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Saarna:
Fake hyväntekeväisyysjärjestöt!

Tervetuloa palvonnan ihmeelliseen
maailmaan 1 Jumala !
Varoita huonoja uutisia! Hyväntekeväisyysjärjestöt on siepattu!
Yhteisön vastainen anti 1 Jumala loisia saalistajia! Tämä loppuu!
Hyväntekeväisyysjärjestöt auttavat hädässä olevia! Ne auttavat ihmisiä selviytymään veloista. Auta
ihmisiä välttämään riippuvuuksia (luottotiedot, velat, uhkapelit jne.)...

Sitten korruptoitunut rikollinen anti yhteisö anti 1 Jumala
hallitus esitteli lainahain uhkapelien loista saalistavaa voittoa.

Ihmisten lainaaminen (lahjoitukset luottokortilla). Uhkapelaamisen
kannustaminen(bingo, arpajaiset ...), uhkapelit tuhoavat perheet. Ne
kannustavat varastamaan yhteisöltä(verovähennyskelpoinen lahjoitus).
Veroja tarvitaan sairaaloiden koulujen teiden maksamiseen ....Tämä loppuu!
Hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kannustavat luottokorttien lahjoittamiseen, ovat huonoja. Nämä
väärennetyt hyväntekeväisyysjärjestöt saavat ihmiset velkaan. Tämä on moraalitonta, pahaa,
hyväksymätöntä hyväntekeväisyyteen. Nämä väärennetyt hyväntekeväisyysjärjestöt (älä lahjoita
heille) suljetaan. Hallitus, joka sallii tämän huonon moraalittoman käyttäytymisen helpottamisen,
korvataan.

Custodian Guardian vastustaa luottokortteja!
Luottokortin tarjoajat ovat laillistettuja lainahaita.
Luotto muuttaa hyvät ihmiset velaorjaksi, jota
kiusaavat pelottavat kiusaajavelkojat!Hallitus, joka
salli laillisen lainahaitoiminnan, korvataan. Kaikki
lainahaitoiminnot päättyvät, kaikki velat mitätöidään.
Hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka käyttävät uhkapeliä (bingo, arpajaiset ...) lahjoitusten
saaminen on pahaa, moraalisesti konkurssissa. Uhkapeli on pahaa, se johtaa riippuvuuteen.
Riippuvuus johtaa rikollisuuteen. Epätoivoiset riippuvaiset tekevät mitä tahansa
rahoittaakseen riippuvuuttaan. Riippuvuus tuhoaa perheitä, ...Uhkapeliä käyttävät
hyväntekeväisyysjärjestöt ovat kiinni (älä lahjoita heille). Näiden väärennettyjen
hyväntekeväisyysjärjestöjen ylläpitäjät ja promoottorit ovat syyllistyneet riippuvuuksien
luomiseen ja niiden aiheuttaman riippuvuuden edistämiseen,NEITI R7. Uhkapelit sallivat
hallitukset korvataan.

Sallimalla verovähennyskelpoiset lahjoitukset! Korruptoitunut rikollinen
hallitus osallistuu varastamiseen yhteisöltä.Verovähennyskelpoinen lahjoitus

2

1 kirkko Saarna! 17.05.2.1 NAtm

1 Jumala 1 Usko 1 Kirkko Maailmankaikkeuden säilyttäjä

www.universecustodianguardians.org

ovat veronkiertoa! Veronkierto on varastamista yhteisöltä! Veroja tarvitaan,
jotta hallitus voi täyttää velvollisuutensa ja odotuksensa kansalaisilleen.
Ihmisillä, jotka välttävät verojen maksamista, ei ole oikeutta käyttää julkisia
palveluja(koulutus, terveys, puistot, eläke, tiet, liikenne ..). Veronkierto on
rikos: NEITI R6
Kapitalistinen hallitus ei pidä vastuusta ja kuluista. Nämä hallitukset siirtävät
siviili-, moraali-, hyvinvointi- ja tutkimusvelvoitteita hyväntekeväisyysjärjestöille!
Nämä alirahoitetut hyväntekeväisyysjärjestöt saavat avustuksia ja saavat
verovähennyskelpoisen aseman.Hallitus, joka käyttäytyy näin, korvataan! Sen
jäsenet menettävät kaikki valtion oikeutensa. Ne eivät ole hallinnoineet, joten
heidän on palautettava kaikki jo saamansa oikeudet. Heidän velvollisuuksiensa
laiminlyönti tarvitsee kuntoutusta,NEITI R6 jokaiselle hallituksen jäsenelle.

Yhteenvetona !
Fake hyväntekeväisyysjärjestöt keräävät lahjoituksia asettamalla ihmiset velkaan
(luottokortti), muuttamalla heidät riippuvaisiksi (uhkapeli), varastaa yhteisöltä
(verovähennys)! Tämä loppuu! Nollatoleranssi väärennettyjä hyväntekeväisyysjärjestöjä kohtaan! Nolla
suvaitsevaisuutta hallitusta kohtaanNEITI R6 jotka sallivat, kannusta vääriä hyväntekeväisyysjärjestöjä!

Tuhannen vuoden pahuus päättyy.
Ole hyvä

Rangaista pahaa

1 Jumala tarkkailee!

CG ei hyväksy luottokortteja, uhkapeliä, verovähennyskelpoisuutta! CG
-hoito, jaa, vapaaehtoistyö! Kunniaksi 1 Jumala ja ihmiskunnan hyväksi!
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