1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali

SHUN & Malu

CHAIN of Evil
Keegoisan, tindakan atau motif dari orang kurang pertimbangan bagi orang lain. Seseorang
terutama berkaitan dengan seseorang keuntungan pribadi sendiri atau kesenangan. Keegoisan
adalah penyebab & efek dari 7 link dari

Rantai Evil: Keserakahan > Pencatutan > Kekayaan > Limbah >
elitisme > Apartheid > Ketidakadilan .

The 7links memiliki banyak link mutasi jahat: olahraga selebriti ~ Penyedia kredit ~ kemasan
penipu ~ Perkebunan ~ kepemilikan asing ~
waralaba ~ Freehold ~ Globalisasi ~ Pusat perbelanjaan ~ penghindaran pajak ~ yg diterima
tanpa kerja ~ Persatuan ~ Universitas ~ Amal ~

Rantai of Evil adalah penyakit masyarakat
Sebuah penyakit dengan gejala egoisme, korupsi &
ketidakadilan. Ini adalah penyakit yang meluas. Apakah ini
komunitas Anda?
Sebuah komunitas baik dari lokal memiliki tunawisma (Tidur di dumpsters
sampah) kurang makan (Makan sampah) & berjuang (Diganggu dilecehkan,
& mengintai oleh penagih utang) orang-orang. Banyak orang yang pergi
tanpa
kebutuhan kebutuhan sehari-hari (Makanan dimakan, air bersih, layak pakaian & terjangkau,
nyaman, tempat tinggal aman) . -Orang yang membutuhkan hidup dalam kesengsaraan, yang sering
menyebabkan penyalahgunaan zat

(Merokok, alkohol & mengubah pikiran zat) .
Ini adalah komunitas egois hidup yang 'Rantai of Evil' & gagal tugasnya kesusilaan
manusia. Apakah ini komunitas Anda? Jika demikian itu adalah tugas Anda untuk
mengubah keadaan. Kegagalan untuk melakukannya adalah tidak bermoral adalah
Kejahatan Anti 1 ALLAH.

Jahat membutuhkan aset stripping & kandang: NONA/ R6

1GOD sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

Yy

ÿÿÿÿ

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

Gunakan doa ini setiap kali Anda bertemu anggota dari Rantai Evil: Orang,
Asosiasi, Corporation, Organisasi, Pemerintahan, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
KESERAKAHAN > A 'Rantai of Evil' dimulai ketika 1 orang, kelompok,
organisasi atau pemerintah egois ingin memiliki lebih banyak (Hal-hal
materi, inflyence, listrik) daripada individu lain, kelompok, organisasi atau
overnment.
Keserakahan adalah kepemilikan pribadi, mengklaim kekayaan intelektual, pajak pengurangan dana
bantuan, negatif-gearing, freehold, penghindaran pajak, berspekulasi, pekerja mengeksploitasi (Kerja
santai, perbudakan, di bawah umur, bergaji rendah, tidak sehat, lembur tidak dibayar, tidak aman,
bekerja lebih & lebih cepat) .

Keserakahan adalah kepemilikan pribadi (kapitalisme) . Kepemilikan pribadi memerlukan tidak
berbagi. Hal ini elitisme arogan. kepemilikan pribadi atas aset & kekayaan intelektual ini (AKU P) berakhir.
aset domestik & 'I-P' ditransfer (Tidak ada kompensasi) ke Shire'. Bisnis yang dikonversi (Tidak
ada kompensasi) untuk ' cron ' ( Komunitas Run Dimiliki bukan untuk keuntungan) !

Keserakahan adalah berspekulasi (perjudian) bahwa nilai-nilai aset, harga, pendapatan diterima
di muka akan meningkat. Berspekulasi artifisial menaikkan biaya & utang kredit (Menggunakan
uang orang lain) mengakibatkan pengurangan keterjangkauan. Berspekulasi adalah Anti
Komunitas, bermoral & ujung! gearing negatif & Freehold dibatalkan! Futures & Stock
Exchanges ditutup! Trading & Ends lindung nilai!

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

NONA / R6 . Pajak sumbangan deductible adalah korupsi. Pengurangan pajak
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donasi akhir, pajak meminimalkan berakhir, daerah penampungan pajak ditutup!

Keserakahan menciptakan kekayaan Apartheid! Kekayaan-Apartheid adalah
penyebab utama Dalam hakim! Kekayaan Apartheid & Ketidakadilan yang
bermoral, Anti Community, Anti 1GOD End Kekayaan Apartheid Sekarang

!!!
Keserakahan mengeksploitasi pekerja. Bos Pencatutan Greedy menggunakan:

Sopir Slave kredo: kerja santai, perbudakan, di bawah umur, bergaji rendah, tidak sehat,
lembur tidak dibayar, tidak aman, bekerja lebih & lebih cepat. Sopir Slave keyakinan tidak
bermoral, tidak sehat (Kecelakaan, stres, kematian) & Anti sosial. Bos yang berlaku sebagian
atau seluruh kredo Slave-driver mendapatkan, NONA / R6 .

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

HARUS DILAKUKAN :
V

Mengambil dari Serakah
Memberikan ke MISKIN
Menyita tanpa kompensasi dari Serakah semua aset
(Pribadi, komersial ..) , hak (Asuransi jiwa, super swasta, real ..)

Mengupas Serakah semua judul mereka (Turun-temurun, kehormatan, profesional) .

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

Menerbitkan nama mereka & gambar (Internet, Townhall shamewall ..) .
Menghukum Serakah kandang mereka, NONA/ R6 .

Menentang Keserakahan, Globalisasi, Freehold, kepemilikan asing, yang belum diakui,
Hak Cipta, Paten, kepemilikan pribadi, Estate ...
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PENCATUTAN > keinginan egois menjadi kenyataan oleh, jujur,
peduli, mengambil keuntungan bermoral menipu orang lain, gainng
keuntungan atas mereka
(Pengisian yang berlebihan, insider trading, hedging, iklan menyesatkan, penipuan,
memanfaatkan kelemahan manusia & ketidaktahuan, tenaga kerja Slave,
berspekulasi, korupsi) . NONA / R6

Contoh Anti-1GOD & Anti-Manusia Pencatutan:
Penipu-kemasan memerlukan perampingan konten paket, tetapi tidak kemasan, untuk
meningkatkan keuntungan.

Overchargingentails mengambil keuntungan dari kekurangan pasokan.

Harga fixingentails milik kartel sehingga untuk memaksimalkan keuntungan.

spekulan (Perumahan) menaikkan rumah keterjangkauan menyangkal keluarga
berjuang rumah. Peningkatan Kumuh & tunawisma.
Pemerasan Multi assembler nasional di 'Country A' ingin manfaat & keringanan pajak dari
'Pemerintah A'. 'Pemerintah A' menolak! Assembler meminta 'Pemerintah Negara B'
Pemerintah ini setuju untuk tuntutan. Assembler menutup bawah produksi pada pekerja
Negara A. Sacks bergerak untuk 'Country B'. Itu

keuntungan yang dipulangkan & dibayarkan
sebagai bonus untuk eksekutif

(Penjahat) & Dividen untuk berbagi
pemegang (Parasit) .
Bagaimana Multinasional (Ancaman pidana kepada masyarakat, kedaulatan & kekayaan) beroperasi;
Negara Asing strip sumber daya mereka, kekayaan

(Produsen primer, real estate) & hak milik intelektual (Penemuan, tahu bagaimana, paten,
merek dagang) dengan bantuan dari pemerintah yang korup
Dapatkan handout, kebebasan pajak & tenaga kerja murah menggunakan pemerasan. SEBUAH
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Pemerintah mengatakan bahwa kalau tidak menyerah pada tuntutan Multinasional mereka akan
menemukan sebuah pemerintahan yang tidak memenuhi tuntutan mereka
(pemerasan) & Memindahkan operasi mereka. Mereka menggunakan korup rumah Pemerintah mereka
untuk mengintimidasi atau mengguncang Pemerintah asing lainnya. Untuk membawa perubahan yang
menguntungkan Multinasional. Jika ini tidak berhasil mereka problable memiliki negara asal menyerang.

