1FAITH Batas-donor Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

bagsak ay tanggapin ang alok ng isang moral na mali, Kasamaan. Tanggapin ang alok ng isang moral na mali ay
nakakainsulto 1GOD . Moral kamalian ay na-convert sa Krimen. Ito ay nagpapahintulot sa mga mambabatas na
magtatag ng may-katuturang batas. Moral kamalian ngayon krimen ay upang ma-rehabilitate para sa lipunan upang
gumana.
bagsak ay pagpapaalam down ang komunidad, pamilya, mga kaibigan at ang iyong sarili.

Failings ay papanagutin sa Life & Afterlife. May mga 7 mga failings:

failings mang-insulto 1GOD
Addiction cannibalism Envy
perjury Pandarambong Selfish (
Chain of Evil )

paninira

1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

ÿÿ

ÿÿÿÿ

failings ( masama ) - Panalangin
mahal 1GOD , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka
abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan) Kahilingan sa tulong sa
resisting failings Requests tulong sa pagpaparusa Evils
Ang mga kahilingan pagpaparusa ng Evils ngayon at sa kabilang buhay Hayaan
ang Mabuting umunlad & Evil matigang Para sa Glory of 1GOD & ang Mabuting ng
Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay recited sa bahay o sa isang Gathering!
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Failing 1: addictions isang paulit-ulit na mapilit pag-uugali ...
Addiction ng isang paulit-ulit na mapilit pag-uugali gratifying isang pinaghihinalaang pangangailangan. Addicts
dayain ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng hindi pagtanggap ng pinsala ang kanilang pag-uugali ay
paggawa. Pinsala sa kanilang sarili, pamilya, kaibigan, trabaho-ka-at komunidad.

Addictions na
failings:
(Moral hindi
katanggap-tanggap)

adrenaline Eating (Mahigit) Shopping Alcohol
pagsusugal

Smoking

Pornography Bagong-Technology

Gamot

addicts (Junkies) walang pinag-aralan (bobo) , mapaniwalain (Hangal) at mahina
(kalunus-lunos) ! Ang mga ito ay gaganapin mananagot sa bawat oras.

Addicts ay delusional! Addicts hindi naniniwala sila ay gumon hangga't ang mga ito ay tinatangkilik ang
kanilang mga sarili at may hawak na ang kanilang buhay sama-sama.
Realistically, addictions limitahan addicts sariling katangian at kalayaan bilang sila maging mas restricted sa
kanilang pag-uugali. Sila ay maging mas walang silbi. Sila ay maging isang mas malaking pasanin sa pamilya, mga
kaibigan at mga komunidad. Kaganapan- ually ang komunidad ay upang sakupin patakbuhin ang kanilang mga
buhay.
Addicts sa bawal na pagkalulong tamasahin ang
mapaglihim likas na katangian ng kanilang ugali! Ipinagbabawal
na pagkalulong magresulta sa pagkabilanggo at
pagkawala ng respeto sa sarili. Com- munity ay
tumatagal ng higit sa pagpapatakbo ng kanilang buhay.

Addicts walang pinag-aralan (bobo) , mapaniwalain (Hangal) at mahina (kalunus-lunos) !

Kapag ang mga tao ay gumon, ang kanilang mga kasiyahan ay madalas na nagiging nakatutok sa
pagsasakatuparan ng kanilang mga ugali at reliving withdrawal. Sa halip na ang buong hanay ng mga karanasan
na bumuo ng kanilang buong potensyal para sa kaligayahan ng mga di-addiction. Isang civil duty, ni alway hold
na addics nananagot.

Gumon maging isang banta sa kanilang mga sarili at mga komunidad . Sila ay naging delusional,
imoral, hindi tapat, mapanlinlang, makasarili, uncaring at anti- social. Isang civil duty, alway ulat
addics.
Addicts kailangan saykayatriko tulong at tulong ng suporta na grupo. Pagbabalik sa dati Addicts ay quarantined
upang protektahan ang mga komunidad lalo na ang mga kabataan.
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1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

aDDICTION - Panalangin

ÿÿ

ÿÿÿÿ

Addiction-araw 12.2.7.

mahal 1GOD , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang tapat na
tagapag-ingat-guardian (1 st pangalanan) Tulungan akong maging hindi isang addict

Tulungan katauhan naglalaman ng pagkalulong Parusahan pagkalulong
provider sa buhay at Afterlife Hayaan komunidad na ito magiging addiction
libre Para sa Glory of 1GOD & ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit sa Addiction-Araw!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
adrenaline pagkagumon
adrenaline, ay isang hormone na kumikilos bilang isang neurotransmitter. Ito ay ang pangunahing sanhi
ng isang stress reaksyon sa isang banta sa pisikal na integridad ng katawan. Ang katawan ay tumatakbo
sa taglay ng emergency.

Sobrang pakikilahok sa aerobics, car-racing, jogging, sky-diving, ...
Participient maging gumon sa isang adrenaline-dami ng tao mula sa aktibidad na ito.
Ang mga Addicts maging malungkot kapag hindi nila maaaring makuha ang kanilang mga 'nagmamadali'.

Kapag Adrenalin ay inilabas sa dugo nito ay gumaganap upang madagdagan ang puso rate at
dugo-presyon, dilates ang aaral, itataas ang antas ng asukal sa dugo at diverts dugo-daloy mula sa balat at
panloob na organo. Ang mga taong ay patuloy na magalit, huwag mag-nagkasala, o nakakaligalig pukawin
ang kanilang adrenaline hormone kahit na sila ay maaaring umupo sa paligid wala kang ginagawa ng iba pa.
Galit, nag-aalala, magnilay.

Ang isang pangangailangan para sa bilis ay isang adrenaline kadalamhatian. Anumang racing ay nagbibigay ng isang Adren

- aline sumugod. Panalong ay nagbibigay sa isang mas mas malaking dami ng tao. Ang katawan ng tao ay hindi
dinisenyo para sa bilis. Ang kanilang ay hindi na kailangan para sa bilis. Panalong ay makasarili.
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Nanalo sumugod lead sa kinakapos higit pa.
Ang pagkawala ng leeds sa pagkabalisa. pagkabalisa na ito ay
humantong sa pagkawalang-taros. Kinakapos upang manalo sa anumang gastos

(Pandaraya, pang-aabuso, patayin upang manalo, ...) .
Anti-social na pag-uugali ay nagbibigay sa isang adrenaline Rush. Ang mas
kasuklam-suklam, outrages ang mas malaki ang dami ng tao. Magtanong ng anumang
punk road-terorista (Burnout, wheelies, cut off, pagtulak ng isang kalsada, tailgating,
dagdag na malakas, ..) , gang

miyembro (Bullying, vandal -ism, karahasan) , Serial-killer (Inflicting takot, sakit, kamatayan) . Anti-social na
pag-uugali ay isang banta sa komunidad at ay procecuted MS / R1-7 Isang civil tungkulin upang mag-ulat,
daan-galit, mapanganib na pagmamaneho, mga aksidente, ang anumang iba pang anyo ng pananakot,
paninira at karahasan.
mapanganib na mga gawain (Stunt, thrillseeking, ..) magbigay ng isang adrenaline Rush.
Ang mga taong kung hindi man ay hindi maaaring makakuha ng isang nagwagi sumugod gawin mapanganib
acti- vities. Ang mga gawain hikayatin copycats na makakuha ng nasugatan, namatay, mapanganib ang iba. mapanganib
na mga gawain (Da) end, MS/ R2 . Da People kailangang magbayad para sa rescue at medical expences.

Ang pagiging isang Adrenaline Junkie ay isang sakit. Humingi ng tulong! NGAYON!

alkohol pagkagumon
Alcohol ay natupok sa pamamagitan ng mga inumin at pagkain. Ubos Alcohol ay humahantong sa
pag-uugali pagbabago (Paglalasing ') . paglalasing (Alkoholismo) ay ang pangunahing sanhi ng aksidente,
Assaults, panggagahasa, paninira. Drunks ay isang pasanin, isang panggulo at banta sa komunidad,
mag-usig sa kanila.

Alkoholismo ay ang nagpapasuko kailangan upang ubusin alak.
Tulad ng lahat ng mga addicts, Alcoholics ilagay ang kanilang sariling makasarili
pangangailangan sa itaas na ng iba at sa komunidad. Alcoholics ay humingi, hiramin at
magnakaw upang makakuha ng isang inumin! Alcoholics kailangan paggamot. Paggamot ay
binubuo ng pagpapatayo out! Paggamot ay hindi isang lunas. Alcoholics sa lalong madaling
panahon ay bumalik sa pagiging Drunks!
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Ang pinakamahusay na tulong para sa Alcoholics ay upang itigil ang availability ng Alcohol.

Produksyon, marketing at pamamahagi ng Alcohol, nagtatapos!

ZERO TOLERANCE sa ALCOHOL !!!

CHRISTIANITY ay ang pangunahing sanhi ng pagkalat A lcoholism.
Christian Idol (False idol) Jesus (False messiah) Sinabi Kristiyano sa pag-inom Alcohol (Red
wine) . Kristiyano inom Alcohol sa relihiyon gatherings at di relihiyosong pagtitipon.
Christian SIYA & siya uminom ng alak sa harap ng isinangkot. Christian
SHE tuloy-tuloy na pag-inom ng Alkohol sa panahon ng pagbubuntis at
pagpapasuso. Christian magulang ang kanilang mga anak sa pag-inom
Alcohol. Christian magulang ay masamang magulang!

Isang batang Christian pagkakaroon ng pag-awat sa Alcohol. Sa gulo sa iglesya
nakikita, Pari, Magulang, mga kapitbahay, mga kaibigan, ang iba lahat ng inuming
maiinom (Lumaklak) Alak. Isang batang Christian nakikita ang mga magulang inom
Alcohol sa bahay, func- tions & leisuretime. Isang batang Christian (SIYA & siya)
kapag pakikisalamuha sa loob ng kanilang edad-group mukha peer presyon upang
bingedrink upang maging katanggap-tanggap. Young Christian HE makakuha ng mga
batang SHE lasing na mate o panggagahasa.

Parehong naging 'Trash'. Kahihiyan, Shun, Basura!
Christian-monghe ay hindi makahanap ng espirituwal na inspirasyon sa pamamagitan
ng pagdarasal at pagbabasa ng banal na kasulatan ay sumangguni sa Alcohol para sa
espirituwal na inspirasyon. Hindi masaya, monghe na ginawa ng kanilang sariling alak. Paggawa
at pag-inom ng Alkohol iningatan monghe sa isang pare-pareho ang estado ng lango
pagkatuliro. Ngayon sila ay nagkaroon ng pananaw (La la lupa) .

Catholic Schools ay tulad Taberna. Mga principal ay may isang bar (Mahal alak) , Mga guro mga
social club ay may isang bar. Administration ay may alak
(Cheap) para guluhin at fund-pagpapalaki.
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Tuwing Biyernes at Sabado lango Kristiyano Bash, Rape & Kill. Sa Linggo Ikumpisal ang mga ito ay makakuha
ng Forgiven. Pagkatapos nilang pumunta sa gulo para sa isang inumin
(Alcoholic) . Pagkatapos ng simbahan sila pumunta binge-inom sa mga kaibigan, pamilya.

Binge-inom Kristiyano ay ang pangunahing sanhi ng 'Domestic-Violence'.

1GOD ay mangawalan ng loob, hindi magpatawad at papanagutin, kaya ang ginagawa
sangkatauhan. Bawat lasing ay pinananagot.
Kristiyanismo dahil na hinihikayat nito ang pagkonsumo ng alkohol ay hindi katanggap-tanggap bilang
relihiyon o kulto. 1GOD Ayaw sangkatauhan upang sirain ang kanyang kalusugan sa pamamagitan ng
ubos Alcohol. 1GOD ay nasiyahan sa

(Esspecially Christian magulang) Christian addiction sa alak.
Sabihing HINDI sa Kristiyanismo !!! Sabihing HINDI sa Alcohol !!!

DAPAT - MERON:
SHE ay hindi na mate sa lasing HE. SIYA ay hindi na mate sa lasing SHE

.

SHE pag-inom sa panahon ng pagbubuntis ay ilagay sa ilalim ng bahay-aresto. SHE drin- king habang

pagpapasuso ay ilagay sa ilalim ng bahay-aresto. Ang bawat komunidad ay may isang tungkulin ng pag-aalaga sa
bawat hindi pa isinisilang, bagong panganak. Alcoholic SHE ay hindi angkop na maging isang magulang.
Foster-magulang itaas ang sanggol Alcoholic SHE ni.
Mga magulang na may mga menor de edad mga bata (SHE 17, HE18) Na nagsisiinom ng alak ay hindi
katanggap-tanggap. Ang bawat komunidad ay may isang tungkulin ng pag-aalaga sa bawat under- edad ng bata. Alcoholic
magulang Holy-Matrimony Kontrata ay kinansela ang kanilang mga menor de edad mga bata ay nakataas sa
pamamagitan ng Foster-magulang.

Edukasyon-ang mga kagamitan sa Alcohol libre. Nagtuturo (Punong-guro, mga guro, mga
administrator) na dalhin, ubusin Alcohol ay inalis at naka-ban sa Paaralan. Christian
Education-facility ililipat sa pampublikong edukasyon (Walang compensation) . Christian
Nagtuturo (Punong-guro, mga guro, mga administrator) ay inalis at naka-ban sa Edukasyon.
Ang kanilang paaralan-bar ay winasak ang kanilang Alcohol ay nawasak!

Ang bawat komunidad (Shire) ay may isang tungkulin ng pag-aalaga sa kanyang mga tao

. Alcohol isang komunidad na banta ay nangangailangan na naglalaman & eradicating. Araw-Shire ay i-ban Alkohol at ipatupad ang ban.

Province bans ang produksyon at pamamahagi ng Alcohol .

Iligal na produksyon at pamamahagi ng Alcohol ay prosecuted: MS -R6 Umiiral na
produksyon / pamamahagi ng Alcohol itinigil & isinara. Walang kabayaran ay ibinibigay. Alcohol
ay nawasak.
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Deny simbahang Kristiyano, kulto charity status at tax exemption. Gumawa ini lasing isang
Krimen, MS -R2 Walang piyansa para sa drunks.

Anumang Crime nakatuon habang lasing doubles (X2) Pagbabagong-tatag.

Sinala Tubig para sa mahusay
na Kalusugan !!!

Gamot pagkagumon
Ito ay karaniwang kaalaman na ang isip-binabago sangkap
(Droga) ay masama para sa katawan ng tao. Ngunit 99% ng droga- Junkies kumuha ng mga
bawal na gamot sa pamamagitan ng pagpili. Ang mga ito ay alinman sa pambihirang pipi o
lamang anti-komunidad kapa. Huwag maawa para sa Drug-Junkies kanilang problema ay
self inflicted.

Cage mga banta sa komunidad, MS / R4 . Manu
- facturers, distributor & provider ng isip-binabago sangkap, ilegal
o legalisado, ay caged, MS / R7
Ang legalisasyon ng isip-binabago sangkap ay kriminal, masamang
batas na ay upang ma-reverse.
Anumang Crime nakatuon habang sa ilalim ng impluwensiya ng pag-iisip ALTERNATIBO ing substansiya (S) trebles (X3)
Pagbabagong-tatag. Ang pagiging sa ilalim ng impluwensiya ng alkohol at mga isip-binabago sangkap
Rehabilitation ay nadagdagan sa pamamagitan ng isang multiplier sa 5 (X5) .
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ZERO TOLERANCE sa
MIND-binabago sangkap
kumakain ( mahigit) pagkagumon
Ang pagkain ay mahalaga na hindi namin mabubuhay kung wala ito. Ang pagkain ay isang pangangailangan, overeating ay isang addiction. overeaters (Mag-umyak-Tao) maaari tumingin forward sa pagkuha, blubbery, kumuha ng
mas maraming pawisan, gulong mas madali, problema sa paghahanap ng gear na umaangkop, hanapin upuan
komportable masikip, problema tinali sintas ng sapatos, ay barado arteries, mataas na presyon ng dugo, makakuha
ng diabetes, mamatay mas bata, malamang ay may napakataba mga bata .

