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SHUN & Skam

Chain of Evil
Själviskhet, handling eller motiv för en person som saknar hänsyn till andra människor. En
person i huvudsak sysslar med en egen personlig vinning eller nöje. Själviskhet är orsak
och verkan av de 7 länkarna i
Chain of Evil: Girighet > pROFITER~~POS=TRUNC > Rikedom > Avfall >
Elitism > Apartheid > orätt~~POS=TRUNC .

De 7links har många onda mutations länkar: Celebrity sport ~ kreditgivare ~ deceitful
förpackning ~ Egendom ~ utländskt ägande ~
franchising ~ Freehold ~ globalisering ~ Köpcentrum ~ Skattesmitning ~ Oförtjänt ~ Union
~ universitet ~ Välgörenhet ~

Chain of Evil är en gemenskap sjukdom
En sjukdom med symptom på själviskhet, korruption
och orättvisa. Det är en utbredd sjukdom. Är detta ditt
samhälle?
En lokal välbeställda samfundet har hemlösa (Sover i skräp
soptunnor) underfed (Äta sopor) & kämpar (Mobbad
trakasserad, och förföljd av inkasserare) människor. Många av
dess folk utan
nödvändigheter vardagliga behov (Ätbar mat, rent vatten, anständigt Kläder
prisvärd, bekväm, säker skydd) . Dessa behövande människor lever i misär, vilket
ofta leder till missbruk
(Rökning, alkohol och sinnesförändrande substanser) .
Detta är en självisk gemenskap lever 'Chain of Evil' och inte sin skyldighet att
mänsklig anständighet. Är detta ditt samhälle? Om så är fallet är det din plikt att
förändra saker och ting. Underlåtenhet att göra det är omoraliskt är onda är Anti
1 GUD.
Ondskan behöver utförsäljning av tillgångar och placering i bur: FRÖKEN/ R6

1GOD väntar på att höra från dig!

JJ

JJJJ

Chain of Evil -Bön
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Kära 1GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-väktare (1 st namn)
Begäran hjälpa till med att hålla ansvariga medlemmar av Chain of Evil
Begär att Chain of Evil medlemmar straffas nu och i livet efter detta ber Chain of Evil
medlemmar Återupplev-Bad för 7 generationer Låt Good frodas och Chain of Evil
skrumpna för härligheten av 1GOD & den bra av mänskligheten

Använd denna bön varje-gång du möter en medlem av Chain of Evil: Person,
sammanslutning, Corporation, organisation, regering, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
GIRIGHET > En 'Chain of Evil' börjar när en person, en grupp,
organisation eller regering själviskt vill ha mer (Materiella ting,
inflyence, effekt) än någon annan individ, grupp, organisation eller
overnment.
Girighet är privat ägande, hävdar immateriella rättigheter, avdragsgilla donationer,
negativ gearing, Freehold, skatteflykt, spekulera, utnyttjar arbetare (Tillfällig
anställning, slaveri, minderåriga, underbetalda, sjuklig, obetald övertid, osäkra,
arbeta mer och snabbare) .

Girighet är privat ägande (kapitalism) . Privat ägande innebär inte att dela. Det är
arrogant elitism. Privat ägande av tillgångar och immateriella rättigheter är (IP) slutar.
Inhemska tillgångar och 'I-P' överförs (Ingen ersättning) till Shire'. Verksamhet
omräknas (Ingen ersättning) till " cron ' ( Community Kör Ägs inte för vinst) !

Girighet är spekulera (hasardspel) att tillgångsvärdena, priser, kapitalinkomster blir ökar. Spekulera
artificiellt driver upp kostnaderna och kredit skuld (Med användning av andra folk pengar) vilket
resulterar i minskning av överkomliga priser. Spekulera är Anti gemenskapen, omoraliskt
och slutar! Negativ gearing & Freehold är inställd! Futures & börserna är stängda! Trading
& säkrings Ends!

Girighet är Tax-undvikande (Avdragsgill donation, skatt minimering, tax shelter) Stjäla
från samhället. Tax-undvikande ett brott,
FRÖKEN / R6 . Avdragsgill donation är korruption. avdragsgilla
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donationer end skatte minimerar ändar är tax shelter regioner stängas!

Girighet skapar rikedom Apartheid! Wealth-Apartheid är den
främsta orsaken till In rättvisa! Wealth Apartheid & orättvisor
omoraliskt, Anti gemenskapen, Anti 1GOD End Wealth

apartheid nu !!!
Girighet utnyttjar arbetare. Giriga profiterar Bosses använda:
Den slavdrivare creed: tillfällig anställning, slaveri, minderåriga, underbetalda,
sjuklig, obetald övertid, osäkra, arbeta mer och snabbare. Den slavdrivare creed är
omoraliskt, ohälsosam (Olyckor, stress, död) & Anti social. Bosses som gäller delar
av eller hela slav föraren creed får, FRÖKEN / R6 .

Inte bara individer är giriga. Globaliseringen är spekulation och girighet. Globaliseringen
har kapats av giriga Profitörer att användas för deras pyramidspel marknadsföring (Gratis
byte) att hålla vinsten växer tills de får slut på länder och resurser. Frihandel är
globaliseringen drivs av multinationella företag som utnyttjar arbetskraft och
undergräver regeringen. Ends Frihandel

MÅSTE GÖRA :
V

Ta från Girig
Ge till BEHÖVANDE
Konfiskera utan ersättning från Girig alla tillgångar
(Personliga, kommersiella ..) , rättigheter (Livförsäkring, privat super, egendom ..)

Remsa Girig av alla sina titlar (Ärftlig, heders, professionella) .
Förneka Girig ledande positioner (Ifrån dem befintliga ledande
positioner ..) .
Publicera deras namn och bild (Internet, Townhall shamewall ..) .

Straffa Girig bur dem, FRÖKEN/ R6 .

Motsätta Girighet, Globalisering, Freehold, utländskt ägande, Ej intjänade,
upphovsrätt, patent, privat ägande Estate ...
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PROFITERANDE > självisk önskan blir verklighet genom
bedräglig, oärlig, likgiltig, omoralisk ta fördel av andra, gainng en
fördel gentemot dem
(Överladdning, insiderhandel, säkring, vilseledande reklam, bedrägeri,
utnyttjar mänskliga svagheter och okunnighet, slavarbete, spekulera,
korruption) . FRÖKEN / R6

Exempel på Anti-1GOD & Anti-Humankind spekulation:
Bedrägliga-förpackning innebär nedskärningar paketet innehåll, men inte förpackning, för
att öka vinsten.

Overchargingentails dra nytta av en brist på utbudssidan.
Pris fixingentails tillhör en kartell för att maximera vinsten.
spekulanter (Fastighet) driver upp hem överkomliga förneka kämpande familjer
ett hem. Ökande Slums & hemlöshet.
Utpressning Multi nationella assembler i "Land A vill fördelar och skattelättnader
från 'Government A'. 'Regeringen A' vägrar! Assembler frågar 'regering land B'
Denna regering samtycker till krav. Assembler stänger produktionen i Land A.
Säckar arbetare flyttar till 'Land B'. De

vinster skickas hem och betalas ut
som bonus till chefer
(brottslingar) & Utdelning till
aktieägare (parasiter) .
Hur en multinationell (Criminal hot mot samhället, suveränitet och rikedom) opererar;
strip Utomlands av sina resurser, rikedom
(Primärproducenter, fastigheter) & Immaterialrätt (Uppfinningar, vet hur, patent,
varumärke) med hjälp av korrupta regeringen
Få outs, skatte frihet och billig arbetskraft med hjälp av utpressning. en
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regeringen veta att om det inte kapitulera för de multinationella krav kommer de att
hitta en regering som uppfyller deras krav
(utpressning) & Flytta sin verksamhet. De använder sina korrupta hem regeringen att
skrämma eller destabilisera annan utländsk regering. För att få förändring som
gynnar multinationella. Om detta inte fungerar de problable ha hemland invadera.

Det största hotet mot demokratin är
multinationella s
MÅSTE GÖRA :

Ta från spekulation
Ge till behövande
(Se Girighet måste göra) Prosecute profit : FRÖKEN / R6

Byt privata ägandet med cron ( Community Kör Ägs icke-vinstdrivande) !

Demontera multinationella (Till CRON s) åtala VD, direktörer, ägare: FRÖKEN / R6

END PROFITERANDE åtala Profitörer: FRÖKEN / R6
RIKEDOM > Den få en fördel gentemot andra
ackumuleras stora mängder material saker,
inflytande och makt
(Smycken, Fastigheter, Lyx, anställda,
maktpositioner, regeringen) FRÖKEN / R6

Rikedom ackumuleras i 3 olika sätt:

' Chain of Evil' 'Oärlighet',
' Egendom'.

