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Hutsegiteak desagerrarazi behar dituzten ahultasun eta akats pertsonalak dira!

Hutsegitea gaitz moral bat egiten ari da, Gaizkia. Gaitz moral bat egitea iraintzea da 1
JAINKOA . Akats moralak Krimen bihurtzen dira. Hau ahalbidetzen du legebiltzarkideek
dagozkien legeak ezartzeko. Akats moralak orain delituak birgaitu behar dira gizarteak funtziona
dezan.

Hutsegitea komunitatea, familia, lagunak eta zeure burua uztea da.
Hutsegiteak bizitzan eta bizitzan. 7 huts egin dira:

Hutsegiteak iraina 1JAINKOA
Menpekotasuna

Kanibalismoa
Inbidia

Kalterik
Espoliazioa

Berekoia ( Gaizkiaren katea )

Bandalismoa

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

HUTSAK ( Gaitza ) - Otoitza
Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena)
Hutsegiteei aurre egiteko laguntza eskatzen du Gaitzak
zigortzeko laguntza eskatzen du

Gaitzak orain zigortzeko eskaerak eta bizimoduan Onak aurrera egin
dezan eta gaizkia txikitzen

Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau etxean edo Elkarretaratze batean egiten da!
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1 huts eginez gero: Menpekotasunak jokabide konpultsibo errepikakorra ...
Adikzioa hautemandako beharra pozten duen jokabide konpultsibo errepikakorra. Adiktuek beren
buruak engainatzen dituzte beren portaerak egiten duen kaltea ez onartuz. Kalteak beraientzat,
familiarekin, lagunekin, lankideekin eta komunitatearekin.

Dauden menpekotasunak

HUTSAK:
(moralki
onartezina)

Adrenalina

Jaten (baino gehiago)

Erosketak

Alkohola

Jokoa

Erretzea

Drogak

Pornografia

Teknologia berriak

Mendekotasunak (drogazaleak) diraezjakina

(penagarria) ! Haiek dira

(ergela) , sinesgarria (ergela) eta ahula

erantzukizunak aldi bakoitzean.

Mendekotasuna engainagarria da! Adiktuek ez dute uste adikzioa dutenik, gozatzen
eta bizitza mantentzen duten bitartean.
Errealki, menpekotasunak mendekotasunen banakotasuna eta askatasunak mugatzen
dituzte, portaeran murriztu egiten baitira. Alferrikako bihurtzen dira. Zama handiagoa
bihurtzen dira familia, lagunak, komunitatea. Azkenean, komunitateak bere bizitza
eramango du.
Legez kanpoko mendekotasuna duten adikzioek
beren ohituraren isilpeko izaera dute! Legez kanpoko
mendekotasunek espetxealdia eta norberaren
errespetua galtzea eragiten dute. Komunitateak bere
bizitza zuzentzen du.

Adiktuak ezjakinak dira (ergela) , sinesgarria (ergela) eta ahula (penagarria) !

Jendea adikzioa denean, bere gozamena ohitura betetzera eta erretiratzea berriro
bizitzera bideratzen da. Menpekotasunik gabeko zoriontasunerako ahalmen osoa
osatzen duten esperientzia sorta osoa baino. Betebehar zibila: beti eduki addics
erantzule.
Menpekotasuna mehatxu bihurtzen da norberarentzat, familiarekin, lagunekin eta komunitatearekin . Ilusiozkoak,
moralak, desleialak, iruzurrak, berekoiak, axolagabeak eta antisozialak bihurtzen dira. Betebehar zibila,
beti ere txostenak.
Adikzioei laguntza psikiatrikoa ematen zaie eta laguntza laguntza taldeetan sartzen dira.

Errepikatutako adiktuak berrogeialdietan daude komunitatea bereziki gaztea babesteko.
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1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

ADIKZIOA - Otoitza

Menpekotasun-eguna 12.2.7.

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari
leial xumeena (1 st izena)
Lagun iezadazu adikzioa izaten

Lagundu gizakiari menpekotasunak izaten
Zigortu mendekotasunen hornitzaileak bizitzan eta bizitza bizian Utzi
komunitate hau mendekotasunik gabe

Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Mendekotasun Egunean erabiltzen da!

Adrenalina Menpekotasuna
Adrenalina, neurotransmisore gisa jokatzen duen hormona da. Gorputzaren osotasun
fisikoarentzako mehatxu baten aurrean estres erreakzioaren kausa nagusia da. Gorpua
larrialdietako erreserbekin dabil.
Gehiegizko parte hartzea aerobicean, auto lasterketetan, footingean, sky-urpekaritzan, ...

Parte-hartzaileak jarduera honen adrenalina bizkortu egiten dira.
Adikzio hauek depresioa izaten dute "presarik" lortu ezin dutenean.

Adrenalina odolera askatzen denean. Bihotz-taupadak eta odol-presioa handitzen jarduten
du, ikasleak dilatatzen ditu, odoleko azukre-maila igotzen du eta odol-fluxua larruazaletik eta
barruko organoetatik desbideratzen du. Etengabe haserre, errudun edo kezkatuta dauden
pertsonek adrenalina hormona pizten dute, beste ezer egiten ez badute ere. Haserre,
kezkatuta: gogoeta egin.

Abiadura beharra adrenalina gaitza da. Lasterketa orok adren bat ematen du
- aline presarik. Irabazteak are presa handiagoa ematen du. Giza gorputza ez zegoen abiadurarako
diseinatuta. Haien abiadura ez da beharrezkoa. Irabaztea berekoia da.
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Irabazleek gehiago nahi izatea eragiten dute.
Antsietateagatik leeds galtzea. Antsietate horrek etsipena eragiten
du. Kosta ahala kosta irabazi nahi izatea
(iruzurra, substantzien gehiegikeria, irabazteko hil, ...) .

Jokabide antisozialak adrenalina bizkor ematen du. Zenbat eta haserreagoak
izan, haserreak orduan eta handiagoak dira. Galdetu edozein punk errepide
terrorista (erretzea, gurpilak, mozketa, errepide bat bultzatzea, ataka, oso
ozena, ..) , koadrila

kidea (jazarpena, bandalismoa, indarkeria) , serie-hiltzailea (beldurra, mina, heriotza eragiten du) . Jokabide
antisoziala komunitatearen mehatxua da eta prozesatua da ANDEREA R1-7 Betebehar zibila da
salatzea, errepideko tratua, gidatze arriskutsua, istripuak, beste edozein jazarpen mota, bandalismoa,
indarkeria.

Jarduera arriskutsuak (aurrerapena, zirrara bilatzea, ..) eman adrenalina.
Bestela irabazleek presarik lortu ezin dutenek jarduera arriskutsuak egiten dituzte. Jarduera horiek
zauritu, hil eta beste batzuk arriskuan jartzen dituzten kopiatzaileak bultzatzen dituzte. Jarduera
arriskutsuak (Da) amaiera, ANDEREA R2 . Jendeak erreskate eta mediku gastuak ordaindu behar ditu.

Adrenalina zalea izatea gaixotasuna da. Bilatu laguntza! ORAIN!

Alkohola Menpekotasuna
Alkohola edarien eta janariaren bidez kontsumitzen da. Alkohola kontsumitzeak portaera aldaketak
eragiten ditu (mozkortasuna) . Mozkortasuna (alkoholismoa)

da istripuen, erasoen, bortxaketen, bandalismoen arrazoi nagusia. Mozkorrak zama,
traba eta mehatxua dira komunitatearentzat, epaitu.

Alkoholismoa alkohola kontsumitzeko behar larria da.
Adikzio guztiak bezala, alkoholikoek beren behar berekoiak besteen eta komunitatearen
gainetik jartzen dituzte. Alkoholikoek eskean, maileguetan eta lapurretan arituko dira trago
bat hartzeko! Alkoholikoek tratamendua behar dute. Tratamendua lehortzean datza!
Tratamendua ez da
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sendabidea. Laster berriro alkoholikoak mozkorrak dira!

Alkoholikoen laguntza onena Alkoholaren erabilgarritasuna gelditzea da.

Alkoholaren ekoizpena, merkaturatzea eta banaketa, AMAITU!

ZERO TOLERANTZIA ALKOHOLARA !!!

C HR ISTIANITY da hedatzeko kausa nagusia A alkoholismoa.
Christian Idol (idolo faltsua) Jesus (Mesias faltsua) kristauei edateko esan zien

Alkohola (ardo beltza) . Kristauek alkohola edaten dute
erlijio-bileretan eta erlijio gabekoak.
Christian HE eta SHEk alkohola edaten dute estali aurretik.
Christian SHE etengabe alkohola edaten haurdunaldian eta
edoskitzaroan. Guraso kristauek haurrak alkohola edatera
bultzatzen dituzte. Guraso kristauak guraso txarrak dira!

Kristau gaztea Alkoholarekin kenduta. Nahastean, elizan ikusten da,
apaiza, gurasoak, bizilagunak, lagunak eta beste edaten dute (guzzle) Alkohola.
Kristau gazte batek gurasoek alkohola etxean edaten dutela ikusten
dute, funtzioak eta denbora librea. Kristau gaztea (BERA, BERA)
beren adin-taldean sozializatzean parekideen presioa bingedrink-era
onargarria izan dadin. Gazte kristaua HE mozkortu egiten da bikotekide
edo bortxatzeko mozkortuta.

Biak "Trash" bihurtzen dira. Lotsa, Shun, Trash!
Monje kristauek ezin zuten inspirazio espiritualik aurkitu otoitzak eginez,
Liburu Santuak irakurrita. Alkoholarengana jo zuen inspirazio espirituala
lortzeko. Pozik ez, monjeek beren Alkohola ekoizten zuten. Alkohola
ekoizteak eta edateak etengabe mantentzen zituen fraideak mozkorraldi
izugarri batean. Orain argibideak zituzten (la la land) .
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Eskola Katolikoak Tabernak bezalakoak dira. Zuzendariek taberna bat dute (alkohol garestia) ,
irakasleen klub sozialak taberna bat du. Administrazioak ardoa du

(merkea) nahaspila eta dirua biltzeko.

Ostiral eta larunbatero Bash, Rape and Kill mozkortutako kristauak.
Igandean Barkatuko dutela aitortzen dute. Trago bat hartzera nahastera joan ondoren (alkoholikoa)
. Elizaren ondoren edateko edaria hartzen dute lagunekin, familiarekin. Binge-drink kristauak dira
"Etxeko Biolentzia" ren kausa nagusia. 1 JAINKOA atsekabetuta dago, ez du barkatuko. Baina
eskatu kontuak! Gizakiak ere bai. Mozkor guztiak erantzule izaten dira.

Alkoholaren kontsumoa bultzatzen duen kristautasuna ez da onargarria erlijio edo
kultu gisa. 1 JAINKOA ez du nahi Gizateriak bere osasuna Alkohola kontsumituz
suntsitzea. 1 JAINKOA etsita dago
(batez ere guraso kristauak) Alkoholarekiko kristau mendekotasuna.

Ezetz esan kristautasunari !!! Alkoholari EZETZ esan !!!
MU ST - DO:
Hura ez da HE mozkorrarekin lotzea. HORI ez da mozkorrarekin lotuko. Haurdunaldian edaten
duen etxean atxilotua izaten da. Bularra edoskitzen duen bitartean etxean atxilotuta jartzen da.
Komunitate guztiek zaintzeko betebeharra dute jaio gabeko, jaioberri bakoitzarekiko. ALKOHOLIKOAK
EZ dira egokiak guraso izateko. Harrera gurasoek alkoholikoa hazten dute SHEren haurra.

Adin txikiko seme-alabak dituzten gurasoak (BERA 17, BERA 18) Alkohola edaten dutenak onartezinak
dira. Komunitate guztiek zaintzeko betebeharra dute haur txikiekin. Guraso alkoholikoak ezkontza santuko
kontratua bertan behera geratzen da adingabeko seme-alabak harrera gurasoek hazitakoak direla

Hezkuntza-instalazioak alkoholik gabekoak dira. Hezitzaileak (Zuzendariak, irakasleak,
administratzaileak) Ekarri, kontsumitzen duten alkohola kentzen dute, debekatu egiten dute
eskoletatik. Christian Education-instalazioak hezkuntza publikora transferitzen dira (kalte-ordainik
gabe) . Hezitzaile kristauak (Zuzendariak, irakasleak, administratzaileak) kendu eta debekatu egiten
dituzte Hezkuntzatik. Haien eskola-tabernak eraitsita daude Alkohola suntsituta!

Komunitate guztiak (Shire) bere jendearekiko zaintza betebeharra du. Komunitateko mehatxu batek
alkohola eduki behar du, desagerrarazi. Shire bakoitza da
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debekatu alkohola eta ezarri debekua. Probintziak Alkoholaren ekoizpena eta
banaketa debekatzen ditu . Legez kanpoko ekoizpena, Alkoholaren banaketa
auzipetuta dago ANDEREA R6 . Alkoholaren ekoizpena, banaketa eten eta
itxi egiten da. Ez da konpentsaziorik ematen. Alkohola suntsitzen da.

Ukatu eliza kristauak, kultuen karitate egoera, zerga salbuespena. Mozkortuta egotea delitu
bihurtu, ANDEREA R2 Mozkorrentzako fidantzarik ez.

Edaten ari den edozein delitu bikoiztu egiten da (x2) Errehabilitazioa.

Ura iragazi
osasun onerako !!!

Drogak Menpekotasuna

Ezagutzen da adimena aldatzen duten substantziak
(drogak) txarrak dira giza gorputzarentzat. Hala ere, Droga-Zaletasunen%
99ak drogak aukeratzen ditu. Ezohiko mutuak dira edo komunitatearen
aurkakoak. Ez zaitez errukitu droga-drogazaleekin, haien arazoa norberak
sortua da.
Kaiola komunitateari mehatxu hauek, ANDEREA R4 . Fabrikatzaileak, banatzaileak,
adimena aldatzeko substantzien hornitzaileak, legez kanpokoak edo legeztatuak,
kaiolatuta daude, ANDEREA R7 .

Adimena aldatzen duten substantzien legeztatzea lege zigor
bat da, alderantzizkoa dena.
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Substantzia aldatzearen eraginpean egondako edozein delitu (k) hirukoak (x3) Errehabilitazioa.
Alkoholaren eta adimena aldatzen duten substantzien eraginpean egotea
Errehabilitazioa 5 biderkagai handitzen da (x5) .

ZERO TOLERANTZIA to
SUBSTANTZIA ALDAKETAK
Jaten ( baino gehiago) Menpekotasuna
Jatea ezinbestekoa da, hori gabe ezin gara bizi. Jatea beharrezkoa da, gehiegizko elikadura
menpekotasuna da. Gehiegiketak (Blubber-People) litekeena da lortzea, larderia, izerdi gehiago lortzea,
errazago nekatzea, egokitzen zaizkion tresneria aurkitzeko arazoak, aulkiak estuak deserosoak izatea,
oinetakoen lokarriak lotzea, arteriak estututa izatea, hipertentsio arteriala, diabetesa hartzea, gazteago
hiltzea, litekeena da haur lodiak izatea .

Lupa hipopotamo eta baleentzako ona da. Gizakientzat larru gehiegi gaitza da. Gehiegizko
pisua izateak arnasa areagotzen du, letargia da, nekatzen da, gaixotasun gehiago izaten ditu,
norberaren, familiakoen, lagunen, lankideen, komunitatearen zama bihurtzen da. Gehiegizko
pisua izatea ez da onargarria. Komunitateak laguntzeko betebehar amorala eta herritarra du.

