1FAITH Prawodawcy Oczywisty

1God 1FAITH 1CHURCH Universe Powiernik Guardians

W braku jest popełnienie zła moralnego zła. Popełnienia zła moralnego jest obraźliwe 1GOD , zła moralne
konwertowany do przestępstwa. To pozwala ustawodawcy ustanowienie odpowiednich przepisów. krzywdy
moralne teraz przestępstwa mają być zrehabilitowany przez społeczeństwo funkcjonować.

W braku pozwalając na dół jest Wspólnota, rodzinę, przyjaciół i siebie.

Wady są odpowiedzialni w życiu i śmierci. Istnieje 7 uchybień:

wady zniewaga 1GOD
Uzależnienie od Cannibalism Envy
Krzywoprzysięstwo grabieży
Samolubny ( Chain of Evil )

Wandalizm

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

uchybień ( Zło ) - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st nazwa) Wnioski o pomoc odpornych
uchybień Wnioski pomagają z ukarania zła

Wnioski karanie zła teraz i po śmierci Niech Dobry & Zło
zeschnąć rozwijać na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości
Ta modlitwa jest recytowane w domu lub na spotkanie!
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Niezastosowanie 1: uzależnienia powtarzającą kompulsywne zachowanie ...

Uzależnienie powtarzalny kompulsywne zachowania satysfakcjonujące postrzegane potrzeby. Uzależnionych
łudzić, nie akceptując zaszkodzić ich zachowanie robi. Szkody dla siebie, rodziny, przyjaciół,
kolegów z pracy i społeczności.

Uzależnienia, które są

adrenalina odżywianie (koniec) Koszyk Alkohol

uchybień:
(Moralnie
niedopuszczalne)

Hazard
Leki

Palenie

Pornografia New-Technology

uzależnionych (narkomani) są ignorantami (głupi) , łatwowierny (głupi) i słaby

(żałosne) ! Są odpowiedzialni za każdym razem.
Uzależnieni są urojenia! Narkomani nie wierzą, że są uzależnieni tak długo, jak są
one zabawie i trzyma swoje życie razem.
Realistycznie, nałogi ograniczyć uzależnionych indywidualności i wolności, ponieważ stają się bardziej
ograniczone w swoim zachowaniu. Stają się bardziej bezużyteczny. Stają się większe obciążenie dla
rodziny, przyjaciół i społeczności. Event- indywidualnie oceniani gmina ma przejąć prowadzenie ich
życie.

Uzależnionych z nielegalnych uzależnień cieszyć
się skryty charakter ich przyzwyczajenia! Nielegalne
nałogi spowodować więzienia i utratę samoszacunku. Środo- wiska przejmuje prowadzenie
ich życie.

Uzależnieni są ignorantami (głupi) , łatwowierny (głupi) i słaby (żałosne) !
Kiedy ludzie są uzależnieni, ich radość staje się często koncentruje się na przeprowadzenie ich
przyzwyczajenia i przeżywając wypłaty. Zamiast pełnego zakresu doświadczeń, które tworzą swój
pełny potencjał szczęścia braku uzależnienia. Cło cywilnego, addics hold sprecyzowane jest
odpowiedzialny.
Uzależniony stać się zagrożeniem dla siebie i społeczność , Stają się urojenia, niemoralne,
nieuczciwy, kłamliwy, samolubny, niedbały i anty-społecznej. Cło cywilnego, sprecyzowane jest
addics raportu.

Narkomani muszą psychiatrycznych grup Pomoc i pomocy. Relapse Addicts są
kwarantannie, aby chronić społeczność szczególnie młodych.
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1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!
UZALEŻNIENIE - Modlitwa
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Uzależnienie-dni 12.2.7.

Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym
wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st nazwać) Pomóż mi być uzależniony

Pomoc Ludzkość zawierać uzależnienia Karać dostawców
nałogi w życiu & Afterlife Niech ta społeczność będzie
uzależnienie darmo dla chwały 1GOD & Dobro Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana na Addiction-Day!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
adrenalina Uzależnienie
adrenalina, jest hormonem, który działa jako neuroprzekaźnik. Jest to główną
przyczyną reakcji stresu zagrożenie dla integralności fizycznej organizmu. Ciało
działa rezerw awaryjnych.
Nadmierny udział w aerobiku, samochodów wyścigowych, jogging, sky-diving, ...

Participient nałogu do adrenaliny pośpiechu z tej działalności.
Te Addicts stać się przygnębiony, kiedy nie można dostać ich „przypływ”.

Kiedy adrenalina jest uwalniana do krwiobiegu to działa w celu zwiększenia akcji serca i
ciśnienie krwi, rozszerza źrenice, podnosi poziom cukru we krwi i odwraca przepływ krwi ze
skóry i wewnętrznych organach. Ludzie, którzy są stale zły, poczucie winy, czy niepokojące
wzbudzić ich hormonu adrenaliny, chociaż mogą siedzieć bezczynnie indziej. Zły,
zmartwiony, medytować.

Potrzeba prędkości jest przypadłością adrenaliny. Wszelkie wyścigi daje adren

- Aline spieszyć. Wygrana daje jeszcze większy pęd. Organizm ludzki nie został zaprojektowany pod kątem
szybkości. Ich ma potrzeby prędkością. Wygranej jest egoistą.
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Zwycięzcy spieszyć prowadzi do chce się więcej.

Utrata Leeds do niepokoju. Ten lęk prowadzi do
rozpaczy. Chcąc wygrać za wszelką cenę
(Oszustwa, nadużywanie substancji, zabić, aby wygrać, ...) ,

zachowania antyspołeczne daje adrenalinę. Im bardziej nieznośny,
zamachy większy pęd. Zadać punk drogowo-terrorysta (Wypalenie,
wheelies, odcinając, spychając z drogi, tailgating, bardzo głośny,
..) , banda
członek (Zastraszanie, wandal -izm, przemoc) , Seryjny morderca (Zadając lęk, ból, śmierć) , antyspołeczne
zachowanie stanowi zagrożenie dla społeczności i jest procecuted MS / R1-7 Społeczny obowiązek
zgłosić, road-rage, niebezpieczną jazdę, wypadki jakiejkolwiek innej formy zastraszania, wandalizmu i
przemocy.

działania niebezpieczne (Akrobacje, thrillseeking, ..) podać adrenalinę.
Ludzie, którzy w inny sposób nie można uzyskać zwycięzców spieszyć robić niebezpieczne activities. Działania te zachęcają naśladowców, którzy doznają kontuzji zabił, zagrażając innym. działania
niebezpieczne (Da) koniec, MS / R2 , Da Ludzie mają płacić za ratowanie & expences medycznych.

Będąc ćpunem Adrenalina jest chorobą. Szukaj pomocy! TERAZ!

Alkohol Uzależnienie
Alkohol jest spożywany przez Drink & Food. Spożywanie alkoholu prowadzi do zmian
behawioralnych (pijaństwo') , Pijaństwo (alkoholizm) jest główną przyczyną wypadków,
napadów, gwałtów, wandalizm. Pijacy są ciężarem, uciążliwości i zagrożenia dla
społeczeństwa, ich ścigania.

Alkoholizm jest przytłaczający należy spożywać alkoholu.
Podobnie jak wszystkie narkomanów, alkoholików umieścić własnych egoistycznych
potrzeb powyżej innych osób i społeczności. Alkoholicy będą błagać, pożyczać i kraść,
aby się napić! Alkoholicy potrzebują leczenia. Leczenie składa się z wysychaniem!
Leczenie nie jest lekarstwem. Alkoholicy wkrótce wracają jako pijaków!
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Najlepszą pomocą dla Alkoholików jest zatrzymanie dostępności alkoholu.

Produkcji, marketingu i dystrybucji alkoholu KONIEC!

Zero tolerancji na alkohol !!!

CHRZEŚCIJAŃSTWO jest główną przyczyną rozprzestrzeniania ZA lcoholism.
Christian Idol (Fałszywy bożek) Jezus (Fałszywy mesjasz) powiedział chrześcijanom pić alkoholu (czerwone
wino) , Chrześcijanie pić alkoholu na spotkaniach religijnych i non zgromadzeń religijnych.

Christian HE & SHE pić alkoholu przed parzeniem. Christian
ONA ciągłe picie alkoholu w czasie ciąży i karmienia piersią.
Chrześcijańscy rodzice zachęcają dzieci do picia alkoholu.
Chrześcijańscy rodzice są źli rodzice!

Młody chrześcijanin został odstawiony od piersi alkoholu. Na bałagan w
kościele widzi ksiądz, rodziców, sąsiadów, przyjaciół, inni cały napój (chlać)
Alkohol. Młody chrześcijanin widzi rodzice piją alkohol w domu, i
leisuretime konkretnych zastosowań. Młody chrześcijanin (ON ONA)

przy towarzyskich w ich grupie wiekowej skierowana peer
nacisku bingedrink dopuszczalne. Młody Christian mu się mała,
że pijany kolega lub gwałtu.

Zarówno stać się „śmieci”. Wstyd, Shun, śmieci!
Chrześcijańscy mnisi nie mogli znaleźć inspirację duchową poprzez
modląc się i czytając pisma zwrócił się do alkoholu duchowej
inspiracji. Nie jest zadowolony, mnisi produkowane własnego
alkoholu. Produkcji i picia alkoholu przechowywane mnichów w
stałym stanie pijanym. Teraz mieli wgląd (La la land) ,

Szkoły katolickie są jak tawern. Dyrektorzy mają bar (Drogie alkoholu) Nauczyciele
Social Club znajduje się bar. Administracja ma wino
(tani) za bałagan i zbiórek.
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W każdy piątek i sobotę pijany chrześcijanie Bash, rzepaku i zabić. W niedzielę
wyznają się wybaczone. Po idą do bałaganu na drinka
(alkoholowy) , Po kościele idą binge-drink ze znajomymi, rodziną.
Binge-drink chrześcijanie są główną przyczyną „Domestic Przemocy”.
1GOD jest przerażona, nie odpuszczę i pociągnięcia do odpowiedzialności, tak robi ludzkości. Każdy
pijany jest pociągnięty do odpowiedzialności.

Chrześcijaństwo, ponieważ zachęca do spożywania alkoholu jest nie do zaakceptowania
jako religii czy sekty. 1GOD Ludzkość nie chce zniszczyć swoje zdrowie poprzez
spożywanie alkoholu. 1GOD jest rozczarowany
(rodzice esspecially chrześcijańskie) Christian uzależnienie od alkoholu.

Powiedz NIE chrześcijaństwa !!! Powiedz NIE Alcohol !!!
MUSI ZROBIĆ :
Ona nie jest do współpracy z pijany. Nie jest do współpracy z pijanym SHE

, ONA picia w czasie ciąży jest umieszczany pod domowym areszcie. ONA drin- króla podczas karmienia
piersią jest umieszczany pod domowym areszcie. Każda społeczność ma obowiązek opieki dla każdego
nienarodzonego, noworodka. Alkoholik nie nadają się rodzicem. Przybranym rodzicom wychować dziecko
alkoholowych ona.

Rodzice z dziećmi nieletnich (ONA 17 HE18) że piją alkohol są niedopuszczalne. Każda społeczność
ma obowiązek opieki dla każdego pod- wiek dziecka. Rodzice Holy-alkoholowy Matrimony
Zamówienie zostanie anulowane ich niepełnoletnie dzieci są podnoszone przez przybranym
rodzicom.

Edukacja-obiekty są Bezalkoholowy. wychowawcy (Dyrektorzy, nauczyciele,
administratorzy) którzy przynoszą, spożywa alkohol są usuwane i zakazane ze szkół. Christian
edukacją obiekty są przekazywane do publicznej edukacji (Bez kompensacji) ,
wychowawcy chrześcijańscy (Dyrektorzy, nauczyciele, administratorzy) są usuwane i
zakazano Edukacji. Ich szkoła-bary są rozebrane ich Alkohol jest zniszczony!

każda społeczność (Hrabstwo) ma obowiązek opieki dla swoich ludzi

, Alkohol zagrożenie społeczność potrzebuje zawierające & eradi- smarnych. Każdy
Shire jest zakaz alkoholu i egzekwowania zakazu.

Prowincja zakazuje produkcji i dystrybucji alkoholu ,
Nielegalna produkcja i dystrybucja alkoholu jest ścigany: MS -R6 Obecna produkcja /
dystrybucja alkoholu jest zatrzymany i zamknięty. Odszkodowanie nie jest podana. Alkohol
jest zniszczona.
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Zaprzeczyć chrześcijańskich kościołów, kultów status organizacji charytatywnej i zwolnienia podatkowe.
Dokonaj upojenia alkoholowego przestępstwa, MS -R2 Nie kaucja dla pijaków.

Wszelkie przestępstwo popełnione będąc pijany debel (2x) Rehabilitacja.

Filtrowana woda dla
zdrowia !!!

Leki Uzależnienie
Jest powszechnie wiadomo, że substancje zmieniające świadomość

(leki) są szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Jednak 99% z narkotykami Junkies
brać leki z wyboru. Są one albo nadzwyczaj- nych głupi czy tylko przeciw
społeczności szumowiny. Nie czuć litość dla narkotykami Junkies ich problem jest
samemu sobie.

Klatki te zagrożenia dla społeczeństwa, MS / R4 , Manu
- facturers, dystrybutorzy i dostawcy substancje zmieniające świadomość,
nielegalne lub zalegalizowane, są w klatkach, MS / R7

Legalizacja substancje zmieniające świadomość jest przestępcą, złe
prawo, które ma zostać odwrócona.

