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SHUN & Shame

CHAIN of Evil
Zelfzucht, actie of motief van een persoon ontbreekt aandacht voor andere mensen. Een
persoon die zich vooral bezig met de eigen persoonlijk gewin of plezier. Egoïsme is
oorzaak en gevolg van de 7 banden van de

Chain of Evil: Hebzucht > woekerwinsten > Rijkdom > Verspilling >
elitarisme > Apartheid > Onrecht .
De 7links hebben veel kwaad mutatie links: Celebrity sport ~ credit Provider ~ bedrieglijke
verpakking ~ Landgoed ~ buitenlands eigendom ~

franchising ~ Freehold ~ globalisering ~ Winkelcentrum ~ Belastingontduiking ~ onverdiend
~ Unie ~ Universiteit ~ Liefdadigheid ~

The Chain of Evil is een community ziekte
Een ziekte met de symptomen van egoïsme, corruptie en
onrechtvaardigheid. Het is een wijdverspreide ziekte. Is dit
uw community?
Een lokale goed af gemeenschap heeft daklozen (Slapen in vuilnis
afvalcontainers) ondervoed (Het eten van vuilnis) & worstelen (Gepest lastig
gevallen, en gestalkt door incassobureaus) mensen. Veel van de mensen
gaan zonder

de behoeften van de dagelijkse behoeften (Eetbaar voedsel, schoon water, fatsoenlijke kleding
en betaalbaar, comfortabel, veilig onderdak) . Deze behoeftige mensen leven in ellende, wat
vaak leidt tot drugsmisbruik

(Roken, alcohol en geestverruimende stoffen) .
Dit is een egoïstische gemeenschap leven van de 'Chain of Evil' en niet haar
plicht van menselijk fatsoen. Is dit uw community? Als dat zo is het uw plicht
om dingen te veranderen. Als dit niet gebeurt is immoreel is Kwaad is Anti 1 GOD.

Evil moet asset stripping & kooien: MEVROUW/ R6

1GOD wacht om van u te horen!

JJ

JJJJ

Chain of Evil -Gebed
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Geachte 1GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder-voogd (1 st naam)
Verzoeken helpen met het houden van verantwoording leden van de Chain of Evil

Vraagt dat Chain of Evil leden die nu en gestraft worden in het hiernamaals vraagt Chain of Evil
leden, Herbeleef-Bad voor 7 Generaties Laat de Good gedijen & Chain of Evil verschrompelen
voor de glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Gebruik dit gebed elke keer je een lid van de Chain of Evil voldoen: Persoon,
associatie, Corporation, Organisatie, Overheid, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
HEBZUCHT > Een 'Chain of Evil' begint wanneer 1 persoon, een groep,
organisatie of overheid zelfzuchtig verlangen om meer hebben (Materiële
zaken, inflyence, vermogen) dan enig ander individu, groep, organisatie of
overnment.
Hebzucht is prive-eigendom, beweert intellectuele eigendom, fiscaal aftrekbare giften,
negatief-gearing, eigendom, belastingontwijking, speculeren, het benutten van werknemers (Informele
werkgelegenheid, de slavernij, jonger, onderbetaald, ongezond, onbetaalde overuren, onveilige,
werken meer en sneller) .

Hebzucht is prive-eigendom (kapitalisme) . Prive-eigendom met zich meebrengt niet te delen. Het
is arrogant elitarisme. Privé-eigendom van de activa en de intellectuele eigendom's (IK P) loopt af. Binnenlandse
activa en 'I-P' worden overgedragen (Geen compensatie) de Shire'. Bedrijven worden
geconverteerd (Geen compensatie) naar ' cron ' ( Community Run Owned not for profit) !

Hebzucht is speculeren (Gokken) dat de waarde van de activa, de prijzen, inkomsten uit kapitaal zal
toenemen. Speculeren kunstmatig opdrijft kosten en krediet schuld (Met behulp van andere
volkeren geld) wat resulteert in reductie van betaalbaarheid. Speculeren is Anti Gemeenschap,
immoreel en eindigt! Negatieve gearing & Verkoop worden geannuleerd! Futures & Stock
Exchanges zijn gesloten! Trading & hedging Ends!

Hebzucht is Tax-avoidance (Fiscaal aftrekbare schenking, belasting minimaliseren, tax shelter) ,
Stelen van de gemeenschap. Belastingontduiking een misdaad,

MEVROUW / R6 . Fiscaal aftrekbaar donatie corruptie. Fiscaal aftrekbaar
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donaties end, belasting minimaliseren uiteinden, tax shelter gebieden worden gesloten!

Hebzucht creëert rijkdom Apartheid! Wealth-Apartheid is de belangrijkste
oorzaak van In rechters! Rijkdom Apartheid en onrechtvaardigheden zijn
immoreel, Anti Gemeenschap, Anti 1GOD End Wealth Apartheid Nu !!!

Hebzucht exploiteert werknemers. Greedy Woekerhandel Bosses te gebruiken:

De Slavendrijver credo: informele werkgelegenheid, de slavernij, underage, onderbetaald,
ongezond, onbetaalde overuren, onveilige, werken meer en sneller. De bestuurder Slave credo is
immoreel, ongezond (Ongevallen, stress, overlijden) En asociaal. Bosses dat delen van toepassing
zijn of alle van de slavendrijver credo te krijgen, MEVROUW / R6 .

Niet alleen individuen zijn hebberig. Globalisering is Woekerhandel & Greed. Globalisering is
gekaapt door Greedy profiteurs te worden gebruikt voor hun piramide verkoop van marketing (Vrijhandel)
om de winst blijven groeien totdat ze opraken van de landen en bronnen. Vrijhandel is
globalisering gedreven door multinationale bedrijven gebruik te maken van de arbeid en het
ondermijnen van de overheid. FREE TRADE Ends

MOET DOEN :
V

Nemen van de gulzig
Geven naar de BEHOEFTIG

confisqueren zonder vergoeding van de gulzig alle activa
(Persoonlijk, commercieel ..) , rechten (Levensverzekeringen, private super, goed ..)

Strip gulzig van al hun titels (Erfelijk, ere, professioneel) .
Ontkennen gulzig leidinggevende posities (Strippen ze van de bestaande leidende
posities ..) .

Publiceren hun naam en foto (Internet, Townhall shamewall ..) .
Straffen gulzig cage hen MEVROUW/ R6 .
Zich verzetten tegen Hebzucht, Globalisering, Freehold, in buitenlandse handen, onverdiende,
Auteursrechten, Octrooien, prive-eigendom, Estate ...
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woekerwinsten > zelfzuchtig verlangen wordt werkelijkheid door bedrieglijk,
oneerlijk, onverschillig, immoreel gebruik te maken van anderen, gainng een
voordeel ten opzichte van hen

(Overladen, handel met voorkennis, hedging, misleidende reclame, fraude, gebruik te
maken van menselijke zwakheden en onwetendheid, slavenarbeid, speculeren,
corruptie) . MEVROUW / R6

Voorbeelden van Anti-1GOD & Anti-Mensheid Woekerhandel:
Bedrieglijke verpakken meebrengt downsizing pakket inhoud, maar geen verpakking, om
winst te verhogen.

Overchargingentails maken van een aanbodtekort.
Prijs fixingentails die behoren tot een kartel om zo winst te maximaliseren.
speculanten (Onroerend goed) opdrijven huis betaalbaarheid ontkennen worstelende families
een huis. Toenemende Sloppenwijken en dakloosheid.

Chantage Multi nationale assembler in 'Country A' wil voordelen en
belastingvoordelen van 'Government A'. 'Overheid A' weigert! Assembler vraagt
'Regering van Country B' deze regering instemt met de eisen. Assembler sluit neer
productie in Land A. Sacks werknemers verhuist naar 'Country B'. De

winsten worden naar huis gestuurd en
uitgekeerd als bonussen aan bestuurders

(Criminelen) En dividenden aan
aandeelhouders (Parasieten) .

Hoe een Multinational (Criminal bedreiging voor de gemeenschap, de soevereiniteit en
rijkdom) actief is; strook Buitenland van hun middelen, rijkdom

(Primaire producenten, vastgoed) & intellectueel eigendom (Uitvindingen, knowhow,
octrooien, handelsmerk) met hulp van corrupte regering
Get handouts, fiscale vrijheid en goedkope arbeid met behulp van chantage. EEN
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overheid wordt verteld dat als het niet capituleren voor de Multinationale eisen die zij zullen
een overheid die wel voldoet aan hun eisen te vinden
(chantage) & Bewegen hun werking. Zij maken gebruik van hun corrupte huis regering te
intimideren of te destabiliseren andere buitenlandse regering. Om verandering die de
Multinationale voordelen opleveren. Als dit niet werkt ze problable hebben eigen land binnen te
vallen.

De grootste bedreiging voor de democratie zijn
multinational
MOET DOEN :

Neem uit de Woekerhandel
Geef aan de armen
(Zie Hebzucht moeten doen) Vervolgen Profiteur : MEVROUW / R6

Vervang prive-eigendom met, cron ( Community Run Owned not-for-profit) !

Demonteer Multinational (Cron's) vervolgen CEO, directeur, eigenaar: MEVROUW / R6

END woekerwinsten vervolgen profiteurs: MEVROUW / R6
RIJKDOM > Het verkrijgen van een voordeel ten opzichte
van anderen accumuleert grote hoeveelheden materiële
dingen, invloed en macht

(Sieraden, Real Estate, Luxury, Servants,
machtsposities, Government) MEVROUW / R6
Vermogen wordt geaccumuleerd in 3 manieren:

' Chain of Evil', 'Oneerlijkheid',
' Landgoed'.

Hard eerlijk werk brengt geen rijkdom!
Hard eerlijk werk is goed voor lichaam & Soul.