Hårt ärligt arbete inte rikedom!
Hårt hederligt arbete är bra för kropp & själ.
Rikedom är Anti-gemenskapen, inte förtjänade och inte acceptabelt

Att Rika är rovdjur locka andra rovdjur som vill
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också ha rikedom något vilket sätt de kan. Rika försöker öka sin förmögenhet och eller hålla det
kommer att göra vad som helst inklusive: muta, översittare, skatte Undgå, fuska, döda, ljuga, stjäla.

Korrupta regeringen köpte & styrs av rika ändra lagarna för att skapa " orätt~~POS=TRUNC
". Denna orättvisa är Anti 1GOD !!!
Korrupta regeringen och Orätt byts ut. Rika ställs till svars: tillgångs-strippad &
FRÖKEN / R6 .

Rikedom den främsta orsaken till Evil!
US Bankers Creed: Endast fattiga och behövande lön skatt.

Rika lön revisor och skatte undvika.
Bankers, Rika & revisorer! FRÖKEN / R6
Forskning visar kämpar, dålig och behövande betala
mer för allt. Rika få volymrabatter och freebies. FRÖKEN
/ R6 : för rika!
Endast fattiga och behövande är bur. Rika get advokat. Om det
behövs, genom korrumperade, regering pro- tection. FRÖKEN / R6 : Korrupt
regering, rik!

Rika är den främsta orsaken till omoral, pornografi och andra perversioner! Rika är
den främsta orsaken till föroreningen och skräp!
Rika tror att de är mer värda än andra, vilket skapar elitism och välstånd apartheid! Rika
vill behålla & / eller öka sin rikedom korrupt och muta regeringen att ta fram på bara
lag!

Rika betala böter. Behövande & Poor gå till fängelse.

Rika är parasiter, den 'Chain of Evil'! Rika är ansvariga för deras Anti Social, Anti
Community & Anti 1GOD beteende!
Rika är tillgång avskalade, åtalas, rehabiliteras: FRÖKEN/ R6
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Efter rehabilitering är rika inte tillåtet att äga tillgångar!
De arbetar för gemenskapen 1x wmw tills de dör!
Notera! Rika har inte rätt till ålderspension! De måste arbeta tills de dör!

Rika gemenskaps & Miljö Threat

Ingen förtjänar att vara rik !!!!!!!
AVFALL > Human mentalitet kan inte hantera alltför mycket av någonting (Materiella
ting, påverkan, effekt)
vilket resulterar i omoral och avfall. Human-konstruktion innebär viljan att överleva. För att
överleva motgångar och förträngningar måste hanteras. Hoppas (Dreams) & Justice

(Ansvarighet) är där för att hjälpa! Minskande Hope & korrumpera Justice hotar
säkerheten och överlevnad!

Exempel på anti 1GOD & Anti-Humankind Avfall:
För mycket pengar_ uppfyller drömmar. Ont om drömmar att uppfylla _ leder till
tristess, excentricitet, missbruk, omoral, kriminalitet, ... FRÖKEN / R6

För mycket pengar_ leder till att få otillbörlig påverkan i ett samhälle som avgudar
pengar och avfalls det skapar. Pengar inflytande korrupt, möjliggörs av ett samhälle
som prostituerade sig till rikedom & Waste!

För mycket pengar_ leder till att slösa pengar på icke väsentliga:

Alkohol, droger, antikviteter, Celebrity sport, spel, Immoral kön, Jets, smycken,
herrgårdar, limousiner, ohälsosam kost, Penthouses, Vanity, Yachts, ...

För mycket pengar + otillbörlig påverkan = Ström. Ström vunnit på detta sätt är
skadad! Korrupta makt förvandlas till Orätt & Tyranny.
Tyranni ändar, FRÖKEN / R7 .

För mycket pengar utlöser 'Hamstring-instinkt'. Håll vad jag fick och ackumulera
mer! Vad är mitt är mitt, vad är ditt Jag vill ha någon
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vilket sätt jag kan. Jag vill ha allt! Nu räcker det aldrig och jag tänker inte dela!

Ackumulerade rikedom wantsprotecting från andra giriga profitörer & Social Justice
regeringen. Avdragsgilla donationer till parlamentsledamöter säkerställa att de förstår
vem de representerar. Andra giriga profitörer tas om hand genom bedrägeri,
oärlighet, mobbning ... Tävling & ovilliga Politians utsätts för, desinformation, rykten,
mobbning mediekampanj.

Rika användning makt för att säkerställa lagar finns där för att skydda dem från att
betala skatt med förluster och när de har förluster de räddats av korrupta regerings
(US Wallstreet, Kina, Storbritannien City of London ..) . Rika inte betalar skatt ännu
få nytta av allt Regeringen ger. Rika är parasiter, gemenskap rikedom slösaktiga på
icke väsentliga och hamstring FRÖKEN / R6

Wealthy slösaktiga & Hoarders stöd Globaliseringen. De fungerar utländska
skatteparadis var de parkera sin whealth. Alla Skatteparadis läggs ned & Asset
avskalade, deras regeringen bur, FRÖKEN / R6

Ta från slösaktiga Ge till gemenskapen
MÅSTE GÖRA :
(Se Girighet måste göra) åtala slösaktiga : FRÖKEN / R6

Motsätta sig & slutet:

Estate ~ skatteparadis ~ Private Ägar ~ Freetrade ~
Globalisering ~ FN
ELITISM > Med för mycket, leder till en tro på ofelbarhet (Som bättre och mer förtjänta
än andra) . Elitism innebär i grunden (1 person eller en grupp tror att de är bättre än
de andra, förtjänar mer oväsentligheter, mer respekt, fler rättigheter ...) själviska
arrogans. Elitism raser: Ambition, girighet, apartheid, arrogans, korruption,
diskriminering, oärlighet, svek, svartsjuka, misstro, orättvisa, spekulation,
drogmissbruk, själviskhet, vinnare. ..
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Exempel på Anti- 1GOD / Anti-Humankind Elitism:
Elitists samverkar för att ge sig extra förmåner på bekostnad av alla andra
människor. Vilket är diskriminering och utnyttjande av andra för att själv
tillfredsställelse. Elitist är arrogant själviska anti gemenskap, oacceptabelt. SKAM
dem, skyr dem !!
elitister (Blå-bloods, monarker, rika och storhetsvansinne) tror på grund av deras
avel de är födda att härska organisationer och länder. Blått blod * s, monarker, rika
och storhetsvansinne stöd i avel som är dåligt för specie (defekta gener) . 'Sjuk
arrogans'. Depå Guardians motsätter ärftlig: tyranni, rikedom, ställning och makt.

* Blått blod avlopps av en mänsklig kropp. Blå blodets är sämre medlemmar av den
mänskliga arten. Den minst lämpliga att leda.

Universiteten är arrogant korrupta elitistisk. De används som genväg till rikedom och
makt. Korrupta 'Old Boys Network'. Slöseri med kom- skapsresurser och timewasting av
studenter (Irrelevanta grader, för mycket fri tid, överbetalda lärare ..) ! Studenter som
saknar arbetslivserfarenhet är överbetalda. Stäng universitet.

Olympiska spelen (sommar vinter) är elitistisk, korrupta, slösaktig och oärlig. De är
elitistisk underhållning (En vinnare & många förlorare)

Att skapa stor skuld till 'Shire' att underhålla brunnen off! Avbryta OS &
stänga IOK.
Olympiska s är inte mästare, Hjälte, idol eller rulla modellens. De är själviska, giriga,
parasit börda för samhället. De tortera sin kropp, över utöva, med hjälp av juridiska
och illigal kosttillskott. Senare i livet de är en börda för samhället sjukvården. De
slösar knappa samhällets resurser för utbildning och olympiska arenor, infrastruktur.
Byt regering som satsar på OS!

Konkurrenskraftiga Professionell idrott är elitistisk,
korrupta, oärliga. Med stöd av omoraliska trashy
giriga Media skapar & avyttring av sport kändisar. detta
underhållning
är sponsras av missbruk leverantörer
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(Alkohol, spel, rökning) , Vilket leder till fusk, spel, användning av kropp och själ
förändra missbruk, skapar olämpliga rollmodels ... Depå Guardian motsätter
tävlingsidrott.

