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1God 1FAITH 1CHURCH Universe giám sát Guardians

thất bại là phạm một sai lầm đạo đức, Ác. Phạm một sai lầm đạo đức là sỉ nhục 1GOD . sai lầm đạo
đức được chuyển đổi thành tội phạm. Điều này cho phép các nhà lập pháp để thiết lập luật có liên
quan. sai lầm đạo đức hiện nay tội phạm phải được phục hồi cho xã hội để hoạt động.

thất bại là để cho xuống cộng đồng, gia đình, bạn bè và chính mình.
Thất bại phải chịu trách nhiệm trong cuộc sống & Afterlife. Có 7 thất bại:

thất bại sự sỉ nhục 1GOD
Nghiện ăn thịt người Envy
khai gian cướp bóc Selfish ( Chain
of Evil )

phá hoại

1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

YY

yyyy

thất bại ( Tà ác ) - Cầu nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung
giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) yêu cầu giúp đỡ với thất bại chống
lại yêu cầu giúp đỡ với trừng phạt tệ nạn

Các yêu cầu trừng phạt tệ nạn bây giờ và trong Afterlife Hãy để tốt
phát triển mạnh & Ác teo lại Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của
Nhân loại
Lời cầu nguyện này được đọc tại nhà hoặc tại một Gathering!
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Không 1: nghiện một hành vi cưỡng lặp đi lặp lại ...
Nghiện một hành vi cưỡng lặp đi lặp lại hài lòng nhu cầu nhận thức. Nghiện lừa dối bản thân bằng
cách không chấp nhận những thiệt hại hành vi của họ đang làm. Nguy hại cho bản thân, gia đình,
bạn bè, công việc bạn tình và cộng đồng.

Nghiện có
thất bại:
(Về mặt đạo đức không
thể chấp nhận)

adrenaline Ăn (kết thúc) Shopping Rượu
Bài bạc
thuốc

hút thuốc

Nội dung khiêu dâm New-Công nghệ

người nghiện (Nghiện) là ngu dốt (ngốc nghếch) , dể tin (khờ dại) & Yếu
(Thảm hại) ! Họ phải chịu trách nhiệm tất cả các thời gian.

Nghiện là ảo tưởng! Người nghiện không tin rằng họ đang nghiện miễn là họ đang
thưởng thức bản thân & giữ cuộc sống của họ với nhau.
Thực tế, nghiện hạn chế người nghiện cá tính & tự do khi họ trở nên hạn chế hơn trong
hành vi của họ. Họ trở thành vô dụng hơn. Họ trở thành một gánh nặng lớn đối với gia
đình, bạn bè và cộng đồng. Event- ually cộng đồng là để tiếp nhận chạy cuộc sống của
họ.

Nghiện nghiện bất hợp pháp tận hưởng
thiên nhiên bí mật theo thói quen của họ! nghiện
bất hợp pháp dẫn đến tù & mất lòng tự
trọng. munity tạp tiếp quản chạy cuộc sống
của họ.

Nghiện là ngu dốt (ngốc nghếch) , dể tin (khờ dại) & Yếu (Thảm hại) !
Khi mọi người đang nghiện, hưởng thụ của họ thường trở nên tập trung vào việc thực hiện các thói
quen của họ và hồi tưởng lại rút lui. Chứ không phải là đầy đủ các kinh nghiệm mà hình thành đầy đủ
tiềm năng của mình cho hạnh phúc của không nghiện. Một nhiệm vụ dân sự, addics giữ nhất luôn
của trách nhiệm.
Nghiện trở thành một mối đe dọa cho bản thân và cộng đồng . Họ trở thành ảo tưởng, vô đạo đức,
không trung thực, gian dối, ích kỷ, vô cảm & chống xã hội. Một nhiệm vụ dân sự, nhất luôn là addics
báo cáo.

Người nghiện cần nhóm hỗ trợ giúp đỡ & giúp đỡ tâm thần. Người nghiện tái phát được
cách ly để bảo vệ cộng đồng đặc biệt là giới trẻ.
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1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

YY

NGHIỆN - Cầu nguyện

yyyy

Nghiện ngày 12.2.7.

kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Giúp tôi không phải là một con nghiện

Giúp nhân loại chứa nghiện Trừng phạt các nhà cung cấp nghiện
trong cuộc sống & Afterlife Hãy cộng đồng này được nghiện miễn
phí Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng trên Nghiện-Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
adrenaline Nghiện
adrenaline, là một hormone có tác dụng như một neurotransmitter. Đây là nguyên nhân chính gây ra
một phản ứng căng thẳng với một mối đe dọa cho sự toàn vẹn về thể chất của cơ thể. Cơ thể được
chạy trên dự trữ khẩn cấp.

tham gia quá mức trong thể dục nhịp điệu, đua xe, chạy bộ, bầu trời lặn, ...

Participient trở thành nghiện một adrenaline-vội vã từ hoạt động này.
Những người nghiện trở thành chán nản khi họ không thể có được 'cơn sốt' của họ.

Khi Adrenalin được giải phóng vào máu nó hoạt động để tăng nhịp tim và huyết áp, làm
giãn đồng tử, làm tăng mức độ đường trong máu & chuyển hướng máu chảy từ da & nội
tạng. Những người thường xuyên tức giận, cảm thấy tội lỗi, hoặc đáng lo ngại khơi dậy
hormone adrenaline của họ mặc dù họ có thể ngồi xung quanh không làm gì khác. Tức
giận, lo lắng, thiền.

Một nhu cầu về tốc độ là một phiền não adrenaline. Bất kỳ đua cho một adren

- aline vội vàng. Chiến thắng cho một cuộc chạy đua thậm chí lớn hơn. Cơ thể con người không được
thiết kế cho tốc độ. Họ không cần tốc độ. Chiến thắng là ích kỷ.
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Winners vội vàng dẫn đến muốn nhiều hơn nữa.

Mất leeds để lo lắng. lo lắng điều này dẫn đến sự tuyệt vọng. Muốn
giành chiến thắng bằng mọi giá
(Gian lận, lạm dụng thuốc, giết để giành chiến thắng, ...) .

hành vi chống đối xã hội đưa ra một adrenaline rush. Các đáng ghét hơn,
xúc phạm những cơn sốt lớn. Hỏi bất kỳ nhạc punk đường khủng bố (Kiệt
sức, wheelies, cắt đứt, đẩy của một con đường, tailgating, thêm ồn ào, ..) ,
băng nhóm

hội viên (Bắt nạt, phá hoại -ism, bạo lực) , giết người hàng loạt (Gây sợ hãi, đau đớn, chết) . hành
vi chống xã hội là một mối đe dọa đối với cộng đồng và được procecuted CÔ / R1-7 Một nhiệm vụ
dân sự để báo cáo, đường cơn thịnh nộ, lái xe nguy hiểm, tai nạn, bất cứ một sự bắt nạt, phá hoại
& bạo lực.
hoạt động nguy hiểm (Pha nguy hiểm, thrillseeking, ..) đưa ra một adrenaline rush.

Những người khác không thể có được một chiến thắng vội vàng làm vities acti- nguy hiểm. Những
hoạt động khuyến khích bắt chước người bị thương, thiệt mạng, gây nguy hiểm cho người khác. hoạt
động nguy hiểm (Đà) kết thúc, CÔ/ R2 . Đà dân phải trả tiền cho cứu hộ & expences y tế.

Là một người nghiện Adrenaline là một căn bệnh. Tìm sự giúp đỡ! HIỆN NAY!

Rượu Nghiện
Rượu được tiêu thụ thông qua các đồ uống và đồ ăn. Tiêu thụ rượu dẫn đến thay đổi hành vi (Say
rượu) . người say rượu (Nghiện rượu) là nguyên nhân chính của tai nạn, hành hung, hãm hiếp,
phá hoại. Say rượu là một gánh nặng, một phiền toái & mối đe dọa cho cộng đồng, truy tố họ.

Nghiện rượu là sự cần thiết áp đảo để tiêu thụ rượu.
Giống như tất cả những người nghiện, người nghiện rượu đặt nhu cầu ích kỷ của họ trên đó
của người khác & cộng đồng. Người nghiện rượu sẽ cầu xin, mượn & ăn cắp để có được một
thức uống! Người nghiện rượu cần điều trị. Điều trị bao gồm khô! Điều trị không phải là một
chữa bệnh. Người nghiện rượu sớm được trở lại là say rượu!
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Sự giúp đỡ tốt nhất cho người nghiện rượu là để ngăn chặn sự sẵn có của rượu.

Sản xuất, tiếp thị và phân phối rượu, ENDS!

Không khoan nhượng để RƯỢU !!!

Cơ Đốc Giáo là nguyên nhân chính của lan Một lcoholism.
Christian Thần tượng (Idol false) Chúa Giêsu (Messiah false) nói với các Kitô hữu để uống rượu (rượu
vang đỏ) . Kitô hữu uống rượu tại các cuộc tụ họp tôn giáo & tụ tập phi tôn giáo.

Christian HE & SHE uống rượu trước khi giao phối. Christian
SHE Rượu uống liên tục trong suốt thời kỳ mang thai & cho
con bú. cha mẹ Kitô giáo khuyến khích con cái của họ để uống
rượu. cha mẹ Kitô giáo là cha mẹ xấu!

Một Kitô hữu non trẻ đã được cai sữa trên cồn. Tại lộn xộn trong nhà thờ
thấy, Priest, cha mẹ, hàng xóm, bạn bè, những người khác tất cả các
thức uống (ăn tham) Rượu. Một Kitô hữu non trẻ thấy cha mẹ uống rượu ở
nhà, tions func- & leisuretime. Một Kitô hữu non trẻ (ANH ẤY CÔ ẤY)
khi giao lưu trong nhóm tuổi của họ phải đối mặt với áp lực đồng đẳng để
bingedrink để được chấp nhận. Trẻ Christian HE được SHE trẻ say rượu
giao phối hoặc hiếp dâm.

Cả hai trở thành 'Thùng rác'. Xấu hổ, Shun, Thùng rác!

Christian-tu sĩ không thể tìm thấy nguồn cảm hứng tinh thần thông
qua cầu nguyện và đọc Kinh Thánh quay sang rượu cho cảm hứng
tâm linh. Không hạnh phúc, nhà sư sản xuất rượu của riêng mình. Sản
xuất & uống rượu giữ nhà sư trong trạng thái liên tục của cơn say.
Bây giờ họ đã có những hiểu biết (La la đất) .

Trường Công Giáo cũng giống như quán rượu. Hiệu trưởng có một thanh (Rượu đắt tiền) ,
Giáo viên CLB xã hội có một quán bar. Quản trị có rượu

(Giá rẻ) cho mớ hỗn độn & gây quỹ.
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Mỗi thứ Sáu & Thứ Bảy say Kitô hữu Bash, Hiếp dâm & Kill. Vào ngày Chủ Nhật họ Confess
được tha thứ. Sau khi họ đi đến lộn xộn cho một thức uống

(Cồn) . Sau khi nhà thờ họ đi chè chén say sưa uống với bạn bè, gia đình.
Chè chén say sưa uống Kitô hữu là nguyên nhân chính của 'nước-Bạo lực'.

1GOD là kinh hoàng, sẽ không tha thứ và giữ trách nhiệm, thì nhân loại. Mỗi say
rượu được tổ chức chịu trách nhiệm.
Kitô giáo vì nó khuyến khích việc tiêu thụ rượu là không thể chấp nhận như một tôn giáo
hay tín ngưỡng. 1GOD không muốn nhân loại để hủy hoại sức khỏe của mình bằng cách
tiêu thụ rượu. 1GOD đang thất vọng với

(Cha mẹ esspecially Christian) nghiện Christian để rượu.

Nói KHÔNG với Kitô giáo !!! Nói KHÔNG với Rượu !!!
PHẢI - DO:
SHE không phải là để giao phối với say HE. HE không phải là để giao phối với say SHE

. SHE uống khi mang thai được quản thúc tại nhà. SHE drin- vua trong khi cho con bú
là bị quản thúc tại nhà. Mỗi cộng đồng có nhiệm vụ chăm sóc cho mọi nhi, trẻ sơ sinh. Cồn
SHE không phù hợp để trở thành một phụ huynh. Foster-cha mẹ nuôi bé có cồn của
SHE.
Cha mẹ với trẻ em tuổi vị thành niên (SHE 17, HE18) rằng uống rượu là không thể chấp nhận. Mỗi
cộng đồng có nhiệm vụ chăm sóc cho mọi trẻ em tuổi hạn chế. Cồn Cha mẹ Thánh-Matrimony
Hợp đồng bị hủy bỏ trẻ em tuổi vị thành niên của họ được nâng lên bởi Foster-cha mẹ.

Giáo dục-cơ sở vật chất là rượu miễn phí. nhà giáo dục (Hiệu trưởng, giáo viên, quản
trị) người mang lại, tiêu thụ rượu được loại bỏ và cấm trường học. Kitô giáo Giáo dục-cơ
sở vật chất được chuyển giao cho giáo dục cộng đồng (Không bồi thường) . Các nhà
giáo dục Kitô giáo (Hiệu trưởng, giáo viên, quản trị) được loại bỏ và cấm Giáo dục.
trường thanh của họ đang bị phá hủy rượu của họ bị phá hủy!

mỗi cộng đồng (Shire) có nhiệm vụ chăm sóc cho người dân

. Rượu một mối đe dọa cộng đồng cần chứa & Cating eradi-. Mỗi
Shire là cấm rượu & thực thi lệnh cấm.
Tỉnh cấm việc sản xuất và phân phối rượu .
sản xuất và phân phối rượu bất hợp pháp bị khởi tố: CÔ -R6 Hiện sản xuất / phân phối

rượu dừng lại & đóng cửa. Không bồi thường được đưa ra. Rượu bị phá hủy.
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Deny thờ Thiên chúa giáo, tình trạng tổ chức từ thiện giáo phái & miễn thuế. Hãy chắc bị say
một tội phạm, CÔ -R2 Không bảo lãnh cho say rượu.

Bất kỳ tội phạm cam kết khi được đôi say rượu (X2) Phục hồi chức năng.

Nước lọc cho sức khỏe
tốt !!!

thuốc Nghiện
Đó là kiến thức phổ biến mà các chất tâm làm thay đổi
(Thuốc) có hại cho cơ thể con người. Tuy nhiên, 99% ma tuý Junkies dùng
thuốc bởi sự lựa chọn. Họ là một trong hai extraordi- nary cặn bã câm hoặc chỉ
chống cộng. Đừng cảm thấy tội nghiệp cho ma túy Junkies vấn đề của họ là tự
gây ra.

Cage những mối đe dọa đối với cộng đồng, CÔ / R4 . Manu

- facturers, phân phối & cung cấp các chất tâm thay đổi, bất hợp pháp
hoặc hợp pháp hóa, được lồng, CÔ / R7

Việc hợp pháp hóa các chất tâm-thay đổi là hình sự, luật
xấu mà là để được đảo ngược.
Bất kỳ tội phạm cam kết khi được dưới ảnh hưởng của tâm lựa chọn cùng loại ing chất (S) trebles
(X3) Phục hồi chức năng. Là dưới ảnh hưởng của rượu & chất tâm làm thay đổi phục hồi
chức năng được tăng lên bởi một số nhân của 5 (X5) .
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Không khoan nhượng để

CÁC CHẤT MIND-thay đổi
Ăn ( kết thúc) Nghiện
Ăn là điều cần thiết, chúng tôi không thể sống mà không có nó. Ăn được một điều cần thiết, ăn
uống quá mức là một chứng nghiện. Overeaters (Mỡ-dân) có thể mong đợi để nhận được,
blubbery, có mồ hôi nhiều hơn, lốp xe dễ dàng hơn, khó khăn khi tìm thiết bị phù hợp, tìm ghế
không thoải mái chặt chẽ, mạch rắc rối buộc dây giày, đã bị tắc,-cao huyết áp, có bệnh tiểu
đường, chết trẻ, có thể xảy ra có con béo phì .

