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БҮХ Хэвлэл мэдээллийн хууль ( сэтгүүлч )

үүн дээр Evil, тайлан хайх ~

Хүний хүү мэдээ хайх мэдэгдэнэ ~
Таны орон нутагт Мэдээ тайлагнах ~ Удаа олгодог
болох их судалгаа байна уу ~
зориг-ийн ч бодлогогүй биш байж ~ Давхар
шалгах эх үүсвэр нь үнэн зөв ~
Төрийн бол Мэдээ мэдээлэл (Зөвхөн баримт) эсвэл санал (Дурдсан хэвийсэн) тэдгээрийг хольж болохгүй вэ

ярилцлага, мэдээлэл, өгөгдөлд төлж чадахгүй байна (Аудио / харааны) ~
сорилт бус тайлант хугацаанд хүндэтгэ (Шүүх, хэвлэл мэдээлэл) ~ Ямар нэг зүйл танд
дуугүй бүү зөвшөөр бие даасан байх хэрэгтэй! ~
ёс суртахууны шударга байх ~

Хүндлэл Уй гашуу, шаналал, алдагдал ~

Сурч, зааж, мэдлэг тасралтгүй ~
~ Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис, мөрийтэй тоглоом, садар самуунд уруу татах донтсон болж байхгүй юу
Авилга, өшөө хонзонгийн эсвэл шударга бус болж байхгүй юу ~

БҮХ Хэвлэл мэдээллийн хууль ( Хэвлэн нийтлэгч, Үйлдвэрлэгч )
үнэн зөв мэдээг хүргэнэ (Зөвхөн баримт) ~
Өнөөгийн санал (Дурдсан хэвийсэн) ~

Evil, авлига судлах ... ~
Одоогийн мэдлэг барилгын мэдээлэл ~
ёс суртахууны дэмжих нь ~ тархалт мэдлэг 1GOD " Хамгийн сүүлийн
үеийн мэдээ байна! ~
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Хууль Өгөгч илэрхийлэгддэг гарын авлага болгон ашиглах, бусдад адил үйлдлийг хийх явдал дэмжих! ~ Хүн
буюу амьтныг хүчирхийллийг бүү үзүүл! ~

Хүн, мал, амьтны бэлгийн дур хүслээ хангаж бүү үзүүл! ~ Хиймэл зан бүү үзүүл (Хүүхдийн
molesting, ижил хүйс, андуурч хүйсийн) ~

ямар нэг хэлбэрээр Хүний нүцгэлэлт бүү үзүүл! ~

, Жигшүүрт revolting эсвэл салхинд хийсэх юу ч бүү үзүүл ~
түүх бүр эдгээр асуултуудад хариулна уу:
Хэн бэ? Гэж юу вэ? Вэ? Хаана? Яагаад тэр вэ? Яаж?

1GOD алдрын & хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө

1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!
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Хэвлэл мэдээллийн Залбирал
эрхэм хүндэт 1 Бурхан , Хамгийн сайхан ертөнцийн Бүтээгч би үнэн зөв
түүнд санаа зовсон, олон нийтэд мэдээлж байх орон нутагт зовж нь
"Үнэн" Show хүндэтгэлийг олж тууштай авлигын & гэмт хэрэг Эндевор
зоригтойгоор судлах айдас, эсвэл талд ямар тайлагнаж байна, сайн,
муу, Учир нь аз жаргалтай, гунигтай алдар 1 Бурхан & Хүн төрөлхтний
сайн

Энэ залбирал бүр хэвлэл мэдээллийн даалгавар өмнө ашиглаж байна!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
төөрөгдүүлсэн Хэвлэл мэдээлэл
Буруу хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл "newspolls" дамжуулан нөлөөлөх олон нийтэд ажиллахын тулд оролдох
Жишээ нь Хэвлэх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, нэг сая уншигчдад баталж нь newspoll эзэмшдэг: 368
"Тийм ээ", 157 "Үгүй" гэж хэлж байна. их хэмжээний тод хар улсын-ын дараагийн өдөр нь урд хуудас:

Уншигчид дэмжлэг Тийм! сая сая уншигчдын гарч 365 Тийм дэмжсэн. , Хууран
мэхлэх төөрөгдүүлсэн, шударга бус, залилан!
Өөр ямар ч илүү мэдээ санал асуулга!
Шун & Ичгүүр төөрөгдүүлж хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өөрийн эзэд, ажилчид.