Universe Depå Guardians tror att varje människa är en gemensam
arvtagare till alla naturresurser, uppfinningar och IP
(Immateriell egendom) , Möjligheter och möjligheter ackumulerade förflutna &
närvarande (Social rättvisa: jämn fördelning av alla de tidigare nämnda för alla
människor) .
Social rättvisa är en 1GOD ges rätt. Elitism är anti social rättvisa, Anti 1GOD. Elitism
är omoraliskt, kriminella och oacceptabelt. Lagar tjäna majoritet. Minoritets lagar som
gynnar elitism är korrupta, orättvisa och byts ut. Regeringar som uppmuntrar och
vårdar elitism är olämpliga att regera. De ersätts & åtalas: FRÖKEN / R6

MÅSTE GÖRA :

Skrot Elitism > Slå fast jämlikhet utan
ge ersättning!
elitskolor bli offentliga skolor!
elitistiska sjukhus bli offentliga sjukhus!
Elitistisk pension huset överföring är att Grevskap ålderdomshem !

privata stränder bli offentliga stränder!
Golfklubbor förvandlas till handelsträdgårdar!

universitet förvandlas till cron arbets kapell!
OS & Sport Konkurrenskraftiga Arenas rivs!
Elitistisk troféer och uppgifter förstörs av Grevskap !
Privata klubbar av något slag bli allmängods!
Freehold blir gemenskap Grevskap fast egendom !

Privat ägande förvandlas till cron !
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Ärftlig-Tyranny blir fritt Multi vald styrelse!
APARTHEID > den " ha allt' diskriminera, tittar ner och förödmjuka " Har
inte s ( rikedom Apartheid) .
Rikedom Apartheid är den ojämna fördelningen av gemenskap rikedom!
Ojämn fördelning av välståndet är omoralisk, Anti en GUD! Wealth Apartheid är orättvist,
ett brott: FRÖKEN / R6

Ökat välstånd Apartheid ökar säkerhetsrisk för ett samhälle. Ju snabbare den
ojämna fördelningen av gemenskap rikedom utvecklas desto mer sannolikt är
anarki och oroligheter!

Wealth Apartheid är oacceptabelt och det slut-talet!
Exempel på anti 1GOD & Anti-Humankind Wealth Apartheid:
Egendom passerar på rikedom, ställning och makt ökat välstånd Apartheid. T.ex Monarkis

& Private ägande dynastierna ... Denna ände-talet!

globalisering de rika nationerna översittare (Blockad, kreditåtstramning, störta regeringen
sanktioner, invasion) fattiga och kämpar nationer till att sälja sina resurser billigt. Multinationella
spekulation konglomerat utpressning fattiga länder. Så att de kan utnyttja sina fattiga
människor som barnarbete och slavarbete långa arbetstider, osäkra, underbetalda,
ohälsosamt .. Denna ände-talet!

Lön ojämlikhet den huvudsakliga orsaken till rikedom Apartheid! T.ex. för varje 1 $ en
amerikansk arbetare får högst betalda löntagare får betalt 13 $. Ju högre upp på skalan du går
desto fler 'förmåner' spark i och de översta anställda får också 'Perks'!

fördelar inkludera: försäkringar (Hälsa, tandvård, inkomstskydd, liv ...) ;
barnomsorgen, pensionsförmåner, studera ersättning, sjukfrånvaro, semester, lång
ledighet ... Perks: ta hem fordon, kreditkort, betald: resor, hotell, restaurangbesök,
fritidsaktiviteter
(Golf, tennis ...) , brevpapper, Revisor (skattesmitning) ; ... Fördelar och Perks ytterligare
höja lönerna ojämlikhet. För varje högst betalda anställd kan 20 hårt arbetande
arbetare användas.
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Expanderande Wealth Apartheid ett snabbspår till orättvisa!

Måste göra:

Slutet Wealth Apartheid
Slå fast Wealth Jämställdhet
Egendom: förmedla rikedom, ställning och makt, slutar! Tillgångar blir General Revenue! Personliga
föremål och kunskaps Kontinuitet förs vidare (Egendom) ! Notera! Acceptera rikedom,
ställning och makt, också

innebär ärva skuld och skulder.
globalisering: Multinationella företag åtalas ( FRÖKEN / R6 ) &
demonteras för att bli lokal cron ! Regeringen som stöder globaliseringen
ersätts & svars, FRÖKEN / R6 .

Privat ägande: slutar! Kommersiell (Små, stora, multinationellt) bli cron ! Inhemsk
överföring till ' Grevskap ' !
Vinst: slutar! Breakeven ideell gäller!
Lön: ojämlikhet ersätts av Depå Guardian WMW !

NOLLTOLERANS TILL WEALTH APARTHEID
ORÄTTVISA > De 6 tidigare länkar i kedjan av Evil leda till korruption av
rättssystemet och orättvisa (Utnämning, dålig lag, korrupta lag, Estate, privat
ägande, Ej intjänade, Självreglering, Tax undvikande ...) .

Barn Orättvisor: stryk, tiggeri, ofredande, arbete, pedofili, prostitution,
tjäna som soldat, självmordsbombare, ..
Barn Orättvisor är den värsta formen av orättvisa, en kom- gemenskapen
misslyckande. Det slutar! Guilty ställs till svars!

Kvinnor Orättvisor: våld i hemmet, löneskillnader, våldtäkt,
prostitution, religiösa, sexuella trakasserier, slaveri ... Kvinnor
orättvisor, är en gemenskap fel åtgärdas! Guilty ställs till svars!

Gemenskaps Orättvisor: Girighet, spekulation, rikedom, avfall,
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Elitism, Wealth Apartheid. Community Orättvisor behandlas! Guilty ställs till svars!

Bad Law Orättvisor: Freehold, upphovsrätt och patent (Intellectual Property) ,
Privatisering av Utilities, avdragsgilla donation ... Bad lag återkallas! Återkallande är
retroaktivt till 0.1.1.1 . (01.01.2004) Nya lagar retroaktivt. Bad Law utövare åtalas.

Korrupta Law Orättvisor: Double Jeopardy, åtalsförhandling, diplomatiska
immunitet, immunitet, preskription, Privilege,
... Korrupta lag återkallas! Den retroaktivt till 0.1.1.1 . (01.01.2004)
Nya lagar retroaktivt. Bad Law utövare åtalas.
Religiösa Orättvisor: celibat, omskärelse, exorcism,
förlåtelse, ofredande, pedofili, privilegium, sacrefice, kvinnor
diskriminering ...
Fördöma, Shun religiösa orättvisor och bli Depå-Guardian!
Håll präster ansvariga.
Governance Orättvisor: Mordet, tortyr, korruption, utförande,
invadera, rikedom apartheid, tyranni, ... Ersätt Tyranny med
flervalsfrågor 1 förbi stolpen fritt valda kommittén.
Åtala Tyranny, Governance som mördar, utför, invaderar,
torterar är onda ersätts & bur , FRÖKEN / R7 . Korrupta och
Wealth Apartheid Governance ersätts & åtalas: FRÖKEN / R6

Wealth Apartheid, Orättvisor: Böter, självreglerande organ, ...
Orättvisa är när böter utfärdas istället för rehabilitering. Böter utfärdas för att
skydda 'har för mycket, folk vid makten ..
2 personer får böta $ 300 för att begå samma laglösa handling. 1 är på $ 300 per vecka
välfärd hand-outs. Den andra är på $ 300 i timmen inkomst. De fattiga förlorar en veckor
betalar, kan inte betala räkningar, har inga kontanter för mat. Han inte betala böterna går
till fängelse i stället. De rika lön är fina & skatt drar böterna. Detta är rikedom apartheid
orättvisa. Detta avslutar! Böter ersätts med rehabilitering.

En person får har dödat på jobbet. Hantering kostnadsbesparingar har resulterat i en osäker
arbetsplats. Företag får böta en $ 100.000. Säckar Management ment en ödmjuk betald anställd.
Ledning får bonus. Skriv off bra som ett bekostnad. Återupptar kostnadsbesparingar för att
kompensera förlusten av
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expence. För att säkerställa vinstökningar och verkställande bonusses betalas.
Denna orätt slutar! Ledningen till svars! Ledning blir långsiktig rehabilitering.
Business stängs tills alla säkerhetsfrågor har lösts.

Professionals (Revisor, kirurg ..) är medlemmar i självreglerande organ ". Dessa
skyddar inkompetent, laglösa medlemmar från inför domstolen. De hjälper också dem
rippoff sina kunder. Denna orätt slutar! Självbegränsande organ är stängda. Justice
avkastning.

Självbegränsande organ skapas av korrupta lata regeringen. Det är för korrupt
eftersom de mutade av intressegrupper, styr på deras vägnar och inte folket. Lazy
Regeringen vill inte ansvar styr, övervakning och tillsyn. Regeringen att inrätta eller
tillåta självreglerande organ ersätts & svars.