Wszelkie przestępstwo popełnione będąc pod wpływem ducha Na przemian ing
substancję (E) potrójnych (X 3) Rehabilitacja. Będąc pod wpływem alkoholu i substancji
odurzających umysł Rehabilitacji jest zwiększona o mnożnik 5 (X5) ,
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Zero tolerancji dla
Zmieniające świadomość SUBSTANCJE
Jedzenie ( koniec) Uzależnienie
Odżywianie ma zasadnicze znaczenie nie możemy żyć bez niego. Jedzenie jest koniecznością, nadmierne
jedzenie jest uzależnienie. Overeaters (Tran-People) mogą liczyć na uzyskanie, blubbery, uzyskać bardziej
spocony opona bardziej łatwe, bezproblemowe znalezienie bieg, który pasuje, znaleźć krzesła niewygodne
napięty, kłopoty wiązanie sznurowadeł, zostały zatkane tętnice, ciśnienie wysokiej krwi, cukrzycę, umierają
młodziej, prawdopodobne mieć dzieci otyłych ,

Tran jest dobry dla hipopotama i wielorybów. Dla ludzi zbyt dużo tran jest obrzydliwy. Nadwaga
sprawia, że osoby bardziej ospały
, Opona łatwe, bardziej zdyszany, mają więcej sickies, stają się ciężarem dla siebie, rodziny,
przyjaciół, pracy koledzy i społeczność. Nadwaga nie jest dopuszczalne. Wspólnoty mają
amoralny i obywatelski obowiązek, aby pomóc.
Przestań być blubbery. Koniec mający alkoholany HOL &
wykorzystaniem sztucznych substancji słodzących w żywności
lub napojów. Zmniejszenie ostro przy użyciu naturalnych
środków słodzących i zmniejszoną zawartością sodu, należy
tylko jodowanej soli. Przestać jeść produkowana żywność. Nie
posiadać

więcej niż 100 g mięsa na dobę, która zawiera kolacja.
Bankiet, uroczystość, Smorgasbord, długo posiłki typu jedzenia są obecnie. Ponad
odżywianie jest obecnie. Spożywanie alkoholu podczas jedzenia jest na zewnątrz.
Desert są na zewnątrz. Jedzenie niewielka część jest w. Picie wody z posiłek jest w.

Przylegają do Powierniczego-opiekun „codziennej”. Zmniejszenia ilości pokarmów dla każdego
posiłku. Pić niesłodzone napoje. Unikać fissy napój. Czy codzienne Day & Night ćwiczeń.
Obserwować 'Night-Curfew'. Módl się:

8

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!
BECZEĆ - Modlitwa

rw

TTTT

Dzień dobry-zdrowie 12.1.7

Drogi 1GOD, Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st nazwa) Dziękuję za dostarczenie mi z
codziennym piciem i jedzeniem Pomóż mi, aby nie przejadać i stać blubbery

Postaram się być godne małymi porcjami jedzenia każdego dnia mogę być
oszczędzone bolesne problemy zdrowotne z powodu przejadania się dla chwały 1GOD
& Dobro Ludzkości
Tran ludzie wykorzystują tę modlitwę przed każdym karmieniu!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Zero tolerancji dla tran
Hazard Uzależnienie
Hazard wykorzystuje ludzką słabość i oszustwo przynieść cierpienie i ubóstwo osób
fizycznych, rodzin i społeczności. promotorami Hazard żerują na zdesperowanych. Zakłady
envolves hazard (Na coś) , loterie (Masz być w to, aby wygrać) , spekulacje (Nadzieję wartości
aktywów wzrost)
zabezpieczających (Ubezpieczenie, futures, opcje, ..) , Nie żal graczy. Słaby, egoistyczne, głupie osoby
uważają, że zasługują na niezrealizowane bogactwa. Oni nie robią. Pociągnięcie ich do
odpowiedzialności.

Uczestnicy rzeczywistość rozrywki są najbardziej
kłopotliwe gracze. Zachowują obrzydliwe, zdradzi,
oszukać, upokorzyć siebie i innych, kłamstwo, hazardu,
że wygra. Zwycięzcy tracą wygraną do 100% podatku od
wygranych. Niezrealizowane przychody są
opodatkowane. Shun graczy.

Wykorzystał ludów słabości jest przestępstwem, klatka hazard prov- iders, MS / R7 , lokali
hazardowych (Zakładów-sklepy, przyszłościowych, kasyna wymienia, Reality rozrywkowe,
stock-centrale) są zamknięte. Confis- Cate wszystkie zyski i aktywa operatorów gier
hazardowych i profesjonalny gamb-
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Lers (Fundusze-manager, land-spekulantów, akcji, futures kupcy-przedsiębiorcy,

,, ) , Anuluj Freehold (Nieruchomości inwestycyjne) , Individuls' że wygrają (incl- UDES zwycięzców
rzeczywistość rozrywka) , Luźne do 100% podatku od wygranych.

Gracze są głupi, zwiedzeni, egoistyczne
źli ludzie. operator hazardu są podstępni
pasożytnicze drapieżne profiteer jest. Oba
są złe i są odpowiedzialni.

ZERO TOLERANCJI hazardu
Pornografia Uzależnienie
Pornografia jest rozrywka przedstawiających niemoralne pożądania. Oglądając go ostatecznie
prowadzi do chcąc więcej, dziwaczne, bardziej obrzydliwe, bardziej zdeprawowany, więcej
sickning. Pornografia uzależnienie zboczeniec.

dostawcy pornografii liczyć na chętnych i unwill- uczestników ING. Tych
dostawców wykorzystać alkoholem i narkotykami ćpunów, starych
ludzi z demencją, niewolników Dziecięcia, aby uczestniczyć w ich
rozrywki.

Pornograpy dostawcy są w klatkach. MS / R7
niemoralne pożądania (pornografia) to rozrywka, która przedstawia siebie, nagość

- gratyfikacja, gody: ze zwierzętami, dzieci, tej samej płci, przeciwnej płci i
trans-płciowych. dostawców (Media miejsca) tego typu wejść
- rozrywką są zamknięte i MS / R7 , Wszystko pornografia jest niszczone przez Shire. Zboczeńcy
trzeba szukać pomocy.

Wymazać usuwania strzęp .. Pornografia
Zakupy Uzależnienie
Wprowadzić sklep i nie można zostawić bez zakupów. Nowy produkt jest zwolniony lub ½
rocznie „sprzedaż”, stoisz na zewnątrz sklepu przez wiele godzin, trzeba być 1 st aby
otrzymać produkt (E) , Jesteś uzależniony! Handlowo-ćpunem! Potrzebujesz pomocy. CG
Gathering & Shire wsparcie.
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Chciwi spekulanci używać tych uzależnionych na ich korzyść. Marketerzy stworzyć coś
nowego (Zwykle niepotrzebne, śmieci) , Następnie sprzedawać je jako coś, co każdy musi
mieć.

Kampania reklamowa ma na celu głównie shopp
- ing ćpunów. Dostawcy na zakupy-Addicts & Junk duża źródłem śmieciami i odpadkami. Reklama
non-essentials kończy. Dostawa Junk-mail do skrzynek pocztowych kończy naruszenia: MS / R4
, Non-Essentials posiadają dodatkowe 50% podatku
(Śmieci) naładowany. Zakupy ćpunem na poszukiwanie pomocy.

Osoby z niewielkim wykorzystaniu mózgu, cierpi nudy, mają zbyt dużo czasu bezczynności, zbyt dużo
pieniędzy, spędzają czas na zakupy. Spędzenia wolontariatu czas, jest bardziej opłacalne. Dla
towarzyskich uczestniczyć w zgromadzeniu.

Palenie Uzależnienie
Palenie uzależnień, ludzka nędza! Palacze śmierdzi z ust,
ich ubranie śmierdzi śmierdzą się pokój. Ich prochy i
niedopałki są every- gdzie. Są brudne, obrzydliwe,
śmierdzące Wskaźni- fizycznych. Unikają ich! Wstyd im.
Palacze są ryzyka zdrowotnego dla siebie. Palą ich wargi, zęby,
dziąsła, usta, gardło, tchawica i płuca stają się chorzy, ciężarem
dla społeczeństwa.
Palacze są leniwi biorąc wiele dymu-brejki i samo- zadane
sickies.
Palacze są ryzyka zdrowotnego dla innych. palacze ciąży bolą ich nienarodzonych. Po
urodzeniu noworodek te są skazani na życie w problemy zdrowotne. Mogą mieć
deformacje / niepełnosprawności .. Hurting nienarodzonych: MS / R3 Dzieci rodziców
niepalących są pozwać rodziców o odszkodowanie.

Palacze są zaniedbania. Zaczynają pożarów domów,
trawa, las. Są rozliczani, MS /
R4 & wypłaty odszkodowania. Palacze zwalniać ludzi i / lub
zwierząt rannych, MS / R5 Palacze ogień zabił ludzi i / lub
zwierząt, MS / R6

dym pasywny (atak) boli ludzi. Palacze, które tworzą pasywny
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dym są ścigane, MS / R3 , podmioty (Rozrywka, wypoczynek, praca
,,, ) które pozwalają palenia są ścigane, MS / R3 & trzeba zapłacić rekom
- Sation. Rząd, który pozwoli palenia otrzymują & ścigana,
MS / R7 ,
w 1951 roku * ustalono, że palenie jest niezdrowe poważne zagrożenie.
agencje rządowe i rządowe / działy, które nie „Ban” palenie nie służyć i chronić
społeczność. Retrospektywa rządzenia legis- przepuszcza te winny & get, MS / R7 ,
* Pagan Kalendarz

Każda osoba lub grupa, biznes lub inny podmiot, który promuje (Adv- e reklamy,
marketing, gratisy) pozwala (Rodziców, nauczycieli, praca, kluby, restauracje, centrum
rozrywki) , zyski (Dostawcy, producenci, transportery, hurtownicy, detaliści) Sprawia, że
dostępne „Pali” akcesoria i / lub palenia, MS / R7

To nie ma znaczenia, co zawierają „Pali”.

Akt palenie jest zdrowie ryzyka.

ZERO TOLERANCJI do palenia !!
Nowa technologia Uzależnienie
ćpuny nowa technologia może być zabawne. obozować one poza detalisty
czeka kupić nowy za drogie gadżetu. Jak głupio!

ćpuny nowa technologia głupie mutacja 'handlowo-Addiction.
Są największą przyczyną odpadów. Oni odrzucić towary, które działają i mają długą Użyj daty bye.
Oni nigdy nie nauczyć się korzystać z ich nowej Technologies Gy. Bo nie mają go wystarczająco
długo. Te produkty narkomani włączyć długo- utrzymujące się do jednorazowego użytku. Są
sprawcy. SHUN i wstyd
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Większość New-technologia nie nadaje się do recyklingu. Tworzenie ODPADAMI prob

- lemów dla Shire i przyszłych pokoleń. Np rer mikrochip manufactu- wydobywa nowy
procesor co 6 miesięcy, aby zaspokoić ćpunów Nowa technologia , Prawidłowo
działającego wióry są odrzucane. Co za strata. Środowiskowo-wandalizm. Producent,
dystrybutor MS / R7
Wspólnota musi ustanowić wytyczne. Roztwór CG każdy nowy kanał pro posiada okres
trwałości 7 lat. To nie może być zastąpiony nowym modelem 7years. Wyłom, MS / R7

Ludzie / organizacje, które tworzą ćpunów i uzależnienia paszowe są
podłe, niemoralne, przestępcy.

Są rozliczani: MS / R7 ,
UWAGA !! Odnosi się to do wszystkich „Uzależnienia”. Rodzice nieletnich (17 lat, 18 lat) są
odpowiedzialni. MS / R1 , 1 st urazy, 2 nd wykroczenie MS / R2 ,
luźne wszystkie ich dzieci. nie może opiekować się innym nieletnim.

W przypadku braku 2:

Kanibalizm

Kanibalizm jest rozbiór ludzkiego organizmu na żywność. Lub trans roślin do innych
ludzi lub do eksperymentów. Kanibalizm jest mutilat- ing organu na wygląd (próżność) ,
Karne członków gangu i religia.
Kustosz-opiekun przeciwni kanibalizmu.
Jedzenie części ciała człowieka i picia płynów ustrojowych człowieka. Jest nie do zaakceptowania dla
prymitywny ewoluowały cywilizowanych ludzi. Nawet symboliczne Cannibal- izm jest nie do przyjęcia: np
chrześcijanie (poganie) w bałagan zużywa ciało człowieka (Jedzenie ciasteczek) I pije krew (Alkohol
obżarstwo) , Ten rytuał kończy. Pogaństwo kończy. SHUN i wstyd

Kanibalizm stosuje się przeszczep części ludzkich lub zwierzęcych od 1 do
drugiego korpusu. Niektóre części mogą rzeczywiście zostały regenerować (Labratory
zwierzęta) I przeszczepiane. Przetoczenie płynów ciała od ciała do ciała. oba
Trans

- sadzenie i koniec transfuzji. 1GOD's-DESIGN ma swój początek i
koniec. Przesadzanie i transfuzji może przedłużyć życie. zakłócanie 1GOD's-DESIGN
od początku i końcu.
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Kanibalizm jest okaleczenia ludzkiego ciała Dla urody (Kosmetycznych sur- gery, implanty) Należące
do grup przestępczych (Amputacja, tatuaż, korpus

- przeszywający) i religia (Przekłuwania ciała, circumcission, bliznowacenie, tatuaż) , Kanibalizm
jest usunięcie jaj jej się stworzyć "Testtube niemowląt
(niemowlęta potworów) , Wszystko to kończy.
Chirurgia kosmetyczna jest używany tylko wtedy, gdy nie ma zniekształcenia z powodu choroby lub przez
przypadek. To nie jest selektywny, catering dla samolubnej próżności.

zasoby opieki zdrowotnej nie są marnowane na wybiórczych projektów próżności. Wszelkie zdrowia
lekarz robi operację selektywną jest wyrejestrowany, MS / R6
Mutalations część należących do grup przestępczych (Amputacja, tatuaż, korpus przeciwpancernego)
i grupy religijne (Przekłuwania ciała, circumcission, bliznowacenie, tatuaż) , ZATRZYMAĆ! Mutalation
jest przestępstwem społeczność & a obraza 1GOD! odpowiedzialność (Patrz band) MS / R & Dotyczy
Afterlife.

ONA że nie można powielać, staje Foster-rodzic lub przyjmuje. Ona nie ma dzieci
„potworów”. Twórcy „niemowlęta” Potworów są dereg- istered, luźne profesjonalny
akredytacji i są w klatkach, MS / R7 ,

Kanibalizm, okaleczenie, ... w rozrywce (Gry, video, ...) kończy się.
Istniejące rozrywkowi przedstawiający powyższym Shire niszczy. Ludzie, którzy produkują,
rozpowszechniać, pokaż (publicznie) Ten rodzaj rozrywki dostać, MS / R7 ,

Canabalism / okaleczenie są Zbrodnie
Niezastosowanie 3:

Zazdrość

Zazdrość jest urażony tęsknota pobudzony przez inne osoby, wygląda, powodzenia, popularność,
majątek, cechy, umiejętności, talent, ... Nie tylko jest ENVI

- ou człowiek nieszczęśliwy świadczonych przez ich zazdrość, ale także chcą wyrządzić
nieszczęście na innych. Zazdrośni ludzie też wyrazić „Shaden- Freude” (Biorąc
przyjemność) w nieszczęściu innych.