Ancaman terbesar bagi demokrasi
Multinasional ini
HARUS DILAKUKAN :

Mengambil dari Pencatutan yang
Berikan ke Membutuhkan
(Lihat Keserakahan harus melakukan) Tuntut mencatut : NONA / R6

Ganti kepemilikan swasta dengan, cron ( Komunitas Run Dimiliki tidak-untuk-profit) !

membongkar multinasional (Untuk cron ini) mengadili CEO, Direktur, pemilik: NONA / R6

END pencatutan mengadili pencatut: NONA / R6
KEKAYAAN > The mendapatkan keuntungan lebih dari
orang lain terakumulasi dalam jumlah besar hal-hal
materi, pengaruh & listrik

(Jewelry, Real Estate, mewah, Pegawai Negeri, Posisi
Power, Pemerintah) NONA / R6

Kekayaan terakumulasi dalam 3 cara:

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

Kekayaan adalah Anti-Community, tidak layak & tidak dapat diterima

Menjadi kaya adalah predator menarik predator lain yang ingin
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juga memiliki kekayaan setiap yang cara yang mereka dapat. Kaya berusaha untuk meningkatkan kekayaan
mereka & atau tetap akan melakukan apa saja termasuk: suap, bully, menghindari pajak, menipu, membunuh,
berbohong, mencuri.

Pemerintah korup membeli & dikendalikan oleh perubahan kaya hukum untuk membuat " Ketidakadilan
". Ketidakadilan ini adalah Anti 1GOD !!!

Pemerintah korup & Ketidakadilan diganti. Kaya harus bertanggung jawab: aset-dilucuti
& NONA / R6 .

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

Kaya membayar Akuntan & menghindari pajak.

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

Hanya miskin & membutuhkan dikurung. get pengacara
kaya. Jika perlu, oleh korup, pemerintah pro tection. NONA / R6 : Pemerintah
korup, kaya!
Kaya adalah penyebab utama amoralitas, pornografi & penyimpangan lainnya! Kaya
adalah penyebab utama pencemaran & sampah!
Kaya percaya bahwa mereka lebih layak daripada yang lain, menciptakan elitisme & kekayaan
apartheid! Kaya ingin menjaga & / atau meningkatkan kekayaan mereka korup & suap pemerintah untuk
membawa keluar hanya dalam Hukum!

Kaya membayar denda. Membutuhkan & Poor pergi ke penjara.

Kaya adalah Parasit, yang 'Rantai of Evil'! Kaya bertanggung jawab karena adanya Anti
Sosial, Anti Komunitas & Anti 1GOD tingkah laku!

Kaya yang aset dilucuti, dituntut, direhabilitasi: NONA/ R6
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Setelah Rehabilitasi, kaya tidak diperbolehkan untuk memiliki aset apapun!

Mereka bekerja untuk Komunitas di 1x WMW sampai mereka mati!

Catatan! Kaya tidak berhak ke Old-Age Pensiun! Mereka harus bekerja sampai mereka
mati!

Kaya Ancaman Komunitas & Lingkungan
Tidak ada yang layak untuk menjadi kaya !!!!!!!
LIMBAH > mentalitas manusia tidak bisa menangani terlalu banyak hal (Hal-hal
materi, pengaruh, kekuasaan)
mengakibatkan amoralitas & limbah. Manusia-desain memerlukan kemauan untuk bertahan
hidup. Untuk bertahan hidup kesulitan & konstriksi perlu ditangani. Harapan (Mimpi) & Justice

(Akuntabilitas) ada untuk membantu! Berkurangnya Hope & merusak Keadilan mengancam keamanan
& Kelangsungan Hidup!

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

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

Terlalu banyak uang_ menyebabkan membuang-buang uang pada non penting:

Alkohol, Narkoba, barang antik, olahraga Selebriti, Perjudian, seks Bermoral, Jets, Perhiasan,
Mansions, Limusin, diet tidak sehat, Penthouses, kesombongan, Yachts, ...

Terlalu banyak uang + semestinya pengaruh = Power. Power naik cara ini rusak!
Daya korup berubah menjadi Ketidakadilan & Tirani.
Tirani berakhir, NONA / R7 .
Terlalu banyak uang memicu 'Penimbunan-naluri'. Terus apa yang saya dapatkan & menumpuk lebih
banyak! Apa milikku adalah milikku, apa yang Anda ingin saya setiap
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yang cara saya bisa. Aku ingin semua! Cukup tidak pernah cukup & saya tidak akan berbagi!

Akumulasi Kekayaan wantsprotecting dari pencatut serakah lain & Pemerintah Keadilan
Sosial. Pajak pengurangan dana bantuan untuk anggota DPR memastikan mereka
memahami siapa yang mereka wakili. pencatut serakah lainnya diurus melalui penipuan,
ketidakjujuran, intimidasi ... Competition & bersedia Politians terkena, kesalahan
informasi, rumor, intimidasi media promosi.

Kaya penggunaan daya untuk memastikan Hukum yang ada untuk melindungi mereka dari
membayar Pajak, memiliki kerugian & ketika mereka memiliki kerugian mereka diselamatkan oleh
Pemerintah Rusak (AS Wallstreet, Cina, UK Kota London ..) . Kaya tidak membayar pajak belum
mendapatkan manfaat dari setiap hal Pemerintah menyediakan. Kaya adalah Parasit, kekayaan
masyarakat pemboros non penting & penimbunan NONA / R6

Kaya dukungan Pembuang & penimbun Globalisasi. Mereka beroperasi bebas pajak
asing mereka memarkir whealth mereka. Semua Tax havens ditutup turun & Asset
dilucuti, Pemerintah mereka dikurung, NONA / R6

Mengambil dari Pembuang Berikan kepada Masyarakat
HARUS DILAKUKAN :
(Lihat Keserakahan harus melakukan) mengadili Pembuang : NONA / R6

Menentang & End:

Pajak ~ Estate havens ~ Swasta Kepemilikan ~
Freetrade ~ Globalisasi ~ PBB
elitisme > Memiliki terlalu banyak, mengarah ke percaya pada infalibilitas (Menjadi lebih baik & lebih
layak maka orang lain) . Elitisme pada dasarnya berarti (1 orang atau kelompok percaya bahwa
mereka lebih baik daripada yang lain, layak lebih non-penting, lebih menghargai, lebih banyak hak
...) arogansi egois. Elitisme keturunan: Ambisi, keserakahan, apartheid, arogansi, korupsi,
diskriminasi, ketidakjujuran, penipuan, kecemburuan, ketidakpercayaan, ketidakadilan, pencatutan,
penyalahgunaan zat, keegoisan, pemenang. ..
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Contoh Anti 1GOD / Anti-Manusia Elitisme:
Elitists bersekongkol untuk menyerahkan diri hak tambahan dengan mengorbankan semua
orang lain. Yang merupakan diskriminasi & eksploitasi orang lain untuk tujuan kepuasan
diri. Elitis sombong anti masyarakat egois, tidak dapat diterima. MALU mereka, SHUN
mereka !!

elitists (Biru-darah, raja, kaya & megalomaniacs) percaya karena mereka berkembang
biak mereka dilahirkan untuk memerintah organisasi & negara. Darah biru * s, raja, kaya &
megalomaniacs mendukung dalam pemuliaan yang buruk bagi specie (Gen yang rusak) .
'Arogansi Sakit'. Wali Kustodian menentang turun-temurun: tirani, kekayaan, posisi &
kekuasaan.
* Biru darah pembuangan kotoran dari manusia-tubuh. Blue darah adalah anggota lebih rendah dari
spesies manusia. Yang paling cocok untuk memimpin.

