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Alle media Code ( Journalist )
Zoeken naar Evil, verslag op te stellen ~

Zoeken naar human interest nieuws, meld dit dan ~

Verslag over Nieuws in uw omgeving ~ Doe zo veel
onderzoek als de tijd het toelaat ~
Wees moedig, maar niet roekeloos ~ Double
check bron nauwkeurigheid ~

Staat indien News (Alleen feiten) of Advies (Vermelding bias) ze niet mengen
Niet betalen voor een gesprek, informatie, gegevens (Audio / visueel) ~

Respecteer non verslagperiode van proeven (Court-Media) ~
Onafhankelijk laat niets zwijgen You! ~
Morele integriteit ~
Respect Treuren, Heartache & Loss ~

Leer, onderwijs & Kennis continuïteit ~
Niet verslaafd aan alcohol, drugs, gokken, pornografie geworden ~
Niet corrupt, wraakzuchtige of oneerlijke geworden ~

Alle media Code ( Publisher, Producer )
Breng accurate nieuws (Alleen feiten) ~ Present
Meningen (Vermelding bias) ~

Onderzoek Evil, corruptie ... ~
Huidige kennis gebouw informatie ~
Moedig moraal ~ Spread bewustzijn van 1GOD' is in de laatste
boodschap! ~

1 GOD Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn! alle Media 14.12.3.1
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Gebruik Wetgever Manifest als gids, anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen! ~ Gebruik geweld aan
mensen of dieren niet laten zien! ~

Heeft paring van mensen of dieren niet laten zien! ~ Gebruik onnatuurlijk gedrag niet tonen (Molesteren
Kind, zelfde geslacht, verward geslacht) ~

Laat Human naaktheid niet weergegeven in welke vorm dan ook! ~

Doe niets walgelijk, weerzinwekkend of misselijke niet tonen ~

Beantwoord deze vragen in elk verhaal:
Wie? Wat? Wanneer? Waar? Waarom? Hoe?

Voor de Glorie van 1GOD & de Goede van de Mensheid

1GOD wacht om van u te horen!
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JJJJ

Prayer media
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe zal ik nauwkeurig te
melden zonder angst of gunst Onderzoek moedig corruptie en misdaad
Endeavour te volharden het vinden van de 'Truth' Show betrekking tot
verdriet en lijden in de gemeenschap Houd het publiek op de hoogte van
het goede, slecht, gelukkig en triest voor de Glory of 1 GOD & de Goede van
de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt voor elke media opdracht!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
misleidende Media
Misleidende media probeert invloed publiek te manipuleren via 'newspolls'
Eg Print media claimt een miljoen lezers, heeft een Newspoll: 368 'ja' zeggen, 157 'Nee' zeggen. De
volgende dag voorpagina in grote zwarte vette staat:

Lezers Steun Yes! 365 uit een miljoen lezers ondersteund Ja. Bedrieglijk,
misleidend en oneerlijk, fraude!
Nooit meer nieuws polls!

Shun & Shame misleidend media de eigenaars en medewerkers.

ZERO TOLERANTIE misleidende MEDIA!
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Bad journalistiek
Headline: Opwinding als proef toont drug kon voortgang van de ziekte te vertragen! Geprezen als 'enorm
belangrijk', resulteert in een baanbrekende studie zijn eerste keer dat een geneesmiddel is aangetoond
dat de gevolgen van deze ziekte te onderdrukken. Dit is nep nieuws. Mocking zieke mensen. Dit artikel
geeft valse hoop. Het is een advertentie voor een farmaceutische entiteit.

Headline is misleidend! Het betekent echt dat dit geneesmiddel mogelijk beschikbaar in 15 20 jaar
zijn. Als deze beschikbaar is het te laat is voor de huidige patiënten. Als deze beschikbaar is zal het te
duur voor de patiënten zijn. Dit product vergemakkelijkt het ongemak. Het is geen genezing.

Het zal veel bijwerkingen waarvoor je andere drugs te hebben. Dit is de farmaceutische
marketing model: maken de vraag, maak herhalen's, niet te genezen.

Dit artikel is slecht journalistiek. Deze journalist wordt gebruikt als verkoper de vraag naar deze
geneesmiddelen te creëren.

Deze vorm van journalistiek eindigt. Dit type medium eindigt.

altijd VERSLAG SLECHT
GLITZ-Media
News Media fuseren met Entertainment Media & absorberen Gutter
Media creëren GLITZMedia ( een gruwel) !
Glitz Media corrumpeert News Media & bedriegt de consumenten door de presentatie
van Gutter Media & Entertainment Media-inhoud als nieuws! Glitz Media News
presenteert onvermeld bias, leugens, onbewezen feiten, fictie, mening, van horen
zeggen, misleidende opiniepeilingen, .. als News. Het toont minachting van het 'Fair,
Treuren, Privacy', ... Corrupt, Glitz Media News prostituees zich aan adverteerders,
hebzucht, sponsors, lobbygroepen, ..

entertainment Media is immoreel en trashy. Zij beroept zich op verdorvenheid, hebzucht, gore,
immoraliteit, naaktheid, pornografie en geweld, te vermaken.

Acteertalent bestaat uit ziet er goed uit naakt. Regisseurs, producenten en Tekstschrijvers zijn
'Pornografie Junkies en geweld addics! Story lijn bestaat uit verdorvenheid, hebzucht, gore,
naaktheid, onzedelijkheid, pornografie en geweld. Geen van de personages zijn geschikt als
Roll-modellen!
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Komedie: Regisseurs, producenten en scenarioschrijvers zijn 'Pornografie Junkies!
Acteertalent bestaat uit ziet er goed uit naakt. Story lijn bestaat uit saai, dom, nep lacht,
immoraliteit, naaktheid, zeep probeert te zijn grappig, niet grappig, ... Hij is een domme
sleasy idioot; SHE is lacherig prullenbak. Shun & Shame iedereen die betrokken is!

