmek
istiyorum kadar Sahibi işgalci evde kalabilirler. Sonra Shire kontrolünü ele alır (Özellik
için hiçbir emlak yoktur) .

Yatırım Mülkiyet arazi ve Binalar hem alınır kontrolü tarafından tazminat olmadan
oluşturabilirsiniz yönetim bölgesi . Yatırımcı 'Topluluk karşı Suç' için dava edildi MS/ R6,
Yatırım Mülkiyet Ends!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Küreselleşme insanoğlunun Kaderin bir parçası değildir.
1GOD çok açık küreselleşme
insanoğlunun Kader parçası
olmadığını yaptı. 1GOD
içinde inançlar 7Tribes bağımsız bir şekilde,
ayrı bir geliştirme (Map) .

1GOD için insanlığı istiyor

'DUR' KÜRESELLEŞME !!
insanoğlunun getirmediği takdirde ' DURDURMAK' küreselleşme sonra

1GOD Harekete geçecek. öfke etmeyin 1GOD heed 1GOD en

uyarı: New York'taki Dünya Ticaret Merkezi, ABD kredi krizinin,
Londra şehrinin Püskürtme.
Küreselleşme Evil zincirinin bir parçasıdır. Küreselleşme kendi Piramit satış
pazarlama için kullanılacak Açgözlü Vurguncularına tarafından ele geçirildiğini (Serbest
ticaret) onlar ülkelere ve kaynakları bitene kadar büyüyen kar tutmak için. Serbest
ticaret o çok uluslu şirketlere, emek istismar şantaj ve altta madencilik hükümet
tarafından tahrik edilmektedir küreselleşme. Çokuluslu en bir ülkenin egemenliğini
yok. yolsuzluk ve sömürüye Lider! Çokuluslular tazminatsız varlıklarını el koyma ve
yerel dönüşür sökün Cron. MULTINATIONAL'S END! SERBEST TİCARET SON'S!

Açgözlü Vurguncular propagandası birlik kurmuş: G20
(Açgözlü Yirmi, kirlilik ana sebebi) G8 (Açgözlü sekiz) IMF
(Uluslararası Para Fonu, küresel Tefeciler) , WEF (Dünya Ekonomik Forumu,
Greeds' publizist) DTÖ (Dünya Ticaret teşkilâtları
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siyon, Servet-Apartheid nedeni) , .. Bu kuruluşlar açgözlülük iyidir yolunda halka beynini
yıkamak, kar iyidir ve Küreselleşme tüm sorunlarımızın cevaptır. gerçeklik Küreselleşme
costcutting için kullanılan olduğunu. düşük maliyetli yapılardan oluşmak- Ture sahip
ülkelere hareket ettirerek. Bir alanda insanları görevden & diğerinde köle emeği istihdam

Daha düşük maliyetler sağlıksız güvensiz çalışma alanlarında yaş
çocuklarda altında kullanılarak elde edilmektedir. Onlar sağlık
yararları olmadan, tatil hakları olmayan, ara vermeden uzun saatler
çalışan underfed underpaid. çocukluk deneyimleri üzerinde Eksik,

oynarken ve eğitimi. Açgözlü Vurguncular onların Idol 'Küreselleşme' öven bankaya
tüm yol gülüyorsun iken. Bu Evil bitiyor!
Çocukların mevcut dişiler olmadığı hallerde (Başka bir alt sınıf) kullanılmış. Dişiler
genellikle kötü davranılır. Çocukların birçok kadın aynı insanlık dışı koşullarda
çalışırken de cinsel olarak sağlamak zorunda (Tecavüz edilmiştir) . Birçok erkek
sömürülen ama çocuklar ve dişiler olarak genellikle kötü değildir. Bu Evil bitiyor!

Bitiş Küreselleşme destek 7 bağımsız İller:
Afrika, Amazonia, Amerika, Avrupa, Moğolistan, Okyanusya, Persindia .

Tüm Uluslararası Sular sonu. Onlar 7 İl arasında bölünür. Bu yeni normaldir.

Yapmalı:
Tüm Küresel Organizasyonlar: Siyasi, Askeri, Ticari, Spor, Eğlence, kapatıldı.
İnsanlar göç durdurur (Başka bir İl hareketli) . Diğer İller Hiçbir tatil seyahat.