Mag-umyak ay mabuti para sa hippopotamus at mga balyena. Para sa mga tao masyadong maraming blubber ay
nakakasuka. Ang pagiging sobra sa timbang ay naghahandog ng karagdagang lethargic

,

gulong madali, lalong hindi na makahinga, magkaroon ng higit sickies, naging pabigat sa sarili, pamilya, kaibigan,

trabaho-ka-at komunidad. Ang pagiging sobra sa timbang ay hindi katanggap-tanggap. Ang komunidad ay may
amoral at civic tungkulin upang makatulong.
Itigil ang pagiging blubbery. Tapusin pagkakaroon alco- hol at
paggamit ng artificial sweeteners sa pagkain o inumin. Bawasan
nang husto ang paggamit ng natural sweeteners at mabawasan
ang sosa paggamit, gumamit lamang ng iodized asin. Itigil ang
pagkain ng panindang pagkain. Walang

higit pa pagkatapos ay 100g ng karne sa isang araw na may kasamang deli.

Para sa Handaan, Pista, smorgasbord, pang-pagkain uri ng pagkain ay out. Sa paglipas
ng pagkain ay sa labas. Ubos Alcohol habang kumakain ay out. Disyerto ay out. Ang
pagkain maliit na bahagi ay nasa. Pag-inom ng tubig na may pagkain ay nasa.

Sumunod sa Tagapag-ingat-guardian 'Araw-araw Routine'. Bawasan ang halaga kumain ka para sa bawat
pagkain. Uminom ng unsweetened inumin. Iwasan Fissy inumin. Gawin araw-araw sa araw at gabi magsanay.
Pagmasdan 'Night-curfew'. Manalangin:
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1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

mag-umyak - Panalangin

ÿÿ

ÿÿÿÿ

Magandang kalusugan Day 12.1.7

mahal 1GOD, Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang tapat na
tagapag-ingat-guardian (1 st Pangalan) Salamat sa pagbibigay sa akin na may araw-araw na
inumin at pagkain Tulong sa akin na hindi kumain nang labis at maging blubbery

pagsikapan kong maging karapat-dapat sa mga maliliit na bahagi ng pagkain araw-araw Nawa'y
ko ipinagkait agonizing isyu sa kalusugan dahil sa overeating Para sa Glory of 1GOD & ang
Mabuting ng Sangkatauhan
Mag-umyak tao ang gumagamit ng panalangin na ito bago ang bawat feed!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ZERO TOLERANCE upang umyak
pagsusugal pagkagumon
Pagsusugal ay gumagamit ng kahinaan ng tao at panlilinlang upang dalhin paghihirap at kahirapan sa mga
indibidwal ', mga pamilya at mga komunidad. Pagsusugal promoters biktima sa lulong sa panganib. Pagsusugal
envolves betting (Sa kahit ano) , lotteries (Ikaw got na maging sa loob nito upang manalo ito) , speculating (Umaasa na
halaga ng asset pagtaas)
hedging (Insurance, futures, pagpipilian, ..) . Huwag pakiramdam ng paumanhin para sa gamblers. Mahina,
makasarili, mga pipi indibidwal Naniniwala karapat-dapat sila na hindi pa kinita kayamanan. ginagawa nila hindi.
I-hold ang mga ito nananagot.

Reality entertainment kalahok ay ang pinaka-nakakahiyang
gamblers. Sila kumilos karima-rimarim, magkanulo, manlinlang,
manghiya kanilang mga sarili at sa iba pa, kasinungalingan, sugal
na manalo sila. Mga Nanalo sa hindi kabit-kabit na panalo sa 100%
ng buwis sa mga panalo. Hindi pinaghirapan kita ay taxed layo.
Shun Player.

Kinuha bentahe ng mga tao kahinaan ay isang krimen, hawla gambling prov- iders, MS / R7 . pagsusugal
venues (Pagtaya-shop, Future-palitan ', Casinos', Reality entertainment, Stock-palitan) ay sarado.
Confis- Cate ang lahat ng mga kita at mga ari-arian ng mga provider ng pasugalan at propesyonal
na gamb-
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Lers (Pondong-manager, lupa-speculators, share-mangangalakal, futures-mangangalakal,

.. ) . Ikansela Freehold (Puhunanang ari-arian) . Individuls 'na manalo (Incl- udes reality
entertainment nanalo) , Maluwag sa 100% ng buwis sa mga panalo.
Gamblers ay pipi, deluded, makasarili
masamang tao. Pagsusugal provider ay
malabis parasitic mandaragit na
mapagsamantala ni. Ang parehong ay BAD &
ay nananagot.

ZERO TOLERANCE sa Pagsusugal
Porno pagkagumon
Ang pornograpiya ay entertainment depicting imoral na libog. Panonood ng mga ito sa kalaunan ay
humantong sa kulang pa, mas kakaiba, mas karima-rimarim na, mas ubod ng sama, mas sickning. Pornography
ang pervert addiction.

Pornography provider umaasa sa mga handa at unwill- ing kalahok. Ang
mga providers pagsamantalahan Alcohol & drug junkies, lumang tao na
may pagkasintu-sinto, alipin bata, upang lumahok sa kanilang
entertainment.

Pornograpy provider ay caged. MS / R7
imoral na pagnanasa (Pornograpiya) ay entertainment na inilalarawan ang kahubdan, self

- pagbibigay-kasiyahan, mating: na may mga hayop, mga bata, parehong kasarian, sa tapat ng kasarian at
trans-kasarian. provider (Media, venues) ng ganitong uri ng ipasok

- tainment sarado down na & MS / R7 . Lahat ng pornograpiya ay nawasak sa pamamagitan ng Shire. Perverts
kailangan upang humingi ng tulong.

Burahin ang delete shred, .. Pornography
Shopping pagkagumon
pumasok ka sa isang shop at hindi ka maaaring umalis nang hindi shopping. Ang isang bagong produkto ay
pinakawalan o ½ taon-taon na 'Sale', tumayo ka sa labas ng store para sa maraming oras, mayroon kang upang
maging ang 1 st upang makakuha ng ang produkto (S) . Ikaw ay isang addict! Ang isang shopping-junkie! Kailangan
mo ng tulong. CG Gathering & Shire magbigay ng suporta.
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Matakaw profiteers gamitin ang mga addicts sa kanilang kalamangan. Marketer 'lumikha ng isang bagong
bagay (Karaniwan ay unneeded, junk) . Pagkatapos-market ito bilang isang bagay na lahat ay mayroong upang
magkaroon ng.

Ang Advertising kampanya ay higit sa lahat naglalayong Shopp

- ing junkies. Provider para sa Shopping-Addicts & Junk ay isang malaking source ng mga basura at mga
basura. Advertising ng mga non-essentials nagtatapos. Paghahatid ng mga basura-mail sa mail box ay
nagtatapos, breaches: MS / R4 . Non-essentials magkaroon ng dagdag na 50% buwis

(Basura) sisingilin. Shopping junkie humingi ng tulong.
Ang mga taong may maliit na paggamit ng utak, paghihirap kainipan, ay may masyadong maraming idle time,
masyadong maraming pera, gastusin ang kanilang oras sa pamimili. Spend iyong oras volunteering, ito ay mas
rewarding. Para sa pakikisalamuha dumalo sa isang pagtitipon.

Smoking pagkagumon
Smoking addiction, isang tao na paghihirap! Smokers baho mula sa bibig, ang
kanilang mga damit stinks sila ay babaho up ng isang kuwarto. Ang kanilang
abo at upos ay ta- ong kung saan. Ang mga ito ay marumi, Nakaiinis, mabaho
indi- viduals. Iwasan ang mga ito! Nakakahiya ang mga ito.

Smokers ay isang kalusugan-panganib sa kanilang sarili. sunugin nila ang
kanilang mga labi, ngipin, gilagid, bibig, lalamunan, tatagukan at baga nagiging
sakit, isang pabigat sa komunidad.

Smokers ay tamad pagkuha ng maraming mga smoke-break at self-inflicted
sickies.
Smokers ay isang health-risk sa iba. Buntis na smokers ay pagyurak sa kanilang hindi pa isinisilang. Pagkatapos
ng kapanganakan ang mga bagong panganak ay sentenced sa isang buhay ng nagkakaroon ng mga isyu sa
kalusugan. Maaaring mayroon silang deformities / kapansanan, .. nakakasama pa isinisilang: MS / R3 Bata ng
paninigarilyo magulang ay na ihabla ang kanilang mga magulang para sa kabayaran.

Smokers ay pabaya. Simulan nila ang sunog, tahanan, damo,
gubat. Sila ay gaganapin nananagot, MS /
R4 & magbayad ng kabayaran. Smokers painitin nasugatan mga tao at
/ o mga hayop, MS / R5 Smokers sunog pumatay ng tao at / o mga
hayop, MS / R6

balintiyak usok (Assault) Masakit mga tao. Smokers na lumikha passive
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usok ay prosecuted, MS / R3 . Mga entity (Entertainment, paglilibang, trabaho

,.. ) na nagbibigay-daan sa paninigarilyo ay prosecuted, MS / R3 & kailangang magbayad compen
- Sation. Gobyerno na nagbibigay-daan sa paninigarilyo ay pinalitan at prosecuted,
MS / R7 .
sa 1951 * ito ay itinatag na ang paninigarilyo ay masama sa katawan ng isang malubhang pagbabanta.

Pamahalaan at Pamahalaan ahensya / departamento na ay hindi 'Ban' smoking nabigo upang
maglingkod at protektahan ang mga komunidad. Sa paggunita legis- lation Lumipas & mga nagkasala

* Pagano Calendar

get, MS / R7 .

Anumang indibidwal o grupo, negosyo o iba pang entity na nagtataguyod (Adv- ertising, marketing,
freebies) , nagbibigay-daan (Mga magulang, mga guro, mga trabaho, mga klub, kainan, entertainment
venue) , kita (Supplier, mga tagagawa, transporters, mamamakyaw, nagtitingi) , Ginagawang
magagamit 'Smokes' & / o paninigarilyo accessories, MS / R7

Hindi mahalaga kung ano ang 'Smokes' maglaman.

Ang pagkilos ng paninigarilyo ay ang
health-panganib.

ZERO TOLERANCE na paninigarilyo !!
Bagong teknolohiya pagkagumon
Bagong-Technology junkies ay maaaring maging nakakatawa. Sila kampo sa labas ng isang retailer
naghihintay na bumili ng isang bagong over-napresyuhan gadget na ito. Paano uto!

Bagong-Technology junkies isang hangal pagbago ng 'Shopping-Addiction'.
Ang mga ito ay ang pinakamalaking sanhi ng basura. Sila ay itapon ang mga kalakal na gumagana at magkaroon
ng isang mahabang paggamit bye petsa. Sila ay hindi kailanman malaman upang gamitin ang kanilang
bagong-technolo- gy. Dahil hindi sila magkaroon nito nang matagal. Ang mga junkies i-pangmatagalang mga
produkto sa disposables. Ang mga ito ay polluters. SHUN & SHAME
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Karamihan sa mga Bagong-Technology ay hindi recyclable. Paglikha ng pagtatapon ng basura prob

- lems para sa Shire & hinaharap na henerasyon. Eg isang microchip manufactu- rer pinagsasama-out ng
isang bagong chip tuwing 6 na buwan upang magsilbi para sa Bagong-Technology junkies . Perpektong
gumagana chips ay tinapon. Kung ano ang isang basura. Environmental-paninira. Manufacturer,
distributor, MS / R7
Ang komunidad ay kailangang magtakda ng mga alituntunin. CG solusyon, ang bawat bagong pro- duct ay may
shelf-life ng 7years. Hindi ito maaaring mapalitan ng isang bagong modelo para sa 7years. paglabag, MS / R7

Ang mga tao / organisasyon na lumikha ng junkies at feed addiction ay
kasuklam-suklam, imoral, kriminal.

Sila ay papanagutin: MS / R7 .
TANDAAN !! Ito ay sumasaklaw sa lahat 'Addictions'. Mga magulang ng menor de edad (17 SHE, 18 HE) ay
nananagot. MS / R1 , 1 st pagkakasala, 2 nd kasalanan MS / R2 ,
maluwag ang lahat ng kanilang mga anak. Hindi tumingin matapos ang iba pang mga menor de edad.

Failing 2:

pagkain ng isang tao sa kapwa

Cannibalism ay ang butchering ng isang katawan ng tao para sa pagkain. O para sa trans- halaman sa iba
pang mga tao o para sa mga eksperimento. Cannibalism ay mutilat- ing ng isang katawan para sa mga
hitsura (Vanity) Kriminal kasapi gang at relihiyon.
Tagapag-ingat-Guardian tutulan ang anumang cannibalism.
Ang pagkain bahagi ng tao katawan at pag-inom ng fluids ng tao katawan. Ay primitive hindi katanggap-tanggap
para umunlad sibilisadong tao. Kahit symbolic Cannibal- ism ay hindi katanggap-tanggap: eg mga Kristiyano ' (Pagans)
sa gulo ubos ng tao katawan (Kumakain ng cookies) At pag-inom ng dugo (Guzzling alak) . Nagtatapos ang aklat ng
mga seremonya na ito. Paganismo ay nagtatapos. SHUN & SHAME

Cannibalism ay ginagamit upang itanim sa ibang lugar tao o hayop mga bahagi mula sa 1
katawan sa isa pa. Ang ilang bahagi ay maaaring aktwal na-regrown (Labratory, mga hayop) At
pagkatapos ay transplanted. Pagsasalin ng dugo ng katawan fluids mula sa katawan sa
katawan. parehong Trans

- pagtatanim & Transfusion dulo. 1GOD's-DESIGN ay may simula at may
katapusan. Transplanting & Transfusion ay maaaring pahabain buhay.
nakakasagabal sa 1GOD's-DESIGN ng simula at pagtatapos.
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Cannibalism ay mutilating ng human-body para sa mga hitsura (Cosmetic kataka gery, implants) , Na
kabilang sa mga kriminal na gangs (Amputation, tattoo, body

- butas) at relihiyon (Body-butas, circumcission, pagkakapilat, tattoo) . Cannibalism ay pag-aalis ng
SHE itlog upang lumikha ng 'TestTube mga sanggol'
(Halimaw sanggol) . Ang lahat ng ito ay nagtatapos.
Cosmetic surgery ay ginagamit lamang kapag may pagkasira ng anyo dahil sa sakit o sa pamamagitan ng
aksidente. Ito ay hindi mapamili, pagtutustos ng pagkain para sa makasarili vanity.

resources kalusugan-aalaga ay hindi nasayang sa pumipili proyekto vanity. Anumang ginagawa
mapamili surgery health-practitioner ay deregistered, MS / R6
Mutalations bahagi ng pagmamay-ari kriminal gangs (Amputation, tattoo, body-butas) At mga grupo
ng relihiyon (Body-butas, circumcission, pagkakapilat, tattoo) , STOP! Mutalation ay isang
komunidad na krimen at isang mang-insulto sa 1GOD! pananagutan (Tingnan gangs) MS / R & Afterlife
ay nalalapat.
SHE na hindi maaaring magparami, nagiging Foster-magulang o magpatibay. SHE ay hindi magkaroon
ng 'Halimaw sanggol'. Mga tagalikha ng 'Halimaw sanggol' ay dereg- istered, maluwag propesyonal
accreditation at ay caged, MS / R7 .

Cannibalism, mutilating, ... sa entertainment (Mga laro, video, ...) nagtatapos.
Umiiral na entertaiment naglalarawan ng sa itaas, ang Shire destroys. Ang mga taong makabuo,
ipamahagi, ipakita (sa publiko) ganitong uri ng entertainment kumuha, MS / R7 .