Rijkdom is Anti-Gemeenschap, niet verdiend en niet acceptabel
Omdat Wealthy is roofzuchtige het aantrekken van andere roofdieren die willen
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ook om rijkdom eender welke manier ze kunnen hebben. Rijke proberen om hun rijkdom te vergroten en of hou
het zal alles met inbegrip doen: steekpenningen, intimideer, belasting te ontduiken, bedriegen, doden, liegen,
stelen.

Corrupte regering gekocht en gecontroleerd door de Rijke verandering de wetten te
creëren " Onrecht ". Dit onrecht is Anti 1GOD !!!
Corrupt Regering & Onrecht vervangen. Rijke worden verantwoordelijk gehouden: Asset-gestripte
& MEVROUW / R6 .

Rijkdom de belangrijkste oorzaak van het kwaad!
US Bankers Creed: Alleen arme en behoeftige belasting betalen.

Rijke pay Accountant & belasting te ontduiken.

Bankiers, Rijke & Accountants! MEVROUW / R6
Onderzoek toont aan worstelen, arme en behoeftige meer
betalen voor alles. Rijke krijgen volumekortingen & freebies. MEVROUW
/ R6 : voor rijke!
Alleen arme en behoeftige gehuisvest zijn. Rijke get advocaat. Indien
nodig, door corrupte, overheid BESCHERMBUIS. MEVROUW / R6 : Corrupte
regering, Wealthy!
Rijke zijn de belangrijkste oorzaak van onzedelijkheid, pornografie en andere perversiteiten! Rijke
zijn de belangrijkste oorzaak van de vervuiling en vuilnis!

Rijke geloven dat ze meer verdienen dan anderen, het creëren van elitarisme en rijkdom
apartheid! Rijke willen houden en / of verhogen hun rijkdom corrupt en steekpenning overheid
om in slechts de wet uit te brengen!

Rijke betalen boetes. Needy & Poor naar de gevangenis.

Rijke zijn Parasieten, de 'Chain of Evil'! Rijke zijn verantwoordelijk voor hun Anti
Social, Anti Community & Anti 1GOD gedrag!
Rijke zijn activa gestript, vervolgd, Gerehabiliteerd: MEVROUW/ R6
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Na Revalidatie, rijk zijn niet toegestaan om activa te bezitten!
Ze werken voor de Gemeenschap op 1x wmw tot ze sterven!
Notitie! Rijke hebben geen recht op Ouderdomspensioen! Ze moeten werken tot ze
sterven!

Rijke een communautair & Milieu Threat

Niemand verdient het rijk zijn !!!!!!!
VERSPILLING > Human mentaliteit kan niet te veel van alles te behandelen (Materiële
dingen, invloed, vermogen)

waardoor immoraliteit en afval. Human-ontwerp omvat de wil om te overleven. Tegenspoed
te overleven en vernauwingen moeten worden behandeld. Hoop (Dromen) & Justice

(Verantwoording) zijn er om te helpen! Afnemende Hope & corrumperende Justice bedreigen
veiligheid & Survival!

Voorbeelden van Anti 1GOD & Anti-Mensheid Afval:
Te veel geld_ vervult dromen. Running out of dromen te vervullen _ leidt tot verveling,
excentriciteit, verslaving, immoraliteit, criminaliteit, ... MEVROUW / R6

Te veel geld_ leidt tot het verkrijgen van ongewenste beïnvloeding in een maatschappij die Geld &
het afval creëert verafgoodt. invloed Geld is corrupt, mogelijk gemaakt door een maatschappij die
prostituees zich aan Wealth & Waste!

Te veel geld_ leidt tot het verspillen van geld op non essentie:
Alcohol, Drugs, Antiek, Celebrity sport, gokken, Immorele geslacht, Jets, Sieraden,
Mansions, Limousines, ongezonde voeding, Penthouses, Vanity, Yachts, ...

Te veel geld + ongepaste beïnvloeding = Vermogen. Vermogen opgedaan op deze manier is
corrupt! Corrupte Macht verandert in onrecht en tirannie.
Tirannie einden, MEVROUW / R7 .

Te veel geld het startsein voor de 'Hamsteren-instinct'. Houd wat ik heb en accumuleren
meer! Wat is de mijne is de mijne, wat van jou ik wil elke
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welke manier ik kan. Ik wil het allemaal! Genoeg is nooit genoeg en ik ben niet van plan om te delen!

Geaccumuleerde rijkdom wantsprotecting uit andere gulzige profiteurs & Sociale
Rechtvaardigheid regering. Fiscaal aftrekbare giften aan de leden van het Europees Parlement
ervoor zorgen dat ze begrijpen wie zij vertegenwoordigen. Andere gulzige profiteurs worden
opgevangen door bedrog, oneerlijkheid, pesten ... Competition & onwillig politians worden
blootgesteld aan, desinformatie, geruchten, pesten mediacampagne.

Rijke gebruik Vermogen om wetten te waarborgen zijn er om hen te beschermen tegen het
betalen van belastingen, met verliezen en als ze verliezen, worden ze gered door corrupte
regering (US Wallstreet, China, UK City of London ..) . Rijke geen belasting betalen nog
krijgt het voordeel van alles regering biedt. Rijke zijn parasieten, gemeenschap rijkdom
misbaksels op niet essentiële & hamsteren MEVROUW / R6

Rijke Wasters & Hoarders support Globalisering. Ze opereren buitenlandse
belastingparadijzen waren zij hun whealth parkeren. Alle Belastingparadijzen zijn gesloten en
bezittingen ontdaan, hun regering wordt gekooid, MEVROUW / R6

Neem van Wasters Te geven aan de communautaire
MOET DOEN :
(Zie Hebzucht moeten doen) vervolgen Wasters : MEVROUW / R6

Verzetten & End:
Estate ~ Belastingparadijzen ~ voor particulier eigendom ~
Freetrade ~ globalisering ~ Verenigde Naties
elitarisme > Het hebben van te veel, leidt tot een geloof in onfeilbaarheid (Zijnde een betere en
meer verdienen dan anderen) . Elitarisme betekent in feite (1 persoon of een groep geloven dat
ze beter zijn dan de rest, verdienen meer onbelangrijke dingen, meer respect, meer rechten ...)
zelfzuchtige arrogantie. Elitarisme rassen: Ambitie, hebzucht, apartheid, arrogantie, corruptie,
discriminatie, oneerlijkheid, bedrog, jaloezie, wantrouwen, onrecht, woekerwinsten,
drugsmisbruik, egoïsme, winnaars. ..
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Voorbeelden van Anti- 1GOD / Anti-Mensheid Elitarisme:

Elitaire samenzweren om zichzelf extra privileges te geven ten koste van alle andere
mensen. Dat is discriminatie en uitbuiting van anderen voor het doel van zelfbevrediging. Elitair
arrogant zijn egoïstisch anti gemeenschap, onaanvaardbaar. SCHANDE hen Shun hen
!!

elitaire (Blauw-bloods, monarchen, rijke & megalomaniacs) geloven omdat hun fok ze
zijn geboren om organisaties en landen regeren. Blauw Bloed * s, monarchen, rijke en
megalomaniacs ondersteunen in de fokkerij dat is slecht voor specie (Defecte genen) .
'Sick arrogantie'. Bewaarder Guardians tegen erfelijk: tirannie, rijkdom, positie en
macht.
* Blauw bloed van de riolering van een menselijk lichaam. Blauw bloed van zijn inferieure leden van
de menselijke soort. De minst geschikte gangmakers.

Universiteiten zijn arrogant corrupt elitair. Ze worden gebruikt als snelkoppeling naar rijkdom
en macht. Corrupt 'Old Boys Network'. Verspilling van cummunity resources & timewasting
door studenten (Irrelevant graden, te veel vrije tijd, te veel betaalde opvoeders ..) ! Studenten
gebrek aan werkervaring worden betaald. Sluiten universiteiten.

Olympische Spelen (zomer winter) zijn elitair, corrupt, verspilling en oneerlijk. Ze zijn
elitaire entertainment (1 winnaar en veel verliezers)
Het creëren van enorme schuld aan 'Shire' om het goed af te vermaken! Annuleren
Olympics & sluiten IOC.

Olympian zijn niet kampioen, Heroe's, idool of roll model. Zij zijn egoïstisch, hebzuchtig, parasitaire
last voor de gemeenschap. Ze martelen hun lichaam, meer dan het uitoefenen, met behulp van
juridische en illigal supplementen. Later in het leven zijn ze een last voor de gemeenschap
gezondheidszorg. Ze verspillen schaarse communautaire middelen voor training & olympische
stadions, infrastructuur. Vervang de regering, dat uitgeeft op de Olympische Spelen!

Competitieve Professionele sporten zijn elitair, corrupt,
oneerlijk. Ondersteund door immorele trashy hebzuchtige
Media creëren en het afvoeren van Celebrities Sport. dit
entertainment
is gesponsord door verslaving providers
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(Alcohol, gokken, roken) , Wat leidt tot bedrog, gokken, het gebruik van verdovende middelen
zijn body & mind misbruik, het creëren van ongeschikte rollmodels ... Bewaarder Guardian
tegen competitieve sporten.

Universe Bewaarder Guardians geloven dat ieder mens is een gezamenlijke erfgenaam
van alle natuurlijke hulpbronnen, uitvindingen en IP

(intellectueel eigendom) , Mogelijkheden en kansen gecumuleerde heden en
verleden (Sociale rechtvaardigheid: gelijke verdeling van alle eerder genoemde
voor alle mensen) .
Sociale rechtvaardigheid is een 1GOD gegeven recht. Elitarisme is anti sociale rechtvaardigheid, Anti 1GOD. Elitarisme
is immoreel, crimineel en onaanvaardbaar. Wetten dienen de meerderheid. Minority Wetten die elitarisme
profiteren corrupt zijn, onrechtvaardig en worden vervangen. Regeringen die aanmoedigen en koesteren
elitarisme zijn ongeschikt om te regeren. Ze worden vervangen & vervolgd: MEVROUW / R6

MOET DOEN :
vodje elitarisme > Tot stand brengen gelijkheid zonder

het geven van compensatie!
elitescholen worden openbare scholen!
Elitist ziekenhuizen worden openbare ziekenhuizen!