Varje person har en moralisk och civil-Duty att avsluta orättvisa. Håll folk
organisationer, statliga ansvariga som är orsak och verkan av orättvisa. FRÖKEN / R6-R7

NOLLTOLERANS till ORÄTTVISA
Länkarna av 'Chain of Evil' expanderas av många linketts:
Celebrity sport ~ kreditgivare ~ deceitful förpackning ~ Egendom ~
utländskt ägande ~ franchising ~ Freehold ~ globalisering ~
Köpcentrum ~ Skattesmitning ~ Oförtjänt ~ Union ~
universitet ~ Välgörenhet ~

Celebrity Sport är en del av kulturen i Chain of Evil.
Korrupta elitistisk girighet och vinstdriven underhållning. Entertainment till förmån för
uttråkad tomgång rika. Vissa kändis sport används för att avleda enligt privilegierade
uppmärksamheten från inse hur utnyttjas de verkligen är.

Sport Kändisar, elitistiska underhållare som gör allt för att vinna, slå
rekord och dyrkas (Idolized) . Ett behov av Sport deltagarna att få
elitistisk erkännande + sponsorer
(giriga Profitörer) & A delaktig trashy Media skapat en styggelse: ' Celebrity
Sport '.
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kändis sports deltagare betalas (Direkt, sponsrat, bidrag ..) professionella
underhållare. Australisk fotboll, Bil racing, baseball, basket, boxning, schack, cricket,
cykling, golf, Ishockey, Gran Prix, halster, Yachting, Rugby, Horseracing,
Motorcycle Racing, tennis, OS, Para-OS, fotboll, simning, vinter-OS , brottning ...

Celebrity sport behöver ändamål bygga anläggningar (Hall, Stadium ...) , infrastruktur
(Rail, Vägar ..) . Detta slösar samhällets resurser och ofta skapar långsiktigt (Grevskap)
skuld. Dessa anläggningar är en energi odåga och skapa en hel del skräp. Sluta
bygga dessa anläggningar och riva befintliga. Dessa händelser levererar
underhållning, alkohol, Cola, andra söta drycker, Spel, ohälsosam mat (Oljig, fet, salt) ofta
tillsammans med våld (Vandalism, anfall, ilska, kasta föremål ..)

Evenemangets skapa en hel del skräp (Flaskor, livsmedel, papper, plast, burkar)

behöver lagra (Landfil) . Gambling leder till brott: Fusk
(Nobling, riggning av resultat ..) , Hot, utpressning, våld.
Celebrity sport en viktig orsak till shopping missbruk. Marketing skapar efterfrågan med
hjälp av lojalitet mot lokala idoler (sport Kändisar) att köra shopping missbruk (Växel,
skräp, paraphenelia) . Du är en idiot betala för mycket för kläder och skor! Fans beter
sig som Zombies
(själlös) .

Celebrity sport genom sponsorer ökar Missbruk: Alkohol, rökning, spel, shopping,
Drugs ... Dessa Missbruk är en börda för individer, familjer och samhället.

Sport Kändisar är giriga Media skapelser att öka vinsten för sig själva och andra
giriga profitörer (Spelleverantörer, butiker skräpmat, tillverkare alkohol, rökning
tillverkare, pornografi, prostitution ...) . När populariteten av en kändis avtar de
kasseras och ersätts med en ny kändis.
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Behovet av att hålla populär, att vinna, leder Sport Kändisar att utforska sin darkside. Omoral (Äktenskapsbrott,
Nakenhet, pornografi) används för att få uppmärksamhet. Drogmissbruk (Alkohol, rökning,
narkotika, steroider) används mot stress och att hänga föreställningar. The Greedy Trashy
Media använder detta beteende för att öka vinsten och så småningom att dumpa Celebrity
de skapade.

Använda Sport Kändisar som rull modeller & Idols, är oacceptabelt.

Sport Kändisar är falska idolerna de förolämpa 1GOD. Lärare som främjar Celebrity
sport byts ut. Föräldrar som låter sina barn att spela Celebrity sport & dyrkan Sport
Kändisar är oansvariga dåliga föräldrar. Gemenskaps omskola är dessa dåliga
föräldrar.
Sport är fritids underhållning en hobby inte. Lat (dum)
elev få University stipendium (sport) . University, sponsorer och trashy Media skapar lat,
dum värdelös Sport Cebrity. Universitetet är stängd, Sponsring slutar, trashy Media
stängs, sport kändis får ett lågavlönat jobb. Det finns ingen plats för
sportmediamänniskor i media.

End Celebrity Sport riva arenor ...
Ersätt med allmänhetens deltagande Community fritidsaktiviteter.

C REDIT P rovider, P redator - le nd er, Lo en - haj kreditgivning (Kort, lån,
Bolån) för vinst är aggressiv utlåning en 'lån Shark' operation. Aggressiv utlåning
tillåts & uppmuntras av korrupta brotts regeringen. Underprissättning långivare
använda brottslingar (Inkassoman) att samla sina krediter.

Kredit för Ends vinst! Det är leverantörer är stängda och
åtalas, FRÖKEN / R6. Regering som tillåter & / eller
uppmuntrar aggressiv utlåning ersätts, åtalas, FRÖKEN / R6

Depå väktare tolererar icke ränte ogenomförbara lån. Du betalar bara tillbaka det belopp
som lånar (Inga avgifter, inget intresse) . Du behöver inte betala tillbaka om du inte kan
göra det. Om du gör, när du kan, inte betala tillbaka mer än 10% från veckolön.
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Depå-väktare överse ogenomförbara lån. Därför finns det ingen dept samlande.

Skuld insamlare läggs ned i bur FRÖKEN / R6
Bedräglig- Förpackning ( Konsument bedrägeri) FRÖKEN/ R3
Vinst orienterade ekonomier tillåter omoraliskt brottsling " deceitful Packaging ( Bedrägeri)
'. Konsumenterna behöver skydd mot bedrägliga, ohederliga och girig spekulation
producenter, tillverkare och återförsäljare som använder 'Deceitful förpackning' (Ned
limnings innehåll) att utnyttja (Rip off) konsumenterna.

Exempel på hur bedrägliga, ohederliga och giriga systemet fungerar.
En tillverkad produkt kommer i en 0.440kg paket med sitt varumärke etikett. Samma
produkt också märkt som en återförsäljare hem- varumärke, men paketet innehållet
reduceras till 0.415kg. Detta görs så att återförsäljare kan sälja sina hem varumärke till
ett lägre pris än tillverkaren varumärke. Detta för att lura (Bedrägliga, ohederliga & girig
trick) konsumenten att tro att hemmet varumärken är ett fynd på grund av dess lägre pris.
När i själva verket, på grund av att konsumenten får mindre produkt finns det ingen
besparing och ibland konsumenten i verkligheten slutar betala mer. Bedrägeri !!! FRÖKEN /
R3

En tillverkare packar sin produkt i en 0.440kg paket. Ett annat märke använder
samma storlek förpackningen men i en bedräglig, oärlig och giriga sätt bara sätter
0.425kg av produkten. Om produkterna säljs till samma pris, gör den 2: a tillverkaren
en större vinst. Konsumenten blir mindre produkt för samma mängd pengar
spenderar. Konsumenten har blivit lurad. Om den 2: a tillverkare säljer till ett lägre
pris, ser sin produkt som ett fynd. Eftersom det är mindre produkt i 2: a paketet bör
därför sälja för mindre, inte gör det till en bra affär längre. Den 2: a tillverkare hoppas
på ett bedrägligt, oärligt och giriga sätt att konsumenten inte kommer att kontrollera
vikten sedan hans förpackning liknar konkurrerande produkter. Bedrägeri! FRÖKEN / R3

Förpackningar kommer ofta med mindre än hela innehållet (Över stora förpack- åldring) . Förpackningar
är utformad för att hålla 6 objekt utan endast innehåller fem.

Detta svek är tänkt att lura konsumenterna att tro att de får mer än de faktiskt
får! Bedrägeri !!! FRÖKEN/ R3
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Få mindre> betala mer! En tillverkare lägger mindre Salt & / eller socker.

Etiketter produkt reducerad "och avgifter mer! Minskad är att förmedla till
konsumenterna fanns en extra kostnad (Något tas ut, reduceras) . Därför behövs ett
högre pris. Inte sant, det finns ingen extra kostnad. Tillverkare sätta mindre, så priset
bör vara lägre. Bedrägeri !!! FRÖKEN / R3

Importerade varor förpackade för att se ut som lokala produkter. bedrägeri FRÖKEN / R3 . Lokal
produkt förpackad att se utländska, importeras.

bedrägeri FRÖKEN / R3 .

Måste göra:
Regeringen är att standardisera förpackningar innehåll Storlek:

Fast gram g
Kilogram kg

flytande milliliter ml

liter l
Kiloliter Kl

Ton T

1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g > 500 g > 1 kg > 2 kg > 5 kg > 10 kg > 20 kg >
50 kg > 100 kg > 200 kg > 500 kg > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T >
1 ml > 2 ml > 5 ml > 10 ml > 20 ml > 50 ml > 100 ml > 200 ml > 500 ml > 1 l > 2 l > 5 l > 10 l > 20 l >
50 l > 100 l > 200 l > 500 l > 1 Kl > 2 Kl > 5 Kl > 10 Kl > 20 Kl > 50 Kl > 100 Kl > 200 Kl > 500 Kl >
Standards tillämpas på kommersiella, industriella, personlig förpackning.

