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TÜM Medya Kod ( Gazeteci )
Üzerinde Evil, rapor için ara ~

~ Rapor, insan ilgisi haberleri ara
Bölgenizdeki Haberler bildirme ~ Zaman izin verdiği
kadar çok araştırma yapın ~
cesaret en ama pervasız değil Be ~ Çifte
kontrol kaynak doğruluğu ~
Devlet eğer Haberleri (Sadece gerçekler) ya Görüş (Söz önyargı) Onları karışmaz

görüşme, bilgi, veri için ödeme yapmayın (Ses / görüntü) ~
denemelerin olmayan raporlama dönemini saygı (Mahkeme-Media) ~ Şey
You susturmak izin vermeyin bağımsız ol! ~

ahlaki bütünlüğünü var ~

Saygı Matem, Heartache & Loss ~
Öğrenmek, Öğretmek ve Bilgi süreklilik ~

~ Alkol, uyuşturucu, kumar, pornografi bağımlısı haline etmeyin
Bozuk intikamcı ya sahtekâr haline etmeyin ~

TÜM Medya Kod ( Yayınevi, Yapımcı )
doğru haber getir (Sadece gerçekler) ~
Mevcut Görüşler (Söz önyargı) ~

Evil, yolsuzluğu araştırmak ... ~

Mevcut bilgi yapı bilgi ~
ahlak teşvik arasında ~ Yayılması bilinci 1GOD' son mesajı
bu! ~
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Aynı başkalarını buna teşvik, rehber olarak Kanunî Manifestosu kullanın! ~ İnsanlara veya
hayvanlara şiddet göstermeyin! ~
İnsanlar ya Hayvanların çiftleşme göstermeyin! ~ Doğal olmayan davranışlar gösterme (Çocuk
cinsel istismarı, aynı cinsiyet, şaşkın cinsiyet) ~

herhangi bir biçimde İnsan çıplaklık göstermeyin! ~

İğrenç, tiksindirici veya mide bulandırıcı bir şey gösterme ~

Her hikayede bu soruları yanıtlayın:
Kim? Ne? Ne zaman? Nerede? Niye ya? Nasıl?

1GOD Glory & Humankind Yararı İçin

1GOD SİZE duymak bekliyor!
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Medya Namaz
Sayın 1 TANRI , En güzel Evrenin yaratıcısı ben doğru Kederli &
haberdar halkı tutun toplumda acı için 'Truth' Show saygı bulma
sebat etmek yolsuzluk ve suç Endeavour cesurca araştır korku veya
lehine olmadan rapor verir, iyi, kötü İçin mutlu ve üzgün Glory 1
TANRI & İnsanlığın İyi

Bu dua her medya atama önce kullanılır!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Yanıltıcı Medya
Yanıltıcı medya 'newspolls' yoluyla etki halkı manipüle etmeye çalışır
Örneğin Baskı ortamı, bir milyon okuyucusu iddia eden bir newspoll tutan: 368 'Evet', 157 'Hayır' demek
ki. büyük kalın siyah devlet en içinde Ertesi gün Ön sayfa:

Okuyucular Evet destekleyin! Bir milyon okuyucu dışında 365 Evet destekledi. ,
Aldatıcı, yanıltıcı ve dürüst olmayan, dolandırıcılık!

Artık haber anketler!
Shun ve Utanç yanıltıcı medya sahiplerine ve çalışanları.

ORTAM YANILTICI İÇİN SIFIR TOLERANS!
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Kötü gazetecilik
Başlık: deneme olarak Heyecan ilaç hastalığın ilerlemesini yavaşlatacak gösterir! 'Çok büyük önem
taşıyan' olarak çağrılan, temel atma davasında sonuçları bir uyuşturucu bu hastalığın etkilerini
bastırmak gösterilmiştir ilk kez bulunmaktadır. Bu sahte haber. hasta insanlar alay ediyor. Bu
makale sahte umut veriyor. Bu bir ilaç varlık için bir reklamdır.

Başlık yanıltıcı! Gerçekten bu ilaç 15 20 yıl içinde mevcut olabilir anlamına gelir.
Kullanılabilir hale gelirse o anki hastaları için çok geç. Kullanılabilir hale gelirse o
hastaları için çok pahalı olacaktır. Bu ürün rahatsızlık kolaylaştırır. Bu bir çözüm
değildir.