Elitist ouderenhuisvesting overdracht is om Graafschap bejaardentehuis !

privéstranden worden openbare stranden!

Golf Clubs worden omgezet in tuinderijen!
universiteiten worden omgezet in cron werk kapellen!

Olympic & Sport Competitive Arenas gesloopt!
Elitist trofeeën en records worden vernietigd door de Graafschap !
Private clubs van welke aard uitgegroeid tot het publieke domein!

Freehold wordt community Graafschap eigendom !

Privebezit wordt omgezet in cron !
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Erfelijke-Tirannie wordt vrij Multichoice verkozen commissie!
APARTHEID > De ' alles hebben' discrimineren, kijk naar beneden en vernederen
van de ' Have Not's' ( rijkdom Apartheid) .

Rijkdom Apartheid is de ongelijke verdeling van de gemeenschap rijkdom!
Ongelijke verdeling van de rijkdom is immoreel, Anti 1 GOD! Rijkdom Apartheid is oneerlijk, een
misdaad: MEVROUW / R6
Toenemende welvaart Apartheid verhoogt het veiligheidsrisico voor een gemeenschap. Hoe sneller
de ongelijke verdeling van de gemeenschap rijkdom evolueert hoe groter de kans zijn anarchie en
onrust onder de bevolking!

Rijkdom Apartheid is onaanvaardbaar en dat einde is!
Voorbeelden van Anti 1GOD & Anti-Mensheid Wealth Apartheid:
Landgoed is het doorgeven van rijkdom, positie en macht toenemende welvaart Apartheid. Eg Monarchisten

& Private ownership, dynastieën ... Dit einde's!

globalisering de rijke landen bullebak (Blokkade, kredietschaarste, omver te werpen
regering, sancties, invasie) arme en worstelende landen in goedkoop verkopen van hun
middelen. Multinationale Woekerhandel conglomeraten chanteren arme landen. Zo kunnen
ze hun arme mensen uitbuiten kinderarbeid en slavenarbeid werken lange uren, onveilig,
onderbetaald, ongezonde .. Dit einde is!

loon ongelijkheid een van de belangrijkste oorzaak van Wealth Apartheid! Bv dat voor iedere 1 $ krijgt een
Amerikaanse werknemer de best betaalde kostwinner krijgt betaald 13 $. Hoe hoger op de schaal je gaat
schop de meer 'Benefits' in en de hoogste inkomens krijgt ook 'Perks'!

Voordelen zijn onder andere: verzekeringen (Gezondheid, tandheelkundige, inkomensbescherming, het
leven ...) ; kinderdagverblijf, pensioenuitkeringen, studie vergoeding, ziekteverlof, vakantie, langdurig
dienstverband ... perks: Bedrijfswagen, credit card, betaald: reizen, hotel, restaurant bezoeken,
vrijetijdsbesteding

(Golf, tennis ...) , briefpapier, Accountant (belastingontduiking) ; ... Voordelen en Perks verder te
verhogen lonen ongelijkheid. Voor elke best betaalde werknemer, kan 20 hardwerkende
werknemers worden toegepast.

11

1GOD's Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn!

14.12.2.1 N-bij-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

Uitbreiding van Wealth Apartheid een fast track naar Onrecht!

Moet doen:

Einde rijkdom Apartheid
Tot stand brengen rijkdom Gelijkheid
Landgoed: het doorgeven van rijkdom, positie en macht, eindigt! Activa worden Algemeen
Opbrengsten! Persoonlijke spullen & Kennis-Continuity worden doorberekend (Landgoed) ! Notitie! Het
accepteren van rijkdom, positie en macht, ook

meebrengt erven schuld en verplichtingen.

globalisering: Multinationals worden vervolgd ( MEVROUW / R6 ) &
gedemonteerd worden om lokale cron ! Regering dat de globalisering ondersteunen, worden
vervangen en verantwoordelijk gehouden, MEVROUW / R6 .

Privebezit: loopt af! commercieel (Kleine, grote, multinationale) worden cron ! Domestic
transfer naar ' Graafschap ' !
Winst: loopt af! Breakeven non-profit van toepassing!

lonen: ongelijkheid wordt vervangen door Bewaarder Guardian wmw !

NULTOLERANTIE NAAR WEALTH APARTHEID
ONRECHT > De 6 eerdere schakels in de keten van het Kwaad leiden tot beschadiging van
het rechtssysteem en Onrecht (Benoeming, Bad Law, Corrupt wet, Estate, prive-eigendom,
niet-verdiende, Zelfregulering, Belastingvermijding ...) .

Child onrechtvaardigheden: afstraffing, bedelen, lastig vallen, arbeid,
pedofilie, prostitutie, soldiering, zelfmoordterrorist, ..
Child onrechtvaardigheden zijn de ergste vorm van onrecht, een com- schap mislukking.
Het eindigt! Guilty worden verantwoordelijk gehouden!

Vrouwen onrechtvaardigheden: huiselijk geweld, loonkloof, verkrachting,
prostitutie, religieuze, seksuele intimidatie, slavernij ... Vrouwen
onrechtvaardigheden, een gemeenschap falen worden aangepakt! Guilty worden
verantwoordelijk gehouden!

Community onrechtvaardigheden: Hebzucht, Woekerhandel, Rijkdom, Afval,

12

1GOD's Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn!

14.12.2.1 N-bij-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

Elitarisme, Rijkdom Apartheid. Community onrechtvaardigheden worden aangepakt! Guilty worden
verantwoordelijk gehouden!

Bad Law onrechtvaardigheden: Freehold, Copyright & Octrooien (Intellectueel eigendom) ,
Privatisering van Utilities, Tax aftrekbare schenking ... Bad wet wordt ingetrokken! Intrekking terugwerkt
tot 0.1.1.1 . (01.01.2004) Nieuwe wetten worden met terugwerkende kracht. Bad wet beoefenaars
worden vervolgd.

Corrupt Law onrechtvaardigheden: Double Jeopardy, plea bargaining, Diplomatieke
onschendbaarheid, Immunity, Statuut van beperkingen, Privilege,

...

Corrupt wet wordt ingetrokken! Het wordt met terugwerkende kracht tot 0.1.1.1 . (01.01.2004)

Nieuwe wetten worden met terugwerkende kracht. Bad wet beoefenaars worden vervolgd.

Religieuze onrechtvaardigheden: celibaat, besnijdenis,
uitdrijven, vergeving, molestering, pedofilie, privilege, sacrefice,
vrouwen discriminatie ...
Veroordelen, Shun religieuze onrecht & geworden
Custodian-Guardian! Houd geestelijken verantwoordelijk.

Governance onrechtvaardigheden: Moord, marteling, corruptie, de
uitvoering, binnen te vallen, rijkdom apartheid, tirannie, ... Vervang
Tirannie met multiple choice 1 naast de paal vrij gekozen
Committee.
Vervolgen Tirannie, Governance dat vermoordt, uitvoert, binnenvalt,
martelt is Kwaad wordt vervangen & gekooid , MEVROUW / R7 . Corrupt &
Wealth Apartheid Governance wordt vervangen & vervolgd: MEVROUW / R6

Rijkdom Apartheid, onrechtvaardigheden: Boetes, zelfregulerende lichamen, ...

Onrecht is wanneer boetes worden uitgegeven in plaats van revalidatie. Boetes worden uitgegeven ter
bescherming van de 'te veel, mensen aan de macht, ..
2 personen krijgen een boete van $ 300 voor het plegen van dezelfde wetteloze daad. 1 is op $ 300 per
week welzijn lesbrieven. De andere is op $ 300 per uur inkomen. De arme verliest een week te betalen, kan
niet rekeningen te betalen, heeft geen geld voor voedsel. Hij heeft niet de boete te betalen gaat naar de
gevangenis plaats. De rijken betalen is het prima en belasting in mindering van de boete. Dit is rijkdom
apartheid onrecht. Hiermee eindigt! Boetes worden vervangen door Rehabilitation.

Een persoon te krijgen doodde op het werk. Beheer kostenbesparingen heeft geresulteerd in een
onveilige werkplek. Bedrijf krijgt een boete van $ 100.000. Beheer van de zakken een nederige
betaalde werknemer. Beheer krijgt bonus. Schrijf's off fijn als een expence. CV kostenbesparingen te
maken van het verlies van
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de expence. Om ervoor te zorgen winststijgingen & executive bonussen worden betaald.
Dit onrecht eindigt! Beheer wordt verantwoordelijk gehouden! Beheer krijgt langdurige
revalidatie. Business is stilgelegd totdat alle veiligheidsproblemen zijn opgelost.

professionals (Accountant, Surgeon ..) zijn lid van 'Self regelgevende instanties'. Deze
beschermen incompetent, wetteloze leden uit geconfronteerd met Justitie. Ze helpen hen
ook rippoff hun klanten. Dit onrecht eindigt! Zelfregulerende lichamen zijn gesloten. Justice
rendement.

Zelfregulerende lichamen zijn gemaakt door corrupte lui regering. Dat is te corrupt omdat
ze worden omgekocht door belangengroepen, regeren namens hen en niet de mensen.
Lazy regering wil niet de verantwoordelijkheid van besturen, toezicht en handhaving. Regering
dat zelfregulerende organen op te richten of laten vervangen en verantwoording afleggen.