Notera! Imperial åtgärder är föråldrade.
Allt förpackningsmaterial är återvinningsbara.

PS-1 ( Förpacknings standard) täcker konsumenternas behov: ärlig lätt att jämföra
produktmängder & förpackning. fasta vikter (G / kg / T) & Flytande vikter (Ml / l / Kl) packade,
distribueras och säljs i de mängder som visas i tabellen. Förpackningar är att vara
återvinningsbara.

Slutet Bedrägliga-Förpackning

Slå fast UCG PS-1 ( Förpacknings standard)
konsumentvägledning
Fasta & Flytande vikter måste visa priset för 1 kg / 1l jämföra priser + den
verkliga vikten och pris.

Den produkt med lägsta kg / l priset är FÖRHANDLA.
Support PS-1 Förpackning standard straffa Deceitful Förpackning
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Egendom ( Arv)
I en självisk girighet drivs Society vid dödsfall av en individ
är det vanligt att förmedla ställning, makt och rikedom. Att
skapa en elit av oförtjänt oförtjänt ställning, makt och
rikedom. Detta beteende är orsak och verkan Wealth
Apartheid.
Wealth Apartheid, ett brott, FRÖKEN / R6 Notera! Acceptera en Estate innebär också att
acceptera tidigare skuld, skuld och ansvars!

Arv position ändar. Den ersätts med marknadsföring genom
arbetslivserfarenhet + vidare studier + Företräde.

Arv makt ändar. Den ersätts med fritt multi kandidat vald kommitté.
Ledning av en är tyranni (Ärftlig / politiskt) det slutar.
Ledarskap av valda kommittén är rättvis.
Arv av Ends rikedom. Det hela går till statens inkomster.
Depå väktare förmedla kunskap kontinuitet, memorabilia, traditioner, övertygelser .. Depå
väktare pass på gemenskap och ansvar. Depå väktare pass på filosofi
1GOD 1FAITH 1Church. De passerar även på deras guide, den " Laggivare

Manifest'.

utländskt ägande ( Förräderi) FRÖKEN / R7
Att låta utlänningar att kontrollera, exploatera, egen, är plundring FÖRRÄDERI

Regeringen som tillåter utlänningar att ta tillvara (RIP off) av Locals begår
Treason (brottslighet) . Regeringen ersätts & åtalas. FRÖKEN / R7

Exempel på hur Utländskt ägande Treason fungerar:
utländskt ägande ändra, korrupta och förstör lokal: kultur, jobb, traditioner,
värderingar ... Det utländska ägandet plundrar lokal: Intellectual- egendom, vet hur,
resurser, rikedom ... Utländskt ägande Ends. Frihandel ändar.

utländskt ägande Drives upp mark och fastighetspriserna. Framställning
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Hem inte är överkomlig för en st Bostadsköpare. Resultatet ökar
hemlösa ... utländskt ägande av 'Freehold' (Mark, fastigheter) Slutar.
Det konfiskerats utan kompensation.

utländskt ägande enheter resulterar i utländska ledande
positioner. Förneka lokalbefolkningen att hålla dessa
positioner. Minskande promotionsaktier tion möjlighet
ökande arbetslöshet

... Dumming ner för lokalt anställda.

utländskt ägande tillverkningsresulterar i att importera sina leveranser. Snarare
sedan köpa lokalt. Även lokala immateriella rättigheter tas till havs!

utländskt ägande av underhållning minerar lokala talanger och deras möjligheter. Hjärntvätt
lokalbefolkningen att bli främmande kultur kloner förlorar sin enhet. Det utländska
ägandet av underhållning är det största hotet mot den lokala kulturen, seder, dialekt och
traditioner. Om du är amerikansk watch amerikansk underhållning. Om du inte är, inte
titta på amerikansk underhållning.

utländskt ägande leder till lokal rikedom går utomlands.
Lämnar lokalbefolkningen fattiga & utblottad. Utländska Masters äger lokala bonde
tjänare.

utländskt ägande av franchise förstöra lokala företag, unique- Ness & mångfald. Underminera
lokala traditioner tvingar olämpligt främmande kultur på det lokala samhället. Sviker
lokalbefolkningen.

utländskt ägande resurser leder till den utländska ägaren säljer resurser billigt till
sitt ursprungsland gynnar dem. Råna lokalbefolkningen i Resources & deras
rikedom. Låta Utlänningar äger lokala resurser är förräderi, FRÖKEN / R7

utländskt ägande Mat produktion och distribution av livsmedel.
Resultat: Livsmedelsproduktion sörjer för Export lämnar lokalbefolkningen med Export avvisar till
höga priser. Även vissa lokala livsmedel kommer att ersättas av en utländsk diet.

utländskt ägande Media är en invasion av stealth. Utländska medier påverkar
lokalbefolkningen till förmån för utlänningar. Förstöra lokal kultur, Heritage &
traditioner, korrumpera politiker, regeringen.
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Regeringen förlorar sin suveränitet, betrayes lokalbefolkningen, begår förräderi, FRÖKEN
/ R7
utländskt ägande ofta leder till utpressning. Utländsk Multi nationella efterfrågan en
regering ge dem allmosor, skatte frihet och billig arbetskraft. Regeringen hotas att om
det inte kapitulera till utländska ägare efterfrågan. De kommer att hitta en regering
som uppfyller deras krav och flytta sin verksamhet dit. T.ex. australiska regeringen
regelbundet betalat (100-tals miljoner) ut till utländska multinationella bilföretag. De
skickade Executive bonus hem och öka sina utländska aktieägare utdelning. Notera!

Australien sade till slut nej till utländsk bil beslutsfattare utpressning. Biltillverkare (Ford,
General Motors, Toyota) slutna fabriker, blir importörer. Depå-Guardian använder
inte transport från dessa företag, kan de inte lita på.

NOLLTOLERANS till multinationella företag !!
utländskt ägande är möjligt på grund av svek av korrupta regeringen. Regering
Regerings-anställda som underlättar detta svek ska bytas ut och åtalas för
'Treason': FRÖKEN / R7 .

Måste göra:
Cancel Foreign Ägande av: Företag, Manufacturing, tillgångar, immateriella
rättigheter, Primärproduktion, resurser, mark, fastigheter! Utan ersättning.

Byt utlandsägda företag med cron ( Community Kör Ägs inte för vinst) ! Support
Cron! Shun multinationella!
Ersätt & åtala (Förräderi) Regeringen sina offentliga tjänstemän som tillåter eller
uppmuntrar Utländskt ägande! FRÖKEN / R7 Det utländska ägandet är en invasion och
ockupation utan användning av militär styrka. Försvara din grupp från detta hot.

Tillåt endast import som inte konkurrerar eller ersätta lokala varor och tjänster. Uppmuntra
lokal produktion för att slippa importera.

'Avbryt Foreign Ownership'
'SAVE lokala arbetstillfällen'
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franchising ( Affärsmodell: Kloning) FRÖKEN / R6
franchising är en girighet, spekulation kloning marknadsföring system. Som använder
en särskild affärsmodell än kloner själv. Designad för mediokra liten spekulation
kapitalist. För att sprida cancer som
(Globalisering) över Planet. Kunder förlorar sin identy. De ser & äta på samma sätt i
NewYork eller Berlin. Mindless zombies.

Kloning är en billig själlös kopia. Globaliseringen är Anti- 1GOD!
franchising förstör lokala traditioner, unika, mångfald, kultur. De flesta
Franchising är 'vi' eller baserade på US-marknadsföring system. De erbjuder ofta
ohälsosamma produkter: T.ex. Junk matställen, USA och deras kultur-kloner är
den främsta orsaken till 'Diabetes' Plaque 'Obese Plaque (Blubber personer) ',
Högt blodtryck epidemi, Acne ... Franchising förstör lokala köket, mode ... Arkiv
och regeringen att tillåta utländska Franchising att fungera förråda lokala köket,
arv, traditioner och befolkning, FRÖKEN / R7

franchising förstöra mångfalden genom att sälja 'Designer Kläder'. Dessa kläder är
uniformer (jeans..) för människor som förråder sin kultur och kulturarv, själlösa, primitiva,
dumma kloner. Shun dessa dummies!

franchising med sin slick marknadsföring (Utnyttja mänsklig svaghet &
gullibility) är den främsta orsaken för Missbruk:
Shopaholic & Gadget Junky! Franchising är under bemannas, använd dåligt utbildade
betalda juniorer, casuals. Kundservice är dålig eller icke existerande. De flesta 'Fynd' &
'Sales' är bedrägeri!

