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ALL Медіа код ( журналіст )
Пошук Зла, звіт про неї ~
Пошук новин людського інтересу, повідомити про це ~

Звіт про новини в вашому регіоні ~ Роби, як багато
досліджень, як дозволяє час ~
Будьте мужність, але не безрозсудні ~ Точність
Подвійний джерело перевірка ~
Держава, якщо Новини (Тільки факти) або думка (Суб'єктивність згадка) не змішувати їх

Не платіть за інтерв'ю, інформація, дані (Аудіо / відео) ~
Поважайте нон звітний період випробувань (Кури-Media) ~ Будьте
незалежні, не кажучи нічого мовчання Вас! ~
Майте моральну цілісність ~

Повага Печаль, Туга & Loss ~
Дізнайтеся, Навчи і спадкоємність знань ~
Чи не пристрастився до алкоголю, наркотиків, азартні ігри, порнографія ~

Чи не непотрібні, мстивий або нечесним ~

ALL Медіа код ( Видавець, Продюсер )
Привести точні новини (Тільки факти) ~ Присутній
думку (Суб'єктивність згадка) ~

Дослідити зла, корупції ... ~
Подання інформації знання будівлі ~
Заохочуйте мораль ~ Spread усвідомлення 1GOD » S останні
повідомлення! ~
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Використовуйте закон Подавець маніфесту в якості керівництва, спонукати інших робити те ж саме! ~ Чи не
показувати насильство для людини або тварин! ~

Чи не показувати спарювання людей або тварин! ~ Чи не показувати неприродне поведінку (Дитина
приставати, однієї статі, розгублений підлогу) ~

Чи не показувати людський нагота в будь-якій формі! ~

Чи є що-небудь огидне, огидне або нудотне НЕ показувати ~

Відповідь на ці питання в кожній історії:

Хто? Що? Коли? Де? Чому? Як?

Для Слави 1GOD і Блага Людства

1GOD чекає, щоб почути від вас!

ÿÿ
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медіа Молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту я точно
повідомляти без побоювання розслідування відважно корупції і
злочинності Endeavor наполягати знайти «правду» Поважайте
скорботним і страждання в суспільстві тримати громадськість у
курсі добре, погано, щасливий і сумний Для слава 1 GOD & гарне
Людство
Ця молитва використовується перед кожним призначенням засобів масової інформації!
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помилкові ЗМІ
Помилкові ЗМІ намагаються маніпулювати вплив громадськості через «newspolls»
наприклад, Друковані ЗМІ стверджують мільйон читачів, тримає Newspoll: 368 сказати «Так», 157 кажуть:
«Ні». На наступний день Головна сторінка у великій жирному чорне державі:

Читачі Підтримка Так! 365 з мільйона читачів підтримали Так. Оманлива,
що вводять в оману і нечесні, шахрайство!
Немає більше новин опитування!

Shun & Shame в оману ЗМІ його власників і співробітників.

ZERO ТОЛЕРАНТНОСТІ до оманливим MEDIA!
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Bad публіцистика
Тема: Хвилювання в суді показує, препарат може уповільнити розвиток хвороби! Названий як
«надзвичайно значні», призводить до новаторських суду є першим разом препарат був показаний,
щоб придушити вплив цього захворювання. Це підроблені новини. Дражливий хворих людей. Ця
стаття дає помилкову надію. Це оголошення для фармацевтичного особи.

Тема оманлива! Це дійсно означає, що цей препарат може бути доступний в 15 20 років.
Якщо він стане доступний вже занадто пізно для нинішніх хворих. Якщо він буде доступний,
він буде занадто дорогим для хворих. Цей продукт полегшує дискомфорт. Це не ліки.

Вона буде мати багато побічних ефектів, для яких ви отримуєте інші наркотики. Це фармацевтична
модель маркетингу: створити попит, створити повтор х, не лікують.

Ця стаття погана журналістика. Цей журналіст використовується в якості менеджера з продажу, щоб
створити попит на цю фармацевтиці.
Цей тип журналістики закінчується. Цей тип засобів масової інформації закінчується.

завжди REPORT EVIL
GLITZ-Media
Новини ЗМІ зливатися з розважальною інформацією і вбирати
водостоки Медіа створення GLITZMedia ( Гидота) !
Glitz ЗМІ розбещує Новини ЗМІ і дезінформувати споживачів, представляючи зміст
відсотків ЗМІ і розваги Медіа в новини! Glitz Новини ЗМІ представляють незгаданих
упередження, брехня, непідтверджені факти, художню літературу, думка, чутки, що
вводить в оману опитування громадської думки, .. як News. Це показує презирство «Fair,
Горя, конфіденційність», ... Будучи корумпованою, Glitz ЗМІ Новини повії себе
рекламодавцям, жадібності, спонсорам, лобістських груп, ..

Розваги Медіа аморально & паскудної. Він спирається на розпусту, жадібність, крові,
аморальність, наготу, порнографію і насильство, щоб розважити.
Чинний талант складається з добре виглядати голою. Режисери, продюсери та сценаристи є
«Порнографія Наркомани і addics насильство! Історія лінія складається з порочності, жадібності,
крові, нагота, аморальності, порнографії і насильства. Жоден з персонажів не придатні в якості
ROLL-моделей!
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комедії: Режисери, продюсери та сценаристи є «Порнографія Junkies! Чинний талант
складається з добре виглядати голою. Історія лінія полягає в тому, нудні, тупі, підроблені
сміється, аморальність, оголених, мильний намагається бути смішним, недотепний, ... Він є
німим sleasy дебілом; ВОНА сміхотлива сміття. Shun & Shame всіх учасників!