Ieder mens heeft een moreel & Civiel-Duty te eindigen Onrecht. Houd volksorganisaties, de
regering verantwoording dat de oorzaak en gevolg van onrecht zijn. MEVROUW / R6-R7

NULTOLERANTIE naar ONRECHT
De links van de 'Chain of Evil' worden uitgebreid met vele linketts:
Celebrity sport ~ credit Provider ~ bedrieglijke verpakking ~ Landgoed ~

buitenlands eigendom ~ franchising ~ Freehold ~ globalisering ~
Winkelcentrum ~ Belastingontduiking ~ onverdiend ~ Unie ~
Universiteit ~ Liefdadigheid ~

Celebrity Sport maakt deel uit van de cultuur van de Keten van het Kwaad.
Corrupt elitaire hebzucht en winstgericht entertainment. Entertainment profiteren de verveelde
inactief rijken. Sommige celebrity sport wordt gebruikt om de kansarme aandacht af te leiden uit
de buurt van te beseffen hoe uitgebuit ze werkelijk zijn.

Sport Beroemdheden, elitair entertainers die er alles doen om te winnen, records
breken en worden aanbeden (Idolized) . Een noodzaak van Sport deelnemers om
elitaire erkenning + Sponsors' krijgen

(Gulzige profiteurs) En een medeplichtig trashy Media creëerde een
gruwel: ' Celebrity Sport '.
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Celebrity sport deelnemers worden betaald (Direct gesponsorde, subsidies ..) professionele
entertainers. Autoracen, Schaken, Cricket, IJshockey, Olympische Spelen, Olympische Spelen
Para,, Zwemmen Olympische Spelen Australisch voetbal, honkbal, basketbal, boksen,
Fietsen, Golf Grand Prix, Gridiron, Yachting, Rugby, Horseracing, Motorcycle Racing, Tennis,
Voetbal, Winter , Worstelen ...

Celebrity sport moet speciaal voorziene faciliteiten (Hall, Stadium ...) , infrastructuur (Spoorweg..) .
Dit verspilt de communautaire middelen en vaak leidt tot lange termijn (Graafschap) schuld. Deze
faciliteiten zijn een Energy waster & creëren een hoop afval. Stoppen met het bouwen van deze
faciliteiten en slopen van bestaande. Deze gebeurtenissen leveren entertainment, Alcohol, Cola,
andere zoete dranken, gokken, ongezonde voeding (Vet, vet, zout) vaak gepaard met geweld (Vernieling,
mishandeling, woede, het gooien van voorwerpen ..)

Event creëren een hoop vuilnis (Flessen, voedsel, papier, plastic, blikjes)

hoeven opslaan (Landfill') . Gokken leidt tot criminaliteit: bedrog
(Nobling, tuigage resultaat ..) , Intimidatie, chantage, geweld.
Celebrity sport een belangrijke oorzaak van Shopping Addiction. Marketing creëert de vraag met
behulp van loyaliteit aan lokale afgoden (Sport Celebrities) om te winkelen verslaving te rijden (Versnelling,
troep, paraphenelia) . Je bent een idioot te veel betalen voor kleding & schoenen! Fans gedragen zich
als Zombies

(Hersenloze) .

Celebrity sport door middel van Sponsors verhoogt Verslavingen: Alcohol, roken,
gokken, winkelen, Drugs ... Deze Verslavingen zijn een last op individuen, families en
gemeenschap.
Sport Beroemdheden zijn Greedy Media creaties om de winst te verhogen voor zichzelf en
andere gulzige profiteurs (Aanbieders van kansspelen, junk food outlets, alcohol
fabrikanten, roken fabrikanten, pornografie, prostitutie ...) . Zodra de populariteit van een
Celebrity wanes ze worden afgedankt en vervangen door een nieuwe Celebrity.
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De noodzaak om populair te blijven, om te winnen, leidt Sport Beroemdheden hun darkside te
verkennen. onzedelijkheid (Overspel, Naakt, Pornografie) wordt gebruikt om de aandacht te krijgen. drugsmisbruik
(Alcohol, roken, drugs, steroïden) wordt gebruikt voor de spanning en om prestaties te houden. The
Greedy Trashy Media maakt gebruik van dit gedrag om de winst te verhogen en uiteindelijk tot de
Celebrity creëerden ze dumpen.

Met behulp van Sport Celebrities roll modellen & Idols, is onaanvaardbaar.
Sport Beroemdheden zijn afgoden ze beledigen 1GOD. Opvoeders die Celebrity sport te bevorderen
worden vervangen. Ouders die toestaan dat hun kind aan Celebrity sport & aanbidding Sport
Beroemdheden spelen zijn onverantwoordelijke slechte ouders. De Gemeenschap heropvoeden van
deze slechte ouders.

Sport is vrije tijd entertainment, een hobby niet werken. Lui (stom)
student get's University beurs (sport) . University, Sponsors & trashy Media creëren als lui,
dom nutteloos Sport Cebrity. University is gesloten, Sponsoring eindigt, trashy Media Hij
sluit, sport celebrity krijgt een laag betaalde baan. Er is geen plaats voor sport media
mensen in de media.

End Celebrity Sport slopen locaties ...
Vervang de inspraak van de Gemeenschap Recreatie.

C Krediet P rovider, P redator - le nd er, Lo een - haai het verstrekken van krediet (Kaart,
lening, hypotheek) voor de winst is woekerleningen een 'Loan Shark' operatie. Woekerleningen
is toegestaan en aangemoedigd door corrupte criminele regering. Roofzuchtige geldschieter
gebruik criminelen (Deurwaarder) op hun naam te verzamelen.

Krediet voor de winst Ends! Het is providers zijn gesloten en
vervolgd, MEVROUW / R6. Regering die het mogelijk maakt en / of
aanmoedigt woekerleningen wordt vervangen, vervolgd, MEVROUW
/ R6

Bewaarder voogd vergoelijken non rente onuitvoerbaar leningen. U betaalt alleen het bedrag
te lenen (Geen kosten, geen rente) . Je hoeft niet terug te betalen als je dat niet kan doen. Als
je dat doet, als je kan, niet terug te betalen meer dan 10% van uw wekelijkse loon.
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Bewaarder-voogd door de vingers onuitvoerbaar leningen. Daarom is er geen dept
verzamelen.

Incassobureau zijn gesloten gekooid MEVROUW / R6
Deceitful- Packaging ( Consumer-fraude) MEVROUW/ R3
Winst georiënteerde economieën laten immoreel crimineel ' bedrieglijke Packaging ( Consumentenbedrog)
'. Consumenten moeten worden beschermd tegen bedrieglijk, oneerlijk en hebzuchtig woekerwinsten
producenten, fabrikanten en detaillisten die 'Bedrieglijke verpakking' gebruiken (Omlaag sizing inhoud)
om te profiteren (afzetten) van de consument.

Voorbeelden van hoe de bedrieglijk, oneerlijk en hebzuchtig systeem werkt.
Een industrieel product wordt geleverd in een 0.440kg pakket met behulp van hun merk label.
Hetzelfde product wordt ook aangeduid als een retailers home- merk, maar de inhoud pakket wordt
gereduceerd tot 0.415kg. Dit wordt gedaan zodat de retailer hun huis merk tegen een lagere prijs
dan de fabrikant merk kunnen verkopen. Dit is voor de gek (Bedrieglijk, oneerlijk en hebzuchtig
trick) de consument te laten denken dat de home-merk is een koopje vanwege de lagere prijs.
Terwijl het in feite, omdat de consument krijgt minder product is er geen besparing en soms eindigt
de consument in werkelijkheid meer moeten betalen. Consumentenbedrog !!! MEVROUW / R3

1 fabrikant packs zijn product in een 0.440kg pakket. Een ander merk maakt gebruik van
dezelfde grootte verpakking, maar in een bedrieglijk, oneerlijk en hebzuchtig wijze zet slechts
0.425kg van het product. Als producten worden verkocht tegen dezelfde prijs, de 2e fabrikant
maakt een grotere winst. De consument krijgt minder product voor dezelfde hoeveelheid geld
uit te geven. De consument is misleid. Als de 2e fabrikant verkoopt tegen een lagere prijs, zijn
product ziet eruit als een koopje. Omdat er minder product in de 2e pakket daarom moet
verkopen voor minder, niet waardoor het een koopje meer. De 2e fabrikant hoopt in een
bedrieglijk, oneerlijk en hebzuchtig wijze, dat de consument het gewicht niet zal controleren
omdat zijn verpakking lijkt op concurrerende producten. Consumentenbedrog! MEVROUW / R3

Packaging komt vaak met minder dan volledige inhoud (Extra grote verpak- king) . Packaging is
ontworpen om 6 items te houden, maar bevat slechts 5.
Dit bedrog is bedoeld om consumenten te misleiden in geloven dat ze meer dan ze eigenlijk te
krijgen! Consumentenbedrog !!! MEVROUW/ R3
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Krijgt minder> meer betalen! Een fabrikant voegt minder zout en / of suiker.

Labels product 'Reduced' en kosten meer! Verminderde is over te brengen aan de consument
er was een extra kosten (Iets genomen, gereduceerd) . een hogere prijs is daarom noodzakelijk. Niet
waar, is er geen extra kosten. Fabrikant zet minder in, dus de prijs moet lager zijn. Consumentenbedrog
!!! MEVROUW / R3

Ingevoerde goederen verpakt om te kijken als lokaal product. consumentenbedrog MEVROUW / R3 . Lokale
product verpakt vreemd te kijken, geïmporteerd.
consumentenbedrog MEVROUW / R3 .