Oturuntza, Jaia, Smorgasbord, otordu luzeak jateko mota daude kanpoan. Gehiago
jatea kanpoan dago. Jan bitartean Alkohola kontsumitzea kanpoan dago. Basamortuak
kanpoan daude. Zati txikiak jatea barruan dago! Ura edatea otorduekin dago! Ariketa
fisikoa da!
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Utzi lotsagabekeria izateari. Azkenean, alkohola
edukitzea, edulkoratzaile artifizialak janari edo
edarietan erabiltzea. Murriztu biziki edulkoratzaile
naturalak erabiliz, murriztu sodio kontsumoa, erabili
iodatutako gatza soilik. Utzi fabrikatutako janaria
jateari. Ez har ezazu eguneko 100g haragi bitxiak
barne.

Erreserbatu zaindariaren zaindariaren 'Eguneroko Errutina'. Bazkari bakoitzeko jaten duzun kopurua
murriztu. Edan gozorik gabeko edariak. Saihestu edari fisikoa.

Egin eguneko eta gaueko ariketak. Behatu 'Gau-toki-itxiera'. Otoitz egin:

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

BLUBBER - Otoitza

Osasun oneko eguna 12.1.7

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena)
Eskerrik asko Eguneroko edaria eta janaria hornitzeagatik Lagun
iezadazu gehiegi jan eta ez bihurtzen

Egunero janari zati txikiak merezi izaten ahalegintzen naiz. Osasun arazo
latzak salbatu ditzaten. 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Lodi jendeak otoitz hau erabiltzen du jario bakoitzaren aurretik!

ZERO TOLERANTZIA Blubber-i
Jokoa Menpekotasuna
Jokoak gizakiaren ahultasuna, engainua erabiltzen ditu miseria, pobrezia gizabanakoen,
familien eta komunitatearengana eramateko. Jokoaren sustatzaileek etsi egiten dute. Jokoak
apustuak hartzen ditu (edozertan) , loteriak
(bertan egon behar duzu irabazteko) , espekulatzen (apustuen aktiboen balioak handitu egingo dira) estaldura
(aseguruak, etorkizunak, aukerak, ..) . Ez sentitu apustulariengatik. Norbanako ahulak, berekoiak eta
mutuak, irabazi gabeko aberastasuna merezi dutela uste dute. Ez dute. Egin kontuak.
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Herrien ahultasuna aprobetxatzea delitua da, kaiolan jokoen emaileek, ANDEREA R7 . Joko-lekuak
(Apustu dendak, Etorkizuneko trukeak, Kasinoak, Errealitate entretenimendua, Burtsak) itxita
daude. Konfisatu irabazi guztiak, joko hornitzaileen aktiboak eta apustu profesionalak (funts-kudeatzailea,
lur-espekulatzaileak, akzio-merkatariak, etorkizuneko merkatariak,
. . ) . Utzi: Freehold (Inbertsio ondasunak) . Irabazten duten banakoek (errealitateko

entretenimendu irabazleak barne) ,% 100eko zerga galdu irabazietan. Ordeztu, erantzule egin, ANDEREA
R7 Jokoa ahalbidetzen duen gobernua

Errealitateko entretenimendu parte-hartzaileak dira jokalari
lotsagarrienak. Nazkagarri jokatzen dute, traizionatu, engainatu,
beren burua eta besteenak umiliatzen dituzte, gezurra esaten
dute, irabazten duten jokoa. Irabazleek irabaziak% 100eko zerga
irabazten dituzte. Lortu gabeko errenta zergapetzen da. Shun
jokalariak.

Jokalariak pertsona txar mutuak, engainatuak eta berekoiak
dira. Joko-hornitzaileak iruzurrezko parasito harrapariak
dira. Biak TXARRAK dira eta kontuak ematen dituzte.

Jokoa ahalbidetzen duen gobernua ordezkatu, auzipetu, ANDEREA R7 !

ZERO TOLERANTZIA Jokoarekiko
Pornografia Menpekotasuna
Pornografia gutizia immorala irudikatzen duen entretenimendua da. Hori ikusteak azkenean
gehiago, bitxiagoak, nazkagarriagoak, gaiztoagoak eta gaixotasun gehiago nahi izatea dakar. Pornografia
mendekotasun perbertitua.
Pornografia hornitzaileek nahi eta nahi ez duten parte-hartzaileengan
oinarritzen dira. Hornitzaile hauek Alkohola, drogazaleak, dementzia
duten adinekoak, haur esklaboak, aisialdian parte hartzeko ustiatzen
dituzte.
Pornograpy hornitzaileak kaiolan daude. ANDEREA R7

Pornografia onartzen duen gobernua ordezkatu, kobratu, ANDEREA R7
Irrika immorala (pornografia) biluztasuna irudikatzen duen entretenimendua da,
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auto-sailkapena, estaltzea: animaliekin, haurrekin, genero berekoa, kontrakoa, transgeneroa. Hornitzaileak
(komunikabideak, guneak) entretenimendu mota hau itxi egiten da eta ANDEREA R7 . Shire-k
pornografia guztia suntsitzen du. Pertsona bihurtzaileek laguntza bilatu behar dute.

Ezabatu ezabatu birusa, .. Pornografia
Erosketak Menpekotasuna
Denda batean sartzen zara, ezin duzu erosketak egin gabe irten. Produktu berri bat kaleratzen da
edo urtero ½ 'Salmenta', denda baten kanpoan zaude ordu askotan, 1 izan behar duzu st produktua
lortzeko (k) . Adikzioa zara! Denda bat
- ping junkie! Laguntza behar duzu. CG Gathering-ek, Shirek laguntza eskaintzen du.
Greedy Profiteers-ek adikzio hauek bere onerako erabiltzen ditu. Merkaturatzaileek zerbait berria sortzen
dute (normalean beharrezkoa ez dena, zaborra) . Ondoren merkaturatu denek izan behar duten zerbait
bezala.

Publizitate kanpaina, batez ere, erosketa erosketei zuzenduta dago. Junk-ekin
erosketa-menpekoen hornitzaileak zabor, zabor iturri handia dira. Adverti
funtsezkoak ez diren muturren inguruan kantatzen dute. Junk-mail helbidera
bidaltzea
postontziak amaitzen dira, arau-hausteak: ANDEREA R4 . Ezinbestekoek% 50eko zerga gehigarria dute (zaborra) kobratu.
Erosketak egiteko drogak laguntza eskatzen dute.

Burmuin gutxi erabiltzen dutenek, asperdura jasaten dutenek, denbora inaktibo gehiegi dute, diru
gehiegi, erosketak egiten pasatzen dute. Pasa ezazu denbora boluntario gisa, aberasgarriagoa da. Sozializatzeagatik
joatea Gathering-era.

Erretzea Menpekotasuna
Erretzea mendekotasuna, giza miseria! Erretzaileek ahotik kiratsa
egiten dute, arropek kiratsa ematen dute gela batean. Haien
errautsak eta ipurdiak nonahi daude. Gizabanako zikinak,
nazkagarriak eta kiratsak dira. Ihes egin itzazu! Lotsa itzazu.

Erretzaileak osasunerako arriskua du bere buruarentzat. Ezpainak,
hortzak, gomak, ahoa, eztarria, trakearen eta biriken gaixotasunak
erretzen dituzte, komunitatearen zama.

11

1 FEDE 16.01.3.1 NAtm
Legea ematen duen manifestua Idatzita dagoen bezala izango da!

1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren zaintzaileen zaindariak

www.universecustodianguardians.org

Erretzaileak alferrak dira ke-hausteak, auto-eragindako gaixotasunak hartzen.
Erretzaileak besteentzako osasunerako arriskua dira. Haurdun dauden erretzaileek jaiotakoei min egiten
diete. Jaio ondoren jaioberri hauei osasun arazoak dituzten bizitzara kondenatuta daude. Agian
deformazioak, desgaitasunak izan ditzakete. Jaio gabeko minak egitea: ANDEREA R3 Erretzen dituzten
gurasoen seme-alabek kalte-ordainak eskatu beharko dizkiete gurasoei.

Erretzaileak arduragabekeria dira. Suteak hasten dituzte: etxeak, belarra,
basoa. Kontuak ematen zaizkie, ANDEREA R4
eta kalte-ordaina ordaindu. Erretzaileek zauritutako pertsonak edo
animaliak jaurtitzen dituzte, ANDEREA R5 Erretzaileek pertsonak edo
animaliak hil zituzten, ANDEREA R6

Ke pasiboa (eraso) min egiten du jendeak. Ke pasiboa sortzen duten erretzaileak auzipetuta daude, ANDEREA
R3 . Entitateak (entretenimendua, aisia, lana
. . ) erretzea ahalbidetzen dutenak epaitzen dira, ANDEREA R3 eta konpentsazioa ordaindu behar dute. Erretzea
baimentzen duten gobernuak ordezkatzen dira eta ANDEREA R7 .

1951n * erretzea osasuntsu ez dela mehatxu larria dela ezarri zen.
Erretzea 'Debekatu' ez zuten Gobernuko eta Gobernuko agentziek / sailek ezin izan zuten zerbitzatu,
komunitatea babestu zuten. Atzera begirako legeria onartzen da, errudun horiek lortzen dute, ANDEREA R7
.

* Egutegi Paganoa

Sustatzen duen edozein pertsona, talde, enpresa edo bestelako entitate (aholkularitza, marketina,
dohainik) , baimentzen du (gurasoak, irakasleak, lana, klubak, jantokiak, aisialdirako tokia) , irabaziak (hornitzaileak,
fabrikatzaileak, garraiatzaileak, handizkako saltzaileak, txikizkariak) , "Ketuak" eta / edo erretzeko
osagarriak eskuragarri jartzen ditu, ANDEREA / R7

Ez du axola zer duen 'Keak'.

Erretzea da osasunerako
arriskua.
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ERRETZEKO ZERO TOLERANTZIA !!
Teknologia berriak Menpekotasuna
Teknologia berrien zale amorratuak izan daitezke. Saltoki baten kanpoaldean kanpatzen dute prezio
handiko tramankulu berria erosteko zain. Zein tontakeria!

Teknologia Berriko zaleek "Erosketak-Menpekotasuna" -ren mutazio tontoa dira.

Hondakinen kausa handiena dira. Lan egiten duten eta erabilerarako data luzea duten ondasunak
baztertzen dituzte. Inoiz ez dute beren teknologia berria erabiltzen ikasten. Ez dutelako nahikoa
denbora. Zaletasun hauek epe luzeko produktuak botatzeko erabilgarri bihurtzen dituzte.
Kutsatzaileak dira. LASAI, LOTSA!
Teknologia berri gehienak ez dira birziklagarriak. Hondakinak botatzeko probak sortzea

- Shire batentzako etorkizuneko belaunaldiak. Adibidez, mikrotxip fabrikatzaile batek txipa berria
ateratzen du 6 hilean behin, Teknologia Berriko drogazaleak artatzeko . Ezin hobeto funtzionatzen
duten txipak baztertu egiten dira. Zein hondakina. Ingurumen-bandalismoa. Fabrikatzailea,
banatzailea, ANDEREA R7!

Komunitateak jarraibideak ezarri behar ditu. CG irtenbidea, produktu berri guztiek 7 urteko
iraupena dute. Ezin da eredu berri batekin ordezkatu 7 urtez. Urratu, ANDEREA R7!

Pertsonak, drogak sortzen dituzten erakundeak, menpekotasuna elikatzen
dutenak gaitzesgarriak, moralak, gaizkileak dira.

Kontuak ematen zaizkie: ANDEREA R7 !
OHAR !! Hau "Adikzio" guztiei dagokie. Adin txikikoen gurasoak (17 BERA, 18 BERA) kontuak dira. ANDEREA
R1 , 1 st delitua, 2 nd iraina ANDEREA R2 , seme-alaba guztiak askatu. Ezin dira beste adingabe batzuk
zaindu.

2 huts eginez gero:

Kanibalismoa

Kanibalismoa giza gorputzaren janaria harategia da. Edo beste gizaki batzuetara landareak edo
esperimentuak egiteko. Kanibalismoa itxurak lortzeko gorputz bat mutilatzen ari da (hutsalkeria) ,
banda kriminaleko kide izatea, erlijioa.
Custodian Guardian edozein kanibalismoren aurka dago.

Giza-gorputzeko atalak jan, giza-gorputzeko fluidoak edan. Primitiboa ez al da onargarria
eboluzionatutako pertsona zibilizatuentzat? Sinbolikoa egiten denean ere.
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Adibidez, kristauak (paganoak) giza gorputza kontsumitzen duen nahastean (galletak jaten) , odola
edaten (alkohola guzzling) . Erritual hau amaitzen da. Paganismoa amaitzen da. LASAI, LOTSATU

Kanibalismoa gizaki edo animalia zatiak gorputz batetik bestera
transplantatzeko erabiltzen da. Zati batzuk benetan birsortu egin dira (labratory,
animaliak) , gero transplantatu. Gorputz-fluidoen transmisioa gorputzetik
gorputzera. Biak transplantatu
, transfusio amaiera. 1 JAINKOA Diseinuak hasiera, amaiera du.
Transplanteek, Transfusioak bizitza luzatu dezakete. Interesatzen 1 JAINKOA hasierako
eta bukaerako diseinua.

Kanibalismoa itxura lortzeko giza gorputza mutilatzen ari da (kirurgia
estetikoa, inplanteak) , gaizkile bandetakoak (anputazioa, tatuajea,
gorputz-zulaketa) , erlijioa (gorputz zulaketa, erdainketa, orbain, tatuaje) .
Kanibalismoa SHE arrautzak kentzen ari da 'Testtube Haurtxoak'
sortzeko (Munstro haurtxoak) . Hori guztia amaitzen da.

Kirurgia estetikoa gaixotasun edo istripu baten ondorioz desitxuratuta dagoenean bakarrik erabiltzen
da. Ez da selektiboa, berekoi hutsaltasunari erantzuten diona.

Osasunerako baliabideak ez dira alferrik galtzen banitatearen proiektuetan. Ebakuntza selektiboa egiten
duen edozein profesionalek baja ematen du, ANDEREA R6

Gaizkile bandetako kide izatearen zati diren mutazioak (anputazioa, tatuajea, gorputz zulaketa) ,
talde erlijiosoak (gorputz zulaketa, erdainketa, orbain, tatuaje) , GELDITU! Mutalitatea komunitateko
delitua da, iraina 1 JAINKOA! Kontuak ematea (ikusi koadrilak) ANDEREA R , Bizitza aldia
aplikatzen da.

Erreproduzitu ezin duen, harrera-guraso bihurtzen edo adoptatzen ez duena. EZ du "Munstro
haurtxoak". "Munstro haurren" sortzaileak profesionalen akreditazio bajak eta baja ematen dira,
kaiolatuta daude, ANDEREA R7 .

Kanibalismoa, mutilazioa ... entretenimenduan
(jolasak, bideoa, ...) amaitzen da. Aurretik aipatutako irudikapena,
Shire suntsitzen du. Ekoizten, banatzen, erakusten duten pertsonak (jendaurrean)
entretenimendu mota hau lortzen da, ANDEREA R7 .

Kanabalismoa, mutilazioa delituak dira
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Hutsegitea 3:

Inbidia

Inbidia, beste norbaitek sortutako irrika nahigabea, itxura, zortea, ospea, ondasunak,
ezaugarriak, trebetasunak, talentua, ... Envi ez ezik
- Inbidiarengatik zorigaiztoko pertsona asko da, baina besteei ere zorigaitza eragin
nahi die. Inbidia dutenek 'Shaden- freude' ere adierazten dute (plazerra hartzen) besteen
zorigaitzean.
Inbidia duen pertsona batek arerioaren abantaila gainditzeko edo desegiteko motibatzen du bere
burua. Desinformazioa hasten dute, zurrumurruak (bizkarrean labankada) aurkarien ospea
suntsitzeko. Arerio baten aurkako ekintza erne egiten dute.