драма: Режисери, продюсери та сценаристи є «Порнографія Junkies! Чинний талант
складається з добре виглядати голою. Історія лінія складається з порочності, жадібності,
крові, аморальності, нагота, порнографії і насильства. Він є сексуальним хижаком & або
гомосексуальним. ВОНА експлуатується сміття; діти неприємність, біда Especialy дочки.
Shun & Shame всіх учасників!

реальність: Режисери, продюсери та сценаристи задоволення жадібності народів!
Учасники корумповані, принизити, займаються проституцією заради слави і успіху. Історія
лінія складається з гравців корумпованості, дурні, брехливі, огидні, нечесні, принижуючи
себе, не маючи переваг, грошей голодних і паскудної! Shun & Shame всіх учасників!

Спорт: Режисери, продюсери та сценаристи для задоволення народів ліні і хоче, щоб
ознайомитись з іншими поранитися! Історія лінія складається з повторі аварій, напад,
Жорстокість, Залякування, боротьба, помилки, ... Спортивні розваги їжу для ледачих HE & SHE,
які краще дивитися, то підтримувати хорошу фізичну форму. Хто під час перегляду напихати себе
нездорової їжі і пиття. Спеціально для наркології: Алкоголь, наркотики, переїдання, азартні ігр та
куріння! Shun & Shame всіх учасників!

Glitz ЗМІ блудниця жадібності, обмані, посередньої, аморально (Hear- сказати, недомовленість) Глобальне
громадську думку маніпулятором, загроза (злом

, телефон постукування) для будь-якого суспільства він досягає. Glitz ЗМІ потребує демонтажу та її
власники і співробітники зберігати в будь-якому типі носія.

Glitz ЗМІ використовують News Media & Gutter ЗМІ для просування Entertain- мента Media.
Комбіноване Glitz ЗМІ створюють Celebrities.

CELEBRITY засоби масової інформації

Жадібний-Media створює знаменитості , помилкові кумири ... Жадібні ЗМІ
створює спортивні кумир (Помилкові ідоли) для задоволення " ВІН'. Жадібний
Медіа вибирає перспективні види спорту учасник обмани свою роботу. Новий
Знаменитість Спорт Idol слід ідеологія елітарності були там 1 переможець і
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Решта конкурентів програють. Переможець стає хибним кумиром обсипається з
багатством і пишністю на декадентський відпочинок веденого лукавого суспільства.

Celebrity життя (Алкоголь, розпуста, наркотики, вечірки, секс ...)
губить продуктивність. Celebrity починає використовувати анальгетики, стероїди,
стимулятори, ... щоб утримати перемогу. Ці помилкові кумири потім представляються як
рольових моделей для молоді. Перемога елітарна, елітарність розкладає і в результаті
багатства призводить до ексцесів аморального нездорової поведінки. Celebrity починає
втрачати звалюється в ЗМІ і суспільстві.

' він які слідують обожнюють Жадібні ЗМІ спорту кумир Знаменитість має
зрілість 5-річні і непридатні бути батьком. образливий 1GOD! Чи не бути
«Морон» або образа
1GOD.

Жадібні ЗМІ створюють роялті (Спадкова Тирана, зло, причина багатства
апартеїду, injusted, ..) і розваги кумири
(Помилкові ідоли) для задоволення " ВОНА. Жадібний ЗМІ використовує фантастику, злом,
напівправду, чутки, брехня, інсинуації, вистежує, фото
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(Відео) журналістика, уявити глянсовий, блискучий, знаменитості плітки для засмічених ВОНА.
Ці помилкові кумири потім представляються як рольових моделей для молоді. Celebrity
починає втрачати свою привабливість звалюється в ЗМІ і суспільстві. Вона що
слідувати, обожнюють Жадібні Медіа Celebrities. Багато хто кричить, істерик підходить,
коли вони бачать знаменитість. Вони непридатні бути матір'ю.

жадібні ЗМІ перетворює злочинець в Знаменитість, створюючи кумир (Помилкові
ідоли) для неосвічених, легковірних, морально слабких і зневірених людей (Нічого,
щоб жити, відкинутий черствим егоїстичного суспільства) , Поведінка жодного Медіа
показує презирство і намагається розбестити уряд, суди і правову систему.
Жадібні ЗМІ гарантують, що злочин дійсно платить. Плата за інтерв'ю
корумповане, злочинець, Міссісіпі / R4 !

Занадто м'який на злочин
Уряд був nobbled.

'11, 000 злочинців збирається безкоштовно »
Жадібні знаменитості ЗМІ (Gutter ЗМІ для засмічених посередніх людей) це буде
уникати і вивести з бізнесу. Співробітники X НЕ reemployed в ЗМІ! Жадібний судове
переслідування-медіа: MS- R6

ВІЛЬНІ мови з моральним стримуватися !!!
Знаменитості не новина. Вони паскудне плітка.
ЗМІ, які публікують погані плітки. Чи є морально збанкрутілого. Він уникав,
присоромлений, притягнуті до відповідальності.

Кінець.
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