Perguruan sombong elitis yang korup. Mereka digunakan sebagai jalan pintas untuk kekayaan
& kekuasaan. Korup 'Old Boys Jaringan'. Pemborosan sumber daya Tengoklah & timewasting
oleh siswa (Derajat tidak relevan, terlalu banyak waktu luang, membayar lebih pendidik ..) !
Mahasiswa kurang pengalaman kerja dibayar lebih. Tutup Universitas.

Permainan Olimpik (musim panas musim dingin) yang elitis, korup, boros & tidak jujur. Mereka
adalah hiburan elitis (1 pemenang & banyak pecundang)

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

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

Universe Wali Kustodian percaya bahwa setiap orang adalah pewaris bersama
dari semua sumber daya alam, penemuan & IP

(hak milik intelektual) , Kemungkinan & peluang-tuduhannya mulated masa lalu &
sekarang (Keadilan sosial: pemerataan semua sebelum disebutkan untuk semua
orang) .
Keadilan sosial adalah 1GOD diberikan tepat. Elitisme adalah keadilan anti sosial, Anti 1GOD. Elitisme
tidak bermoral, kriminal & tidak dapat diterima. Hukum melayani mayoritas. Hukum minoritas yang
menguntungkan elitisme yang korup, tidak adil & diganti. Pemerintah yang mendorong &
memelihara elitisme tidak layak untuk memerintah. Mereka diganti & dituntut: NONA / R6

HARUS DILAKUKAN :

Membatalkan elitisme > Mendirikan kesetaraan tanpa

memberikan kompensasi!
sekolah elitis menjadi sekolah umum!
rumah sakit elitis menjadi rumah sakit umum!

pensiun perumahan elitis Transfer Ini untuk shire pensiun rumah!

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

piala elitis & catatan dihancurkan oleh shire !
klub swasta apapun menjadi domain publik!
Freehold menjadi masyarakat shire Properti!
Swasta kepemilikan berubah menjadi cron !
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Hereditary-Tyranny menjadi bebas Multichoice komite terpilih!
APARTHEID > The ' memiliki semua' diskriminasi, melihat ke bawah & mempermalukan
' Memiliki Tidak itu ( kekayaan Apartheid) .

Kekayaan Apartheid adalah distribusi kekayaan yang tidak seimbang komunitas!
Yang tidak sama distribusi kekayaan adalah bermoral, Anti 1 ALLAH! Kekayaan Apartheid tidak
adil, kejahatan: NONA / R6
Peningkatan Kekayaan Apartheid meningkatkan risiko keamanan bagi masyarakat. Semakin cepat
distribusi kekayaan yang tidak seimbang masyarakat berkembang semakin besar kemungkinan
adalah anarki & kerusuhan sipil!

Kekayaan Apartheid tidak dapat diterima & itu akhir ini!

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

& Kepemilikan pribadi, Dinasti ... ini akhir ini!

Globalisasi negara-negara kaya pengganggu (Blokade, tekanan kredit, menggulingkan pemerintah,
sanksi, invasi) miskin & bangsa berjuang dalam menjual sumber daya mereka dengan harga murah. Multinasional
Pencatutan Konglomerat memeras negara-negara miskin. Sehingga mereka dapat mengeksploitasi orang
miskin mereka sebagai pekerja anak & tenaga kerja budak jam kerja yang panjang, tidak aman, bergaji
rendah, tidak sehat .. ini akhir ini!

upah ketidaksetaraan penyebab utama Kekayaan Apartheid! Misalnya Untuk setiap 1 $ pekerja AS
mendapat bayaran tertinggi pencari nafkah dibayar 13 $. Semakin tinggi sampai skala Anda pergi
tendangan 'Manfaat' lebih dalam & penerima top juga mendapatkan 'Perks'!

manfaat meliputi: asuransi (Kesehatan, gigi, perlindungan pendapatan, kehidupan ...) ; penitipan
anak, tunjangan pensiun, studi penggantian, cuti sakit, liburan, cuti panjang ... Perks: mengambil
kendaraan rumah, kartu kredit, dibayar: perjalanan, hotel, restoran kunjungan, kegiatan
rekreasi

(Golf, tenis ...) . alat tulis, Akuntan (Penghindaran pajak) ; ... Manfaat & Perks lebih
meningkatkan upah ketidaksetaraan. Untuk setiap karyawan dibayar tertinggi, 20 Pekerja
bekerja keras dapat digunakan.
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Memperluas Kekayaan Apartheid jalur cepat untuk Ketidakadilan!

Harus dilakukan:

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

Globalisasi: Perusahaan multinasional yang dituntut ( NONA / R6 ) &

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

upah: ketidaksetaraan digantikan oleh Kustodian Wali WMW !

TANPA TOLERANSI UNTUK KEKAYAAN apartheid
KETIDAKADILAN > 6 link sebelumnya di Rantai timbal Kejahatan korupsi dari sistem hukum
& Ketidakadilan (Pengangkatan, Hukum Bad, Hukum Korup, Estate, kepemilikan pribadi,
yang belum diakui, regulasi diri, menghindari Pajak ...) .

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

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

Bad Hukum Ketidakadilan: Freehold, Hak Cipta & Paten (Hak milik intelektual) ,
Privatisasi Utilities, Pajak dikurangkan Donasi ... Hukum buruk dicabut! Pencabutan
adalah dihitung sejak 0.1.1.1 . (2004/01/01) Hukum baru dihitung sejak. praktisi Hukum
buruk dituntut.

Rusak Hukum Ketidakadilan: Ganda Jeopardy, Plea tawar, kekebalan diplomatik,
Imunitas, Statuta Keterbatasan, Privilege,
... Hukum korup dicabut! Hal ini dihitung sejak 0.1.1.1 . (2004/01/01)
Hukum baru dihitung sejak. praktisi Hukum buruk dituntut.
Ketidakadilan agama: selibat, sunat, mengusir,
pengampunan, penganiayaan, pedofilia, hak istimewa,
sacrefice, wanita diskriminasi ...
Mencela, Shun ketidakadilan agama & menjadi
Kustodian-wali! Tahan ulama akuntabel.
Ketidakadilan Governance: Pembunuhan, penyiksaan, korupsi,
eksekusi, menyerang, kekayaan apartheid, tirani, ... Ganti Tirani
dengan 1 pilihan ganda melewati tiang Komite terpilih secara
bebas.
Mengadili Tirani, Tata Kelola yang assassinates, mengeksekusi,
Menginvasi, menyiksa adalah Kejahatan diganti & dikurung . NONA / R7
. Korup & Kekayaan Apartheid Governance diganti & dituntut: NONA / R6

Kekayaan Apartheid, Ketidakadilan: Denda, badan selfregulating, ...
Ketidakadilan adalah ketika denda dikeluarkan bukan Rehabilitasi. Denda yang dikeluarkan untuk
melindungi 'Memiliki terlalu banyak, orang yang berkuasa, ..
2 individu mendapatkan didenda $ 300 untuk melakukan perbuatan durhaka yang sama. 1 adalah pada $ 300
seminggu kesejahteraan tangan-out. Yang lain adalah pada $ 300 pendapatan jam. Orang miskin looses minggu
membayar, tidak bisa membayar tagihan, tidak memiliki uang tunai untuk makanan. Dia tidak membayar denda
tersebut masuk ke penjara sebagai gantinya. Membayar kaya baik-baik saja dengan & pajak memotong denda.
Ini adalah kekayaan apartheid ketidakadilan. Ini ENDS! Denda diganti dengan Rehabilitasi.