Canabalism / pinsala ay Krimen
Failing 3:

inggit

Ang inggit ay galit nananabik aroused sa pamamagitan ng isang iba pang mga indibidwal ', hitsura nito, swerte,
popularidad, ari-arian, katangian, kasanayan, talento, ... Hindi lamang ay ang envi

- ous tao render malungkot sa pamamagitan ng kanilang inggit, ngunit sila rin nais upang
pahirapan ang kasawian sa iba. Naiinggit tao rin ipahayag ang 'Shaden- Freude' (Pagkuha ng
kasiyahan) sa kasawian ng iba.
Ang isang taong mainggitin nag-uudyok sa kanilang mga sarili upang malampasan o i-undo ang isang karibal
'ad vantage. Simulan nila ang maling impormasyon, tsismis (Back stabbing) upang sirain ang karibal
'reputasyon. encite Sila vigilante na pagkilos laban sa isang karibal.
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Ang isang taong mainggitin ay makita ang mabubuting bagay na mayroon sila sa kanilang buhay.

Sila ay tumutok lamang sa mga bagay na ang iba ay may na gusto niya. Ginagawa nitong may sakit na
may inggit, poot. Maaari silang maging kriminal, marahas.
Naiinggit mga tao na kailangan ng tulong. Kailangan nilang muling educating. Ang mga ito ay upang yakapin
ang 1FAITH at ang 'Batas-donor Manifest'. Higit pa rito ang mga ito upang simulan ang meditating (Hanapin ang
panloob na kalmado) . Naiinggit mga tao na huwag baguhin ay gaganapin nananagot.

Ang inggit ay isang mapanganib na emosyonal na 'Failing'. Ang isang taong mainggitin ay dapat subukan sa
pagtagumpayan ito bagsak. Kung kailangang ma-humingi ng tulong. Iba pang mga tao na makapansin ng isang
mainggitin na tao. Kailangan mo upang makatulong. Overcoming inggit ay isang komunidad na gawain.

Inggit huwag mong pabayaan na ito ay mabaho, ..

Failing 4:

panunumpa nang walang katotohanan

Pagsisinungaling ay paglabag sa isang sumpa, taimtim na pangako sa alinman sa pamamagitan ng panunumpa sa
kung ano ang hindi totoo o sa pamamagitan ng omitting kung ano ang isang pangako. Pagsisinungaling ay deliber

- ately ibinigay false ebidensiya sa isang hukuman o tribunal. Pagsisinungaling ay paggawa ng isang maling ulat
o false statement.to pulis. Pagsisinungaling ay isang krimen, MS / R3
Ang isang tao ay maaaring manumpa ng walang katotohanan ang kanilang mga sarili sa labas puwersa ng
hukuman, Pagpapatupad ng batas. Sa trabaho, sa bahay, sa mga kaibigan, .. Ang mga sumusunod na mga salita
ay nauugnay sa ganitong uri ng pag-uugali: itago, cover-up, panlilinlang, panlilinlang, pabula, panlilinlang,
pagbaluktot, kalisyaan, katha, fakery, fallacy, hindi katotohanan, kasinungalingan, kunwa, pandaraya, maliit na
kasinungalingan, fiction, at guni-guni, kalahating katotohanan, hogwash, pagkukunwari, pagkukunwari, tall tale,
magkuwentuhan.

Non kriminal perjury imoral perjury. Kasuklam-suklam na pag-uugali! Binabalewala, pagtitiwala
at komunidad armonya. Ang ganitong uri ng pag-uugali nararapat reprimand at shunning. Criminal
perjury nagpapahina, Justice ang Paghahanap ng Katotohanan. MS / R3

Pagsisinungaling, kasuklam-suklam na pag-uugali.

SHUN & SHAME
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Failing 5:

pandarambong

Plunder maaaring maging emosyonal, intelektuwal o pisikal. Mga salita na nauugnay sa Plunder: pagnanakaw,
krimen, lustayin, bumatak, Heist, lift, pagnakawan, panloloob, pandarambong, tira, poaching, pagsalakay,
ravaging, rip off, pagnanakaw, kumuha, magnakaw, spoils, pagnanakaw, pagnanakaw, ... Ito ay isang hindi
pagtupad. Isang krimen.
Emosyonal Plunder nangangahulugan affections o mga pabor na nakuha sa pamamagitan ng pagdaraya.

Ang uri ng plunder, imoral: na nagreresulta sa Shaming & shunning.
May emosyonal Plunder na kriminal: addiction, blackmail, pagkidnap, MS / R7 .

Intelektwal Plunder ay ilegal na nakuha Intellectual-ari-arian, alam-kung paano, personal
indentification, ... Planned Intellectual Plunder ay isang krimen, MS / R5 . Duhapang
Intellectual Plunder isang krimen, MS / R4 .
Pisikal Plunder nangangahulugan kalakal o pera makuha illegally. Nakaplanong pisikal Plunder isang
krimen, MS / R5 . Duhapang pisikal na pandarambong ng isang krimen, MS / R4 .

Foreign-ari (Kasama ang dayuhang multinationals) mangako intelektwal at / o
pisikal na Plunder kapag ang paggamit nito global.
Dayuhang ari nandarambong sa mga lokal na dunong, kayamanan ay Pirates, MS / R6 . Lokal na entidad
nandarambong sa mga lokal na dunong, kayamanan ay Pirates, MS / R6 . Multinationals nandarambong sa
mga lokal na alam-kung paano, yaman ay Pirates, MS / R6 . Gobyerno na nagbibigay-daan 'Piracy' ay
betraying kanilang mga tao. Ito ay pinalitan at gaganapin nananagot, MS / R7 .

I-hold mandarambong pananagutan, palaging

Failing 6:

makasarili ( Chain of Evil )

Ang pagiging makasarili, pagkilos o hangarin ng isang tao, isang pangkat o organisasyon na kulang
konsiderasyon sa iba, komunidad. Ang pagiging makasarili ay unang-una nag-aalala na may mga self
pakinabang o kasiyahan. Ang pagiging makasarili ay sanhi at epekto ng 7 mga link ng Chain of Evil:

kasakiman > panghuhuthot > yaman > basura > elitism > aparteid >
kawalan ng katarungan .
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Ang 7links magkaroon ng maraming mga masamang pagbago links:

Celebrity-sport ~ Credit-Provider ~ Deceitful- packaging ~ ari-arian
~ Foreign-pagmamay-ari ~

franchising ~ Freehold ~ globalization ~
Shopping-Center ~ Tax-iwas ~ hindi pinaghirapan ~
unyon ~ unibersidad ~ kawanggawa ~

Ang Chain of Evil ay isang sakit community
Isang sakit na may sintomas ng pagiging makasarili, katiwalian at pagkawalang-katarungan.
Ang isang lokal na well-off ang komunidad ay may walang-bahay

(Natutulog sa basura dumpsters) salat sa pagkain
(Kumakain ng basura) & struggling (Stalked sa pamamagitan ng
collectors utang, tinatakot, ginigipit, ..) mga tao.
Marami sa kanyang mga tao na pumunta nang walang pangangailangan ng bawat

- araw na live na (Makakain ng pagkain, malinis na tubig, disenteng damit at abot-kaya,
kumportable, ligtas-kanlungan) . Ang mga maralita mga tao ay nakatira sa paghihirap,
na madalas ay humahantong sa substance abuse (Paninigarilyo, alak at mga
isip-binabago sangkap) .
Ito ay isang makasarili komunidad na naninirahan sa 'Chain of Evil' & hindi pagtupad ng
kanyang tungkulin ng tao kalinisang-budhi. Ito ba ang komunidad? Kung gayon ito ay ang
iyong tungkulin upang baguhin ang mga bagay.

Ang pagkabigong magawa ito ay imoral ay Evil ay Anti-1 DIYOS. Evil pangangailangan
asset-pagtatalop & caging, MS/ R6

1GOD ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

ÿÿÿÿÿÿ

CHAIN of EVIL - Panalangin
mahal 1GOD , Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang tapat na
tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan) Kahilingan sa tulong sa mga may hawak na pananagutan miyembro
ng Chain of Evil Nagtatanong na Chain of Evil miyembro parusahan ngayon at sa kabilang buhay
Nagtatanong Chain of Evil miyembro, Relive-Bad para sa 7 Generations Hayaan ang Mabuting umunlad &
Chain of Evil matigang Para sa Glory ng 1GOD & ang Mabuting ng Sangkatauhan

Gamitin ang panalangin araw-time na makilala kayo ng isang miyembro ng Chain of Evil: Person,
Association, Corporation, Organisasyon, Pamahalaan, ...
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kasakiman > ang 'Chain of Evil' nagsisimula kapag ang 1 tao, isang pangkat, samahan o
pamahalaan makasariling nasain na magkaroon ng higit pa (Materyal na bagay, inflyence
& kapangyarihan) kaysa sa anumang iba pang mga indibidwal, grupo, samahan o
pamahalaan.
kasakiman Pribado ang pagmamay-ari, na nagke-claim sa intelektwal na ari-arian, negative- gearing, freehold,
tax-iwas, tax-deductible donasyon, speculat- ing, pagsasamantala manggagawa (Kaswal na pagtatrabaho,
pang-aalipin, kulang sa edad, underpaid, masama sa katawan, hindi bayad na overtime, hindi ligtas, gumana
nang mas at mas mabilis) .
kasakiman ay pribado ang pagmamay-ari (Kapitalismo) . Pribadong pagmamay-ari entails hindi pagbabahagi. Ito
ay abusado elitism. Pribadong pagmamay-ari ng mga ari-arian at mga IP

(Intellectual-arian) nagtatapos. Domestic mga ari-arian at mga IP ay inililipat

(Walang compensation) sa Shire '. Mga negosyo ay na-convert (Walang comp- ensation) sa ' cron
' ( Community Run Pag-aaring hindi-para-profit) !
kasakiman ay speculating (Pagsusugal) na mga halaga ng asset, mga presyo at mga hindi kinikitang kita ay
ang pagtaas. Speculating artipisyal na nag-mamaneho up ang mga gastos at mga credit-utang (Gamit ang
ibang tao ng pera) na nagreresulta sa pagbabawas ng abot-kaya. Speculating ay Anti-Komunidad, imoral
na ito ay nagtatapos! Negatibong-gearing at Freehold ay kinansela! Stock & Futures Exchange ay sarado!
Trading & hedging Magtatapos!

kasakiman ay Tax-iwas (Tax-deductible donasyon, tax-minimising, buwis kanlungan) ,
Pagnanakaw mula sa komunidad. Tax-iwas ay isang krimen,

MS / R6 . Tax-deductible donasyon ay katiwalian. Tax-deductible dona
- tions dulo, tax-pagliit ng mga dulo, tax-kanlungan rehiyon ay sarado down!
kasakiman lumilikha ng kayamanan Apartheid! Wealth-Apartheid ay ang
pangunahing sanhi ng In-justices! Wealth-Apartheid & Injustices mga imoral,
Anti-Community, Anti- 1GOD. Tapusin Wealth-Apartheid Ngayon !!!

kasakiman ay exploiting manggagawa. Matakaw hindi makatwirang pagtubo Bosses gamitin. Ang Slave driver
kredo: kaswal na pagtatrabaho, pang-aalipin, kulang sa edad, underpaid, masama sa katawan, hindi bayad na
overtime, hindi ligtas, gumana nang mas at mas mabilis. kredo Ito ang mahalay, masama sa katawan (Stress,
aksidente, kamatayan) At anti-social. Bosses na mag-aplay bahagi o lahat ng mga Slave-driver kredo kumuha, MS / R6
.
Hindi lamang mga indibidwal ay gahaman. Globalization ay Katakawan at hindi makatwirang pagtubo
Globalization ay na-hijack sa pamamagitan Greedy profiteers na gagamitin para sa kanilang Pyramid
nagbebenta ng marketing (Free-trade) upang panatilihin ang mga kita na lumalagong
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hanggang tumakbo sila sa labas ng bansa at mga mapagkukunan. Libreng-kalakalan ay globalization nahimok ng
multinational na negosyo pagsasamantala labor at undermining

(Blackmailing) pamahalaan. LIBRENG-TRADE Natapos

DAPAT - MERON:

kumuha galing sa sakim
magbigay sa nangangailangan
kumpiskahin walang kabayaran mula sa sakim lahat ng mga asset
(Personal, komersyal, ..) At makasariling mga karapatan (Life-insurance, pribadong-super, estate, ..) .

sumimot sakim ng lahat ng kanilang mga pamagat (Namamana, honorary & propesyonal) .
Tanggihan sakim mga posisyon sa pamumuno (I-strip ang mga ito ng mga umiiral na mga posisyon ng pamumuno, ..) .

maglathala ang kanilang mga pangalan at mga larawan (Internet, Town-hall-kahihiyan-wall ...) .

parusahan sakim SHUN SHAME & hawla kanila, MS/ R6 .
tutulan Katakawan, Globalisasyon, Freehold, Dayuhang-pagmamay-ari, Unearned,
Copyright, Patents, Private-pagmamay-ari, Estate ...

PAGTUBO > makasariling pagnanasa ay nagiging katotohanan sa pamamagitan ng
mapanlinlang, hindi tapat, uncaring, imoral na sinasamantala ng iba, pagkakaroon ng isang
kalamangan sa mga ito (Overcharging, tagaloob kalakalan, hedging, nakaliligaw na
advertising, pagsasamantala ng tao kahinaan at kamangmangan, Slave-labor, speculating,
katiwalian, pandaraya, ...) . MS / R6

Mga halimbawa ng mga Anti-1GOD & Anti-katauhan Makatwirang Pagtubo:

Ang mapanlinlang na-packaging entails liitan nilalaman ng pakete upang madagdagan ang kita. agrabyado
(Paracitic, mandaragit, panghuhuthot) ng mga consumer. MS / R6
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overcharging entails sinasamantala (Paracitic, mandaragit, panghuhuthot) ng
isang kakulangan supply. MS / R6
aayos ng presyo entails na kabilang sa isang kartel sa gayon ay upang i-maximize (Paracitic, mandaragit,
panghuhuthot) profit. MS / R6

speculators (Real-Estate) pagpapataas ng bahay affordability. Hindi pagbibigay struggling pamilya ng
bahay. Ang pagtaas ng Slums at kawalan ng tahanan. MS /

R6
pangunguwalta sa pamamagitan ng pananakot Multinational assembler sa 'Country A' ay nais benepisyo at
tax-break mula sa 'Pamahalaan A'. 'Gobyerno A' tumangging! Multinati- onal assembler nagtatanong
'Pamahalaan ng Bansa B' na ito Gobyerno ay sumang-ayon na pagbigyan. Multinational assembler isinasara
down na produksyon sa Country A sacks manggagawa gumagalaw

sa 'Country B'. Ang mga kita ay ipinadala sa bahay at
binabayaran bilang mga Mga bonus sa executive (Kriminal)
& Dividends upang ibahagi ang may-hawak ng (Parasito) .

Kung paano ang isang maraming nasyonalidad (Criminal banta sa komunidad, soberanya at yaman) nagpapatakbo;
strip Foreign-Bansa ng kanilang mga mapagkukunan, intelektuwal na aspeto ng ari-arian (Imbensyon, dunong,
patent, trademark) at kayamanan
(Pangunahing producer, real estate, mga mapagkukunan) sa tulong ng mga corrupt na pamahalaan. Kumuha ng
handouts, tax-kalayaan at murang-labor gamit black- mail. Ang isang pamahalaan ay sinabi na kung ito ay hindi
sumuko ayon sa kasunduan sa Multi- pambansang pangangailangan ang mga ito makahanap ng isang gobyerno
na ginagawa matugunan ang kanilang mga pangangailangan (Blackmail) At ilipat ang kanilang operasyon. Ginagamit
nila ang kanilang mga sira ng bahay ng Gobyerno para takutin o destabilize iba pang mga dayuhang gubyerno
ments upang magdala ng pagbabago na benepisyo ang Multinational. Kung ito ay hindi gumagana sila problable
ay may sariling bansa manghimasok.