Depå Guardians tror att Franchising är Anti 1GOD . det undergräver 1GOD s utformning
av lokala unika och mångfald.
Franchising är globala trotsar 1GOD s Anti Globalisering.

Måste göra:
Konfiskera ( utan ersättning) alla Franchising & konvertera dem till lokala cron ! Straffa Giriga
franchisetagare bur dem, FRÖKEN/ R6
Stödja lokal unik traditionella verksamhet (Omräknat till cron) .
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Skydda din samhällen arv:

Motsätter Franchising, Globalization &
Utländska ägande
Freehold allmän mark plundrade från samhället ...
Freehold mark allmän mark plundrats från en gemenskap av korrupta brotts
regeringen (Ta bort regeringen, hålla ansvarig) . Denna typ av regeringen gav
antingen bort mark
(Huk) eller säljas till kriminella giriga, parasitiska, rovgiriga, profitörer (spekulanter) . Land
spekulanter är parasiter, FRÖKEN/ R6 !
Avsluta Freehold! Support Shire markägande!
Freehold marken används av investerare att spekulera

(spela) i hopp om att driva upp fastighetspriserna (Pro- fiteering,
reavinst) förneka en Shire prisvärd skydd. Investerare använder
också friköpt mark för kriminella skatteflykt (Negativa gearing) , FRÖKEN/
R6
Vissa investerare uppföra genomskinliga byggnader och laddning
över prissatta hyra. Människor som inte kan betala bli hemlösa. Investeringsobjekt
är egentligen inte köpas för hyresintäkter, men används som
skatteflykt. Resultat ruttnande människans livsmiljö

(Människor flyttar ut kackerlackor och gnagare flytta in) . Slum herrar lös egendom utan
ersättning och har bur, FRÖKEN/ R6
Freehold marken är privat ägande mark. Beröva gemenskap användning av mark för allas
bästa. Freehold (Nr Trespass) förnekar användning av alla stränder av Lake & River
fasader, förnekar picknick på golfbanan .. 'Rikedom-Apartheid'. Denna onda. Det slutar!

1GOD skapat Planet Earth som ska användas & åtnjuter
lika av alla människor.

Freehold land och privatägda bostäder kränkande för 1GOD. FREEHOLD
slutar! ! ! ! ! ! !
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Måste göra:
All mark ägs av en Grevskap ( Kommunerna) . Freehold land stjäls varor. A Shire
betalar ingen ersättning vid överföring titel. Ägare ockupant kan bo i huset tills de vill
flytta eller dö. Då Shire tar kontroll (Det finns ingen egendom för egendom) .

Investeringsobjekt både land och Byggnader tagit kontroll med- ut ersättning från Grevskap
. Investor är åtalad för 'brott mot gemenskapen' FRÖKEN/ R6 Förvaltningsfastigheter
slutar!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
globalisering är inte en del av mänsklighetens öde.
1GOD gjorde det mycket klart att
globaliseringen inte är en del av
mänsklighetens öde. 1GOD

tro på 7Tribes utveckla självständigt och
separat (Karta) .
1GOD vill mänskligheten till

'STOP' GLOBALISERING !!
Skulle mänskligheten inte ' SLUTA' globaliseringen sedan
1GOD kommer att agera. Inte ilska 1GOD akt 1GOD s

varning: Pulverisering av World Trade Center i New York, USA
kreditkrisen, City of London.
Globaliseringen är en del av Chain of Evil. Globaliseringen har kapats av giriga
Profitörer att användas för deras pyramidspel marknadsföring (Gratis byte) att hålla
vinsten växer tills de får slut på länder och resurser. Frihandel är globaliseringen den
drivs av multinationella företag som utnyttjar arbetskraft, utpressning och under- gruv
regeringen. Multinationella s underminera ett lands suveränitet. Vilket leder till
korruption och exploatering! Demonmultinationella konfiskera tillgångar utan
kompensation och förvandlas till lokal Cron. MULTINATIONELL'S END! FREE
TRADE Ends!

Giriga Profitörer har etablerat propagandaorganisationer: G20
(Sniken Tjugo, främsta orsaken till förorening) , G8 (Sniken Eight) , IMF

(Internationella valutafonden, globala lån hajar) , WEF (World Economic Forum,
Greeds' publizist) , WTO (World Trade Organization
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tion, orsaken till rikedom-apartheid) , .. Dessa organisationer hjärntvätta allmänheten att
girighet är bra, är resultatet bra & Globaliseringen är svaret på alla våra problem. Verkligheten
är Globaliseringen används för kostnadsbesparings. Genom att flytta till länder som har en
lägre kostnad struk- Ture. Sparka folk i ett område och anställa slavarbete i en annan

Lägre kostnader uppnås genom att använda minderåriga barn i
ohälsosamma osäkra arbetsområden. De är underbetalda
undernärda arbetar långa timmar utan avbrott, utan
semesterrättigheter utan hälsofördelar. Miste på
barndomsupplevelser,
spela och utbildning. Medan Greedy Profitörer skrattar hela vägen till banken prisa sin
idol 'globalisering'. Denna onda slutar!
Där barn inte tillgängliga honor (En annan underklass) används. Kvinnor behandlas
ofta sämre. Under arbetet under samma omänskliga villkor som barn många honor
också måste ge sexuella tjänster (Våldtas) . Många män utnyttjas men oftast inte så
illa som barn och kvinnor. Denna onda slutar!

End globaliseringsstöd 7 oberoende provinser:
Afrika, Amazonia, Amerika, Europa, Mongoliet, Oceanien, Persindia .

Alla International Waters slut. De är uppdelade mellan de 7 provinserna. Detta
är det nya normala.

Måste göra:
Alla globala organisationer: Politiska, militära, kommersiella, Sport, underhållning,
läggs ned. Människor migration Stoppar (Ingen flytta till andra provinser) . Ingen
semester resor till andra provinser.

Ingen global kultur. Globala organisationer: Commonwealth Nations
(CN) FIFA (fotboll) , G20 (förorenare) , IMF (Lånehajar) , OS
( IOC ) , Nato (lego) , OPEC (förorenare) , FN (Förenta nationerna
) ,.. är Anti en GUD. De stängs.

samvälde av Nations ( CN) fastställts av engelska pirater att
plundra, sprida: slaveri, slavarbete, orättvisor, kulturellt
folkmord, rikedom apartheid, alkohol, rökning, spel, shopping
junkies, bad & korrupta lag, kapitalism, elitistisk sport,
Church of England (Ond pagan cult) .
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I dag (CN) har marionettregimer (regeringar) att hjälpa till plundring av deras
land till förmån för den engelska Ärftlig Tyrant. CN upplöses och nationerna
friges.
FIFA en korrupt Celebrity Sport organisation. Avfall samhällets
resurser. Stängs, åtalas: FRÖKEN/ R6
FIFA: s Venues rivs, mark används mer fördelaktigt med
samhällets.
IOC driver en cirkus (OS) , Få länder att slösa miljarder på freakshow
underhållning. Underhållare strävar efter elitism med lagliga och
olagliga kosttillskott blir onaturliga utför freaks. OS är girighet drivs
slösa knappa resurser som behövs för att utrota fattigdomen. En skräck
sideshow har lagts Paralympics här inaktiv är hånad. Stäng + FRÖKEN/ R6

IOK: s Venues rivs, mark används mer fördelaktigt med samhällets. All
finansiering för idrottare ändar.
NATO Europeiska Mercenary armén som tjänar USA: s globala
mobbning och exploatering. Nato dödar civila och förstör infrastruktur
och bostäder. Det löses & dess Krigsförbrytare och Insurgents är bur: FRÖKEN
/ R7

NATO med sina vapen av massförstörelse: A
(Atom) , B (bakteriologisk) , C (kemisk) är en huvud hot mot mänsklig
överlevnad.
OPEC en olje Cartel håller Mänskligheten som gisslan! Kartellen upplöstes
och dess medlemmar åtalas: FRÖKEN / R6

Brinnande olja slutar! Turning olja i plast slutar!
FN tjänar egenintresse av de länder med vetorätt. Dessa länder, är de största
vapenhandlare förnekar mänskligheten fred.
FN har misslyckats mänskligheten. Det har inte slutat:

Barnarbete ( Pornografi, tjäna som soldat, arbetar)

Förorening ( Atmosfär, luft, jord, Space, vatten)

Tyranni ( Ärftliga, politiskt, kredit, vinst, rikedom)
Folkmord ( Politiska, etniska, religiösa, massakrer)

Hemlöshet ( Lån hajar, slumlords, rikedom Apartheid)
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Hunger ( Under bevattning, färsk föroreningar och mat vatten avfall)

Pornografi ( Vuxna, djur, barn, samma & blandat kön)
Fattigdom ( kredit, diskriminering, arbetslös, rikedom apartheid)
pROFITER~~POS=TRUNC ( Cartell, realisationsvinst, monopol, overprice, häck)

Slaveri ( barn, skuld, vuxen, prostitution, underbetalda arbete)

Avfall ( Engångs, junkproduction över produktion, förpackning)
missbruk ( Alkohol, droger, spel, överätande, shopping,
Rökning)

Genetisk modifikation ( Djur mikroorganism växter,
Människor)

Rikedom-Apartheid ( Estate, In-rättvisa, Tax-undvikande, Tax
hamn)

FN upplöses!
Mänskligheten omfamnar 'laggivare Manifest'

Globaliseringen gräver en GUDs design.
Globaliseringen angers 1 GUD!
Shopping-Center / Mall ... den Kapitalist-RetailingSystemet av girighet, Profit, Waste & Pollution .

