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CODESCODESCO

Alla Media Code ( Journalist )
Sök efter Evil, rapport om den ~
Sök efter ränte nyheter människa, rapportera det ~

Rapport om News i ditt område ~ Göra så mycket
forskning som tiden tillåter ~
Var mod-talet, men inte vårdslös ~
Dubbelkolla källa noggrannhet ~
Ange om nyheter (endast fakta) eller yttrande (Omnämnande bias) inte blanda dem

Inte betala för intervjun, information, data (Audio / visuell) ~

Respektera icke rapportperioden försök (Court-Media) ~ Vara
oberoende inte låta något tysta dig! ~
Har moraliska integritet ~

Respekt Sorg, Heartache & Loss ~

Lär, Teach & Kunskap kontinuitet ~
Inte bli beroende av alkohol, droger, spel, pornografi ~
Bli inte korrupt, hämndlysten eller oärlig ~

Alla Media Code ( Publisher, Producent )
Ta korrekta nyheter (endast fakta) ~ Present
åsikt (Omnämnande bias) ~

Undersök Evil, korruption ... ~
Nuvarande kunskap byggnadsinformation ~
uppmuntra moral ~ Spread medvetenhet om 1GOD' s senaste
meddelandet! ~
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Använd Law Giver Manifest som guide, uppmuntra andra att göra detsamma! ~ Visa inte
våld mot människor eller djur! ~

Inte visar parning av människor eller djur! ~ Visa inte onaturligt beteende (Child
antasta, samma kön, förvirrad kön) ~
Visa inte Human nakenhet i någon form! ~

Visar inte något äckligt, upprörande eller kväljande ~
Besvara dessa frågor i varje berättelse:
Vem? Vad? När? Var? Varför? På vilket sätt?

För Glory of 1GOD & Good of Humankind

1GOD väntar på att höra från dig!

JJ

JJJJ

media Prayer
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum Jag ska noggrant
rapportera utan rädsla eller förmån Undersök modigt korruption och
brott Endeavour att framhärda att hitta den 'sanning' visa respekt för
sörjande och lidande i samhället hålla allmänheten informerad om
bra, dåligt, glad och ledsen för Glory of 1 GOD & den bra av
mänskligheten

Denna bön används före varje media uppdrag!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
vilseledande Media
Vilseledande media försöker manipulera den allmänna påverkan via 'newspolls'

T.ex Utskriftsmedia hävdar en miljon läsare, har en Newspoll: 368 säger 'ja', 157 säger
nej. Nästa dag Första sidan i stor djärv svart statens:

Läsarna stöd Ja! 365 av en miljon läsare stöds Ja. Vilseledande,
missvisande och oärlig, bedrägeri!
Inga fler nyheter MySpace!

Shun & Skam vilseledande media dess ägare och anställda.

Nolltolerans för vilseledande MEDIA!
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Bad journalistik
Rubrik: Spänning som försök visar läkemedel kan bromsa utvecklingen av sjukdomen! Hyllas som
'oerhört viktig', resulterar i banbrytande studie är första gången ett läkemedel har visat sig dämpa
effekterna av denna sjukdom. Detta är falska nyheter. Hånade sjuka människor. Denna artikel ger
falska förhoppningar. Det är en annons för en läkemedelsenhet.

Rubrik är vilseledande! Det betyder verkligen detta läkemedel kan finnas i 15 20 år. Om det blir
tillgängligt det är för sent för nuvarande drabbade. Om det blir tillgängligt kommer det att bli för
dyrt för de drabbade. Denna produkt underlättar obehag. Det är inte ett botemedel.
Det kommer att ha många biverkningar som du får andra läkemedel. Detta är läkemedels
marknadsföring modellen: skapa efterfrågan, skapa repeat-talet, inte bota.

Den här artikeln är dålig journalistik. Denna journalist används som säljare för att skapa
efterfrågan på denna läkemedel.

Denna typ av journalistik slutar. Denna typ av media slutar.

alltid RAPPORT ONDSKA
GLITZ-Media
News Media samman med Entertainment Media & absorbera Gutter
Media skapar GLITZMedia ( en avsky) !
Glitz Media korrumperar News Media & vilseleder konsumenterna genom att
presentera Gutter Media & Entertainment Media innehåll News! Glitz Nyheter
presenterar att nämnas bias, lögner, ogrundade fakta, fiktion, åsikt, hörsägen,
vilseledande opinionsundersökningar, .. som News. Det visar förakt för 'Fair, Sorg,
Privacy', ... Att vara korrupt, Glitz Media Nyheter prostituerade sig till annonsörer,
girighet, sponsorer, lobbygrupper, ..

Entertainment Media är omoraliskt och trashy. Det bygger på fördärv, girighet, gore,
omoral, nakenhet, pornografi och våld, att underhålla.
Tf talang består av ser bra ut naken. Regissörer, producenter och manusförfattare är
'Pornografi Junkies och våld addics! Story består av fördärv, girighet, gore, nakenhet,
omoral, pornografi och våld. Ingen av karaktärerna är lämpliga som Roll-modeller!
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Komedi: Regissörer, producenter och manusförfattare är 'Pornografi Junkies! Tf
talang består av ser bra ut naken. Story består av att vara tråkiga, dumma, falska
skratt, omoral, nakenhet, tvål försöka vara rolig, unfunny, ... HAN är en dum sleasy
moron; HON är fnittrig papperskorgen. Shun & Skam alla inblandade!