Inbidia duen pertsona batek itsu egiten du bere bizitzan dituen gauza onekin.

Besteek nahi dituzten gauzetan soilik jartzen dute arreta. Horrek gaixotu egiten ditu
inbidia, gorrotoa. Gaizkile, bortitz bihur daitezke.
Inbidia dutenek laguntza behar dute. Berriro heztea behar dute. 1 FEDE eta 'Lege
emaileen manifestua' besarkatu behar dituzte. Gainera, gogoeta egiten hasiko dira (barruko
lasaitasuna aurkitu) . Aldatzen ez diren bekaizkeriak erantzule dira.

Inbidia "huts" emozional arriskutsua da. Inbidia duen pertsona batek huts egiten gainditzen saiatu behar du. Behar
bada laguntza bila ezazu. Beste pertsona batek inbidia duen pertsona bat nabaritzen du. Laguntzeko dira. Inbidia
gainditzea komunitatearen zeregina da.

Inbidia ez dadila estutu, ..
Hutsegitea 4:

Kalterik

Kalterik egitea zin bat urratzen ari da, promesa egia ez dena zin eginez edo zinpean
agindutakoa baztertuz. Kalterik nahita egiten da
- Epaitegi edo auzitegietan froga faltsuak eman ditu. Kalterik gezurrezko salaketa edo gezurrezko
deklarazioa egiten ari da poliziari. Kaltea delitua da, ANDEREA R3

Pertsona batek bere burua justizia judizialetik kanpo epaitu dezake, legea betearaztea.
Lanean, etxean, lagunengana, .. Jokaera mota honekin lotzen dira hitz hauek: ezkutatzea,
estaltzea, engainua, engainua, alegia, desleialtasuna, distortsioa, okerrak, fabrikazioa,
faltsukeria, falazia,
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faltsukeria, faltsukeria, iruzurra, iruzurra, zuntz, fikzioa, irudia, egia erdia, hogwash, itxurakeria,
faltsutasuna, ipuin garaia, haria.

Zigorrik gabeko perjurioa perjurio inmorala da. Portaera gaitzesgarria! Ahuldu egiten du,
konfiantza eta komunitatearen harmonia. Jokaera mota honek errieta eta lotsatzea
merezi du. Zigor perjurioak ahultzen du, Justiziak Egiaren aurkikuntza. ANDEREA R3

Zaletasuna, jokabide gaitzesgarria.

LOTSU LOTSU
5 huts eginez gero:

Espoliazioa

Arpilatzea emozionala, intelektuala edo fisikoa izan daiteke. Lapurretarekin lotutako hitzak: lapurreta, delitua,
desbideratzea, garraiatzea, lapurreta, altxatzea, harrapakina, lapurreta, harrapaketak, bilketak, ehiza lapurreta,
raid, suntsipena, erauzketa, lapurreta, lapurreta, lapurreta, lapurreta, lapurreta, lapurreta, ... Hau huts egitea da.
Krimena.

Arpilatze emozionalak engainuz lortutako afektuak edo mesedeak esan nahi du.

Espoliazio mota hau immorala da: Shaming and Shunning eragiten du.
Badago lapurreta emozionala delitua: menpekotasuna, xantaia, bahiketa, ANDEREA R7
.
Espoliazio intelektuala legez kanpo lortzen da Jabetza intelektuala, ezagutzak, identifikazio
pertsonala, ... Planifikatutako espoliazio intelektuala delitua da, ANDEREA R5 . Delitu bat lapurreta
intelektual oportunista, ANDEREA R4 .

Ohar! Shire jabetzako jabetza intelektuala ezin dute multinazionalek erabili.

Arpilatze fisikoa legez kanpo lortutako ondasunak edo dirua esan nahi du. Aurreikusitako fisikoa
arpilatzea delitua, ANDEREA R5 . Delitu bat espoliatzeko aukera fisikoa ANDEREA R4 .

Atzerriko jabeak (atzerriko multinazionalak barne) konpromisoa hartu
espoliazio intelektuala edo fisikoa globala erabiltzean.
Atzerriko jabeek tokian tokiko jakintza arpilatzen, aberastasunak piratak dira, ANDEREA R6 . Tokiko
entitateak tokian tokiko jakintza, aberastasuna piratak arpilatzen dituzte, ANDEREA R6 . Multinazionalek
tokian tokiko jakintza arpilatzen dute, aberastasuna piratak dira, ANDEREA R6 . Gobernu
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"Pirateria" ahalbidetzen dutenek beren jendea traizionatzen dute. Ordezkatu eta erantzukizunpean jartzen da, ANDEREA
R7 .

Arpilatzaileen erantzule izan, beti
6 huts eginez gero:

Berekoia ( Gaizkiaren katea )

Pertsona batek, talde batek edo erakundeak besteekiko, komunitateak kontuan hartu behar ez duten
berekoikeria, ekintza edo motiboa. Berekoikeria norberaren irabaziaz edo plazeraz arduratzen da batez
ere. Egoismoa kausa da, Gaizkiaren Katearen 7 loturen eragina:

Gutizia > Irabaziak > Aberastasuna > Hondakinak > Elitismoa > Apartheid-a >
Bidegabekeria .

7 estekek mutazio esteka gaizto ugari dituzte:

Ezkaba-kirola ~ Kreditu-hornitzailea ~ Gezurrezko ontziak ~ Ondarea
~ Atzerriko jabetza ~
Frankizia ~ Doako jabetza ~ Globalizazioa ~
Merkataritza-gune ~ Zerga saihestea ~ Irabazi gabea ~
Batasuna ~ Unibertsitatea ~ Karitatea ~

Gaizkiaren katea komunitateko gaixotasuna da
Berekoikeria, ustelkeria, bidegabekeria sintomak dituen gaixotasuna.
Tokian tokiko komunitate on batek etxerik gabe ditu

(zaborrontzietan lo egitea) azpiko elikadura
(zaborra jaten) , borrokan (zor-biltzaileek jazarria,
jazarpena, jazarpena, ..) jendea.

Jende asko behar guztien beharrik gabe doa
- eguna zuzenean (janaria, ur garbia, arropa duina eta aterpetxe
merkea, erosoa, segurua) . Behartsu diren pertsona horiek sarritan
eragiten duten miserian bizi dira
substantzien gehiegikeria (erretzea, alkohola eta adimena aldatzeko substantziak) .

Hau da "Gaizkiaren katea" bizi duen komunitate berekoia, giza duintasunaren betebeharra
hutsean utziz. Hau al da zure komunitatea? Hala bada, zure betebeharra da gauzak
aldatzea. Hori egin ezean, morala da Evil is Anti 1 JAINKOA. Gaitza ondasunak kendu,
kaiolatu, ANDEREA R6
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1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

GAIZKIAREN KATEA - Otoitza
Maitea 1JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena)
Evil of Chain-eko kideei erantzukizunak eskatzen laguntzeko laguntza eskatzen du
Chain of Evil kideek orain zigortzea eta Afterlife-n galdetzen du Chain of Evil-eko
kideak.
Gloriarako 1JAINKOA & Gizateriaren Ongia
Erabili otoitz hau Gaizkiaren Kateko kideren batekin topo egiten duzun bakoitzean:
Pertsona, Elkartea, Korporazioa, Erakundea, Gobernua, ...

GOGORRA > 'Gaizkiaren katea' pertsona batek, talde batek, erakunde
batek edo gobernu batek gehiago izatea nahi dutenean hasten da (gauza
materialak, eraginak, boterea) beste edozein pertsona, talde, erakunde edo
gobernu baino.
Gutizia jabetza pribatua da, jabetza intelektuala aldarrikatzen du, negatiboa da, jabetza librea da, zerga saihesten
da, zerga kengarriak diren dohaintzak, espekulatzen da, langileak esplotatzen ditu (aldi baterako enplegua,
esklabutza, ordaindutakoa, osasungaitza, adin txikikoa, ordaindu gabeko ordu estrak, segurtasunik gabea, lan
gehiago, azkarragoa ...) .

Gutizia jabetza pribatua da (kapitalismoa) . Jabetza pribatuak partekatzea ez dakar.
Elitismo harroputza da. Aktiboen jabetza pribatua, IP
(Jabetza Intelektuala) amaitzen da. Barne aktiboak eta IP transferitzen dira

(kalte-ordainik gabe) Shire-ra '. Negozioak bihurtzen dira (konpentsaziorik ez) ' CROn ' ( Irabazi
asmorik gabeko Komunitateko Korrika) !
Gutizia espekulatzen ari da (jokoa) aktiboen balioak, prezioak, irabazi gabeko sarrerak handituko
direla. Artifizialki espekulatzeak kostuak areagotzen ditu, kreditu-zorra (beste herri batzuen dirua
erabiliz) erosgarritasuna murriztuz. Espekulazioa Komunitatearen Aurkakoa da, morala amaitzen da!
Negatiboak, Freehold bertan behera uzten dira! Izakinak, Etorkizuneko Trukeak itxita daude!
Negoziazioa, estaldura amaitzen da!

Gutizia zerga saihestea da (zerga kengarriak diren dohaintzak, zergak gutxitzea,
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zerga aterpe) , komunitateari lapurreta egitea. Zerga saihestea delitua da,
ANDEREA R6 . Zerga kengarrien dohaintza ustelkeria da. Zerga kengarriak diren dohaintzak amaitzen dira,
zergak gutxitzen dituztenak, zerga babesteko eskualdeak itxita daude!

Gutizia aberastasuna sortzen du Apartheid! Aberastasuna-Apartheid da Justiziako
epaileen kausa nagusia! Aberastasuna-Apartheid, Bidegabekeriak immoralak dira,
Komunitatearen Aurkakoak, 1 JAINKOA.

EndWealth-Apartheid orain !!!
Gutizia langileak esplotatzen ari da. Greedy Profiteering Bosses-ek erabiltzen du. Esklabo gidariaren kredoa: aldi
baterako enplegua, esklabutza, adin txikikoa, ordaindutakoa, osasungaitza, ordaindu gabeko ordu estrak,
segurtasunik gabea, lan gehiago, azkarrago. Kredo hori immorala da, osasungaitza (estresa, istripuak, heriotza) ,
antisoziala. Zati edo esklabo-gidariaren kredo guztia aplikatzen duten ugazabek lortzen dute, ANDEREA R6 .

Gizabanakoak ez dira bakarrik gutiziak. Globalizazioa da gutizia, irabaziak!

Irabazle zekenek globalizazioa bahitu dute piramidearen salmentarako marketinean
erabiltzeko (Merkataritza librea) irabaziak hazten jarraitzeko herrialde eta baliabideak
agortu arte. Merkataritza librea eskulana ustiatzen duten enpresa multinazionalek
bultzatutako globalizazioa da.
ning (xantaia) Gobernu. DOAKO MERKATARITZA Bukaera!

MU ST - DO:

Hartu tik Greedy
Eman ra BEHARRA
Konfiskatu konpentsaziorik gabe Greedy aktibo guztiak
(pertsonala, komertziala, ..) , eskubide berekoiak (higiezina, bizitza asegurua, pribatua-super, ..) .

Zerrenda Greedy haien izenburu guztien artean (oinordekoa, ohorezkoa, profesionala) .

Ukatu Greedy lidergo karguak (kendu lehendik dauden lidergo karguak, ..) .

Argitaratu haien izena, argazkia (internet, udaletxea, lotsa-horma ...) .
Zigortu Greedy IZU, LOTSATU eta kaiola itzazu, ANDEREA R6 .

Aurka egin Greed, Globalization, Freehold, Foreign jabetza, irabazi gabea,
Copyright, Patenteak, Private jabetza, Estate ...
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IRABAZKUNTZA > desio berekoia errealitate bihurtzen da iruzurrak, desleialak,
axolagabeak, moralak besteek aprobetxatuz, beraien gaineko abantaila lortuz (gehiegizko
karga, insider merkataritza, estaldura, iragarki engainagarria, giza ahultasunak
eta ezjakintasuna ustiatzea, ustelkeria, esklabo-lana, espekulazioa, iruzurra ...) . ANDEREA
R6

Jainkoaren aurkako 1, gizateriaren aurkako mozkinen adibideak:
Gezurrezko ontziak paketearen edukia txikitzea dakar irabaziak handitzeko. Aprobetxatuz (parazitikoa,
harraparia, aprobetxamendua) kontsumitzailearen. ANDEREA R6

Gehiegizko karga abantaila hartzea dakar (parazitikoa, harraparia, aprobetxamendua) hornidura
eskasia. ANDEREA R6
Prezioak finkatzea maximizatzeko kartel bateko kide izatea dakar (parazitikoa, harraparia,
aprobetxamendua) irabazi, ANDEREA R6

Espekulatzaileak (Higiezinak) etxearen merkean garraiatzea. Borrokan dauden familiei etxea
ukatzea. Txabola handituz, etxegabetzeak: ANDEREA R6

Xantaia "A herrialdeko" multinazionalen muntatzaileak "A gobernuaren" onurak eta zerga
hobariak nahi ditu. 'A Gobernuak' uko egiten du! Multinazionalen muntatzaileak "B herrialdeko
gobernua" galdetzen dio gobernu honi
eskaerekin bat egiten du. Multinazionalen
muntatzaile batek produkzioa ixten du A
herrialdeko langileak mugitzen ditu

'Herrialde B'ra. Irabaziak etxera bidali eta hobari
gisa ordaintzen zaizkie zuzendariei (gaizkileak) ,
dibidenduak
titularrak partekatzeko (parasitoak) .

Nola multinazionala (Komunitatearen, subiranotasunaren eta aberastasunaren aurkako mehatxu kriminala) funtzionatzen
du; atzerritarrei beren baliabideak kentzea, adimen

20

1 FEDE 16.01.3.1 NAtm
Legea ematen duen manifestua Idatzita dagoen bezala izango da!

1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren zaintzaileen zaindariak

www.universecustodianguardians.org

jabetza normala (asmakizunak, ezagutzak, patenteak, marka komertziala) , aberastasuna

(lehen ekoizleak, higiezinak, baliabideak) gobernu ustelaren laguntzarekin. Eskuratu
esku-orriak, zerga-askatasuna, lan merkea xantaia erabiliz Gobernu bati esaten zaio
multinazionalen eskaeren aurrean kapitulatzen ez bada, beraien eskaerak betetzen dituen
gobernua aurkituko dutela
(xantaia) eta haien funtzionamendua mugitu. Atzerriko beste gobernuak beldurtzeko edo
ezegonkortzeko erabiltzen dute etxeko gobernu ustela multinazionalari mesede egingo dion
aldaketa ekartzeko. Honek funtzionatzen ez badu, jaioterriak inbaditu ahal izango dituzte.

Demokraziaren aurkako mehatxu handiena multinazionalak dira ' s

MU ST - Egin

Hartu Paracitic Predating Profiteering!
Eman behartsuei!
(ikus Greed egin behar du) Prozesatu auzipetua : ANDEREA R6

Jabetza pribatua ordeztu, CROn !
Desmuntatu multinazionala (CROn-era) epaitu zuzendari nagusia, zuzendariak, jabeak: ANDEREA R6

AMAIERAKO IRABAZKUNTZA Irabazleak auzipetu: ANDEREA R6

ABERASTASUNA > Besteekiko abantaila lortzeak gauza
material, eragin eta botere ugari pilatzen ditu (Bitxiak,
ondasunak, zerbitzariak, luxua, botere postuak, gobernua) ANDEREA
R6

Aberastasuna 3 modutan pilatzen da:
' Gaitzaren katea ',' Desleialtasuna ',' Ondarea '.
Lan zintzo gogorrak ez du aberastasunik ekartzen!
Lan zintzo gogorra ona da gorputzerako eta Arimarako.