Shopping-Center, Mall del av den kapitalistiska-Retail Marketing system Girighet, Profit,
Waste & föroreningar. Shopping-Center, Mall uppmuntra dubbelarbete. Upprepningar är
tänkt att sänka priserna, ge bättre service, öka konkurrensen. Detta är Fantasy en

kapitalistisk LÖGN !!! ...
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3 stormarknader sälja nästan samma produkter för samma pris. 99% av priserna är
identiska gör tävlingen en fantasi. Upprepningar är dyrt att göra lägre priser en myt. Besparingsprogram
under bemannas, dåligt utbildade betalda (Junior, casuals) personal leder till dålig
eller icke existerande 'Kundservice'. Upprepningar slutar!

Duplicering leder till slöseri med golvyta. Mer golvyta behöver fler möbler installerat.
Använder mer energi skapar ett behov av mer förorenande kraftverk ... Allt detta
skapar mer 'Garbage', 'Föroreningar' och kostnad.

Handla Centers uppmuntra en nattlig Livsstil (Hög energiförbrukning) . Shopping När
dess mörka. Detta är därför den ohälsosamma " Grevskap 'S' införa en " Night
Utegångsförbud'. Köpcentrum är dyra att bygga, underhålla, förbrukar mycket energi,
är onödigt dubbelarbete och skapa en hel del skräp.

franchising är den främsta orsaken till shoppingcentra.
Franchising är under bemannas och använda dåligt utbildade under betalt (Junior,
casuals) personal. Franchising förstör lokala traditioner, mat, kultur, unika
och mångfald. Skydda din gemenskapen! Stäng alla Franchising!

Det finns ett bättre sätt: Cron-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .
Byt Shopping Center & Shopping-Mall med CRBC.
Cron-Retail Modellen kombinerar alla detaljhandeln behov, för kommunala Cluster
levande, i en retail-komplex. Cron Retail ersätter utan dubblering alla Franchise: Mat,
tyg, Variety ... Cron-Retail ersätter Snabbmat Clones med en hälsosam dryck Bar. Bazaar
är detaljhandel av hemgjorda produkter och preloved objekt.

D fterfrågan! CRBC ! O%
en CRBC är en 4-nivå (Marknivå, Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3, Solpanel tak) byggnad.
Marknivå: är Förvaring, varor i och varor ut för detaljhandeln, Bazaar.

Nivå 1: Cron-Retail området inklusive dryck bar.
Nivå 2: basaren, allt hemlagad, pre älskade.
Nivå 3: Kontor & arbetare bryter området.
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1.3.7. Grevskap dag

fester
En CRBC är bredvid " SMEC ' ( Shire medicinska och utbildnings Complex) .

Båda är omgivna av Kommunala Cluster Housing & Shire Arbets kapell. Alla är en
del av en Shire Oasis!

Byt Köpcentrum & Köpcentrum med:
Cron-Retail & Bazaar komplex ( CRBC) .

Skattesmitning Tax-undvikande är ett brott: FRÖKEN/ R6
Skatter behövs för regeringen kan fullgöra sin skyldighet och förväntningar på sitt folk.
Människor som undviker att betala skatt har ingen rätt att använda: Public (Utbildning,
hälsa, parker, pension, vägar, transport ..)

tjänster. Skatteflykt är ett brott, FRÖKEN / R6 .
Skatteminimering är skatteundandragande! Truster är
skatteundandragande! Avdragsgilla donationer är
skatteundandragande! Investerare använder också friköpt mark för
kriminella skatteflykt (Negativa gearing) . Skatteflykt stjäl från
gemenskapen! FRÖKEN / R6

Regeringen som tillåter skatteflykt ersätts laddade: FRÖKEN / R6
Tax-Piracy! Tax shelter länder uppmuntrar utlänningar att plundra sina hemländer
och sätta bytet i sina banker. Tax shelter länder stängs. Deras Banks & Government:
FRÖKEN / R6 En tax shelter Regeringen har också för att kompensera (kvarskatt, straff
ersättning och kostnader) de plundrade länderna.

Skatteskydd: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, City of London,
Cayman, Curacao, Cypern, Delaware, Dubai, Florida, Isle of Man, Jersey,
Guernsey, Hong Kong, Irland, Liechtenstein, San Marino, Luxemburg, Monaco,
Nevada, Panama, Singapore, Seychellerna, South Dakota, Schweiz, Texas, Turks &
Caicos, Vanuatu, Vatikanen, Jungfruöarna, Wyoming.

Tax-undvikande slutar!
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Guilty är tillgångs avskalade & bur! FRÖKEN / R6

NOLLTOLERANS skatt skatteflykt

Oförtjänt något fick inte genom meriter arbete eller
service
Oförtjänt kan vara Position, Ström eller rikedom individuellt eller som en kombination. Oförtjänt
Position, makt eller rikedom är en del av den omoraliska kulturen i Chain of Evil.

Oförtjänt är ovärdig, anti social, inte
försvarbart att det inte tolereras av
gemenskaperna.

Oförtjänt Position: Ärftliga, korrupt befordran eller brottslig aktivitet individuellt eller
som kombination.
Ärftlig: Föräldrar förmedla ställning till barn ...
Korrupt befordran: Släkt eller vänner främjas ...
Kriminell befordran: Främjas på grund av mobbning, hot, våld ...
Oförtjänt Position avbryts, slutar. tagare får FRÖKEN / R6
Oförtjänt Effekt: Ärftliga, korruption eller annan Brotts aktivitet individuellt
eller som kombination.
Ärftlig: Monarchy, Kunglighet, politisk Tyrant, Dynasty, ...
Korruption: Intressegrupper sätta en docka vid makten ...
Kriminell: Brottslingar, satte Invaders / Occupiers en marionett vid makten ...

Oförtjänt Power avstod, ändar. Promotorer får, FRÖKEN / R7
Oförtjänt rikedom: Ärftliga, inkomst, fördelar arbete, elitistisk Perks eller brottslig
aktivitet individuellt eller som kombination.

Ärftlig: Egendom...
Inkomst: inkomster men inte fått
T.ex realisationsvinst, utdelningar, räntor, hyra, vinster, ...
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Arbets fördelar: för högre löne betyg (Förmåner, naturaförmåner) :

.

Försäkring (Hälsa, tandvård, liv, pension) , Studera, resa, ...

Elitistisk Perks: Flyget, livvakter, bonusar, barnomsorg, klubbmedlemskap,
Seminarier, eskorter, rabatt Credit, tränare, försäkring (Hälsa, tandvård, liv,
inkomst, pension) , Limousine & Driver, Shelter, vinstdelning, semester ...
Kriminell: T.ex Utpressning, bedrägeri, identitetsstöld, stöld, ...

All oförtjänt rikedom konfiskeras, ändar. tagare får FRÖKEN / R6
Notera! Ovanför arbets fördelar och elitistisk Perks inte arbetsrelaterad och inte betalas av
arbetsgivaren. Anställda som får någon eller alla av de ovan nämnda fördelarna har dem
avbryts.

Ärftlig överföring av Position, Power & Wealth inkluderar överföring av 'skuld' och
skuld. Predesessors, Föräldrar överföra sina onda, brott och skuld till nästa
generation. Den nuvarande generationen är ansvarig för tidigare generation. Depå
Guardian motsätter ärftlig överföring av Position, Power & rikedom. CG support
ansvar för ärftlig 'Skuld' & 'Skuld' överföring.