Hiçbir küresel Kültürü. Küresel Organizasyonlar: Commonwealth Milletler

(CN) FIFA (Futbol) G20 (Kirleticiler) IMF (Tefeciler) Olimpiyat
( IOC ) NATO (Paralı) OPEC (Kirleticiler) BM (Birleşmiş Milletler
) ,.. Karşıtı 1 olan TANRI. Onlar Aşağı kapalıdır.
Milletler Topluluğu arasında Milletler ( CN) yağma İngilizce
korsanlar tarafından kurulan yayıldı: İngiltere'nin kölelik, köle
işçilik, adaletsizlikler, kültürel soykırım, zenginlik apartheid, alkol,
sigara, kumar, alışveriş bağımlıları, kötü ve bozuk hukuk,
kapitalizm, seçkinci spor, Kilise (Kötülük pagan kült) .
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Bugün (CN) kukla rejimlerini var (Hükümetler) Bu ingilizce Kalıtsal Tyrant
yararına ülkelerinin yağma yardımcı. CN çözülür ve uluslar serbest bırakıldı.

FIFA Bozuk Ünlü spor organizasyonu. Atıklar topluluk kaynakları.
dava, kapanır: MS/ R6,
FIFA Mekanları yıkılmış, arazi topluluğu en tarafından daha faydalı
kullanılır edilir.

IOC Bir sirke çalışır (Olimpiyatlar) Ülkeleri alma freakshow eğlence milyarlar
harcamak. Eğlence doğal olmayan performans ucubeleri haline yasal ve
yasadışı takviyeleri kullanarak elitizm için çalışıyoruz. Olimpiyatlar
Açgözlülük yoksulluğu ortadan kaldırmak için gerekli olan kıt kaynakların
israf sürülür. Bir korku sideshow burada Paralimpik eklendi alay edilir devre
dışı bırakıldı. Sus + MS/ R6,
IOC'nin Mekanları yıkılmış, arazi topluluğu en tarafından daha faydalı kullanılır edilir.
Tüm Sporcuların uçlarına fon.

NATO ABD küresel zorbalık ve sömürü hizmet veren Avrupa Paralı
Ordusu. NATO Sivilleri öldüren ve altyapısını ve evleri yok eder.
Bu çözünür ve bunun Savaş suçluları & Direnişçilerin kafesli: MS / R7,
NATO kitle imha silahlarının ile: A
(Atomik) B (bakteriyolojik) , Cı (kimyasal) İnsan hayatta kalması için bir
ana tehdittir.

OPEC Bir Yağ Karteli fidye insanlığın tutan! Karteli çözündürüldü ve
üyeleri yargılanır: MS / R6,
Yanan Yağ Ends! plastik uçlar içine yağ Torna!
BM veto hakkı olan ülkeler öz çıkarlarına hizmet eder. Bu ülkeler, insanoğlunun
barış inkar en büyük silah satıcıları vardır.
BM insanoğlunu başarısız oldu. O durmadı:

Çocuk işçiliği ( Pornografi, askerlik, çalışma)
Kirlilik ( Atmosfer, hava, toprak, Uzay, su)
zulüm ( Kalıtsal, politik, kredi, kar, zenginlik)
Soykırım ( Siyasi, ırk, din, katliamlar)
Evsizlik ( Kredi Köpekbalıkları, Slumlords, Servet Apartheid)
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Açlık ( sulamak içinde, Tatlı su kirliliği ve gıda atıkları)
pornografi ( Yetişkinler, Hayvanlar, çocuk, aynı & karışık cinsiyet)

yoksulluk ( kredi, ayrımcılık, işsizler, zenginlik apartheid)
vurgunculuk ( Cartell, sermaye kazancı, tekel, overprice, çit)
kölelik ( çocuk, borç, yetişkin, fuhuş, eksik ödemiş iş)
Atık ( Tek kullanımlık, junkproduction, üretim üzerinde, Paketleme)
Bağımlılıklar ( Alkol, Uyuşturucu, Kumar, Aşırı yeme, Alışveriş,
Sigara içmek)

Genetik modifikasyon ( Hayvanlar, Mikro organizma, Bitkiler,
İnsanlar)

Servet-Apartheid ( Estate, In-adalet, Vergi-kaçınma, Vergi
cenneti)

BM çözülür!
İnsanoğlu 'yasagetirici Manifestosu' kucaklayan

Küreselleşme 1 baltalıyor TANRI en tasarımı.
Küreselleşme 1 öfkelendiriyor TANRI!