Ang pinakamalaking banta sa demokrasya ay Multinational ' s

DAPAT - Do
Magsama ka mula paracitic Manlulupig hindi makatwirang pagtubo
Ibigay sa mga Nangangailangan o Mahihirap
(Tingnan Katakawan dapat gawin) usigin ang mapagsamantala : MS / R6
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Palitan ang pribadong pagmamay-ari sa, cron !

Baklasin Multinational (Sa cron) usig CEO, direktor, may-ari: MS / R6
END PAGTUBO usig profiteers: MS / R6

WEALTH > Ang pagkakaroon ng isang kalamangan sa iba accumulates
malawak na halaga ng materyal na mga bagay, impluwensya at
kapangyarihan (Jewelry, Real-Estate, Mga alipin, Luxury, Posisyon ng
Power, Pamahalaan) MS / R6

Kayamanan ay naipon sa 3 paraan:

' Chain of Evil ', 'Panlilinlang', 'Estate'.
Hard matapat na trabaho ay hindi magdala ng kayamanan!
Hard matapat na trabaho ay mabuti para sa katawan at kaluluwa.

Kayamanan ay Anti-Komunidad, hindi Karapat & hindi katanggap-tanggap!
Ang pagiging mayaman ay mapanirang-akit ng iba pang mga mandaragit na rin nais na magkaroon ng yaman sa
anumang paraan na maaari nilang. Mayayamang sinusubukan upang madagdagan ang kanilang mga yaman at / o
panatilihin ito ay gumawa ng anumang bagay kasama na ang: suhol, pananakot, buwis- umiiwas, impostor,
pumatay, magsinungaling, magnakaw, tax-umiiwas.

Sirang Government binili at kinokontrol ng ang mayaman pagbabago sa mga batas upang lumikha ng " Kawalan
ng katarungan ". Injustice Ito ang Anti 1GOD !!! Sirang Gobyerno at kawalan ng katarungan ay pinalitan.
Mayaman ay papanagutin:
bagay na may halaga - Nakuha & MS / R6 .

Kayamanan ang pangunahing sanhi ng Evil!
US Bankers kredo: Tanging mahihirap at mga nangangailangan pay tax.

Mayaman pay Accountant & tax-umiiwas.

Bankers, Mayaman & Accountant! MS / R6
Research nagpapakita struggling, mahirap at nangangailangan pay higit pa para sa
lahat ng bagay. Mayaman makakuha ng mga diskwento sa volume at freebies. MS / R6
: para yumaman!
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Tanging mahihirap at mga nangangailangan ay caged. Mayaman makakuha ng
batas- yer. Kung kinakailangan, sa pamamagitan ng sira, proteksyon ng pamahalaan.

MS / R6 : para Mayaman & Sirang Gobyerno
Mayaman ay ang pangunahing sanhi ng imoralidad, pornograpiya at iba pang mga per- bersyon! Mayaman ay
ang pangunahing sanhi ng polusyon at mga basura! Naniniwala sila na sila ay mas karapat-dapat kaysa sa iba,
ang paglikha ng elitism at yaman-apartheid! Mayayamang kinakapos upang panatilihin at / o taasan ang kanilang
kayamanan corrupt at suhol pamahalaan upang dalhin out in-lamang Law! Ang mayayamang pay (Expences) multa.
Ang mararalita, kapus pumunta sa bilangguan.

Mayayamang mga Parasites, ang 'Chain of Evil'! Mayaman ay ginawa accoun- mesa para sa
kanilang Anti-Social, Anti-Komunidad at Anti- 1GOD pag-uugali!

Mayayamang mga asset-Nakuha, prosecuted at rehabilitated! MS/ R6
Pagkatapos Pagbabagong-tatag, mayaman ay hindi pinahihintulutan na nagmamay-ari ng anumang ari-arian! gumagana
ang mga iyon para sa Komunidad sa 1x wmw hanggang mamatay sila! Tandaan! Mayaman ay hindi karapat-dapat
sa Old-Age Pension! Ang mga ito ay sa trabaho hanggang sila ay mamatay!

Mayayamang isang Komunidad Threat & Environment!

Walang sinuman ang nararapat na maging mayaman !!!!!!!
WASTE > Human mentality ay hindi maaaring panghawakan masyadong maraming ng
anumang bagay (Materyal na bagay, impluwensya at kapangyarihan) na nagreresulta sa
kainipan, kulang pa, pakikiapid, basura. Pagbabahagi, pag-kompromiso, harmonizing ay mas
mahusay.

Human-disenyo entails ang kalooban upang mabuhay. Upang mabuhay adversity at con- strictions
kailangang hawakan. pag-asa (Dreams) at Katarungan (Accountabi- lity) ay doon upang makatulong! Lumiliit
Hope & corrupting Justice threa- sampung seguridad at kaligtasan ng buhay!

Mga halimbawa ng Anti- 1GOD & Anti-katauhan Basura:
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Masyadong maraming money_ fulfills pangarap. Nauubusan na ng mga
pangarap upang matupad _ humantong sa inip, pagka-original, addictions,
pakikiapid, kriminalidad, kulang pa, pag-iimbak ... MS / R6

Masyadong maraming money_ ay humantong sa pagkakaroon ng sobra-sobra impluwensiya sa isang lipunan na
idolizes Pera at ang Waste ito ay lumilikha. Money impluwensiya ay sira, ginawa posible sa pamamagitan ng
isang Society na prostitute mismo upang Kayamanan & Waste!

Masyadong maraming money_ ay humahantong sa pag-aaksaya ng
pera sa mga di-mahahalaga: Alcohol, Antiques, Celebrity- sports,
Gamot, Pagsusugal, Imoral-sex, Jets, Jewellery, Mansions, Hindi mabuti
sa kalusugan-pagkain, vanity, Limousine, Penthouses, yate, ...

Masyadong maraming pera + sobra-sobra impluwensiya = Power. Power nagkamit sa paraang ito ay sira! Sirang
Power nagiging Kawalan ng katarungan at paniniil. dulo paniniil, MS / R7 .

Masyadong maraming pera trigger ang 'Pag-iimbak-instinct'.
Panatilihin ano ang nakuha ko at makaipon ng mas maraming! Ano ang mina ay
akin, kung ano ang sa iyo Gusto kong anumang paraan na makakaya ko.

Gusto ko lahat yan! Sapat ay hindi sapat at hindi ako pagpunta sa
ibahagi!
Accumulated Wealth pangangailangan pagprotekta mula sa iba pang sakim profiteers at Panlipunan-Justice
Government. Tax-deductible donasyon sa mga miyembro ng Parlyamento matiyak na nauunawaan nila kung
sino ang kinakatawan nila. Iba pang mga sakim profiteers ay kinuha pangangalaga ng sa pamamagitan ng
panlilinlang, panlilinlang, pananakot, ... Competition & ayaw Politians ay nailantad sa, maling impormasyon,
tsismis, pananakot media kampanya.

Mayaman na paggamit Power upang matiyak Batas ay doon upang protektahan ang
mga ito mula sa pay-ing Buwis, pagkakaroon ng pagkalugi at kapag sila ay kailangang
pagkalugi nila ay bailed out sa pamamagitan Sirang Gobyerno (US Wallstreet, UK City
of London, China) . Mayayamang huwag magbayad ng buwis pero sa kapakinabangan
ng bawa't bagay na gubyerno ment nagbibigay.

Mayayamang mga Parasites, komunidad-yaman wasters sa mga
di-mahahalaga at pag-iimbak MS / R6
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Mayayamang Wasters & Hoarders suporta Globalization. Paandarin nila ang foreign
tax-havens rin sila iparada ang kanilang whealth. Lahat Tax-havens ay isinara &
Asset-Nakuha, ang kanilang gobyerno ay caged, MS / R6

Magsama ka mula Wasters Magbigay ng Komunidad
DAPAT-DO: ( makita ang Katakawan dapat gawin) parusahan Wasters , MS / R6

SUMASALUNGAT SA & END: E

estado T palakol - havens ~ P rivate Own ership F reetrade F ree ho ld ~ G lobalizati on Un ited Na ti
on s CN ~
elitism > Ang pagkakaroon ng masyadong marami, ay humahantong sa isang naniniwala sa infallibility (Pagiging
mas mahusay at mas karapat-dapat pagkatapos ay sa iba pa) . Elitism talaga ibig sabihin nito (1 tao o grupo ay
naniniwala na ang mga ito ay bet- ter kaysa sa pahinga, pag-ukulan ng di-mahahalaga, higit na paggalang,
mas rights ..) makasarili pagmamataas. Elitism breed: Ambisyon, aparteid, arro- Gance, katiwalian, panlilinlang,
panlilinlang, diskriminasyon, kawalan ng tiwala, kasakiman, in-Justice, selos, panghuhuthot, pagkamakasarili,
sangkap-aabuso, win- ners ,. ..

Mga halimbawa ng Anti- 1GOD / Anti-katauhan Elitism:
Elitista magtulung-tulong upang bigyan ang kanilang sarili ng dagdag na pribilehiyo sa gastos ng lahat ng iba
pang mga tao. Alin ang diskriminasyon at pagsasamantala ng iba para sa layunin ng self-pagbibigay-kasiyahan. Elitist
ay mayabang makasarili anti- komunidad, hindi katanggap-tanggap. Kahihiyan ang mga ito, iwasan ang mga ito !!

elitista (Blue-bloods, monarchs, mayaman at megalomaniacs) Naniniwala dahil sa kanilang breeding sila ay
ipinanganak upang mamuno bansa at mga organisasyong tions. Blue-dugo * s, monarchs, mayaman at
megalomaniacs suportahan in- breeding na kung saan ay masama para sa salaping yari sa metal (May sira gene) .
" May sakit kayabangan ".
Tagapag-ingat tagapag-alaga sumasalungat hereditary: paniniil, kayamanan, posisyon at kapangyarihan.

* Blue dugo ang alkantarilya ng isang tao-katawan.
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Unibersidad ay mayabang corrupt elitist. Sila ay ginagamit bilang shortcut sa yaman at kapangyarihan. Sirang
'Old Boys Network'. Basura ng mga mapagkukunan ng komunidad at oras-pag-aaksaya sa pamamagitan ng
mga mag-aaral (Walang-katuturang degrees, masyadong maraming libreng-time, overpaid tagapagturo, ..) !
Undergraduates kulang work- karanasan ay overpaid. Isara Unibersidad.

Olympic games (Tag-init, taglamig) Isasama elitist, sira, maaksayang &
dis- tapat. Ang mga ito ay elitist entertainment (1 nagwagi at maraming
losers) Ang paglikha ng malaking utang sa 'Shire' upang aliwin ang
well-off!

Ikansela Olympics at isara ang IOC.
Olympian ni hindi kampeon ni, heroe ni, idol o roll-modelo. Ang mga ito ay makasarili, sakim, parasitiko
pasanin sa komunidad. pahihirapan nila ang kanilang katawan, over-ehersisyo, ang paggamit ng mga
legal at illigal supplement. Mamaya sa buhay ang mga ito ay isang pabigat sa sistema ng community
health-care. aksaya Sila ay bahagya na mapagkukunan ng komunidad para sa venues ng pagsasanay,
olympic venue, imprastraktura. Palitan ang Gobyerno na gumastos sa Olympics

Competitive Professional sports ay elitist, sira, hindi tapat. Suportado ng imoral na pambasura sakim
Media paglikha at pagtatapon ng Celebrities ni Sport. Competitive Professional sports, sponsored ng
addiction provider (Alak, pagsusugal, paninigarilyo) , Na humahantong sa pandaraya, pagsusugal,
paggamit ng katawan at isip altering substance abuse, ang paglikha ng hindi angkop roll-modelo, ... Tagapag-ingat
Guardian sumasalungat mapagkumpitensya sports.

Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga ay naniniwala na ang bawat tao ay isang pinagsamang
tagapagmana ng lahat ng mga likas na yaman, mga imbensyon at intelektuwal na aspeto ari-arian,
mga posibilidad at mga oportunidad naipon nakaraan at kasalukuyan (Katarungan panlipunan: pantay
na pamamahagi ng lahat ng mga bago mentionad para sa lahat ng mga tao) .

Social Justice ay isang 1GOD ibinigay karapatan. Elitism ay anti panlipunang katarungan, Anti- 1GOD. Elitism
ay imoral, kriminal at hindi katanggap-tanggap. Batas maglingkod sa karamihan. Minorya Batas na
makinabang elitism putokputok, hindi makatarungan at ay pinalitan. Na pamahalaan na hikayatin at
pasiglahin elitism ay hindi karapat-dapat mamahala. Sila ay pinalitan at prosecuted: MS / R6
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Kailangang-D0: scrap elitism > magtatag pagkakapantay-pantay
elitist ng mga paaralan maging pampublikong paaralan!

elitist ospital magiging mga pampublikong ospital!

Elitist pagreretiro pabahay transfer ay sa kaunti retirement home!
pribadong beach magiging mga pampublikong beaches!

Golf mga klub ay naging mga market-hardin!
Mga unibersidad ay naging mga cron trabaho-chapels!

Olympic & Sport Competitive Arenas ay buwag!
Elitist trophies at mga talaan ay nawasak sa pamamagitan ng kaunti !

Pribadong klub ng anumang uri maging pampublikong domain!

Freehold nagiging community kaunti ari-arian!
Private-pagmamay-ari ay nakabukas sa cron !

Namamana-Tyranny nagiging malaya MULTICHOICE inihalal committee!
aparteid > ang ' magkaroon ng lahat ' maaaring makita ang kaibhan, tumingin pababa at manghiya ang ' May
Not ni ' ( yaman Apartheid) . Wealth Apartheid ay ang hindi pantay na pamamahagi ng kayamanan
komunidad!
Hindi pantay na kayamanan pamamahagi ay imoral, Anti-1 DIYOS! Wealth Apartheid ay hindi patas,
ang isang krimen: MS / R6
Ang pagpapataas Kayamanan Apartheid ay nagdaragdag ng panganib ng seguridad para sa isang komunidad. Mas
mabilis ang hindi pantay na pamamahagi ng mga yaman ng komunidad nagbabago mas malamang na kawalan ng
pamahalaan at mga civil-unrest! Wealth Apartheid ay hindi katanggap-tanggap at ito pagtatapos! Parasitiko
Manlulupig profiteers, kayamanan hoarders ay gaganapin nananagot, MS / R6

Mga halimbawa ng Anti- 1GOD & Anti-katauhan Wealth Apartheid:
ari-arian ay ipinapasa ang kayamanan, posisyon at kapangyarihan pagtaas Wealth aparteid. eg Monarchists

'& Private-pagmamay-ari, Dynasties', ... Ang pagtatapos!

globalization mga mayayamang bansa bully (Bumangkulong, credit-pisilin, madapa Pamahalaan,
pagbibigay-parusa, panghihimasok) mahihirap at struggling bansa sa pagbebenta ng kanilang mga
mapagkukunan mura. Multinational hindi makatwirang pagtubo Con-
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glomerates blackmail mahihirap na bansa. Upang maaari nilang samantalahin ang kanilang mga mahihirap na
mga tao bilang child-labor at mga alipin-labor nagtatrabaho mahabang oras underpaid, masama sa katawan,
hindi ligtas, ... Ang pagtatapos!
sahod hindi pagkakapantay-pantay ng pangunahing sanhi ng Kayamanan Apartheid! Eg Para sa bawat 1 $ a
worker US nakakakuha ng pinakamataas na bayad na maggagawa ay makakakuha ng bayad na 13 $. Ang mas
mataas na up ang laki pumunta sa higit pang mga Benepisyo kick in at mga top earners ring makakuha ng perks!
Ito ay nagtatapos! Binayaran nang labis, sakim, parasitiko empleyado ay gaganapin nananagot.