Aberastasuna Komunitatearen Aurkakoa da, ez da merezi onargarria!
Aberatsa izatea harrapariak erakartzen ditu nahi duten aberastasuna ere izan nahi duten beste
harrapari batzuk erakartzeko. Aberatsak handitzen saiatuz
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haien aberastasunak edo gorde ahal izango du, besteak beste: eroskeria, jazarpena, traizioa, iruzurra,
engainua, hil, gezurra, lapurreta, zerga ihes egitea.

Aberatsak erosi eta kontrolatutako Gobernu ustelak legeak aldatu egiten ditu " Bidegabekeria
". Bidegabekeria hau Anti da 1 JAINKOA !!!

Gobernu ustela eta injustizia ordezkatzen dira. Aberatsak erantzule dira: aktiboa - biluztu
eta ANDEREA R6 .

Aberastasuna Gaitzaren kausa nagusia!
US Bankers Creed: Pobreak eta behartsuak soilik ordaintzen dute zerga.

Diru aberatsa Kontularia eta zerga ihes egitea.
Bankariak, Aberatsak eta Kontulariak! ANDEREA R6
Ikerketek erakusten dutenez, borrokan dauden behartsuek eta behartsuek gehiago
ordaintzen dute guztiagatik. Aberatsek bolumen deskontuak eta dohainak lortzen
dituzte . ANDEREA R6 : Aberatsentzat!

Behartsuak eta behartsuak bakarrik daude kaiolatuta. Aberatsa da abokatua.
Behar izanez gero, gobernuaren babes ustelaren bidez. ANDEREA R6 : Gobernu
Aberats eta Ustelarentzat

Aberatsak dira immoralitatearen, pornografiaren eta bestelako perbertsioen kausa nagusia!
Aberatsak dira kutsaduraren eta zaborren arrazoi nagusia!
Besteek baino merezimendu handiagoa dutela uste dute, elitismoa eta aberastasun apartheid-a sortuz! Aberatsak
beren aberastasuna hondatuta mantendu edo handitu nahi dute eta eroskeria gobernua zuzenbide
justua ateratzeko! Aberatsen soldata (gastuak) isunak. Behartsuak eta pobreak kartzelara joaten dira.

Aberatsak dira Parasitoak, 'Gaizkiaren katea'! Aberatsak salatzen dituzte beren
antisozialak, komunitarioak, 1 JAINKOA portaera!
Aberatsak ondasunak kenduta daude, epaituak, ANDEREA R6 birgaitua!

Birgaitzearen ondoren, aberatsek ezin dute ondasunen jabe izan! Komunitatearen alde
lan egiten dute 1x wmw hil arte! Ohar! Aberatsek ez dute Zahartzaro Pentsiorako
eskubiderik! Hil arte lan egin behar dute!
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Aberatsa mehatxua komunitateari, ingurumenari!

Inork ez du merezi Aberatsa izatea !!!!!!!
HONDAKINAK > Giza mentalitateak ezin du ezer gehiegi maneiatu (gauza
materialak, eragina, boterea) ondorioz asperdura, gehiago nahi izatea,
inmoralitatea, xahutzea. Partekatzea, konprometitzea, harmonizatzea hobea da.

Giza diseinuak bizirauteko borondatea dakar. Zailtasunak eta estutasunak bizirik irauteko
maneiatu behar dira. Itxaropena (Ametsak) eta Justizia
(Erantzukizuna) laguntzeko daude! Itxaropena gutxitzeak eta Justizia usteltzeak segurtasuna eta
biziraupena mehatxatzen dituzte!

Anti- adibideak 1 JAINKOA eta Gizateriaren Aurkako Hondakinak:
Diru gehiegi_ ametsak betetzen ditu. Betetzeko ametsak agortzeak _
asperdura, eszentrikotasuna, menpekotasunak, inmoralitatea, kriminalitatea,
gehiago nahi izatea, akaparatzea ... dakar. ANDEREA R6

Diru gehiegi_ Dirua eta sortzen dituen Hondakinak idolatratzen dituen gizartean behar ez bezalako
eragina lortzea dakar. Diruaren eragina hondatuta dago, Aberastasuna eta Hondakinak
prostituitzen dituen Elkarteak ahalbidetzen du

Diru gehiegi_ funtsezkoak ez direnetan dirua xahutzea dakar: Alkohola,
Antigoalekoak, Ospetsuen kirolak, Drogak, Jokoa, Sexu
inmoralak, Jeteak, Bitxiak, Jauregiak, Osasuntsu-dieta,
Vanity, Limousinak, Penthouseak, Yateak, ...

Diru gehiegi + neurriz kanpoko eragina = Boterea. Horrela lortutako boterea hondatuta dago! Botere
ustela injustizia eta tirania bihurtzen da (berdintasuna eta demokrazia hondakin bihurtzea) . Tirania
amaitzen da, ANDEREA R7 .

Diru gehiegi izateak "akuilu sena" eragiten du.
Lortu dudana gorde eta gehiago pilatu! Nirea dena nirea da,
zurea zer nahi dudan nahi dut.
Dena nahi dut! Nahikoa ez da inoiz nahikoa eta ez dut partekatuko!
Metatutako Aberastasunak beste irabazle gutiziarren babesa behar du
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eta Justizia Sozialeko Gobernua. Zerga kengarriak diren legebiltzarkideei egindako dohaintzek nor
ordezkatzen duten ulertzen dutela ziurtatzen dute.
Irabazle gutiziatsu batzuk artatzen dituzte engainuaren, desleialtasunaren, jazarpenaren bidez ...
Lehiaketa eta nahi ez duten politikariek jasaten dituzte informazio okerra, zurrumurruak, hedabideen
aurkako kanpaina.

Erabilera aberatsa Boterea legeak zergak ordaintzetik babesteko,
galerak izan ditzaten eta galerak dituztenean Gobernu Ustelak
erreskatatzen ditu. (AEBetako Wallstreet, Txina, Erresuma Batuko
Londres hiria) . Aberatsek ez dituzte zergak ordaintzen oraindik
Gobernuak ematen dituen gauza guztien onura lortzen.
Aberatsak dira parasitoak, komunitateko aberastasunak alferrikakoak ez diren
gaietan, eroskeria eta gordelekuak dira ANDEREA R6

Ahaztuak eta gordailuak babesten dituzte Globalizazioa. Atzerriko paradisu fiskalak ustiatzen dituzte
beren ondasunak aparkatzen badituzte. Paradisu fiskal guztiak itxita daude, Aktiboak kenduta, haien
Gobernua kaiolatuta dago, ANDEREA R6

Take from Wasters Eman Komunitateari
BEHARREKO – EGIN: ( ikusi Greed-ek egin behar du) Zigortu Wasters , ANDEREA R6

AUKERA, AMAIERA: E egoera, P rivate - Norberaren jabetza, F

berreskuratu, Ta x - paradisu, G lobalizati on, Un ited Na ti on s, F
reetrade, CN, We all - Ap artheid ~
ELITISMOA > Gehiegi izateak hutsegintasunean sinestea dakar (beste
batzuk baino hobea, gehiago merezi du) .
Elitismoak funtsean esan nahi du (Pertsona batek edo talde batek uste du gainerakoak baino hobeak
direla, ezinbestekoak ez direnak, errespetu gehiago, eskubide gehiago merezi dutela.) harrokeria berekoia.
Elitismoa sortzen da: Anbizioa, apartheid-a, harremana, ustelkeria, desleialtasuna, iruzurra, diskriminazioa,
mesfidantza, gutizia, justizia, jeloskortasuna, etekinak, berekoikeria, substantzien gehiegikeria, irabazleak
... ..

Anti- adibideak 1 JAINKOA , Gizateriaren Aurkako Elitismoa:

Elitistek beste pertsona guztien kontura pribilegio gehiago emateko asmoz konspiratzen
dira. Zein da besteen diskriminazioa eta esplotazioa
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norberaren gogobetetzea helburu. Elitistak harroak dira berekoien aurkako
komunitatea, onartezinak. LOTSATU, LOTU !!
Elitistak (odol urdinak, monarkak, aberatsak, megalomanoak) uste dute hazkuntza dela eta
herrialdeak, erakundeak gobernatzeko jaiotzen direla. Odol urdinak, monarkak, aberatsak eta
megalomanoek espezieentzat txarra den hazkuntzan laguntzen dute (gene akastunak) . ' Harrokeria
gaixoa '. Zaindarien zaindariak hereditarioen aurka daude: tirania, aberastasuna, posizioa,
boterea.

* Odol urdina giza gorputzaren estolderia.

Unibertsitateak elitista ustel harroputzak dira. Aberastasunaren eta boterearen lasterbide gisa
erabiltzen dira. 'Old Boys Network' hondatua. Pobreek nota altuak behar dituzte "Uni" n ikasten
joateko. Ordaindu aberatsa aldez aurretik. Haurrak umeak izan daitezke, ikasten dute. Izan matrikula
pribatua eta laguntza mutil zaharraren saretik. Maila gordinek komunitateko baliabideak eta denbora
galtzen dute ikasleen aldetik (garrantzirik gabeko tituluak, denbora librea gehiegi, ordaindutako
hezitzaileak, ..) ! Lan esperientziarik ez duten ikasleei gehiegi ordaintzen zaie. Itxi Unibertsitateak. Ordeztu
CG Apprentice kontzeptua!

Olinpiar jokoak (uda, negua, para) elitistak, ustelak,
xahutzaileak, desleialak dira. Entretenimendu elitista dira (1
irabazle, galtzaile asko) . 'Shire'-rekin zor handia sortzea, ondo
pasatzeko! Utzi Olinpiar Jokoak, birziklatu lekuak eta IOC itxi.

Olinpiarrak ez dira txapeldun, heroi, idolo edo roll-modeloak. Komunitatearentzako zama
berekoia, gutizia eta parasitoa dira. Gorputza torturatzen dute, gehiegizko ariketa eginez,
legezko osagarri ilegalak erabiliz. Geroago bizitzan komunitateko osasun sistemaren zama
dira. Komunitateko baliabide urriak xahutzen dituzte prestakuntza eta olinpiar guneak,
azpiegiturak. Ordezkatu Olinpiar Jokoetan gastatzen duen Gobernua!

Lehiaketa Profesionaleko kirolak elitistak, ustelak, desleialak dira. Komunikabide zakar zakar
immoralak babesten ditu Kirolaren Ospetsuak sortzen eta ezabatzen. Lehiaketa Profesionaleko
kirolak, mendekotasunak babestuta hornitzaileak (alkohola, jokoa, erretzea) , iruzurra eragiten
duena
, jokoa, gorputzaren eta adimenaren erabilera substantzien gehiegikeria aldatuz, sortuz
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rollmo-dels desegokia .. Zaintzailea
Guardian lehiaketako kirolen eta kirol
profesional konpedizioen aurka dago.

Unibertsoaren Zaindarien Tutoreen ustez, pertsona guztiak iraganeko eta
oraineko metatutako baliabide natural, asmakizun eta jabetza intelektual,
aukera eta aukera guztien oinordekotza dira. (justizia soziala: aipatutako
guztien banaketa berdina pertsona guztientzat) .

Justizia Soziala 1 JAINKOA eskubidea eman. Elitismoa justizia sozialaren aurkako da, 1 JAINKOA. Elitismoa
immorala da, kriminala, onartezina. Legeak gehiengoaren zerbitzura daude. Elitismoari mesede egiten
dioten gutxiengo legeak ustelak, bidegabeak eta ordezkatuak dira. Elitismoa bultzatzen eta elikatzen duten
gobernuak ez dira egokiak gobernatzeko. Ordezkatu eta epaitzen dituzte: ANDEREA R6

Behar-D0: Txatarra Elitismoa > Ezarri Berdintasuna
Eskola elitistak bihurtu ikastetxe publiko!

Ospitale elitistak bihurtu ospitale publiko!
Jubilatuen etxebizitza elitistak transferentziara Shire jubilatuen etxea!
Hondartza pribatuak bihurtu hondartza publiko!

Golf klubak merkatu-lorategi bihurtzen dira!
Unibertsitateak bihurtzen dira CROn lan kaperak!

Olinpiar eta Kirol Lehiaketako Arenak eraitsi dira!
Garaipen eta disko elitistak suntsituak dira Shire !
Edozein motatako klub pribatuak bihurtu jabari publiko!
Doako jabetza komunitate bihurtzen da Shire jabetza!

Jabetza pribatua bihurtzen da CROn !
Herentziazko-Tirania askatasunez hautatutako batzorde hautatua bihurtzen da!
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APARTHEID > ' denak izan ' diskriminatu, begiratu behera eta umiliatu ' Ez
daukazu ' ( aberastasuna Apartheid) .
Aberastasunaren apartheid komunitatearen aberastasunaren banaketa desorekatua da!
Aberastasunaren banaketa desoreka immorala da, Anti-1 JAINKOA! Aberastasunaren apartheid-a
bidegabea da, delitua: ANDEREA R6

Aberastasun apartheidak handitzeak komunitate baten segurtasun arriskua
areagotzen du. Komunitateko aberastasunaren banaketa desorekatua zenbat
eta azkarrago bilakatu, orduan eta litekeena da anarkia, ezinegon zibila! Aberastasun
apartheid-a onartezina da, amaierakoa da! Irabazle harrapari parasitoak,
aberastasunen gordailuak erantzule dira, ANDEREA R6

Anti- adibideak 1 JAINKOA eta Gizateriaren Aurkako Aberastasunaren Apartheid-a:
Ondarea aberastasuna, posizioa eta boterea transmititzen ari da
Aberastasunaren Apartheid-a handituz. Adib Monarkikoenak, jabetza
pribatuarenak, dinastienak, ... Helburu hau!

Globalizazioa nazio aberatsak jazartzen dituzte (blokeoa,
kreditu-estutzea, Gobernua irauli, zigorrak, inbasioa)
herrialde pobreak eta borrokan dituzten baliabideak merke saltzeko. Nazio anitzeko
etekinak ateratzen dituzten konglomeratuek herrialde txiroei xantaia egiten diete. Beraz,
beren pertsona txiroak esplotatu ditzakete haurren lana, esklaboen lana ordu asko
ordainduta, osasungaitzak, segurtasunik gabeak ... Helburu hau da!

Soldatak desberdintasuna Aberastasunaren Apartheidaren kausa nagusia! Adibidez, AEBetako langile batek
soldata gehien ordaintzen duenari $ 13 ordaintzen zaion 1 $ bakoitzeko. Zenbat eta eskala altuagoa izan, orduan
eta abantaila gehiago sartuko dira. Irabazle onenek ere abantailak lortuko dituzte! Hau amaitzen da! Gehiegi
ordaindutako langile gutiziak eta parasitoak erantzule dira.

Merezitako onurak besteak beste: aseguruak (osasuna, hortzak, bizitza, errenta
babestea) ; haurtzaindegia, erretiro prestazioak, ikasketen itzulketa, gaixotasuna,
oporrak, zerbitzu luzea ...
Merezitako abantailak: eraman ibilgailuak etxera, kreditu txartela, ordainduta: bidaiak, hotela,
jatetxeen bisitak, aisialdiko jarduerak (golfa, tenisa, ...) , papergintza, Accoun-tant (zerga saihestea) ; ... Abantailek
eta abantailek soldaten desberdintasuna areagotzen dute. Ordaindutako langile bakoitzeko, lan egiten
duten 20 langile kontratatu daitezke. Merezitako onura eta abantaila hauek, amaitu!
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Aberastasunaren apartheida zabalduz bidegabekeriarako bide azkarra!