Moet doen:
De overheid is te standaardiseren verpakking inhoudsmaten:

Solide gram g

vloeistof milliliter ml

Kilogram Kg

liter l
kiloliter Kl

Ton T

1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g > 500 g > 1 Kg > 2 Kg > 5 Kg > 10 Kg > 20 Kg >
50 Kg > 100 Kg > 200 Kg > 500 Kg > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T >
1 ml > 2 ml > 5 ml > 10 ml > 20 ml > 50 ml > 100 ml > 200 ml > 500 ml > 1 l > 2 l > 5 l > 10 l > 20 l > 50 l
> 100 l > 200 l > 500 l > 1 Kl > 2 Kl > 5 Kl > 10 Kl > 20 Kl > 50 Kl > 100 Kl > 200 Kl > 500 Kl >
Standard van toepassing op commerciële, industriële, persoonlijke verpakking.

Notitie! Imperial maatregelen zijn achterhaald.
Alle verpakking kan gerecycled worden.

PS-1 ( Verpakking standaard) dekt behoeften van de consument: eerlijk gemakkelijk om te vergelijken
product hoeveelheden & packaging. solid gewichten (G / kg / T) & Liquid gewichten (Ml / l / Kl) verpakt,
gedistribueerd en verkocht in de in de tabel aangegeven hoeveelheden. De verpakking is recyclebaar.

Einde Bedrieglijke Packaging

Tot stand brengen UCG PS-1 ( Verpakking standaard)

Consumer begeleiding
Solid en Liquid gewichten nodig om de prijs voor het tonen 1 kg / 1l om prijzen te
vergelijken + het werkelijke gewicht en prijs.

Het product met de laagste kg / l prijs is de KOOPJE.
Ondersteuning PS-1 Verpakking standaard straffen Deceitful Packaging
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Landgoed ( Erfenis)
In een egoïstische hebzucht gedreven maatschappij bij het overlijden van
een individu is het gebruikelijk om door te geven positie, macht en
rijkdom. Het creëren van een Elite van onverdiende onverdiende positie,
macht en rijkdom. Dit gedrag is oorzaak en gevolg van Wealth Apartheid.

Rijkdom Apartheid, een misdaad, MEVROUW / R6 Notitie! Het accepteren van een Estate houdt ook het
accepteren van schulden uit het verleden, schuld en verantwoordelijkheid!

Erfenis van positie eindigt. Het wordt vervangen door promotie door werkervaring
+ verdere studie + anciënniteit.
Erfenis van de macht zelf. Het wordt vervangen door een vrij meerdere kandidaat
verkozen Committee.

Leiderschap door 1 tirannie (Erfelijke / Politiek) het eindigt.
Leiderschap door gekozen comité is eerlijk.

Erfenis van rijkdom Ends. Het gaat allemaal in overheidsinkomsten.

Bewaarder voogd pas op kennis continuïteit, memorabilia, tradities, overtuigingen .. Bewaarder
voogd pas op gemeenschapszin en verantwoordelijkheid. Bewaarder voogd pas op
de filosofie van
1GOD 1FAITH 1Church. Ze gaan ook op hun gids, de ' Wetgever

Manifest'.
Foreign Ownership ( Verraad) MEVROUW / R7
Het toestaan van buitenlanders te controleren, te exploiteren, eigen, plunder is VERRAAD

Regering die het mogelijk maakt Buitenlanders om te profiteren (Afzetten) van Locals wordt het
plegen van verraad (misdrijf) . Overheid wordt vervangen & vervolgd. MEVROUW / R7

Voorbeelden van hoe buitenlands eigendom Treason werkt als volgt:
Foreign Ownership wijzigen, corrupt en vernietigt lokale: cultuur, banen, tradities, waarden ... Buitenlands
eigendom plundert lokale: Intellectuele- eigendom, know how, Resources, rijkdom ... Buitenlands
eigendom Ends. Free Trade Ontwerp.

Foreign Ownership drives' van grond en onroerend goed prijzen. maken
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Huizen niet betaalbaar voor 1 st huizenkopers. Resultaat, het verhogen van
daklozen ... buitenlandse eigendom van 'Verkoop' (Grond, vastgoed) Loopt
af. Het is in beslag genomen zonder compensatie.

Foreign Ownership entiteiten resulteert in een buitenlandse
leidinggevende posities. Het ontkennen van de lokale bevolking om deze
posities vast te houden. Het verlagen van de promotiekansen kans,
toenemende werkloosheid

...

Dumming naar beneden van de plaatselijke functionarissen.

Foreign Ownership productieresultaten van het importeren hun voorraden. Eerder dan het kopen
van lokaal. Ook lokale intellectuele eigendom wordt voor de kust genomen!

Foreign Ownership van Entertainment ondermijnt lokaal talent en hun kansen. Hersenspoeling
bewoners van vreemde cultuur klonen verlies van hun entiteit te worden. Buitenlandse
eigendom van Entertainment is de grootste bedreiging voor de lokale cultuur, gewoonten,
dialect en tradities. Als u American horloge Amerikaanse entertainment. Als u nog niet bent,
maak je geen horloge Amerikaanse entertainment.

Foreign Ownership leidt tot lokale rijkdom in het buitenland te gaan.
Het verlaten van de lokale bevolking arm en berooid. Buitenlandse meesters bezit van lokale boer
bedienden.

Foreign Ownership van Franchises vernietigen lokale bedrijfsleven, uniek- Ness & diversiteit. Ondermijning
lokale tradities dwingen ongeschikt vreemde cultuur aan de lokale gemeenschap. Verraden de
lokale bevolking.
Foreign Ownership van de middelen leidt tot de buitenlandse eigenaar van de verkoop van de
middelen goedkoop naar zijn land van herkomst te profiteren. Het roven van de lokale bevolking van
de Resources & hun rijkdom. Het laten Buitenlanders eigen lokale bronnen is Verraad, MEVROUW / R7

Foreign Ownership van de voedselproductie en distributie van levensmiddelen.
Resultaat: Voedselproductie is geschikt voor Export verlaten van de lokale bevolking met de Export verwerpt
tegen hoge prijzen. Ook een aantal lokale gerechten zal worden vervangen door een buitenlandse dieet.

Foreign Ownership van Media is een invasie van stealth. Buitenlandse media invloed op de lokale
bevolking in het voordeel van buitenlanders. Het vernietigen van de lokale cultuur, erfgoed en
tradities, corrumperen Politici, Overheid.
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Overheid verliest hun soevereiniteit, betrayes de plaatselijke bevolking, pleegt verraad, MEVROUW
/ R7
Foreign Ownership leidt vaak tot chantage. Buitenlandse Multi nationale vraag naar een door de
overheid geef ze handouts, fiscale vrijheid en goedkope arbeidskrachten. Regering wordt
bedreigd dat als het niet capituleren aan de vraag van Buitenlandse eigenaars. Zij zullen een
regering die voldoet aan hun eisen en hun werking te verplaatsen daar vinden. Bijv Australische
regering regelmatig betaald (100's van miljoenen euro's) naar buitenlandse multinationale Car
bedrijven. Ze stuurden home & verhogen hun buitenlandse aandeelhouders dividenden Executive
bonussen. Notitie!

Australië uiteindelijk nee gezegd tegen buitenlandse Autofabrikanten chantage. autofabrikanten (Ford,
General Motors, Toyota) gesloten fabrieken, worden importeurs. Bewaarder-Guardian geen gebruik
maken van het vervoer van deze bedrijven, kunnen ze niet worden vertrouwd.

Nultolerantie MULTINATIONALS !!
Foreign Ownership is mogelijk als gevolg van verraad door corrupte regering. Overheid &
Government-medewerkers dat dit verraad te vergemakkelijken worden vervangen en
vervolgd voor 'Treason': MEVROUW / R7 .

Moet doen:
Annuleren Foreign Ownership van: Bedrijven, Productie, Activa, intellectuele
eigendom, primaire productie, Resources, Land, Real Estate! Zonder compensatie.

Vervang in buitenlandse handen ondernemingen met cron ( Community Run Owned not for
profit) ! Ondersteuning cron! Shun Multinationals!
Vervang en vervolgen (Verraad) Regering heeft haar Ambtenaren die het mogelijk maken of
aanmoedigen buitenlands eigendom! MEVROUW / R7 Buitenlands eigendom is een invasie en
bezetting, zonder het gebruik van militair geweld. Verdedig je community van deze bedreiging.

Sta alleen invoer die niet concurreren of Lokaal goederen en diensten te vervangen. Moedig
lokale productie om te vermijden dat u wilt importeren.

'Annuleren Foreign Ownership'
'SAVE lokale werkgelegenheid'
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franchising ( Zakelijke-model: Klonen) MEVROUW / R6
franchising is een Hebzucht, Woekerhandel klonen marketing systeem. Dat maakt gebruik van een
bepaalde business model dan klonen zelf. Ontworpen voor middelmatige kleine woekerwinsten
kapitalist. Om verspreiding van kanker, zoals

(Globalisering) over de planeet. Klanten verliezen hun Identy. Ze kijken en eten
hetzelfde in NewYork of Berlijn. Mindless Zombies.
Klonen is een goedkope hersenloze kopie. Globalisering is Anti- 1GOD!
franchising vernietigt lokale tradities, uniciteit, diversiteit, cultuur. De meeste franchises zijn
'US' of op basis van US-Marketing-systemen. Ze bieden vaak ongezonde producten: Eg
Junk Food verkooppunten, VS en hun cultuur-klonen zijn de belangrijkste oorzaak van de
'Diabetes' Plaque, 'Obese Plaque (Blubber personen) ', Hoge bloeddruk epidemie, Acne ... Franchises
vernietigen lokale keuken, mode ... Gemeenschappen en overheid die het mogelijk maken
buitenlandse franchises te bedienen verraden lokale keuken, erfgoed, tradities en de
bevolking, MEVROUW / R7

franchises vernietigen diversiteit door de verkoop van 'Designer-kleding'. Deze kleren zijn
uniformen (jeans..) voor mensen die hun cultuur en erfgoed, hersenloze, primitief, dom
klonen verraden. Mijd deze dummies!
franchises met hun slick marketing (Benutten van de menselijke zwakheid & gullibility) zijn
de belangrijkste oorzaak voor de Verslavingen:

Shopaholic & Gadget Junky! Franchises zijn onder bemand, gebruiken slecht opgeleide
onderbetaald junioren, casuals. Klantenservice is slecht of niet-bestaand. De meeste 'Koopjes' &
'Verkoop' zijn Fraude!