Mỡ là tốt cho con hà mã và cá voi. Đối với con người quá nhiều mỡ là bệnh hoạn. Thừa
cân làm cho một người uể oải hơn
, lốp dễ dàng, hơn hết hơi, có nhiều sickies, trở thành gánh nặng cho bản thân, gia đình, bạn
bè, công việc bạn tình và cộng đồng. Thừa cân là không thể chấp nhận được. Cộng đồng có
nhiệm vụ phi luân lý & dân để giúp đỡ.
Dừng là blubbery. Kết thúc có chất làm ngọt nhân tạo
Hol & sử dụng alco- trong thực phẩm hoặc đồ uống. Giảm
mạnh sử dụng các chất làm ngọt tự nhiên & giảm
lượng natri, sử dụng muối i-ốt chỉ. Ngừng ăn thức ăn
được sản xuất. Không có

hơn sau đó 100g thịt mỗi ngày bao gồm deli.
Tiệc, lễ, nỗi lẩu thập cẩm, dài bữa ăn loại ăn được ra ngoài. Trong ăn uống
được ra ngoài. Tiêu thụ rượu trong khi ăn uống được ra ngoài. Sa mạc của
được ra ngoài. Ăn nhỏ phần là trong. Uống nước với bữa ăn là trong.

Tuân thủ các giám sát-giám hộ 'thói quen hàng ngày'. Giảm số lượng bạn ăn cho mỗi bữa ăn.
Uống đồ uống không đường. Tránh uống fissy. Làm bài tập ngày đêm hàng ngày. Quan sát
'Night-lệnh giới nghiêm'. Cầu nguyện:
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YY

1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!
khóc sướt mướt - Cầu nguyện

yyyy

Good Day-sức khỏe 12.1.7

kính thưa 1GOD, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám
sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) Cảm ơn bạn đã cung cấp cho tôi với thức uống
hàng ngày và dịch vụ ăn giúp tôi không ăn quá nhiều và trở thành blubbery

Tôi cố gắng để được xứng đáng phần nhỏ thức ăn mỗi ngày tôi xin được tha
các vấn đề sức khỏe đau đớn vì ăn quá nhiều Đối với Glory of 1GOD & lợi ích
của Nhân loại
người sử dụng mỡ lời cầu nguyện này trước mỗi thức ăn!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Không khoan nhượng để mỡ
Bài bạc Nghiện
Cờ bạc sử dụng sự yếu đuối của con người và lừa dối để mang lại đau khổ và nghèo đói cho các cá
nhân, gia đình & cộng đồng. quảng bá cờ bạc con mồi vào tuyệt vọng. envolves cờ bạc cá cược (Về
bất cứ thứ gì) , xổ số (Bạn đã nhận được ở trong đó để giành chiến thắng nó) , suy đoán (Hy vọng giá
trị tài sản tăng)
bảo hiểm rủi ro (Bảo hiểm, tương lai, quyền chọn, ..) . Đừng cảm thấy tiếc cho các con bạc. Yếu, ích kỷ,
cá nhân câm tin rằng họ xứng đáng với sự giàu có chưa được hưởng. Họ làm không. Giữ họ chịu trách
nhiệm.

người tham gia vui chơi giải trí thực tế là những con bạc
đáng xấu hổ nhất. Họ hành xử kinh tởm, phản bội, lừa dối,
làm nhục bản thân và những người khác, nói dối, cờ bạc
mà họ giành chiến thắng. Winners mất tiền thắng cược
thuế 100% trúng. Thu nhập không kiếm bị đánh thuế đi.
Shun chơi.

Bị lợi dụng của các dân tộc yếu kém là một tội ác, lồng cờ bạc prov- iders, CÔ / R7 . địa
điểm cờ bạc (Cược-cửa hàng, Future-trao đổi, Sòng bạc, giải trí thực tế, Cổ-trao đổi) được
đóng lại. Confis- Cate tất cả lợi nhuận và tài sản của các nhà cung cấp cờ bạc & gambchuyên nghiệp
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lers (Quỹ-manager, đất đầu cơ, chia sẻ-thương nhân, tương lai-thương nhân,

.. ) . Hủy bỏ Freehold (Bất động sản đầu tư) . Individuls' mà giành chiến thắng (Incl- udes người chiến thắng
thực tế giải trí) , Lỏng lẻo đến 100% thuế đối với tiền thắng cược.

Gamblers là câm, lừa dối, người xấu ích
kỷ. cung cấp dịch vụ cờ bạc là gian dối
ký sinh ăn thịt của trục lợi. Cả hai đều là
BAD & phải chịu trách nhiệm.

Không khoan nhượng để cờ bạc
nội dung khiêu dâm Nghiện
Nội dung khiêu dâm là giải trí miêu tả ham muốn vô đạo đức. Xem nó cuối cùng dẫn
đến muốn nhiều hơn nữa, kỳ lạ hơn, ghê tởm hơn, đồi trụy hơn, sickning hơn. Nội
dung khiêu dâm nghiện kẻ hư hỏng.
các nhà cung cấp nội dung khiêu dâm dựa vào người tham gia ing
sẵn sàng & unwill-. Các nhà cung cấp khai thác Rượu & thuốc
nghiện, người già bị mất trí nhớ, nô lệ trẻ em, tham gia vui chơi giải
trí của họ.

nhà cung cấp Pornograpy được lồng. CÔ / R7
ham muốn vô đạo đức (Nội dung khiêu dâm) là giải trí mà miêu tả ảnh khoả thân, tự

- thỏa mãn, giao phối: với động vật, trẻ em, cùng một giới tính, giới tính đối diện & xuyên giới. nhà cung
cấp (Phương tiện truyền thông, địa điểm) thuộc loại này của nhập

- tainment đang đóng cửa & CÔ / R7 . Tất cả các nội dung khiêu dâm bị phá hủy bởi Shire. Perverts
cần phải tìm sự giúp đỡ.

Xóa shred xóa, .. khiêu dâm
Mua sắm Nghiện
Bạn nhập vào một cửa hàng và bạn không thể rời khỏi mà không cần mua sắm. Một sản phẩm mới
được phát hành hoặc ½ năm 'bán', bạn đứng bên ngoài cửa hàng trong nhiều giờ, bạn có phải là 1 st để
có được những sản phẩm (S) . Bạn là một người nghiện! Một mua sắm-junkie! Bạn cần trợ giúp. CG Thu
thập & Shire cung cấp hỗ trợ.
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Trục lợi tham lam sử dụng những người nghiện để lợi thế của họ. Các nhà tiếp thị tạo ra cái gì
mới (Thường là không cần thiết, rác) . Sau đó, thị trường nó như một cái gì đó mà mọi người đều
phải có.

Các chiến dịch quảng cáo là chủ yếu nhắm vào SHOPP

- ing nghiện. Cung cấp dịch vụ cho hàng-nghiện & Junk là một nguồn lớn rác & rác. Quảng
cáo của phi yếu tố cần thiết kết thúc. Cung cấp Junk-mail đến hộp thư kết thúc, vi
phạm: CÔ / R4 . Không cần thiết có một thuế thêm 50%
(Rác) tính phí. Mua sắm nghiện của tìm sự giúp đỡ.
Những người bị sử dụng bộ não nhỏ, đau khổ buồn chán, có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, quá nhiều tiền,
chi tiêu mua sắm thời gian của họ. Dành thời gian hoạt động tình nguyện của bạn, nó là bổ ích hơn. Đối
với xã hội hóa tham dự một Gathering.

hút thuốc Nghiện
hút thuốc nghiện, một sự đau khổ của con người! Những người
hút thuốc bốc mùi từ miệng, quần áo của họ stinks họ bốc mùi lên
phòng. tro & butts của họ là mặt ở khắp mọi nơi. Họ là bẩn, ghê
tởm, viduals indi- hôi thối. Shun họ! Xấu hổ cho họ.
Những người hút thuốc là một sức khỏe nguy cơ đối với bản thân. Họ đốt
của họ đôi môi, răng, nướu, miệng, họng, khí quản & phổi trở thành bệnh,
một gánh nặng cho cộng đồng.

Những người hút thuốc là lười biếng uống nhiều khói-breaks & tự gây
sickies.

Những người hút thuốc là một sức khỏe có nguy cơ cho người khác. người hút thuốc có
thai đang làm tổn thương nhi của họ. Sau khi sinh những trẻ sơ sinh bị kết án một cuộc
sống có vấn đề sức khỏe. Họ có thể có dị tật / tàn tật, .. làm hại nhi: CÔ / R3 Trẻ có cha
mẹ hút thuốc là để kiện cha mẹ bồi thường.

Những người hút thuốc là cẩu thả. Họ bắt đầu cháy, nhà cửa, cỏ,
rừng. Họ phải chịu trách nhiệm, CÔ /
R4 & bồi thường. Những người hút thuốc bắn người bị thương và / hoặc
động vật, CÔ / R5 Những người hút thuốc lửa giết người và / hoặc động
vật, CÔ / R6

khói thụ động (Tấn công) đau người. Những người hút thuốc thụ động mà tạo
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khói đang bị truy tố, CÔ / R3 . Các đối tượng (Vui chơi giải trí, giải trí, làm việc

,.. ) cho phép hút thuốc lá đang bị truy tố, CÔ / R3 & phải trả compen
- Sation. Chính phủ cho phép hút thuốc lá được thay thế & truy tố,
CÔ / R7 .
Năm 1951 * nó được thành lập rằng hút thuốc là không lành mạnh một mối đe dọa nghiêm trọng.

Chính phủ & Chính phủ các cơ quan / bộ phận đó đã không phải là 'Ban' hút thuốc thất bại
trong việc phục vụ và bảo vệ cộng đồng. Hồi lation legis- được truyền & những get tội, CÔ /
R7 .
* Pagan Lịch

Bất kỳ cá nhân hoặc nhóm, kinh doanh hoặc tổ chức khác nhằm thúc đẩy (Adv- ertising, tiếp
thị, khuyến) , cho phép (Cha mẹ, giáo viên, công việc, câu lạc bộ, quán ăn, địa điểm vui chơi
giải trí) , lợi nhuận (Nhà cung cấp, nhà sản xuất, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ) , Làm cho có
sẵn 'hút' phụ kiện & / hoặc hút thuốc, CÔ / R7

Nó không quan trọng những gì mà 'Khói' chứa.

Hành động của việc hút thuốc là sức
khỏe có nguy cơ.

Không khoan nhượng để THUỐC LÁ !!
Công nghệ mới Nghiện
người nghiện mới-Công nghệ có thể gây cười. Họ cắm trại bên ngoài một nhà bán lẻ chờ đợi để mua
một chiếc mới tiện ích trên giá. Làm thế nào ngớ ngẩn!

người nghiện mới-Công nghệ đột biến ngớ ngẩn của 'Shopping-Nghiện'.
Họ là những nguyên nhân lớn nhất của sự lãng phí. Họ loại bỏ hàng hóa mà làm việc & có một ngày
tạm biệt sử dụng lâu. Họ không bao giờ học cách sử dụng gy mới technolo- của họ. Bởi vì họ không
có nó đủ dài. Những người nghiện biến sản phẩm dài hạn vào lần hiện. Họ là những người gây ô
nhiễm. SHUN & XẤU HỔ
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Hầu hết New-Công nghệ là không thể tái chế. Tạo xử lý chất thải prob
- các vấn cho Shire & thế hệ tương lai. Ví dụ như một RER microchip manufactu- sẽ đưa ra một
con chip mới mỗi 6 tháng để phục vụ cho người nghiện mới-Công nghệ . chip hoàn hảo chức
năng sẽ bị loại bỏ. Thật là một sự lãng phí. Môi trường-phá hoại. Nhà sản xuất, nhà phân phối, CÔ
/ R7
Cộng đồng cần phải thiết lập các hướng dẫn. giải pháp CG, mỗi ống thân mới có thời hạn sử dụng
của 7years. Nó không thể được thay thế bằng một mô hình mới cho 7years. Vi phạm, CÔ / R7

Những người / tổ chức tạo ra nghiện & nghiện thức ăn là đê hèn, vô
đạo đức, bọn tội phạm.

Họ phải chịu trách nhiệm: CÔ / R7 .
CHÚ THÍCH !! Điều này áp dụng cho tất cả 'nghiện'. Phụ huynh của tuổi vị thành niên (17 SHE, 18 HE) phải chịu
trách nhiệm. CÔ / R1 , 1 st hành vi phạm tội, 2 nd xúc phạm CÔ / R2 ,

lỏng tất cả con cái của họ. Không thể trông nom tuổi vị thành niên khác.

Không 2:

Ăn thịt người

Ăn thịt người là làm thịt của một cơ thể con người cho thực phẩm. Hoặc cho xuyên thực vật vào
người khác hoặc cho thí nghiệm. Ăn thịt người là ing mutilat- của một cơ thể cho ngoại hình (Vanity) ,
Tội phạm thành viên băng đảng và tôn giáo.

Giám sát-Guardian phản đối bất kỳ Ăn thịt đồng loại.
Ăn phần nhân thân & uống chất lỏng con người thân. Là nguyên thủy không thể chấp nhận được cho
những người văn minh phát triển. Ngay cả biểu tượng ism Cannibal- là không thể chấp nhận được: ví dụ
như các Kitô hữu (Dân ngoại) tại mớ hỗn độn tiêu thụ của con người thân (Ăn cookie) & Máu uống (Guzzling
rượu) . Nghi lễ này kết thúc. Ngoại giáo kết thúc. SHUN & XẤU HỔ

Ăn thịt đồng loại được sử dụng để ghép các phần của con người hoặc động
vật từ 1 cơ thể khác. Một số bộ phận có thể thực sự đã mọc (Labratory, động
vật) & Sau đó cấy. Truyền của cơ thể-chất lỏng từ cơ thể để cơ thể. cả hai
Trans
- trồng và kết thúc truyền. 1GOD's-DESIGN có một sự khởi đầu &
kết thúc. Cấy & truyền có thể kéo dài tuổi thọ. Can thiệp vào 1GOD's-DESIGN
của đầu và kết thúc.
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Ăn thịt người được cắt xén của thân nhân lực cho vẻ (Mỹ phẩm Gery ngạc, cấy ghép) ,
Thuộc băng nhóm tội phạm (Cắt cụt, hình xăm, cơ thể
- xuyên) & tôn giáo (Cơ thể xỏ lỗ, circumcission, sẹo, hình xăm) . Ăn thịt đồng loại là
loại bỏ trứng SHE để tạo 'testtube Trẻ'
(Monster trẻ sơ sinh) . Tất cả điều này kết thúc.

Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ được sử dụng khi có sự biến dạng do bệnh tật hoặc do tai nạn. Nó
không phải là chọn lọc, phục vụ cho vanity ích kỷ.
nguồn lực chăm sóc sức khỏe không được lãng phí vào các dự án vanity chọn lọc. Bất kỳ sức khỏe
học làm phẫu thuật chọn lọc được deregistered, CÔ / R6
Mutalations phần của thuộc băng nhóm tội phạm (Cắt cụt, hình xăm, cơ thể piercing) & Các nhóm tôn
giáo (Cơ thể xỏ lỗ, circumcission, sẹo, hình xăm) , DỪNG LẠI! Mutalation là một tội ác cộng đồng và một
sự xúc phạm đến 1GOD! Trách nhiệm giải trình (Xem các băng nhóm) CÔ / R & Thế giới bên kia được áp
dụng.

SHE mà không thể tái sản xuất, trở thành Foster-phụ huynh hoặc thông qua. SHE không
có 'Monster trẻ'. Tác giả của 'quái vật trẻ' là istered dereg-, công nhận chuyên nghiệp lỏng
lẻo & đang lồng, CÔ / R7 .
Ăn thịt người, cắt xén, ... trong ngành giải trí (Trò chơi, video, ...) kết thúc.

vui chơi giải trí miêu tả ở trên hiện có, Shire phá hủy. Những người sản xuất, phân
phối, show (ở nơi công cộng) loại hình giải trí có được, CÔ / R7 .

Canabalism / cắt xén là tội ác
Không 3:

Đố kỵ

Envy là khao khát bực bội đánh thức bởi một cá nhân khác, trông, may mắn, sự nổi tiếng, của
cải, phẩm chất, kỹ năng, tài năng, ... Không chỉ là ronment

- người độc hại trả lại không hài lòng bởi ghen tị của họ, nhưng họ cũng muốn gây bất hạnh
cho người khác. người ghen tị cũng bày tỏ 'Shaden- Freude' (Có tính đến niềm vui) trong bất
hạnh của người khác.