Zazdrosny osoba motywuje się prześcignąć lub cofnąć reklam Vantage dla rywali. Zaczynają
dezinformacji plotki (Powrót natarcia) zniszczyć reputację rywali. encite one Vigilante
działań przeciwko rywalowi.
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Zazdrosny człowiek jest ślepy na dobrych rzeczy, które mają w swoim życiu.

Skupiają się tylko na rzeczach, które inni chcą. To sprawia, że chory z zazdrości,
nienawiści. Mogą one stać się przestępcą, gwałtowne.

Zazdrośni ludzie potrzebują pomocy. Muszą reedukacji. Mają one objąć 1FAITH & the
„Prawodawcy oczywisty”. Ponadto są one zacząć medytować (Odnaleźć wewnętrzny
spokój) , Zawistne osoby, które nie zmieniają są rozliczani.

Zazdrość jest niebezpieczne emocjonalny „W przeciwnym wypadku”. Zazdrosny człowiek musi starać się
przezwyciężyć ten zawodzi. W razie potrzeby szukać pomocy. Zauważane przez innych ludzi zazdrosny osoby.
Trzeba pomóc. Pokonanie zazdrości jest zadaniem społeczności.

Zazdroszczę nie pozwól, by jątrzyć, ..

Niezastosowanie 4:

Krzywoprzysięstwo

Krzywoprzysięstwo łamie przysięgę, ślubowanie albo zaprzysiężenie, co jest nieprawdziwe lub pomijając to,
co zostało obiecane pod przysięgą. Krzywoprzysięstwo jest deliber

- ately podane fałszywe dowody w sądzie lub trybunale. Krzywoprzysięstwo jest złożenie fałszywego raportu lub
fałszywe policję statement.to. Krzywoprzysięstwo jest przestępstwem, MS / R3

Osoba może krzywoprzysięstwa się poza sądownictwa, organów ścigania. W pracy, w
domu, z przyjaciółmi, .. Następujące słowa są związane z tego rodzaju zachowania: ukryć,
zatuszować, oszustwa, podstępu, bajkę, nieuczciwość, zakłócenia, błędności, produkcji,
oszustwo, błędność, fałsz, fałsz, udając, oszustwo, fib, fikcja, fikcja, pół prawdy, bzdury,
pozory, sham, wysoki opowieść, przędza.

Non krzywoprzysięstwo przestępca jest niemoralne krzywoprzysięstwo. Podłe zachowanie! To
podważa zaufanie i społeczność harmonia. Tego typu zachowanie zasługuje na naganę i
unikanie. krzywoprzysięstwo Karny podważa, Sprawiedliwość odkrycie prawdy. MS / R3

Krzywoprzysięstwo, podłe zachowanie.

SHUN i wstyd
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W przypadku braku 5:

Grabież

Grabież może być emocjonalny, intelektualny i fizyczny. Słowa związane z Plunder: włamanie,
zbrodnia, sprzeniewierzenia, metę, Heist, windę, łup, grabieży, grasujących, Zbiór, kłusownictwo, RAID,
niszcząc, zdzierać, rozbój, wziąć, okradać sklepy, łupy, kradzież, kradzież, ... Jest to niepowodzeniem.
Przestępstwo.
Emocjonalne Plunder oznacza uczucia ani przysług uzyskane w wyniku oszustwa.

Ten rodzaj grabieży, jest niemoralne: w wyniku zawstydzanie i unikanie.

Jest emocjonalny Grabież, że jest przestępcą: nałóg, szantaż, porwanie, MS / R7 ,

Grabież intelektualnej nielegalnie uzyskane własności intelektualnej, know-how, znaki identyfikacyjne
osobisty, ... Planowane Intelektualnej Grabież jest przestępstwem, MS / R5 , Oportunistyczny
Intelektualnej Grabież przestępstwem, MS / R4 ,
Grabież fizyczne oznaczają towary lub pieniądze uzyskane nielegalnie. Planowane fizyczny Grabież
przestępstwem, MS / R5 , Oportunistyczny fizyczny grabieży przestępstwa, MS / R4 ,

zagranicznych właścicieli (Zawiera obce międzynarodowym) popełnić intelektualnej i / lub
fizycznego grabieży podczas używania go globalny.

zagranicznych właścicieli grabieży lokalnego know-how, bogactwo są piraci MS / R6 , Podmioty
lokalne grabieży lokalnego know-how, bogactwo są piraci MS / R6 , Koncerny grabieży lokalnego
know-how, bogactwo są piraci MS / R6 , Rząd, który pozwoli „Piractwo” zdradzają swoich ludzi.
Została ona zastąpiona i pociągnięty do odpowiedzialności, MS / R7 ,

Trzymając grabieżców odpowiedzialności, zawsze

W przypadku braku 6:

Samolubny ( Chain of Evil )

Egoizm, działanie lub motywem osoba, grupa lub organizacja brak szacunku dla innych,
społeczności. Egoizm jest zaniepokojony przede wszystkim z przyrostu siebie, czy dla
przyjemności. Egoizm jest przyczyną i skutkiem 7 ogniw łańcucha zła:
Chciwość > Spekulacja > Bogactwo > Marnotrawstwo > elitaryzm > Apartheid >
Niesprawiedliwość ,
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W 7links mają wiele złych linków mutacji:
Celebrity-sport ~ Credit-dostawcze ~ opakowanie Deceitful- ~ Majątek
~ Własność zagraniczna ~
Franchising ~ Grunt posiadany na własność ~ Globalizacja ~

Centrum handlowe ~ Unikanie podatku ~ Niezasłużony ~
Unia ~ Uniwersytet ~ Dobroczynność ~

Chain of Evil jest chorobą społeczność
Choroba z objawami egoizmu, korupcji i nieuczciwości.
Lokalna społeczność ma się dobrze bezdomnych

(Spanie na śmieci dumpsters) underfed
(Jeść śmieci) i walczy (Śledzony przez windykatorów,
zastraszane, prześladowane, ..) ludzie.
Wiele z jego ludzi wyjeżdża bez zaspokojenia potrzeb każdego

- dzień na żywo (Zjadliwe jedzenie, czyste wody, przyzwoite ubrania i niedrogie,
wygodne, bezpieczne-schronisko) , Te potrzebujących ludzi żyje w nędzy, co
często prowadzi do nadużywania substancji (Palenie, alkohol i substancje
zmieniające świadomość) ,
Jest to egoistyczne wspólnota przeżywania „Chain of Evil” i braku swój obowiązek
ludzkiej przyzwoitości. Jest to społeczność? Jeśli tak, to jest twój obowiązek, aby
zmienić ten stan rzeczy.
Niespełnienie tego jest niemoralne jest Zło jest Anti-1 PAN BÓG. Złymi aktywami
potrzeby zdejmowania & sadzu, MS / R6

1GOD czeka, aby usłyszeć od ciebie!

rw

TTTT

ŁAŃCUCH zła - Modlitwa
Drogi 1GOD , Twórca najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st name) Zwraca pomoc z gospodarstwa odpowiedzialnych
uczestników łańcucha zła domaga się, Łańcuch Złych członków karane teraz i po śmierci
zwraca łańcuch Złych członków Przeżyj-Bad przez 7 pokoleń Niech Dobry rozwijać &
Chain of Evil kurczyć For the Glory z 1GOD & Dobro Ludzkości

Użyj tej modlitwy każdym czasie można spotkać członek Chain of Evil: osoba,
stowarzyszenie, korporacja, organizacja, rząd, ...
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CHCIWOŚĆ > W 'Chain of Evil' zaczyna się, gdy 1 osoba, grupa,
organizacja lub rząd samolubnie pragnąć więcej (Rzeczy materialne,
inflyence i moc) niż jakiejkolwiek innej jednostki, grupy, organizacji lub
rządu.
Chciwość jest prywatna własność, twierdząc własności intelektualnej, Negatywne przełożeniach Freehold,
podatkowego unikania darowizny uzyskania przychodu, przypuszcza ing, wykorzystując pracowników (Dorywcza,
niewolnictwo, nieletni, zaległy, niezdrowe, niezapłacone nadgodziny, niebezpieczne, pracować więcej i
szybciej) ,

Chciwość jest własność prywatna (kapitalizm) , Własność prywatna nie pociąga za sobą dzielić.
Jest arogancki elitaryzm. Prywatna własność aktywów i IP

(Własność intelektualna) kończy się. Aktywa krajowe i IP są przekazywane

(Bez kompensacji) do Shire”. Przedsiębiorstw są przekształcane (Bez comp- ensation) do ' cron
' ( Społeczność Run Własnością not-for-profit) !
Chciwość to spekulacje (hazard) że wartości aktywów, ceny i niezrealizowane przychody będą
rosły. Spekulacje sztucznie napędza wzrost kosztów i kredytowej długu (Przy użyciu innych
narodów pieniądze) w wyniku redukcji ceną. Spekulacje jest Anti-Community, niemoralne kończy!
Przekładnie ujemny i własnościowe są anulowane! Grafika & Futures Wymiany są zamknięte!
Trading & zabezpieczających Kończące!

Chciwość Podatek jest unikania (Oddawanie odliczeniu, podatkowe minimalizacji, schronienie VAT) ,
Okradanie społeczeństwa. Unikanie podatków jest przestępstwem,

MS / R6 , darowizna odliczyć od podatku jest korupcja. Odliczyć od podatku dona

- Koniec ia, końce podatku minimalizacji regiony podatku schronienie są zamknięte!
Chciwość tworzy bogactwo apartheid! Wealth-Apartheid jest główną
przyczyną in sędziów! Wealth-Apartheid i niesprawiedliwości są
niemoralne, Anti-Community, Anti- 1GOD. Zakończyć Wealth

apartheidu teraz !!!
Chciwość jest wykorzystywanie pracowników. Greedy Bosses spekulacji użyciu. Niewolnik kierowca
credo: dorywcza praca, niewolnictwo, nieletni, zaległy, niezdrowe, niezapłacone nadgodziny,
niebezpieczne, pracować więcej i szybciej. Ta wiara jest niemoralne, niezdrowe (Stres, wypadki, śmierć)
I antyspołeczne. Bosses, które dotyczą części lub całości Credo Slave Driver Dostać, MS / R6 ,

Nie tylko ludzie są chciwi. Globalizacja jest Chciwość i spekulacja
Globalizacja został porwany przez Greedy spekulanci mają być stosowane do ich sprzedaży
sprzedającej Pyramid (Wolny handel) aby utrzymać zyski rośnie
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aż zabraknie krajach i zasobów. Wolnego handlu jest globalizacja napędzana przez
międzynarodowych firm eksploatujących pracy i osłabia

(Szantażu-) rząd. Koniec wolnego handlu

MUSI ZROBIĆ :

Brać z Chciwy
Dać do POTRZEBUJĄCY
Konfiskować bez odszkodowania od Chciwy wszystkie aktywa
(Osobisty, handlowy, ..) Uprawnienia, samolubne (Ubezpieczenia na życie, Private- Super, posesja, ..) ,

Rozebrać się Chciwy wszystkich swoich tytułów (Dziedziczny, honorowy i zawodowe) ,

Zaprzeczać Chciwy stanowiska kierownicze (Rozebrać je na istniejących stanowiskach kierowniczych, ..) ,

Publikować ich nazwa i obraz (Internet, ratusz-wstyd ściana ...) ,
Karać Chciwy SHUN wstyd i klatka im, MS / R6 ,
Sprzeciwiać się Chciwość, Globalizacja, własnościowe, w obcym własność, Niezrealizowane, prawa
autorskie, patenty, własność prywatna-, nieruchomości ...

SPEKULACJA > egoistyczne pragnienie staje się rzeczywistością przez
podstępnego, nieuczciwy, niedbały, niemoralne wykorzystywanie innych, zyskuje
przewagę nad nimi (Przeładowanie, insider trading, zabezpieczających, reklamy
wprowadzającej w błąd, wykorzystując ludzkie słabości i niewiedzy, Slave-pracy
spekulują, korupcja, oszustwa, ...) , MS / R6

Przykłady Anti-1GOD i Anti-ludzkość spekulacji:
Podstępny opakowania pociąga za sobą redukcji zawartości pakietu w celu zwiększenia zysku.
Wykorzystując (Paracitic drapieżne, spekulacji) konsumpcyjny. MS / R6
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przegrzaniu pociąga za sobą wykorzystanie (Paracitic drapieżne,
spekulacji) z brakiem dostaw. MS / R6
ustalanie cen pociąga za sobą przynależność do kartelu w celu maksymalizacji (Paracitic
drapieżne, spekulacji) zysk. MS / R6

spekulanci (Nieruchomości) jazdy w górę do domu przystępności. Odmawianie rodzinom
zmaga domu. Zwiększenie Slums & bezdomności. MS /

R6
Szantaż Wielonarodowy asemblera w „kraju A” chce korzyści i ulgi od podatku od
rządu „A”. „Rząd A” odmawia! Multinati- onal assembler pyta „rząd Country B” ten
rząd zobowiązuje się do żądań. Wielonarodowy assembler zamyka produkcję w kraju
A worki ruchów robotniczych

do „kraju B”. Zyski są wysyłane do domu i
wypłacana jako Bonusy do kadry (przestępcy) &
Dywidendy udostępnić posiadaczom (pasożyty) ,

Jak Wielonarodowy (Zagrożenie Karny do społeczności, suwerenności i bogactwa) działa; taśmy
zagranicznych krajów ich zasobów, intellec- nieruchomość Tual (Wynalazki, know-how, patentów,
znaków towarowych) i bogactwo

(Producenci surowców, nieruchomości, zasobów) z pomocą skorumpowanego rządu. Uzyskać
materiały informacyjne, podatek-Freedom & tanią robociznę za pomocą porzeczki czarne
pocztę. Rząd dowiaduje się, że jeśli nie skapitulować do wielofunkcyjnego postulatów
narodowych znajdą rząd, który spełnia ich wymagania (szantaż) I przenieść ich działanie. Używają
ich skorumpowany rząd domowy zastraszyć lub destabilizować inne WIEDNIE zagraniczne
rządowego przynieść zmianę, że korzyści wielonarodowych. Jeśli to nie zadziała problable
mają ojczyzna inwazji.