Egin beharrekoa: Amaiera Aberastasuna-Apartheid-a

Ezarri Aberastasuna-Berdintasuna
Jabetza: aberastasuna, posizioa, boterea transmititzea, amaitzen da! Aktiboak Diru Sarrera Orokorrak
bihurtzen dira! Elementu pertsonalak, Ezagutza-Jarraipena transmititzen dira (Jabetza) ! Ohar! Aberastasuna,
posizioa, boterea onartzeak errua eta erantzukizuna oinordetzea ere dakar.

Globalizazioa: Multinazionalak auzipetuta daude ( ANDEREA R6 ), tokiko bihurtzeko desegin CROn ! Globalizazioaren
alde egiten duten gobernuak ordezkatzen dira, erantzukizunpean daude, ANDEREA R6 .

Jabetza pribatua: amaitzen da! Komertziala (txikia, handia, nazio anitzekoa)

bihurtu CROn ! Barne transferentzia ' Shire ' !
Irabaziak: amaitzen da! Irabazi asmorik gabeko etekina aplikatzen da!

Soldatak: desberdintasunak Custodian Guardian ordezkatzen ditu wmw !

INJUSTIZIA > Gaizkiaren katean aurreko 6 estekek sistema juridikoa eta bidegabekeria
hondatzea eragiten dute (Adib. Izendapena, lege txarra, zuzenbide ustela, ondarea, jabetza
pribatua, irabazi gabea, autorregulazioa, zerga saihestea, ..) . Hau amaitzen da! 'Law-Giver
manifest' oinarritutako Custodian Guardian Justiziak ordezkatzen du.

Haurren injustiziak: jipoiak, eskeak, tratu txarrak, eskulanak, pedofilia,
prostituzioa, soldadutza, atentatu suizida, ...

Haurren injustiziak dira injustiziarik okerrena, komunitatearen porrota.
Amaitzen da! Errudunak erantzule dira!
Emakumeen injustiziak: etxeko indarkeria, soldata arrakala, bortxaketa,
prostituzioa, erlijioa, sexu jazarpena, esklabutza, ...

Emakumeen injustiziak, komunitatearen porrota zuzentzen da! Errudunak
erantzule dira!
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Komunitateko injustiziak: Gutizia, Irabaziak, Aberastasuna, Hondakinak, Elitismoa,
Aberastasunaren Apartheid-a. Komunitateko injustiziak zuzentzen dira! Errudunak erantzule
dira!
Lege txarreko injustiziak: Doako jabetza, copyright eta patenteak (Jabetza Intelektuala) ,
Erabilgarritasunen pribatizazioa, Zerga-kengarriak ematea, ... Lege txarra ezeztatu da! 0.1.1.1 bertsioko
eguneratua! Berriro zigortua (derrigorrezkoa) .

Zuzenbide ustelen injustiziak: Inmunitate diplomatikoa, arrisku bikoitza, negoziazioa,
immunitatea, mugen estatutua, pribilegioa, ...
Lege ustela baliogabetu da! Ezeztapena 0.1.1.1 (2004.01.01)
Berriro zigortua (derrigorrezkoa) .

Erlijiozko injustiziak: zelibatoa, erdainketa, exorzizazioa,
barkamena, molestazioa, pedofilia, pribilegioak, sakrifizioa,
emakumeen diskriminazioa, ...

Salatu, baztertu erlijiozko injustiziak eta bihurtu Custodian
Guardian! Egin kleroak erantzule.
Pertsona orok du injustiziarekin amaitzeko betebehar morala eta zibila. Bidegabekeriaren kausa
eta ondorioak diren pertsonak erantzule izatea. Bidegabekeria onartzen duten Gobernuak
ordezkatu. Politikariak arduratu.

Gobernantzako injustiziak: Hilketa, tortura, exekuzioa,
ustelkeria, aberastasun-apartheid, inbaditu, tirania, ... Ordezkatu
Tirania aukera anitzarekin, askatasunez hautatutako
Batzordearen Gobernantza.
Epaitu Tirania: ANDEREA R7 Gaiztakeria ordezkatzen du erasotzen, exekutatzen,
inbaditzen eta torturatzen duen gobernantza da
, kaiolan , ANDEREA R7 Aberastasunaren eta apartheidaren gobernu ustela
ordezkatu eta epaitzen da: ANDEREA R6

ZEROTOLERANTZIA ra INJUSTIZIA!
"Gaizkiaren katea" ren loturak lotura gaizto askok zabaltzen dituzte:
Ezkaba-kirola ~ Kreditu-hornitzailea ~ Gezurrezko ontziak ~ Ondarea ~

Atzerriko jabetza ~ Frankizia ~ Doako jabetza ~ Globalizazioa ~
Merkataritza-gune ~ Zerga saihestea ~ Irabazi gabea ~ Batasuna ~ Unibertsitatea

~ Karitatea ~
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Ezkaba-Kirola gaitzaren katearen kulturaren parte da.
Elitistaren gutizia eta irabaziak bultzatzen dituen entretenimenduak. Aspertutako aberats
aberatsen mesedetan entretenitzea da. Desbideratu arreta pribilegiatua duten pertsonak benetan
baliatzen dituzten konturatzetik.

Kirol-Ospetsuak, irabazteko edozer egiten duten entretenitzaile elitistak,
errekorrak hausten, gurtzen dira (idolatratua) . Kirol partaideen beharra
aitortza elitista lortzeko + Babesleena

(Irabazle harrapari parasitoak) eta Media trashy konplize batek
abominazioa sortu zuen: ' Ezkaba-Kirola '.
Ospetsu-kirolak parte-hartzaileek, ordainduta daude

(zuzena, laguntzak, babestua, ..) animatzaile
profesionalak. E g. Australian Rules Foot
- pilota, Auto lasterketak, Baseball, Saskibaloia,
Boxeoa, Xakea, Kilkerra, Txirrindularitza, Golfa, F1, Izotz
Hockeya, Sari Nagusia, Udako Olinpiar Jokoak, Para Olinpiar
Jokoak, Neguko Olinpiar Jokoak, Borroka, Igeriketa, Zaldi
lasterketak, Moto lasterketak, Tenisa, Barruela, Futbola, Errugbia,
Yachting. .

Ezkaba-kirola instalazioak eraikitzeko xedea behar du
(Aretoa, estadioa ..) , azpiegitura (Trenbidea, Errepideak ..) .

Honek komunitatearen baliabideak xahutzen ditu eta epe luzera
sortzen du (Shire) zorra. Instalazio hauek energia xahutzen dute eta
zabor asko sortzen dute. Instalazio horiek eraikitzeari utzi eta lehendik
dauden eraitsi.

Ekitaldi hauek entretenimendua, alkohola, kola, bestelako edari gozoak, jokoak eta janari osasungarriak
eskaintzen dituzte (koipetsua, gantzatsua, gazia) askotan indarkeriaz lagunduta (erasoa, amorrua,
objektuak jaurtitzea, bandalismoa) . Zabor asko sortzen dute (botilak, latak, janaria, papera, plastikoa) gordetzeko
beharra duena

(landfil) . Jokoak delitua eragiten du: iruzurra (noblea, emaitzaren manipulazioa, ..) .
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Ospetsuen kirola Shopping Addiction-en kausa nagusia. Marketinak
eskaria sortzen du tokiko idoloekiko leialtasuna erabiliz (kirol
ospetsuak)
erosketen mendekotasuna gidatzeko (parafenelia, engranajea, zaborra,
..) . Arropa eta oinetakoengatik gehiegi ordaintzen duen ergela zara !!!
Zaleak Zombies bezala jokatzen dute (burugabea) .

Ospetsuen kirola Babesleen bidez Menpekotasunak
handitzen dira: Alkohola, Erretzea, Jokoa, Erosketak,
Drogak, ... Gehigarri hauek (Zero tolerantzia) pertsonen,
familien eta komunitatearen zama dira.

Kirol Ospetsuak dira Greedy Media sorkuntzak beraientzako irabaziak handitzeko, beste
irabazle harrapari parasito gutizialak (zabor-janari saltokiak, joko hornitzaileak, alkohol
fabrikatzaileak, pornografia, erretzaile fabrikatzaileak, prostituzioa, ..) . Ospetsuaren ospea
gutxitzen denean, baztertu egiten dira eta ospetsu berri batekin ordezkatzen dute.

Irabazteko, irabazteko beharra izateak kiroleko pertsona ospetsuak beren alde iluna esploratzera eramaten
ditu. Immoralitatea (Adulterioa, Biluztasuna, Pornografia) arreta lortzeko erabiltzen da. Substantzien
gehiegikeria (Alkohola, Erretzea, Esteroideak,

Drogak) estresa eta emanaldiak mantentzeko
erabiltzen da. Greedy Trashy Media-k portaera
hori erabiltzen du irabaziak handitzeko eta,
azkenean, sortutako Ospetsua botatzeko.

Onartezina da Sport-Celebrities roll-modelo, idolo gisa erabiltzea. Kirol ospetsuak iraintzen dituzten
idolo faltsuak dira 1 JAINKOA. Ospetsuen kirola sustatzen duten hezitzaileak ordezkatzen dira.
Seme-alabei ospetsu kirola egitea eta kirol ospetsuak gurtzea ahalbidetzen duten gurasoak
arduragabeak diren guraso txarrak dira. Komunitateak berriro hezten ditu guraso txar horiek.

Kirola aisialdiko entretenimendua da, ez da lan egiten. Alferra (mutu)
ikasleak Unibertsitateko beka lortzeko (Kirola) . Unibertsitateak, Babesleek eta Trashy Media-k alferrikako
eta alferrikako kirol ospea sortzen dute. Hau amaitzen da.
Unibertsitatea itxita dago, mezenasgoa amaitzen da, hedabide zakarrak ixten dira, kirol ospetsuek soldata
baxuko lana lortzen dute.
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Amaitu Ezkaba-Kirola, eraitsi aretoak ..
Jendearen parte-hartzearekin ordezkatu Komunitateko Aisialdiko jarduerak.

C redit - P rovide r> P redator - le nd er > Lo an - marrazo
Kreditua ematea (txartela, mailegua, hipoteka) izan ere, irabazia 'Mailegu-Marrazo'
eragiketa mailegu bat ematea da. Mailegu harrapariak baimentzen dira, Gobernu
kriminal ustelak sustatuta. Mailegu emaileak harrapariak gaizkileak erabiltzen ditu (Zor-biltzailea)
beren kreditua kobratzeko indarkeria emozionala eta fisikoa erabiliz.

Irabazien kreditua amaitzen da! Hornitzaileak itxita daude,
auzipetuta daude, ANDEREA R6. Mailegu harrapariak
baimentzen edo bultzatzen dituen gobernua ordezkatu, auzipetu, ANDEREA
R6

Zaindariaren tutoreak onartzen ez dituen interesak ez diren maileguak onartzen ditu. Mailegu
kopurua itzuliko duzu soilik (kuotarik gabe, interesik gabe) . Ezin baduzu itzuli, ezin baduzu egin.
Hala egiten baduzu, ahal duzunean, ez itzultzea asteroko soldatatik% 10 baino gehiago.

Zor-biltzailea itxita daude, kaiolatuta ANDEREA R6
Iruzurra- Ontziak ( Kontsumitzaile-iruzurra) ANDEREA/ R3
Irabaziak bideratutako ekonomiek gaizkile morala onartzen dute ' Iruzurra- Ontziratzea ( Kontsumitzaileen
iruzurra) '. Kontsumitzaileek babes bat behar dute "Iruzurrezko bilgarriak" erabiltzen dituzten parasito
harrapariak, ekoizle eta fabrikatzaile eta saltzaileen aurkako iruzurrezko, zintzo eta gutiziatuekiko.

(tamaina txikia duen edukia) aprobetxatzeko (erauzi) kontsumitzaileena.
Sistema engainagarria, desleiala eta gutiziatsua nola funtzionatzen duenaren adibideak.

Fabrikatutako produktua 0,440 kg-ko pakete batean dator, bere marka etiketa erabilita. Produktu
bera txikizkako etxeko marka gisa ere etiketatuta dago

, baina paketearen edukia 0,415 kg-ra murrizten da. Hori egiten da dendariak bere etxeko
marka fabrikatzaile marka baino prezio baxuagoan saldu ahal izateko. Hau engainatzea da (trikimailu
faltsua, desleiala, gutizia) kontsumitzaileak pentsatu dezala etxeko marka merkea dela
prezio baxuagatik. Izan ere, kontsumitzaileak produktu gutxiago lortzen duelako
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ez dago aurrezterik eta batzuetan kontsumitzaileak errealitatean gehiago ordaintzen du. Kontsumitzaile-iruzurra
!!! ANDEREA R3

Fabrikatzaile batek bere produktua 0,440 kg-ko pakete batean paketatzen du. Beste marka batek
tamaina bereko ontziak erabiltzen ditu, baina modu engainagarri, desleial eta gutizian 0,425 kg
produktu jartzen ditu soilik. Produktuak prezio berean saltzen badira, bigarren fabrikatzaileak etekin
handiagoa lortzen du eta kontsumitzaileak produktu gutxiago lortzen du kopuru berarekin.
gastatutako dirua. Kontsumitzailea engainatu dute. 2. fabrikatzaileak prezio baxuagoan saltzen
badu, bere produktuak merkea dirudi. Pro gutxiago dagoelako

- 2. paketeko hodiak gutxiagotan saldu beharko luke, merkea ez bihurtuz. 2.
fabrikatzaileak espero du modu engainagarri, zintzo eta gutizian, kontsumitzaileak ez
duela pisua egiaztatuko, bere ontziak lehian dauden produktuen antzekoa baita. Kontsumitzaileiruzurra! ANDEREA R3

Ontziak askotan ez dira eduki osoak izaten (neurri handiko paketatzea) . Adibidez, ontziak 6
elementu edukitzeko diseinatuta dago, baina 5 besterik ez ditu.
Iruzur honek kontsumitzaileak engainatu nahi ditu benetan lortzen duten baino gehiago lortzen dutela sinestean. Kontsumitzaile-iruzurra
!!! ANDEREA R3
Lortu gutxiago> ordaindu gehiago! Fabrikatzaile batek Gatz edo edo Azukre gutxiago gehitzen du.

"Murriztua" produktua etiketatzen du eta gehiago kobratzen du! Murriztua da kontsumitzaileari kostu
gehigarri bat ematea (ateratako zerbait, murriztua) . Beraz, prezio altuagoa behar da. Ez da egia, ez dago
aparteko kosturik. Fabrikatzaileak gutxiago jartzen du, beraz, prezioak baxuagoa izan beharko luke. Kontsumitzaileiruzurra !!! ANDEREA R3

Tokiko produktuaren itxura duten ontziratutako inportatutako ondasunak. Kontsumitzaile-iruzurra
ANDEREA R3 . Atzerrira begiratzeko ontziratutako bertako produktuak, inportatuak. kontsumitzailea
- iruzurra ANDEREA R3 .

Egin beharrekoa:

Gobernuak ontzien edukiaren tamaina normalizatzea da (UCG PS-1) .
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Estandarra merkataritza, industria eta ontzi pertsonaletarako aplikatu behar da.

Ohar! Neurri inperialak zaharkituta daude. Ontziak birziklagarriak dira.
sendoa [ gramo ( g ) / Kilogramoa ( Kg ) / Ton ( T ) )],

likidoa [ mililitro ( ml ) / litro ( l ) / Kilolitroa ( Kl ) ].
1 g> 2g> 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
PS-1 ( Ontziratze estandarra) kontsumitzaileen beharrak estaltzen ditu: zintzoa erraz
produktuaren kantitateak eta ontziak alderatzea. Pisu sendoak (g / Kg / T) , Pisu likidoak (ml / l /
Kl) taulan agertzen diren kantitateetan ontziratu, banatu eta saltzen dira. Ontziak
birziklatzekoak dira.
Amaiera Iruzurrezko paketatzea

Ezarri UCG PS-1 ( Ontziratze estandarra)
Kontsumitzailearen orientazioa

Pisu solido eta likidoek prezioa erakutsi behar dute 1 kg / 1l prezioak + benetako pisua eta
prezioa alderatzeko.