Alışveriş-Merkez / Mall ... Kapitalist-RetailingAçgözlülük, Kar, Atık ve Kirlilik sistemi .

Alışveriş-Merkezi, Alışveriş Merkezi Açgözlülük, Kar, Atık ve Kirlilik Kapitalist-Perakende
Pazarlama sisteminin bir parçası. Alışveriş-Merkezi, Mall çoğaltılması teşvik ediyoruz. Çoğaltma,
fiyatları düşürmek daha iyi hizmet vermek, rekabeti artırması anlamına gelir. Bu Kapitalist

YALAN Fantezi olduğunu !!! ...
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3 Süpermarketler aynı fiyata hemen hemen aynı ürünleri satan. fiyatlarının% 99
özdeş yapma rekabet Fantezi vardır. Çoğaltma bir Mit düşük fiyatlarla yapıyor
pahalıdır. Maliyet kesme, personel altında, kötü düşük ücretli eğitilmiş (Gençler,
gündelik) Zayıf veya olmayan mevcut 'Müşteri Hizmetleri' personel sonucu. Çoğaltma
Ends!
kopya taban alanı israfına yol açmaktadır. Daha Zemin uzay yüklü daha mobilyalar ihtiyacı
var. daha Güç istasyonları kirletici için bir ihtiyaç yaratarak daha fazla enerji kullanır ... Bütün
bunlar daha 'Çöp', 'Kirlilik' & maliyetini oluşturur.

Alışveriş yapmak Merkezleri bir gece Yaşam tarzı teşvik (Yüksek enerji kullanımı) . zaman
onun karanlık alışveriş. Bu 'nedenle sağlıksız yönetim bölgesi 'S' empoze bir ' Gece çıkma
yasağı'. Alışveriş Merkezleri savurgan Çoğaltma vardır & Çöp bir sürü oluşturmak,
korumak, inşa etmek pahalıdır çok enerji tüketirler.

Franchise Alışveriş Merkezleri temel nedeni vardır.
Franchise altında açıyor ve kötü altta ödenen eğitilmiş kullanın (Gençler,
gündelik) Personel. Franchising yerel gelenekleri, mutfağı, kültür,
benzersizliğini ve çeşitliliği yok eder. senin Toplum koruyun! Tüm Franchise
kapatın!
Daha iyi bir yol yoktur: Cron'u-Perakende ve Pazar Kompleks ( CRBC) .

Alışveriş Merkezi ve Alışveriş-Mall ile değiştirin CRBC.
Cron-Perakende Model 1 perakende kompleksi, Ortak Küme yaşam için, tüm
perakende ihtiyaçlarını birleştirir. Cron Perakende çoğaltma olmadan tüm Franchise'ını
değiştirir: Gıda, Kumaş, Variety ... cron-Perakende Sağlıklı Bir İçecek Bar Fast food
Klonlar değiştirir. Çarşı ev yapımı ürünler ve preloved öğelerin perakendecilik.

D emand! CRBC ! O%
bir CRBC 4 seviyesidir (Zemin seviyesi, Düzey 1, Kademe 2, Kademe 3, güneş paneli çatı) bina.

Zemin kat: Depolama, perakende, Çarşı için dışarı mallar & mallar.
Seviye 1: İçecek Bar dahil Cron-Perakende alanı.
Seviye 2: Çarşı, her şey ev yapımı, ön ekledi.
3. seviye: Ofis ve işçiler alanı bölünürler.
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1.3.7. yönetim bölgesi gün

Kutlamalar
Bir CRBC 'yanındadır SMEC ' ( Shire tıbbi & eğitim Kompleksi) .
Hem Ortak Küme Konut ve Shire Çalışma Şapelleri'ne ile çevrilidir. Bütün bir Shire
Oasis parçasıdır!