Największym zagrożeniem dla demokracji są wielonarodowe” s

Musi zrobić

Trwać od Paracitic Grabieżczych spekulacji
Dać potrzebującym
(Patrz Chciwość musi zrobić) ściganie spekulować : MS / R6
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Wymienić prywatnego właściciela z, cron !
zdemontować Wielonarodowy (Cron) ściganie CEO, dyrektorzy, właściciele: MS / R6

Koniec spekulacji ścigać spekulantów: MS / R6
BOGACTWO > Zdobywanie przewagi nad innymi gromadzi
ogromne ilości rzeczy materialnych, władzy i wpływów (Biżuteria,
Nieruchomości, Służący, Luksusowy, stanowiskach władzy,
rząd) MS / R6

Bogactwo gromadzi się w 3 sposoby:
' Chain of Evil” „Nieuczciwość”, „nieruchomy”.
Ciężko uczciwa praca nie przynosi bogactwo!
Ciężko uczciwa praca jest dobre dla ciała i duszy.

Bogactwo jest Anti-Community, nie zasłużył i nie do przyjęcia!
Będąc Bogaty jest drapieżny przyciąganiu innych drapieżników, którzy chcą również mieć bogactwo dowolny
sposób, który mogą. Zamożni stara się zwiększyć swoje bogactwo i / lub utrzymać ją zrobi wszystko, łącznie z: łapówka,
nękają, podatkowo uchylać, oszukiwać, zabijać, kłamać, kraść, podatku Omijać.

Rząd uszkodzony kupiony i kontrolowane przez bogatych zmiany prawa, aby utworzyć " Niesprawiedliwość".
To jest anty Niesprawiedliwość 1GOD !!! Skorumpowany rząd i Niesprawiedliwość otrzymują. Zamożni
są rozliczani:

kapitał - obnażony & MS / R6 ,

Bogactwo główną przyczyną zła!
US Bankers Creed: Tylko ubogich i potrzebujących Podatek wynagrodzenia.

Zamożni płatnej Księgowa & tax-Omijać.

Bankierzy, bogaty i księgowych! MS / R6
Badania pokazują, twierdząc, biedny i potrzebujący płacić więcej za
wszystko. Zamożni uzyskać zniżki i gratisy głośności. MS / R6 : dla
bogatych!
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ubogich i potrzebujących są tylko w klatce. Zamożni dostać stanowienia prawa
Yer. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przez skorumpowanego, ochrony rządu.

MS / R6 : dla rządu zamożni i Corrupt
Zamożni są główną przyczyną niemoralnością, pornografią i innymi wersjami per-! Zamożni są
główną przyczyną zanieczyszczenia i śmieci! Oni uważają, że są bardziej zasługujące niż inni,
tworząc elitarności i bogactwa apartheid! Zamożni chcąc zachować i / lub zwiększać swoje
bogactwo i skorumpowany rząd przekupić, aby wydobyć się-tylko prawo! Bogatych płatnej (expences)
grzywny. Potrzebujących, ubogich iść do więzienia.

Pasożyty są zamożni, z 'Chain of Evil'! Zamożni są accoun- stół za ich antyspołeczne,
anty-Wspólnocie i Urząd ds 1GOD zachowanie!
Zamożni są aktywami usuwane, ścigane i zrehabilitowany! MS / R6
Po rehabilitacji, bogaci nie mogą posiadać żadnych aktywów! Pracują dla Wspólnoty
na 1x WMW aż do śmierci! Uwaga! Zamożni nie przysługuje emerytura! Muszą
pracować aż do śmierci!

Zamożni wspólnotowy Zagrożenie ze środowiska!

Nikt nie zasługuje, aby być bogaty !!!!!!!
MARNOTRAWSTWO > mentalność ludzka nie poradzi sobie zbyt wiele o niczym (Rzeczy
materialne, wpływ i energetyczne) Powstały w nudę, chcąc więcej, niemoralności
odpadów. Udostępnianie, kompromisów, harmonizujący jest lepsza.

Human-projekt pociąga za sobą wolę przetrwania. Aby przetrwać przeciwności i kon- strictions muszą być
obsługiwane. Nadzieja (Sny) i Sprawiedliwość (Accountabi- lity) są tam, aby pomóc! Zmniejszenie Hope &
zgorszenie Sprawiedliwość threa- dziesięć bezpieczeństwo i przetrwanie!

Przykłady anty- 1GOD & Anti-Ludzkość odpadów:
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Za dużo pieniędzy_ spełnia marzenia. Ucieka od marzeń do spełnienia
_ prowadzi do nudy, ekscentryczności, uzależnień, niemoralności,
przestępczości, chcąc więcej, gromadzeniu ... MS / R6

Za dużo pieniędzy_ prowadzi do uzyskania nadmiernych wpływów w społeczeństwie, które ubóstwia
Pieniądze & tworzy się zmarnować. Wpływ pieniędzy jest uszkodzony, możliwe dzięki Towarzystwa że
prostytutki się do bogactwa i odpadów!

Za dużo pieniędzy_ prowadzi do marnowania pieniędzy na
nie-zasadniczych: Alkohol, Antyki, Celebrity- sport,
narkotyki, hazard, Niemoralne płci, Jets, biżuteria, Dwory,
niezdrowe-dieta, Vanity, Limuzyny, zasłony, jachty, ...

Zbyt dużo pieniędzy + nadmierny wpływ = Moc. Moc zdobyte w ten sposób jest uszkodzony! Uszkodzony
mocy zamienia się niesprawiedliwości i tyranii. Końce tyranii MS / R7 ,

Zbyt dużo pieniędzy wyzwala „Hoarding-instynkt”.
Przechowywać co mam i zgromadzić więcej! Co znajduje się w moje jest
moje, co twoje chcę każdy jaki sposób mogę.

Chcę to wszystko! Na tyle nie wystarczy i nie zamierzam
dzielić!
Skumulowane potrzeby Wealth chroniące przed innymi chciwych spekulantów &
Social-sprawiedliwości rządu. Darowizny odliczyć od podatku do członków parlamentu, którzy
zapewniają, że rozumieją oni reprezentują. Inne chciwi spekulanci są załatwione przez
oszustwa, nieuczciwości, zastraszanie ... Konkurencja i niechętnymi Politians są narażone,
dezinformacji, plotek, zastraszanie kampanii medialnej.

Zamożni wykorzystanie mocy, aby zapewnić Przepisy są po to aby chronić
je przed płatnymi-ing podatków, mając straty i kiedy oni mają straty są
dofinansowywane przez rząd Corrupt (US Wallstreet, UK City of London,
Chiny) , Bogaci nie płacą podatków jeszcze uzyskać korzyści z każdej
rzeczy rządowei- samorządowe zapewnia.

Pasożyty są bogaci, wasters społeczność bogactwo niepochodzące,
Essentials i akumulacji MS / R6
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Zamożni Wasters & hoarders wsparcie Globalizacja. Działają zagranicznych rajów
podatkowych-byli zaparkować whealth. Wszystkie podatkowo raje są zamknięte &
Asset-pozbawiono ich rząd jest w klatce, MS / R6

Trwać od wasters Dać do Wspólnoty
MUSI ZROBIĆ : ( zobacz Chciwość musi zrobić) karać wasters , MS / R6

Sprzeciwiać i END: E

stan T AX - raje ~ P rivate - własne ership F
reetrade F Ree ho ld ug lobalizati Un terialnej Na Ti o a CN ~

elitaryzmu > Zbyt wiele, prowadzi do wierzyć w nieomylność (Jest lepsze i bardziej zasługują
potem inne) , Elitaryzm zasadzie oznacza (1 osoba lub grupa uwierzyć, że są one leniem niż
reszta, zasługują na więcej nie-Essentials więcej szacunku, więcej praw ..) samolubny
arogancja. Elitaryzmu ras: Ambicja, apartheid, arro- Gance, korupcja, nieuczciwość, zdrada,
dyskryminacja, brak zaufania, chciwość, in-sprawiedliwości, zazdrość, spekulacji, egoizm,
substancja-nadużycie, win- Ners ,. ..

Przykłady anty- 1GOD / Anti-Ludzkość Elitaryzm:
Oligarchowie spiskują dać sobie dodatkowe przywileje kosztem wszystkich innych
ludzi. Który jest dyskryminacja i wyzysk innych w celu samozadowolenia. Elitarne są
aroganccy samolubny anty- społeczność, nie do przyjęcia. Szkoda ich mniej, rzadziej
je !!
oligarchowie (Niebieski Bloods monarchowie, bogaty i megalomani) wierzą, ze względu na ich
hodowli rodzą się rządzić Kraje i Organizację ia. Niebiesko-krew * s, monarchowie, bogaci i
megalomani wspierania in- hodowli, które jest szkodliwe dla gatunku (wadliwych genów) , " Chory
arogancja”.
Powierniczych Guardians przeciwstawiać dziedziczny: tyrania, bogactwo, władza i pozycja.

* Błękitna krew kanalizacji ludzkiego-ciele.
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Uniwersytety są aroganccy uszkodzony elitarne. Są one używane jako skrót do bogactwa i władzy. Corrupt
'Old Chłopcy Network'. Marnotrawstwo zasobów środowiskowych i marnowania czasu przez
studentów (Nieistotne stopni, zbyt dużo wolnego czasu, nadpłaty wychowawców, ..) ! Studenci
brakuje doświadczenia z pracą są nadpłaty. Zamknij uniwersytetów.

Igrzyska Olimpijskie (lato zima) są elitarne, uszkodzony,
marnotrawstwem i od- uczciwy. Są to elitarna rozrywka (1
zwycięzca i wielu przegranych) Tworząc ogromny dług wobec
„Shire” bawić się dobrze!

Anuluj Olimpiady i zamknąć MKOl.
Olimpijscy nie są Champion, Bohaterów, Idola lub roll-modelu. Oni są samolubni, chciwi,
pasożytnicze ciężarem dla społeczeństwa. torturować one ich ciała, nadmierne ćwiczenia, stosując
suplementy prawne i illigal. W późniejszym okresie życia są ciężarem dla systemu opieki
zdrowotnej społeczności. marnować ich ograniczonych zasobów środowiskowych dla miejsc
szkoleniowych, Olympic lokali, infrastruktury. Wymień rząd, który spędza na olimpiadzie

Konkurencyjne sporcie zawodowym są elitarne, skorumpowani, nieuczciwi. Obsługiwane przez niemoralnych
kiczowaty chciwych Mediów tworzących & rozstrzygających Gwiazdy sportu. Konkurencyjne sporcie
zawodowym, sponsorowany przez uzależnienie dostawców (Alkoholu, uzależnienie od hazardu, tytoniu) , Co
prowadzi do oszukiwania, hazardu, stosowanie przemocy ciało i umysł substancji zmienianie, tworzenie
nieodpowiednich roll-modeli, ... Kustosz Strażnik przeciwstawiać sportów konkurencyjne.

Universe powiernicze Guardians wierzyć, że każda osoba jest wspólnym spadkobiercą
wszystkich naturalnych zasobów, wynalazków i intellec- własności Tual, możliwości i
szans nagromadzone Past & Present (Sprawiedliwość społeczna: równy podział
wszystkich przed mentionad dla wszystkich ludzi) ,

Sprawiedliwość społeczna jest 1GOD danego prawa. Elitaryzm jest anty sprawiedliwości społecznej, Anti- 1GOD.
Elitaryzm jest niemoralne, karnych i nie do przyjęcia. Przepisy służyć większość. Przepisy mniejszościowe,
które korzystają elitarności są uszkodzone, niesprawiedliwy i zastępuje. Rządy, które zachęcają i pielęgnować
elitarności nie nadają się do rządzenia. Są one zastąpione & ścigane: MS / R6
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Must-D0: Skrawek elitaryzm > Ustalić Równość
szkoły elitarne stać szkół publicznych!

elitarne szpitale stać szpitale publiczne!
Elitarne obudowa emerytalny przeniesienie do Hrabstwo Dom starców !

prywatne plaże stają się publiczne plaże!
Kluby golfowe są przekształcane w rynku-ogrodów!

uniwersytety zostały przekształcone cron praca-kapliczki!

Igrzyska & Sport Konkurencyjne Arenas są rozebrane!
Elitarne trofea i zapisy są niszczone przez Hrabstwo !
Prywatne kluby jakiejkolwiek stają się własnością publiczną!
Grunt posiadany na własność staje społeczność Hrabstwo własność !

Własność prywatna zostaje przekształcony cron !

Dziedziczny-Tyranny staje się swobodnie MULTICHOICE wybrany Komitet!

APARTHEID > The ' mieć wszystko' dyskryminacji, spojrzeć w dół i upokarzać " Nie
jest ( bogactwo Apartheid) , Bogactwo Apartheid jest nierówny podział bogactwa
społeczności!
Nierówny podział bogactwa jest niemoralne, Anti-1 PAN BÓG! Bogactwo Apartheid jest
niesprawiedliwe, przestępstwo: MS / R6

Zwiększenie Wealth Apartheid zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa dla prze- nieskończoności. Im
szybciej nierówny podział bogactwa społeczności ewoluuje tym bardziej prawdopodobne jest anarchia i
cywilno-niepokoje! Bogactwo Apartheid jest niedopuszczalnych i to koniec głównej! Pasożytniczy
Predatory spekulantów, hoarders bogactwo są rozliczani, MS / R6

Przykłady anty- 1GOD & Anti-Ludzkość Wealth Apartheid:
Majątek przechodzi na bogactwa, pozycji i władzy bogacenia apartheidu. Na przykład Monarchistów

& Private-własność, Dynastii ... To koniec głównej!

Globalizacja bogate kraje nękają (Blokada, kredytowej wycisnąć, obalić rząd,
sankcje, inwazja) ubogich i walczą narody do sprzedaży swoich zasobów tanio. Wielonarodowy
spekulacja Kon-
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glomerates szantażować kraje biedne. Dzięki czemu mogą one wykorzystać swoje biednych ludzi jako
dziecko-pracy niewolniczej pracy i długie godziny pracy zaległy, niezdrowe, niebezpieczne ... Ten koniec
jest!

Wynagrodzenie nierówność główną przyczyną Wealth apartheidu! Np na każde 1 $ US pracownik
dostaje najwyższe wynagrodzenie wypłacone zarabia zarabia 13 USD. Im wyżej na skali idziesz, tym
więcej korzyści kick & Top zarabiających również uzyskać profity! Ten kończy! Nadpłaty, chciwi,
pasożytnicze pracownicy są rozliczani.

Un-zasłużone korzyści zawierać: ubezpieczenia (Zdrowie, dentystyczny, życia, ochrona dochodów) ;
przedszkola dziecko, świadczenia emerytalne, badania zwrot, zwolnienie lekarskie, urlop, długi
urlop usługi ... Nie- zasłużone Perks: przyjąć pojazdy do domu, karta kredytowa, płatny: wycieczki,
hotel, restauracja, wizyty wypoczynek (Golf, tenis, ...) , papiernicze, Accoun- tant (unikanie podatku) ;
... Korzyści i Perks dalszy wzrost płac nierówności. Dla każdego najwyższej zatrudnionego, 20
twardych Robotnicy pracujący mogą być stosowane. Te un zasłużoną korzyści i profity, koniec!