Produktua kg / l txikiena prezioa da EROSKETA '.

Onartu PS-1 Packaging-standard
zigortu Deceitful-Packaging
Ondarea ( Herentzia)
Gizabanako bat hiltzean bultzaturiko gutizia berekoi batean ohikoa da
posizioa, boterea eta aberastasuna transmititzea.
Merezi gabeko posizio, botere eta aberastasuneko elite bat sortzea. Jokabide hori
Aberastasuna Aberastasuna-Apartheidaren kausa eta ondorioa da, delitua, ANDEREA
R6.

Ohar! Ondarea onartzeak iraganeko zorra, erruduntasuna eta erantzukizuna onartzea ere dakar!
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Posizioaren herentzia Amaitzen da. Sustapenarekin ordezkatzen da lan-esperientzia + ikasketa
gehiago + antzinatasuna.
Boterearen oinordetza amaitzen da. Askatasunez hautagai anitzeko hautatutako batzordea ordezkatzen
da.

1 lidergoa tirania da (Hereditarioa, Politikoa) Amaitzen da. Hautatutako Batzordearen gidaritza
zuzena da.
Aberastasunaren ondarea amaitzen da. Guztia Gobernuaren diru sarreretan sartzen da.

Tutorearen zaindariak ezagutzaren jarraipena, tradizioak, memoria, sinesmenak helarazten dizkie. Zaindariaren
zaindariak komunitatearen espiritua eta erantzukizuna transmititzen ditu. Zaindarien zaindariak filosofiaren
berri ematen du 1 JAINKOA

1 FEDE 1 Eliza. Gida ere helarazten diete, 'LawGiver
Manifestua '!

Atzerriko jabetza ( Traizioa) ANDEREA / R7
Atzerritarrei kontrolatzea, ustiatzea, jabetzea eta arpilatzea ahalbidetzea da OGASUNA!

Atzerritarrei etekina ateratzeko aukera ematen dien gobernua (Erauzi) of Locals-ek Traizioa
egiten ari da (delitua) . Gobernua ordezkatu eta epaitzen da. ANDEREA R7 . Atzerriko jabetza
konpentsaziorik gabe amaitzen da.

Atzerriko Jabego Traizioaren funtzionamenduaren adibideak:
Atzerriko jabetza lokala aldatu, hondatu eta suntsitzen du: kultura, lanak, tradizioak, balioak ... Atzerriko
titulartasuneko espoliazioak: Jabetza intelektuala, jakintza, baliabideak, aberastasuna ... Atzerriko
jabetza amaitzen da. Merkataritza askea amaitzen da.

Atzerriko jabetza lurrak, higiezinen prezioak bultzatzen ditu. Egitea

ez dira 1 merkean st etxe erosleak '. Etxerik gabeko etxeak areagotzea.
Atzerriko "jabetza" jabetza (lurrak, higiezinak) Amaiera. Konpentsaziorik
gabe konfiskatzen da.

Atzerriko jabetza entitateen atzerriko lidergo posizioak
lortzen dira. Bertako karguak ukatzea ukatuz. Aukeren
promozioa gutxitzea, langabezia handitzea ..
Bertako langileen simulazioa. Hau amaitzen da!
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Atzerriko jabetza fabrikazio emaitzak beren hornidurak inportatzean. Lokala erosi
beharrean. Gainera, tokiko jabetza intelektuala offshore hartzen da! Fabrikazioaren
atzerriko jabetza amaitzen da! ANDEREA R7

Atzerriko jabetza of Entertainment-ek tokiko talentua eta haien aukerak ahultzen ditu. Burmuinak
garbitzea atzerriko kulturaren klonak bihurtzeko beren entitatea galtzen. Aisialdiaren
atzerriko jabetza da bertako kultura, ohitura, euskalkia eta tradizioentzako mehatxu
handiena. Amerikarra bazara, ikusi entretenimendu amerikarra. Ez bazara, ez ikusi
entretenimendu amerikarra. Aisialdiaren atzerriko jabetza amaitzen da!

Atzerriko jabetza bertako aberastasunak atzerrira joatea eragiten du. Herritarrak pobreak eta
behartsuak uztea. Atzerriko maisuak bertako nekazari morroien jabe. Atzerriko jabetza amaitzen da! ANDEREA
R7

Atzerriko jabetza Frankiziek tokiko negozioak, berezitasuna eta
aniztasuna suntsitzen dituzte. Tokiko tradizioak ahultzea tokiko
komunitatean atzerriko kultura desegokia behartuz. Bertakoak
traizionatzea. Atzerriko Frankiziak amaitu dira!

Atzerriko jabetza baliabideen kopurua atzerriko jabeak baliabideak merke saltzen ditu
jatorrizko herrialdera mesede eginez. Bertakoei Baliabideak, haien aberastasuna
lapurtzea. Atzerritarrei bertako baliabideen jabe izatea traizioa da, ANDEREA R7

Atzerriko jabetza Elikagaien ekoizpenaren eta janarien banaketarenak.
Emaitza: Elikagaien ekoizpenak esportazioari erantzuten dio, bertako biztanleek esportazio errefusak prezio
altuetan utziz. Gainera, bertako jaki batzuk atzerriko dieta batek ordezkatuko ditu. Elikagaien ekoizpenaren eta
janariaren banaketaren atzerriko jabetza amaitzen da! ANDEREA R7

Atzerriko jabetza of Media ezkutuko inbasioa da. Atzerriko komunikabideek bertakoengan
eragina izaten dute atzerritarren onurarako. Tokiko Kultura, Ondarea, Tradizioak suntsitzea,
Politikariak hondatzea, Gobernua. Gobernuak subiranotasuna galtzen du, bertako biztanleak
traizionatzen ditu, ANDEREA R7

Atzerriko jabetza xantaia dakar. Atzerriko multinazionalek Gobernu batek eskuliburuak,
zerga askatasuna eta eskulan merkea ematea eskatzen die. Gobernua mehatxatuta dago,
baldin eta ez badu kapitulatzen
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Jabe atzerritarrek eskatzen dute. Haien eskaerak asetzen dituen gobernua topatuko dute eta hara
eramango dute funtzionamendua. Adibidez, Australiako Gobernuak aldizka ordaintzen du (100
milioika) kanpoko auto multinazionalen konpainiei. Exekutiboaren hobariak etxera bidali zituzten eta
atzerriko akziodunen dibidenduak handitu zituzten. Ohar! Australiak, azkenean, ezetz esan zien
Atzerriko Autoen fabrikatzaileei xantaia egiteko. Auto fabrikatzaileak (Ford, General Motors, Toyota)
lantegi itxiek eta Custodian-Guardianek ez dute enpresa hauetako garraiorik erabiltzen, ezin dira
fidagarriak izan.

ZERO TOLERANTZIA MOMULTINAZIONALAK !!!
Atzerriko jabetza posible da Gobernu ustelak egindako traizioagatik. Traizio hori
errazten duten gobernuak eta gobernuko langileak ordezkatu eta epaitu behar dituzte
"Traizioagatik": ANDEREA R7 .
Egin beharrekoa:

Utzi atzerriko jabetza de: Aktiboak, negozioak, manufaktura, Lehen ekoizpena,
Baliabideak, Higiezinak, Jabetza intelektuala, Lurra! Konpentsaziorik gabe.

Legegilea, atzerriko jabetza, delitua: traizioa, ANDEREA R7 .
Aktiboak, negozioak, jabetza librea, IP, jada atzerritarrek dituzten baliabideak
konpentsatu gabe konfiskatzen dira.

Ordeztu atzerriko jabetzako negozioak CROn
(Irabazi asmorik gabeko Komunitateko Korrika) !

Lagundu CROn! ShunMultinationals!
Ordeztu, epaitu (Traizioa) Gobernua, atzerriko jabetza baimentzen edo bultzatzen
duen gobernuko langileak! ANDEREA R7 Atzerriko jabetza militarrik erabili gabe
dagoen inbasioa eta okupazioa da
indarra. Defendatu zure komunitatea mehatxu honetatik.

Baimendu tokiko ondasun eta zerbitzuak lehiatzen edo ordezkatzen ez dituzten inportazioak. Tokiko
produkzioa eta zerbitzuak bultzatu inportatu beharrik ez izateko. Probintzia autonomia da
bizirauteko teknikarik onena.

'Utzi atzerriko jabetza'
'Gorde tokiko lanpostuak'
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Frankizia ( Negozio-eredua: klonazioa) ANDEREA / R6
Frankizia Greed, Profiteering klonazio marketin sistema da. Horrek klonak baino negozio eredu
jakin bat erabiltzen du. Irabazle kapitalista erdipurdiko txikientzako diseinatuta dago. Minbizia
bezalakoa zabaltzeko (Globalizazioa) Planeta gainean. Bezeroek identitatea galdu egiten dute.
NewYorken edo Berlinen itxura eta jate bera dute. Mindless Zombies. Hau amaitzen da!

Frankizazioa Klonazioa da, burutik gabeko kopia merkea da.

Globalizazioa anti- 1 JAINKOA!
Frankizia bertako tradizioak, kultura, berezitasuna, aniztasuna suntsitzen ditu

. Frankizia gehienak AEBetakoak dira edo AEBetako marketin sistemetan oinarrituta daude. Askotan
osasungarriak ez diren produktuak eskaintzen dituzte: Adibidez, zabor-janari saltokiak, AEBak eta
haien kulturako klonak dira "Diabetes" plakaren kausa nagusia. (jendea lodia) ', Hipertentsio
arteriala-epidemia, Aknea ...
Frankiziek bertako Sukaldaritza, Moda ... suntsitzen dituzte Atzerriko Frankiziek funtzionatzea ahalbidetzen duten
komunitateak eta gobernua, bertako sukaldaritza, ondarea, tradizioak eta biztanleria traizionatzen dutenak. ANDEREA
R7 .

Frankiziak suntsitu aniztasuna 'Diseinatzaile-arropa' salduz. Arropa hauek uniformeak dira (bakeroak
..) beren kultura eta ondarea traizionatzen duten pertsonentzat, burugabeko klonak, primitiboak eta
mutuak. Ihes egin manikuri hauek!
Frankiziak dira Merkataritza Zentroen arrazoi nagusia. Frankiziak langile eskasekoak dira eta soldatapeko
prestakuntza txarra erabiltzen dute (juniorrak, aldi baterakoak)

langileak. Merkataritza Zentroak (shopaholics paradisua) zentral kutsagarri gehiago behar
dituzten energia xahutzaile handiak dira. Zabor asko ere sortzen dute. Itxi Frankizia guztiak!
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Frankiziak marketin zikinarekin (gizakiaren ahultasuna eta gezurtasuna baliatuz) menpekotasunen
kausa nagusia dira: Shopaholic eta Gadget Junky! Frankiziak langile eskasekoak dira, gaizki trebatuak
erabiltzen dituzte soldatapeko jubeniletan, aldi baterako. Bezeroarentzako zerbitzua eskasa da edo ez
dago. "Merkealdi" eta "salmenta" gehienak iruzurrak dira!

Zaintzaileen tutoreek uste dute frankiziatzea 1 JAINKOA ahultzen duelako 1
JAINKOAREN tokiko berezitasun eta aniztasunaren diseinua.
Frankiziatzeak mundu mailako izateak desafio egiten du 1 JAINKOAREN Globalizazioaren Aurkakoa.

Egin beharrekoa:
Konfiskatu ( konpentsaziorik gabe) Frankizia guztiak eta tokiko bihurtu CROn ! Zigortu Greedy
Franchisee kaiolatu egiten ditu, ANDEREA R6

Lagundu tokiko negozio tradizional bereziari (CROn bihurtuta) .
Babestu zure komunitateen ondarea:

Frankiziaren, Globalizazioaren eta
Atzerriko jabetza
Doako jabetza komunitatetik arpilatutako lur publikoa ... ANDEREA R6
Doako jabetza lurrak erkidegotik ustiatutako lur publikoa da gobernu kriminal ustelak (gobernu
kriminal ustela kentzen da, erantzule egiten da) . Gobernu kriminal ustelak lurrak eman
zituen (okupatuta) edo gaizkile, parasito, harrapari, pro
- fiteers (lur espekulatzaileak) . Lurreko espekulatzaileak errehabilitazioa behar duten parasitoak dira: ANDEREA
R6 Amaitu Freehold! Laguntza Shire Land Ownership!

Doako jabetza lurrak inbertitzaileek espekulatzeko erabiltzen dituzte

(apustu) higiezinen prezioak igotzeko asmoz (etekinak, kapital irabaziak) komunitate
bati aterpe merkea ukatzea. Inbertitzaileek doako lurrak ere erabiltzen
dituzte zerga zerga saihesteko (engranaje negatiboa) , ANDEREA R6

Inbertitzaile batzuek eraikin ahulak altxatzen dituzte eta tasatutako errentaren
gaineko kobratzen dute. Ordaindu ezin duten pertsonak etxerik gabe
geratzen dira. Inbertsio ondasunak ez dira alokairu errentetarako erosten,
baizik eta zerga ihes gisa erabiltzen dira. Emaitza gizakien bizileku
hondatzen
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(jendeak labezomorroak ateratzen ditu eta karraskariak sartzen dira) . Slumlords-ek konpentsaziorik gabe
jabetzak galdu eta kaiolatuta daude, ANDEREA R6

Doako jabetza lurra jabetza pribatuko lurra da. Lurrak komunitatearen erabilerari uko egitea guztion
onurarako. Doako jabetza (Pasabiderik gabe) hondartza guztiak, laku eta ibaien aurrealdeak erabiltzea
ukatzen du, golf zelaian piknik egitea ukatzen du.
. . . 'Aberastasuna-Apartheid'. Amaitzen da! ANDEREA R6

1 JAINKOA Lur planeta sortu zuen, Pertsona guztiek berdin erabiltzeko eta gozatzeko. Doako
lurrak eta jabetza pribatuko etxebizitzak iraintzen ari dira 1 JAINKOA. Doako jabetza
amaitzen da!

Egin beharrekoa:
Lur guztiak jabetzakoak dira Shire ( Tokiko Gobernua) . Lurzoru librea lapurtutako ondasunak
izatea. Agintaritzak ez du konpentsaziorik ordaindu behar titulua transferitzerakoan. Jabearen
okupatzailea etxean egon daiteke mugitu edo hil nahi duten arte. Orduan, Shireak kontrola hartzen
du (ez dago jabetzarik) .

Lurzoruak eta eraikinak inbertsio jabetzak kontrolatzen ditu Shire . Inbertitzailea
auzipetuta dago "Komunitatearen aurkako delitua" dela eta ANDEREA R6 Inbertsio
jabetza amaitzen da!

HO LDENDS DOAN !!!!!!!
Globalizazioa ez da gizateriaren Patuaren parte.
1 JAINKOA oso argi utzi zuen globalizazioa ez
dela gizateriaren Patuaren parte. 1 JAINKOA sinesteak
7 tribu modu independentean garatuz
eta bereizi (Mapa) . 1 JAINKOA

gizateriak nahi du

'STOP' GLOBALIZAZIOA !!!
Gizakiak huts egin beharko luke ' GELDITU ' globalizazioa orduan 1 JAINKOA jardungo
du. Ez haserretu 1 JAINKOA kasu 1 JAINKOAREN

abisua: New Yorkeko World Trade Center-en pulverización, AEBetako
kreditu krisia, Londreseko Brexit hiria.
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Globalizazioa Gaizkiaren Katearen zati da. Globalizazioa Greedy Profiteers-ek bere
Piramidea merkaturatzeko salmenta egiteko erabili du (Merkataritza librea) irabaziak
hazten jarraitzeko, herrialdeak, baliabideak agortu arte. Merkataritza librea globalizazioa
da, eskulana, posta beltza eta gobernuak ahultzen dituzten enpresa multinazionalek
bultzatuta.
Enpresa multinazionalek herrialde baten subiranotasuna ahultzen dute. Ustelkeriara eramaten,
esplotazioa! Desmuntatu multinazionalek aktiboak konpentsatu gabe konfiskatu eta tokiko
bihurtzen dituzte CROn.