Alışveriş Merkezleri ve Alışveriş Merkezleri ile değiştirin:

Cron'u-Perakende ve Pazar Kompleksi ( CRBC) .

Vergi kaçakçılığı Vergi kaçınma bir Suçtur: MS/ R6,
Hükümet halkının kendi yükümlülüğü ve expec- gezdirilen yerine getirebilir, böylece
Vergiler ihtiyaç vardır. vergi ödememek İnsanlar kullanma hakkına sahip: Kamu (Eğitim,
sağlık, parklar, emeklilik, yollar, ulaşım ..)

Hizmetler. Vergi kaçınma suçtur, MS / R6, .
Vergi minimizasyonu Vergiden kaçınma olduğunu! Vakıflar Vergi
kaçınma vardır! Vergi düşülebilir Bağışlar Vergiden kaçınma vardır!
Yatırımcılar ayrıca ceza vergiden kaçınma için mülk arazi kullanma (Negatif
dişli) . Vergi kaçınma Topluluktan çalıyor! MS / R6,

vergiden kaçınma tahsil, değiştirilir izin Hükümet: MS / R6,
Vergi-Korsanlık! Vergi barınak ülkelerin Ev ülkeleri talan & onların Bankalar yağma
yatırma yabancıların teşvik edilmektedir. Vergi barınak ülkeler kapatılır. Onların
Bankalar ve Devlet:
MS / R6, Vergi barınak Hükümet ayrıca tazmin etmek (Arka vergileri, cezai tazminat
ve giderler) talan ülkeleri.
Vergi-barınak: Alaska Andora, Bahamalar, Belize, Bermuda, Londra, Cayman,
Curacao, Kıbrıs, Delaware, Dubai, Florida, Man, Jersey, Guernsey, Hong Kong,
İrlanda, Liechtenstein, San Marino, Lüksemburg, Monako, Nevada Isle of City,
Panama, Singapur, Seyşeller, Güney Dakota, İsviçre, Teksas, Turks & Caicos,
Vanuatu, Vatikan, Virgin Adaları, Wyoming.

Vergi kaçınma bitiyor!
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Suçlu varlık-soyulmuş ve kafesli vardır! MS / R6,

VERGİ-ÖNLEME için SIFIR TOLERANS

kazanılmamış şey liyakat emek ile değil kazanmış veya
hizmet
kazanılmamış tek tek veya bir kombinasyon olarak pozisyonu, Güç veya Wealth olabilir. Kazanılmamış
Pozisyonu, Güç veya Servet Kötülük Zincirinin ahlaksız kültürünün bir parçasıdır.

Kazanılmamış undeserving yani anti
sosyal, haklı değil Topluluklar tarafından
tolere edilmez.
Kazanılmamış Pozisyon: Kalıtsal, Bozuk promosyon veya Ceza aktivite bireysel olarak
veya kombinasyon olarak.

Kalıtsal: Ebeveynler Çocuklara pozisyona geçmek ...

yozlaşmış tanıtım: Geniş aile veya arkadaş terfi ...
Adli tanıtım: Çünkü Zorbalık, Tehditler, Şiddet Tanıtılan ...
Kazanılmamış Pozisyonu, uçları iptal edilir. Organizatör olsun MS / R6,

Kazanılmamış Güç: Kalıtsal, Yolsuzluk veya diğer Ceza aktivite bireysel olarak
veya kombinasyon olarak.

Kalıtsal: Monarşi, Kraliyet, Siyasi Tyrant, Hanedan, ...
Yolsuzluk: Çıkar grupları iktidarda bir kukla koymak ...

Adli: Suçlular, işgalciler / İşgalciler iktidarda bir kukla koymak ...
Kazanılmamış Güç, uçları sistemi terk edilmiştir. Organizatör, olsun MS / R7,

Kazanılmamış Servet: Kalıtsal, Gelir, Çalışma faydaları, Elitist Perks veya Ceza
aktivite bireysel olarak veya kombinasyon olarak.