Rozszerzanie bogactwa apartheidu szybki tor na niesprawiedliwość!

Musi zrobić: Koniec Wealth-Apartheid

Ustalić Wealth-Równość
Majątek: przechodząc na bogactwa, pozycji i władzy, kończy! Aktywa stać Dochody! Rzeczy
osobiste i wiedzy Ciągłość są przekazywane (Majątek) ! Uwaga! Przyjmowanie bogactwo, pozycję i
władzę, pociąga za sobą również dziedziczeniu winy i zobowiązania.

Globalizacja: Koncerny są ścigani ( MS / R6 ) & demon- tled stać lokalny cron ! Rząd,
który wspiera globalizację zastępuje i pociągnięty do odpowiedzialności, MS / R6 ,

Własność prywatna: kończy się! Reklama w telewizji (Mały, duży, wielonarodowy)

zostać cron ! Domowe przeniesienie do ' Hrabstwo ' !
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Zysk: kończy się! Breakeven non-profit dotyczy!
Wynagrodzenie: Nierówność jest zastąpiony przez Depozytariusza Guardianie WMW !

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ > W 6 poprzednich ogniw w łańcuchu Evil ołowiu korelację amplifikacji ruption
systemu prawnego i Niesprawiedliwość (Np Powołanie, Bad-Law, uszkodzony ustawy, nieruchomy,
Private-własność, Niezrealizowane samoregulacja, podatki unikania, ..) , Ten kończy! Kustosz Strażnik
sprawiedliwości opiera się na „Prawodawcy manifeście” zastępuje go.

Niesprawiedliwości dziecko: bicie, prosząc, molestowanie, pracy, pedofilia,
prostytucja, wojaczki, zamachowiec-samobójca, ...
Niesprawiedliwości dziećmi są najgorszą formą niesprawiedliwości, o comm- brak jedności.
Kończy się! Winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności!
Kobiety niesprawiedliwości: przemoc domowa, różnica w wynagrodzeniach, gwałt,
prostytucja, religijne, molestowanie seksualne, niewolnictwo, ...
Kobiety niesprawiedliwości, awaria społeczność są adresowane! Winni zostaną pociągnięci
do odpowiedzialności!
Wspólnotowe niesprawiedliwości: Chciwość, spekulacja, bogactwo, Odpady, Elitaryzm, Wealth Apartheid. Społeczność
niesprawiedliwości są adresowane! Winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności!

Złego prawa niesprawiedliwości: Własności, prawa autorskie i patenty (Własność intelektualna) Prywatyzacja
Utilities, odliczyć od podatku darowizny, ... Bad Law został unieważniony! Z mocą wsteczną 0.1.1.1!
Ponownie skazany (obowiązkowy) ,

Skorumpowani Prawo niesprawiedliwości: Diplomatic Immunity, Podwójne zagrożenie,
Zarzut-przetargowa, Immunity, Przedawnienie, Privilege, ...
Prawo uszkodzony został unieważniony! Cofającej się z mocą wsteczną do 0.1.1.1 (01.01.2004)

Ponownie skazany (obowiązkowy) ,

Niesprawiedliwości religijne: celibat, obrzezanie, egzorcyzmy,
przebaczenie, molestowanie, pedofilia, przywilej sacrefice,
dyskryminacja kobiet, ...
Wypowiedzieć, Shun niesprawiedliwości religijne i stać
depozytariusz-Guardiana! Trzymając duchowieństwo odpowiedzialności.
Każdy człowiek ma moralny i cywilno-obowiązek zakończyć niesprawiedliwości. Trzymać ludzi
odpowiedzialności, które są przyczyną i skutkiem niesprawiedliwości. Wymienić rządowei- samorządowe, które
pozwalają niesprawiedliwości. Trzymać polityków do odpowiedzialności.

28

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

Niesprawiedliwości rządów: Zabójstwo, corrup- nia, wykonanie,
inwazji, tortury, tyrania, wealth- apartheid, ... Wymienić tyranii z 1
wielokrotnego wyboru obok słupka dowolnie wybrany Komitet
Gover- Nance. Ściganie tyranii: MS / R7 Zarządzania, który zabija,
wykonuje, napada, torturuje jest Zło ponownie umieszczony w
klatce i , MS / R7 Uszkodzona & Wealth-Apart- heid Ład otrzymuje &
ścigane: MS / R6

ZERO TOLERANCJI do BEZPRAWIU!
Linki z „Chain of Evil” są rozszerzane przez wielu złych linketts:
Celebrity-sport ~ Credit-dostawcze ~ Podstępny opakowania ~ Majątek ~
Własność zagraniczna ~ Franchising ~ Grunt posiadany na własność ~ Globalizacja ~

Centrum handlowe ~ Unikanie podatku ~ Niezasłużony ~ Unia ~ Uniwersytet
~ Dobroczynność ~

Celebrity-Sport jest częścią kultury Chain of Evil.
Uszkodzony elitarne chciwość i zysk napędzane rozrywki. Jest stałą współpracę z
korzyścią znudzony bezczynny bogatych. Odwrócić pod uprzywilejowaną uwagę od
realizacji, jak eksploatowane są naprawdę.

Sport-VIP, elitarne Entertainers, którzy robią wszystko, aby wygrać, biją
rekordy i być czczony (Idolised) , Potrzeba uczestników sportu jest dostać
elitarne uznanie + Sponsorzy
(pasożytów drapieżnych paskarzy) & A współudział kiczowaty Mediów
stworzył obrzydliwość: ' Celebrity-Sport ”.

Gwiazdy sportów Uczestnicy są płatne
(Bezpośrednie dotacje, sponsorowany, ..) profesjonalnych
animatorów. Np. Australijskie Zasady Foot

- piłka, Auto-biegi, base-ball, koszykówka, boks,
szachy, krykiet, kolarstwo, golf,
Hokej, Gran-Prix, Ruszt, wyścigi Horse-,
Motocykl-Racing, olimpiady, para-olimpiady, rugby,
piłka nożna, pływanie, tenis, żeglarstwo, zimowa
olimpiada, zapasy, ...
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Celebrity-sport potrzebuje obiektów celem budowania

(Hall, Stadion ..) , infrastruktura (Kolej, drogi ..) ,
To środki wspólnotowe odpady i często stwarza długoterminową (Hrabstwo)
dług. Usługi te są niszczyciel Energia i stworzyć wiele śmieci. Zatrzymać
budowę tych obiektów i zburzyć istniejący.

Te rozrywki dostawa imprezy, alkohol, Cola, inne słodkie napoje, Hazard i niezdrowej żywności (Tłuste,
tłuste, słone) często towarzyszy przemoc (Napad, wściekłość, rzucanie przedmiotów, wandalizm) , Wydarzenie
stwarza wiele śmieci (Butelki, puszki, żywność, papier, tworzywo sztuczne) który wymaga
przechowywania (Landfil) , Hazard prowadzi do zbrodni: Oszukiwanie (Nobling, osprzętu wyniku, ..) ,

Celebrity-sport Jest to główną przyczyną handlowo-Addiction. Marketing
tworzy popyt za pomocą lojalności wobec lokalnych bożków Gwiazdy
(sport) do kierowania handlowo-ddiction (Bieg, śmieci,
paraphenelia) , Jesteś głupcem płacenia zbyt dużo na ubrania,
obuwie !!! Fani zachowują się jak zombie (Bezmyślnego) ,

Celebrity-sport przez Sponsorów zwiększa
uzależnienia: Alkoholu, papierosów, Hazard, Zakupy,
narkotyki, ... Te Uzależnienia są ciężarem dla osób
indywidualnych, rodzin i społeczności.

Znani są ze sportem Greedy-Media kreacje do zwiększenia zysków dla siebie i innych
chciwych-spekulantów (Wyloty junk-food, operatorzy gier hazardowych, Producenci
alkoholi, pornografia, prostytucja producenci niepalących, ...) , Po popularność sławna
ubywa ich wyrzucić i zastąpić nowym celebrity.
Potrzeba pozostać popularne, aby wygrać prowadzi Sport-Sławni zbadać ich ciemną
stroną. Niemoralność (Cudzołóstwo, nagości, pornografia) służy do siebie uwagę. uzależnień
(Alkohol, palenie tytoniu, Sterydy,
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Leki) służy do stresu i nadążać występy. Greedy
Trashy Mediów używa tego zachowania,
aby zwiększyć zyski i ostatecznie zrzucić
Celebrity stworzone.

Korzystanie Sport-Sławni jako roll-modeli i Idols, jest niedopuszczalne. Gwiazdy sportu są
fałszywe bożki obrażają 1GOD. Wychowawcy, którzy promują Celebrity-sport zastępuje.
Rodzice, którzy pozwalają swoim dzieciom na zabawę Sławni Osobistość-Sport & worship
sportowe są nieodpowiedzialni rodzice złe. Wspólnota reedukacji to te złe rodzice.

Sport jest wolny etat rozrywka hobby nie działać. Leniwy (głupi)
studenckiego dostać stypendium na Uniwersytet (sport) , Uniwersytet Sponsorzy i kiczowaty Mediów
utworzyć leniwy, głupi bezużyteczną Sport-Cebrity. To kończy.
Uniwersytet jest zamknięty, Sponsoringu kończy, zamykają kiczowaty media, sport sława staje się
niski płatną pracę.

Koniec Celebrity-Sport, zburzyć lokali ..
Wymienić z udziałem społeczeństwa działań Wspólnoty wypoczynku.

C REDIT - P rovider> P redator - le nd er > Lo an - rekin udzielania kredytów (Karta,
kredyt, mortage) dla zysku jest pred- IE nadając „Loan-Shark” operację. Predatory lend- ing
jest dozwolone i popierane przez skorumpowanego karnej Gover- nment. Predatory-pożyczkodawcy
użytku przestępcy (Komornik)

zebrać ich kredytu.
Kredyt dla Ends zysku! To operatorzy są zamknięte i
ścigana, MS / R6 Rząd, który umożliwia i / lub
zachęca kredytów drapieżny jest ed replac-, ścigana, MS
/ R6
Kustosz-opiekun tolerować non-procentowe pożyczek niewykonalne. Płacisz tylko z
powrotem ilość pożyczać (Bez opłat, bez odsetek) , Nie trzeba spłacać, jeśli nie można
zrobić. Jeśli to zrobisz, kiedy można, nie spłacać więcej niż 10% od płacy tygodniowej.

Dług kolektor są zamknięte i klatkach MS / R6
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Podstępny- Opakowania ( Konsumentów oszustwo) MS / R3
Zysk zorientowanej gospodarki pozwalają niemoralną karnych " Deceitful- Opakowania ( Oszustwa
konsumentów) ”. Konsumenci potrzebują ochrony przed podstępny, chciwy i nieuczciwy
spekulacyjnych producentów, producentów i detalistów, którzy używają „podstępny opakowania” (Zawartość
dół wielkości) skorzystac (RIP-off) konsumentów.

Przykłady jak działa system kłamliwe, nieuczciwe i chciwy.
Wytworzonego produktu jest w opakowaniu 0.440kg używając ich etykiety marki. Ten sam produkt
jest oznaczony jako marki dla rodzimych sprzedawców detalicznych, ale zawartość pakietu jest
zredukowana do 0.415kg. Dzieje się tak, sprzedawca może sprzedać swój dom-marki w niższej
cenie niż pro- marki centa. Ma to na celu oszukać (Podstępny, chciwy i nieuczciwy podstęp) konsumenta
do myślenia, że w domowej sieci to okazja ze względu na jej niższą cenę. Podczas gdy w
rzeczywistości, ponieważ konsument dostaje mniej produkt nie ma oszczędności i czasami
konsument w rzeczywistości kończy się płatnej ing więcej. Konsumentów oszustwo !!! MS / R3

1 producent pakuje swój produkt w opakowaniu 0.440kg. Kolejna marka korzysta z tego
samego opakowania rozmiarze ale w kłamliwy, chciwy i nieuczciwy sposób tylko stawia
0.425kg produktu. Jeśli produkty sprzedawane są w tej samej cenie, 2. Producent
sprawia większy zysk i konsument dostaje mniej produktu za tę samą kwotę pieniędzy
wydać. Konsument został oszukany. 2. Jeżeli producent sprzedaje po niższej cenie, a
jego produkt wygląda okazja. Ponieważ jest mniej pro

- Kanał w 2. pakietu dlatego należy sprzedać za mniej, nie czyni go to okazja już. 2. Producent
ma nadzieję, że w kłamliwy, chciwy i rozłączanie uczciwy sposób, że konsument nie będzie
sprawdzać wagę ponieważ jego opakowanie wygląda podobnie do konkurencyjnych
produktów. Dla konsumenta oszustwo! MS / R3

Opakowanie pochodzi często z mniej niż pełnej treści (Ponad wielkości packag- ing) , Np Opakowanie jest
przeznaczone do przechowywania przedmiotów, ale tylko 6 zawiera 5.

To oszustwo ma na celu oszukać konsumentów w wierze oni dostać więcej niż rzeczywiście
dostać! Konsumentów oszustwo !!! MS / R3

Dostać mniej> Zapłać więcej! Producent dodaje mniej soli i / lub cukier.

Etykiety produktu „Reduced” & opłat więcej! Zmniejszone jest przekazać
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konsument nie był dodatkowy koszt (Coś wyjęte, zmniejszona) , Dlatego potrzebna jest
wyższa cena. Nie prawda, nie ma dodatkowych kosztów. Producent umieścić mniej, więc
cena powinna być niższa. Dla konsumenta oszustwo !!! MS / R3

Importowane towary pakowane wyglądać produktu lokalnego. Konsumentów oszustwo

MS / R3 , Produkt lokalny pakowane szukać zagranicznych, importowanych.
Konsumentów oszustwo MS / R3 ,

Musi zrobić: Rząd jest standaryzacja opakowań rozmiar treści:
solidny [ gram ( sol ) / Kilogram ( Kg ) / Tona ( T ))];
ciekły [ mililitr ( ml ) / litr ( L ) / kiloliter ( Kl )]. 1 sol > 2 sol > 5 sol > 10 sol > 20 sol > 50 sol > 100 sol > 200 sol >
500 sol > 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 ma zastosowanie do komercyjnego, przemysłowego,
osobistego opakowaniu.

Uwaga! Środki Imperial są przestarzałe. Opakowanie jest również do recyklingu.