Seseorang mendapatkan menewaskan bekerja. pemotongan biaya manajemen telah mengakibatkan
tempat kerja yang tidak aman. Bisnis akan didenda $ 100.000. ment mengelola- karung karyawan dibayar
rendah. Manajemen mendapat bonus. Menulis off baik sebagai expence. Resume pemotongan biaya
untuk menebus hilangnya
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expence. Untuk memastikan keuntungan meningkat & bonusses eksekutif dibayar.
ketidakadilan ini Berakhir! Manajemen bertanggung jawab! Manajemen mendapat Rehabilitasi
jangka panjang. Bisnis dimatikan sampai semua masalah keamanan telah diselesaikan.

profesional (Akuntan, Surgeon ..) adalah anggota dari 'Diri mengatur tubuh'. Ini melindungi
kompeten, anggota durhaka dari menghadapi Keadilan. Mereka juga membantu mereka
rippoff klien mereka. ketidakadilan ini Berakhir! tubuh Selfregulating ditutup. Keadilan
kembali.
tubuh Selfregulating diciptakan oleh Pemerintah malas korup. Yang terlalu korup karena mereka
disuap oleh kelompok-kelompok kepentingan, mengatur atas nama mereka & bukan
orang-orang. Pemerintah malas tidak mau tanggung jawab mengatur, pengawasan &
penegakan hukum. Pemerintah yang menetapkan atau mengizinkan badan selfregulating diganti
& bertanggung jawab.

Setiap orang memiliki Ketidakadilan moral yang & Civil-Duty untuk mengakhiri. Tahan organisasi
orang, akuntabel Pemerintah yang merupakan penyebab & efek Ketidakadilan. NONA / R6-R7

TANPA TOLERANSI untuk KETIDAKADILAN
Link dari 'Rantai of Evil' yang diperluas oleh banyak linketts:
olahraga selebriti ~ Penyedia kredit ~ kemasan penipu ~ Perkebunan ~

kepemilikan asing ~ waralaba ~ Freehold ~ Globalisasi ~
Pusat perbelanjaan ~ penghindaran pajak ~ yg diterima tanpa kerja ~ Persatuan ~

Universitas ~ Amal ~

selebriti Sport merupakan bagian dari budaya Rantai of Evil.
Korup keserakahan elitis & hiburan laba didorong. Hiburan untuk menguntungkan menganggur kaya
bosan. Beberapa olahraga selebriti digunakan untuk mengalihkan perhatian di bawah istimewa jauh
dari menyadari betapa dieksploitasi mereka sebenarnya.

Selebriti Sport, penghibur elitis yang melakukan apa saja untuk menang,
memecahkan rekor & disembah (Mengidolakan) . Kebutuhan peserta Sport untuk
mendapatkan pengakuan elitis + Sponsor

(Pencatut serakah) & Media sampah terlibat menciptakan kekejian: ' selebriti
Sport '.

14

1GOD Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus!
14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali

olahraga selebriti peserta, dibayar (Langsung, disponsori, hibah ..) penghibur
profesional. Australian Rules Football, Auto balap, Baseball, Basket, Tinju, Catur,
Cricket, Bersepeda, Golf, permainan hockey di atas es, Gran Prix, Gridiron, Yachting,
Rugby, Pacuan kuda, Balap Motor, Tenis, Olimpiade, Olimpiade Para, Sepak Bola,
Berenang, Olimpiade Musim Dingin , Gulat ...

olahraga selebriti membutuhkan fasilitas tujuan membangun (Hall, Stadion ...) , infrastruktur (Rail,
Jalan ..) . Ini limbah sumber daya masyarakat & sering menciptakan jangka panjang (Shire) hutang.
Fasilitas ini merupakan pembuang Energi & membuat banyak sampah. Berhenti membangun
fasilitas ini & menghancurkan yang ada. Peristiwa ini menyediakan hiburan, Alkohol, Cola, minuman
manis lainnya, Perjudian, makanan tidak sehat (Berminyak, berlemak, asin) sering disertai dengan
kekerasan (Vandalisme, penyerangan, kemarahan, melempar benda ..)

Acara membuat banyak sampah (Botol, makanan, kertas, plastik, kaleng)
perlu menyimpan (Landfil) . Perjudian mengarah ke kejahatan: kecurangan

(Nobling, tali-temali dari hasil ..) , Intimidasi, pemerasan, kekerasan.
olahraga selebriti penyebab utama Shopping Addiction. Pemasaran menciptakan permintaan dengan
menggunakan loyalitas kepada berhala lokal (Selebriti Sport) untuk mendorong kecanduan belanja (Gigi,
sampah, paraphenelia) . Anda adalah orang bodoh membayar terlalu banyak untuk pakaian & alas kaki! Fans
berperilaku seperti Zombies
(tak ada artinya) .

olahraga selebriti melalui Sponsor meningkatkan Kecanduan: Alkohol, Merokok,
Perjudian, Belanja, Obat ... Kecanduan ini merupakan beban individu, keluarga &
masyarakat.

Selebriti Olahraga di Media Greedy kreasi untuk meningkatkan keuntungan bagi
diri mereka sendiri & pencatut serakah lainnya (Penyedia judi, gerai junk food,
produsen alkohol, produsen rokok, pornografi, prostitusi ...) . Setelah popularitas
selebriti yang berkurang mereka dibuang & diganti dengan selebriti baru.
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Kebutuhan untuk tetap populer, untuk menang, mengarah Sport Selebriti untuk mengeksplorasi darkside
mereka. ketidaksusilaan (Perzinahan, Ketelanjangan, Pornografi) digunakan untuk mendapatkan perhatian. penyalahgunaan
zat (Alkohol, Merokok, Narkoba, Steroid) digunakan untuk stres & untuk menjaga penampilan. The Greedy
Trashy Media menggunakan perilaku ini untuk meningkatkan keuntungan & akhirnya membuang Selebriti
yang mereka ciptakan.

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

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

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

C redit Pemberi , P redator - le nd er, Lo sebuah - hiu Menyediakan Kredit (Kartu, kredit, gadai) untuk
keuntungan adalah pinjaman predator sebuah 'Pinjaman Shark' operasi. pinjaman predator
diperbolehkan & didorong oleh Pemerintah pidana korupsi. Predator penggunaan pemberi pinjaman
penjahat (Penagih hutang) untuk mengumpulkan kredit mereka.

Kredit untuk Ends keuntungan! Hal ini penyedia ditutup &
dituntut, NONA / R6. Pemerintah yang memungkinkan & /
atau mendorong pinjaman predator diganti, dituntut, NONA / R6

wali kustodian memaafkan non bunga pinjaman tidak dapat dilaksanakan. Anda hanya membayar kembali
jumlah pinjaman (Tidak ada biaya, tidak ada bunga) . Anda tidak harus membayar kembali jika Anda tidak dapat
melakukannya. Jika Anda lakukan, ketika Anda bisa, tidak membayar kembali lebih dari 10% dari upah mingguan
Anda.
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Kustodian-wali memaafkan pinjaman tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu tidak ada dept
mengumpulkan.

penagih utang yang ditutup dikurung NONA / R6
Bohong- Pengemasan ( Konsumen-penipuan) NONA/ R3
Laba berorientasi ekonomi memungkinkan kriminal bermoral ' menipu Kemasan ( Penipuan
konsumen) '. Konsumen membutuhkan perlindungan dari penipu, tidak jujur & pencatutan
serakah produsen, produsen & pengecer yang menggunakan 'bohong kemasan' (Bawah ukuran
konten) untuk mengambil keuntungan (meretas) konsumen.