Drama: Regisseurs, producenten en scenarioschrijvers zijn 'Pornografie Junkies! Acteertalent
bestaat uit ziet er goed uit naakt. Story lijn bestaat uit verdorvenheid, hebzucht, gore, immoraliteit,
naaktheid, pornografie en geweld. Hij is een seksueel roofdier en of homoseksueel. SHE wordt
geëxploiteerd prullenbak; kinderen zijn overlast, problemen Curaçaose dochters. Shun & Shame
iedereen die betrokken is!

Realiteit: Regisseurs, producenten en Tekstschrijvers verzorgen voor mensen hebzucht!
Deelnemers corrupt, vernederen, prostitueren zich voor roem en fortuin. Story lijn bestaat uit
spelers die zijn corrupt, dwaas, bedrieglijk, walgelijk, oneerlijk, zichzelf vernederen, zonder
waardigheid, geld hongerig & Trashy! Shun & Shame iedereen die betrokken is!

Sport: Regisseurs, producenten en Tekstschrijvers tegemoet te komen aan de volkeren luiheid en
willen anderen kijken gewond raken! Story lijn bestaat uit herhaling van ongevallen, Assault,
Brutality, Pesten, Vechten, Fouten, ... Sport entertainment verzorgen voor luie He & She die liever
horloge dan fit te blijven. Wie tijdens het kijken naar dingen zich met ongezond eten & drinken. Ingesteld
voor Verslavingen: Alcohol, Drugs, Over het eten, gokken en roken! Shun & Shame iedereen die
betrokken is!

Glitz Media is een hoer te hebzucht, bedrieglijk, middelmatige, immorele (Hear- zeggen, insinuatie) ,
Globaal, de publieke opinie manipulator, een bedreiging (hacken

,

afluisteren van telefoongesprekken) om elke gemeenschap het bereikt. Glitz Media behoeften ontmantelen en de

eigenaars en medewerkers gehouden van elke vorm van media.

Glitz Media maakt gebruik van News Media & Gutter Media te bevorderen ontspanning een- voudig Media. De
gecombineerde Glitz Media creëren Beroemdheden.

BEROEMDHEID Media
Een Greedy-Media creëert Beroemdheden , valse idolen ... Greedy Media
creëert sportidolen (Afgoden) om tegemoet te komen ' HIJ'. Greedy Media pikt
veelbelovende sports deelnemer hypes van hun prestaties. De nieuwe Celebrity
Sports Idol volgt de ideologie van elitarisme waren er 1 winnaar en de
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rest van de concurrenten verliezers. De winnaar wordt een valse afgod overladen
met rijkdom en pracht van een decadente leisure gedreven kwaad samenleving.

Celebrity leven (Alcohol, verdorvenheid, drugs, feesten, geslacht ...)
ruïnes prestaties. Celebrity begint met behulp van pijnstillers, steroïden, stimulerende middelen,
... blijven winnen. Deze valse idolen worden dan gepresenteerd als rolmodel voor jonge
mensen. Winnen is elitair, elitarisme corrumpeert en daaruit voortvloeiende rijkdom leidt tot
uitwassen van immoreel ongezond gedrag. Celebrity begint te verliezen wordt gedumpt door de
media en de samenleving.

' Hij is die volgen verafgoden Greedy Media sport idool Beroemdheden hebben de looptijd
van 5 jaar oud en zijn ongeschikt om een vader te zijn. Beledigend 1GOD! Wees niet een
'idioot' of belediging

1GOD.

Greedy Media creëert Royalty (Erfelijke Tyrants, kwaad, de oorzaak van de rijkdom
apartheid, injusted, ..) & Entertainment idolen
(Afgoden) om tegemoet te komen ' ZE'. Greedy Media maakt gebruik van fictie, hacking, halve
waarheden, geruchten, leugens, insinuatie, stalking, foto
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(video) journalistiek, om glanzend, glittery, roddels over beroemdheden voor Trashy presenteren ZE.
Deze valse idolen worden dan gepresenteerd als rolmodel voor jonge mensen. Celebrity begint te
verliezen hun aantrekkingskracht wordt gedumpt door de media en de samenleving. SHE's die
volgen, verafgoden Greedy Media Beroemdheden. Velen hebben schreeuwen, driftbui past
wanneer zij een beroemdheid te zien. Ze zijn ongeschikt om een moeder te zijn.

Greedy Media criminelen verandert in VIP creëren idolen (Afgoden) voor de
onwetende, lichtgelovige, moreel zwakke en wanhopige mensen (Niets om voor te
leven, verworpen door een harteloze egoïstische Society) . gedrag Greedy Media
toont minachting en probeert om corrupte regering, Courts & juridisch-systeem.
Greedy Media zorgt ervoor dat de criminaliteit niet betaalt. Betalen voor interviews corrupt
is, crimineel, MEVROUW / R4 !

Veel te zacht over criminaliteit

De overheid is nobbled.

'11, 000 criminelen gaan gratis'
Greedy Celebrity Media (Gutter Media voor trashy middelmatige mensen) moet worden
gemeden & put out of business. X personeel worden niet herplaatst in Media! Vervolgen
Greedy-Media: MEVROUW- R6

Vrije Toespraak met morele bedwingen !!!
Beroemdheden zijn geen nieuws. Ze zijn trashy roddels.
Media die trashy gossip publiceert. Is moreel bancrupt. Het wordt gemeden,
beschaamd, verantwoording afleggen.

Einde.
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