Bewaarder Guardians zijn van mening dat Franchising is Anti 1GOD . Het ondermijnt 1GOD's
uitwerking van lokale uniciteit en diversiteit.

Franchising zijnde wereldwijde tart 1GOD's Anti globalisering.

Moet doen:
confisqueren ( zonder compensatie) Alle Franchises en ze te converteren naar de lokale cron ! Straffen
Gulzige Franchisee kooi hen MEVROUW/ R6
Ondersteuning van lokale unieke traditionele business (Geconverteerd naar cron) .
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Bescherm uw communities erfenis:

Verzet me Franchising, Globalisering &
Foreign-Ownership
Freehold openbaar land geplunderd uit de gemeenschap ...
Freehold land is openbaar land geplunderd uit een gemeenschap door corrupte
criminele regering (Verwijder de overheid, ter verantwoording te roepen) . Dit type van
de overheid, hetzij weggaf land
(Kraken) of verkocht aan criminele hebzuchtig, parasitaire, roofzuchtige, profiteurs (Speculanten) .
Land-speculanten zijn parasieten, MEVROUW/ R6 !

Einde Verkoop! Ondersteuning Shire grondbezit!
Freehold grond wordt gebruikt door beleggers om te speculeren

(gokken) in de hoop te rijden onroerend goedprijzen (Pro- fiteering, meerwaarde) het
ontkennen van een Shire betaalbaar schuilplaats. Beleggers ook eigen grond te
gebruiken voor criminele belastingontduiking (Negatieve versnelling) , MEVROUW/ R6

Sommige beleggers richten dun gebouwen en lading over geprijsde
huur. Mensen die kunnen niet dakloos betalen geworden. Vastgoedbeleggingen
is niet echt gekocht voor huuropbrengst, maar gebruikt als
belastingontduiking. Resultaat rottende menselijke habitat

(Mensen verhuizen kakkerlakken en knaagdieren bewegen) . Slum heren losse eigendom, zonder
compensatie en gehuisvest zijn, MEVROUW/ R6

Freehold land is prive-eigendom land. Ontnemen gemeenschap gebruik van de grond ten
behoeve van iedereen. Freehold (Verboden toegang) ontkent gebruik van alle stranden, Lake &
River voorgevels, ontkent picknicken op de golfbaan .. 'Wealth-Apartheid'. Deze Evil. Het eindigt!

1GOD creëerde Planet Earth te gebruiken en genieten in gelijke
mate voor alle mensen.

Eigen grond en particuliere woningen zijn beledigend voor 1GOD.
FREEHOLD ENDS! ! ! ! ! ! !
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Moet doen:
Al het land is in handen van een Graafschap ( Plaatselijke overheid) . Grond in eigendom wordt gestolen
goederen. A Shire betaalt geen compensatie bij het overbrengen van de titel. Eigenaar bewoner kunt
verblijven in het huis totdat ze wilt verplaatsen of sterven. Dan neemt de Shire controle (Er is geen goed
te eigendom) .

Investment Property zowel land & Gebouwen worden genomen controle met- uit compensatie door
de Graafschap . Investor wordt vervolgd voor 'misdaad tegen de Gemeenschap' MEVROUW/ R6 Investment
Property Ends!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
globalisering maakt geen deel uit van de mensheid's Destiny.
1GOD maakte het heel duidelijk dat de
globalisering geen deel uitmaakt van de
mensheid Destiny. 1GOD

overtuigingen 7Tribes ontwikkelen
onafhankelijk en apart (Kaart) .
1GOD wil de mensheid naar

'STOP' Globalisering !!
Mocht de mensheid niet aan ' HOU OP' globalisering dan
1GOD zal fungeren. Niet woede 1GOD aandacht 1GOD's

waarschuwing: Verpulvering van het World Trade Center in New York,
US kredietcrisis, City of London.

Globalisering is onderdeel van de keten van het Kwaad. Globalisering is gekaapt door
Greedy profiteurs te worden gebruikt voor hun piramide verkoop van marketing (Vrijhandel) om
de winst blijven groeien totdat ze opraken van de landen en bronnen. Vrije handel is
globalisering wordt gedreven door multinationale bedrijven gebruik te maken van arbeid,
chanteren en ondermijning overheid. Multinational ondermijnen de soevereiniteit van een
land. Wat leidt tot corruptie en uitbuiting! Demonteer Multinationals confisqueren activa
zonder vergoeding en om te zetten in lokale Cron. Multinational EINDE! FREE TRADE
END'S!

Greedy profiteurs hebben propaganda organisaties opgericht: G20
(Greedy Twintig, de belangrijkste oorzaak van de verontreiniging) , G8 (Greedy acht) , IMF

(Internationaal Monetair Fonds, de wereldwijde woekeraars) , WEF (World Economic
Forum, hebzucht publizist) , WTO (World Trade Organiza-
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tie, de oorzaak van Wealth-apartheid) , .. Deze organisaties hersenspoelen het publiek dat hebzucht goed
is, de winst is goed en de globalisering is het antwoord op al onze problemen. De realiteit is dat de
globalisering wordt gebruikt voor costcutting. Door het verplaatsen naar landen die een lagere kostprijs
struc- tuur hebben. Het ontslaan mensen in het ene gebied en het gebruik van slavenarbeid in een andere

Lagere kosten worden bereikt door het gebruik van minderjarige kinderen
in ongezonde onveilige gebieden. Ze worden onderbetaald ondervoed
lange uren werken zonder pauzes, zonder vakantierechten, zonder
voordelen voor de gezondheid. Ontbreekt op ervaringen uit de kindertijd,

spelen en onderwijs. Terwijl Greedy profiteurs zijn lachen de hele weg naar de bank te
prijzen hun Idol 'globalisering'. Deze Evil-Shirt!
Waar kinderen zijn niet beschikbaar vrouwtjes (Andere onderklasse) worden gebruikt. Vrouwtjes
worden behandeld vaak slechter. Tijdens het werken onder dezelfde onmenselijke omstandigheden
als de kinderen veel vrouwtjes hebben ook om seksuele gunsten te verstrekken (Verkrachting) . Veel
mannen worden uitgebuit, maar meestal niet zo slecht als kinderen en vrouwen. Deze Evil-Shirt!

End globalisering ondersteuning 7 onafhankelijke Provincies:

Afrika, Amazonia, Amerika, Europa, Mongolië, Oceanië, Persindia .
Alle internationale wateren einde. Zij zijn verdeeld tussen de 7 Provinciën. Dit is
de nieuwe normaal.

Moet doen:
Alle Global Organisaties: Politiek, militair, Commercial, Sport, Entertainment, zijn
gesloten. Mensen migratie Stopt (Geen bewegende andere provincies) . Geen
vakantie reizen naar andere provincies.

Geen globale cultuur. Global Organisaties: Commonwealth Naties
(CN) , FIFA (voetbal) , G20 (Vervuilers) , IMF (Woekeraars) , Olympic
( IOC ) NAVO (Huurlingen) , OPEC (Vervuilers) , UN (Verenigde Naties
) ,.. zijn Anti 1 GOD. Ze zijn gesloten Down.
Gemenebest van landen ( CN) opgericht door Engels piraten te
plunderen, te verspreiden: slavernij, slavenarbeid, onrecht,
culturele genocide, rijkdom apartheid, alcohol, roken, gokken,
winkelen junkies, slecht en corrupt wet, kapitalisme, elitaire sport,
Kerk van Engeland (Kwaadaardige heidense cultus) .
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Vandaag (CN) hebben marionettenregimes (Overheden) die helpen bij het
plunderen van hun land ten behoeve van de Engels Erfelijke Tyrant. CN
opgelost en volken bevrijd.
FIFA een Corrupt Celebrity Sport organisatie. Afvalstoffen communautaire
middelen. Is afgesloten, vervolgd: MEVROUW/ R6

FIFA Locaties worden gesloopt, grond wordt gebruikt voordeliger door
de gemeenschap.
IOC loopt een circus (Olympische Spelen) , Krijgen landen om miljarden op
freakshow entertainment verspillen. Entertainers streven naar elitarisme gebruik
van legale en illegale supplementen onnatuurlijk uitvoeren freaks. Olympics zijn
hebzucht gedreven verspillen van de schaarse middelen die nodig zijn om armoede
uit te bannen. Een gruwel sideshow toegevoegd Paralympics even uitgeschakeld
worden gespot. Shut + MEVROUW/ R6

IOC Locaties worden gesloopt, grond wordt gebruikt voordeliger door de gemeenschap. Alle
financiering tot aan de punten Athletes'.

Navo de Europese Mercenary leger dat de Amerikaanse bedient wereldwijd
pesten en uitbuiting. NAVO doodt Burgers & vernietigt infrastructuur en
woningen. Het wordt opgelost en zijn War criminelen en opstandelingen
gekooid: MEVROUW / R7

Navo met zijn wapens van massavernietiging: A
(Atomic) , B (Bacteriologische) , C (chemisch) is een van de belangrijkste bedreiging
voor de menselijke overleving.

OPEC een olie-kartel met de mensheid los te kopen! Het kartel wordt
ontbonden en haar leden vervolgd: MEVROUW / R6
Brandende olie Ends! Turning olie in plastic uiteinden!