Greedy Profiteers-ek propaganda erakundeak sortu ditu: G20
(Greedy Twenty, kutsaduraren arrazoi nagusia) , G8 (Greedy Eight, Aberastasuna- Apartheid) , NDF (Nazioarteko
Diru Funtsa, mailegu-marrazo globalak) , WEF (Munduko Ekonomia Foroa, Greedsen
argitaratzailea) , MME (Munduko Merkataritza Erakundea, Aberastasunaren eta apartheidaren
arrazoia) ,. Erakunde hauek jendea garbitzen dute gutizia ona dela, irabaziak onak direla eta
globalizazioa gure arazo guztiei erantzutea dela. Errealitatea da Globalizazioa kostuak murrizteko
erabiltzen dela. Kostuen egitura txikiagoa duten herrialdeetara mugituz
. Eremu batean jendea kargutik kentzea eta beste batean esklaboen lana enplegatzea.

Hau amaitzen da. Gobernuak, erakundeak, pertsonak kontuak dira!
Kostu txikiagoak lortzen dira adin txikiagoko haurrak laneko eremu
ez osasungarrietan lan eginez. Ordaindutako lanordu gutxi egiten
dute lanaldi luzeak atsedenik gabe, opor eskubiderik gabe,
osasunik gabe
onurak. Haurtzaroko esperientziak, jolasean eta hezkuntzan galtzea. Greedy Profiteersek
bankuari barre egiten dion bitartean bere idoloa "globalizazioa" goraipatzen du. Gaitz hau
amaitzen da! ANDEREA R6
Haurrak eskuragarri ez daudenean beste klase bat emakumezkoak erabiltzen
dira. Emeak okerrago tratatzen dira askotan. Haurren baldintza gizagabeetan
lan egiten duten bitartean emakumezko askok ere sexu mesedeak eman
behar dituzte

(bortxatua izan) . Ar asko ere ustiatzen dira baina ez bezala
umeak eta emakumeak bezain txarrak. Gaitz hau amaitzen da! ANDEREA R6

1 JAINKOA ”Diseinua: 7 probintziak!

Afrika, Amazonia, Amerika,
Europa, Mongolia, Ozeania,
Persindia. Nazioarteko guztiak

Urak amaitzen dira. 7 Probintzien
artean banatzen dira.
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Egin beharrekoa:
Mundu mailako erakunde guztiak: kirola,
politikoa, militarra, komertziala,

Aisialdia itxita dago.
Pertsonen migrazioa Gelditzen da (ez da beste
probintzietara aldatu) . Ez da oporraldirik bidaiatu
beste probintzietara.

Ez dago Kultura globalik. Global Organisations, CN (Mankomunitateko Nazioak

) , FIFA (futbola) , G20, G8 (kutsatzaile) , NDF (Mailegu marrazoak) , COI (olim
- argazkiak) , NATO (gerra kriminalen mertzenarioak) , OPEP (kutsatzaile) , NBE

(Nazio Batuen miseria, sufrimendua, suntsipena, heriotza) , .. Anti-1 dira JAINKOA.
Denak itxita daude.
Mankomunitatea de Nazioak ( CN) pirata ingelesek ezarri zituzten arpilatzeko,
esklabutza zabaltzeko, esklaboen lana zabaltzeko. Gaur (CN) txotxongiloen
erregimenak izan (gobernuak) beren herrialdea arpilatzen laguntzen duten
Ingeles Herentziazko Tiranoaren mesedetan. CN desegin egiten da eta nazioak
askatu.

FIFA Celebrity-Sport erakunde ustela. Komunitateko baliabideak xahutzen ditu. Itxita
dago, auzipetuta: ANDEREA R6 FIFAren aretoak eraitsi egiten dira, komunitateak lurrak
onuragarriago erabiltzen ditu. Pro Sport Amaitzen da! Kirolak ez du funtzionatzen,
ordaindu gabeko zaletasuna da.

COI zirku bat zuzentzen du (Olinpiar Jokoak) , herrialdeek billi xahutzea lortzea

- Freak Show entretenimenduan. Entretenitzaileak elitean ahalegintzen dira
- legezko eta legez kanpoko osagarriak erabiliz ismoa naturaz kanpoko antzezpen bihurtuz.
Olinpiar Jokoak Greed-ek bultzatzen ditu pobrezia desagerrarazteko beharrezkoak diren
baliabide urriak xahutzen. Beldurrezko aldea

- ikuskizuna gehitu da Paralinpiarrak hemen desgaituta daude burla. Itxi + ANDEREA
R6 COIren egoitzak eraitsi egiten dira, lurrak
komunitateak onuragarriago erabiltzen du. Kirolarien diru laguntza guztia amaitzen da. "IOC" -eko
aurreko eta oraingo kide guztiek lortzen dute, ANDEREA R6

OPEP Gizakia erreskatatzera daraman Olio Kartel bat! Kartela desegin da, eta
kideek honakoa lortuko dute: ANDEREA R6 .
Olioa erretzea amaitzen da! Olioa plastikozko mutur bihurtzea!
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NATO AEBetako mundu mailako jazarpen eta esplotazioari zerbitzua ematen dion
Europa-Mertzenarioen Armada. NATOk zibilak hiltzen ditu, azpiegiturak eta etxeak
suntsitzen ditu. Desegin egiten da, bere Gerra kriminalak, Matxinatuak kaiolatuta
daude: ANDEREA R7 NATO masa suntsitzeko armekin: A (Atomikoa) , B (bakteriologikoa)
, C (kimikoa) gizakiaren biziraupenerako mehatxu nagusia da.

NBE beto eskubidea duten herrialdeen interes propioa balio du. Herrialde hauek dira
gizateriaren bakea ukatzen duten armagile handienak.

NBEk huts egin dio gizakiari. Ez da gelditu:

Haur-lana ( Pornografia, soldadutza, lan egitea)
Genozidioa ( sarraskiak: politikoak, arrazakoak, erlijiosoak ...)

Kutsadura ( Atmosfera, airea, lurra, espazioa, ura)
Tirania ( Hereditarioa, politikoa, kreditua, irabazia, aberastasuna)

Etxegabetzeak ( Mailegu-Marrazoak, Slumlords, Aberastasuna-Apartheid)

Gosea ( Gehiegi ureztatzea, ur gezaren kutsadura, ur gezaren hondakinak)

Pornografia ( Helduak, animaliak, umeak, homosexualak, sexu mistoak)
Pobrezia ( kredituak, diskriminazioak, langabeak, aberastasun-apartheidak)
Irabaziak ( Cartell, kapital-irabazia, monopolioa, gehiegizko prezioa, estaldura)

Esklabutza ( haurra, zorra, heldua, prostituzioa, ordaindutako lana)
Hondakinak ( Botatzekoak, zabor ekoizpena, gehiegizko produkzioa, ontziak)
Aberastasuna-Apartheid-a ( Ondarea, justizia justizia, zerga saihestea, zerga paradisu)
Menpekotasunak

(Alkohola, Drogak, Jokoa, Gehiegizko jatea, Erosketak, Erretzea)

Aldaketa genetikoa
(Animaliak, Mikroorganismoak, Landareak, Gizakiak)

NBE desegin da! Gizakiak 'Law Giver Manifest' bereganatu du

Globalizazioak 1 kaltetzen du JAINKOAREN diseinua
Globalizazioak haserretzen du 1 JAINKOA!

Ez haserretu 1 JAINKOA!
Gogoratu Babelgo dorrea, gogoratu dorre bikiak (WTC) New York!
R
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Merkataritza-Zentroa, Mall ... kapitalista-txikizkako sistema
gutizia, irabaziak, hondakinak eta kutsadura.

Merkataritza-Zentroa, Mall kapitalista-txikizkako marketinaren zati bat da
- gutizia, irabaziak, hondakinak eta kutsaduraren sistema. Shopping-Center, Mall-ek bikoizketa
bultzatzen du. Bikoizketak lehia handitu, prezioak murriztu eta zerbitzu hobea eman nahi du. Hau
da Fantasia Gezur Kapitalista !!! ...

Adib. 3 Supermerkatuak ia produktu berdinak prezio berdinarekin saltzea. Prezioen% 99
berdinak dira lehiaketa Fantasia bihurtuz. Diploma garestia da prezio baxuagoak Mito
bihurtuz. Kostuen murrizketa, azpian
- langileak, gaizki trebatuak gutxi ordainduta (juniorrak, aldi baterakoak) langileek "Bezeroarentzako
zerbitzua" eskasa edo ez izatea eragiten dute. Bikoizketa amaitu da!

Bikoizketa solairua xahutzea eragiten du. Floorspace gehiago altzari gehiago behar da
instalatuta. Energia gehiago erabiltzen du zentral kutsatzaile gehiagoren beharra sortuz. Horrek
guztiak "Zabor", "Kutsadura" eta kostu gehiago sortzen ditu.

Erosketak Zentroek gaueko Bizimodua bultzatzen dute. Iluntzen
denean erosketak egitea. Hau osasungarria da, beraz Shire ' inposatu
' Gau-toki-itxiera '.
Merkataritza Guneak garestiak dira eraikitzeko, mantentzeko

, energia asko kontsumitzen dute, xahutzen dira Bikoizketak zabor
asko sortzen du. Ezagutzen ditugun merkataritza zentroak amaitu
dira!
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Frankiziak dira Merkataritza Zentroen arrazoi nagusia.
Frankiziak langile eskasekoak dira, gaizki prestatutakoak erabili
- ordainduta (juniorrak, aldi baterakoak) langileak. Frankiziak bertako tradizioak,
sukaldaritza, kultura, berezitasuna eta aniztasuna suntsitzen ditu. Babestu zure
komunitatea! Itxi Frankizia guztiak!

Modu hobea dago: CROn Retail Bazaar Complex ( CRBC) .
Ordeztu Merkataritza Gunea, Merkataritza Gunea CRBC.
CROn Retail modeloak txikizkako behar guztiak biltzen ditu, kluster komunitarioak bizitzeko, txikizkako
konplexu batean. CROn Retail-ek frankizia guztiak bikoiztu gabe ordezkatzen ditu: janaria, oihala, barietatea ...
CROn Retail-ek janari lasterreko klonak ordezkatzen ditu Edari Osasuntsuetako Taberna batekin. Bazaar
etxeko produktuak eta aurrez probatutako artikuluak saltzen ditu.

A CRBC 4 maila da (Beheko maila, 1. maila, 2. maila, 3. maila, eguzki-panel estalkia) eraikin. Beheko mailan
biltegiratzea, merkantzien sarrera eta salmenta txikizkako merkataritza da, Bazaar.

1. maila: CROn Retail area, Edari-taberna barne.
2. maila: Bazaar, etxeko guztia, aurrez onetsia.
3. maila: Bulegoak eta langileak apurtzeko eremua.

CRBC bat 'ondoan dago SmeC ' ( Shire mediku hezkuntza konplexua) . Biak Klusterreko
Etxebizitza Komunalak eta Shire Work Chapels inguratuta daude. Denak Shire Oasis baten parte
dira!

Ordeztu merkataritza zentroak eta merkataritza guneak:

CROn Retail Bazaar Complex ( CRBC) .
Custodian Guardian laguntza, CRBC! Sustatzen dute, bertan erosten dute, boluntario gisa eta
deskontua lortzen dute. CRBC Custodian Guardian bizitza sozialaren parte dira. Topatzeko,
ikusteko, ...

D emand! CRBC !
Zerga saihestea Zerga saihestea delitua da: ANDEREA R6
Zergak beharrezkoak dira, beraz, Gobernuak bere herriarekiko betebeharrak eta itxaropenak bete ditzake.
Zergak ordaintzea saihesten duen jendeak ez du eskubiderik
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erabilera: Publikoa (hezkuntza, osasuna, parkeak, pentsioak, errepideak, garraioa, ..)
zerbitzuak. Zerga saihestea delitua da, ANDEREA R6 .

Zerga gutxitzea zerga saihestea da! Patronatuak zerga saihestea dira!
Zerga kengarriak diren dohaintzak Zergen Aurrerapena dira! Inbertitzaileek
lurzoru librea ere erabiltzen dute zerga zerga saihesteko (engranaje
negatiboa) . Zerga saihestea Erkidegoan lapurtzen ari da! ANDEREA R6 Gover
- Zerga saihestea ahalbidetzen duten kontuak ordezkatzen dira, kobratzen
dira: ANDEREA R6

Zerga Pirateria! Zerga babeserako herrialdeek atzerritarrei beren herrialdeak arpilatzea eta
harrapakina Bankuetan gordetzea bultzatzen ari dira. Zerga aterpetxeen herrialdeak itxita
daude. Haien Bankuak, Gobernua: ANDEREA R6 Zerga babeseko gobernuak ere konpentsatu
behar du (zergak itzultzea, kalte-ordaina, gastuak) arpilatutako herrialdeak.

Zerga aterpea: Alaska, Andorra, Bahamak, Belize, Bermuda, Kaiman, Londres hiria,
Curacao, Zipre, Delaware, Dubai, Florida, Jersey, Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Man
uhartea, Liechtenstein, Luxenburgo, Monako, Nevada, Panama , San Marino,
Singapur, Seychelles, Hego Dakota, Suitza, Texas, Turks & Caicos, Vanuatu,
Vatikano, Birjina Uharteak, Wyoming.

ZERGA IZAPIDEA Amaitzen da!
Errudunak ondasunak kendu eta kaiolatuta daude, ANDEREA R6 !

ZER TOLERANTZIA ZERGA ZUZENDUTA!

Irabazi gabea lana edo zerbitzuak merezi ez duen zerbait
Irabazi gabea Posizioa, Boterea edo Aberastasuna banaka
edo konbinazio gisa izan daitezke.

Irabazitako Kargua, Boterea edo Aberastasuna
Katearen kultura immoralaren zati da
Gaiztoarena '. Irabazitakoa ez da merezi, anti soziala, ez da justifikagarria
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Komunitateek onartzen dute.

Irabazi gabeko kargua: Promozio hereditarioa, ustela edo jarduera kriminalak
banaka edo konbinazio gisa.

Hereditarioa: Gurasoek Haurren esku jartzen dute ...

Ustela promozioa: Familia luzea edo lagunak sustatzen dira ...
Gaizkilea promozioa: Jazarpena, Mehatxuak, Indarkeria ... dela eta sustatua.
Irabazitako Posizioa bertan behera geratzen da, amaitzen da. Sustatzaileek lortzen dute ANDEREA R6

Irabazitako Potentzia: Herentziazkoak, Ustelkeriak edo bestelako Zigor jarduerak
banaka edo konbinatuta.
Hereditarioa: Monarkia, Erregeordetza, Tirano Politikoa, Dinastia, ...
Ustelkeria: Interes taldeek txotxongilo bat jarri zuten boterean ...
Gaizkilea: Gaizkileek, inbaditzaileek, okupatzaileek txotxongilo bat jarri zuten boterean ...
Irabazitako Botereari uko egiten zaio, amaitzen da. Sustatzaileek lortzen dute ANDEREA R7

Irabazitako Aberastasuna: Herentziazkoak, Diru-sarrerak, Laneko prestazioak, Elitistaren
abantailak edo jarduera kriminalak banaka edo konbinatuta.