Kalıtsal: Arazi...
Gelir: Gelir alınan ancak kazanılan değil
Örneğin sermaye kazancı, temettü, faiz, kira, kazanç, ...
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İş-faydaları: yüksek ücretle (İkramiyeler, yan gelirler) :
. Sigorta (Sağlık, diş, hayat, emeklilik) , İnceleme, gezi, ...
Elitist avantajlar: Hava yolculuğu, Korumalar, Bonuslar, Çocuk bakımı, kulüp
üyelikleri, Seminerler, Eskortlar, İndirim Kredi, Fitness eğitmeni, Sigorta (Sağlık, diş,
hayat, gelir, emeklilik) , Limuzin ve Sürücü, Sığınak, Kar paylaşımı, Tatil ...
Adli: Örneğin Şantaj, Dolandırıcılık, Kimlik hırsızlığı, hırsızlık, ...
Tüm kazanılmamış Servet, uçları müsadere edilir. Organizatör olsun MS / R6,

Not! İş-yararları ve Elitist Perks işle ilgili ve işveren tarafından ödenecek değildir
değildir üstünde. Yukarıdaki avantajların bazılarını veya tümünü alma Çalışanlar bunları
iptal ettik.

Pozisyon, Güç ve Servet Kalıtsal transferi 'Suçluluk' & borç transferi dahildir. Predesessors,
Ebeveyn sonraki kuşağa da kötü, suç ve suçluluk aktarın. şimdiki nesil önceki nesil
için sorumludur. Saklama Guardian pozisyonu, Güç ve Servet kalıtsal geçmesine
karşı çıkıyor. kalıtsal 'Suçluluk' & 'Borç' transferi için CG destek hesap.

Kazanılmamış Undeseved Kabul Edilemez olmasıdır! O bitiyor!

Birlik ( emek, emek, ticaret) seçkinci açgözlü işçileri temsil etmektedir.
Arka fon: Kalıtsal Mezalim Krallığı zenginliğini dağıtmak için bir sınıf sistemi
kullanılır. Sanayileşme 2 yeni sınıflar yarattı, özel mülkiyet (Parazitik, yırtıcı,
vurguncular)
haklar ve koruma olmadan Kredi ve işçiler güvenerek: sağlıksız, güvensiz, kirli
çalışma şartları; Uzun çalışma saatleri, düşük ücretli, hiçbir hastalık izni, hiçbir
bayramın, köle işçi; çocuk işçiliği; kadın çalışma koşulları düzenli pis iğrenç tecavüz
parçası.
Kalıtsal Zalimler hızla Girişimciler & Sanayici ile bir anlaşma yaptı (Parazitik, yırtıcı,
vurguncular) . Royals & Royalist içeriden bilgiler, komisyon ve tercihli fırsatları
tanınacak. parazitik, yırtıcı, vurgun özel mülkiyet Kapitalist onlar işçileri ve diğer
köylüleri yararlanabilir ne kadar üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Royalist
Greed, İstismarı ve özel mülkiyeti korumak ve ezen, işçi suç hale getirecek Yasalar
yürürlüğe olacaktır.
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Adaletsizlik Hukukun üstünlüğü haline geldi. İkiz Evil, Kalıtsal Tyranny & Kapitalizm
Evil 1 büyük iğrençtir, hakaret oldu 1 TANRI!
Kalıtsal tiranlar, royalists ve Özel mülkiyet Yönetim ve ekonomik uygulamanın en
kötü biçimi haline geldi. Ahlaksız, Sebepsiz, Anti 1GOD! Kalıtsal Tyranny biter!
Kapitalizm sona eriyor!
İşçi ve hoşnutsuz Politikacılar Siyasal-tiranlıkların bazı Kalıtsal Tiranlıklar yerini aldı.
Teknokratlar ile royalists. Devlet mülkiyeti bulunan özel mülkiyet. İş tekel (belirtmek,
bildirmek
, özel) işçiler tekeller sonuçlandı (Tiranlıkların) . Siyasi Tyranny biter!