Un-Karapat Benepisyo ay kinabibilangan ng: insurances (Kalusugan, dental, buhay, kita proteksyon) ; bata
daycare, pagreretiro mga benepisyo, pag-aaral pagsasauli ng nagugol, sick leave, bakasyon, mahaba ang serbisyo
ng leave ... Un- Karapat Perks: kumuha ng mga sasakyan sa bahay, credit card, bayad: biyahe, hotel, pagbisita
restaurant, paglilibang aktibidad (Golf, tennis, ...) , stationery, Accoun- tant (Buwis pag-iwas) ; ... Mga Benepisyo at
Perks karagdagang dagdagan ang sahod hindi pagkakapareho. Para sa bawat pinakamataas na bayad na
empleyado, 20 na hard nagtatrabaho Workers maaaring nagtatrabaho. Ang mga un-marapat benepisyo at perks,
tapusin!

Pagpapalawak Kayamanan Apartheid isang mabilis na track sa Kawalang-Katarungan!

Dapat-Gawin: katapusan Wealth-Apartheid

magtatag Wealth-Equality
estate: pagpasa sa kayamanan, posisyon at kapangyarihan, ay nagtatapos! Mga ari-arian ay maging General
Revenue! Personal na mga item at Kaalaman-Continuity ang nakapasa sa (Estate) ! Tandaan! Ang pagtanggap ng
kayamanan, posisyon at kapangyarihan, din entails inheriting pagkakasala at pananagutan.

globalization: Multinationals ay prosecuted ( MS / R6 ) & disman- tled upang maging lokal na cron
! Gobyerno na sumusuporta sa globalisasyon ay pinalitan at gaganapin nananagot, MS / R6 .

Private-Pagmamay-ari: nagtatapos! komersyal (Maliit, malaki, multi-national)

maging cron ! Domestic transfer sa ' kaunti ' !

27

1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Batas-donor Manifest

profit: nagtatapos! Breakeven non-profit na nalalapat!
sahod: hindi pagkakapantay-pantay ay napalitan ng Tagapag-ingat Guardian wmw !

KAWALANG-KATARUNGAN > Ang 6 nakaraang mga link sa Chain of Evil humantong sa cor- ruption
ng mga legal na sistema at kawalan ng katarungan (Eg Appointment, Bad-Batas, Sirang-Batas, Estate,
Private-pagmamay-ari, Unearned, Self-regulasyon, Tax-iwas, ..) . Ito ay nagtatapos! Tagapag-ingat
Guardian Justice batay sa 'Batas-donor manifest' pumapalit ito.

Child Injustices: beating, kadukhaan, molesting, labor, pedopilya,
prostitusyon, soldiering, suicide bomber, ...
Child Injustices ay ang pinakamasama form ng kawalan ng katarungan, ang isang commpagkakaisa failure. Nagtatapos ito! Nagkasala ay papanagutin!

Babae Injustices: karahasan sa tahanan, pay agwat sa, panggagahasa, prostitusyon,
relihiyon, sekswal na panliligalig, pang-aalipin, ...

Babae Injustices, isang pagkabigo komunidad ay natugunan! Nagkasala
ay papanagutin!
Injustices Komunidad: Katakawan, hindi makatwirang pagtubo, Kayamanan, basura, Elitism,
Kayamanan aparteid. Community Injustices ay natugunan! Nagkasala ay papanagutin!

Bad Law Injustices: Freehold, Copyright & Mga Patent (Intellectual- Property) ,
Privatization ng utility, Tax-deductible donasyon, ... Bad Law ay marerepaso!
Backdated sa 0.1.1.1! Re-sentenced (Sapilitan) .
Sirang Law Injustices: Diplomatic Immunity, Double Jeopardy, Plea-bargaining,
kaligtasan sa sakit, ukol sa mga Limitasyon, Privilege, ...
Sirang Law ay marerepaso! Pagbawi ay backdated sa 0.1.1.1 (2004/01/01)

Re-sentenced (Sapilitan) .
Relihiyosong Injustices: buhay na walang asawa, pagtutuli, exorcising,
kapatawaran, pang-gugulo, pedopilya, pribilehiyo, sacrefice, mga
kababaihan sa diskriminasyon, ...

Kayo'y mangagsumbong, Shun relihiyon injustices at naging
Tagapag-ingat-Guardian! I-hold pastor maipaliwanag.
Bawat tao ay may moral at Civil-Duty upang tapusin kawalan ng katarungan. I-hold tao nananagot na ang sanhi
at epekto ng kawalan ng katarungan. Palitan ang gubyerno ment na nagbibigay-daan sa Kawalang-Katarungan.
Papanagutin ang mga pulitiko.
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Governance Injustices: Pataksil na pagpatay, corrup- tion, pagpapatupad,
manghimasok, labis na pagpapahirap, kalupitan, wealth- apartheid, ... Palitan
ang paniniil na may maramihang mga pagpipilian 1st nakalipas na ang post
malayang inihalal Committee Gover- nance. Usigin Tyranny: MS / R7 Governance
na assassinates, executes, invades, tortures ay Evil ay muling inilagay &
caged , MS / R7 Sirang & Wealth-Apart- heid Governance ay napalitan at
prosecuted: MS / R6

ZEROTOLERANCE sa KAWALANG-KATARUNGAN!
Ang mga link ng 'Chain of Evil' ay pinalawak na sa pamamagitan ng maraming mga masamang linketts:

Celebrity-sport ~ Credit-Provider ~ Ang mapanlinlang na-packaging ~ ari-arian ~

banyaga ang pagmamay-ari ~ franchising ~ Freehold ~ globalization ~

Shopping-Center ~ Tax-iwas ~ hindi pinaghirapan ~ unyon ~ unibersidad
~ kawanggawa ~

Celebrity-Sport ay bahagi ng kultura ng mga Chain of Evil.
Sirang elitist kasakiman at profit driven entertainment. Ito ay entertain- ment upang makinabang ang
nainis idle mayaman. Ilihis ang ilalim ng privileged pansin ang layo mula sa napagtatanto kung paano
pinagsasamantalahan sila talaga ay.
Sport-kilalang tao, elitista entertainers na gumawa ng anumang bagay upang manalo, masira
talaan at dapat sambahin (Idolized) . Isang pangangailangan ng Sport kalahok ay upang
makakuha ng elitist recognition + Mga Sponsor '

(Parasitiko mapanirang profiteers) At isang complicit trashy Media
nilikha karumaldumal nga; ' Celebrity-Sport '.

Celebrity-sports kalahok, ay binabayaran
(Direct, gawad, sponsored, ..) propesyonal na
entertainers. E g. Australian Rules Paa
- bola, Auto-racing, Base-ball, Basketball, Boxing,
Chess, Cricket, Cycling, Golf,

Ice-hockey, Gran-Prix, Gridiron, Horse- racing,
Motorsiklo-Karera, Olympics, Para-Olympics, Rugby,
Soccer, Swimming, Tennis, Yachting,
Winter-Olympics, Wrestling, ...
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Celebrity-sport ay nangangailangan ng layunin build facility

(Hall, Stadium ..) , imprastraktura (Rail, kalsada ..) .
Ito resources wastes komunidad & madalas na lumilikha ng pang-matagalang (Shire)
utang. Ang mga Pasilidad ay isang Energy mang-aaksaya at lumikha ng isang
pulutong ng mga basura. Itigil ang pagbuo ng mga pasilidad at inyong gigibain ang
mga umiiral na.

Ang mga kaganapang ito na supply entertainment, Alcohol, Cola, iba pang mga matamis na inumin, pagsusugal at
masama sa katawan-food (Mataba, mataba, maalat) madalas na sinamahan ng karahasan (Assault, galit, ibinabato
bagay, paninira) . Ang kaganapan ay lumilikha ng isang pulutong ng mga basura (Mga bote, lata, pagkain, papel,
plastic) na nangangailangan ng pag-iimbak (Landfil) . Pagsusugal ay humantong sa krimen: Mga nandadayang (Nobling,
palubid at palayag ng resulta, ..) .

Celebrity-sport ay isang pangunahing sanhi ng Shopping-Addiction. Marketing
ay lumilikha ng demand na sa pamamagitan ng paggamit ng katapatan sa
mga lokal na mga diyus-diyosan (Sport Celebrities) upang himukin
shopping-ddiction (Gear, junk, paraphenelia) . Ikaw ay isang tanga
nagbabayad ng masyadong maraming para sa mga damit at kasuotan sa
paa !!! Fans kumilos tulad ng Zombies (Walang kahulugan) .

Celebrity-sport sa pamamagitan ng Sponsor ay nagdaragdag
Addictions: Alcohol, Smoking, Pagsusugal, Shopping, Gamot,
... Ang mga Addictions ay isang pasan sa mga indibidwal, mga
pamilya at mga komunidad.

Sport-kilalang tao ay Matakaw-Media likha upang madagdagan ang mga kita para sa kanilang sarili
at iba pang mga sakim-profiteers (Junk-food outlet, pagsusugal provider, mga tagagawa ng alak,
pornograpiya, paninigarilyo tagagawa, prostitusyon ...) . Sa sandaling ang kasikatan ng isang
Celebrity wanes sila ay itinapon at pinalitan ng isang bagong Celebrity.

Ang pangangailangan upang manatili popular, upang manalo humahantong Sport-kilalang tao upang galugarin
ang kanilang mga itim na bahagi. imoralidad (Pangangalunya, Kahubaran, Pornography) ay ginagamit upang
makakuha ng pansin. Substance abuso (Alcohol, Smoking, steroid,
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Drugs) ay ginagamit para sa ng stress at upang
makasabay performance. Ang matakaw Trashy Media ay
gumagamit ng pag-uugali na ito upang dagdagan ang
mga kita at sa huli ay sa tambakan ng basura ang
Celebrity sila nilikha.
Paggamit Sport-kilalang tao tulad ng roll-modelo & Idols, ay hindi katanggap-tanggap. Sport Mga kilalang tao ay
mga bulaang idolo nilang mang-insulto 1GOD. Nagtuturo na i-promote Celebrity-sport ay pinalitan. Ang mga
magulang na payagan ang kanilang mga anak upang i-play Celebrity-sport at pagsamba Palakasan Mga kilalang
tao ay walang pananagutan masamang magulang. Ang Community muling turuan ang mga masamang magulang.

Sport ay paglilibang-time entertainment libangan hindi gumagana. tamad (Pipi)
University scholarship student get ni (Sport) . University, Mga Sponsor at pambasura Media lumikha,
bobo, tamad walang silbi Sport-Cebrity. Ito ay nagtatapos.
University ay sarado, Sponsorship ay nagtatapos, pambasura Media shuts, sport tanyag na tao ay
makakakuha ng isang mababang bayad na trabaho.

End Celebrity-Sport, gibain venue ..
Palitan ng pampublikong pakikilahok Community Leisure gawain.

C redit - P rovider> P redator - le nd er > Lo isang - shark Pagbibigay ng Credit (Card, loan, mortage) para
sa tubo ay pred- atory pagpapaupa ng isang 'Loan-Shark' operasyon. Mapanirang lend- ing ang
pinapayagang & hinihikayat sa pamamagitan ng corrupt kriminal na Gover- nment. Mapanirang-tagapagpahiram
paggamit kriminal (Tagakolekta ng utang)

upang mangolekta ng kanilang credit.

Credit para sa profit Magtatapos! ni Ito providers sarado at
prosecuted, MS / R6 Gobyerno na nagbibigay-daan & / o
nanghihikayat ng manghaharang pagpapaupa ay replac- ed,
uusigin, MS / R6
Tagapag-ingat-guardian kinukunsinti non-interes hindi maipapatupad pautang. Magbabayad ka lamang bumalik
ang halaga ipahiram (Walang bayad, walang interes) . Hindi mo na kailangang magbayad ng bumalik kung hindi
mo maaaring gawin ito. Kung gagawin mo, kapag ikaw ay maaaring, huwag magbayad ng higit sa 10% mula sa
iyong lingguhang pasahod.

Utang-collector ay sarado down at caged MS / R6
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Deceitful- packaging ( Consumer-pandaraya) MS/ R3
Profit orientated ekonomiya payagan ang imoral na kriminal na ' Deceitful- Packaging ( Consumer
Fraud) '. Mga mamimili ay kailangang proteksyon mula madaya, hindi tapat at sakim panghuhuthot
producer, mga tagagawa at mga nagtitingi na gumagamit ng 'Ang mapanlinlang na-packaging' (Down-sizing
nilalaman) upang samantalahin (Rip-off) ng mga mamimili.

Mga halimbawa ng kung paano gumagana ang madaya, hindi tapat at sakim system.
Ang isang gawa ng produkto ay dumating sa isang 0.440kg pakete gamit ang kanilang brand label. Ang parehong
produkto ay din na may label na bilang nagtitingi home- tatak, ngunit ang package ng nilalaman ay nabawasan
hanggang 0.415kg. Ito ay ginagawa upang ang mga tindahan ay maaaring ibenta ang kanilang mga bahay-brand sa
isang mas mababang presyo kaysa sa manu- facturer brand. Ito ay upang lokohin (Madaya, hindi tapat at sakim
nanlilinlang) ang mga consumer sa pag-iisip na ang home-brand ay isang bargain dahil sa kanyang mas mababang
presyo. Kapag sa katunayan, dahil ang mga mamimili ay makakakuha ng mas mababa produkto walang pag-save at
kung minsan ang mga mamimili sa katotohanan ay nagtatapos up pay- ing higit pa. Consumer-pandaraya !!! MS / R3

1 tagagawa pack ang kanyang mga produkto sa isang 0.440kg package. Ang isa pang brand ay gumagamit ng
parehong laki packaging ngunit sa isang magdarayang, hindi tapat at sakim na paraan lamang naglalagay 0.425kg
ng produkto in. Kung mga produkto ay ibinebenta sa parehong presyo, ang ika-2 tagagawa ay gumawa ng isang
mas mataas na tubo at ang mamimili ay makakakuha ng mas mababa produkto para sa parehong halaga ng pera
gastusin. Mamimili ay nalinlang. Kung ang ika-2 tagagawa nagbebenta sa isang mas mababang presyo, ang
kanyang mga produkto ay mukhang isang bargain. Dahil doon ay mas mababa pro

- duct sa 2nd package dapat itong samakatuwid ay nagbebenta para sa mas mababa, hindi ginagawa itong isang
bargain anymore. Ang ika-2 tagagawa umaasa sa ang mapanlinlang at dis- honest & sakim na paraan, na ang
mga consumer ay hindi suriin ang timbang dahil ang kanyang packaging ay mukhang katulad ng
kakumpitensiyang produkto. Consumer- pandaraya! MS / R3

Packaging ay madalas na may mas mababa sa buong nilalaman (Over-sized packag- Pina) . Eg Packaging ay
dinisenyo upang i-hold 6 na mga item ngunit naglalaman lamang ng 5.
panlilinlang na ito ay sinadya upang linlangin ang mga consumer sa paniniwalang sila ay makakuha ng mas
maraming pagkatapos ay sila ay talagang makakuha ng! Consumer-pandaraya !!! MS/ R3
Kumuha ng mas mababa> magbayad ng higit pa! Ang tagagawa nagdadagdag mas mababa Salt & / o asukal.

Label ng produkto 'Nabawasang' & singil pa! Nabawasang ay upang ihatid sa
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consumer nagkaroon ng dagdag na gastos (Isang bagay na kinuha out, nabawasan) . Sa makatuwid ang isang
mas mataas na presyo ay kinakailangan. Hindi Totoo, walang dagdag na gastos. Tagagawa ilagay mas mababa
sa, kaya ang presyo ay dapat na mas mababa. Consumer- pandaraya !!! MS / R3

Na-import kalakal package upang magmukhang mga lokal na produkto. Consumer-fraud

MS / R3 . Lokal na produkto package upang tumingin banyagang, import.