Bu diğer ilaçları almak çok sayıda ürün yan etkileri olacaktır. Bu ilaç pazarlama
modelidir: tedavi etmezler, tekrar en oluşturmak, talep yaratmak.

Bu makale kötü gazetecilik olduğunu. Bu gazeteci bu ilaç için talep yaratmak için satış
kişi olarak kullanılır.
Gazeteciliğin Bu tip biter. medyanın Bu tip biter.

Her zaman RAPOR KÖTÜ
GLITZ-Medya
Haber Medya Eğlence Medya ile birleştirmek ve Oluk Medya oluşturma
absorbe GLITZMedia ( iğrenç) !
Glitz Medya insanı bozar Haber Medya & Haberler gibi Oluk Medya ve Eğlence Medya
içerik sunarak tüketicilerin aldatır! Glitz Medya Haber Haberler gibi sözü edilmeyen
önyargı, yalan, asılsız gerçekleri, kurgu, görüş, kulaktan dolma, yanıltıcı kamuoyu
anketleri, .. sunuyor. Bu güzellik, Grief, Gizlilik 'saygısızlık gösteriyor ... bozuk olan
reklamcılar, açgözlülük, sponsorlar, lobi gruplarına Glitz Medya Haber fahişeler kendisi
..

Eğlence Medya ahlaksız ve değersiz. Bu eğlendirmek, günahkarlık, açgözlülük, kan pıhtısı,
ahlaksızlığın, çıplaklık, pornografi ve şiddet dayanır.
yetenek Vekili iyi çıplak görünümlü oluşur. Yönetmenler, Yapımcılar & Senaryo yazarları
'Pornografi Bağımlıları ve şiddet addics vardır! Hikaye çizgisi günahkarlık, açgözlülük, kan
pıhtısı, çıplaklık, ahlaksızlık, pornografi ve şiddet oluşur. karakterlerin hiçbiri Rulo-model
olarak uygundur!
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Komedi: Yönetmenler, Yapımcılar & Senaryo-yazar 'Pornografi Bağımlıları vardır!
yetenek Vekili iyi çıplak görünümlü oluşur. Hikaye hattı sabunlu olmaya çalışıyorum,
sıkıcı, dilsiz, sahte kahkaha Ahlaksızlığı, çıplaklık olma oluşur komik, unfunny, ... HE
aptal sleasy salak; SHE giggly çöp olduğunu. Shun ve Utanç herkes dahil!

Dram: Yönetmenler, Yapımcılar & Senaryo-yazar 'Pornografi Bağımlıları vardır!
yetenek Vekili iyi çıplak görünümlü oluşur. Hikaye çizgisi günahkarlık, açgözlülük, kan
pıhtısı, ahlaksızlığın, çıplaklık, pornografi ve şiddet oluşur. HE bir seks avcısı & veya
homoseksüel. SHE çöp kullanılır; Çocukların sıkıntı, bela especialy kızlarım. Shun ve
Utanç herkes dahil!

Gerçeklik: Yönetmenler, Yapımcılar & Senaryo yazarları halkları açgözlülük hitap!
Katılımcılar bozuk, aşağılamak şöhret ve servet için kendilerini fahişelik. Hikaye çizgi
Oyuncular, küçük düşürücü kendilerini, dürüst olmayan, bozuk aptal, hilekar, iğrenç
olma aç & Değersiz hiçbir onuru, para sahibi oluşur! Shun ve Utanç herkes dahil!

Spor: Yönetmenler, Yapımcılar & Senaryo yazarları halklar tembellik ve diğerlerini
izlemek isteyen hitap canı! Hikaye çizgisi Kazalarında yeniden oynatılması oluşur
Saldırı, Acımasızlık, Zorbalık, Kavga, hatalar, ... Spor eğlence hitap ziyade zinde
tutmak izle tembel HE & SHE. sağlıksız yiyecek ve içecek ile Stuff kendilerini izlerken
kim. Bağımlılıklar için Caters: Alkol, Uyuşturucu, yeme, Kumar ve Sigara Üzeri! Shun
ve Utanç herkes dahil!