Một người ghen tị thúc đẩy bản thân để vượt qua hay lùi lại thuận lợi quảng cáo một đối thủ. Họ
bắt đầu thông tin sai lạc, tin đồn (Phía sau đâm) để tiêu diệt uy tín của đối thủ. Họ encite hành
động vigilante chống lại một đối thủ.
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Một người ghen tị là mù đến những điều tốt đẹp mà họ có trong cuộc sống của họ.

Họ chỉ tập trung vào những thứ khác có mà họ muốn. Điều này làm cho họ bị bệnh ghen
tị, thù hận. Họ có thể trở thành tội phạm, bạo lực.

người ghen tị cần sự giúp đỡ. Họ cần tái chỗ học. Họ là để nắm lấy 1FAITH & các
'Luật-Đấng Ban Manifest'. Hơn nữa họ là để bắt đầu thiền (Tìm bình tĩnh bên trong) .
người ghen tị mà không thay đổi được tổ chức chịu trách nhiệm.

Envy là một nguy hiểm cảm xúc 'Không'. Một người ghen tị phải cố gắng để vượt qua thất bại này.
Nếu cần được tìm sự giúp đỡ. Những người khác nhận thấy một người ghen tị. Cần giúp đỡ. Vượt
qua ghen tị là một nhiệm vụ cộng đồng.

Envy đừng để nó mưng mủ, ..

Không 4:

trái với lời thề

Khai man trước tòa đang vi phạm lời thề, lời thề bằng cách chửi thề với những gì là không đúng sự thật
hoặc bỏ qua những gì đã được hứa tuyên thệ. Khai man là deliber

- ately trao bằng chứng giả tại một tòa án hoặc tòa án. Khai man đang thực hiện một báo cáo sai sự thật
hoặc cảnh sát statement.to sai. Khai man là một tội ác, CÔ / R3

Một người có thể perjure tự tư pháp bên ngoài, thực thi pháp luật. Tại nơi làm việc, ở
nhà, bạn bè, .. Những lời sau đây có liên quan đến loại hành vi này: che giấu, che đậy,
gian dối, lừa dối, truyền thuyết, dối trá, bóp méo, sai lỗi, chế tạo, trừu tượng, sai lầm,
sự sai lầm, giả dối, giả vờ, gian lận, fib, hư cấu, bịa đặt, một nửa sự thật, hogwash, giả
vờ, giả, câu chuyện bịa, sợi.

khai man trước tòa hình sự không là vô đạo đức tội khai man. hành vi đê hèn! Nó làm xói
mòn, tin tưởng & hài hòa cộng đồng. Đây là loại hành vi xứng đáng khiển trách và lảng
tránh. khai man trước tòa hình sự xói mòn, Tư pháp phát hiện của Chân Lý. CÔ / R3

Khai man trước tòa, hành vi đê hèn.

SHUN & XẤU HỔ
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Không 5:

giựt đồ

Cướp bóc có thể cảm xúc, trí tuệ hoặc thể chất. Nói cách kết hợp với Plunder: trộm cắp, tội phạm, tham
ô, đường, cướp, thang máy, cướp, cướp bóc, sự đi cướp giựt, pickings, săn trộm, đột kích, tàn phá, xé
toạc, cướp, mất, sự ăn trộm hàng trong tiệm, chiến lợi phẩm, ăn cắp, trộm cắp, ... Đây là một thất bại.
Một tội phạm.
Plunder cảm xúc có nghĩa là tình cảm hoặc các ưu đãi thu được bằng cách lừa dối.

Đây là loại cướp bóc, là vô đạo đức: kết quả là shaming & lảng tránh.
Có Plunder cảm xúc đó là tội phạm: nghiện, tống tiền, bắt cóc, CÔ / R7 .

Plunder trí tuệ thu được bất hợp pháp sở hữu trí tuệ, bí quyết, Nhận dạng cá nhân, ... Planned
trí tuệ cướp bóc là một tội ác, CÔ / R5 . Cơ hội sở hữu trí tuệ cướp bóc một tội ác, CÔ / R4 .

Cướp bóc vật lý có nghĩa là hàng hoá hoặc tiền thu được bất hợp pháp. Lên kế hoạch cướp
bóc vật lý một tội ác, CÔ / R5 . vật lý cơ hội cướp bóc một tội ác, CÔ / R4 .

chủ sở hữu nước ngoài (Bao gồm ty đa quốc gia nước ngoài) cam kết Plunder trí
tuệ & / hoặc vật lý khi sử dụng nó trên toàn cầu.
chủ sở hữu nước ngoài cướp bóc địa phương bí quyết, sự giàu có là Pirates, CÔ / R6 . các tổ chức địa
phương cướp bóc địa phương bí quyết, sự giàu có là Pirates, CÔ / R6 . Ty đa quốc gia cướp bóc bí quyết
địa phương như thế nào, sự giàu có là Pirates, CÔ / R6 . Chính phủ cho phép 'vi phạm bản quyền' đang
phản bội lại người dân của họ. Nó được thay thế & trách nhiệm, CÔ / R7 .

Giữ Plunderers trách nhiệm, luôn
Không 6:

Ích kỷ ( Chain of Evil )

Ích kỷ, hành động hoặc động cơ của một người, một nhóm hay một tổ chức thiếu cân
nhắc cho người khác, cộng đồng. Sự ích kỷ là chủ yếu quan tâm đến tự tăng hay giải trí. Sự
ích kỷ là nguyên nhân & hiệu quả của 7 liên kết của Chain of Evil:
Tham lam > sự có lời > Sự giàu có > Chất thải > elitism > phân biệt chủng tộc >
sự bất công .
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Các 7links có nhiều liên kết đột biến ác:
Người nổi tiếng-thể thao ~ Tín dụng nhà cung cấp ~ bao bì Deceitful- ~ tài
sản ~ Quyền sở hữu nước ngoài ~
nhượng quyền thương mại ~ được miển thuế ~ Toàn cầu hóa ~

Trung tâm mua sắm ~ Tránh đánh thuế ~ không kiếm được ~

liên hiệp ~ trường đại học ~ Từ thiện ~

Chain of Evil là một bệnh cộng đồng
Một bệnh với các triệu chứng của sự ích kỷ, tham nhũng & bất công.
Một sung túc cộng đồng địa phương có người vô gia cư

(Ngủ trong thùng rác rác) thiếu ăn
(Ăn rác) & vật lộn (Cuống của người đòi nợ, bị bắt nạt,
quấy rối, ..) những người.
Nhiều người trong số người của nó đi mà không có nhu cầu cần thiết của tất cả các

- ngày sống (Thực phẩm ăn được, nước sạch, quần áo đàng hoàng & giá
cả phải chăng, thoải mái, an toàn-nơi trú ẩn) . Những người nghèo sống
trong đau khổ, mà thường dẫn đến lạm dụng thuốc (Thuốc lá, rượu & chất
tâm làm thay đổi) .
Đây là một cộng đồng ích kỷ sống 'Chain of Evil' & thất bại trong nhiệm vụ của mình
đoan của con người. Đây có phải là cộng đồng của bạn? Nếu vậy nó là nhiệm vụ của
bạn để thay đổi mọi thứ.

Nếu không làm như vậy là vô đạo đức là Ác là Anti-1 THƯỢNG ĐẾ. nhu cầu ác
tài sản tước & nuôi nhốt, CÔ/ R6

YY

1GOD đang chờ đợi để nghe từ bạn!

yyyy

CHUỖI của EVIL - Cầu nguyện
kính thưa 1GOD , Đấng Tạo Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám sát-người giám
hộ của bạn (1 st tên) yêu cầu giúp đỡ với tổ chức thành viên có trách nhiệm của Chain of Evil
yêu cầu rằng chuỗi của các thành viên ác bị trừng phạt ngay bây giờ và trong Afterlife Hỏi các
chuỗi của các thành viên Evil, Sống lại-Bad 7 thế hệ Hãy để tốt phát triển mạnh & Chain of teo
lại Ác Đối với Glory của 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Sử dụng lời cầu nguyện này mỗi lần bạn gặp một thành viên của Chain of Evil:
Person, Hiệp hội, Tổng công ty, tổ chức, Chính phủ, ...
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THAM LAM > các 'Chain of Evil' bắt đầu khi 1 người, một nhóm, tổ
chức hoặc chính phủ cách ích kỷ mong muốn có nhiều (Của cải vật
chất, inflyence & điện) hơn bất kỳ cá nhân khác, nhóm, tổ chức hoặc
chính phủ.
Tham lam là sở hữu tư nhân, tuyên bố sở hữu trí tuệ, bánh răng negative-, toàn quyền sử, thuế tránh,
đóng góp được khấu trừ thuế, ing speculat-, bóc lột nhân công (Việc làm giản dị, nô lệ, vị thành niên, trả
lương thấp, không lành mạnh, làm thêm giờ không được trả lương, không an toàn, làm việc nhiều hơn và
nhanh hơn) .

Tham lam là sở hữu tư nhân (Chủ nghĩa tư bản) . sở hữu tư nhân đòi hỏi phải không chia sẻ.
Thật là kiêu ngạo elitism. sở hữu tư nhân tài sản & IP

(Sở hữu trí tuệ) kết thúc. tài sản trong nước & IP được chuyển giao
(Không bồi thường) để Shire'. Các doanh nghiệp được chuyển đổi (Không ensation comp-) đến ' cron ' ( Cộng
đồng Chạy nước không vì mục đích lợi nhuận) !

Tham lam là suy đoán (bài bạc) rằng giá trị tài sản, giá & thu nhập chưa được hưởng sẽ được
tăng lên. Suy đoán nhân tạo ổ đĩa lên chi phí và tín dụng nợ (Sử dụng của những người khác
tiền) dẫn đến giảm khả năng chi trả. Đầu cơ là chống Cộng, vô đạo đức nó kết thúc!
Negative-bánh răng & Freehold được hủy bỏ! Cổ & Futures Exchanges đều đóng cửa!
Thương mại & bảo hiểm rủi ro Kết thúc!

Tham lam là thuế tránh (Quyên góp được khấu trừ thuế, thuế giảm thiểu, trốn thuế) ,
Ăn cắp từ cộng đồng. Thuế tránh là một tội ác,
CÔ / R6 . quyên góp được khấu trừ thuế là tham nhũng. dona khấu trừ thuế

- tions kết thúc, mục đích thuế giảm thiểu, khu vực thuế nơi trú ẩn được đóng cửa!
Tham lam tạo ra sự giàu có Apartheid! Wealth-Apartheid là nguyên nhân
chính của In-thẩm phán! Wealth-Apartheid & bất công là vô đạo đức,
Chống Cộng đồng, Chống 1GOD. End Wealth-Apartheid Bây giờ !!!

Tham lam được khai thác lao động. Bosses trục lợi tham lam sử dụng. Người tài xế tín ngưỡng Slave: việc làm bình
thường, chế độ nô lệ, vị thành niên, trả lương thấp, không lành mạnh, làm thêm giờ không được trả lương, không an
toàn, làm việc nhiều hơn và nhanh hơn. tín ngưỡng này là vô đạo đức, không lành mạnh (Căng thẳng, tai nạn, tử
vong) & Anti-xã hội. Bosses áp dụng phần hoặc tất cả các tín ngưỡng Slave-tài xế nhận được, CÔ / R6 .

Không chỉ cá nhân là tham lam. Toàn cầu hóa là Greed & trục lợi
Toàn cầu hóa đã bị tấn công bởi trục lợi tham lam sẽ được sử dụng để tiếp thị bán Pyramid của
họ (Thương mại tự do) để giữ lợi nhuận ngày càng tăng
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cho đến khi họ chạy ra khỏi nước & nguồn lực. Thương mại tự do toàn cầu hóa được thúc đẩy bởi các
doanh nghiệp đa quốc gia khai thác lao động & phá hoại

(Tống tiền) chính quyền. Kết thúc thương mại tự do

PHẢI - DO:

Lấy từ Tham
Đưa cho đến người túng thiếu

tịch thâu không bồi hoàn từ Tham toàn bộ tài sản
(Cá nhân, thương mại, ..) , Quyền lợi ích kỷ (Bảo hiểm nhân thọ, tư thục siêu, bất động, ..) .
dải Tham của tất cả các chức danh của họ (Cha truyền con nối, danh dự & chuyên nghiệp) .

từ chối Tham vị trí lãnh đạo (Dải họ về vị trí lãnh đạo hiện có, ..) .
Công bố Tên & hình ảnh của họ (Internet, Thị xã-hội-xấu hổ tường ...) .

Trừng phạt Tham SHUN XẤU HỔ & lồng họ, CÔ/ R6 .
phản đối Tham lam, Toàn cầu hóa, Freehold, nước ngoài sở hữu, chưa thực hiện, bản
quyền, bằng sáng chế, cá nhân sở hữu, sản ...

sự có lời > mong muốn ích kỷ trở thành hiện thực bởi gian dối, không trung thực,
không quan tâm, lợi dụng vô đạo đức của người khác, đạt được một lợi thế hơn họ (Sạc
quá mức, giao dịch nội gián, bảo hiểm rủi ro, gây hiểu lầm quảng cáo, khai thác
điểm yếu của con người và sự thiếu hiểu biết, Slave-lao động, suy đoán, tham
nhũng, gian lận, ...) . CÔ / R6

Ví dụ về các Anti-1GOD & Anti-Nhân loại trục lợi:
Gian dối-bao bì đòi hỏi phải thu hẹp nội dung gói để tăng lợi nhuận. Lợi dụng (Paracitic,
ăn thịt, trục lợi) của người tiêu dùng. CÔ / R6
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overcharging đòi hỏi phải tận dụng (Paracitic, ăn thịt, trục lợi) của một thiếu
hụt nguồn cung. CÔ / R6
Giá sửa chữa đòi hỏi phải thuộc về một cartel để phát huy tối đa (Paracitic, ăn thịt,
trục lợi) lợi nhuận. CÔ / R6
Các nhà đầu cơ (Địa ốc) lái xe lên khả năng chi trả nhà. Phủ nhận gia đình đang gặp khó
khăn một ngôi nhà. Tăng ổ chuột & vô gia cư. CÔ /

R6
Tống tiền lắp ráp đa quốc gia trong 'Nước A' muốn lợi ích & thuế phá vỡ từ 'Chính phủ
A'. 'Chính phủ A' từ chối! Multinati- lắp ráp onal hỏi 'Chính phủ Nước B' Chính phủ này
đồng ý yêu cầu. lắp ráp đa quốc gia đóng cửa sản xuất tại quốc gia A sa thải người lao
động di chuyển

để 'Country B'. Lợi nhuận được gửi về nhà và
phải trả phí ra như tiền thưởng giám đốc điều
hành (Tội phạm) & Cổ tức cho cổ đông (Ký sinh
trùng) .
Làm thế nào một đa quốc gia (Mối đe dọa hình sự đối với cộng đồng, chủ quyền và sự giàu có) hoạt
động; dải nước ngoài quốc gia của nguồn lực của họ, tài sản tual intellec- (Sáng chế, bí quyết, bằng
sáng chế, thương hiệu) & sự giàu có

(Nhà sản xuất chính, bất động sản, tài nguyên) với sự giúp đỡ của chính phủ tham nhũng. Nhận
tờ rơi, thuế tự do và giá rẻ-lao động sử dụng email đôm đen. Một chính phủ được cho biết rằng
nếu nó không đầu hàng với nhu cầu quốc gia Multi-họ sẽ tìm thấy một chính phủ mà không
đáp ứng nhu cầu của họ (tống tiền) & Di chuyển hoạt động của họ. Họ sử dụng Chính phủ nhà
tham nhũng của họ để đe dọa hoặc gây bất ổn cho các chính phủ nước ngoài khác để mang
lại thay đổi có lợi cho đa quốc gia. Nếu điều này không làm việc họ problable có quê hương
xâm lược.

Mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ là đa quốc gia' S

PHẢI - Do

Đi từ Paracitic săn mồi trục lợi
Cung cấp cho những người thiệt thòi

(Xem Greed phải làm) truy tố trục lợi : CÔ / R6
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Thay thế tư nhân sở hữu với, cron !
tháo dỡ đa quốc gia (Để cron) truy tố Giám đốc điều hành, giám đốc, chủ sở hữu: CÔ / R6

END trục lợi truy tố trục lợi: CÔ / R6
SỰ GIÀU CÓ > Các dành được lợi thế hơn những người khác tích
tụ một lượng lớn của cải vật chất, ảnh hưởng & điện (Jewelry,
Real-Estate, công chức, Luxury, chức vụ, quyền, Chính phủ) CÔ
/ R6
Wealth được tích lũy trong 3 cách sau:

' Chain of Evil', 'Dối', 'sản'.
lao động chân chính cứng không mang lại sự giàu có!

lao động chân chính khó khăn là tốt cho cơ thể & Soul.