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

1 produsen kemasan produk dalam satu paket 0.440kg. Merek lain menggunakan ukuran
kemasan yang sama tetapi dengan cara yang curang, tidak jujur & serakah hanya
menempatkan 0.425kg produk dalam. Jika produk yang dijual dengan harga yang sama, 2
produsen membuat keuntungan yang lebih besar. konsumen mendapat sedikit produk untuk
jumlah uang yang sama menghabiskan. konsumen telah tertipu. Jika 2 produsen menjual
dengan harga lebih rendah, produknya terlihat seperti tawar-menawar. Karena ada sedikit
produk dalam 2 paket oleh karena itu harus menjual kurang, tidak membuat tawar-menawar
lagi. 2 produsen berharap dengan cara curang, tidak jujur & serakah, bahwa konsumen tidak
akan memeriksa berat badan sejak kemasan nya terlihat mirip dengan produk yang bersaing. penipuan
konsumen! NONA / R3

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

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

Harus dilakukan:
Pemerintah adalah untuk standarisasi kemasan ukuran konten:

cair mililiter ml
liter l
kiloliter Kl

Padat 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 > Standar berlaku untuk komersial, industri, kemasan pribadi.

Catatan! langkah-langkah kekaisaran yang usang.

Semua Packaging didaur ulang.

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

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

Produk dengan termurah kg / l harga adalah TAWAR.
Dukungan PS-1 Kemasan standar menghukum bohong Kemasan
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Perkebunan ( Warisan)
Dalam keserakahan egois didorong Masyarakat setelah kematian
seorang individu itu adalah umum untuk menyampaikan posisi,
kekuasaan & kekayaan. Membuat Elite dari ditangguhkan tidak layak
posisi, kekuasaan & kekayaan. Perilaku ini adalah penyebab & efek
Kekayaan Apartheid.

Kekayaan Apartheid, kejahatan, NONA / R6 Catatan! Menerima Estate juga memerlukan menerima
utang masa lalu, rasa bersalah & akuntabilitas!

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

Warisan kekuasaan Ends. Hal ini diganti dengan multi bebas Komite
terpilih calon.
Kepemimpinan dengan 1 adalah tirani (Herediter / Politik) Ini berakhir.

Kepemimpinan dengan Komite terpilih adil.
Warisan kekayaan Berakhir. Semuanya masuk ke Pendapatan Pemerintah.

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

Manifest'.

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

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

Contoh bagaimana Asing Kepemilikan Pengkhianatan bekerja:
Kepemilikan asing mengubah, korup & menghancurkan lokal: budaya, pekerjaan, tradisi, nilai-nilai ... Kepemilikan
asing merampas lokal: properti Intellectual-, Tahu Bagaimana, Sumber Daya, Kekayaan ... Kepemilikan
Berakhir asing. Perdagangan Bebas Berakhir.

Kepemilikan asing drive lahan & real-estate harga. membuat
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Rumah tidak terjangkau untuk 1 st rumah pembeli. Hasilnya,
meningkatkan tunawisma ... Kepemilikan Asing 'Freehold' (Tanah,
real estate) Berakhir. Hal ini disita tanpa kompensasi.

Kepemilikan asing entitas menghasilkan posisi kepemimpinan
asing. Menyangkal penduduk setempat untuk memegang posisi
tersebut. Penurunan promo- kesempatan tion, pengangguran
meningkat

... Dumming bawah dari staf lokal.
Kepemilikan asing hasil manufaktur dalam mengimpor pasokan mereka. Ketimbang
membeli produk lokal. Juga kekayaan intelektual lokal diambil lepas pantai!

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

Kepemilikan asing menyebabkan kekayaan lokal pergi ke luar negeri.
Meninggalkan penduduk setempat miskin & melarat. Masters asing memiliki pegawai petani
lokal.

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

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

Kepemilikan asing produksi Food & distribusi makanan.
Hasil: produksi pangan melayani untuk Ekspor meninggalkan penduduk setempat dengan Ekspor menolak
dengan harga tinggi. Juga beberapa makanan lokal akan digantikan oleh diet asing.

Kepemilikan asing Media merupakan invasi oleh siluman. Media asing mempengaruhi
penduduk setempat untuk kepentingan asing. Menghancurkan lokal Budaya, Heritage &
Tradisi, merusak Politisi, Pemerintah.
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Pemerintah kehilangan kedaulatan mereka, betrayes penduduk setempat, melakukan
Pengkhianatan, NONA / R7

Kepemilikan asing sering menyebabkan Pemerasan. Multi kebutuhan nasional asing Pemerintah
yang memberi mereka handout, kebebasan pajak & tenaga kerja murah. Pemerintah mengancam
bahwa jika tidak menyerah dengan permintaan Kepemilikan Asing. Mereka akan menemukan
pemerintah yang tidak memenuhi tuntutan mereka & pindah operasi mereka di sana. Misalnya
Pemerintah Australia secara teratur dibayar (100 juta) untuk perusahaan mobil multinasional asing.
Mereka mengirim rumah & meningkatkan pemegang saham asing mereka dividen bonus
Executive. Catatan!

Australia akhirnya mengatakan tidak untuk pembuat mobil pemerasan Asing. Pembuat mobil (Ford,
General Motors, Toyota) pabrik tertutup, menjadi importir. Kustodian-wali tidak menggunakan
transportasi dari perusahaan-perusahaan ini, mereka tidak bisa dipercaya.

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

Harus dilakukan:

Batal Kepemilikan Asing dari: Bisnis, Manufacturing, Aset, Kekayaan intelektual,
produksi primer, Sumber Daya, Tanah, Real Estate! Tanpa kompensasi.

Ganti usaha milik asing dengan cron ( Komunitas Run Dimiliki bukan untuk
keuntungan) ! Dukungan Cron! Shun Multinasional!
Ganti & mengadili (Pengkhianatan) Pemerintah Pegawai negeri yang membolehkan atau
mendorong Kepemilikan Asing! NONA / R7 Kepemilikan Asing merupakan invasi & pendudukan
tanpa menggunakan kekuatan militer. Membela komunitas Anda dari ancaman ini.

Hanya memungkinkan Impor yang tidak bersaing atau mengganti lokal barang & jasa. Mendorong
produksi lokal untuk menghindari harus mengimpor.

'Batal Kepemilikan Asing'
'SIMPAN lokal JOBS'
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waralaba ( Bisnis model: Kloning) NONA / R6
waralaba adalah sistem kloning pemasaran Greed, Pencatutan. Yang menggunakan model
bisnis tertentu dari klon itu sendiri. Dirancang untuk biasa-biasa saja kapitalis pencatutan kecil.
Untuk menyebarkan kanker seperti

(Globalisasi) selama Planet. Pelanggan longgar identy mereka. Mereka tampak & makan yang
sama di NewYork atau Berlin. Zombies Mindless.

Kloning adalah salinan ceroboh murah. Globalisasi adalah Anti 1GOD!
waralaba menghancurkan tradisi lokal, keunikan, keragaman, budaya. Kebanyakan
Waralaba adalah 'AS' atau berdasarkan sistem US-Pemasaran. Mereka menawarkan
produk sering tidak sehat: Misalnya Junk Food outlet, AS & mereka Culture-klon adalah
penyebab utama dari 'Diabetes' Plak, 'obesitas Plaque (Orang Blubber) ', Darah tinggi
epidemi tekanan, jerawat ... Waralaba menghancurkan Cuisine lokal, Fashion ...
Masyarakat & Pemerintahan yang memungkinkan waralaba asing untuk beroperasi
mengkhianati lokal masakan, warisan, tradisi & penduduk, NONA / R7

waralaba menghancurkan keragaman dengan menjual 'Designer-pakaian'. pakaian ini
seragam (jeans..) untuk orang yang mengkhianati budaya & warisan mereka, ceroboh,
primitif, klon bodoh. Shun dummies ini!
waralaba dengan pemasaran apik mereka (Mengeksploitasi kelemahan manusia & mudah
tertipu) adalah penyebab utama untuk Kecanduan:
Shopaholic & Gadget Junky! Waralaba di bawah staf, menggunakan junior bergaji kurang terlatih,
pakaian sederhana. layanan pelanggan miskin atau tidak ada. Sebagian besar 'Bargains' &
'Penjualan' adalah Penipuan!