Glitz Medya ahlaksız, hilekar vasat açgözlülük, bir fahişe olduğunu (, Duymak demek,
ima) Küresel, kamuoyu manipülatör, bir tehdit (hack
, telefon dinleme) Her Topluluğa o ulaşır. Glitz Medya sökülmesi ihtiyacı & sahiplerine ve
çalışanlara herhangi bir medya türü dışında tuttu.
Glitz Medya eğlendirebilmenin Medya teşvik etmek Haberler Media & Oluk Medya
kullanır. Kombine Glitz Medya Ünlüler oluşturun.

ÜNLÜ medya
Bir Açgözlü-Medya oluşturur Ünlüler , yanlış idolleri ... Açgözlü Medya spor
putlara yaratır (Yanlış idol) 'Karşılamak üzere HE'. Açgözlü Medya umut verici spor
katılımcı performanslarını yukarı hypes seçer. Yeni Ünlü Spor Idol elitizm ideolojisi 1
kazanan & yoktur vardı izler
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rakiplerin kalanı kaybeder. Kazanan çökmekte eğlence odaklı kötülük toplum
tarafından zenginlik ve ihtişam ile yağmuruna sahte idolü haline gelir.

Ünlü hayat (Alkol, günahkarlık, uyuşturucu, partiler, seks ...)
performansı bozar. Ünlü analjezikler, steroid, uyarıcılar kullanmaya başlar ... kazanan
tutmak. Bunlar yanlış idolleri sonra gençlere rol model olarak sunulmuştur. Kazanan
seçkinci, elitizm bozar olduğunu ve zenginlik çıkan ahlaksız sağlıksız davranış
aşırılıkları yol açar. Ünlü medya ve toplum tarafından terk edilir kaybetme başlar.

' HE var O Açgözlü Medya spor idol Ünlüler 5 yaşındaki olgunluğunu sahip & baba
olmak elverişsiz olan idolize takip. aşağılayıcı 1GOD! Bir 'Moron' ya hakaret olmayın
1GOD.

Açgözlü Medya dosyasını oluşturur (Kalıtsal tiranlar, kötülük, zenginlik Apartheid
nedeni, injusted, ..) & Eğlence idolleri
(Yanlış idol) 'Karşılamak üzere O'. Açgözlü Medya kurgu, hack, yarım gerçekleri,
kulaktan dolma, yalan, imaları, takip kullanır, fotoğraf
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(video) gazetecilik, parlak, ışıltılı, değersiz için Ünlü dedikodu sunmak O. Bunlar yanlış
idolleri sonra gençlere rol model olarak sunulmuştur. Ünlü onların itiraz medya ve
toplum tarafından terk edilir kaybetme başlar. SHE olduğunu takip Açgözlü Medya
Ünlüler putlaştırmak. Birçok onlar Ünlü görünce aksilik uyuyor, çığlık var. Onlar anne
olmak layık değilsin.

Açgözlü Medya putlara oluşturarak Ünlüler içine suçluları döner (Yanlış idol) cahil,
saf, ahlaki zayıf ve çaresiz insanlar için (A duygusuz bencil Derneği tarafından
reddedilen yaşamak için hiçbir şey) . Açgözlü Media'nın davranış hor gösterir ve
bozuk Hükümet, Mahkemeler ve hukuk sisteminin çalışır.
Açgözlü Medya suç ödemek gelmez sağlar. görüşmeler için ödeme, ceza,
bozuk MS / R4, !

suça Uzak çok yumuşak
Hükümet nobbled edilmiştir.

''11, 000 suçlu gidiş ücretsiz
Açgözlü Ünlü Medya (Oluk Medya değersiz vasat insanlar için) Uzak kalarak & iş
söndürüldü tutulmayacaktır. X personel Medya taşı olarak değil! Açgözlü-Medya
Yargılamak: MS- R6,

dizginlemek ahlaki ile ÜCRETSİZ Konuşma !!!
Ünlüler haber değildir. Bunlar değersiz dedikoducusun.
değersiz dedikodu yayımlar Medya. ahlaki bancrupt mı. Bu utanç, kaçındı
sorumlu tutulur.

Son.
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