Үл тэвчих хэвлэл мэдээллийн төөрөгдүүлсэн уу!
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муу сэтгүүл зүйн
гарчиг: шүүх хурлын талаар сэтгэл эмийн өвчний явцыг удаашруулж болох юм байна! "Асар их ач холбогдолтой"
гэж сайшаав, газар хөндөх шүүх үр дүнд анх удаа эмийн энэ өвчний үр нөлөөг таслан зогсоох харуулж
байна байна. Энэ нь хуурамч мэдээ юм. өвчтэй хүн элэглэн дооглож. Энэ нийтлэл нь хуурамч итгэл
найдвар өгдөг. Энэ нь эмийн аж ахуйн нэгжийн хувьд зар сурталчилгааны юм.

Гарчиг буруу байна! Энэ бол үнэхээр энэ эм нь 15 20 жилийн боломжтой байж болно гэсэн үг юм. Энэ нь
бэлэн болсон бол энэ нь одоогийн хохирогчид хувьд хэтэрхий оройтсон байдаг. Энэ нь бэлэн болсон бол
хохирогчид хэт үнэтэй байх болно. Энэ бүтээгдэхүүн нь таагүй хөнгөвчилдөг. Энэ нь эмчилгээ биш юм.

Энэ нь та бусад эм авч олон гаж нөлөө байх болно. Энэ нь эмийн зах зээлийн загвар
юм: , Эрэлт бий болгох, давтан хамгийн бий эмчлэх байна.

Энэ нийтлэл нь муу сэтгүүл юм. Энэ нь сэтгүүлч энэ эм эрэлтийг бий болгох борлуулалтын
хүн болгон ашиглаж байна.
Энэ төрлийн сэтгүүл зүйн дуусна. Энэ төрлийн хэвлэл мэдээллийн дуусна.

үргэлж ТАЙЛАН Evil
GLITZ-Хэвлэл мэдээлэл

Мэдээ Media Entertainment Media тай нэгдэх, ус зайлуулах Хэвлэл
мэдээлэл бий шингээх GLITZMedia ( жигшүүртэй) !
Glitz Хэвлэл мэдээлэл завхруулсан Мэдээ Хэвлэл мэдээлэл, мэдээ зэрэг ус зайлуулах Media &
Үзвэр үйлчилгээ Media агуулгыг танилцуулж хэрэглэгчдийг хуурч! Glitz Хэвлэл мэдээлэл Мэдээ
мэдээлэл unmentioned алдааг, худал, дан ганц баримт, уран зохиол, үзэл бодол, дам яриа,
төөрөгдүүлсэн санал асуулга, .. News талаар танилцуулна. Энэ бол "Шударга, уй гашуу Нууцлалын"
-ийн жигшил зэвүүцэл харуулж байна, ... авилгач байх, Glitz Хэвлэл мэдээлэл Мэдээ биеэ үнэлэгчид
"өөрөө реклам, шунал, ивээн тэтгэгч, лобби бүлэг, ..

Үзвэр үйлчилгээ Хэвлэл мэдээлэл ёс суртахуунгүй & trashy юм. Энэ нь зугаацуулах, завхрал, шунал, Гор,
ёс суртахуунгүй, нүцгэн, садар самуунд уруу татах, хүчирхийлэл дээр тулгуурладаг.

сайн нүцгэн хайх авьяасыг үүрэг гүйцэтгэгч бүрдэнэ. Захирлууд, үйлдвэрлэгчид & Script зохиолчид
"Порнограф Junkies & хүчирхийлэл addics байна! Түүх шугам завхрал, шунал, Гор, нүцгэн, ёс
суртахуунгүй, садар самуун, хүчирхийлэл бүрдэнэ. тэмдэгтүүдийн аль нь ч Roll-загвар болгон
тохиромжтой байдаг!
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Инээдмийн: Захирлууд, үйлдвэрлэгчид & Script-зохиолчид "Порнограф Junkies байна! сайн
нүцгэн хайх авьяасыг үүрэг гүйцэтгэгч бүрдэнэ. Story шугам савантай байхыг хичээж,
уйтгартай, дүлий, хуурамч инээв, ёс суртахуунгүй, нүцгэлэлт байх бүрдэнэ хөгжилтэй, unfunny,
... Тэрээр дүлий sleasy Мөрөн юм; Охин giggly хог юм. Шун & Ичгүүр хүн бүр оролцож!

Жүжиг: Захирлууд, үйлдвэрлэгчид & Script-зохиолчид "Порнограф Junkies байна! сайн
нүцгэн хайх авьяасыг үүрэг гүйцэтгэгч бүрдэнэ. Түүх шугам завхрал, шунал, Гор, ёс
суртахуунгүй, нүцгэн, садар самуун, хүчирхийлэл бүрдэнэ. Тэр бэлгийн махчин & буюу
гомосекс юм. Охин хог ашиглаж байна; Хүүхдүүд харамсал, гай зовлон ялангуяа, охид
билээ. Шун & Ичгүүр хүн бүр оролцож!