Drama: Regissörer, producenter och manusförfattare är 'Pornografi Junkies! Tf talang
består av ser bra ut naken. Story består av fördärv, girighet, gore, omoral, nakenhet,
pornografi och våld. Han är en sexuell rovdjur & eller homosexuell. HON utnyttjas
papperskorgen; barn är störande, problem especialy döttrar. Shun & Skam alla
inblandade!

Verklighet: Regissörer, producenter och manusförfattare tillgodose människors
girighet! Deltagare korrupta, förnedra, prostituera sig för berömmelse och rikedom. Story
består av spelare är skadad, dumt, bedrägliga, äckligt, oärlig, förödmjuka sig med
någon värdighet, pengar hungrig och Trashy! Shun & Skam alla inblandade!

Sport: Regissörer, producenter och manusförfattare tillgodose människors lättja och vill
titta på andra blir skadad! Story består av repris av olyckor, misshandel, brutalitet,
Mobbning, Fighting, Misstag, ... Sport underhållning tillgodose lata HE & HON som
hellre klocka sedan hålla sig i form. Vem medan du tittar på saker själva med ohälsosam
mat & dryck. Vänder sig till Missbruk: Alkohol, droger över att äta, Spel och röka! Shun
& Skam alla inblandade!

Glitz Media är en sköka till girighet, bedräglig, medioker, omoralisk (Hörsel säga, insinuation) ,
Global, den allmänna opinionen manipulator, ett hot (dataintrång

, telefonavlyssning) varje gemenskapen den når. Glitz Media behöver demontering och dess
ägare och anställda hålls utanför någon typ av media.
Glitz Media använder Nyheter Media & Gutter medier för att främja Entertain- ment Media.
Den kombinerade Glitz Media skapar kändisar.

CELEBRITY Media
En girig-Media skapar Kändisar , falskt idoler ... Greedy Media skapar sport
idoler (falska idoler) för att tillgodose " HAN'. Greedy Media plockar ut lovande sport
deltagare hypes upp deras prestanda. Den nya Celebrity Sports Idol följer ideologi
elitism var det finns en vinnare och det
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resten av konkurrenterna är förlorare. Vinnaren blir en falsk idol duschat med
rikedom och ståt av en dekadent fritid drivs onda samhället.

Celebrity liv (Alkohol, fördärv, droger, fester, sex ...)
fördärvar prestanda. Celebrity börjar använda smärtstillande medel, steroider,
stimulantia, ... att hålla vinna. Dessa falska idoler presenteras sedan som förebilder för
unga människor. Att vinna är elitistiska, elitism korrumperar och resulterar rikedom
leder till överdrifter omoraliskt ohälsosamt beteende. Celebrity börjar förlora dumpas av
media och samhälle.

' Han är som följer idolisera Greedy Media sport idol kändisar har löptid en 5 år
gammal och är olämpliga att bli pappa. kränkande 1GOD! Var inte en 'Moron' eller
förolämpning
1GOD.

Greedy Media skapar Royalty (Ärftlig Tyrants, ondska, orsaken till rikedom apartheid,
injusted ..) & underhållning idoler
(falska idoler) för att tillgodose " HON'. Greedy Media använder fiction, hacka,
halvsanningar, hörsägen, lögner, insinuation, förföljelse, foto
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(video) journalistik, att presentera glansigt, glittrande, Kändis skvaller för Trashy HON. Dessa
falska idoler presenteras sedan som förebilder för unga människor. Celebrity börjar
förlora sitt överklagande dumpas av media och samhälle. Hon är som följer, idoliserar
Greedy media kändisar. Många har skrikande, utbrott passar när de ser en kändis. De
är olämpliga att vara mamma.

giriga Media förvandlar brottslingar i Kändisar skapar idoler (falska idoler) för
okunniga, godtrogna, moraliska svaga och desperata människor (Ingenting att leva
för, avvisas av en känslokallt självisk Society) . Greedy Media beteende visar förakt
och försöker korrupt regering, domstolar och rätts-system.
Greedy media garanterar att brott lönar sig. Betala för intervjuer är korrupt,
brottsling, FRÖKEN / R4 !

Alltför mjuk på brott
Regeringen har nobbled.

'11, 000 brottslingar går fria'
Greedy Celebrity Media (Gutter Media för trashy mediokra personer) ska skytt och
sätta i konkurs. X personal inte återanvänds i media! Åtala Greedy-Media: FRÖKEN- R6

Yttrandefriheten med moral hålla !!!
Kändisar är ingen nyhet. De är trashy skvaller.
Media som publicerar trashy skvaller. Är moraliskt bancrupt. Det skytt,
skam, svars.

Slutet.
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