Oförtjänt är Undeseved är oacceptabelt! Det slutar!
Union ( arbete, arbete, handel) representerar elitistiska giriga arbetare.
Bakgrund: Ärftliga Tyrannier använde en klass för att fördela den rikedom av
kungariket. Industrialiseringen skapade 2 nya klasser, privat ägande (Parasitisk,
predatory, profitörer)
förlita sig på Credit & arbetare utan rättigheter och skydd: ohälsosamma, osäkra, smutsiga
arbetsförhållanden; långa arbetstider, underbetalda, ingen sjukfrånvaro, ingen semester-talet,
slavarbete; barnarbete; del av kvinnliga arbetsförhållanden vanlig smutsiga motbjudande
våldtäkt.

Ärftliga Tyrants snabbt gjort en överenskommelse med entreprenörerna och
Industrialists (Parasitisk, predatory, profitörer) . Royals & Royalist skulle få
insiderinformation, mutor och förmånliga erbjudanden. Parasit, underprissättning,
spekulation privat ägande Capitalist har inga begränsningar för hur mycket de kan
utnyttja arbetarna och andra bönder. Royalist skulle anta lagar som skulle skydda
Girighet, exploatering och privat ägande och förtrycker, kriminalisera arbetare.
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Orätt blev Rule of Law. Twin Evil, ärftlig Tyranny & Kapitalismen blev en stor
styggelse Evil, kränkande 1 GOD!
Ärftlig tyranner Royalists & Privat ägande blev den mest onda formen av
Governance & ekonomisk tillämpning. Omoraliskt, orättvist, Anti- 1GOD! Ärftlig
Tyranny slutar! Kapitalismen slutar!
Arbetare och missnöjda Politiker ersatt vissa ärftliga Tyrannier med
politiska-Tyrannier. Rojalister med teknokrater. Privat ägande med statligt ägande. Affärs
monopol (stat
, privat) resulterat i arbetar monopol (tyrannies) . Politisk Tyranny slutar!

Fackföreningarna har inrättats för att skapa jämlikhet för arbetstagare. Verkligheten är elitistisk
uni utbildade personer som falska social rättvisa saknar arbetslivserfarenhet, medlemmar av det
kapitalistiska systemet. Infiltrera i smyg föreningarna. Plundra medlemmars fonder och missbruk
medlemmar lojalitet för sina egna politiska ambitioner. Fackföreningarna använder kriminellt
beteende: utpressning, hot, sabotage, våld, ... Ingen Union Organizer eller administratör kan vara
en del av någon regering eller Opposion.

Måste göra:
Privat ägande, statligt ägande avskaffas och ersättas med " cron '. Statliga organ
omvandlas att fungera som en " Cron'.
Privat ägande enhet konfiskeras utan ersättning och omvandlas till en " cron ( s) '. Fackföreningarna
avregistreras. Regeringen sätter lönerna och villkoren ( WMW) årligen. Att vara en del
av en cron är en del av samhället.

' C ' gemenskap är en " Grevskap '' R ' drivs av ' D-mC ' ( Beslutsfattande
kommittén 7)

' O ' som ägs av sina anställda som betalas WMW & volontärer ' n ' inte för vinst (Klienter,
är kunderna inte utnyttjat off)

Av ekonomiska förvaltning, löner och villkor ( WMW) fastställs årligen av
länsstyrelsen. För bästa ekonomiska förvaltning ning allas löntagare ( WMW) . Inget
mer behov av Unions.
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Universitet( Högskola) korrupta elitistisk slösaktig utbildning.
universitet är arrogant korrupta elitistisk. De används som genväg
till rikedom och makt. Korrupta 'Old Boys Network. Slöseri med
samhällets resurser och tidsödande av studenter! Studenter som
saknar arbetslivserfarenhet är överbetalda.

Universitet försummar lärd utbildning att jaga ranking. Vilket gynnar
Administratörer, professorer (Överbetalda underworked) ...
Ranking jagar resulterar i större flera campus i
fjärran platser. Campus har byggnader stora med
mycket emty utrymmen. Värdelös Vanity stora
anlagda parker och trädgårdar. Detta avfall slutar!

Ranking jagar resultat för att skapa onödiga grader. Utöka längd kurser.
Uppmuntrande skriftligen värdelös lärdomsprov.
Dela ut värdelösa (Dis) Ärade grader.
Ranking jagar resultat för att ge påkostade dyra Entertainment
(Elitist Celebrity Sport, Teater) . Underhållare få stipendier. De
kvalificerar på grund av deras muskler eller
underhållningsvärde snarare än att använda sin hjärna. Detta
avslutar!

Administratörer, professorer, lärare, inte delta i
campus mer än 150 dagar per år, inte mer än
fyra dagar i veckan, inte mer än 3,5 timmar per
dag.
Att göra dem laziest överbetalda arbetare
av något samhälle.

För ½ år eleverna inte kan studera (Administratörer och professorer behöver fritid) .
Fördubbling av tiden närvarande. Resulterar i Scholars slösa sitt liv och samhället
miste om produktivitet.

33

1GOD lag-Giver Manifest Som det står skrivet skall det vara!
14.12.2.1 N-At-m www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians

½ år semester leder till tristess. Tristess
leder till omoral (Alkohol, sex orgier,
sinne förändra missbruk ...)
& brott (Överfall, Raps, Mobbning, Vandalism
..) . Universiteten är den mest sannolika
platsen för en hon vara

sexuella övergrepp och eller sexuell utnyttjas. Största brottslingar är bortskämda Rich
avkomma (Arrogant, sleazy, motbjudande, lat ..) som brukar komma undan med det. Brott
av universitets underhållare (sport..)

, administratörer är professorer täcks upp. Stäng University.

En grundexamen består ofta av 24 ämnesmoduler och är idealiskt
avslutas i 3 år. Men ämnen inte är tillgängliga eller avbryts. Utöka
studier med ½ eller ett år. Slöseri studenter liv.
8 av de 24 ämnesmoduler är väsentliga. Resten är inte. De flesta av de ämnen ut daterad
med den tid de tillämpas år senare. Resulterar i re utbildning. University administratörer
är: student, liv, tid och rikedom slösaktiga, hålla dem ansvariga, FRÖKEN / R7 & stänga
University (Högskola) återanvändning som Shire arbete kapell och gratis utbildning !!

universitet en elitistisk genväg till början positioner. Slutar! Depå väktare Lärlings
karriärväg ersätter den :
Lärlings> arbetslivserfarenhet> fortsatta studier> främjande av senioritet>
arbetslivserfarenhet> fortsatta studier> främjande av ...
UCG1- utbildning stöder " Lär & Lär ' studie metod & ' Gratis
allmän utbildning' . Förutsatt i komplex hälsa och utbildning, Grevskap
( SMEC) &
Provins utbildning (PHEC, pDEC, CE) . från ofödda
till kremering. Lär & Teach, en st Lära sig (Förstå, förstå) , Sedan Teach (andra vad du
lärt) . Vidarebefordra fått kunskap till nästa generation genom Kunskaps Kontinuitet.

Utbildning är ett samarbete mellan föräldrar, lärare och
sjukvårdspersonal. Det handlar om Free-utbildning, gratis hälsa och
lärlingsplatser. Inga universitet !!!

Universitetsområden återvinns för Provincial & Shire gratis utbildning, arbete Chapels
.. Uni Vanity parker och trädgårdar återvinns
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som handelsträdgårdar, fruktträdgårdar och helgedomar. Uni administratörer är lärare
förbjudas från Utbildning & svars, FRÖKEN / R ...
SMEC ' Shire medicinska och utbildning Complex'

PHEC " Provincial Hospital & utbildning Complex'
pDEC " Provincial Defence nöd- centrum'
CE " Community Emergency tjänst'.

Gratis utbildning en 1GOD given Privilege !!
Välgörenhet ( Falsk)

Avdragsgilla donationer är skatteundandragande! Skatteflykt stjäl från
gemenskapen! Skatteflykt är ett brott: FRÖKEN / R6
Charity som har avdragsgilla donation status är falsk! De är skatteflykt system som
godkändes av korrupta regeringen. Inte donera till dessa! Stänga Charity &
konfiskera tillgångar. Åtala regering, FRÖKEN / R6

Välgörenhetsorganisationer som uppmuntrar kreditkortsdonationer.

Dessa Charities är dåliga de stöder lån hajar. Att sätta
folk i skuld är omoraliskt, ondska, oacceptabelt för
välgörenhet. Stäng dessa Charities & inte donera till
dessa! Stänga kreditkort leverantörer. Byt regeringen.

Universe Depå Guardians motsätter avdragsgilla donationer och kreditkort. De tro du
donerar eftersom du är stödjande, vård. Inte för att du är självisk. Man bör inte
använda kreditkort och sätta sig i skuld. Det gör dem obligations slavar.

De iniators, medlemmar, supportrar och
anhängare av 'Chain of Evil'.
Ställs till svars. FRÖKEN / R6

1000-tals år av Evil kommer till ett slut.
1GOD tittar & anteckningar !!!
Slutet
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