Sự giàu có là Anti-Cộng đồng, không xứng đáng & không thể chấp nhận!
Là giàu có là ăn thịt thu hút những kẻ săn mồi khác, những người cũng muốn có sự giàu có bất cứ cách
nào mà họ có thể. Giàu có cố gắng để tăng sự giàu có của họ và / hoặc giữ nó sẽ làm bất cứ điều gì
bao gồm: hối lộ, bắt nạt, về thuế trốn, gian lận, giết, nói dối, ăn cắp, thuế né tránh.

Chính phủ tham nhũng mua & kiểm soát bởi sự thay đổi giàu có pháp luật để tạo ra " Bất
công". Bất công này là Anti 1GOD !!! Tham nhũng Chính phủ & Bất công được thay thế. Giàu
có phải chịu trách nhiệm:
tài sản - tước & CÔ / R6 .

Wealth nguyên nhân chính của Ác!
Mỹ Ngân hàng Creed: Chỉ ở mức kém & túng thiếu thuế phải trả.

Kế toán lương giàu có & thuế né tránh.
Ngân hàng, Kế toán & giàu có! CÔ / R6
Nghiên cứu cho thấy gặp khó khăn, người nghèo và người túng thiếu lương hơn
cho tất cả mọi thứ. Giàu có được khối lượng giảm giá & khuyến. CÔ / R6 : cho giàu
có!
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Chỉ ở mức kém & nghèo được lồng. Giàu có được yer xây dựng luật. Nếu
cần thiết, bởi tham nhũng, bảo vệ của chính phủ.

CÔ / R6 : cho giàu có & tham nhũng Chính phủ
Giàu có là những nguyên nhân chính của sự vô luân, khiêu dâm & phiên bản per- khác! Giàu có là
những nguyên nhân chính gây ô nhiễm & rác! Họ tin rằng họ có nhiều xứng đáng hơn những người
khác, tạo elitism & sự giàu có-phân biệt chủng tộc! Giàu có muốn giữ & / hoặc tăng sự giàu có của
họ tham nhũng hối lộ & chính phủ để đưa ra trong chỉ Luật! Việc trả tiền giàu có (Expences) tiền
phạt. Những người nghèo, người nghèo đi vào tù.

Giàu có là ký sinh trùng, các 'Chain of Evil'! Giàu có được thực hiện accoun- bảng cho Anti-xã
hội của họ, Chống Cộng đồng & Chống 1GOD hành vi!

Giàu có là tài sản lột, bị truy tố và đã phục hồi! CÔ/ R6
Sau khi phục hồi chức năng, giàu có không được phép sở hữu bất kỳ tài sản! Họ làm việc cho cộng
đồng trên 1x WMW cho đến khi họ chết! Chú thích! Giàu có không được hưởng Old-Age Pension!
Họ phải làm việc cho đến khi họ chết!

Giàu có một mối đe dọa Cộng đồng & môi trường!

Không ai xứng đáng để được giàu !!!!!!!
CHẤT THẢI > tâm lý con người không thể xử lý quá nhiều bất cứ điều gì (Của
cải vật chất, ảnh hưởng & điện) dẫn đến sự nhàm chán, muốn nhiều hơn
nữa, vô đạo đức, chất thải. Chia sẻ, ảnh hưởng, hài hòa là tốt hơn.

Nhân thiết kế đòi hỏi ý chí để tồn tại. Để tồn tại nghịch cảnh & strictions con- cần phải được
xử lý. Mong (Dreams) & Sự công bằng (Trách nhiệm giải trình) đang có để giúp đỡ! Giảm bớt
Hope & hư hỏng Tư pháp threa- mười an ninh & Survival!

Ví dụ về Chống 1GOD & Xử lý chất thải chống nhân loại:
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Quá nhiều tiền_ đáp ứng những giấc mơ. Chạy ra khỏi giấc mơ
để hoàn thành _ dẫn đến chán nản, lập dị, nghiện, vô luân, tội
phạm, muốn nhiều hơn nữa, tích trữ ... CÔ / R6

Quá nhiều tiền_ dẫn đến tăng ảnh hưởng quá mức trong một xã hội mà thần tượng Money &
các chất thải nó tạo ra. ảnh hưởng tiền tham nhũng, có thể thực hiện bởi một Hội rằng gái mại
dâm tự để Wealth & Xử lý chất thải!
Quá nhiều tiền_ dẫn đến lãng phí tiền trên không cần thiết: Rượu,
Antiques, Celebrity- thể thao, ma túy, cờ bạc, vô đạo đức tình dục
ảo, Jets, Trang sức, Mansions, không lành mạnh-chế độ ăn uống,
tạp chí Vanity, Xe limousine, Penthouses, Du thuyền, ...

Quá nhiều tiền + quá mức ảnh hưởng = điện. Công suất đạt được theo cách này là tham nhũng! Tham
nhũng điện biến thành sự bất công & Tyranny. Tyranny kết thúc, CÔ / R7 .

Quá nhiều tiền kích hoạt 'tích trữ-bản năng'.
Giữ những gì tôi nhận & tích lũy nhiều hơn nữa! Có gì tôi là của tôi, những gì
là của bạn tôi muốn bất kỳ cách mà tôi có thể.

Tôi muốn tất cả! Đủ không bao giờ là đủ và tôi sẽ không chia
sẻ!

nhu cầu Wealth tích lũy bảo vệ từ trục lợi tham lam khác & Chính phủ Xã hội-Tư pháp. Tài
trợ thuế được khấu trừ cho các thành viên của Quốc hội đảm bảo họ hiểu những người
mà họ đại diện. trục lợi tham lam khác được thực hiện thông qua sự lừa gạt, dối trá, bắt
nạt, ... Cạnh tranh & Politians không muốn tiếp xúc với, thông tin sai lệch, tin đồn, bắt
nạt chiến dịch truyền thông.

Giàu có sử dụng điện để đảm bảo pháp luật đang có để bảo vệ
chúng khỏi Thuế pay-ing, có lỗ & khi họ có thiệt hại họ được giải
cứu của Chính phủ tham nhũng (US Wallstreet, TP UK London,
Trung Quốc) . Giàu không nộp thuế chưa có được lợi ích của tất cả
các điều Govern- ment cung cấp.
Giàu có là ký sinh trùng, gây lãng phí cộng đồng giàu có về việc
không cần thiết & tích trữ CÔ / R6
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hỗ trợ làm lãng phí & người tích trữ giàu Toàn cầu hóa. Họ hoạt động về thuế nơi trú ẩn
nước ngoài là họ đậu whealth của họ. Tất cả thuế nơi trú ẩn được đóng cửa & Asset-tước,
Chính phủ của họ đang lồng, CÔ / R6

Đi từ lãng phí Cung cấp cho cộng đồng
PHẢI-DO: ( thấy Greed phải làm) trừng phạt gây lãng phí , CÔ / R6

Phản đối & END: E

T bang rìu - nơi ẩn trú ~ P rivate - Sở hữu ership
F reetrade F ree ho ld ~ G lobalizati trên Un ited Na ti trên s CN
~
elitism > Có quá nhiều, dẫn đến một tin không thể sai lầm (Là tốt hơn & xứng đáng hơn sau đó
những người khác) . Elitism về cơ bản có nghĩa là (1 người hoặc một nhóm tin rằng họ là ter
bet- so với phần còn lại, xứng đáng hơn không cần thiết, nhiều tôn trọng, nhiều quyền ..) kiêu
ngạo ích kỷ. giống elitism: Tham vọng, phân biệt chủng tộc, arro- Gance, tham nhũng, dối trá,
lừa dối, phân biệt đối xử, không tin tưởng, tham lam, trong Tư pháp, ganh tị, trục lợi, ích kỷ,
chất lạm dụng, ners win- ,. ..

Ví dụ về Chống 1GOD / Anti-Nhân loại elitism:
Elitists quy tụ lại để cung cấp cho mình đặc quyền thêm tại các chi phí của tất cả những
người khác. Đó là phân biệt đối xử và khai thác của người khác với mục đích tự thỏa
mãn. Elitist là kiêu ngạo ích kỷ chống cộng, không thể chấp nhận. XẤU HỔ họ, Shun họ
!!

Elitists (Màu xanh-Bloods, quốc vương, giàu có & megalomaniacs) tin vì chăn nuôi của
họ, họ được sinh ra để cai trị nước & tions tổ chức. Blue-máu * s, quốc vương, giàu có
& megalomaniacs hỗ trợ chăn nuôi trong- mà có hại cho loài (Gen bị lỗi) . " kiêu ngạo
ốm".
Guardians giám sát chống lại cha truyền con nối: chuyên chế, sự giàu có, vị trí và năng lượng.

* Màu xanh máu thoát nước của một cơ thể con người.
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Các trường Đại học là kiêu ngạo elitist tham nhũng. Chúng được sử dụng như phím tắt để giàu có và
quyền lực. Tham nhũng 'Old Boys Mạng'. Sự lãng phí nguồn lực cộng đồng và thời gian lãng phí do
sinh viên (Độ không thích hợp, quá nhiều thời gian tự do, nộp thừa nhà giáo dục, ..) ! Sinh viên thiếu
kinh nghiệm work- đang nộp thừa. Đóng Các trường Đại học.

Trò chơi Olympic (mùa hè mùa đông) là tầng lớp thượng lưu, tham
nhũng, lãng phí & dis- trung thực. Họ là giải trí elitist (1 người chiến
thắng và kẻ thua nhiều) Tạo nợ khổng lồ để 'Shire' để giải trí giếng
tắt!

Hủy bỏ Olympic & đóng cửa IOC.
của vận động viên Olympic không phải là nhà vô địch của, của Anh hùng, thần tượng hay cuộn mô hình
của. Họ là ích kỷ, tham lam, ký sinh gánh nặng cho cộng đồng. Họ tra tấn cơ thể của họ, quá tập thể dục,
sử dụng bổ sung quy phạm pháp luật & illigal. Sau đó trong cuộc sống họ là một gánh nặng cho hệ thống
cộng đồng chăm sóc sức khỏe. Họ lãng phí nguồn lực cộng đồng khan hiếm cho các địa điểm đào tạo, địa
điểm olympic, cơ sở hạ tầng. Thay thế Chính phủ mà dành trên Olympics

thể thao chuyên nghiệp cạnh tranh là tầng lớp thượng lưu, tham nhũng, dối trá. Được hỗ trợ bởi
vô đạo đức truyền thông tham lam vô giá trị tạo & xử lý Linh tinh Sport. thể thao chuyên nghiệp
cạnh tranh, được tài trợ bởi nghiện nhà cung cấp (Rượu, cờ bạc, hút thuốc lá) , Dẫn đến gian
lận, cờ bạc, sử dụng lạm dụng cơ thể & tâm làm thay đổi chất, tạo ra không phù hợp roll-mô
hình, ... Người giám hộ người giám hộ phản đối thể thao cạnh tranh.

Vũ trụ giám sát Guardians tin rằng tất cả mọi người là một người thừa kế chung
của tất cả các tài nguyên thiên nhiên, phát minh & tài sản tual intellec-, khả năng
& cơ hội qua tích lũy & hiện tại (Công bằng xã hội: phân phối bình đẳng của tất cả
các trước mentionad cho tất cả mọi người) .

Công bằng xã hội là một 1GOD cho đúng. Elitism là công lý chống xã hội, Chống 1GOD. Elitism là vô
đạo đức, tội phạm và không thể chấp nhận. Pháp luật phục vụ cho đa số. Luật dân tộc thiểu số có
lợi cho elitism là tham nhũng, bất công và được thay thế. Chính phủ khuyến khích và nuôi dưỡng
elitism là không thích hợp để quản lý. Họ được thay thế & truy tố: CÔ / R6
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Phải-D0: Sắt vụn elitism > Thành lập bình đẳng
trường học ưu tú trở thành trường công lập!
bệnh viện ưu tú trở thành bệnh viện công cộng!

nhà nghỉ hưu elitist chuyển là để phần đất của bá tước Nha dương lao !
bãi biển riêng trở thành những bãi biển công cộng!

câu lạc bộ golf đang trở thành thị trường khu vườn!
Các trường Đại học được biến thành cron việc-nhà nguyện!

Olympic & Sport Arenas Cạnh tranh đang bị phá hủy!
danh hiệu ưu tú & hồ sơ bị phá hủy bởi các phần đất của bá tước !

câu lạc bộ riêng của bất kỳ loại trở thành phạm vi công cộng!
được miển thuế trở thành cộng đồng phần đất của bá tước bất động sản !

Quyền sở hữu riêng được biến thành cron !

Di truyền-Tyranny trở nên tự do Multichoice ủy ban bầu!
phân biệt chủng tộc > Các ' có tất cả' phân biệt đối xử, nhìn xuống & làm bẽ mặt các ' Có Không
của ( sự giàu có Apartheid) . Wealth Apartheid là sự phân bố không đồng đều của sự giàu có cộng
đồng!
phân phối của cải không công bằng là vô đạo đức, Anti-1 THƯỢNG ĐẾ! Wealth Apartheid là không
công bằng, một tội phạm: CÔ / R6

Tăng Wealth Apartheid làm tăng nguy cơ bảo mật cho một nity commu-. Các nhanh hơn sự
phân bố không đồng đều của sự giàu có cộng đồng tiến hóa nhiều khả năng là tình trạng hỗn
loạn và bất ổn dân sự-! Wealth Apartheid là unac- ceptable & nó cuối của! Ký sinh trùng săn mồi
trục lợi, tích trữ tài sản phải chịu trách nhiệm, CÔ / R6

Ví dụ về Chống 1GOD & Anti-Nhân loại Wealth Apartheid:
tài sản đang truyền lại sự giàu có, vị trí và năng lượng tăng Wealth Apartheid. Ví dụ Monarchists'

& tư nhân sở hữu, triều đại, ... của cuối này!

Toàn cầu hóa các quốc gia giàu có bắt nạt (Phong tỏa, tín dụng thắt chặt, lật đổ Chính phủ, biện
pháp trừng phạt, xâm lược) nghèo & các quốc gia đang gặp khó khăn vào bán tài nguyên của
mình với giá rẻ. Đa quốc gia trục lợi Con-
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glomerates tống tiền các nước nghèo. Vì vậy, họ có thể khai thác người nghèo của họ như trẻ em lao
động & nô lệ lao động làm việc nhiều giờ trả tiền đầy đủ, không lành mạnh, an toàn, ... của cuối này!

Tiền lương bất bình đẳng là nguyên nhân chính của Wealth Apartheid! Ví dụ: Đối với mỗi 1 $ một công nhân
Mỹ được người có thu nhập tiền lương trả lương cao nhất được trả 13 $. Càng cao lên quy mô bạn đi lợi ích hơn
kick in & các thu nhập cao nhất cũng có được đặc quyền! Điều này kết thúc! Nộp thừa, tham lam, lao động ký
sinh được tổ chức chịu trách nhiệm.

Un-xứng đáng Lợi ích bao gồm: bảo hiểm (Y tế, nha khoa, cuộc sống, bảo vệ thu nhập) ; giữ trẻ
con, phúc lợi hưu trí, chế độ hoàn nghiên cứu, nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ phục vụ lâu dài ... Un- xứng
đáng Perks: lấy xe về nhà, thẻ tín dụng, đã thanh toán: chuyến đi, khách sạn, tham quan nhà hàng,
hoạt động giải trí (Golf, tennis, ...) , văn phòng phẩm, tant Accoun- (tránh đánh thuế) ; ... Lợi ích & Perks
thêm tăng lương bất bình đẳng. Đối với mỗi người lao động trả lương cao nhất, 20 công nhân làm
việc chăm chỉ có thể được sử dụng. Những lợi ích này chưa xứng đáng & Perks, kết thúc!

Mở rộng Wealth Apartheid một ca khúc nhanh chóng để sự bất công!