Consumer-fraud MS / R3 .
Dapat-Gawin: Gobyerno ay upang ilagay sa pamantayan packaging laki ng nilalaman:

matatag [ gramo ( g ) / kilo ( kg ) / Tonelada ( T ))],
likido [ milliliter ( ml ) / litro ( l ) / Kiloliter ( kl )]. 1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g > 500
g > 1 kg > 2 kg > 5 kg > 10 kg > 20 kg > 50 kg > 100 kg > 200 kg > 500 kg > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T >
20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 ml > 2 ml > 5 ml > 10 ml > 20 ml > 50 ml > 100 ml > 200 ml >
500 ml > 1 l > 2 l > 5 l > 10 l > 20 l > 50 l > 100 l > 200 l > 500 l > 1 kl > 2 kl > 5 kl > 10 kl > 20 kl >
50 kl > 100 kl > 200 kl > 500 kl > Standard ay upang mag-aplay sa komersyal, pang-industriya,
personal packaging.

Tandaan! Imperial hakbang ay lipas na. Packaging din ay recyclable.
PS-1 ( Packaging-standard) Sinasaklaw ng mga pangangailangan ng mga mamimili: matapat na madaling upang
ihambing ang dami ng produkto '& packaging. solid weights (G / Kg / T) & Liquid weights (Ml / l / Kl) naka-pack na,
ibinahagi & ibinebenta sa dami ng ipinapakita sa talahanayan. Packaging ay upang maging recyclable.

katapusan Ang mapanlinlang na-Packaging

magtatag UCG PS-1 ( Packaging-standard)
consumer guidance
Solid & Liquid weights na kailangan upang ipakita ang presyo para sa 1 kg / 1l ihambing ang mga presyo + ang
aktwal na timbang at presyo.

Ang produkto na may pinakamababang kg / l presyo ay ang ' BALDE NG '.

Suporta PS-1 Packaging-standard
parusahan Ang mapanlinlang na-Packaging
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ari-arian ( Pamana)
Sa isang makasariling kasakiman driven Society sa pagkamatay ng isang indivi- dual ito ay
karaniwan upang pumasa sa posisyon, kapangyarihan at kayamanan.
Paglikha ng isang Elite ng hindi pinaghirapan tampat posisyon, kapangyarihan at kayamanan. pag-uugali
na ito ay sanhi at epekto ng Kayamanan

Wealth-aparteid, ang isang krimen, MS / R6 Tandaan! tanggapin ang isang Estate rin
entails pagtanggap nakaraang utang, pagkakasala at pananagutan!

Pamana ng posisyon Magtatapos. Ito ay pinalitan ng pag-promote sa pamamagitan ng work- karanasan +
karagdagang pag-aaral + Seniority.

Pamana ng kapangyarihan Magtatapos. Ito ay pinalitan ng malayang multi-kandidato inihalal
Committee.
Pamumuno ng 1 ay paniniil (Namamana / Political) ito Magtatapos. Pamumuno sa pamamagitan inihalal
Committee ay makatarungan.

Pamana ng kayamanan Natapos. Ito ay lahat na napupunta sa Gobyerno Revenue.

Tagapag-ingat-guardian pass sa kaalaman-pagpapatuloy, tradisyon, memo- rabilia, mga paniniwala .. Tagapag-ingat-guar
pass sa komunidad na espiritu at mga responsibilidad. Tagapag-ingat-guardian pass sa pilosopiya ng 1GOD

1FAITH 1Church. Sila rin ay pumasa sa kanilang gabay, ang ' Batas-donor

Manifest '.

Foreign Ownership ( pagtataksil) MS / R7
Ang pagpapahintulot sa mga dayuhan upang makontrol, pagsamantalahan, sarili, pandarambong ay Pagtataksil!

Gobyerno na nagpapahintulot sa mga dayuhan upang samantalahin (Rip-off) ng Lokal na tanggapin ang
alok Pagtataksil (krimen) . Gobyerno ay napalitan at prosecuted. MS / R7 Dayuhang pagmamay-ari ay
nagtatapos nang walang kabayaran.

Mga halimbawa ng kung paano Foreign Ownership Paglililo gumagana:
Foreign Ownership baguhin, corrupt at destroys lokal: kultura, trabaho, tradisyon, mga halaga ... Foreign
Ownership plunders lokal: Intellectual- ari-arian, Malaman-Paano, Mga Mapagkukunan, Kayamanan ... Foreign
Ownership Natapos. Free-Trade Magtatapos.

Foreign Ownership drive 'up lupaing & real-estate mga presyo. Paggawa
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Hindi ito abot-kayang para sa 1 st bahay na mamimili '. Ang pagtaas ng tirahan ..
Foreign Ownership of 'Freehold' (Lupa / real estate) Magtatapos. Ito ay hamig
nang walang kabayaran.
Foreign Ownership ng mga mga entity resulta sa mga banyagang mga
posisyon sa pamumuno. Hindi pagbibigay ng lokal na humawak mga
posisyong ito. Bumababa & promoti- sa pagkakataong & pagtaas ng
kawalan ng trabaho ..
Dumming down na ng mga lokal na kawani. Ito ay nagtatapos!

Foreign Ownership ng mga resulta ng manufacturing sa pag-import ng kanilang mga supply. Sa halip
pagkatapos ay ang pagbili ng mga lokal. Gayundin lokal na ari-ariang intelektwal ay nakuha offshore! Dayuhang
pagmamay-ari ng mga dulo manufacturing! MS / R7

Foreign Ownership of Entertainment nagpapahina lokal na talento at ang kanilang mga pagkakataon. Brainwashing
lokal upang maging foreign culturebound panggagaya hindi nawawala ang kanilang mga entity. Foreign-pagmamay-ari
ng Entertainment ay ang pinakamalaking banta sa mga lokal na kultura, kaugalian, diyalekto at tradisyon.
Kung kayo ay Amerikano relo Amerikano entertainment. Kung ikaw ay hindi, huwag mag-watch American
entertainment. Dayuhang pagmamay-ari ng mga dulo entertainment!

Foreign Ownership ay humantong sa mga lokal na kayamanan ng pagpunta sa ibang bansa. Ang pag-iwan
lokal mahihirap at naghihikahos. Foreign Masters pagmamay-ari ng mga lokal na mga tagapaglingkod
magsasaka. Dayuhang pagmamay-ari nagtatapos! MS / R7

Foreign Ownership ng Franchises sirain ang mga lokal na negosyo, unique- ness &
pagkakaiba-iba. Pinahihina nito ang lokal na tradisyon pagpilit hindi angkop dayuhang kultura sa
lokal na komunidad. Betraying lokal. Foreign Franchising nagtatapos!

Foreign Ownership ng mga mapagkukunan humahantong sa mga banyagang-ari ng pagbebenta ng mga
mapagkukunan ng mura sa kanyang bansang pinagmulan nakikinabang ang mga ito. Robb- ing ang mga lokal ng
Mga Mapagkukunan at kanilang mga kayamanan. Pagpapaalam Dayuhan pagmamay-ari lokal Resources ay
pagtataksil, MS / R7

Foreign Ownership ng Pagkain produksyon at food-pamamahagi.
resulta: Produksyon ng pagkain caters para sa I-export ang umaalis sa mga lokal na may-export ang mga rejects sa
mataas na presyo. Gayundin ang ilang mga lokal na pagkain ay papalitan sa pamamagitan ng isang banyagang
pagkain. Dayuhang pagmamay-ari ng produksyon ng pagkain at pagkain distribu- tion dulo! MS / R7
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Foreign Ownership ng Media ay isang panghihimasok sa pamamagitan ng stealth. Dayuhang media
nakakaimpluwensya lokal para sa pakinabang ng mga dayuhan. Pagsira lokal Culture, Heritage at
Tradisyon, corrupting Pulitiko & Government. Pamahalaan looses ang kanilang soberanya at betrayes ang
mga lokal na populasyon, pagtataksil, MS / R7

Foreign Ownership madalas ay humahantong sa blackmail. Foreign Multinatio- nal hinihiling ng isang
gobyerno bigyan sila ng handouts, tax-kalayaan at murang paggawa. Pamahalaan ay threatened na kung ito
ay hindi sumuko ayon sa kasunduan sa Foreign-ari ng demand. Sila mahanap ang isang pamahalaan na ang
ibig matugunan ang kanilang mga pangangailangan at ilipat ang kanilang operasyon doon. Eg Australian
gubyerno ment regular nagbabayad (100 ng milyun-milyong) sa Foreign Maraming nasyonalidad kumpanya
Car. Sila ay nagpadala ng Executive bonus 'sa bahay at taasan ang kanilang mga banyagang shareholders
dividends'. Tandaan! Australia kalaunan sinabi hindi sa Foreign Car makers blackmail. Car makers (Ford,
General Motors, Toyota) sarado pabrika at Tagapag-ingat-Guardian huwag gumamit ng sasakyan mula sa
mga kumpanyang ito, hindi nila maaaring pagkatiwalaan.

ZERO TOLERANCE sa multinationals !!!
Foreign Ownership ay posible dahil sa pagkakanulo ng corrupt Government. Pamahalaan
at Pamahalaan-empleyado na mapadali ito pagkakanulo ay mapalitan at prosecuted
para sa 'pagtataksil': MS / R7 .

Dapat-Gawin:

Ikansela Foreign Ownership ng: Mga ari-arian, Mga negosyo, Paggawa,
Primary-produksyon, Resources, Real-Estate, Intellectual-aari, Land! Nang walang
kabayaran.
Magsabatas, Dayuhan-pagmamay-ari, ang isang krimen: Paglililo, MS / R7 .

Mga ari-arian, mga negosyo, freehold, IP, Resources na pag-aari ng mga dayuhan
ay hamig nang walang kabayaran.
Palitan ang mga banyagang-owned negosyo na may cron

(Community Run Pag-aaring hindi-para-profit) !

Suporta cron! Shun Multinationals!
Palitan &-usig (Pagtataksil) Pamahalaan at Pamahalaan hanapbuhay o ees na nagbibigay-daan o
nanghihikayat Foreign Ownership! MS / R7 Foreign Ownership ay isang pagsalakay at pananakop
na walang ang paggamit ng militar

36

1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Batas-donor Manifest

force. Ipagtanggol ang iyong komunidad mula sa pananakot.
Pahintulutan lamang ang import na hindi kumpitensiya o palitan Lokal na mga kalakal at mga serbisyo. Hikayatin
ang lokal na produksyon at mga serbisyo upang maiwasan ang pagkakaroon ng upang i-import. Provincial
kahustuhan sa sarili ay ang pinakamahusay na kaligtasan ng buhay diskarte.

'Kanselahin Foreign Ownership'
'SAVE Lokal MGA TRABAHO'

franchising ( Negosyo-model: Cloning) MS / R6
franchising ay isang Katakawan / Makatwirang Pagtubo cloning marketing system. Na gumagamit ng isang
partikular na modelo ng negosyo kaysa sa panggagaya mismo. Ito ay dinisenyo para sa katamtaman maliit na
panghuhuthot kapitalista. Upang maikalat ang kanser tulad ng (Globali- syon) sa ibabaw ng Planet. Customers
maluwag ang kanilang identy. Hitsura nila at kumain ng pareho sa NewYork o Berlin. Mindless Zombies. Ito ay
nagtatapos!

Franchising ay pag-clone ay isang murang mindless kopya.

Globalization ay Anti- 1GOD!
franchising destroys lokal na tradisyon, kultura, pagiging natatangi at diversi- ty. Karamihan Franchises ay
'US' o batay sa mga sistema ng US-Marketing. Nag-aalok sila ay madalas na masama sa katawan ng mga
produkto: Eg Junk-Food outlet, US at ang kanilang Kultura-panggagaya ay ang pangunahing sanhi ng
'Diabetes'-Plaque,' Obese- Plaque (Mag-umyak-tao) ', Mataas na dugo-presyon-epidemya, Acne ...

Franchises sirain ang mga lokal Cuisine, Fashion ... Communities & gubyerno ment na nagbibigay-daan
Foreign franchise upang mapatakbo ipagkanulo lokal na lutuin, pamana, tradisyon at mga populasyon, MS
/ R7

franchises sirain ang pagkakaiba-iba sa pamamagitan ng pagbebenta 'Designer-damit'. Ang mga damit ay
uniporme (Maong ..) para sa mga taong ipagkanulo ang kanilang kultura at pamana, walang kahulugan,
matanda, mga pipi panggagaya. Shun mga dummies!
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franchises ang mga pangunahing dahilan para sa Shopping-Center. Franchises ay under-staffed at
gamitin hindi maganda sanay na sa ilalim-paid (Juniors, kaswal)
mga tauhan. Pamilihan (Shopaholics paraiso) malaki enerhiya wasters na kailangan ng higit polluting
Power-istasyon. Sila rin ay lumikha ng isang pulutong ng mga basura. Isara ang lahat ng Franchises!

franchises sa kanilang makintab marketing (Exploiting kahinaan ng tao at pagkamapaniwalain) ang mga
pangunahing dahilan para sa Addictions: Shopaholic & Gad

- makakuha Junky! Franchises ay under-staffed, gamitin mahinang sinanay under- bayad na juniors,
kaswal. Customer-service ay mababa o non-umiiral na. Karamihan sa 'bargains' & 'Sales' ay Fraud!

Tagapag-ingat tagapag-alaga ay naniniwala na Franchising ay Anti- 1GOD dahil ito undermines 1GOD ni disenyo
ng mga lokal na natatangi at pagkakaiba-iba.

Franchising pagiging global defies 1GOD ni Anti-Globalisasyon.

Dapat-Gawin:
kumpiskahin ( walang compensation) ang lahat ng mga Franchises at convert ang mga ito sa mga lokal na cron ! parusahan
Matakaw Franchisee hawla kanila, MS/ R6

Suportahan ang lokal na natatanging tradisyonal na negosyo (Convert sa cron) .

Protektahan ang iyong komunidad pamana:

Salansangin Ninyo Franchising, Globalisasyon &

Foreign-Ownership
Freehold pampublikong lupain plundered mula sa komunidad ... MS / R6
Freehold lupa ay mga pampublikong lupain plundered mula sa komunidad sa pamamagitan cor- Rupt kriminal na
Gobyerno (Corrupt kriminal na pamahalaan ay nangangailangan ng remo

- ving & punishing) . Sirang kriminal na gobyerno mag namigay ng lupa (Squat) o ibenta
ito sa kriminal na sakim, parasitiko, mandaragit, pro
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- fiteers (Land-speculators) . Land-speculators ay Parasites nangangailangan Rehab: MS/ R6 Tapusin
Freehold! Suporta Shire Land Ownership!
Freehold lupa ay ginagamit ng mga mamumuhunan sa isip-isip
(Gamble) umaasa upang magdala ng up ang mga presyo ng ari-arian (Profi- teering,
kabisera ng nakuha) hindi pagbibigay ng isang komunidad afford- magagawang
mag-ampon. Mamumuhunan ring gamitin freehold lupa para sa kriminal na tax-iwas (Negatibong-gearing)
, MS/ R6
Ang ilang mga mamumuhunan na magtayo nipis mga gusali at mga singil sa
paglipas ng presyo rentahan. Ang mga taong hindi maaaring magbayad
nawawalan ng tirahan. Investment Property ay hindi talagang binili para sa
rental income ngunit ginamit bilang tax evas- ion. Magresulta decaying tirahan
ng tao (Ang mga tao ilipat out cockroaches at rodents lumipat sa) .
Slum-panginoon maluwag na ari-arian nang walang compensation at ay
caged, MS/ R6

Freehold lupa ay pribado ang pagmamay-ari sa lupa. Depriving community paggamit ng lupa para
kapakinabangan ng lahat. Freehold (Walang Pahintulot) denies paggamit ng lahat ng mga tabing-dagat, ng lawa
at ilog frontages, denies picnicking sa golf course, ...

'Wealth-aparteid'. Nagtatapos ito! MS/ R6

1GOD nilikha Planet Earth na gagamitin at tangkilikin ang pantay ng lahat ng tao. Freehold
lupa at mga pribadong pag-aaring tirahan ay iniinsulto na 1GOD. Freehold Magtatapos!