Sendikalar işçiler için eşitlik yaratmak için kurulmuştur. gerçeklik seçkinci uni bireyleri
eğitimli kimin iş deneyimi yoksun sahte sosyal adalet, Kapitalist sistemin üyeleri. sinsi
sendikalar üzerinde sızmak. kendi siyasi emelleri için üye fon ve kötüye üyeleri
sadakatini yağma. Siyah posta, sindirme, sabotaj, şiddet ...: Sendikalar suç
davranışını kullanmak Hiçbir Birliği Organizatör veya yönetici herhangi Hükümet veya
karşı koymasına parçası olabilir.

Yapmalı:
Özel mülkiyet, devlet mülkiyeti 'kaldırıldı & değiştirilir cron '. Kamu kuruluşu olan
varlık bir 'gibi çalışmaya dönüştürülür Cron'.
Özel mülkiyet varlık tazminatsız müsadere edilir ve bir 'dönüştürülür cron ( s) '. Sendikalar
kayıtları silinir. Hükümet ücretleri ve koşulları belirler ( wmw) Yılda. Bir parçası olmak cron
topluluğunun bir parçası olmak olduğunu.

' C ' topluluk "dir yönetim bölgesi '' R, ' tarafından işletilen ' D-mC ' ( 7 Karar
verme Komitesi)
' O ' ödenen onun işçiler tarafından sahip olunan wmw & gönüllüler ' n ' değil kar için (İstemciler,
müşteriler avantaj çıkarmış değildir)

Ekonomik yönetimi, ücret ve koşullar için ( wmw) İl Hükümeti tarafından her yıl
belirlenir. En iyi ekonomik Not Yönetim ment Herkes için bir ücretli çalışan var ( wmw) .
Artık Sendikaları için gereklidir.
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Üniversite( Kolej) bozuk seçkinci savurgan eğitimi.
Üniversiteler kibirli bozuk seçkinci vardır. Onlar zenginlik ve
güç kısayol olarak kullanılır. Bozuk 'Old Boys Ağı. Topluluk
kaynaklarına ve zaman öğrenciler tarafından israf kaybı! iş
deneyimi eksik lisans öğrencileri ödenme edilir.

ihmal bilgin eğitim Üniversiteler sıralaması kovalamak. Hangi Yöneticiler,
Profesör yarar (Underworked ödenme) ...
uzak yerlerde, daha büyük daha kampüslerde
peşinde sonuçları Sıralaması. Kampüs emty
alanlarda bir sürü büyük yapılar vardır. Yararsız
Vanity geniş peyzajlı parklar ve bahçeler. Bu atık
biter!

gereksiz derece oluşturmada takip sonuçlar Sıralaması. derslerin uzunluğu
genişletme. yararsız Tez yazma teşvik yazı.
değersiz dağıtıyor (Dış) Şerefli Dereceleri.
lüks pahalı Eğlence sağlanmasında kovalamaca sonucu
Sıralaması (Elitist Ünlü Spor, Tiyatro) . Eğlence bursu alabilir. Onlar
çünkü onların kas veya eğlence değerinden ziyade beynin
kullanım nitelendirilir. Bu sona eriyor!

Yöneticiler, Profesörler, Öğretmenler, bir gün,
bir hafta, bir yıl 150 gün daha kampüs daha
fazla 3,5 saat fazla 4 gün devam etmiyor.
Onlara herhangi topluluğun en tembel
ödenme işçileri yapma.

İçin ½ bir yıl öğrenciler çalışmaya olamaz (Yöneticiler ve Profesörler boş zamana
ihtiyacı) . zaman katılıyor Katlama. yaşamlarını ve verimlilik üzerinde eksik topluluk
israf Alimlerde sonuçlanır.
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½ yılda tatil sıkıntı yol açar. Sıkıntı
ahlaksızlığın yol açar (Alkol, seks
alemler, zihin değiştiren madde
bağımlılığı ...)
& suç (Saldırı, kolza, Zorbalık Vandalizm
..) . Üniversiteler bir SHE olabilmesi için en
olası yer olan
cinsel ve saldırıya veya cinsel istismar. Büyük suçluların şımarık zengin yavruları (Kibirli,
kalitesiz, iğrenç yavaş ..) kim genellikle onunla uzak olsun. Üniversite eğlence
tarafından Suçları (spor..)
, yöneticiler, profesörler örtbas edilmektedir. University kapatın.
Bir lisans derecesi genellikle 24 denek modülden oluşmaktadır ve ideal
olarak 3 yılda tamamlanır. Ancak denekler edilebilir veya iptal değildir. tarafından
½ veya 1 yıl çalışmalarını genişletme. Öğrencilerin kendini harcıyorsun.