Phải-Do: Kết thúc Wealth-Apartheid
Thành lập Wealth-Bình đẳng
động sản: đi vào sự giàu có, vị trí và năng lượng, kết thúc! Tài sản trở thành chung doanh thu! vật dụng cá
nhân & Kiến thức-Tính liên tục được truyền trên (Estate) ! Chú thích! Chấp nhận sự giàu có, vị trí và năng
lượng, cũng đòi hỏi phải kế thừa cảm giác tội lỗi và trách nhiệm pháp lý.

Toàn cầu hóa: Ty đa quốc gia đang bị truy tố ( CÔ / R6 ) & disman- tled để trở thành địa
phương cron ! Chính phủ hỗ trợ toàn cầu hóa được thay thế & trách nhiệm, CÔ / R6 .

Quyền sở hữu riêng: kết thúc! Thương mại (Nhỏ, lớn, đa quốc gia)
trở nên cron ! chuyển trong nước ' phần đất của bá tước ' !
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Lợi nhuận: kết thúc! Hòa vốn phi lợi nhuận áp dụng!

lương: bất bình đẳng được thay thế bằng giám sát giám hộ WMW !

sự bất công > 6 liên kết trước đó trong chuỗi of Evil dẫn đến cor- ruption của hệ thống pháp
luật và bất công (Ví dụ: Bổ nhiệm, Bad-Luật, tham nhũng-Luật, Bất động sản, tư nhân sở
hữu, chưa thực hiện, tự quy định, thuế tránh, ..) . Điều này kết thúc! Người giám hộ người
giám hộ pháp dựa trên 'Luật-Đấng Ban manifest' thay thế nó.

Bất công trẻ: đập, cầu xin, gạ gẫm, lao động, kích dục, mại dâm, đi
lính, đánh bom tự sát, ...
Bất công con là những hình thức tồi tệ nhất của sự bất công, thất bại đoàn kết
comm-. Nó kết thúc! Có tội phải chịu trách nhiệm!

Phụ nữ bất công: bạo lực gia đình, khoảng cách lương, hiếp dâm, mại
dâm, tôn giáo, quấy rối tình dục, nô lệ, ...
Phụ nữ bất công, một sự thất bại của cộng đồng được giải quyết! Có tội phải
chịu trách nhiệm!

Bất công cộng: Tham lam, trục lợi, giàu có, chất thải, elitism, Wealth Apartheid. Cộng
đồng bất công được giải quyết! Có tội phải chịu trách nhiệm!

Xấu Luật bất công: Freehold, quyền tác giả và Bằng sáng chế (Intellectual- tuệ) , Tư
nhân hóa các tiện ích, thuế được khấu trừ Donation, ... Luật xấu bị thu hồi! Tính ngược
trở lại 0.1.1.1! Tái án (bắt buộc) .

Tham nhũng Luật bất công: Ngoại giao Immunity, Double Jeopardy, Plea-thương
lượng, miễn dịch, Thời Hạn chế, Privilege, ...
Luật tham nhũng bị thu hồi! Thu hồi được tính ngược trở lại 0.1.1.1 (2004/01/01)

Tái án (bắt buộc) .
Bất công tôn giáo: sống độc thân, cắt bao quy đầu, exorcising, sự tha
thứ, lạm dụng tình dục, lạm dụng tình dục, đặc quyền, sacrefice, phụ
nữ phân biệt đối xử, ...

Tố cáo, Shun bất công tôn giáo và trở thành giám
sát-Guardian! Giữ giáo sĩ chịu trách nhiệm.
Mỗi người có một sự bất công đạo đức & Civil-Duty đến cuối. Giữ người chịu trách nhiệm là
nguyên nhân & ảnh hưởng của sự bất công. Thay Govern- ment cho phép sự bất công. Giữ các
chính trị gia có trách nhiệm.
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Bất công quản lý: Ám sát, phân corrup-, thi công, xâm nhập, tra
tấn, bạo ngược, wealth- phân biệt chủng tộc, ... Thay Tyranny với
nhiều lựa chọn 1 quá khứ bài tự do bầu Ban Gover- Nance. Truy
tố Tyranny: CÔ / R7 Quản rằng ám sát, thực hiện, xâm nhập, tra
tấn là ác được tái đặt & lồng , CÔ / R7 Tham nhũng & Wealth-ApartQuản HEID được thay thế & truy tố: CÔ / R6

ZEROTOLERANCE đến Bất công!
Các liên kết của 'Chain of Evil' được mở rộng bởi nhiều linketts ác:
Người nổi tiếng-thể thao ~ Tín dụng nhà cung cấp ~ Gian dối-bao bì ~ tài sản ~
Quyền sở hữu nước ngoài ~ nhượng quyền thương mại ~ được miển thuế ~ Toàn cầu hóa ~

Trung tâm mua sắm ~ Tránh đánh thuế ~ không kiếm được ~ liên hiệp ~ trường đại học

~ Từ thiện ~

Người nổi tiếng-Sport là một phần của nền văn hóa của Chain of Evil.
Tham nhũng tham lam elitist & giải trí lợi nhuận thúc đẩy. Đó là ment entertain- có lợi
cho người chán nhàn rỗi giàu có. Chuyển hướng dưới đặc quyền chú ý ra khỏi nhận
ra cách khai thác thực tế.
Sport-Danh nhân, nghệ sĩ ưu tú người làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng, phá kỷ
lục & được tôn thờ (Thần tượng) . Một nhu cầu của người tham gia thể thao là để có
được sự công nhận elitist + tài trợ

(Trục lợi ăn thịt ký sinh) & Media vô giá trị đồng lõa đã tạo ra một
sự gớm ghiếc: ' Người nổi tiếng-Sport '.
Người nổi tiếng-thể thao người tham gia, được trả tiền

(Trực tiếp, trợ cấp, bảo trợ, ..) giải trí chuyên
nghiệp. Ví dụ. Nội quy Foot Úc
- bóng, Auto-đua, Base-bóng, bóng rổ, Quyền anh,
Cờ vua, Cricket, Đạp xe, Golf,
Ice-hockey, Gran-Prix, sân banh, Horse- đua, xe
máy-Racing, Olympic, Para-Olympic, Bóng bầu dục,
Bóng đá, Bơi, Tennis, du thuyền, Winter Olympic,
Wrestling, ...
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Người nổi tiếng-thể thao cần các cơ sở mục đích xây dựng

(Hall, Sân vận động ..) , cơ sở hạ tầng (Đường sắt..) .

Đây nguồn lực cộng đồng chất thải & thường tạo dài hạn (Shire)
món nợ. Những thiết bị là một thải Năng lượng & tạo ra rất
nhiều rác. Dừng xây dựng các cơ sở này và phá hủy hiện có.

Những sự kiện giải trí cung cấp, Rượu, Cola, thức uống ngọt khác, cờ bạc và không lành
mạnh thực phẩm (Béo ngậy, béo, mặn) thường kèm theo bạo lực (Hành hung, cơn thịnh nộ,
các đối tượng ném, phá hoại) . Sự kiện này tạo ra rất nhiều rác (Chai, lon, thực phẩm, giấy,
nhựa) mà cần lưu trữ (Landfil) . Cờ bạc dẫn đến tội phạm: Gian lận (Nobling, gian lận kết quả,
..) .

Người nổi tiếng-thể thao là một nguyên nhân chính gây
Shopping-Nghiện. Marketing tạo ra nhu cầu bằng cách sử dụng
trung thành với thần tượng địa phương (Linh Sport) lái xe mua
sắm-ddiction (Bánh răng, rác, paraphenelia) . Bạn là một kẻ ngốc
trả quá nhiều cho quần áo & giày dép !!! Fan cư xử như Zombies (Mindless)
.

Người nổi tiếng-thể thao thông qua tài trợ tăng
Nghiện ngập: Rượu, hút thuốc, cờ bạc, Mua sắm,
ma túy, ... Những Nghiện là một gánh nặng cho cá
nhân, gia đình và cộng đồng.

Sport-Người nổi tiếng Tham lam-Media sáng tạo để tăng lợi nhuận cho bản thân & tham
lam-trục lợi khác (Cửa hàng rác thực phẩm, cung cấp dịch vụ cờ bạc, các nhà sản xuất rượu,
khiêu dâm, các nhà sản xuất thuốc, mại dâm ...) . Khi sự phổ biến của một người nổi tiếng suy
yếu họ sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng một người nổi tiếng mới.

Sự cần thiết phải ở lại phổ biến, để giành chiến thắng dẫn Sport-Linh tinh để khám phá tối phía họ. trái
với đạo đức (Ngoại tình, Khỏa thân, khiêu dâm) được sử dụng để đạt được sự chú ý. lạm dụng chất gây
nghiện (Rượu, thuốc, Steroids,
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thuốc) được sử dụng cho căng thẳng & để theo kịp
các buổi biểu diễn. Các tham lam vô giá trị truyền
thông sử dụng hành vi này để tăng lợi nhuận và
cuối cùng để đổ người nổi tiếng mà họ tạo ra.

Sử dụng Sport-Linh như roll-mô hình & Idols, là không thể chấp nhận. Linh tinh Sport là những thần
tượng giả họ xúc phạm 1GOD. Các nhà giáo dục người thúc đẩy người nổi tiếng-thể thao được thay
thế. Bậc cha mẹ cho phép con cái của họ để chơi Linh tinh nổi tiếng-thể thao & thờ phượng Sport là
cha mẹ xấu vô trách nhiệm. Cộng đồng tái giáo dục là những bậc cha mẹ xấu.

Thể thao là giải trí thời gian vui chơi giải trí là một sở thích không hoạt động. Lười biếng (câm)

Học bổng Đại học sinh viên get của (Thể thao) . Đại học, tài trợ & Truyền thông vô giá trị tạo ra
lười biếng, câm vô dụng Sport-Cebrity. Điều này kết thúc.
Đại học bị đóng cửa, tài trợ kết thúc, tắt vô giá trị truyền thông, thể thao nổi tiếng được một công
việc lương thấp.

End nổi tiếng-Sport, phá hủy địa điểm ..
Thay thế bằng sự tham gia của cộng đồng Hoạt động cộng đồng giải trí.

Tín dụng - P rovider> P redator - le nd er > Lo một - cá mập Cung cấp tín dụng (Thẻ,
cho vay, thế chấp) vì lợi nhuận là atory pred- vay một 'Vay-Shark' hoạt động. Ăn thịt ing
lend- được phép & khuyến khích tham nhũng tội phạm Gover- nment. bọn tội phạm sử
dụng ăn thịt-cho vay (Nợ-collector)
để thu thập tín dụng của họ.

Tín dụng cho Ends lợi nhuận! Đó là các nhà cung cấp đều
đóng cửa và bị truy tố, CÔ / R6 Chính phủ cho phép và /
hoặc khuyến khích cho vay cắt cổ được replac- ed, truy tố, CÔ
/ R6
Giám sát-người giám hộ bỏ qua các khoản vay không lãi suất không thể thực thi. Bạn chỉ phải trả lại số
tiền cho vay (Không mất phí, không có lãi) . Bạn không cần phải trả lại nếu bạn không thể làm như vậy.
Nếu bạn làm thế, khi bạn có thể, không phải trả lại hơn 10% so với mức lương hàng tuần của bạn.

Nợ thu được đóng cửa và lồng CÔ / R6
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Deceitful- Bao bì ( Người tiêu dùng gian lận) CÔ/ R3
nền kinh tế lợi nhuận định hướng cho phép tội phạm vô đạo đức ' Bao bì Deceitful- ( Gian lận
người tiêu dùng) '. Người tiêu dùng cần được bảo vệ khỏi gian dối, không trung thực & tham
lam trục lợi nhà sản xuất, nhà sản xuất & bán lẻ người sử dụng 'dối trá-bao bì' (Xuống kích
thước nội dung) lợi dụng (Rip-off) của người tiêu dùng.

Các ví dụ về cách hệ thống gian dối, không trung thực & tham lam làm việc.
Một sản phẩm được sản xuất đi kèm trong một gói 0.440kg sử dụng nhãn hiệu của họ. Các sản phẩm
tương tự cũng được dán nhãn là một nhà- nhà bán lẻ thương hiệu, nhưng nội dung gói được giảm xuống
còn 0.415kg. Này được thực hiện để các nhà bán lẻ có thể bán của họ tại nhà thương hiệu với mức giá
thấp hơn so với các thương hiệu facturer manu-. Điều này là để đánh lừa (Gian dối, không trung thực &
tham lam lừa) người tiêu dùng nghĩ rằng các nhà thương hiệu là một món hời vì giá thấp hơn của nó.
Trong khi thực tế, bởi vì người tiêu dùng được ít sản phẩm không có tiết kiệm & đôi khi người tiêu dùng
trong thực tế kết thúc lên pay- ing hơn. Người tiêu dùng gian lận !!! CÔ / R3

1 nhà sản xuất gói sản phẩm của mình trong một gói 0.440kg. Nhãn hiệu khác sử dụng bao bì
kích thước tương tự nhưng trong một cách gian dối, không trung thực & tham lam chỉ đặt
0.425kg sản phẩm. Nếu sản phẩm được bán với mức giá tương tự, các nhà sản xuất thứ 2 làm
cho lợi nhuận cao hơn và người tiêu dùng được ít sản phẩm cho cùng một lượng tiền chi tiêu.
Người tiêu dùng đã bị lừa dối. Nếu nhà sản xuất thứ 2 bán với mức giá thấp hơn, sản phẩm của
mình trông giống như một món hời. Bởi vì có ít pro

- ống trong gói thầu số 2 do đó nó nên được bán với giá ít hơn, không làm cho nó một món hời
nữa. Các nhà sản xuất hy vọng lần thứ 2 trong một, dis- cách trung thực & tham lam dối trá, mà
người tiêu dùng sẽ không kiểm tra trọng lượng từ bao bì của ông trông giống như sản phẩm cạnh
tranh. gian lận Consumer-! CÔ / R3

Bao bì đi kèm thường có ít hơn nội dung đầy đủ (Quá khổ packag- ing) . Ví dụ: Bao bì
được thiết kế để giữ 6 hạng mục nhưng chỉ chứa 5.
lừa đảo này có nghĩa là để lừa dối người tiêu dùng trong việc tin họ nhận được nhiều hơn thì họ thực sự nhận
được! Người tiêu dùng gian lận !!! CÔ/ R3

Nhận ít> trả thêm! Một nhà sản xuất bổ sung thêm ít muối và / hoặc đường.

Nhãn sản phẩm 'Giảm' & phí nhiều hơn nữa! Giảm là để truyền đạt cho
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người tiêu dùng có thêm chi phí (Một cái gì đó lấy ra, giảm) . Do đó với giá cao hơn là
cần thiết. Không Đúng vậy, không có thêm chi phí. Nhà sản xuất đưa ít trong, vì vậy
giá phải thấp hơn. gian lận Consumer- !!! CÔ / R3

hàng hóa nhập khẩu đóng gói để trông giống như sản phẩm của địa phương. Người tiêu dùng gian lận

CÔ / R3 . sản phẩm địa phương đóng gói để tìm nước ngoài, nhập khẩu.
Người tiêu dùng gian lận CÔ / R3 .

Phải-Do: Chính phủ là để tiêu chuẩn đóng gói kích thước nội dung:
chất rắn [ gram ( g ) / kg ( Kilôgam ) / tấn ( T ))],
chất lỏng [ ml ( ml ) / lít ( l ) / Kiloliter ( Kl )]. 1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g > 500 g > 1 Kilôgam
> 2 Kilôgam > 5 Kilôgam > 10 Kilôgam > 20 Kilôgam > 50 Kilôgam > 100 Kilôgam > 200 Kilôgam > 500 Kilôgam
> 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 > Chuẩn phải áp dụng đối với thương mại, công nghiệp,
đóng gói cá nhân.

Chú thích! biện pháp Imperial là lỗi thời. Bao bì cũng có thể tái chế.
PS-1 ( Bao bì đạt tiêu chuẩn) bao gồm nhu cầu của người tiêu dùng: Thành thật mà nói một cách dễ
dàng để so sánh với số lượng sản phẩm & bao bì. trọng lượng rắn (G / Kg / T) & Trọng lượng chất
lỏng (Ml / l / Kl) đóng gói, phân phối & bán ở số lượng hiển thị trong bảng. Bao bì là để được tái chế.