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

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

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

Menentang Waralaba, Globalisasi &
Asing-Kepemilikan
Freehold lahan publik dijarah dari masyarakat ...
Freehold tanah lahan publik dijarah dari masyarakat dengan Pemerintah pidana
korupsi (Hapus pemerintah, meminta pertanggungjawaban) . Jenis pemerintah
baik menyerahkan tanah
(Jongkok) atau menjualnya kepada kriminal serakah, parasit, predator, pencatut (Spekulan)
. Tanah-spekulan Parasit, NONA/ R6 !
End Freehold! Dukungan Shire Pemilikan Tanah!
Freehold lahan digunakan oleh investor untuk berspekulasi

(berjudi) berharap untuk menaikkan harga properti (Pro fiteering, capital gain)
menyangkal penampungan Shire terjangkau. Investor juga menggunakan
tanah freehold untuk penghindaran pajak pidana (Gearing negatif) . NONA/ R6

Beberapa investor tegak tipis bangunan & biaya lebih dari harga sewa.
Orang-orang yang tidak bisa membayar menjadi tunawisma. Investasi
Properti tidak benar-benar dibeli untuk pendapatan sewa tetapi
digunakan sebagai penggelapan pajak. Hasil membusuk habitat manusia

(Orang pindah kecoak & tikus bergerak di) . Kumuh tuan properti longgar tanpa
kompensasi & dikurung, NONA/ R6
Freehold lahan tanah kepemilikan pribadi. Merampas digunakan masyarakat lahan untuk kepentingan
semua. Freehold (Tidak ada Pelanggaran) menyangkal penggunaan semua pantai, danau & sungai
frontages, membantah piknik di lapangan golf .. 'Kekayaan-Apartheid'. Kejahatan ini. Ini berakhir!

1GOD dibuat Planet Bumi yang akan digunakan & menikmati
sama oleh semua orang.

Freehold tanah & tempat tinggal milik pribadi yang menghina
untuk 1GOD. FREEHOLD ENDS! ! ! ! ! ! !
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Harus dilakukan:
Semua tanah dimiliki oleh shire ( Pemerintah lokal) . Freehold tanah yang dicuri barang. Sebuah Shire
membayar tidak ada kompensasi ketika mentransfer judul. Pemilik yang menduduki dapat tinggal di
rumah sampai mereka ingin pindah atau mati. Kemudian Shire mengambil kendali (Tidak ada real
untuk properti) .

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

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

1GOD ingin manusia untuk

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

peringatan: Penumbukan dari World Trade Center di New York,
krisis kredit AS, Kota London.
Globalisasi merupakan bagian dari rantai of Evil. Globalisasi telah dibajak oleh pencatut Greedy
yang akan digunakan untuk Pyramid mereka menjual pemasaran (Perdagangan bebas) untuk
menjaga keuntungan tumbuh sampai habis dari negara & sumber daya. Perdagangan bebas adalah
globalisasi itu didorong oleh bisnis multinasional mengeksploitasi tenaga kerja, memeras &
pemerintah pertambangan di bawah-. ini multinasional melemahkan kedaulatan suatu negara. Yang
mengarah ke korupsi & eksploitasi! Membongkar Perusahaan multinasional menyita aset tanpa
kompensasi & berubah menjadi lokal Cron. MULTINASIONAL'S END! PERDAGANGAN BEBAS
END'S!

Pencatut serakah telah membentuk organisasi propaganda: G20
(Greedy Dua puluh, penyebab utama polusi) , G8 (Greedy Delapan) , IMF

(Dana Moneter Internasional, hiu Pinjaman global) , WEF (World Economic Forum,
Greeds' publizist) , WTO (World Trade Organiza-
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tion, penyebab Wealth-apartheid) , .. Organisasi-organisasi ini mencuci otak masyarakat bahwa keserakahan
baik, keuntungan yang baik & Globalisasi adalah jawaban untuk semua masalah kita. Kenyataannya adalah
Globalisasi digunakan untuk costcutting. Dengan pindah ke negara-negara yang memiliki biaya strucmendatang lebih rendah. Pemecatan orang dalam satu area & mempekerjakan tenaga kerja budak di lain

biaya yang lebih rendah yang dicapai dengan menggunakan anak di
bawah umur di daerah kerja yang tidak aman tidak sehat. Mereka
underpaid kurang makan jam kerja yang panjang tanpa istirahat, tanpa
hak liburan, tanpa manfaat kesehatan. Kehilangan pengalaman masa
kecil,

bermain & pendidikan. Sementara pencatut Greedy tertawa sepanjang jalan ke bank memuji
mereka Idol 'Globalisasi'. Kejahatan ini Berakhir!
Di mana anak-anak tidak betina tersedia (Kelas bawah yang lain) digunakan. Wanita diperlakukan
sering lebih buruk. Saat bekerja di bawah kondisi yang tidak manusiawi yang sama seperti
anak-anak banyak perempuan juga harus memberikan nikmat seksual (Yang Diperkosa) . Banyak
laki-laki yang dieksploitasi tetapi biasanya tidak seburuk anak-anak & perempuan. Kejahatan ini
Berakhir!

dukungan akhir Globalisasi 7 Provinsi independen:
Afrika, Amazonia, Amerika, Europa, Mongolia, Oceania, Persindia .

Semua International Waters akhir. Mereka dibagi antara 7 Provinsi. Ini
adalah normal baru.
Harus dilakukan:
Semua Organisasi global: Politik, militer, komersial, Sport, Entertainment, yang
ditutup. Orang migrasi Menghentikan (Tidak ada pindah ke Provinsi lain) . Tidak ada
perjalanan liburan ke Provinsi lain.
Tidak Budaya global. Organisasi global yang: Commonwealth Nations
(CN) , FIFA (sepak bola) , G20 (Polusi) , IMF (Hiu Pinjaman) , Olimpiade
( IOC ) , NATO (Tentara bayaran) , OPEC (Polusi) , PBB (Persatuan negara-negara

) ... adalah Anti 1 ALLAH. Mereka ditutup Down.
Persemakmuran dari bangsa ( CN) didirikan oleh bajak laut Inggris
untuk menjarah, menyebar: perbudakan, kerja paksa, ketidakadilan,
genosida budaya, kekayaan apartheid, alkohol, merokok, judi,
pecandu belanja, hukum yang buruk & korup, kapitalisme, olahraga
elitis, Gereja Inggris (Pagan aliran sesat) .
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Hari ini (CN) memiliki rezim boneka (Pemerintah) yang membantu dalam menjarah
negara mereka untuk kepentingan Inggris herediter Tyrant. CN dibubarkan &
bangsa-bangsa dibebaskan.

FIFA organisasi Rusak Selebriti Sport. sumber limbah masyarakat.
Dimatikan, dituntut: NONA/ R6
Venues FIFA yang dibongkar, lahan yang digunakan lebih menguntungkan
oleh masyarakat.

IOC menjalankan sirkus (Olimpiade) , Negara mendapatkan membuang miliaran
hiburan freakshow. Penghibur berusaha untuk elitisme menggunakan suplemen
hukum & ilegal menjadi aneh tampil tidak wajar. Olimpiade yang Keserakahan
didorong membuang-buang sumber daya yang langka yang diperlukan untuk
menghilangkan kemiskinan. Sebuah tontonan horor telah ditambahkan Paralimpiade
disini dinonaktifkan diejek. Shut + NONA/ R6

Venues IOC yang dibongkar, lahan yang digunakan lebih menguntungkan oleh
masyarakat. Semua dana ke ujung Atlet.
NATO Tentara Mercenary Eropa yang berfungsi US intimidasi global yang &
eksploitasi. NATO membunuh warga sipil & menghancurkan infrastruktur &
rumah. Hal ini dilarutkan & Perang penjahat nya & Pemberontak dikurung: NONA
/ R7

NATO dengan senjata massa kehancuran: A
(Atom) , B (bakteriologis) , C (bahan kimia) adalah ancaman utama bagi kelangsungan
hidup manusia.