Бодит байдал: Directors, Producers & Script writers cater for peoples greed!
Participants corrupt, humiliate, prostitute themselves for fame & fortune. Story line
consists of Players being corrupt, foolish, deceitful, disgusting, dishonest, humiliating
themselves, having no dignity, money hungry & Trashy! Shun & Shame everyone
involved!

Sport: Directors, Producers & Script writers cater for peoples laziness & wanting to
watch others get hurt! Story line consists of replay of Accidents, Assault, Brutality,
Bullying, Fighting, Mistakes,... Sport entertainment cater for lazy HE & SHE who rather
watch then keep fit. Who while watching stuff themselves with unhealthy food & drink. Caters
for Addictions: Alcohol, Drugs, Over eating, Gambling & Smoking! Shun & Shame
everyone involved!

Glitz Media is a harlot to greed, deceitful, mediocre, immoral (hear- say, innuendo) ,
global, public opinion manipulator, a threat (hacking
, phone tapping) to every Community it reaches. Glitz Media needs dismantling & its
owners & employees kept out of any type of media.
Glitz Media uses News Media & Gutter Media to promote Entertain- ment Media. The
combined Glitz Media create Celebrities.

CELEBRITY Media
A Greedy-Media creates Celebrities , false-idols... Greedy Media creates
sports idols (false idols) to cater for ' HE'. Greedy Media picks out promising sports
participant hypes up their performance. The new Celebrity Sports Idol follows the
ideology of elitism were there is 1 winner & the
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rest of the competitors are losers. The winner becomes a false idol showered with
wealth & pomp by a decadent leisure driven evil society.

Celebrity life (alcohol, depravity, drugs, parties, sex...)
ruins performance. Celebrity starts using analgesics, steroids, stimulants,... to keep
winning. These false idols are then presented as role models to young people.
Winning is elitist, elitism corrupts & resulting wealth leads to excesses of immoral
unhealthy behavior. Celebrity starts losing is dumped by media & society.

' HE's' that follow idolize Greedy Media sports idol Celebrities have the maturity of a 5
year old & are unfit to be a father. Insulting 1GOD! Don't be a 'Moron' or insult
1GOD.

Greedy Media creates Royalty (Hereditary Tyrants, evil, cause of wealth apartheid,
injusted,..) & entertainment idols
(false idols) to cater for ' SHE'. Greedy Media uses fiction, hacking, half truths, hearsay,
lies, innuendo, stalking, photo

1 GOD’s Law-Giver Manifest As it is written it shall be! All Media 14.12.3.1
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(video) journalism, to present glossy, glittery, Celebrity gossip for Trashy SHE. These
false idols are then presented as role models to young people. Celebrity starts losing
their appeal is dumped by media & society. SHE's that follow, idolize Greedy Media
Celebrities. Many have screaming, tantrum fits when they see a Celebrity. They are
unfit to be a mother.

Greedy Media turns criminals into Celebrities creating idols (false idols) мунхаг,
итгэмтгий, ёс суртахууны сул дорой, хүнд хэцүү хүн (А callous хувиа хичээсэн
нийгэмлэг татгалзсан төлөө амьдрах ямар ч) . Харамч Media-ийн зан жигшил
зэвүүцэл харуулж байна & авилгач Засгийн газар, Шүүхийн & хууль эрх зүйн системд
оролддог.
Харамч Хэвлэл мэдээллийн гэмт хэрэг төлөх вэ гэдгийг баталгаажуулдаг. ярилцлага төлөх,
авилга, гэмт хэргийн байна MS / R4 !

Гэмт хэрэг дээр дэндүү зөөлөн

Засгийн газар nobbled байна.

'11, 000 гэмт хэрэгтнүүд явж үнэгүй "
Харамч Алдартнуудын Хэвлэл мэдээлэл (Ус зайлуулах Хэвлэл мэдээллийн trashy тааруу хүмүүст
зориулсан) Гадуурхах явдал ба бизнесийн гарч тавьж байна. X ажилтнууд Media-д reemployed биш
юм! Харамч-Media яллах: MS- R6

ёс суртахууны барих нь үнэгүй хэлсэн үг !!!
Алдартнууд мэдээ биш юм. Тэд trashy хов жив байна.
Хэвлэл мэдээллийн trashy хов жив гаргадаг. ёс суртахууны хувьд bancrupt байна. Энэ
нь ичгүүр, гадуурхах, хариуцлага юм.

Төгсгөл.
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