Kết thúc Gian dối-Bao bì
Thành lập UCG PS-1 ( Bao bì đạt tiêu chuẩn)
hướng dẫn người tiêu dùng

trọng lượng rắn & chất lỏng cần phải chứng minh giá cho 1 kg / 1 lít để so sánh giá + trọng lượng
thực tế và giá cả.

Các sản phẩm với kg / l thấp nhất giá là ' Món hời'.

-1 PS bao bì đạt tiêu chuẩn hỗ trợ
trừng phạt dối trá-Bao bì
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tài sản ( Di sản)
Trong một tham lam ích kỷ hướng Xã hội khi cái chết của một kép nghĩa cá nhân người
ta thường truyền lại vị trí, sức mạnh & sự giàu có.
Tạo một Elite của chưa được hưởng không xứng đáng vị trí, sức mạnh & sự giàu có. Hành vi
này là nguyên nhân & ảnh hưởng của Wealth

Wealth-Apartheid, một tội ác, CÔ / R6 Chú thích! chấp nhận một sản cũng
đòi hỏi phải chấp nhận quá khứ nợ, cảm giác tội lỗi và trách nhiệm giải trình!

Thừa kế vị trí kết thúc. Nó được thay thế bằng chương trình khuyến mãi bởi kinh nghiệm work- + nghiên
cứu sâu hơn + thâm niên.

Thừa kế quyền lực kết thúc. Nó được thay thế bằng Ủy ban tự do đa ứng cử viên bầu.

Lãnh đạo bởi 1 là chế độ độc tài (Di truyền / Chính trị) nó kết thúc. Lãnh đạo của Uỷ ban bầu là
công bằng.
Thừa kế Kết thúc sự giàu có. Tất cả đều đi vào doanh thu của Chính phủ.

qua giám sát-người giám hộ trên tri thức liên tục, truyền thống, rabilia memo-, niềm tin .. qua
giám sát-người giám hộ về tinh thần cộng đồng và trách nhiệm. qua giám sát-người giám
hộ trên triết lý của 1GOD

1FAITH 1Church. Họ cũng truyền dẫn của họ, ' Luật-Đấng

Ban Manifest'.
Quyền sở hữu nước ngoài ( phản quốc) CÔ / R7
Cho phép đầu tư nước ngoài để kiểm soát, khai thác, sở hữu, cướp bóc là Phản quốc!

Chính phủ cho phép đầu tư nước ngoài để tận dụng lợi thế (Rip-off) Người dân địa phương của là
phạm tội phản quốc (tội ác) . Chính phủ được thay thế & truy tố. CÔ / R7 Sở hữu nước ngoài kết
thúc mà không bồi thường.

Ví dụ về cách sở hữu nước ngoài phản quốc làm việc:
Quyền sở hữu nước ngoài thay đổi, tham nhũng & phá hủy địa phương: văn hóa, việc làm, truyền
thống, các giá trị ... Sở hữu nước ngoài plunders địa phương: tài sản Intellectual-, bí quyết, Tài nguyên,
Wealth ... Kết thúc sở hữu nước ngoài. Mậu dịch tự do kết thúc.

Quyền sở hữu nước ngoài ổ lên giá đất & bất động sản. Chế tạo
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họ không giá cả phải chăng cho 1 st người mua nhà'. Tăng vô gia cư .. Sở
hữu nước ngoài của 'Freehold' (Đất / bất động sản) Kết thúc. Nó được bị tịch
thu mà không bồi thường.
Quyền sở hữu nước ngoài các đơn vị kết quả ở các vị trí lãnh
đạo nước ngoài. Từ chối người dân địa phương để giữ những vị
trí này. Giảm promoti- về cơ hội và tình trạng thất nghiệp ngày
càng tăng ..
Dumming xuống của cán bộ địa phương. Điều này kết thúc!

Quyền sở hữu nước ngoài kết quả sản xuất nhập khẩu nguồn cung cấp của họ. Thay vào đó
thì mua ở địa phương. Cũng sở hữu trí tuệ tại địa phương được thực hiện ở nước ngoài! Sở hữu
nước ngoài sản xuất đầu! CÔ / R7

Quyền sở hữu nước ngoài của Entertainment làm xói mòn tài năng địa phương và các cơ hội
của họ. Tẩy não người dân địa phương để trở thành nhân bản văn hoá, ngoại mất tổ chức của
họ. Nước ngoài sở hữu Entertainment là mối đe dọa lớn nhất đối với văn hóa địa phương,
phong tục, phương ngữ & truyền thống. Nếu bạn đang theo dõi American giải trí Mỹ. Nếu bạn
không phải là, không xem giải trí Mỹ. Sở hữu nước ngoài vui chơi giải trí kết thúc!

Quyền sở hữu nước ngoài dẫn đến sự giàu có địa phương đi ra nước ngoài. Rời người dân địa phương
nghèo & cơ cực. Thạc nước ngoài sở hữu chức nông dân địa phương. Sở hữu nước ngoài kết thúc! CÔ / R7

Quyền sở hữu nước ngoài của thương hiệu sử phá hủy doanh nghiệp địa phương, Ness unique- & đa dạng. Phá
hoại truyền thống địa phương buộc văn hóa nước ngoài không phù hợp về cộng đồng địa phương. Phản bội
người dân địa phương. Nhượng quyền thương mại nước ngoài kết thúc!

Quyền sở hữu nước ngoài các nguồn tài nguyên dẫn đến sự nước ngoài sở hữu bán tài nguyên với giá rẻ
về nước mình xuất xứ mang lại lợi ích cho họ. Robb- ing người dân địa phương của Bộ Tài & sự giàu có của
họ. Người nước ngoài để cho sở hữu tài nguyên địa phương là tội phản quốc, CÔ / R7

Quyền sở hữu nước ngoài sản xuất thực phẩm & thực phẩm phân phối.
Kết quả: sản lượng lương thực phục vụ cho người dân địa phương lại xuất khẩu với từ chối xuất khẩu với giá cao. Ngoài
ra một số thực phẩm địa phương sẽ được thay thế bằng một chế độ ăn uống ngoài. Sở hữu nước ngoài của sản
xuất lương thực & thực phẩm tion distribu- đầu! CÔ / R7

35

1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

Quyền sở hữu nước ngoài Media là một cuộc xâm lược một cách lén lút. phương tiện truyền thông nước
ngoài ảnh hưởng đến người dân địa phương vì lợi ích của người nước ngoài. Phá hủy địa phương Văn hóa, Di
sản & Truyền thống, làm hư Các chính trị gia và Chính phủ. Chính phủ thua chủ quyền của họ & betrayes
người dân địa phương, phản quốc, CÔ / R7

Quyền sở hữu nước ngoài thường dẫn đến tống tiền. Ngoại Multinatio- NAL đòi hỏi một chính
phủ cung cấp cho họ tờ rơi, thuế tự do & nguồn nhân công rẻ. Chính phủ đang bị đe dọa rằng
nếu nó không đầu hàng với nhu cầu nước ngoài chủ sở hữu. Họ sẽ tìm thấy một chính phủ mà
không đáp ứng nhu cầu của họ và di chuyển hoạt động của họ ở đó. Ví dụ như Úc Government thường xuyên trả tiền (100 triệu) ra cho các công ty đa quốc gia xe nước ngoài. Họ gửi nhà
& tăng cổ đông nước ngoài của họ cổ tức tiền thưởng chấp hành. Chú thích! Úc cuối cùng nói
không với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài tống tiền. các nhà sản xuất xe hơi (Ford, General
Motors, Toyota) nhà máy đóng & giám sát-Guardian không sử dụng phương tiện giao thông từ
các công ty này, họ không thể tin tưởng.

Không khoan nhượng đa quốc gia !!!
Quyền sở hữu nước ngoài Có thể vì sự phản bội của Chính phủ tham nhũng. Chính
phủ & Chính phủ nhân viên tạo điều kiện phản bội này sẽ được thay thế & truy tố vì
'phản quốc': CÔ / R7 .

Phải-Do:
Hủy bỏ sở hữu nước ngoài của: Tài sản, doanh nghiệp, sản xuất, tiểu học-sản xuất,
tài nguyên, Real-Estate, sở hữu trí tuệ, đất! Nếu không có đền bù.

Lập pháp, nước ngoài sở hữu, một tội phạm: tội phản quốc, CÔ / R7 .
Tài sản, doanh nghiệp, toàn quyền sử, IP, nguồn lực đã thuộc sở hữu của người nước
ngoài bị tịch thu mà không bồi thường.

Thay thế các doanh nghiệp nước ngoài với cron
(Cộng đồng Chạy nước không- phi lợi nhuận) !

Hỗ trợ cron! Shun ty đa quốc gia!
Thay thế & truy tố (Phản quốc) Chính phủ & Chính phủ ees employ- cho phép hoặc
khuyến khích sở hữu nước ngoài! CÔ / R7 Sở hữu nước ngoài là một cuộc xâm lược &
nghề nghiệp mà không sử dụng quân sự
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lực lượng. Bảo vệ cộng đồng của bạn từ mối đe dọa này.

Chỉ cho phép nhập khẩu mà không cạnh tranh hoặc thay thế hàng hóa và dịch vụ địa
phương. Khuyến khích sản xuất & dịch vụ địa phương để tránh việc phải nhập khẩu. tự
túc tỉnh là kỹ thuật sống sót tốt nhất.

'Hủy bỏ sở hữu nước ngoài'
'TIẾT KIỆM Local JOBS'
nhượng quyền thương mại ( Mô hình kinh doanh: Cloning) CÔ / R6
nhượng quyền thương mại là một hệ thống nhân bản thị Greed / trục lợi. Đó là sử dụng một mô hình
kinh doanh đặc biệt hơn so với máy nhái của chính nó. Nó được thiết kế cho tầm thường tư bản chủ
nghĩa trục lợi nhỏ. Để lây lan ung thư như (Globali- zation) trên hành tinh. Khách hàng mất identy của
họ. Họ nhìn & ăn giống nhau ở NewYork hay Berlin. Zombies mindless. Điều này kết thúc!

Nhượng quyền thương mại là Cloning là một bản sao mindless rẻ.

Toàn cầu hóa là Chống 1GOD!
nhượng quyền thương mại phá hủy truyền thống địa phương, văn hóa, độc đáo & diversi- ty. Hầu
hết các thương hiệu sử là 'Mỹ' hoặc dựa trên hệ thống của Mỹ-Marketing. Họ cung cấp các sản phẩm
thường không lành mạnh: Ví dụ Junk-Thực phẩm-cửa hàng, Mỹ & Văn hóa-nhái của họ là nguyên
nhân chính của 'Diabetes'-Plaque,' Obese- Plaque (Mỡ-người) ', Blood-áp-dịch cao, mụn ...
Nhượng quyền thương mại phá hủy Ẩm thực địa phương, thời trang ... Cộng đồng & Govern- ment cho phép
nhượng quyền thương mại nước ngoài để hoạt động phản bội ẩm thực địa phương, di sản, truyền thống & dân
số, CÔ / R7

nhượng quyền thương mại phá hủy sự đa dạng bằng cách bán 'thiết kế-quần áo'. Những bộ quần áo
đồng phục (Quần jean..) đối với những người phản bội văn hóa & di sản của họ, mindless, nguyên thủy,
máy nhái câm. Shun những núm vú cao su!
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nhượng quyền thương mại là nguyên nhân chính cho Shopping-Trung tâm. Nhượng quyền thương mại được
dưới nhân viên & sử dụng kém đào tạo theo lương (Hậu bối, casuals)

cán bộ. Mua sắm-Trung tâm (Người nghiện mua sắm thiên đường) là gây lãng phí năng lượng lớn, những
người cần gây ô nhiễm hơn điện trạm. Họ cũng tạo ra rất nhiều rác. Đóng tất cả các thương hiệu sử!

nhượng quyền thương mại với tiếp thị khéo léo của họ (Khai thác sự yếu đuối của con người và cả tin) là
nguyên nhân chính cho chứng nghiện: Shopaholic & Gát

- được Junky! Nhượng quyền thương mại là dưới nhân viên, sử dụng đào tạo kém under- đàn em trả tiền,
casuals. Dịch vụ khách hàng là người nghèo hoặc không tồn tại. Hầu hết 'rẻ' & là 'bán hàng' gian lận!

Giám sát Guardians tin rằng Nhượng quyền thương mại là Chống 1GOD vì nó hủy hoại 1GOD
của thiết kế độc đáo địa phương & đa dạng.
Nhượng quyền thương mại là thách thức toàn cầu 1GOD của Chống toàn cầu hoá.

Phải-Do:
tịch thâu ( không bồi hoàn) tất cả các thương hiệu sử & chuyển đổi chúng sang địa phương cron ! Trừng
phạt Tham lam Franchisee lồng họ, CÔ/ R6
Hỗ trợ kinh doanh truyền thống độc đáo của địa phương (Chuyển đổi sang cron) .

Bảo vệ di sản cộng đồng của bạn:

Phản đối nhượng quyền thương mại, Toàn cầu hóa &

Quyền sở hữu nước ngoài

được miển thuế đất công cướp từ cộng đồng ... CÔ / R6
được miển thuế đất được đất công cướp từ cộng đồng do Chính phủ tội phạm Rupt
cor- (Chính phủ tội phạm tham nhũng cần Remo
- ving & trừng phạt) . chính phủ tội phạm tham nhũng hoặc cho đi đất (Ngồi xổm) hoặc bán nó
cho tội phạm tham lam, ký sinh, ăn thịt, chuyên nghiệp
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- fiteers (Đất-nhà đầu cơ) . Đất đầu cơ là ký sinh trùng cần Rehab: CÔ/ R6 End
Freehold! Hỗ trợ Shire Land sở hữu!
được miển thuế đất được sử dụng bởi các nhà đầu tư để đầu cơ

(Canh bạc) hy vọng để lái xe lên giá bất động sản (Profi- teering, khoản
chênh lệch giá) phủ nhận một cộng đồng afford- nơi trú ẩn có thể. Các nhà
đầu tư cũng sử dụng đất vô thời hạn đối với tội phạm về thuế tránh (Âm-bánh
răng) , CÔ/ R6

Một số nhà đầu tư xây dựng tòa nhà mỏng manh & phí trên thuê
giá. Những người không thể trả tiền trở thành vô gia cư. Đầu tư tài
sản là không thực sự mua cho thu nhập cho thuê nhưng sử dụng
như thuế evas- ion. Kết quả phân rã sống của con người (Người di
chuyển ra khỏi gián & loài gặm nhấm di chuyển theo) . tài sản lỏng
lẻo khu ổ chuột-chúa mà không bồi thường và được lồng, CÔ/ R6

được miển thuế đất là đất sở hữu tư nhân. Tước sử dụng cộng đồng của đất vì lợi ích của tất cả.
được miển thuế (Không xâm nhập) phủ nhận việc sử dụng của tất cả các bãi biển, hồ & sông mặt
tiền, phủ nhận dã ngoại trên sân golf, ...

'Wealth-Apartheid'. Nó kết thúc! CÔ/ R6

1GOD tạo Planet Earth để được sử dụng & được hưởng bình đẳng của tất cả các dân. Freehold
đất & nhà ở thuộc sở hữu tư nhân được xúc phạm đến 1GOD. Freehold Kết thúc!

Phải-Do:
Tất cả đất đai thuộc sở hữu của phần đất của bá tước ( Chính quyền địa phương) . Freehold đất bị đánh
cắp hàng hóa. Shire phải trả không bồi thường khi Chuyển giao danh hiệu chiếc nhẫn. Chủ đầu cư ngụ có
thể ở trong nhà cho đến khi họ muốn di chuyển hoặc chết. Sau đó, Shire mất kiểm soát (Không có động
sản cho bất động sản) .

Bất động sản đầu tư cả đất & Các tòa nhà đang nắm quyền kiểm soát mà không bồi thường thiệt hại
do phần đất của bá tước . Chủ đầu tư đang bị truy tố vì 'tội phạm chống lại cộng đồng' CÔ/ R6 Đầu tư
tài sản kết thúc!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!
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Toàn cầu hóa không phải là một phần của mệnh nhân loại.
1GOD làm cho nó rất rõ ràng rằng toàn cầu
hóa không phải là một phần của mệnh nhân
loại. 1GOD

niềm tin trong 7Tribes phát triển một cách độc
lập và riêng biệt (Bản đồ) .