Dapat-Gawin:
Ang lahat ng lupaing pag-aari ng kaunti ( Lokal na pamahalaan) . Freehold lupa sa pagiging ninakaw kalakal. Ang
Shire ay may na magbayad ng walang kabayaran kapag transfer- ring pamagat. May-ari ng walang may-ari ay
maaaring manatili sa bahay hanggang gusto nila upang ilipat o mamatay. Pagkatapos ay ang Shire ay tumatagal
ng kontrol (Walang estate para sa property na) .

Investment Property parehong lupa at Gusali ay kinuha control nang walang kabayaran sa
pamamagitan ng kaunti . Investor ay prosecuted para sa 'Krimen laban Community' MS/ R6 Investment
Property Magtatapos!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!
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globalization ay hindi bahagi ng Destiny sangkatauhan.
1GOD ginawa ito napakalinaw na ang
globalisasyon ay hindi bahagi ng Destiny
sangkatauhan. 1GOD

paniniwala sa 7Tribes pagbuo nang
nakapag-iisa at hiwalay na (Map) .
1GOD Nais ni ang sangkatauhan na

'STOP' Globalization !!!
Dapat sangkatauhan mabigong ' STOP ' globalization at pagkatapos ay

1GOD ay kumilos. Huwag galit 1GOD pag-iintindi 1GOD ni

babala: Pagpupulbos ng World Trade Center sa New York, US
credit krisis, Cityof London Brexit.
Globalization ay bahagi ng Chain of Evil. Globalization ay tinanggal hija- cked pamamagitan Greedy
profiteers na gagamitin para sa kanilang Pyramid nagbebenta marke- ting (Free-trade) upang mapanatili ang
kita lumalaki hanggang sila maubusan ng countr- ngian at mga mapagkukunan. Malayang kalakalan ang
globalization ng ito ay nahimok ng multinatio- nal negosyo pagsasamantala paggawa, black-mailing at
undermining gubyerno ment. Maraming nasyonalidad negosyo papanghinain soberanya ng isang bansa. Na
humahantong sa katiwalian at pagsasamantala! Baklasin Multinationals con- fiscate ari-arian nang walang
compensation at mapag-lokal na Cron.

Matakaw profiteers Naitaguyod propaganda samahan: G20
(Matakaw Twenty, pangunahing sanhi ng polusyon) , G8 (Matakaw Eight, Wealth- Apartheid) ,
IMF (International Monetary Fund, global Loan-shark) , WEF (World Economic Forum, Greeds
'publizist) , WTO (World Trade Organization, sanhi ng Wealth-apartheid) , .. Ang mga
organisasyon ng utak

- hugasan ang publiko na kasakiman ay mabuti, profit ay mabuti at Globalization ay ang kasagutan sa lahat ng
aming mga problema. Ang katotohanan ay Globalization ay ginagamit para sa costcutting. Sa pamamagitan ng
paggalaw sa mga bansa na magkaroon ng isang mas mababang gastos istraktura. Tela ng sako tao sa isang lugar
at employing alipin-paggawa sa isa pa. Ito Magtatapos. Pamahalaan, organisasyon, indibidwal ay may pananagutan!

Lower gastos ay nakakamit sa pamamagitan ng employing ilalim batang edad sa
unheal- iyong mga hindi ligtas na working area. Sila ay underpaid salat sa pagkain
nagtatrabaho mahabang oras na walang break, walang karapatan holiday, walang
mga benepisyo sa kalusugan. Nawawalang out sa mga karanasan pagkabata, playing & edukasyon. Habang Greedy profiteers ay tumatawa
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ang lahat ng mga paraan upang ang bangko pagpuri sa kanilang Idol 'Globalization'. Masama na ito
Magtatapos! MS/ R6
Kung saan mga bata ay hindi magagamit ng iba pang sa ilalim ng klase ay
ginagamit females. Mga Kababaihan ay itinuturing madalas na mas masahol
pa. Habang nagtatrabaho sa ilalim ng parehong makatao kundisyon tulad ng
mga bata maraming babae ay mayroon din upang magbigay ng sekswal na
pabor (Ini-Raped) .
Maraming mga lalaki ay din pinagsamantalahan ngunit karaniwan ay hindi bilang masamang
bilang mga bata at mga babae. Masama na ito Magtatapos! MS/ R6

End Globalization, sinusuportahan 7
independiyenteng Provinces: Africa,
Amazonia, Amerika, Europa, Mongolia, Oceania,
Persindia.
Lahat International Waters dulo. Ang mga ito ay
nahahati sa pagitan ng 7 Provinces.

Ito ay ang bagong normal.

Dapat-Gawin:
Lahat Global Organisasyon: Politikal, Militar,
Commercial, Entertain- ment, Sport sarado
pababa. People-migration Hinihinto ' (Walang
paglipat sa iba pang mga Provinces) . Walang
holiday travel sa ibang Provinces.

Walang global Culture. Global Organisasyon, CN (Commonwealth Nations

) , FIFA (Football) , G20, G8 (Polluters) , IMF (Loan-shark) , IOC (olym
- pics) , NATO (War criminal mercenaries) , OPEC (Polluters) , UN
(United Nations bringer ng paghihirap, pagdurusa, pagsira, kamatayan) , .. mga Anti-1 DIYOS. Sila
ay sarado Down.
komonwelt ng Nations ( CN) ay itinatag sa pamamagitan English pirates sa
pagkasamsam, kumalat sa pagkaalipin at alipin labor. ngayon (CN) Mayroon papet
na rehimen (Pamahalaan) na tumulong sa plun- dering ng kanilang bansa para sa
kapakinabangan ng Ingles nasasalin punong malupit. CN ay dissolved at ang mga
bansa napalaya.
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FIFA Isang Tiwaling Celebrity-Sport samahan. Waste community
resources. Shut, prosecuted: MS/ R6
ni FIFA Pagdarausan ay buwag, lupain ay ginagamit higit pa benefi

- cial pamamagitan ng komunidad. Pro-Sport Magtatapos!
IOC nagpapatakbo ng circus (Olympics) , Pagkuha ng mga bansa upang mag-aaksaya billi

- ons sa Freakshow entertainment. Entertainers nagsusumikap para Elit
- ism paggamit ng legal at ilegal na supplements nagiging hindi likas na gumaganap freaks.
Olympics ay Katakawan nahimok pag-aaksaya ng bahagya na mapagkukunan na kailangan
upang maalis ang kahirapan. Isang horror side

- show ay naidagdag Paralympics pinagana narito ang mock- ed. shut + MS/ R6 ni IOC Pagdarausan ay
buwag, lupain ay ginagamit mas kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng community. Lahat ng
pagpopondo sa Athletes 'dulo. Bawat nakaraan at kasalukuyan miyembro ng 'IOC' kumuha, MS/ R6

NATO European-Mercenary Army na naghahain ng US pandaigdigang pananakot at
pagsasamantala. NATO pumapatay Populasyong sibil at destroys imprastraktura &
tahanan. Ito ay dissolved at War nito

- mga kriminal at mga Insurgents ay caged: MS / R7 NATO sa kanyang mga armas ng
mass pagkawasak: A (Atomic) , B (Bacterio- lohikal) , C (Chemical) ay isang pangunahing
banta sa kaligtasan ng buhay ng tao.

OPEC isang Oil-Cartel hawak sangkatauhan upang tubusin! Cartel Ang ay
dissolved at mga miyembro nito prosecuted: MS / R6 .
Nasusunog Oil Magtatapos! Ang pag-on ng langis sa plastic dulo!

UN Naghahain ang self-interes ng mga bansa na may pagbeto karapatan. Ang mga bansang ito, ay ang
pinakamalaking arm-dealers hindi pagbibigay katauhan kapayapaan.

Ang UN ay nabigo sangkatauhan. Ito ay hindi tumigil:

Child-Labor ( Pornograpiya, soldiering, nagtatrabaho)
karumihan ( Atmosphere, hangin, lupa, Space, tubig)
paniniil ( Namamana, pampulitika, credit, profit, kayamanan)

Genetic-Modification
(Mga Hayop, Micro-organismo, Halaman, mga tao)

pagkaalipin ( bata, utang, adult, prostitusyon, underpaid trabaho)

basura ( Disposables, junkproduction, over-produksyon, packaging)
Wealth-Apartheid ( Estate, In-katarungan, Tax-avidance, Tax-haven)
kawalan ng tahanan ( Loan-Sharks, Slumlords, Wealth-Apartheid)

Gutom ( Over-IRRIGATING, Fresh water polution, Fresh water waste)
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panghuhuthot ( Cartell, kabisera-pakinabang, monopolyo, labis na presyo, umiwas sa tanong)

kahirapan ( credit, diskriminasyon, walang trabaho, yaman-apartheid)

Porno ( Matanda, Mga Hayop, bata, tomboy, mixed-kasarian)
pagpatay ng lahi ( massacres: pampulitika, lahi, relihiyon, ..)

addictions
(Alcohol, Gamot, Pagsusugal, Overeating, Shopping, Smoking)
Ang UN ay dissolved! Sangkatauhan embraces ang 'Batas-donor Manifest'

Globalization nagpapahina 1 DIYOS ni disenyo.

Globalization Angers 1 DIYOS!
Shopping-Center / Mall ... mga kapitalista-Retailing-sistema
ng kasakiman, Profit, Waste & Polusyon.

Shopping-Center / Mall ay isang bahagi ng mga kapitalista-Retail-Marketing

- sistema ng mga Katakawan, Profit, Waste & Polusyon. Shopping-Center / Mall hikayatin ang pag-duplicate.
Pagkopya ay sinadya upang madagdagan ang kumpetisyon, bawasan ang presyo, magbigay ng mas mahusay na
serbisyo. Ito ang Fantasy ng isang Kapitalistang LIE !!! ...
eg 3 Mga supermarket nagbebenta ng halos katulad na mga produkto para sa parehong presyo. 99% ng mga
presyo ay magkapareho sa paggawa ng kumpetisyon ng Fantasy. Dup- lication ay mahal sa paggawa ng mas
mababang mga presyo ng Pabula. Cost-cutting, sa ilalim ng

- staffed, hindi maganda sanay underpaid (Juniors, kaswal) staff resulta sa mahihirap o
di-umiiral na 'Customer -Service'. Pagkopya Magtatapos!

pagkopya ay humahantong sa pag-aaksaya ng sahig space. Higit pang mga pangangailangan Floor-space
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higit pang kasangkapan na naka-install. Gumagamit ng mas maraming enerhiya ang paglikha ng isang
pangangailangan para sa higit pang mga polluting Power-istasyon .. Ang lahat ng ito ay lumilikha ng higit pa
'Basura', 'Polusyon' & gastos.

Shopping Centers hikayatin ang isang panggabi Life- estilo. Shopping kapag
kanyang madilim. Ito ay masama sa katawan samakatuwid ang ' Shire ' magpataw
ng isang ' Gabi-curfew '.

Shopping Centers ay mahal na binuo, magpanatili
, ubusin ang isang pulutong ng enerhiya, ang mga maaksayang Duplica- tion
at lumikha ng isang pulutong ng mga Basura.

franchises ang mga pangunahing dahilan para sa Shopping-Center.
Franchises ay under-staffed at gamitin hindi maganda sanay na sa ilalim

- bayad (Juniors, kaswal) mga tauhan. Franchising destroys lokal na tradisyon, cuisine,
kultura, uniquen- ess at pagkakaiba-iba. Protektahan ang iyong Community! Isara ang
lahat ng Franchises!

May ay isang mas mahusay na paraan: Cron-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .

Palitan Shopping Center & Shopping-Mall na may CRBC.
Cron-Retail modelo pinagsasama ang lahat ng mga retail na mga pangangailangan, para sa komunidad
Clus- ter na pamumuhay, sa 1 tingi-complex. Cron-Retail pumapalit walang duplica- tion lahat ng
Franchise: Food, tela, Variety ... cron-Retail pumapalit mabilis- pagkain Clones may Malusog Inumin-Bar. Bazaar
ay retailing ng home made na mga produkto & preloved item.

A CRBC ay isang 4 na antas (Ground-level, Level 1, Level 2, Level 3, solar-panel-roof) gusali.
Ground-level ay Storage, mga kalakal-in at mga kalakal-out para sa retail / Bazaar. Level 1: ang
cron-Retail area na may kasamang Inumin-Bar.

Level 2: ang Bazaar, lahat ng bagay lutong bahay, pre-mahal.
Level 3: Opisina at manggagawa masira lugar.

A CRBC ay sa tabi ng ' SMEC ' ( Shire medikal at edukasyon Complex) . Ang parehong ay napapalibutan
ng komunidad-Cluster-Pabahay & Shire Workers Chapels. Ang lahat ay bahagi ng isang Shire-Oasis!

Palitan Shopping Centers & Shopping-Malls na may:
Cron-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .

D emand! CRBC !

44

1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Batas-donor Manifest

Tax-iwas Tax-iwas ay isang Krimen: MS/ R6
Buwis ay kinakailangan upang Gobyerno ay maaaring matupad ang kanyang obligasyon at expecta- tions sa
kanyang mga tao. Ang mga taong maiwasan ang pagbabayad ng mga buwis ay walang karapatan na gamitin ang:
Public (Edukasyon, kalusugan, mga parke, pension, mga kalsada, transportasyon, ...)

mga serbisyo. Tax-iwas ay isang krimen, MS / R6 .

Tax-minimization ay tax-iwas! Trusts ay Tax-iwas!
Tax-deductible donasyon ay tax-iwas! Mamumuhunan ring
gamitin freehold lupa para sa kriminal na tax-iwas (Negatibong-gearing)
.
Tax-iwas ay pagnanakaw mula sa Komunidad!
MS / R6 Gobyerno na nagbibigay-daan tax-iwas ay pinalitan,
sisingilin: MS / R6
Tax-Piracy! Tax-kanlungan bansa ay naghihikayat sa mga dayuhan 'na dambungin ang kanilang home-bansa at
magdeposito ng mga pagnakawan sa kanilang Bangko. Buwis- kanlungan bansa ay pag-shutdown. Ang kanilang
mga Bangko at Pamahalaan: MS / R6

Ang isang Tax-kanlungan Gobyerno ay mayroon ding upang matumbasan (Bumalik buwis, puni- tive
kabayaran at mga gastos) ang dinambong bansa.

Tax-silungan: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, Cayman, City of London,
Curacao, Cyprus, Delaware, Dubai, Florida, Jersey, Guernsey, Hong Kong, Ireland, Isle
of Man, Liechtenstein, Luxem- bourg, Monaco, Nevada, Panama , San Marino,
Singapore, Seychelles, South Dakota, Switzerland, Texas, Turks & Caicos, Vanuatu,
Vatican, Virgin Islands, Wyoming.

TA XA VOIDANCE Magtatapos!
Nagkasala ay pag-aari-Nakuha at umiiyak, Bayan!

ZERO TOLERANCE sa TAX-iwas!
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hindi pinaghirapan isang bagay na hindi nakukuha sa pamamagitan ng grasya paggawa o serbisyo
hindi pinaghirapan Maaaring Posisyon, Power o Wealth nang
paisa-isa o bilang isang kumbinasyon.
Unearned Posisyon, Power o Kayamanan ay isang bahagi ng imoral na kultura ng mga 'Chain Evil'. Hindi
pinaghirapan ay hindi karapat-dapat, anti-social, hindi justifiable ito ay hindi disimulado sa pamamagitan ng
mga komunidad.

Unearned Position: Namamana, Sirang-promote o Kriminal na aktibidad nang paisa-isa o
bilang na kumbinasyon.

namamana: Magulang ipasa posisyon upang Bata ...
sira pag-promote: Pinalawak pamilya o mga kaibigan ay na-promote ...
Kriminal pag-promote: Mga Na-promote dahil sa Pang-aapi, Pananakot, Karahasan ...

Unearned Promotion ay kinansela, dulo. Promoters makakakuha MS / R6
Unearned Power: Namamana, katiwalian o iba pang mga Kriminal na aktibidad nang
paisa-isa o bilang na kumbinasyon.

namamana: Monarkiya, royalty, Politikal punong malupit, Dynasty, ...