Hereditarioa: Jabetza ...
Diru-sarrerak: jasotako baina irabazi gabeko errenta

Adib kapital irabazia, dibidenduak, interesak, errenta, irabaziak, ..

Lan-onurak: soldata nota altuagoetarako (abantailak, fringe abantailak) :

Asegurua (osasuna, hortzak, bizitza, erretiroa) , ikasi, bidaiatu, ..
Elitisten abantailak: Airtravel, Bizkartzainak, Hobariak, Haurtzaindegia, Mintegiak, Eskoltak,
Klubeko kidetzak, Deskontu kreditua, Fitness entrenatzailea, Aterpea, Aseguruak (osasuna, hortzak,
bizitza, errenta, erretiroa) , Limusina eta Gidaria, Irabaziak partekatzea, Oporrak, ..

Gaizkilea: Adib Xantaia, iruzurra, nortasun lapurreta, lapurreta, ...
Irabazi gabeko Aberastasun guztia konfiskatzen da, amaitzen da. Sustatzaileek lortzen dute ANDEREA R6

Ohar! Lanaren gaineko prestazioak eta abantaila elitistak ez daude lanarekin lotuta eta ez dituzte
enpresariek ordaindu behar. Aurreko onuren bat edo guztiak jasotzen dituzten langileek bertan behera
utzi dituzte.
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Posizioaren, boterearen, aberastasunaren herentziazko transferentziak "Errua" eta zorra transferitzea
ere esan nahi du. Aurreikusleak, gurasoek beren gaizkia, krimenak eta erruak hurrengo belaunaldira
eramaten dituzte. Azken belaunaldia aurreko belaunaldien erantzule da. Custodian Guardian
herentziazko transen aurka

- Kargua, boterea eta aberastasuna. CG laguntza herentziazko 'Errudun' transferentziaren
erantzule.

UNEARNED MEREZITUTA dago BUKATU !!!
Batasuna ( lana, lana, merkataritza) langile gutiz elitistak ordezkatzen ditu.
Aurrekariak: Herentziazko Tiraniek klase sistema erabiltzen zuten Erresumako aberastasuna
banatzeko. Industrializazioak 2 klase berri sortu zituen, jabetza pribatua (parasitoa, harraparia,
irabazleak) eskubiderik eta babesik gabeko Kreditu eta langileengan oinarrituz (esklabo lana) .

Herentziazko Tiranoek azkar egin zuten tratua Ekintzaileekin eta Industrialekin (parasitoa,
harraparia, irabazleak) . Royal and Royalist-ek barruko informazioa, atzerakada eta
lehentasunezko akordioak lortuko lituzkete (oraindik ere) . Jabetza pribatu kapitalistak ez
du inolako mugarik langileak eta beste nekazari batzuk ustiatzeko. Erregezaletasunak
gutizia, esplotazioa, jabetza pribatua babestu eta langileak zapaldu, kriminalizatuko
zituzten legeak ezarriko zituen. Bidegabekeria 'Zuzenbide Estatua' bihurtu zen.

Herentziazko Tiranoak, Erregezaleak eta jabe pribatua
- ontzia gobernu modu gaiztoena bihurtu zen, aplikazio ekonomikoa. Immorala,
Bidegabea, Anti- 1 JAINKOA! Herentziazko Tirania eta Kapitalismoa
amaitzen dira!

Langileek eta atsekabetutako politikariek Herentziazko tirania batzuk ordezkatu zituzten tirania
politikoekin. Erregezaleak teknokratekin. Jabetza pribatua Estatuaren jabetzarekin. Enpresen
monopolioa (estatu pribatua) langileen monopolioetan lortutakoa (sindikatuak) . Politika-Tirania
amaitzen da!
Langileen berdintasuna sortzeko sindikatuak sortu ziren. Sindikatuek portaera kriminalak
erabiltzen dituzte (xantaia, beldurra, sabotajea, indarkeria, ..)

soldata negoziazioetan. Lan esperientziarik gabeko justizia soziala faltsutzen duten
uni-hezitako teknokrata elitistak gidatzen dituzte, sistema kapitalistako kideak. Kideen funtsak
arpilatzen dituzte eta mem erabiltzen dute
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- leialtasuna beren asmo politikoengatik. Faltsu hauek dira

r sindikatuko buruak zuzentzen dituzten langile mugimenduak negozio mugimenduen kopia kaskarrak
dira. Hau amaitzen da!

Egin beharrekoa:

Jabetza pribatua, Estatuaren jabetza ezabatu eta ordez ' CROn '. Sindikatuak baja ematen
dira. Gobernuaren urteko soldatak eta baldintzak ezartzen ditu (wmw) .

Estatuko titulartasuneko erakundea 'gisa funtzionatzeko bihurtzen da CROn '. Jabetza pribatuko
entitatea konpentsaziorik gabe konfiskatzen da eta 'bihurtzen da' CROn ( s) '. Baten parte izatea CROn
komunitatearen parte izaten ari da.

' C ' komunitatea 'da Shire '' R ' zuzendaria ' D-mC ' ( Erabakiak hartzeko
Batzordea 7)
' O ' ordaindutako langileen jabetzakoa wmw eta boluntarioak n ' irabazi asmorik gabe (bezeroak,
bezeroak ez dira aprobetxatzen)

Kudeaketa ekonomikoa, soldatak eta baldintzak ( wmw) ezartzen dira annu
- Foru Gobernuaren aliatua. Kudeaketa ekonomiko onena lortzeko denok soldatapeko bat da (wmw)
. Sindikatuen behar gehiago ez dago. Erregistratu egiten dira. Sindikatu antolatzaile
parasitoek lana egin dezakete orain.

Unibertsitatea ( Unibertsitatea) hezkuntza xahutzaile elitista ustela.
Unibertsitateak elitista ustel harroputzak dira. Aberastasunaren eta
boterearen lasterbide gisa erabiltzen dira. Ustela 'Old Boys Network. Komunitateko
baliabideen xahutzea eta ikasleen denbora alferrik galtzea! Graduko
ikasleak falta dira
lan esperientzia gehiegi ordainduta dago eta kualifikazio baxua dute.
Unibertsitateek ikasketen hezkuntza alde batera uzten dute sailkapenaren atzetik. Zein bene

- Administratzaile, irakasle, ... egokitzen da. Nori gehiegi ordaintzen zaion lan eskerga.
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Sailkapenaren emaitzak campus handiagoetan,
campus gehiagotan, kanpoko lekuetan. Campuseko
eraikinak espazio huts ugarirekin. Alferrikako Vanity
lurreko parke eta lorategi handiak. Hau amaitzen da!
Sailkapenaren atzetik emaitzak alferrikako tituluak sortuz. Ikastaroen iraupena luzatzea. Ezertarako
balio ez duen Tesiaren idazketa sustatzea. Ezertarako balio ez duen banaketa (Des) Ohorezko
Tituluak.

Sailkapenaren emaitzak entretenimendu garestia eta
oparoa eskaintzean (Celebrity Kirol Elitista, Antzerkia) . Animatzaileek
beka lortzen dute. Muskulu edo entretenimendu
balioagatik sailkatzen dira garunaren erabileragatik
baino.

Administratzaileak, irakasleak, irakasleak,
ez joan campusera urtean 150 egun baino gehiago,
ez astean 4 egun baino gehiago, ez egunean 3,5
ordu baino gehiago.

Edozein erkidegoko ordaindutako langilerik
nagienak bihurtzea .
Urte eta erdian ikasleek ezin dute ikasi (Administratzaileek, irakasleek denbora librea dute) . Bertaratzeko
denbora bikoiztea. Akademikoek beren bizitza xahutzen dute eta komunitateak
produktibitatea galtzen du.
Urteko ½ oporraldiak asperdura dakar.

Asperdura horrek inmoralitatea dakar

(Alkohola, adimenaren aurkako substantzien
gehiegikeria, sexu orgia ...) eta delitua (Bortxaketa,
erasoa, jazarpena, bandalismoa, ..) . Batasunak
dira esplotatzeko edo bortxatzeko leku ohikoena .

Delitugile handienak hondatutako aberatsak dira (Harrokeria, ziztrina, alferra, gaiztoa, ..) normalean
ihes egiten dutenak. Delituak Unibertsitatearen eskutik

(Unibertsitatea) animatzaileak, administratzaileak, irakasleak estalita daude. Itxi
Unibertsitatea eta epaitu!

Graduko tituluak 24 irakasgai modulu eta maiz osatzen ditu
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ezin hobea da 3 urtean burutzea. Hala ere, irakasgaiak ez daude eskuragarri edo bertan behera. Ikasketak
½ edo urtebetez luzatzea. Ikasleei bizitza alferrik galtzen. Alferrik egon daitezen bultzatuz.

24 irakasgaietako moduluetatik 8 ezinbestekoak dira. Gainerakoak ez.
Irakasgai gehienak zaharkituta daude urte batzuk geroago aplikatzen diren unean.
Berreskurapenaren ondorioz. Unibertsoaren administratzaileak hauek dira: ikaslea, bizitza,
denbora, aberastasun xahutzaileak, erantzule ANDEREA R7 . Itxi Unibertsitatea (Unibertsitatekoa)

eraitsi eta Shire obraren kapera bezala berreraiki !!

Unibertsitateak goi postuetarako lasterbide elitista. Amaiera! Tutore-tutore Ikasten ibilbide
profesionalak ordezkatzen du. Ikaskuntza> lan esperientzia> ikasketa gehiago> promozio
antzinatasunaren arabera> lan esperientzia> ikasketa gehiago> promozio antzinatasunaren
arabera, ...

UCG1- hezkuntza onartzen du ' Ikasi eta irakatsi ' azterketa metodoa eta ' Doako
hezkuntza publikoa ' . Osasunean, konplexu hezitzaileetan emana, Shire ( SmeC) eta
Probintzia hezkuntza

(PHeC, PDEc, CE) . Jaio gabe hasi eta errausketara. Ikasi eta irakatsi,
1. ikasi (ulertu, ulertu) , gero Irakatsi
(beste batzuek ikasi duzuna) . Ondoren, lortutako ezagutzak hurrengo belaunaldiei
transmititu Ezagutza-Jarraitutasunaren bidez.

SmeC ' Shire mediku hezkuntza konplexua '
PHeC ' Probintziako Ospitaleko hezkuntza konplexua '

PDEc ' Lurralde Defentsarako Larrialdi Zentroa '
CE ' Komunitateko Larrialdi Zerbitzua '.

Hezkuntza Gurasoen, Hezitzaileen, medikuen arteko
lankidetza da. Doako hezkuntza, Doako osasuna, Ikastaroak
dakartza. Unibertsitaterik ez !!!
Unibertsitate Campusak Probintzialak, Shire Doako Hezkuntzarako, Laneko kaperak, ... birziklatzen
dira. Vanity parkeak, lorategiak merkatu lorategi, baratze eta santutegi gisa birziklatzen dira. Unibertsitateko
administratzaileak, Educa

- Hezitzaileek debekatuta dute, erantzule egiten dute, ANDEREA R ...
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Doako Hezkuntza 1 JAINKO Pribilegio emana !!!
Karitatea ( Faltsua)
Zerga kengarriak Dohaintzak dira zerga saihestea! Zerga saihestea Erkidegoan lapurtzen
ari da! Zerga saihestea delitua da: ANDEREA R6

Zerga kengarrien dohaintza egoera duten ongintza dira faltsua! Gobernu ustelak
onartzen dituen zerga saihesteko eskemak dira. Ez eman hauetarako! Itxi karitatea eta
aktiboak konfiskatu. Epaitu Gobernua, ANDEREA R6

Kreditu txartelen dohaintzak bultzatzen dituzten ongintzak.

Ongintza hauek txarrak dira mailegu-marrazoak onartzen
dituzte. Jendea zorpetzea inmorala da, gaiztoa, onartezina
karitateentzat. Itxi karitate hauek eta ez eman hauetarako! Itxi
kreditu txartelen hornitzaileak. Gobernua ordezkatu.

Unibertsoaren Zaindarien Tutoreek Zerga kengarriak diren dohaintzen eta kreditu txartelen aurka
daude. Zaintzen, partekatu nahi eta solidarioa zarenez emango duzula uste dute. Ez zerga
saihestzailea berekoia zarelako.
Pertsona fisikoek ez lukete kreditu txartelak erabili behar eta zorrak jarri behar dituzte.

~

Iniziatzaileak, kideak, aldekoak
'Gaizkiaren katearen' jarraitzaileak.
Kontuak ematen dira. ANDEREA R6

1 JAINKOA erantzule egiten ditu .

Gaizkiaren 1000 urte amaitzear daude.

1 JAINKOA oharrak hartzen eta hartzen ari da !!!

7 huts eginez gero:

Bandalismoa

Bandalismoa fisikoa izan daiteke (suntsitzailea) , emozionala (mingarria) edo pribatua (identitatearen erabilera
okerra) . Badago planifikatutako bandalismoa, ANDEREA R7 eta bultzada bandalismoa, ANDEREA R3 . Bandalismo
oro komunitatearen aurkakoa da eta
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portaera antisoziala. Bandalismoa komunitate mehatxua. Kontuak eta kalte-ordainak
aplikatuko dira.
Bandalismo fisikoa objektu pertsonalak, etxea, komunitatea, probintzia eta espazioa suntsitzea da. Gauza
pertsonalak barne hartzen ditu, komunikatzaileak, begien babesa, oinetakoak, garraioa, ... Etxea barne
hartzen du, barruan, kanpoan.

Komunitatea barne hartzen ditu, eraikinak, habitata, pintadak, azpiegiturak, garraioa, ... Probintzia ingurunea
barne hartzen du (airea, lehorra, itsasoa) , azpiegitura, santutegiak, garraioa, utilitateak, .. Espazioa espazioko
objektu artifizialak biltzen ditu (sateliteak, ..) , organismo arriskutsuak ekartzea, garraiatzea

- Organismo arriskutsuak, zaborrak, kutsadura, ... bereiztea.

Bandalismo emozionala (EV) min egiten du, traizioa, engainua ... Mintzaldi mingarria erabiltzea bandalismo
emozionala da. Engainatzea traizionatzea 'EV' da.
Bandalismo pribatua pertsona edo entitateen pribatutasunaren erabilera okerra da.

Hacking, lapurreta, iruzurra bandalismo pribatua da.
Planifikatutako bandalismoa banakako, entitate, komunitate, probintzia edo espazioa zigortzeko
bandalismoa planifikatzea eta gauzatzea da. Planifikatzaileak, bitartekoen hornitzailea, borreroak,
laguntzaile pasiboak prozesatzen dira, ANDEREA R7 . Arsonistak, Saboteatzaileak, Terroristak forma
guztiak egiten dituzte
[fisikoa (suntsitzailea) , emozionala (mingarria) edo pribatua (identitatearen erabilera okerra) ] planifikatutako
bandalismoarena.

Impulse Bandalismoa alkoholismoaren, buruko droga aldatzearen, probokazioaren eta amorruaren emaitza
da. Alcolikoek eta drogazaleek derrigorrezko zigorra bikoiztu egiten dute. Probokatzaileak eta probokatuak
gauza bera lortzen dute ANDEREA R3 .
Raged lortzen, ANDEREA R3 .

Komunitateko vadalismoak sutea, ezinegon zibilen ondorioz suntsitzea, larritasuna, kutsadura,
sabotajea, ... biltzen ditu. Probintziako bandalismoak inbasioa, pirateria, kutsadura, planifikazio akatsak
... biltzen ditu. Espazio bandalismoa gizakien eraikuntza espazioko objektuak, espazioa garraiatzea,
Espazio kutsagarria ...

Ez huts egin 1 JAINKOA, komunitatea, familia, zeure burua!
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