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

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

PBB telah gagal umat manusia. Ini tidak berhenti:

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

genosida ( Politik, ras, agama, pembantaian)
tunawisma ( Pinjaman Hiu, slumlords, Wealth Apartheid)
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Kelaparan ( Selama pengairan, polusi air segar & makanan sampah)

pornografi ( Dewasa, Hewan, anak, sama & campuran gender)
Kemiskinan ( kredit, diskriminasi, pengangguran, kekayaan apartheid)

Pencatutan ( Cartell, capital gain, monopoli, overprice, hedge)
Perbudakan ( anak, utang, dewasa, prostitusi, kerja underpaid)

Limbah ( Pakai, junkproduction, atas produksi, Packaging)
kecanduan ( Alkohol, Narkoba, Judi, Terlalu banyak, Belanja,
Merokok)

Modifikasi genetis ( Hewan, Micro-organisme, Tanaman,
manusia)
Kekayaan-Apartheid ( Estate, In-keadilan, Pajak-penghindaran, Pajak

haven)

PBB dibubarkan!
Manusia merangkul 'Hukum-Pemberi Manifest'

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

Shopping-Center, Mall bagian dari sistem Pemasaran kapitalis-Eceran Keserakahan, Profit,
Sampah & Polusi. Shopping-Center, Mall mendorong duplikasi. Duplikasi dimaksudkan untuk
menurunkan harga, memberikan layanan yang lebih baik, meningkatkan persaingan. Ini adalah

Fantasy sebuah LIE kapitalis !!! ...
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3 supermarket menjual hampir produk yang sama untuk harga yang sama. 99% dari harga
identik pembuatan kompetisi Fantasy. Duplikasi mahal membuat harga yang lebih rendah
Mitos a. Pemotongan biaya, di bawah staf, kurang terlatih dibayar (Junior, pakaian
sederhana) Hasil staf di 'Layanan pelanggan' miskin atau tidak ada. Duplikasi Berakhir!

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

Perbelanjaan Pusat mendorong gaya hidup nocturnal (Penggunaan energi tinggi) .
Belanja saat gelap. Ini tidak sehat oleh karena itu ' shire 'S' memaksakan ' Malam Jam
malam'. Pusat belanja mahal untuk dibangun, memelihara, mengkonsumsi banyak
energi, boros Duplikasi & menciptakan banyak sampah.

waralaba adalah alasan utama untuk belanja-Pusat.
Waralaba di bawah staf & menggunakan kurang terlatih bawah- dibayar (Junior,
pakaian sederhana) staf. Waralaba menghancurkan tradisi lokal, masakan,
budaya, keunikan & keragaman. Melindungi Komunitas Anda! Tutup semua
Waralaba!

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

D emand! CRBC ! HAI%
SEBUAH CRBC adalah tingkat 4 (Tingkat Ground, Level 1, Level 2, Level 3, Solar atap panel) bangunan.

Lantai dasar: adalah Storage, barang & barang keluar untuk ritel, Bazaar.

Tingkat 1: daerah cron-Retail termasuk Beverage Bar.
Level 2: Bazaar, semuanya buatan sendiri, pra dicintai.
Tingkat 3: Office & pekerja istirahat daerah.
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1.3.7. shire hari
perayaan
Sebuah CRBC sebelah ' SMEC ' ( Shire medis & pendidikan Complex) .
Keduanya dikelilingi oleh Komunal Cluster Perumahan & Shire Kerja Kapel. Semua adalah
bagian dari Shire Oasis!

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

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

jasa. penghindaran pajak adalah kejahatan, NONA / R6 .

minimisasi pajak adalah penghindaran pajak! Trust adalah penghindaran
pajak! Sumbangan dikurangkan dari pajak yang menghindari pajak! Investor
juga menggunakan tanah freehold untuk penghindaran pajak pidana (Gearing
negatif) . penghindaran pajak mencuri dari Komunitas! NONA / R6

Pemerintah yang memungkinkan penghindaran pajak diganti, dikenakan biaya: NONA / R6

Pajak-Pembajakan! negara penampungan pajak mendorong orang asing untuk menjarah negara
Rumah mereka & menyetorkan hasil curian di Bank mereka. negara penampungan pajak yang
ditutup. Bank & Pemerintahan mereka:

NONA / R6 Sebuah tempat penampungan Pemerintah Pajak juga harus mengimbangi (Pajak
kembali, kompensasi & biaya hukuman) negara-negara dijarah.

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

Pajak-menghindari Berakhir!
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Bersalah adalah aset-dilucuti & dikurung! NONA / R6

ZERO TOLERANSI untuk PAJAK-PENGHINDARAN

yg diterima tanpa kerja sesuatu yang diperoleh bukan dengan tenaga kerja jasa atau

layanan
yg diterima tanpa kerja mungkin Posisi, Power atau Kekayaan secara individu atau sebagai
kombinasi. Posisi diterima di muka, Power atau Kekayaan adalah bagian dari budaya bermoral dari
Rantai of Evil.

Diterima di muka adalah tidak layak, anti
sosial, tidak dibenarkan itu tidak ditoleransi
oleh Komunitas.

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

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

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

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

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

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

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

.

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

Perks elitis: perjalanan udara, Bodyguards, Bonus, Perawatan Anak, Klub keanggotaan,
Seminar, Escorts, Diskon Kredit, kebugaran pelatih, Asuransi (Kesehatan, gigi, hidup,
pendapatan, pensiun) , Limousine & Driver, Penampungan, Pembagian keuntungan, Liburan ...

Pidana: Misalnya Pemerasan, Penipuan, Identity-pencurian, Pencurian, ...
Semua Kekayaan yang belum diakui disita, berakhir. promotor mendapatkan NONA / R6

Catatan! Di atas Work-manfaat & Perks Elitis tidak bekerja terkait & tidak harus dibayar
oleh majikan. Karyawan menerima salah satu atau semua manfaat di atas telah mereka
dibatalkan.
Transfer turun-temurun dari Posisi, Power & Kekayaan termasuk transfer 'Rasa bersalah' & utang. Predesessors,
Orangtua mentransfer jahat mereka, kejahatan & rasa bersalah kepada generasi berikutnya.
Generasi sekarang bertanggung jawab untuk generasi sebelumnya. Kustodian Wali menentang
pengalihan turun-temurun dari Posisi, Power & Kekayaan. CG dukungan akuntabilitas turun-temurun
'Rasa bersalah' & Transfer 'Utang'.

Diterima di muka adalah Undeseved adalah tidak dapat diterima! Ini berakhir!

Persatuan ( tenaga kerja, tenaga kerja, perdagangan) merupakan pekerja serakah elitis.
Latar Belakang: Tirani turun-temurun menggunakan sistem kelas untuk
mendistribusikan kekayaan Kerajaan. Industrialisasi menciptakan 2 kelas baru,
kepemilikan pribadi (Parasit, predator, pencatut)
mengandalkan Kredit & pekerja tanpa hak & perlindungan: tidak sehat, tidak aman, kondisi kerja
yang kotor; berjam-jam kerja, bergaji rendah, tidak ada cuti sakit, tidak ada libur, tenaga kerja
budak; pekerja anak; bagian dari kondisi kerja perempuan biasa pemerkosaan menjijikkan kotor.