Korapsyon: Interes grupo maglagay ng papet in power ...
Kriminal: Kriminal, Invaders / Occupiers maglagay ng papet in power ...

Unearned Power ay relinquished, dulo. Promoters maparusahan. MS / R7
Unearned Kayamanan: Namamana, Income, Work-pakinabang, Elitist Perks o Kriminal na
aktibidad nang paisa-isa o bilang na kumbinasyon.

namamana: Estate ...
income: kita na matatanggap ngunit hindi nakakuha

eg kabisera ng nakuha, dividends, interes, rentahan, panalo, ..
Work-pakinabang: para sa mas mataas na pay-grado (Perks, dagdag benepisyo) :

seguro (Kalusugan, dental, buhay, pagreretiro) , Pag-aaral, paglalakbay, ..

Elitist Perks: Air-travel, Bodyguards, Bonus, Childcare, Seminar, escort, Club-Pagkakasapi,
Discount Credit, Kalakasan ng Katawan-trainer, Insurance (Kalusugan, dental, buhay, income,
pagreretiro) , Limousine & Driver, Shelter, ng tubo sa pagbabahagi, Bakasyon, ..
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Kriminal: eg Blackmail, Fraud, Pagkakakilanlan-pagnanakaw, pagnanakaw, ...

Lahat Unearned Wealth ay hamig, dulo. Promoters makakakuha MS / R6
Tandaan! Sa itaas Work-pakinabang at Elitist Perks ay hindi gumagana kaugnay na at hindi na dapat bayaran ng
employer. Empleyado ang pagtanggap ng anumang o lahat ng mga benepisyo sa itaas na ang mga ito kinansela.

Namamana paglipat ng Posisyon, Power & Wealth nangangahulugan din transfer ng 'Pagkakasala' at utang. Predesessors,
Ang mga magulang ay ilipat ang kanilang kasamaan, krimen at mga pagkakasala sa susunod na henerasyon. Ang
pinakabagong henerasyon ay pinananagot sa nakaraang henerasyon. Tagapag-ingat-Guardian sumasalungat
hereditary trans

- fer ng Posisyon, Power & Wealth. CG suporta pananagutan sa heredi- tary 'pagkakasala'
transfer.

Hindi pinaghirapan ay hindi nararapat na ito ENDS !!!
unyon ( labor, labor, trade) ay kumakatawan elitist sakim manggagawa.
background: Namamana-tyrannies ginagamit sa isang klase ng system upang distribu- te ang kayamanan
ng Kaharian. Industrialization nilikha 2 bagong mga klase, mga pribadong ari-ship (Parasitiko, mandaragit,
profiteers) umasa sa Credit & manggagawa nang walang mga karapatan at mga proteksyon (Alipin-paggawa) .

Ang Namamana-Tyrants mabilis na gumawa ng isang pakikitungo sa mga negosyante at mga Industrialists (Parasitiko,
mandaragit, profiteers) . Ang Royals & Royal- ist nais makakuha ng impormasyon insider, kickback at katig deal.
Ang pribadong pagmamay-ari kapitalista ay walang mga paghihigpit sa kung magkano ang maaari nilang
pagsamantalahan ang mga manggagawa at iba pang mga magsasaka. Ang royalista nais gumawa ng batas
Batas na nais protektahan Katakawan, Exploitation & pribadong pagmamay-ari at mamighati, criminalize
manggagawa. Kawalan ng katarungan ay naging ang Rule of Law.

Namamana-Tyrants, Royalists at Pribadong owner- ship ay naging
ang pinaka-Evil anyo ng Governance & ekonomiyang application. Mahalay,
Di-makatarungan, Anti-

1GOD! Namamana-Tyranny & Kapitalismo end!
Workers & hinanakit Pulitiko papalitan ang ilang nasasalin-tyrann- ngian sa Political-tyrannies.
Royalists may Technocrats. Pribadong pagmamay-ari sa State-pagmamay-ari. monopolyo ng
negosyo (Pribadong / estado)
nagdulot ng mga manggagawa monopolies (Tyrannies) . Political-Tyranny ay nagtatapos!
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Unyon ay itinatag upang lumikha ng pagkakapantay-pantay para sa mga manggagawa. Unyon gamitin kriminal
na pag-uugali (Black-mail, pananakot, pamiminsala, karahasan, ..)
sa panahon na pasahod negotiations. Ang mga ito ay pinangunahan ng elitist uni tinuturuan crats techno na
pekeng mga social-katarungan walang wala ng trabaho-karanasan, mga kasapi ng Kapitalistang-system. Silang
mandarambong miyembro pondo at mga miyembro maling paggamit ng katapatan para sa kanilang sariling
pampulitikang ambitions. Ang mga pekeng ay ang

r eason Labor kilusang pinamumunuan ng mga lider ng unyon ay mediochre mga kopya ng mga paggalaw ng
negosyo. Ito ay nagtatapos!

Dapat-Gawin:

Pribadong pagmamay-ari, Estado ng pagmamay-ari ay buwag at pinalitan ng ' cron '. Unyon ay
deregistered. Pamahalaan nagtatakda sahod at conditi- ons (Wmw) .

entity ng estado-owned-convert para gumana bilang isang ' cron '. Pribadong sariling-er ship entity ay
hamig walang compensation at ay nai-convert sa isang ' cron ( s) '. Ang pagiging bahagi ng isang cron ay
pagiging bahagi ng komunidad.
' C ' komunidad ay isang ' kaunti '' R ' tatakbo sa pamamagitan ng ' D-mC ' ( Pagpapasya sa
makingCommittee of 7)
' O ' pag-aari sa pamamagitan ng kanyang mga manggagawa bayad na wmw & mga boluntaryo ' n ' hindi para
sa profit (Mga kliyente, mga customer ay hindi kinuha bentahe off)
Para sa pang-ekonomiyang pamamahala, sahod at mga kondisyon ( wmw) ay naka-set annu

- ally pamamagitan ng Provincial Government. Para sa pinakamahusay na pang-ekonomiyang pamamahala ng
lahat ng tao ay isang taong kumikita (Wmw) . Walang higit pang mga pangangailangan para sa unyon. Ang mga
ito ay de-nakarehistro. Parasitiko unyon organizer ay maaari na ngayong trabaho.

University ( College) corrupt elitist maaksayang edukasyon.
Mga unibersidad Isasama mayabang corrupt elitist. Sila ay ginagamit bilang shortcut
sa yaman at kapangyarihan. Sirang 'Old Boys Network. Basura ng mga
mapagkukunan ng komunidad at oras-pag-aaksaya sa pamamagitan ng mga
mag-aaral! undergraduates kulang
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work-karanasan ay overpaid at sa ilalim kwalipikado.
Unibersidad pagpapabaya scholar edukasyon sa Chase ranggo. Aling bene

- umaangkop Administrator, Professors, .. Na overpaid underworked.
Ranking chasing mga resulta sa mas malaking campus, mas
campus, campus sa malayo lugar. Campus gusali malaki na may
maraming mga Emty puwang. Walang silbi Vanity malaking
landsca- ped mga parke at mga hardin. Ito ay nagtatapos!

Ranking chasing resulta sa paglikha walang silbi degrees. Pagpapalawak haba ng kurso. Na naghihikayat sa
pagsusulat ng mga walang saysay pagsulat thesis. Handing out walang kwenta (Dis) Kagalang-galang na
Degrees.

Ranking resulta habol sa pagbibigay ng labis-labis na expens- ive
Entertainment (Elitist Celebrity Sport, Theater) .
Entertainers makakuha ng scholarship. Karapat-dapat sila dahil sa kanilang mga
kalamnan o entertainment halaga sa halip na ang paggamit ng kanilang utak.

Administrator, Professors, Guro, huwag dumalo sa campus
higit sa 150 araw sa isang taon, hindi hihigit sa 4 na araw sa
isang linggo, hindi hihigit sa
3.5 oras sa isang araw. Paggawa ng mga ito ang laziest overpaid
manggagawa ng anumang pamayanan .
Para ½ isang taon mag-aaral ay hindi maaaring pag-aralan (Mga Administrator & Professors kailangan
paglilibang-time) . Pagdodoble ng oras pagdalo. Na nagreresulta sa Schol- ars pag-aaksaya ng kanilang buhay at
sa komunidad nawawalang out sa pagiging produktibo.

½ isang taon holiday ay humantong sa inip.

Inip na ito ay humantong sa imoralidad
(Alcohol, Isip-binabago sangkap at sex orgy, ..) & krimen (Assault,
panggagahasa, pananakot, paninira, ..) . Unibersidad ay
ang pinaka-malamang na lugar para sa isang SHE na
sekswal na assaulted at / o na pinagsamantalahan.
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Pinakamalaki maysala ay ang laki sa layaw Rich supling (Arrogant, manipis, tamad

,

kasuklam-suklam, ..) na kadalasang nakakakuha ang layo sa mga ito. Mga krimen sa pamamagitan ng University

(College) entertainers, mga administrador, mga propesor ay sakop up. Shut Unibersidad
at mag-usig!
Ang isang undergraduate degree na ay madalas na binubuo ng 24 paksa Mo- Dules & ay may
perpektong nakumpleto sa 3 taon. Gayunman paksa ay hindi magagamit o kinansela. Pagpapalawak
pag-aaral sa pamamagitan ng ½ o sa pamamagitan ng 1 taon. Pag-aaksaya ng mga mag-aaral
buhay. Na naghihikayat sa mga ito upang maging idle.

8 ng 24 subject-modules ay mahalaga. Ang iba ay hindi. Karamihan sa mga paksa ay out napetsahan
sa oras na sila ay inilapat taon mamaya. Na nagreresulta sa re-edukasyon. Universe Administrator ay:
student, buhay, oras at yaman wasters, pindutin nang matagal ang mga ito maipaliwanag, MS / R7 & shut
uni versity ni (College ni) buwagin ang mga ito at muling itayo ang bilang Shire work-kapilya !!

Mga unibersidad isang Elitist short cut sa Tuktok posisyon. Magtatapos! Custodian- guardian
Apprentice-ship career-path pumapalit ito. Apprentice-ship> work-karanasan> karagdagang-aaral>
promo sa pamamagitan ng seniority> work- karanasan> karagdagang-aaral> promo sa pamamagitan
ng seniority, ...
UCG1- edukasyon suporta ' Matuto & Turuan ' mag-aral-na paraan & ' Free-Public-edukasyon ' . Na
ibinigay sa health & educati- sa complexes, kaunti ( SMEC) & lalawigan pag-aaral (PHeC, PDEc, CE) .
Mula sa mga hindi pa isinisilang na pagsusunog ng bangkay. Matuto & Turuan, 1st Matuto (Naiintindihan,
naiintindihan) , Pagkatapos ay Turuan (Sa iba kung ano ang iyong natutunan) . Pagkatapos ipasa ang
nagkamit ng kaalaman sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng Knowledge-Continuity.

SMEC ' Shire medikal at edukasyon Complex '

PHeC ' Provincial Hospital at edukasyon Complex '
PDEc ' Provincial Defense at Emergency center '
CE ' Community Emergency service '.
Ang edukasyon ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga magulang,
Nagtuturo at medics. Ito ay nagsasangkot Free-edukasyon, Free-health & Mga
Apprenticeship. Walang Unibersidad !!!

University Campus ay recycle para Provincial & Shire Libre Educa- tion, Trabaho-Chapels,
... Vanity parke at mga hardin ay recycled bilang market
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hardin, orchards, at sanctuaries. University Administrator & Educa
- tors ay naka-ban sa Edukasyon at ay gaganapin nananagot, MS / R ...

Libre Pag-aaral ng 1GOD ibinigay Privilege !!!
kawanggawa ( Fake)

Tax-deductible donasyon Isasama Tax-iwas! Tax-iwas ay pagnanakaw mula sa
Komunidad! Tax-iwas ay isang Krimen: MS / R6
Charity na mayroon Tax-deductible status donasyon ay pekeng! Ang mga ito ay tax-iwas scheme
itinataguyod ng corrupt Government. Huwag mag-abuloy sa mga ito! Isara ang Kawanggawa at
kumpiskahin ang mga ari-arian. Usigin Pamahalaan, MS / R6

Kawanggawa na hinihikayat credit-card mga donasyon. Ang mga Kawanggawa ay
masama nilang suportahan loan-shark. Ang paglalagay ng mga tao sa utang ay imoral,
masama, hindi katanggap-tanggap para sa Charities. Isara ang mga Kawanggawa at
huwag mag-abuloy sa mga ito! Isara ang credit-card provider. Palitan Government.

Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga sumasalungat Tax-deductible donasyon at mga credit-card. Sila
paniniwala abuloy iyo dahil ikaw mahalaga at maging suppor- tive. Hindi sapagkat ikaw ay makasarili. Indibidwal
ay hindi dapat gumamit ng credit-card at ilagay ang kanilang sarili sa utang.

~

Ang iniators, mga miyembro, mga
tagasuporta at mga tagasunod ng
'Chain of Evil'.

Ay papanagutin. MS / R6
1000 ng mga taon ng Evil ay darating sa isang End.

1GOD ay nanonood at pagkuha ng mga tala !!!
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Failing 7:

paninira

Paninira maaaring maging pisikal na (nakasisira) , emosyonal (Masakit) o pribadong (Maling
paggamit ng identy) . May ay binalak paninira, MS / R7 &
salpok paninira, MS / R3 . Ang lahat ng paninira ay anti-komunidad at mga anti-sosyal na
kaasalan.
Pisikal na paninira ay pagsira ng personal na mga item, bahay, community, Lalawigan & Space. Personal
na mga item kasama nito, communicaters, proteksyon sa mata, sapatos, sasakyan, ... bahay nagsasama,
sa loob at nasa labas. komunidad kasama nito, mga gusali, tirahan, graffiti, infrastructu- re,
transportasyon, ... lalawigan inccludes kapaligiran (Air, lupa, dagat) , Imprastraktura, sanctuaries,
transportasyon, mga utility, .. Space may kasamang artipisyal na space-bagay (Satelites, ..) , nagdadala
ng mapanganib na mga organismo, transporting out mapanganib na mga organismo ', basura,
polusyon, ..

emosyonal paninira (EV) na nakasasakit, pagkakanulo, panlilinlang, .. Ang paggamit ng nakasasakit na pananalita
ay emosyonal na paninira. Betraying inyong dinadaya ay 'EV'.

Pribadong Vandalism ay ang maling paggamit ng isang tao o entidad 'privacy.

Hacking, pagnanakaw, pandaraya ay pribado paninira.

Planned Vandalism ay ang pagpaplano at pagpapatupad ng paninira sa pun- ish isang
indibidwal, entity, komunidad, Lalawigan, o Space. Ang PLAN-ners, ang provider ng ang
paraan, ang mga berdugo, passive tagasuporta ay procecuted, MS / R7

Impulse Vandalism ay ang resulta ng alkoholismo, isip binabago gamot, pagpapagalit, galit. Alcolic &
drug-addict makakuha ng isang ipinag-uutos na pangungusap na Dinoble up. Provoker & provoked makuha
ang parehong MS / R3 . Raged ay makakakuha ng, MS / R3 .

Community vadalism may kasamang panununog, pagkasira sa pamamagitan ng kaguluhang sibil, gra- ffiti,
polusyon, pamiminsala, ... Provincial vandalism ay nagsasama ng pagsalakay, piracy, polusyon, pagpaplano
pagkakamali, ... Space vandalism ay pagha-hack ng tao bagay build space, space-transportasyon, polluting
Space, ...
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Paninira isang banta Komunidad. Pananagutan at kabayaran mag-apply.

Pagkatapos ng pagkakaroon ng pagtagumpayan 'failings'. Ito ay oras upang yakapin ' 1GOD Ni Virtues '.

pinakabagong message ni 1GOD, Batas-donor Manifest

14.05.02.05

www.universecustodianguardians.org

katapusan
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