1GOD muốn nhân loại để

'STOP' TOÀN CẦU !!!
loài người nên không ' DỪNG LẠI' toàn cầu hóa rồi
1GOD sẽ đóng vai trò. Đừng tức giận 1GOD chú ý 1GOD của

cảnh báo: Sự nghiền của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, cuộc
khủng hoảng tín dụng Mỹ, Cityof London Brexit.

Toàn cầu hóa là một phần của chuỗi of Evil. Toàn cầu hóa đã được hija- cked bởi trục lợi tham lam
được sử dụng cho Kim tự tháp của họ bán marke- ting (Thương mại tự do) để giữ lợi nhuận ngày
càng tăng cho đến khi họ chạy ra khỏi ies countr- & tài nguyên. Thương mại tự do toàn cầu hoá là
nó được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp NAL multinatio- khai thác lao động, màu đen-mail & phá
hoại govern- ment. các doanh nghiệp đa quốc gia làm suy yếu chủ quyền của một quốc gia. Dẫn
đến tham nhũng & khai thác! Tháo dỡ ty đa quốc gia con- tài sản fiscate mà không bồi thường và
biến thành địa phương Cron.

Trục lợi tham lam đã thành lập tổ chức công tác tuyên truyền: G20
(Tham lam Hai mươi, nguyên nhân chính của tình trạng ô nhiễm) , G8 (Tham lam Tám, WealthApartheid) , IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế, toàn cầu vay-cá mập) , WEF (Diễn đàn Kinh tế Thế giới,
Greeds' publizist) , WTO (Tổ chức Thương mại Thế giới, nguyên nhân của Wealth-phân biệt chủng
tộc) , .. Những bộ não tổ chức

- rửa công chúng rằng tham lam là tốt, lợi nhuận là tốt & Toàn cầu hóa là câu trả lời cho tất cả những
vấn đề của chúng tôi. Thực tế là toàn cầu hoá được sử dụng cho costcutting. Bằng cách di chuyển
vào các nước đó có một cấu trúc chi phí thấp hơn. Sa thải người trong một khu vực & sử dụng nô lệ
lao động trong một. Đây Kết thúc. của, các tổ chức chính phủ, cá nhân phải chịu trách nhiệm!

Giảm chi phí được thực hiện bằng cách sử dụng trẻ em dưới độ tuổi ở khu
vực làm việc không an toàn ngươi unheal-. Họ được trả tiền đầy đủ thiếu
ăn làm việc nhiều giờ mà không nghỉ giải lao, mà không cần quyền lợi
nghỉ, không lợi cho sức khỏe. Bỏ lỡ những kinh nghiệm thời thơ ấu, playing & giáo dục. Trong khi trục lợi tham lam đang cười
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tất cả các cách để các ngân hàng ca ngợi họ Idol 'Toàn cầu hoá'. Ác này kết thúc! CÔ/ R6

Trong trường hợp trẻ em không có sẵn khác dưới lớp là nữ sử
dụng. Nữ được điều trị thường tồi tệ hơn. Trong khi làm việc
dưới điều kiện vô nhân đạo giống như những đứa trẻ nhiều
phụ nữ cũng phải cung cấp quan hệ tình dục (Bị hãm hiếp) .
Nhiều nam giới cũng được khai thác nhưng thường không xấu như trẻ em &
phụ nữ. Ác này kết thúc! CÔ/ R6

End Toàn cầu hóa, hỗ trợ 7 tỉnh độc lập: Châu
Phi, Amazonia, Mỹ, Europa, Mông Cổ, Châu
Đại Dương, Persindia.
Tất cả các nguồn nước quốc tế kết thúc. Họ
được chia giữa 7 tỉnh.
Đây là tiêu chuẩn mới.

Phải-Do:
Tất cả các tổ chức toàn cầu: chính trị,
quân sự, thương mại, ment Entertain-,
Sport đang đóng cửa. Dân cư Dừng (Không
chuyển sang tỉnh khác) . Không có ngày
nghỉ đi đến các tỉnh khác.

Không văn hóa toàn cầu. Tổ chức toàn cầu, CN (Commonwealth Quốc
) , FIFA (bóng đá) , G20, G8 (Gây ô nhiễm) , IMF (Khoản vay-cá mập) , IOC (Olym
- pics) , NATO (Lính đánh thuê tội phạm chiến tranh) , OPEC (Gây ô nhiễm) , Liên Hợp Quốc
(United Nations Bringer của sự đau khổ, đau khổ, tàn phá, chết chóc) , .. là Anti-1 THƯỢNG ĐẾ. Chúng
được đóng xuống.

Liên bang của Quốc ( CN) được thành lập bởi cướp biển Anh để cướp
bóc, lan rộng chế độ nô lệ và nô lệ lao động. Hôm nay (CN) có chế độ
bù nhìn (Chính phủ) mà hỗ trợ dering plun- của đất nước của họ vì lợi
ích của người Anh di truyền Tyrant. CN bị giải thể & các dân tộc giải
phóng.
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FIFA một tổ chức nổi tiếng-Sport tham nhũng. nguồn lực cộng đồng
chất thải. Được đóng, bị truy tố: CÔ/ R6
Địa điểm của FIFA đang bị phá hủy, đất đai được sử dụng người hưởng hơn

- cial bởi cộng đồng. Pro-Sport Kết thúc!
IOC chạy một rạp xiếc (Olympic) , Nhận nước để lãng phí Billi
- Tiện ích trên vui chơi giải trí freakshow. Giải trí phấn đấu cho elit
- ism sử dụng bổ sung quy phạm pháp luật và bất hợp pháp trở thành freaks biểu diễn
không tự nhiên. Olympics được Greed hướng lãng phí nguồn lực khan hiếm cần thiết để
xoá đói giảm nghèo. Một mặt kinh dị

- chương trình đã được thêm vào Paralympic ở đây vô hiệu hóa là mock- ed. Shut + CÔ/ R6 Địa
điểm IOC của đang bị phá hủy, đất đai được sử dụng có lợi hơn bởi cộng đồng. Tất cả kinh phí
để đầu vận động viên. Mỗi thành viên trong quá khứ và hiện tại của 'IOC' get, CÔ/ R6

NATO Quân đội châu Âu Mercenary phục vụ Mỹ bắt nạt & khai thác toàn cầu.
NATO giết chết thường dân & phá hủy cơ sở hạ tầng & hộ gia đình. Nó được hòa
tan & Chiến tranh của nó

- tội phạm & Quân nổi dậy được lồng: CÔ / R7 NATO với vũ khí của khối lượng
hủy diệt: Một (Atomic) , B (Bacterio- logic) , C (hóa chất) là mối đe dọa chính đối
với sự tồn tại của con người.

OPEC một Oil-Cartel giữ nhân loại để đòi tiền chuộc! Cartel bị giải thể &
các thành viên bị truy tố: CÔ / R6 .
Đốt dầu kết thúc! Biến dầu vào đầu nhựa!
LHQ phục vụ lợi ích cá nhân của những nước có quyền phủ quyết ngay. Các quốc gia này, là
những cánh tay-đại lý lớn nhất phủ nhận hòa bình nhân loại.
Liên Hiệp Quốc đã thất bại trong nhân loại. Nó đã không ngừng:

Lao động trẻ em ( Nội dung khiêu dâm, đi lính, làm việc)
sự ô nhiễm ( Bầu không khí, không khí, đất, không gian, nước)

Tyranny ( Cha truyền con nối, chính trị, tín dụng, lợi nhuận, sự giàu có)

Biến đổi gen
(Động vật, Micro-sinh vật, thực vật, con người)

Nô lệ ( trẻ em, nợ, người lớn, mại dâm, công việc trả tiền đầy đủ)

Chất thải ( Disposables, junkproduction, quá sản xuất, bao bì)
Wealth-Apartheid ( Động sản, In-lý, thuế avidance, Thuế nơi trú ẩn)
Vô gia cư ( Vay-Cá mập, Slumlords, Wealth-Apartheid)
Đói ( Over-tưới, ô nhiễm nước ngọt, nước thải tươi)
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sự có lời ( Cartell, vốn tăng, độc quyền, overprice, hàng rào)
Nghèo nàn ( tín dụng, phân biệt đối xử, thất nghiệp, sự giàu có, phân biệt chủng tộc)

nội dung khiêu dâm ( Người lớn, Động vật, trẻ em, tình dục đồng giới, nam lẫn nữ)

diệt chủng ( thảm sát: chính trị, chủng tộc, tôn giáo, ..)

nghiện
(Rượu, Ma Túy, cờ bạc, Ăn quá nhiều, Mua sắm, hút thuốc)
LHQ bị giải thể! Loài người bao trùm 'Luật-Đấng Ban Manifest'

Toàn cầu hóa làm xói mòn 1 GOD thiết kế.
Toàn cầu hóa giận 1 THƯỢNG ĐẾ!

Mua sắm-Center / Mall ... các Capitalist-bán lẻ-system
of Greed, lợi nhuận, chất thải & ô nhiễm.

Mua sắm-Center / Mall là một bộ phận của tư bản chủ nghĩa-bán lẻ-Marketing

- hệ thống of Greed, lợi nhuận, chất thải & ô nhiễm. Mua sắm-Center / Mall khuyến khích sự trùng
lặp. Sao chép là có nghĩa là để tăng tính cạnh tranh, giảm giá, cung cấp cho dịch vụ tốt hơn. Đây
là Ảo một LIE tư bản chủ nghĩa !!! ...

ví dụ 3 siêu thị bán hầu hết các sản phẩm tương tự cho cùng một mức giá. 99% giá là
giống hệt nhau cạnh tranh làm một Fantasy. lication Dup- là tốn kém làm cho giá thấp
hơn một Myth. Cắt giảm chi phí, dưới
- nhân viên, được đào tạo kém trả tiền đầy đủ (Hậu bối, casuals) Kết quả đội ngũ nhân viên trong nghèo
hoặc không tồn tại '-service khách hàng'. Sao chép kết thúc!

Sao chép dẫn đến sự lãng phí không gian sàn. Hơn nhu cầu sàn không gian
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nhiều đồ nội thất được cài đặt. Sử dụng nhiều năng lượng tạo ra một nhu cầu về ô
nhiễm hơn điện trạm .. Tất cả điều này tạo ra nhiều 'rác', 'ô nhiễm' & chi phí.

Mua sắm Trung tâm khuyến khích một phong cách Life đêm. Mua
sắm khi tối của nó. Đây là không lành mạnh do đó ' Shire' áp đặt một
' Đêm-lệnh giới nghiêm'.

Trung tâm mua sắm đều tốn kém để xây dựng, duy trì

, tiêu tốn rất nhiều năng lượng, là tion Duplica- lãng phí &
tạo ra rất nhiều rác.
nhượng quyền thương mại là nguyên nhân chính cho Shopping-Trung tâm.
Nhượng quyền thương mại được dưới nhân viên & sử dụng kém đào tạo dưới

- đã thanh toán (Hậu bối, casuals) cán bộ. Nhượng quyền thương mại phá hủy truyền thống
địa phương, ẩm thực, văn hóa, ess uniquen- & đa dạng. Bảo vệ cộng đồng của bạn! Đóng
tất cả các thương hiệu sử!

Có một cách tốt hơn: Cron-bán lẻ & Bazaar Complex ( CRBC) .
Thay thế Trung tâm mua sắm & Shopping Mall với- CRBC.
Cron-bán lẻ mô hình kết hợp tất cả nhu cầu bán lẻ, cho xã Clus- ter sống, trong 1 bán lẻ phức tạp. Cron-bán
lẻ thay thế mà không tion duplica- tất cả Nhượng quyền thương mại: Thực phẩm, vải, đa dạng ...
cron-bán lẻ thay thế nhái thực phẩm Fast-với một khỏe mạnh đồ uống-Bar. Bazaar là bán lẻ của
nhà làm các sản phẩm và các mặt hàng preloved.

Một CRBC là một cấp độ 4 (Ground cấp, Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, Solar- panel mái) Tòa nhà.
Đất cấp cao nhất là lưu trữ hàng hóa trong và hàng hóa ra để bán lẻ / Bazaar. Cấp độ 1: khu
vực cron-bán lẻ bao gồm đồ uống-Bar.

Cấp độ 2: Bazaar, mọi thứ đều tự làm, trước yêu.
Cấp 3: Văn phòng & công nhân phá vỡ khu vực.

Một CRBC là bên cạnh ' SMEC ' ( Shire y tế & giáo dục Complex) . Cả hai đều được bao quanh
bởi xã-Cluster-Nhà ở & Shire Work- nhà nguyện. Tất cả đều là một phần của một Shire-Oasis!

Thay thế Trung tâm mua sắm & Shopping-Malls với:
Cron-bán lẻ & Bazaar phức ( CRBC) .

Nhu cầu ! CRBC !
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Tránh đánh thuế Thuế tránh là một tội phạm: CÔ/ R6
Thuế là cần thiết để Chính phủ có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ & expecta- tions của mình với nhân
dân. Những người tránh nộp thuế không có quyền sử dụng: Công (Giáo dục, y tế, công viên, hưu trí,
đường giao thông, vận tải, ...)

dịch vụ. Thuế tránh là một tội ác, CÔ / R6 .
Thuế giảm thiểu là thuế tránh! Trusts là thuế tránh! Tài trợ
thuế được khấu trừ là thuế tránh! Các nhà đầu tư cũng sử
dụng đất vô thời hạn đối với tội phạm về thuế tránh (Âm-bánh
răng) .
Thuế tránh được ăn cắp từ Cộng đồng!
CÔ / R6 Chính phủ cho phép thuế tránh được thay thế, tính: CÔ /
R6
Thuế vi phạm bản quyền! nước về thuế nơi trú ẩn đang khuyến khích người nước ngoài để cướp
bóc của họ Home-nước & gửi loot trong ngân hàng của họ. nước nơi trú ẩn về thuế là tắt máy. Ngân
hàng & Chính phủ của họ: CÔ / R6

Một Chính phủ thuế nơi trú ẩn cũng phải đền bù (Thuế trở lại, bồi thường chính kịp
thời puni- & chi phí) các nước cướp.
Thuế nơi trú ẩn: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, Cayman, thành phố
London, Curacao, Síp, Delaware, Dubai, Florida, Jersey, Guernsey, Hong Kong, Ireland,
Isle of Man, Liechtenstein, Luxem- bourg, Monaco, Nevada, Panama , San Marino,
Singapore, Seychelles, South Dakota, Thụy Sĩ, Texas, Turks & Caicos, Vanuatu,
Vatican, Quần đảo Virgin, Wyoming.

TA XA VOIDANCE Kết thúc!
Tội là tài sản tước & lồng!

Không khoan nhượng để THUẾ-TRÁNH!
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không kiếm được một cái gì đó đã đạt được không phải do lao động công đức hay dịch vụ
không kiếm được có thể vị trí, điện hoặc Wealth
riêng lẻ hoặc như một sự kết hợp.
Chưa được hưởng Vị trí, điện hoặc cải là một phần của nền văn hóa vô đạo đức của 'Chuỗi ác'. Chưa
được hưởng là không xứng đáng, chống xã hội, không chính đáng đó là không dung nạp bởi cộng
đồng.

Chức vụ chưa được hưởng: Cha truyền con nối, xúc tiến hỏng hoặc hoạt động tội phạm
riêng lẻ hoặc như kết hợp.

di truyền: Cha mẹ truyền lại vị trí cho trẻ em ...
đồi bại khuyến mãi: Gia đình lớn hoặc bạn bè được quảng cáo ...

Hình sự khuyến mãi: Promoted vì bắt nạt, đe dọa, bạo lực ...
Xúc tiến chưa được hưởng được hủy bỏ, kết thúc. quảng bá được CÔ / R6

Chưa được hưởng điện: Cha truyền con nối, tham nhũng hoặc hoạt động tội phạm khác
riêng lẻ hoặc như kết hợp.

di truyền: Chế độ quân chủ, Royalty, chính trị Tyrant, triều đại, ...
Tham nhũng: Các nhóm lợi ích đặt một con rối trong khả năng ...

hình sự: Tội phạm, Invaders / khách thuê đặt một con rối trong khả năng ...