PS-1 ( Opakowanie standard) Obejmuje potrzeby konsumentów: rzetelny łatwo porównać ilości
produktów i opakowania. lite obciążniki (G / kg / t) Płynne i ciężary (Ml / l / KI) zapakowane,
rozprowadzane i sprzedawane w ilościach podanych w tabeli. Opakowanie ma być
recyklingowi.

Koniec Podstępny opakowania

Ustalić UCG PS-1 ( Opakowanie standard)
poradnictwo konsument
Stałe i ciekłe wagi trzeba zobaczyć cenę 1 kg / 1l porównać ceny + rzeczywistej wagi i
ceny.

Produkt z najniższa kg / l cena jest " OKAZJA'.

Pomoc PS-1 Opakowanie standardowe

karać podstępny opakowania
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Majątek ( Dziedzictwo)
W egoistycznym chciwość napędzany Towarzystwo po śmierci danej indivi- podwójny
powszechne jest przekazywanie pozycji, władzy i bogactwa.

Tworzenie elita niezrealizowane niezasłużonej pozycji, władzy i bogactwa. Takie
zachowanie jest przyczyną i skutkiem Bogactwa

Apartheid bogactwa, zbrodnia, MS / R6 Uwaga! akceptując Estate także
pociąga za sobą przyjmowanie przeszłości zadłużenia, poczucie winy i odpowiedzialności!

Dziedziczenie pozycji Koniec. Jest on zastąpiony przez promocji pracą doświadczenia +
dalszych badań + starszeństwa.

Dziedziczenie zasilania kończy. Jest on zastąpiony swobodnie multi-kandydat wybrany
Komitet.
Przywództwo przez 1 jest tyrania (Dziedziczna / polityczna) kończy się. Przywództwo przez wybranego
Komitetu jest fair.

Dziedziczenie Ends bogactwa. Wszystko idzie do rządu Skarbowego.

Kustosz-opiekun wprost na wiedzy ciągłości, tradycji, wierzeń, zapamiętują rabilia .. Kustosz-opiekun
wprost na ducha wspólnoty i odpowiedzialności. Kustosz-opiekun wprost na filozofii 1GOD
1FAITH 1Church. Przechodzą również na ich przewodnikiem, The ' Prawodawcy

Manifest”.

Własność zagraniczna ( Zdrada) MS / R7
Cudzoziemcy pozwalając kontrolować, wykorzystywać, rękę, to grabież Zdrada!

Rząd, który pozwala wykorzystać Cudzoziemcy (RIP-off) mieszkańców jest zdrady (przestępstwo)
, Rząd otrzymuje i ścigane. MS / R7 kończy własności zagranicznej bez rekompensaty.

Przykłady jak własności zagranicznej Zdrada działa:
Własność zagraniczna zmieniać, skorumpowany i niszczy lokalne: kultura, praca, tradycji, wartości ... Własności
zagranicznej grabieży lokalny: Nieruchomość Intellectual-, know-how, zasoby, bogactwo ... Własności
zagranicznej końcach. Koniec wolnego handlu.

Własność zagraniczna Napędy zabudowane i cen na rynku nieruchomości. Zrobienie
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im nie przystępne dla 1 st dom nabywcy. Zwiększenie bezdomnego .. własności
zagranicznej „Freehold” (Grunty / nieruchomości) Kończy się. Jest
skonfiskowane bez rekompensaty.
Własność zagraniczna podmiotów skutkuje zagranicznych
stanowiskach kierowniczych. Zaprzeczając mieszkańców do
utrzymywania tych pozycji. Zmniejszanie promoti- na okazję i
rosnącym bezrobociem ..
Dumming dół od personelu lokalnego. Ten kończy!

Własność zagraniczna wyników produkcyjnych w imporcie swoje zapasy. A następnie zakup
lokalny. Również lokalny własności intelektualnej zostanie podjęta na morzu! własność
zagraniczna końcach produkcyjnych! MS / R7

Własność zagraniczna rozrywki podważa lokalnych talentów i ich możliwości. Pranie
mózgu mieszkańców stać zagranicznych kultura- klony tracą podmiotu. Zagranicznej
własności Entertainment jest największym zagrożeniem dla miejscowej kultury, zwyczajów,
gwary i tradycji. Jeśli jesteś amerykański zegarek amerykańskiej rozrywki. Jeśli nie są, nie
oglądać amerykańskiej rozrywki. własność zagraniczna końcach rozrywkowych!

Własność zagraniczna prowadzi do lokalnego bogactwo dzieje za granicą. Pozostawiając mieszkańców
ubogich i opuszczonych. Masters obce posiadający sługi chłopskie lokalnych. kończy własności zagranicznej! MS
/ R7

Własność zagraniczna franchising zniszczyć lokalną firmę, unique- Ness i różnorodność. Osłabianie
lokalnych tradycji zmuszając nieodpowiedniego obcej kultury w społeczności lokalnej. Zdradzając
mieszkańców. Franchising obcy kończy!

Własność zagraniczna zasobów prowadzi do obcego-właściciel sprzedawał środki tanio
do kraju pochodzenia ich beneficjentem. Robb- ing miejscowych zasobów i ich bogactwa. Letting
Cudzoziemcy właścicielem lokalnych zasobów jest zdrada MS / R7

Własność zagraniczna produkcji żywności i dystrybucji żywności.
Wynik: Produkcja żywności przeznaczony do wywozu pozostawiając mieszkańców z wywozem odrzuca po
wysokich cenach. Również niektóre lokalne potrawy zostaną zastąpione przez zagranicznego diety. własności
zagranicznej produkcji i dystry- Jedzenie końcach CJA! MS / R7
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Własność zagraniczna Mediów jest inwazja przez stealth. zagraniczne media wpływ
mieszkańców na rzecz obcokrajowców. Niszczenie lokalnej kultury, dziedzictwa i
tradycja, uszkadzając Politycy i rząd. Rząd traci swoją suwerenność i betrayes
miejscową ludność, zdrada MS / R7

Własność zagraniczna często prowadzi do szantażu. Multinatio- obce NAL domagać się
Rząd dać im materiały informacyjne, podatków swobody i taniej siły roboczej. Rząd zagroził, że
jeśli nie skapitulować do zapotrzebowania obcym właścicieli. znajdą oni rząd, który ma spełnić
ich żądań i przenieść swoje działania tam. Np australijski rządowei- samorządowe regularnie
płaci (100 milionów) się do wielonarodowych firm zagranicznych samochód. Wysłali Dom i
zwiększyć ich zagranicznych udziałowców dywidendy Bonusy wykonawczej. Uwaga! Australia
ostatecznie nie powiedział do producentów samochodów zagranicznych szantażu. Twórcy
samochodów (Ford, General Motors, Toyota) zamkniętych fabryk i kustosz-opiekun nie
korzystać z transportu z tych firm, nie można ufać.

ZERO TOLERANCJI DLA wielonarodowych !!!
Własność zagraniczna Jest to możliwe ze względu na zdradę przez rząd
skorumpowany. Rządowe i rząd pracowników, które ułatwiają tę zdradę mają być
zastąpione & ścigany za „Zdrady”: MS / R7 ,

Musi zrobić:
Anuluj własności zagranicznej z: Aktywa, firmy, produkcja, produkcja pierwotna,
Dział, Nieruchomości, własność intelektualna-Land! Bez odszkodowania.

Stanowienia prawa, w obcym własność, zbrodnia: Zdrada, MS / R7 ,
Aktywa, przedsiębiorstw, własność, IP, zasobów już posiadanych przez
cudzoziemców skonfiskowane bez rekompensaty.
Wymienić zagranicznych własnością przedsiębiorstwom cron

(Wspólnota Run Własnością not- dla zysku) !

Wsparcie CRON! Shun wielonarodowych!

Wymień i ścigania (Zdrada) Rząd i rząd EES Pra- który umożliwia lub zachęca do
własności zagranicznej! MS / R7 Własności zagranicznej jest inwazja i okupacja bez
użycia wojska
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siła. Obroń swoją społeczność z tym zagrożeniem.
tylko pozwalają Imports, które nie konkurują lub zastępują lokalne towary i usługi. Zachęcić lokalną
produkcję i usługi, aby uniknąć konieczności importowania. Prowincjonalny samowystarczalność
jest najlepsza technika przetrwanie.

„Anuluj własności zagranicznej”
„SAVE lokalnych miejsc pracy”

Franchising ( Business-model: Klonowanie) MS / R6
Franchising Jest to system marketingu klonowanie Chciwość / spekulacja. Który wykorzystuje
konkretny model biznesowy niż sama klonów. Jest przeznaczony dla przeciętnej małej
spekulacji kapitalisty. Rozprzestrzeniać jak rak (Globalizacja) na całej planecie. Klienci tracą
identy. Wyglądają i jeść to samo w NewYork czy Berlinie. Bezmyślne zombie. Ten kończy!

Franchising jest Klonowanie jest tani bezmyślnym kopiowaniem.

Globalizacja jest Anti- 1GOD!
Franchising niszczy lokalne tradycje, kulturę, wyjątkowość i diversi- TY. Większość
Franczyzy są „my” lub w oparciu o systemy US-marketingowych. Oferują one często
niezdrowych produktów: np Junk-food-wyloty, USA i ich kultura-klony są główną przyczyną
„Diabetes'-Plaque,” Obese- Plaque (tran-osób) ”Wysokie ciśnienie krwi, epidemia, Trądzik ...
Franchising zniszczyć Kuchnia miejscowa, moda ... Wspólnoty & rządowei- samorządowe, które
pozwalają franchising obce działać zdradzić Kuchnia miejscowa, dziedzictwa, tradycji i ludność, MS
/ R7

franchising niszczą różnorodność sprzedaż "Designer ubrania. Te ubrania są mundury (dżinsy..)
dla ludzi, którzy zdradzają ich kulturę i dziedzictwo, bezmyślne, prymitywne, głupi klonów.
Unikają tych manekinów!
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franchising są głównym powodem, dla Centrów Handlowych. Franczyzy są słabo
obsadzone & Użyj słabo wyszkoleni pod-paid (Młodsi, Casuals)
personel. Centra handlowe (Shopaholics raj) są duże wasters energii, którzy potrzebują bardziej
zanieczyszczające Power-stacje. Tworzą one również dużo śmieci. Zamknij wszystkie franchising!

franchising z ich zręczny marketing (Wykorzystując ludzkiej słabości i nieostrożnością) są
główną przyczyną uzależnienia: Shopaholic & Gad
- dostać ćpuna! Franczyzy są słabo obsadzona, użyj słabo wyszkolonych pod- płatnych juniorów,
Casuals. Klient-service jest słaba lub nie istnieje. Najbardziej „Bargains” & „Sprzedaż” oznaczają nadużyć!

Powierniczych Strażnicy uważają, że Franchising jest Anti- 1GOD ponieważ osłabia 1GOD
użytkownika Konstrukcja lokalnej wyjątkowości i różnorodności.
Franchising jest globalne przeczy 1GOD użytkownika Antyglobalistów.

Musi zrobić:
Konfiskować ( bez kompensacji) Wszystkie Franczyzy i konwertować je do lokalnego cron ! Karać
Chciwy Franczyzobiorca klatka je, MS / R6
Lokalne wsparcie unikalny tradycyjnej działalności (W przeliczeniu na Cron) ,

Chronić dziedzictwo społeczności:

Sprzeciwiać Franchising, Globalizacja &
Własność zagraniczna
Grunt posiadany na własność grunty publiczne zrabowany ze społeczności ... MS / R6
Grunt posiadany na własność grunty grunty publiczne zrabowany ze społeczności przez korelację amplifikacji
RUPT rządu karnej (Skorumpowany rząd przestępca musi Remo

- Ving i karania) , Skorumpowany rząd przestępcą albo rozdawał ziemię (przycupnięty) lub
sprzedał go do karnej chciwi, pasożytnicze, drapieżnych, pro
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- fiteers (land-spekulanci) , Land-spekulanci są pasożytami wymagające Rehab: MS / R6 Zakończyć
Freehold! Pomoc Shire działki Własność!
Grunt posiadany na własność grunty są wykorzystywane przez inwestorów do spekulacji

(hazard) nadzieję na wzrost cen nieruchomości (Profi- teering, zyski
kapitałowe) zaprzeczając społeczność afford- zdolnego schronienia. Inwestorzy
również użyć Grunty dla karnej podatkową unikaniu (Ujemny Przekładnie) , MS
/ R6
Niektórzy inwestorzy wyprostowany cienkie Budynki i opłatę za drogo
wynajęcia. Ludzie, którzy nie mogą zapłacić stają się bezdomni. Nieruchomości
inwestycyjne nie jest tak naprawdę kupił dla przychodów z wynajmu, ale
używane jako podatek evas- jonowej. Skutkować rozkładających się do
zamieszkania przez ludzi (Ludzie wyprowadzić karaluchy i gryzonie
poruszania się) , Slum-panowie luźne własność bez odszkodowania i są w
klatkach, MS / R6

Grunt posiadany na własność ziemia jest prywatna własność ziemi. Pozbawienie użycie społeczność gruntów z
korzyścią dla wszystkich. Grunt posiadany na własność (Nie Trespass) zaprzecza wykorzystanie wszystkich plaż,
jezior i rzek fasad, zaprzecza piknik na polu golfowym, ...

'Bogactwo-Apartheid'. Kończy się! MS / R6

1GOD stworzony Planet Earth być używany i cieszył się równie przez wszystkich
ludzi. Grunty i prywatnie własność mieszkań są obraźliwe 1GOD. Freehold
Koniec!

Musi zrobić:
Cała ziemia jest własnością Hrabstwo ( Samorząd) , Grunty kradzieży towarów. Shire musi
zapłacić żadnej rekompensaty, gdy Transfer- tytuł dzwonka. Właściciel najemców może pozostać
w domu, aż chce się przenieść lub umrzeć. Następnie Shire przejmuje kontrolę (Nie ma
nieruchomości na własność) ,
Nieruchomość inwestycyjna zarówno grunty i budynki są brane kontrolę bez odszkodowania przez Hrabstwo
, Inwestor jest ścigany za „przestępstwo przeciwko Wspólnocie” MS / R6 Inwestycyjne Kończy
własność!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!
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Globalizacja nie jest częścią ludzkości Przeznaczenia.
1GOD stało się jasne, że globalizacja
nie jest częścią ludzkości
Przeznaczenia. 1GOD
wiara w 7Tribes rozwijania niezależnie i
oddzielny (Mapa) ,
1GOD chce ludzkość do

'STOP' Globalizacja !!!
Gdyby ludzkość nie ' ZATRZYMAĆ' globalizacja następnie
1GOD będzie działać. nie złość 1GOD uwaga 1GOD użytkownika

ostrzeżenie: Rozpylanie World Trade Center w Nowym Jorku, USA
kryzysu kredytowego, Cityof London Brexit.