VN bedient het eigenbelang van de landen met vetorecht. Deze landen, zijn de grootste
wapenhandelaars ontkennen van de mensheid vrede.

De VN heeft gefaald mensheid. Het is niet gestopt:

Kinderarbeid ( Pornografie, soldiering, werk)
Verontreiniging ( Sfeer, lucht, bodem, ruimte, water)

Tirannie ( Erfelijke, politieke, krediet, winst, rijkdom)
genocide ( Politieke, raciale, religieuze, moordpartijen)

Dakloos ( Woekeraars, huisjesmelkers, Rijkdom Apartheid)
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Honger ( Over irrigatie, Fresh watervervuiling en voedselafval)
Pornografie ( Volwassenen, dieren, kind, zelfde & gemengde geslacht)

Armoede ( krediet, discriminatie, werklozen, rijkdom apartheid)
woekerwinsten ( Cartell, meerwaarde, monopolie, overprice, hedge)
Slavernij ( kind, schuld, volwassen, prostitutie, onderbetaald werk)

Verspilling ( Disposables, junkproduction, overproductie, Packaging)

verslavingen ( Alcohol, drugs, gokken, te veel eten, winkelen,
Roken)

Genetische modificatie ( Dieren, micro-organismen, planten,
mensen)

Wealth-Apartheid ( Estate, In-justice, belastingontduiking, Tax
haven)

De VN is opgelost!
Mensheid omarmt de 'Wetgever Manifest'

Globalisering ondermijnt 1 GOD ontwerp.
Globalisering angers 1 GOD!
Shopping-Center / Mall ... de kapitalistische-Retailingsysteem van hebzucht, Profit, Afval & Vervuiling .

Shopping-Center, Winkelcentrum een deel van de kapitalistische-Retail Marketing systeem van
hebzucht, Profit, afval en vervuiling. Shopping-Center, Winkelcentrum moedigen duplicatie. Duplicatie is
bedoeld om de prijzen te verlagen, geven een betere service, de concurrentie te vergroten. Dit is de

fantasie een Kapitalist LEUGEN !!! ...
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3 supermarkten de verkoop van bijna dezelfde producten voor dezelfde prijs. 99% van de prijzen
zijn gelijk maken concurrentie een Fantasy. Duplicatie is duur maken van lagere prijzen een
mythe. Kostenbesparingen, onder bemand, slecht opgeleide onderbetaald (Minderen, casuals) personeel
resulteren in een slechte of niet bestaande 'Klantenservice'. Duplicatie Ends!

verdubbeling leidt tot verspilling van vloeroppervlak. Meer vloerruimte heeft behoefte aan meer meubels
geïnstalleerd. Verbruikt meer energie het creëren van een behoefte aan meer vervuilende Power-stations
... Dit alles leidt tot meer 'Garbage', 'Vervuiling' & kosten.

Boodschappen doen Centers aan te moedigen een nachtelijke Life style (Hoog energieverbruik) .
Het winkelen wanneer het donker is. Dit is dan ook de ongezonde ' Graafschap 'S' opleggen ' Night
Curfew'. Winkelcentra zijn duur om te bouwen, te onderhouden, verbruiken veel energie, zijn onnodig
dubbel werk en het creëren van een veel Garbage.

franchises zijn de belangrijkste reden voor Shopping-Centers.
Franchises zijn onder bemand en gebruiken slecht opgeleid onder- betaald (Minderen,
casuals) personeel. Franchising vernietigt lokale tradities, gastronomie, cultuur,
uniciteit en diversiteit. Bescherm uw Gemeenschap! Sluit alle Franchises!

Er is een betere manier: Cron-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .
Vervang Shopping Center & Shopping-Mall met CRBC.
Cron-Retail model combineert alle retail behoeften, Bermen Cluster wonen, in 1
retail-complex. Cron Retail vervangt zonder doublures alle Franchise: Food, doek,
Variety ... cron-Retail vervangt Fast food Klonen met een gezonde drank Bar. Bazaar
is detailhandel van zelfgemaakte producten en preloved items.

Vraag naar ! CRBC ! O%
EEN CRBC 4 is een vlak (Begane grond, niveau 1, niveau 2, niveau 3, Zonnepaneel dak) gebouw.
Begane grond: is opslag, goederen en goederen voor de detailhandel, Bazaar.

Niveau 1: cron-Retail omgeving, waaronder Beverage Bar.

Level 2: de Bazaar, alles zelfgemaakt, pre hield.
Niveau 3: Office & arbeiders te breken gebied.
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1.3.7. Graafschap dag

Celebrations
Een CRBC is naast ' SMEC ' ( Shire medisch & educatie Complex) .
Beiden zijn omgeven door Communal Cluster Housing & Shire Work-kapellen. Alle maken deel
uit van een Shire Oasis!

Vervang Winkelcentra en winkelcentra met:
Cron-Retail & Bazaar Complexen ( CRBC) .

Belastingontduiking Belastingontduiking is een misdaad: MEVROUW/ R6
Belastingen zijn nodig zodat de regering haar verplichtingen en verwachtingen worden om zijn bevolking te
kunnen voldoen. Mensen die het betalen van belastingen te vermijden hebben geen recht om te gebruiken:
Public (Onderwijs, gezondheidszorg, parken, pensioen, wegen, transport ..)
Diensten. Belastingontduiking is een misdaad, MEVROUW / R6 .

Tax minimalisatie is Belastingvermijding! Trusts zijn Belastingontwijking!
Fiscaal aftrekbare giften fiscaal vermijden! Beleggers ook eigen grond te
gebruiken voor criminele belastingontduiking (Negatieve versnelling) . Belastingontwijking
is stelen van de Gemeenschap! MEVROUW / R6

Regering die het mogelijk maken belastingontwijking wordt vervangen, in rekening gebracht: MEVROUW / R6

Tax-Piraterij! Tax shelter landen buitenlanders aan te moedigen om hun eigen land
te plunderen en de buit te storten in hun Banks. Tax shelter landen stilgelegd. Hun
Banken en overheid:
MEVROUW / R6 Een Tax shelter regering heeft ook te compenseren (Achterstallige belastingen,
bestraffende compensation & kosten) de geplunderd landen.

Belastingparadijs: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, City of London,
Cayman, Curaçao, Cyprus, Delaware, Dubai, Florida, Isle of Man, Jersey, Guernsey,
Hongkong, Ierland, Liechtenstein, San Marino, Luxemburg, Monaco, Nevada, Panama,
Singapore, Seychellen, South Dakota, Zwitserland, Texas, Turks & Caicos, Vanuatu,
Vaticaanstad, Maagdeneilanden, Wyoming.

Belastingontduiking Shirt!
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Schuldig zijn asset-gestripte & gekooid! MEVROUW / R6

Nultolerantie belastingontduiking

onverdiend iets opgedaan niet door verdienste arbeid of
service
onverdiend kan positie, macht of rijkdom zijn individueel of als een combinatie. Onverdiende
positie, macht of rijkdom is een onderdeel van de immorele cultuur van de Keten van het
Kwaad.
Onverdiend is onverdienstelijke, asociaal, niet te
rechtvaardigen is het niet getolereerd door
Gemeenschappen.

Onverdiende Positie: Erfelijke, Corrupt promotie of criminele activiteit individueel
of als combinatie.
erfelijke: Ouders geven positie om kinderen ...
corrupt bevordering: Uitgebreide familie of vrienden worden gepromoot ...

crimineel bevordering: Gepromoot vanwege Pesten, bedreiging, geweld ...
Verdiende positie wordt opgeheven, eindigt. promoters krijgen MEVROUW / R6

Onverdiende Vermogen: Erfelijke, corruptie of andere criminele activiteiten
individueel of als combinatie.

erfelijke: Monarchie, Royalty, politieke Tyrant, Dynasty, ...
Corruptie: Belangengroepen zet een marionet aan de macht ...

Criminal: Criminelen, Invaders / Bewoners zet een marionet aan de macht ...
Onverdiende vermogen wordt losgelaten, eindigt. Promotors te krijgen, MEVROUW / R7

Onverdiende Wealth: Erfelijke, inkomen, werk voordelen, Elitaire Perks of
criminele activiteiten individueel of als combinatie.

erfelijke: Landgoed...
Inkomen: inkomen ontvangen, maar niet verdiend

Eg meerwaarde, dividenden, rente, huur, winsten, ...
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Work-voordelen: voor een hogere loonsrangen (Perks, voordelen in natura) :

.

Verzekering (Gezondheid, tandheelkundige, het leven, pensioen) , Studeren, reizen, ...

Elitist Perks: Vliegreizen, Bodyguards, bonussen, Kinderopvang, Club lidmaatschappen,
Seminars, Escorts, discontokrediet, Fitness trainer, Verzekeringen (Gezondheid,
tandheelkundige, het leven, inkomen, pensioen) , Limousine & Driver, Shelter, winstdeling,
Vakanties ...

Criminal: Eg Chantage, fraude, identiteitsdiefstal, diefstal, ...
Alle niet-verdiende rijkdom is in beslag genomen, eindigt. promoters krijgen MEVROUW / R6

Notitie! Boven Work-voordelen & Elitist Perks niet gerelateerd zijn werk en zijn niet te worden betaald door de
werkgevers. Werknemers ontvangen van een of meer van de bovengenoemde voordelen hebben ze
geannuleerd.

Erfelijke overdracht van positie, macht en rijkdom omvat de overdracht van 'schuld' en
schuld. Predesessors, Ouders dragen hun kwaad, misdaden en de schuld aan de volgende
generatie. De huidige generatie is verantwoordelijk voor de vorige generatie. Bewaarder
Guardian tegen erfelijke overdracht van positie, macht en rijkdom. CG steun
verantwoording voor erfelijk 'schuld' en 'Debt' overdracht.

Onverdiend is Undeseved is onaanvaardbaar! Het eindigt!