Chưa được hưởng điện là từ bỏ, kết thúc. Quảng bá trừng phạt. CÔ / R7
Wealth chưa được hưởng: Cha truyền con nối, thu nhập, làm việc lợi ích, tầng lớp thượng lưu Perks
hoặc hoạt động tội phạm riêng lẻ hoặc như kết hợp.

di truyền: Bất động ...
thu nhập: thu nhập nhận được nhưng không kiếm được

Ví dụ tăng vốn, cổ tức, lãi suất, tiền thuê nhà, tiền thắng cược, ..

Work-lợi ích: cho pay-lớp cao hơn (Đặc quyền, phúc lợi) :
Bảo hiểm (Y tế, nha khoa, cuộc sống, nghỉ hưu) , Nghiên cứu, du lịch, ..

Perks elitist: Air-du lịch, vệ sĩ, tiền thưởng, Chăm Sóc Trẻ Em, Hội thảo, Escorts, Câu lạc
bộ-hội viên, Giảm tín dụng, Thể dục-huấn luyện viên, Bảo hiểm (Y tế, nha khoa, đời sống, thu
nhập, về hưu) , Limousine & Driver, Shelter, có sinh lợi chia sẻ, Vacations, ..
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hình sự: Ví dụ Tống tiền, gian lận, Identity-trộm cắp, trộm cắp, ...
Tất cả Wealth chưa thực hiện được tịch thu, kết thúc. quảng bá được CÔ / R6

Chú thích! Trên Work-lợi ích & Perks elitist đang không hoạt động có liên quan & không phải nộp
đối với nhà tuyển dụng. Nhân viên tiếp nhận bất kỳ hoặc tất cả các lợi ích trên đã họ bị hủy bỏ.

chuyển di truyền của Vị trí, Power & Wealth cũng có nghĩa là chuyển nhượng 'Tội lỗi' & nợ. Predesessors,
phụ huynh chuyển ác của họ, tội ác & cảm giác tội lỗi cho thế hệ sau. Thế hệ mới nhất được
tổ chức chịu trách nhiệm cho thế hệ trước. Giám sát-Guardian phản đối cha truyền con nối
xuyên

- fer của Vị trí, Power & Wealth. hỗ trợ CG chịu trách nhiệm về heredi- tary 'Tội lỗi' chuyển
nhượng.

Chưa được hưởng được không xứng đáng nó ENDS !!!
liên hiệp ( lao động, lao động, thương mại) đại diện cho công nhân tham lam tinh hoa.
Lý lịch: Di truyền-Tyrannies sử dụng một hệ thống lớp học để distribu- te sự giàu có của
Vương quốc. Công nghiệp hóa tạo ra 2 lớp nhân vật mới, tư nhân chủ sở hữu tàu (Ký sinh,
ăn thịt, trục lợi) dựa vào tín dụng và người lao động không có quyền & bảo vệ (nô lệ khổ sai) .

Các di truyền-Bạo chúa nhanh chóng thực hiện một thỏa thuận với các nhà doanh
nghiệp và nhà công nghiệp (Ký sinh, ăn thịt, trục lợi) . Royals & Royal- ist sẽ nhận được
thông tin nội bộ, lại quả & giao dịch ưu đãi. The Capitalist tư nhân sở hữu không có hạn
chế về số tiền họ có thể khai thác những người lao động & nông dân khác. Các Hoàng
gia sẽ ban hành luật đó sẽ bảo vệ Greed, Khai thác & sở hữu tư nhân và đàn áp, kết tội
người lao động. Bất công đã trở thành Rule of Law.

Di truyền-Bạo chúa, Royalists & tàu làm chủ quá cá nhân đã
trở thành hình thức ác nhất của Quản trị & ứng dụng kinh tế. Vô
đạo đức, Unjust, Chống
1GOD! Di truyền-Tyranny và kết thúc chủ nghĩa tư bản!

Người lao động & chính trị bất mãn thay thế một số ies di truyền-tyrann- với chính
trị-Tyrannies. Royalists với nhà kỹ trị. sở hữu tư nhân với Nhà nước sở hữu. độc quyền
kinh doanh (Tư nhân / nhà nước)
dẫn đến công nhân công ty độc quyền (Tyrannies) . Chính trị-Tyranny kết thúc!
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Công đoàn được thành lập để tạo sự bình đẳng cho người lao động. Đoàn thể sử dụng
hành vi phạm tội (Đen-mail, hăm dọa, phá hoại, bạo lực, ..)
trong đàm phán lương. Họ được dẫn dắt bởi uni đào crats techno elitist người giả công bằng xã
hội không có công việc kinh nghiệm, các thành viên của tư bản chủ nghĩa hệ thống. Họ cướp bóc
các thành viên quỹ & thành viên lạm dụng lòng trung thành cho những tham vọng chính trị của
mình. Những giả là

r phong trào Eason Lao động dẫn đầu bởi các nhà lãnh đạo công đoàn là bản sao mediochre của các phong trào
kinh doanh. Điều này kết thúc!

Phải-Do:
sở hữu tư nhân, sở hữu Nhà nước được bãi bỏ và thay thế bằng ' cron '. Công đoàn được
deregistered. Chính phủ đặt ra mức lương & conditi- ons (WMW) .

tổ chức nhà nước được chuyển đổi sang hoạt động như một ' cron '. Tin own- đơn vị tàu er bị
tịch thu mà không bồi thường và được chuyển thành một ' cron ( S) '. Là một phần của một cron đang
là một phần của cộng đồng.
' C ' cộng đồng là một ' phần đất của bá tước '' R ' chạy bằng ' D-MC ' ( Quyết
định-makingCommittee 7)

' O ' thuộc sở hữu của người lao động trả tiền WMW & tình nguyện viên ' n ' không vì lợi nhuận (Khách
hàng, khách hàng không bị lợi dụng off)

Đối với quản lý kinh tế, tiền lương & điều kiện ( WMW) được thiết lập annu

- đồng minh của chính quyền tỉnh. Đối với tất cả mọi người tốt nhất quản lý kinh tế là một
người đi làm (WMW) . Không cần nhiều hơn cho công đoàn. Họ đang bỏ đăng ký. tổ chức công
đoàn ký sinh bây giờ có thể làm việc.

Trường đại học( Trường đại học) tham nhũng elitist giáo dục lãng phí.
Các trường Đại học là kiêu ngạo elitist tham nhũng. Chúng được sử dụng
như phím tắt để giàu có và quyền lực. Tham nhũng 'Old Boys Network. Sự
lãng phí nguồn lực cộng đồng và thời gian lãng phí do sinh viên! sinh viên
thiếu
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công việc kinh nghiệm được thừa & dưới đủ điều kiện.
Các trường Đại học giáo dục học giả bỏ bê để đuổi theo bảng xếp hạng. Những lợi ích

- phù hợp với quản trị viên, giáo sư, .. Ai đang nộp thừa underworked.
Bảng xếp hạng kết quả đuổi ở trường lớn hơn, nhiều cơ sở,
các cơ sở ở xa nơi. tòa nhà trong khuôn viên trường lớn với
rất nhiều không gian Emty. Vô dụng tạp chí Vanity landscalớn PED công viên & vườn. Điều này kết thúc!

Kết quả xếp hạng theo đuổi trong việc tạo ra độ vô dụng. Mở rộng chiều dài của khóa
học. viết Khuyến khích viết luận án vô ích. Phân phát vô giá trị (Dis) Bằng danh dự.

Kết quả xếp hạng theo đuổi trong việc cung cấp xa hoa expens- ive
Entertainment (Elitist người nổi tiếng Thể thao, Nhà hát) .

Giải trí được học bổng. Họ đủ điều kiện vì giá trị cơ bắp hoặc
giải trí của họ chứ không phải là việc sử dụng bộ não của họ.

Quản trị viên, giáo sư, giáo viên, không tham dự
khuôn viên hơn 150 ngày một năm, không quá 4 ngày
một tuần, không hơn
3,5 giờ một ngày. Làm cho chúng những người lao động nộp
thừa lười nhất của bất kỳ cộng đồng .

Đối với ½ một năm học sinh không thể học (Quản trị & Giáo sư cần giải trí-time) . Tăng
gấp đôi thời gian tham dự. Kết quả là ars Schol- lãng phí cuộc sống của họ và cộng
đồng bỏ lỡ suất.
½ một kỳ nghỉ năm dẫn đến sự nhàm chán.

Chán nản Điều này dẫn đến sự vô luân

(Rượu, Mind-làm thay đổi chất & tình dục orgies,
..) & tội ác (Assault, Hiếp dâm, bắt nạt, phá hoại, ..) .
Trường đại học là nơi có khả năng nhất đối với
một SHE bị tấn công tình dục và / hoặc bị bóc lột.
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người phạm tội lớn nhất là những đứa con hư hỏng Giàu (Arrogant, nhếch nhác, lười biếng

, đáng ghét, ..) người thường nhận đi với nó. Tội phạm của Đại học
(Trường đại học) giải trí, nhà quản lý, các giáo sư được bao phủ lên. Shut Đại học
& truy tố!
Một văn bằng đại học thường bao gồm 24 chủ đề dules mo- & được lý tưởng
hoàn thành trong 3 năm. Tuy nhiên đối tượng không có sẵn hoặc hủy bỏ. Mở
rộng nghiên cứu của ½ hoặc bằng 1 năm. Lãng phí cuộc sống sinh viên. Khuyến
khích họ được nhàn rỗi.

8 trong số 24 đối tượng mô-đun là rất cần thiết. Phần còn lại thì không. Hầu hết các đối tượng được ra
ngày vào thời điểm chúng được áp dụng năm sau đó. Kết quả là cải tạo. Universe quản trị bao gồm:
sinh viên, cuộc sống, thời gian & sự giàu có lãng phí, giữ họ chịu trách nhiệm, CÔ / R7 & đóng versity
của Uni- (Trường Cao đẳng) phá hủy chúng và xây dựng lại như Shire công việc nhà nguyện !!

Các trường Đại học một cắt ngắn elitist Lên trên vị trí. Kết thúc! Custodian- giám hộ
Apprentice hạm nghiệp-con đường thay thế nó. Apprentice tàu> công việc kinh nghiệm>
thêm-học> thúc đẩy bởi thâm niên> Kinh nghiệm work-> thêm-học> thúc đẩy bởi thâm
niên, ...

UCG1- hỗ trợ giáo dục ' Tìm hiểu & Dạy ' nghiên cứu-method & ' Free-Công-giáo
dục' . Cung cấp sức khỏe & educati- trên phức, phần đất của bá tước ( SMEC) & Tỉnh
giáo dục (PHeC, PDEc, CE) . Từ trong bụng để hỏa táng. Tìm hiểu & Dạy, 1 học (Hiểu,
hiểu) , Sau đó Dạy (Những người khác những gì bạn đã học) . Sau đó vượt qua trên
kiến thức thu được cho các thế hệ tiếp theo thông qua tri thức liên tục.

SMEC ' Shire y tế & giáo dục Complex'
PHeC ' Bệnh viện tỉnh & giáo dục Complex'
PDEc ' Tỉnh Defense & Khẩn cấp trung tâm'
CE ' Dịch vụ khẩn cấp cộng đồng'.
Giáo dục là một sự hợp tác giữa các bậc phụ huynh, nhà giáo dục & nhân
viên y tế. Nó liên quan đến tự do giáo dục, miễn phí sức khỏe & Thực tập. Không
Các trường Đại học !!!

Đại học cơ sở Trường được tái chế cho tỉnh & Shire miễn phí Educa- tion, Work-nguyện,
... Vanity công viên & vườn được tái chế khi thị trường
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vườn hoa, vườn cây ăn trái, và khu bảo tồn. Đại học Quản trị & Educa
- khoản tham chiếu bị cấm Giáo dục & phải chịu trách nhiệm, CÔ / R ...

Miễn phí Giáo dục một Privilege 1GOD được !!!
Từ thiện ( Giả mạo)
Tài trợ thuế được khấu trừ là thuế tránh! Thuế tránh được ăn cắp từ Cộng đồng! Thuế
tránh là một tội phạm: CÔ / R6
Tổ chức từ thiện có thuế được khấu trừ tình trạng quyên góp được giả mạo! Họ là những đề
án về thuế tránh xác nhận bởi chính phủ tham nhũng. Đừng quyên góp cho các! Đóng cửa
Charity & tịch thu tài sản. Truy tố Chính phủ, CÔ / R6

Tổ chức từ thiện nhằm khuyến khích sự đóng góp thẻ tín dụng. Những tổ chức từ thiện
là xấu họ hỗ trợ cho vay cá mập. Đưa người vào cảnh nợ nần là vô đạo đức, ác, không
thể chấp nhận cho tổ chức từ thiện. Đóng những tổ chức từ thiện & không quyên góp
cho những! Đóng cửa các nhà cung cấp thẻ tín dụng. Thay thế Chính phủ.

Vũ trụ giám sát Guardians phản đối thuế được khấu trừ đóng góp & tín dụng thẻ. Họ tin
tưởng bạn tặng vì bạn quan tâm & được suppor- chính kịp thời. Không phải vì bạn là ích
kỷ. Cá nhân không nên sử dụng credit- thẻ & tiếp tục vươn vào nợ nần.

~

Các iniators, các thành viên,
những người ủng hộ và tín đồ của
'Chain of Evil'.
Được tổ chức chịu trách nhiệm. CÔ / R6

1000 năm of Evil đang sắp kết thúc.

1GOD đang theo dõi & ghi chú !!!
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Không 7:

phá hoại

Phá hoại có thể vật lý (Phá hoại) , đa cảm (Gây tổn thương) hay tư nhân (Lạm dụng
identy) . Có kế hoạch phá hoại, CÔ / R7 &
phá hoại xung, CÔ / R3 . Tất cả phá hoại là chống cộng đồng và hành vi chống đối xã
hội.
Phá hoại vật chất là phá hủy các vật dụng cá nhân, gia đình, nity commu-, Tỉnh & Space. Vật
dụng cá nhân bao gồm, communicaters, bảo vệ mắt, giày dép, vận chuyển, ... Nhà bao gồm,
bên trong & bên dùng ngoài trời. cộng đồng bao gồm, các tòa nhà, môi trường sống, graffiti, tái
infrastructu-, vận chuyển, ... Tỉnh môi trường inccludes (Không khí, đất, nước biển) , Cơ sở hạ
tầng, khu bảo tồn, giao thông, điện nước, .. Không gian bao gồm nhân tạo không gian đối
tượng (Satelites, ..) , đưa vào các sinh vật nguy hiểm, vận chuyển ra các sinh vật nguy hiểm, rác
thải, ô nhiễm, ..

cảm xúc Phá hoại (EV) là gây tổn thương, sự phản bội, lừa dối, .. Sử dụng lời nói gây tổn thương
là phá hoại tinh thần. Phản bội lừa dối là 'EV'.

Tin Phá hoại là việc lạm dụng một người hoặc tính riêng tư tổ chức.
Hacking, trộm cắp, gian lận là phá hoại tư nhân.
Planned Phá hoại là việc lập kế hoạch & thực hiện tấn công phá hoại pun- ish một cá nhân, tổ
chức, cộng đồng, tỉnh, hoặc Space. Các ners plan-, nhà cung cấp của các phương tiện, các
đao phủ, những người ủng hộ thụ động được procecuted, CÔ / R7

Impulse Phá hoại là kết quả của chứng nghiện rượu, tâm trí thay đổi thuốc, khiêu khích, cơn thịnh
nộ. Alcolic & thuốc nghiện có được một câu bắt buộc được tăng gấp đôi lên. Provoker & khiêu khích
nhận được cùng một CÔ / R3 . Nổ ra được, CÔ / R3 .

vadalism cộng đồng bao gồm đốt phá, hủy hoại bởi tình trạng bất ổn dân sự, ffiti gra-, ô nhiễm, phá hoại,
... phá hoại của tỉnh bao gồm xâm lược, cướp biển, ô nhiễm, sai lầm quy hoạch, ... Không gian phá hoại
được hack của các đối tượng xây dựng không gian của con người, không gian giao thông, ô nhiễm không
gian, ...
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Phá hoại một mối đe dọa cộng đồng. Trách nhiệm giải trình và bồi thường thiệt hại được áp dụng.

Sau khi vượt qua 'thất bại'. Đó là thời gian để nắm lấy ' 1GOD 'S NHÂN ĐỨC'.

thông báo mới nhất của 1GOD, Luật-Đấng Ban Manifest

14.05.02.05

www.universecustodianguardians.org

Kết thúc
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