Globalizacja jest częścią łańcucha zła. Globalizacja został hija- cked przez Greedy spekulanci
mają być stosowane do ich sprzedaży marke- ting Pyramid (Wolny handel) aby utrzymać zyski
rośnie aż zabraknie countr- IES i zasobów. Wolnego handlu jest globalizacja jest napędzany
przez multinatio- wnętrznych firm eksploatujących pracy, czarny-mailing i osłabia rządoweisamorządowe. Wielonarodowe firmy podważają suwerenność danego kraju. Prowadzi do
korupcji i wyzysku! Zdemontować firm międzynarodowych kon- fiscate aktywów bez
odszkodowania i przekształcić lokalny Cron.

Chciwi spekulanci utworzyły organizacje propagandowe: G20
(Chciwy Dwadzieścia główną przyczyną zanieczyszczeń) G8 (Chciwy Osiem Wealth- Apartheid) MFW
(International Monetary Fund, globalne kredytu rekiny) , WEF (World Economic Forum, publizist
pożądania) , WTO (Światowa Organizacja Handlu, przyczyną bogactwa apartheidu) , .. Te
organizacje mózg

- umyć opinii publicznej, że chciwość jest dobra, zysk jest dobre i globalizacja jest odpowiedzią
na wszystkie nasze problemy. Rzeczywistość jest globalizacja służy do costcutting. Przesuwając
w krajach, które mają niższą strukturę kosztów. Zwolnieniu ludzi w jednym miejscu i zatrudniania
pracy przymusowej w innym. To kończy. Rządu, organizacji, osoby są odpowiedzialne!

Niższe koszty są osiągane przez zastosowanie pod wiek dzieci w
unheal- twoich niebezpiecznych obszarach roboczych. Są zaległy
underfed długich godzin pracy bez przerwy, bez urlopów, bez korzyści
dla zdrowia. Brakuje na doświadczeniach z dzieciństwa,
odtwarzania-ing i edukacja. Choć Greedy spekulantów śmieją
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przez całą drogę do banku chwaląc ich idol „globalizacji”. To zło Koniec! MS / R6

Gdzie dzieci nie są dostępne pod innym klasa służy
kobiety. Kobiety często są traktowane gorzej. Pracując w
tych samych nieludzkich warunkach jak dzieci wiele kobiet
również zapewnienie usług seksualnych (Gwałtu) ,
Wiele mężczyźni są eksploatowane, ale zwykle nie jest tak źle, jak dzieci
i kobiet. To zło Koniec! MS / R6

Koniec Globalizacja, wspierać 7 niezależne
prowincje: Afryka, Amazonia, Ameryka,
Europa, Mongolia, Oceania, Persindia.
Wszystko koniec Międzynarodowy Waters. Są one
podzielone pomiędzy 7 prowincji.

Jest to nowy normalne.

Musi zrobić:
Wszystkie globalne Organizacje: polityczne,
wojskowe, handlowe, stałą współpracę, Sport
są zamknięte. Ludzie-migracja Zatrzymuje (Bez
ruchu do innych prowincjach) , Nie podróż
wakacje do innych prowincji.

Nie globalnej kultury. Globalnych organizacji, CN (Commonwealth Narodów

) , FIFA (piłka nożna) , G20, G8 (zanieczyszczające) MFW (loan-rekiny) MKOl (Olym
- fotki) NATO (war najemnicy karnych) OPEC (zanieczyszczające) UN
(Organizacja Narodów Zjednoczonych zwiastunem nieszczęścia, cierpienia, zniszczenie, śmierć) .. są Anti-1 PAN
BÓG. Są one zamknięte.

Wspólnota z Narodów ( CN) zostały ustanowione przez angielskich piratów
grabić, rozłożone niewolnictwo i niewolniczej pracy. Dzisiaj (CN) marionetkowych
reżimów mieć (rządy) które pomagają w plun- Dering swojego kraju na
rzecz angielskiej dziedziczny Tyrant. CN rozpuszcza się i narody
zwolniona.
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FIFA skorumpowanego organizacja Celebrity-Sport. środki wspólnotowe
odpadów. Jest zamknięte, ścigany: MS / R6
Koncerty FIFA są zniszczone, grunty są wykorzystywane bardziej uprawnioną

- cial przez Wspólnoty. Pro-Sport Koniec!
MKOl Prowadzi cyrku (Olimpiada) , Kraje coraz tracić billi
- Dodatki na Freakshow rozrywki. Artyści dążą do Elit
- izm stosując suplementy prawne i nielegalne staje nienaturalne maniaków wykonujących.
Chciwość Olimpiady są napędzane marnowanie ograniczonych zasobów, które są potrzebne,
aby wyeliminować ubóstwo. Boczna horror

- pokaz został dodany Paraolimpijskich tutaj wyłączone są ed mock-. Zamknij + MS / R6 Koncerty
MKOl są zniszczone, grunty są wykorzystywane bardziej korzystny przez Wspólnoty. Wszystkich
środków na końcach sportowców. Każdy członek „MKOl” przeszłość i teraźniejszość dostać, MS / R6

NATO Europejski najemnik, który służy US Army globalnego zastraszanie
i eksploatację. NATO zabija cywili i niszczy infrastrukturę i domy. Rozpuszcza
się go i jego War
- Powstańcy są przestępcy i klatkach: MS / R7 NATO z jego broni masowego
rażenia: A (Atomowy) , B (Bacterio- logiczna) C (chemiczny) jest głównym
zagrożeniem dla przetrwania człowieka.

OPEC emulsji olej-Cartel trzyma ludzkość do okupu! Kartel rozpuszcza
się i produkt członków ścigania: MS / R6 ,
Spalanie Koniec oleju! Przechodząc olej do końcówek plastikowych!

ONZ służy własny interes krajów z prawa weta. Te kraje są największymi zbrojeń
dealerzy pozbawianiu ludzkość spokoju.
ONZ nie udało ludzkość. To nie powstrzymało:

Dziecięca praca ( Pornografia, wojaczki, pracy)
Zanieczyszczenie ( Atmosfera, powietrze, gleba, Przestrzeń, woda)

Tyrania ( Dziedziczny, polityczne, kredyt, zysk, bogactwo)

Modyfikacja genetyczna
(Zwierzęta, drobnoustrojów, roślin, ludzi)
Niewolnictwo ( dziecko, dług, dorosłych, prostytucja, zaległy pracy)
Marnotrawstwo ( Jednorazowych, junkproduction, nadprodukcji, opakowanie)

Wealth-Apartheid ( Estate, In-sprawiedliwości, podatki-avidance, Tax-haven)

Bezdomność ( Kredytu Rekiny, Slumlords, Wealth-Apartheid)
Głód ( Nadmierne nawadnianie, Fresh polution woda, odpady ze słodką wodą)
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Spekulacja ( Cartell, kapitał, zysk, monopol, overprice, żywopłot)
Ubóstwo ( kredytowej, dyskryminacja, bezrobotni, bogactwo-apartheid)
Pornografia ( Dorosłych, zwierzęta, dziecko, Homoseksualista, mieszanej płci)
Ludobójstwo ( Masakry: politycznych, rasowych, religijnych, ..)

uzależnienia
(Alkohol, narkotyki, hazard, przejadanie, Zakupy, Smoking)
ONZ rozpuszcza! Ludzkość ogarnia „Prawodawcy oczywisty”

Globalizacja osłabia 1 boży projekt.
Globalizacja Angers 1 PAN BÓG!

Shopping-Center / Mall ... kapitalisty-Sklepy-System
chciwości, zysk, odpady i zanieczyszczeniem.

Shopping-Center / Mall jest częścią kapitalistycznego-Retail-Marketing
- System chciwość, Profit, odpady i zanieczyszczeniem. Shopping-Center / Centrum handlowe zachęcają
powielania. Powielanie jest przeznaczona do zwiększenia konkurencji, obniżenia cen, dać lepszą obsługę. To
Fantasy kapitalistycznym LIE !!! ...

np 3 supermarkety sprzedając prawie takie same produkty w tej samej cenie. 99% z
ceny są identyczne konkurencja dokonywania Fantasy. Dup- lication jest drogie co
niższe ceny mit. Cięcia kosztów, pod
- personelu, słabo wyszkolonych zaległy (Młodsi, Casuals) Wynik personel w złym lub
nieistniejącego '-SERVICE Klienta. Powielanie Koniec!

Powielanie prowadzi do marnotrawstwa podłogi przestrzeni. Więcej potrzeby Floor-space
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zainstalowany więcej umeblowanie. Wykorzystuje więcej energii tworząc potrzebę bardziej
zanieczyszczających Power stacji .. Wszystko to tworzy bardziej „Garbage”, „zanieczyszczenie” i koszt.

Zakupy Centra zachęcać do nocnego życia- styl. Zakupy gdy
jego ciemne. To jest niezdrowe dlatego ' Hrabstwo' nałożyć ' Nocnej
godziny policyjnej”.
Centra handlowe są kosztowne zbudowany, utrzymanie

, zużywają dużo energii, są marnotrawstwem powielaniem i
stworzyć wiele śmieci.
franchising są głównym powodem, dla Centrów Handlowych.

Franczyzy są słabo obsadzone & Użyj słabo wyszkoleni pod

- płatny (Młodsi, Casuals) personel. Franchising niszczy lokalne tradycje,
kuchnię, kulturę, uniquen- ESB i różnorodność. Chroń swoją społeczność!
Zamknij wszystkie franchising!

Jest lepszy sposób: Cron detalicznych i Bazar Kompleks ( CRBC) ,
Wymienić Shopping Center & Shopping-Mall z CRBC.
Cron-Retail Model łączy w sobie wszystkie potrzeby detaliczne dla Gminny Clus- ter życia, w 1
handlowo-kompleks. Cron-Retail zastępuje bez powielaniem wszystkie Francoise: żywność, tkaniny,
różnorodność ... Cron-Retail zastępuje szybko- Clones spożywczych o Zdrowe napoje-Bar. Bazar jest
handel detaliczny z domowymi produktami i preloved przedmiotów.

ZA CRBC Jest to poziom 4 (Przyziemnej, poziomu 1, poziomu 2, poziomu 3, Solar- Panel dachowy) budynek.
Przyziemnej jest bagażu, towarów-in-out towary do sprzedaży detalicznej / Bazar. Poziom 1: obszar
Cron-usługowy w tym napojów Bar.

Poziom 2: Bazar, wszystko domowej roboty, pre-kochał.
Poziom 3: Biuro i robotnicy złamać obszar.

CRBC jest obok " SMEC ' ( Shire Complex medycznej i edukacji) , Oba są otoczone
przez Gminny-Cluster-Housing & Shire pracą kaplic. Wszystkie są częścią
Shire-Oasis!

Wymienić centrów handlowych i zakupy-MALLS z:
Cron-Detal & Bazar Kompleksy ( CRBC) ,

Żądanie ! CRBC !
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Unikanie podatku Unikanie podatków jest przestępstwem: MS / R6
Podatki są potrzebne więc rząd może spełnić swoje ia Obowiązek i oczekiwań, do swoich ludzi.
Ludzie, którzy unikają płacenia podatków nie mają prawa do używania: Publiczny (Edukacja, zdrowie,
parki, emerytury, drogi, transport, ...)
usług. Unikanie podatków jest przestępstwem, MS / R6 ,

Minimalizacja podatku jest unikanie podatków! Fundacje są podatki
unikania! Darowizny odliczane od podatku są podatki unikania!
Inwestorzy również użyć Grunty dla karnej podatkową unikaniu (Ujemny
Przekładnie) ,

Unikanie podatków jest kradzież ze Wspólnoty!
MS / R6 Rząd, który pozwoli podatkowego unikania otrzymują,
pobierana: MS / R6

Piractwo podatku! kraje podatkowe schronienie są zachęcające obcokrajowców grabić
ich domowej krajów i złożenia łup w swoich bankach. Podatki są kraje schronisko
zamknięcie. Ich banki i rząd: MS / R6
Rząd-podatkowa-schronisko ma również kompensować (podatki wstecz, odszkodowania i
koszty puni- tive) te splądrowali krajach.
Raju podatkowym: Alaska, Andora, Bahamy, Belize, Bermudy, Kajmany, City of London,
Curacao, Cypru, Dubaju, Delaware, Floryda, Jersey, Guernsey, Hongkongu, Irlandii, Isle of
Man, Liechtensteinie, Luksemburgu, Monako, Nevada, Panama , San Marino, Singapur,
Seszele, Dakota Południowa, Szwajcaria, Texas, Turks & Caicos, Vanuatu, Watykan,
Wyspy Dziewicze, Wyoming.

TA XA bezskuteczności Koniec!
Winni są aktywami pozbawiony & klatce!

ZERO TOLERANCJI opodatkowaniu unikania!
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Niezasłużony coś nie zasługują zdobyte przez pracę lub usługi
Niezasłużony Pozycja może być, moc i bogactwo
indywidualnie lub w kombinacji.
Niezrealizowane Stanowisko, elektryczne lub Bogactwo jest częścią niemoralnej kultury „zło
Chain”. Niezrealizowane to zasługują, antyspołeczne, nie uzasadnione nie jest tolerowana
przez Wspólnot.

Niezrealizowane stanowisko: Dziedziczny, promocja uszkodzony lub działalności przestępczej
indywidualnie lub w kombinacji.

Dziedziczny: Rodzice przechodzą na pozycji do dzieci ...
Skorumpowany awans: Rozszerzona rodzina lub przyjaciele są promowane ...

Kryminalista awans: Promowane bo zastraszanie, groźby, przemoc ...
Niezrealizowane Promocja jest anulowana, końce. promotorzy dostać MS / R6

Niezrealizowane Moc: Dziedziczny, korupcji lub innej działalności przestępczej
indywidualnie lub w kombinacji.

Dziedziczny: Monarchia, free, Tyrant polityczne, Dynasty, ...
Korupcja: grupy interesu umieścić marionetką w mocy ...
Kryminalista: Przestępcy, Invaders / Najemcy umieścić marionetką w mocy ...

Niezrealizowane Power zrezygnował, końce. Promotorzy karane. MS / R7
Niezrealizowane Wealth: Dziedziczne, dochód, Work-korzyści, elitarne Perks lub
działalności przestępczej indywidualnie lub w kombinacji.