24 denek modüllerin 8 esastır. gerisi değildir. Deneklerin çoğu dışarı onlar yıllar
sonra uygulanan zaman tarihli. eğitim yeniden elde edilir. Üniversite Yöneticiler
şunlardır: Öğrenci, hayat, zaman ve servet wasters, onları sorumlu tutmak, MS / R7, & University
kapattı (Kolej) Shire çalışma şapel ve Ücretsiz Eğitim olarak yeniden !!

Üniversiteler En pozisyonlarına bir Elitist kestirme. Bitiş! Saklama vasi Çıraklık
kariyer yolu değiştirir :
Çıraklık> iş deneyimi> ileri çalışmalara> kıdeme> iş tecrübesi> ileri çalışmalara>
promosyon tarafından promosyon ...
UCG1- eğitim destekleri ' Öğrenmek Öğretmek ' Çalışma yöntemi ve ' Ücretsiz
Halk eğitim' . sağlık ve eğitim komplekslerinde kaydıyla, yönetim
bölgesi ( SMEC) &

il Eğitim (PHeC, PDEc, CE) . doğmamış itibaren
yakılmadan. 1, bilgi ve Teach st öğrenmek (Anlamak kavramak) Ardından öğretin (Öğrendiklerini
diğerleri) . Sonra Bilgi-Süreklilik yoluyla sonraki kuşaklara edinilen bilgiler
geçmektedir.
Eğitim Ebeveynler, Eğitimciler ve sağlık görevlileri arasında
işbirliği yapmakta. Bu Free-eğitim, Serbest sağlığını ve Çıraklık
içerir. Hayır Üniversiteler !!!
Üniversite Kampüsleri İl & Shire Ücretsiz Eğitim, Çalışma Kiliselerinin için geri dönüştürülmektedir .. Uni
Vanity parklar ve bahçeler geri dönüştürülmektedir
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pazar bahçeleri, meyve bahçeleri ve kutsal olarak. Uni Yöneticiler, Eğitimciler, Eğitim
men & hesap sorulmasını MS / R ...
SMEC ' Shire tıbbi & eğitim Kompleksi'
PHeC ' İl Hastanesi & Eğitim Kompleksi'
PDEc ' İl Savunma ve Acil merkezi'
CE ' Topluluk Acil servis'.

Ücretsiz Eğitim Bir 1GOD verilen ayrıcalık !!
sadaka ( Sahte)
Vergi düşülebilir Bağışlar Vergiden kaçınma vardır! Vergi kaçınma Topluluktan
çalıyor! Vergi kaçınma bir Suçtur: MS / R6,
Charity olan Vergi düşülebilir bağış statüsüne sahip olmasının sahte! Bunlar bozuk Hükümeti
tarafından onaylanan vergiden kaçınma şemaları vardır. Bu bağış etmeyin! Charity aşağı
kapatın ve varlıklarını el koyma. , Hükümet Yargılamak MS / R6,

Kredi kartı bağışları teşvik Hayır Kurumları.
Bu Hayır Kurumları onlar tefecilere destekleyen kötü. borç
içine insanları koyarak, kötülük, ahlaksız Derneklere için kabul
edilemez. Bu Charity'lerini kapatın ve bunlar için bağış yok!
Kredi kartı sağlayıcıları aşağı kapatın. Hükümet değiştirin.

Evren Saklama Koruyucular Vergi düşülebilir bağışlar ve kredi kartları karşıyız. Eğer
destekleyici çünkü onlar inanç Eğer bakım bağış. Sen değil bencil çünkü. Bireyler
kredi kartlarını kullanmak ve borç içine kendilerini koymak gerekir. Onları tahvil köle
yapar.

iniators, üyeleri, destekçileri ve 'Kötülüğün
Zinciri' takipçileri.
sorumlu tutulurlar. MS / R6,

Şer yıl 1000 Bittiği geliyor.
1GOD izlerken & notlar alıyor !!!
Son
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