Unie ( arbeid, arbeid, handel) vertegenwoordigt elitair hebzuchtige werknemers.
Achtergrond: Erfelijke tirannieën gebruikt een klasse systeem om de rijkdom van het
Koninkrijk te verdelen. Industrialisatie creëerde 2 nieuwe klassen, prive-eigendom (Parasitaire,
roofzuchtige, profiteurs)
een beroep op de Credit & werknemers zonder rechten en bescherming: ongezond, onveilig, vuile
werkomstandigheden; lange werktijden, onderbetaald, geen ziekteverzuim, slavenarbeid geen vakantie's;
kinderarbeid; een deel van de vrouwelijke werkomstandigheden regelmatig smerig walgelijk verkrachting.

Erfelijke Tyrants snel gemaakt een deal met de Ondernemers en Industriëlen (Parasitaire,
roofzuchtige, profiteurs) . Royals & Royalist zou insider informatie, smeergeld en preferentiële
aanbiedingen te krijgen. De parasitaire, roofzuchtige, woekerwinsten particulier eigendom
Capitalist hebben geen beperkingen op hoeveel ze de arbeiders en andere boeren kunnen
misbruiken. Royalist zou Wetten die zou beschermen hebzucht, uitbuiting en prive-eigendom
en onderdrukken, criminaliseren werknemers vast te stellen.
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Onrecht werd de Rule of Law. Twin Evil, Erfelijke Tyranny & Kapitalisme werd 1
grote gruwel van het kwaad, beledigend 1 GOD!
Erfelijke Tyrants, royalisten & Private eigendom werd de meest kwaadaardige vorm van
Governance & economische toepassing. Immoreel, onrechtvaardig, Anti- 1GOD! Erfelijke
Tirannie eindigt! Kapitalisme eindigt!

Arbeiders & ontevreden politici vervangen sommige Erfelijke tirannieën met
politiek-tirannieën. Royalists met technocraten. Prive-eigendom met
staatseigendom. zakelijke monopolie (staat
, privaat) resulteerde in werknemers monopolies (Tirannieën) . Politieke Tirannie eindigt!

Vakbonden werden opgericht om de gelijke behandeling van werknemers te creëren. De realiteit
is elitair uni opgeleide personen die valse sociale rechtvaardigheid zonder werkervaring, leden
van het kapitalistische systeem. Infiltreren in het geniep vakbonden. Plunder leden fondsen en
misbruik leden loyaliteit voor hun eigen politieke ambities. Vakbonden gebruiken crimineel
gedrag: black mail, intimidatie, sabotage, geweld, ... Geen Unie Organizer of de beheerder kan
deel uitmaken van een regering of Opposion.

Moet doen:
Prive-eigendom, staatseigendom worden afgeschaft en vervangen door " cron '. Staatsbedrijf
wordt omgezet om te opereren als een ' Cron'.
Prive-eigendom entiteit wordt in beslag genomen zonder compensatie en wordt omgezet in een ' cron
( s) '. Vakbonden worden afgemeld. Overheid stelt de lonen en voorwaarden ( WMW) jaarlijks. Als
onderdeel van een cron is onderdeel van de gemeenschap.

' C ' gemeenschap is een ' Graafschap '' R ' gerund door ' D-mC ' ( Besluitvorming
Comité van 7)

' O ' eigendom van de werknemers betaald wmw & vrijwilligers ' n ' niet voor winst (Klanten,
klanten geen gebruik gemaakt uit)
Voor economisch beheer, de lonen en voorwaarden ( WMW) worden jaarlijks vastgesteld door de
provinciale overheid. Voor de beste economische beheer van de iedereen een kostwinner ( WMW) . Niet
meer nodig voor de vakbonden.
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Universiteit( College) corrupte elitaire verspillende het onderwijs.
universiteiten zijn arrogant corrupt elitair. Ze worden gebruikt als
snelkoppeling naar rijkdom en macht. Corrupt 'Old Boys Network. Verspilling
van de communautaire middelen en tijd te verspillen door studenten!
Studenten gebrek aan werkervaring worden betaald.

Universiteiten verwaarlozing geleerde onderwijs rankings te jagen. Welke voordelen
Beheerders, docenten (Teveel underworked) , ...
Ranking jagen resulteert in grotere en meer
campussen, in verre oorden. Campus heeft
gebouwen groot met veel emty ruimtes. Useless
Vanity grote aangelegde parken en tuinen. Dit afval
eindigt!
Ranking jagen resultaten in het creëren van nutteloze graden. Uitbreiding van de lengte van de cursussen.
Stimuleren van het schrijven van nutteloze Thesis schrijven.

Het uitdelen van waardeloos (De) Eervolle Degrees.
Ranking jagen resultaten bij het verstrekken van overvloedige duur
Entertainment (Elitist Celebrity Sport, Theater) . Entertainers krijgen
beurzen. Zij in aanmerking komen op grond van hun spieren of
entertainment waarde in plaats van het gebruik van hun hersenen.
Hiermee eindigt!

Administrators, hoogleraren, docenten, niet over een
week per dag bij te wonen campus meer dan 150
dagen per jaar, niet meer dan 4 dagen, niet meer dan
3,5 uur.
Waardoor ze de luiste veel betaalde arbeiders
van een gemeenschap.

Voor ½ jaar kunnen studenten niet studeren (Beheerders en docenten moeten vrije tijd) . Verdubbeling
van de tijd aanwezig. Resulterend in Geleerden het verspillen van hun leven en de
gemeenschap mist op de productiviteit.
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½ jaar vakantie leidt tot verveling. Verveling
leidt tot immoraliteit (Alcohol, sex orgies,
geestverruimende middelengebruik, ...)
& misdrijf (Assault, verkrachting, intimidatie,
vandalisme ..) . Universiteiten zijn de meest
waarschijnlijke plek voor een SHE te zijn

seksueel misbruikt en of seksueel uitgebuit. Grootste overtreders zijn de verwende rijke
nakomelingen (Arrogant, sleazy, onaangenaam, lui ..) die meestal met het weggaan. Misdaden
door de Universiteit entertainers (sport..)

, beheerders, zijn professoren bedekt. Shut University.
Een undergraduate degree bestaat vaak uit 24 subject modules en is
ideaal voltooid in 3 jaar. onderwerpen zijn echter niet beschikbaar of
geannuleerd. Uitbreiding van studies van ½ of 1 jaar. Wasting
studenten leven.
8 van de 24 onderwerpmodules essentieel. De rest niet. Het merendeel van de onderwerpen
worden gedateerd door de tijd dat ze jaren later toegepast. Dit resulteert in re onderwijs. University
Beheerders zijn: student, het leven, tijd en rijkdom misbaksels, houd hen verantwoordelijk, MEVROUW
/ R7 & shut University (College) hergebruiken als Shire werk kapel & Free Education !!

universiteiten een elitaire kortere weg naar boven posities. Loopt af! Bewaarder voogd
Apprenticeship carrièrepad vervangt :

Leertijd> werkervaring> verdere studies> promotie anciënniteit> werkervaring>
verdere studies> promotie van ...
UCG1- onderwijs steunen ' Leer & Leer ' studiemethode & ' Gratis
Openbaar onderwijs' . Mits in de gezondheidszorg en het onderwijs
complexen, Graafschap ( SMEC) &

Provincie opleiding (PHEC, pDEC, Ce) . vanaf ongeboren

crematie. Leer & Leer, 1 st Leren (Begrijpen, begrijpen) Dan Teach (Anderen wat je
geleerd hebt) . Geef vervolgens opgedane kennis om volgende generaties door middel
van Knowledge-Continuity.

Onderwijs is een samenwerking tussen ouders, opvoeders en
medici. Het gaat om gratis onderwijs, gratis health & leertijd. Geen
Universiteiten !!!
Universiteitscampussen worden gerecycleerd voor de Provinciale & Shire Gratis Onderwijs, Werk
Kapellen .. Uni Vanity parken en tuinen worden gerecycled
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als tuinderijen, boomgaarden en heiligdommen. Uni Administrators, worden Educators verbannen uit
Education & verantwoordelijk gehouden, MEVROUW / R ...

SMEC ' Shire medisch & opleiding Complex'
PHEC ' Provinciaal Ziekenhuis & opleiding Complex'
pdeC ' Provinciale Defence & Emergency center'
CE ' Community Emergency Service'.

Gratis Education een 1GOD gegeven Privilege !!
Liefdadigheid ( Nep)
Fiscaal aftrekbaar Donaties zijn Belastingontwijking! Belastingontwijking is stelen van de
Gemeenschap! Belastingontduiking is een Crime: MEVROUW / R6

Charity dat Tax aftrekbare schenking status zijn nep! Ze zijn belastingontwijking door
corrupte regering onderschreven. Niet doneren aan deze! Sluiten Charity &
confisqueren activa. Vervolgen regering, MEVROUW / R6

Goede doelen die credit card donaties aan te moedigen.

Deze Goede doelen zijn slecht ze ondersteunen woekeraars. Het
zetten van mensen in de schulden is immoreel, kwaad,
onaanvaardbaar is voor Goede Doelen. Sluit deze NGOs & niet
doneren aan deze! Sluiten credit card providers. Vervang de
regering.

Universe Custodian Guardians tegen Fiscaal aftrekbare giften en creditcards. Ze geloof
u doneert omdat je ondersteunende bent, zorg. Niet omdat je egoïstisch bent. Men moet
geen gebruik maken van credit cards en scoorde in de schulden. Het maakt hen bond
slaven.

De iniators, leden, supporters en
aanhangers van de 'Chain of Evil'.
Worden verantwoordelijk gehouden. MEVROUW / R6

1000's van jaren of Evil komen tot een einde.
1GOD kijkt en het maken van aantekeningen !!!
Einde
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