Tiran turun-temurun cepat membuat kesepakatan dengan Pengusaha & Industrialis (Parasit,
predator, pencatut) . Royals & royalis akan mendapatkan informasi orang dalam, suap &
penawaran istimewa. Parasit, predator, pencatutan kapitalis kepemilikan pribadi tidak
memiliki batasan pada seberapa banyak mereka bisa mengeksploitasi pekerja & petani
lainnya. Royalis akan memberlakukan Hukum yang akan melindungi Keserakahan,
Eksploitasi & kepemilikan pribadi & menindas, kriminalisasi pekerja.
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Ketidakadilan menjadi Rule of Law. Twin Evil, herediter Tirani & Kapitalisme menjadi
1 kekejian besar Evil, menghina 1 ALLAH!
Keturunan Tiran, royalis & kepemilikan pribadi menjadi bentuk yang paling jahat Tata
& aplikasi ekonomi. Bermoral, tidak adil, Anti 1GOD! Keturunan Tirani berakhir!
Kapitalisme berakhir!
Pekerja & Politisi yang tidak puas diganti beberapa tirani herediter dengan
Politik-tirani. Royalis dengan teknokrat. kepemilikan pribadi dengan kepemilikan
Negara. monopoli bisnis (negara
. pribadi) mengakibatkan pekerja monopoli (Tirani) . Tirani politik berakhir!

Serikat didirikan untuk menciptakan kesetaraan bagi pekerja. Kenyataannya adalah elitis uni
berpendidikan individu yang palsu sosial-keadilan tanpa pengalaman kerja, anggota sistem
kapitalis. Menyusup di serikat licik. Menjarah anggota dana & anggota penyalahgunaan
loyalitas untuk ambisi politik mereka sendiri. Serikat menggunakan perilaku kriminal: email
hitam, intimidasi, sabotase, kekerasan, ... Tidak ada Union Organizer atau administrator dapat
menjadi bagian dari Pemerintah atau Opposion.

Harus dilakukan:
kepemilikan pribadi, kepemilikan Negara dihapuskan & digantikan oleh ' cron '. Negara entitas
yang dimiliki dikonversi untuk beroperasi sebagai ' Cron'.

entitas kepemilikan pribadi disita tanpa kompensasi & dikonversi menjadi ' cron ( s) '. Serikat
dideregestrasi. Pemerintah menetapkan upah & kondisi ( WMW) setiap tahun. Menjadi
bagian dari cron adalah menjadi bagian dari masyarakat.

' C ' masyarakat adalah ' shire '' R ' dijalankan oleh ' D-mC ' ( Pengambilan
keputusan Komite 7)
' HAI ' dimiliki oleh para pekerja dibayar WMW & relawan ' n ' tidak untuk keuntungan (Klien,
pelanggan tidak mengambil keuntungan off)

Untuk manajemen ekonomi, upah & kondisi ( WMW) ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah
Provinsi. Untuk terbaik ekonomi mengelola- ment semua orang pencari nafkah ( WMW) . Tidak
ada lagi perlu untuk Serikat.
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Universitas( Perguruan tinggi) korup pendidikan boros elitis.
Perguruan sombong elitis yang korup. Mereka digunakan sebagai jalan
pintas untuk kekayaan & kekuasaan. Korup 'Old Boys Network. Pemborosan
sumber daya masyarakat & membuang-buang waktu dengan siswa!
Mahasiswa kurang pengalaman kerja dibayar lebih.

Perguruan pendidikan sarjana lalai untuk mengejar peringkat. Yang menguntungkan
Administrator, Profesor (Membayar lebih underworked) , ...

Peringkat hasil mengejar di kampus lebih besar, di
tempat jauh. Kampus memiliki bangunan besar
dengan banyak ruang emty. Useless kesombongan
besar taman-taman & kebun. limbah ini berakhir!
Peringkat hasil mengejar dalam menciptakan derajat berguna. Memperluas panjang kursus.
penulisan mendorong penulisan Tesis tidak berguna.

Membagi-bagikan berharga (Dis) Derajat terhormat.

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

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

Untuk ½ tahun siswa tidak dapat belajar (Administrator & Profesor perlu waktu luang) . Menggandakan
waktu menghadiri. Menghasilkan sarjana menyia-nyiakan hidup mereka & masyarakat
kehilangan produktivitas.
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½ liburan tahun mengarah ke kebosanan. Kebosanan
menyebabkan amoralitas (Alkohol, pesta pora seks,
pikiran penyalahgunaan zat mengubah ...)
& kejahatan (Assault, Pemerkosaan, Bullying,
Vandalisme ..) . Universitas adalah tempat yang paling
mungkin untuk SHE menjadi

diserang secara seksual & atau seksual dieksploitasi. pelanggar terbesar adalah keturunan Kaya
manja (Sombong, busuk, menjengkelkan, malas ..) yang biasanya pergi dengan itu. Kejahatan oleh
penghibur Universitas (olahraga..)

. administrator, profesor ditutup-tutupi. Menutup University.

Gelar sarjana sering terdiri dari 24 modul subjek & idealnya selesai
dalam 3 tahun. Namun subyek tidak tersedia atau dibatalkan. Memperpanjang
studi oleh ½ atau 1 tahun. Menyia-nyiakan hidup siswa.
8 dari 24 modul subjek sangat penting. sisanya tidak. Sebagian besar mata pelajaran yang keluar tanggal pada
saat mereka diterapkan tahun kemudian. Mengakibatkan re pendidikan. Universitas Administrator adalah:
mahasiswa, hidup, waktu & kekayaan pemboros, menahan mereka bertanggung jawab, NONA / R7 & menutup
Universitas (Perguruan tinggi) menggunakan kembali sebagai Shire kapel pekerjaan & Pendidikan Gratis !!

Perguruan dipotong pendek Elitis ke posisi Top. Berakhir! wali kustodian jalur karir
Magang menggantikannya :
Magang> pengalaman kerja> penelitian lebih lanjut> promosi oleh senioritas>
pengalaman kerja> penelitian lebih lanjut> promosi oleh ...
UCG1- mendukung pendidikan ' Pelajari & Mengajar ' metode studi & ' Pendidikan
publik bebas' . Disediakan dalam kesehatan & pendidikan kompleks, shire
( SMEC) &

Propinsi pendidikan (PHeC, PDEc, CE) . dari yang belum lahir
untuk kremasi. Pelajari & Mengajar, 1 st Belajar (Memahami, mengerti) , Maka Ajarkan (Orang lain apa
yang Anda pelajari) . Kemudian meneruskan pengetahuan yang didapat kepada generasi berikutnya
melalui Knowledge-Continuity.

Pendidikan merupakan kolaborasi antara orang tua, pendidik & tenaga
medis. Ini melibatkan pendidikan gratis, Gratis kesehatan & Magang. Tidak
ada Perguruan !!!

Universitas Kampus didaur ulang untuk Provinsi & Shire Pendidikan Gratis, Kerja Kapel .. Uni
Kesombongan taman & kebun didaur ulang
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sebagai kebun pasar, kebun & tempat-tempat suci. Uni Administrator, Pendidik
dilarang Pendidikan & bertanggung jawab, NONA / R ...

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

PDEc ' Pertahanan provinsi & Emergency pusat'
CE ' Layanan darurat masyarakat.

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

Amal yang memiliki Status pajak dikurangkan sumbangan yang palsu! Mereka adalah skema
penghindaran pajak disahkan oleh Pemerintah korup. Jangan menyumbang untuk ini! Menutup
Charity & menyita aset. Mengadili Pemerintah, NONA / R6

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

Universe Wali Kustodian menentang dikurangkan Pajak sumbangan & kartu kredit. Mereka keyakinan
Anda menyumbangkan karena Anda mendukung, perawatan. Bukan karena Anda egois. Individu tidak
harus menggunakan kartu kredit & menempatkan diri mereka dalam utang. Hal itu membuat mereka
budak obligasi.

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

1000 dari tahun jahat datang ke Akhir.
1GOD menonton & mencatat !!!
Akhir
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