Dziedziczny: Majątek...

Dochód: dochody uzyskane ale nie zdobył
Na przykład zyski kapitałowe, dywidendy, odsetki, wynajem, wygrane, ..

Work-korzyści: dla wyższych klas płatnych (Przywileje korzyści towarzyszące) :
Ubezpieczenie (Zdrowie, dentystyczny, życie, emerytalne) , Badania, podróże, ..

Elitarne Perks: Air-podróży, ochroniarzami premii, opieki nad dziećmi, seminaria, eskorta,
Club-członkostwa, zniżka kredytowa, fitness-trener, Ubezpieczenia (Zdrowie, dentystyczny, życie,
dochód, emerytura) , Limousine & Kierowca, Shelter, udostępnianie rentownych, Wakacje, ..
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Kryminalista: Na przykład Szantaż, oszustwo, kradzież tożsamości, kradzież, ...
Wszystko Niezrealizowane bogactwo skonfiskowane, końce. promotorzy dostać MS / R6

Uwaga! Powyżej Work-korzyści i elitarne Perks nie są związane z pracą i nie mają być płacone przez
pracodawców. Pracownicy otrzymujący lub wszystkie z powyższych świadczeń zostały one anulowane.

Dziedziczny przeniesienie położenia, Power & Wealth oznacza także przeniesienie „Guilt” i długu. Predesessors
rodzice przenoszą swoje zła, zbrodni i winy do następnego pokolenia. Najnowsza generacja jest
pociągnięty do odpowiedzialności za poprzedniej generacji. Kustosz-opiekun przeciwstawiać
dziedziczny trans

- fer stanowiska, zasilacze i bogactwa. Wsparcie CG odpowiedzialności za heredi- Tary transferu
'Guilt'.

Niezrealizowane jest niezasłużona Kończy !!!
Unia ( praca, praca, handel) reprezentuje elitarne pracowników chciwy.
Tło: Dziedziczny-tyranie stosowany system klasy do dystry- te bogactwa królestwa. Uprzemysłowienie
stworzony 2 nowe klasy, prywatny właściciel statku (Pasożytnicze, drapieżne, spekulanci) powołując
się na Credit & pracowników bez praw i ochrony (niewolnicza praca) ,

Dziedzicznej-Tyrani szybko zawarł umowę z przedsiębiorcami i Przemysłowców (Pasożytnicze,
drapieżne, spekulanci) , Royals & Royal- ist dostanie informacji poufnych, łapówki i
preferencyjne oferty. Kapitalistycznej własności prywatnej nie mają ograniczeń na ile
mogli wykorzystać robotników i innych chłopów. Royalist byłoby ustanowienie przepisów,
które chronią Greed, wyzysk i własność prywatną i uciskają, kryminalizacji pracowników. Niesprawiedliwość
stała się Praworządności.

Dziedziczne-tyranów Rojaliści & Private właściciel-statek stał się
najbardziej zła forma rządów i stosowania ekonomicznej. Niemoralne,
niesprawiedliwe Anti-

1GOD! Dziedziczny-Tyranny & koniec Kapitalizm!

Pracownicy i niezadowolonych Politycy zastąpić pewne dziedziczne-tyrann- -ych z
Politycznych-tyranie. Rojalistów z technokratów. Prywatna własność z państwowej
własności. monopol firm (Prywatny / state)
spowodowało pracowników monopoli (tyraniach) , Polityczno-Tyranny kończy!

47

1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

1FAITH Prawodawcy Oczywisty

Związki zostały ustanowione w celu stworzenia równości pracowników. Związki używać zachowań
przestępczych (Czarno-mail, zastraszanie, sabotaż, przemoc, ..)
podczas negocjacji płacowych. Są one prowadzone przez elitarnych uni wykształcony crats techno kto
fałszywy społeczno-sprawiedliwości pozbawiony pracy-doświadczenie, członkowie kapitalistycznym
systemem. Oni grabić członków funduszy i członków nadużywania lojalności dla własnych ambicji
politycznych. Te podróbki są

R Ruchy eason Pracy prowadzone przez liderów związkowych są mediochre kopie ruchów
roboczych. Ten kończy!

Musi zrobić:
Własność prywatna własność państwa zostały zniesione i zastąpione przez " cron ”. Związki są
wyrejestrowane. Rząd ustala pensje i dodatki conditi- (Wmw) ,

Podmiot państwowy przekształca się działać jako " cron ”. Prywatny podmiot własnej w er
statek skonfiskowane bez odszkodowania i jest konwertowany do ' cron ( e) ”. Będąc częścią cron
jest bycie częścią społeczności.
' do ' społeczność jest " Hrabstwo „” R ' prowadzony przez ' D-MC ' ( Decyzji
makingCommittee z 7)

' O ' własnością jej pracowników płatnych WMW & wolontariuszy n ' nie dla zysku (Klienci,
klienci nie wykorzystał off)
Dla ekonomicznych zarządzania, wynagrodzeń i warunki ( WMW) są ustawione Annu

- sojusznikiem przez rząd kraju. Dla najlepiej każdy zarządzanie gospodarcze to żywiciela
rodziny (Wmw) , Nie ma już potrzeby Związków. Są wyrejestrowana. Pasożytnicze
organizatorzy Unia może teraz działają.

Uniwersytet( Szkoła Wyższa) uszkodzony elitarne wykształcenie marnotrawstwem.
uniwersytety są aroganccy uszkodzony elitarne. Są one używane jako
skrót do bogactwa i władzy. Corrupt „Old Chłopcy Network. Marnotrawstwo
zasobów środowiskowych i marnowania czasu przez studentów! Studenci
brakuje
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praca-doświadczenie są nadpłaty i pod kwalifikacje.
Uniwersytety zaniedbanie wychowania uczony ścigać rankingów. który bene

- pasuje Administratorzy, Profesorowie, .. Którzy są nadpłaty underworked.
Ranking goni rezultaty w większych ośrodkach, więcej
kampusów, kampusów w odległych miejscach. Budynki
duże z dużą ilością przestrzeni Emty Campus. Bezużyteczny
Vanity duży landsca- parki i ogrody PED. Ten kończy!

Ranking goni wyniki w tworzeniu niepotrzebnych stopni. Rozszerzenie długość kursów.
Zachęcające pisanie bezużyteczne pisania pracy. Rozdawanie bezwartościowy (Nie) Szanowni
stopni.

Ranking wyników goni w dostarczaniu rozrzutny expens- ive
Entertainment (Elitist Celebrity Sport, Teatr) ,
Artyści dostać stypendia. Kwalifikują się one ze względu na ich
wartości mięśni lub rozrywki zamiast wykorzystania ich mózgu.

Administratorzy, profesorowie, nauczyciele, nie
uczestniczyć kampus ponad 150 dni w roku, nie więcej niż
4 dni w tygodniu, nie więcej niż
3,5 godziny dziennie. Co czyni je najbardziej leniwym pracownikom
nadpłaconych jakiejkolwiek społeczności ,

Do ½ roku studenci nie mogą studiować (Administratorzy i Profesorowie potrzebujemy
wolnego czasu) , Podwojenie czasu prowadzącego. Powstały w Schol- ars tracą życie i
społeczności brakuje na produktywność.

½ roku święto prowadzi do nudy.
Nuda to prowadzi do niemoralności
(Alkohol, zmieniających umysł substancji i sex orgie, ..) &
przestępstwo (Atak, rzepak, Tyranizowanie,
wandalizmem, ..) , Uniwersytety są najbardziej
prawdopodobne miejsce dla SHE być seksualnie i / lub
wykorzystywane.
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Największe przestępcy są zepsute Rich potomstwo (Arogancki podejrzany, leniwa

, nieprzyjemny,..) którzy zazwyczaj uciec z nim. Przestępstwa przez Uniwersytet
(Szkoła Wyższa) artystów, administratorów, profesorowie są zasłonięte. Zamknął
Uniwersytet i ścigać!
Studia I stopnia często składa się z 24 tematycznych Mo- dules i jest idealnie
zakończona w ciągu 3 lat. Jednak pacjenci nie są dostępne lub anulowane. Rozszerzanie
studia przez ½ lub 1 rok. Marnowanie życia studentów. zachęcanie ich do
bezczynności.

8 przedmiot modułów 24 są istotne. Reszta nie. Większość przedmiotów są przestarzałe przez
czas ich stosowania rok później. Powstały w reedukacji. Wszechświat Administratorzy są: student,
życie, czas i bogactwo wasters, pociągnięcie ich do odpowiedzialności, MS / R7 & zamknął Uni
różnorodności gatunkowej na (Kolegium) zburzyć i odbudować jako Shire obróbce kaplicy !!

uniwersytety elitarne skrót do najlepszej pozycji. Kończy się! Custodian- opiekun Uczeń statku
ścieżka kariery zastępuje go. Uczeń statku> praca-doświadczenie> dalsze-studia> promowanie
przez starszeństwa> doświadczenie z pracą> Dodatkowe-studia> promowanie przez
starszeństwa, ...

UCG1- wspiera edukację ' Uczyć się nauczać ' studia-metody & ' Free-Publiczno-edukacja”
, Pod warunkiem zdrowia i educati- kompleksów, Hrabstwo ( SMEC) & Województwo Edukacja
(PHeC, PDEc CE) , Od nienarodzonych do kremacji. Uczyć się i uczyć, 1. nauczyć (Zrozumieć,
zrozumieć) , Następnie uczyć (inne czego nauczyłeś) , Następnie przechodzą na zdobytej
wiedzy następnym pokoleniom poprzez wiedzy ciągłość.

SMEC ' Shire medycznej i edukacji Complex”
PHeC ' Hospital & Education prowincjonalnego Complex”

PDEc ' Prowincjonalny Defence & Centrum Alarmowego”

CE " Społeczność Pogotowie”.
Edukacja jest współpraca rodziców, nauczycieli i lekarzy. Polega
ona Free-edukacji, wolno zdrowie i staży. Brak uniwersytety !!!

Uniwersyteckie kampusy są zawracane do prowincjała & Shire uzyskaniem wykształcenia bezpłatny cji,
Work-kapliczki, ... Vanity parki i ogrody są zawracane jako rynku
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ogrody, sady, i sanktuaria. Uniwersytet Administratorzy i Educa
- Tors są zakazane Edukacji i są rozliczani, MS / R ...

Bezpłatnej edukacji 1GOD podane Privilege !!!
Dobroczynność ( Imitacja)
Darowizny odliczane od podatku są podatki unikania! Unikanie podatków jest kradzież ze
Wspólnoty! Unikanie podatków jest przestępstwem: MS / R6

Dobroczynność, które mają stan odliczyć od podatku darowizny są imitacja! Są systemy
unikania podatku zatwierdzone przez rząd skorumpowany. Nie oddanie do nich!
Zamknąć Miłość i konfiskaty aktywów. Ścigania rząd, MS / R6

Organizacje charytatywne, które zachęcają do oddawania kart kredytowych. Te
charytatywne są złe wspierają kredytu rekiny. Wprowadzenie ludzi do długu jest
niemoralne, zło, niedopuszczalne na cele charytatywne. Zamknąć te Dobroczynne i
nie przekaże do nich! Zamknąć dostawców kart kredytowych. Wymień rząd.

Universe powiernicze Guardians przeciwstawiać odliczyć od podatku darowizny i karty
kredytowej. Oni przekonanie darować bo dbasz i być suppor- tive. Nie dlatego, że są
samolubni. Osoby nie należy używać kart Kredytowym i objął prowadzenie w długi.

~

W iniators, członków,
zwolenników i zwolennicy
'Chain of Evil'.
Są rozliczani. MS / R6

1000 na lata zło są dobiega końca.

1GOD ogląda i notatek !!!
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W przypadku braku 7:

Wandalizm

Wandalizm może być fizyczne (destrukcyjny) , emocjonalne (bolesny) lub prywatne (Nadużycia
identy) , Jest planowana wandalizm, MS / R7 &
wandalizm impuls, MS / R3 , Wszystko wandalizm jest anty-społeczność i zachowania
antyspołeczne.

Wandalizm fizyczna jest niszczenie przedmiotów osobistych, domowych, prze- nieskończoności,
Belgijski & Space. Przedmioty osobiste obejmuje communicaters, okulary ochronne, obuwie,
transport, ... Dom obejmuje, spód i bok uliczne. Społeczność obejmuje budynki, siedlisko, graffiti,
infrastructu- re, transport, ... Województwo środowisko inccludes (Powietrze, ziemia, morze) Infrastruktura,
sanktuaria, transport, usługi komunalne, .. Przestrzeń zawiera sztucznych czasoprzestrzeni obiektów (Satelites,
..) , przynosząc w organizmach niebezpiecznych, transport na organizmy niebezpieczne, śmieci,
zanieczyszczenia, ..

emocjonalny Wandalizm (EV) jest szkodliwe, zdrada, oszustwo, .. Korzystanie bolesny mowy jest
emocjonalny wandalizm. Zdradzając mylące jest „EV”.
Prywatna Wandalizm jest nieprawidłowe stosowanie osób lub podmiotów prywatności.

Hacking, kradzież, oszustwa są prywatne wandalizm.

Planowane Wandalizm jest planowanie i realizacja wandalizmu do pun- ish osoba
fizyczna, osoba, społeczność, województwo, lub przestrzeni. W plan- Ners, dostawca
środków, kaci, zwolennicy pasywne są procecuted, MS / R7

Impuls Wandalizm jest wynikiem alkoholizmu, umysłu zmiany leku, prowokacji, wściekłości.
Alcolic i narkoman dostać karę obowiązkowego że jest podwojony. Prowokatorem i wywołał
uzyskać takie same MS / R3 , Szalała dostaje, MS / R3 ,

Społeczność vadalism obejmuje podpalenia, zniszczenia przez niepokojów społecznych, gra- ffiti,
zanieczyszczenia, sabotaż, ... Prowincjonalny wandalizm obejmuje inwazję, piractwa, zanieczyszczenia,
planowanie błąd, ... Przestrzeń wandalizm jest hacking ludzkich obiektów kosmicznych budować, czasoprzestrzeni
transportu, zanieczyszczających Space ...
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Wandalizm Threat Wspólnoty. Odpowiedzialności i rekompensaty stosuje się.

Po przezwyciężyć „słabości”. Jest to czas, aby objąć " 1GOD 's CNOTY'.

Ostatnie wiadomości 1GOD, w Prawodawcy Oczywisty

14.05.02.05

www.universecustodianguardians.org

Koniec
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