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Sermoia:
Karitate faltsuak!

Ongi etorri 1 gurtzeko mundu
zoragarrira Jainkoa!
Kontuz berri txarrak! Ongintzak bahitu dituzte! Anti komunitatearen
aurka 1 Jainkoa irabazle harrapari parasitoak! Hau amaitzen da!
Ongintzazkoek premia duten pertsonei laguntzen diete! Jendeak zorretik ateratzen laguntzen dute.
Lagundu jendeari menpekotasunak saihesten (kreditua, zorra, jokoa, ..)...

Orduan, kriminalen aurkako komunitatearen aurkako ustelkeria 1 Jainkoa
Gobernuak mailegu marrazoen jokoa parasito harrapari irabazlea aurkeztu zuen.

Jendea zorpetzea (kreditu txartelaren dohaintzak). Jokoa bultzatzea(bingoa,
loteriak, ...), jokoak familiak suntsitzen ditu. Komunitatea lapurtzea
sustatzen dute(zerga kenkaria dohaintza). Zergak behar dira errepideetako
ospitaleetako eskolak ordaintzeko ....Hau amaitzen da!

Kreditu txartelen dohaintzak bultzatzen dituzten ongintza txarrak dira.
Karitate faltsu hauek jendea zorpetzen dute. Hau da(...)inmorala, gaiztoa,
ongintzazko karitateentzat. Karitate faltsu hauek (ez eman haiei) itxita
daude. Jokabide inmoral txar hori errazten duen gobernua ordezkatzen da.
Custodian Guardian kreditu txartelen aurka! Kreditu txartelen
hornitzaileak legeztatutako mailegu marrazoak dira. Kredituak pertsona
onak zor-esklabo bihurtzen ditu jazarpenak, jazarle zor-biltzaileak
beldurtuz!Legeztatutako mailegu marrazoen eragiketak baimentzen
dituzten gobernuak ordezkatzen dira. Mailegu-marrazoen eragiketa
guztiak amaitzen dira zor guztiak bertan behera uzten dira.

Jokoa erabiltzen duten ongintzazkoak (bingoa, loteriak, ...) dohaintzak lortzeko gaiztoak
dira, moralki porrot egiten dutenak. Jokoa gaitza da, mendekotasuna dakar.
Gehikuntzak delitua eragiten du. Adikzio desesperatuek edozer egiten dute beren
aholkularitza finantzatzeko. Menpekotasunak familiak suntsitzen ditu ...Jokoa erabiltzen
duten ongintzak itxita daude (ez eman haiei). Karitate faltsu horien administratzaileak
eta sustatzaileak errudunak dira mendekotasunak sortzeaz eta auzipetuta dauden
adikzioa sustatzeaz,ANDEREA R7. Jokoa onartzen duten gobernuak ordezkatzen dira.

Zerga kengarriak diren dohaintzak baimenduz! Gobernu kriminal ustela
komunitateari lapurretan parte hartzen ari da.Zerga kengarrien dohaintza
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zerga saihestea dira! Zerga saihestea komunitate bati lapurtzen ari da! Zergak
beharrezkoak dira, beraz, Gobernuak bere herriarekiko dituen itxaropenak bete ditzake.
Zergak ordaintzea saihesten duen jendeak ez du zerbitzu publikoak erabiltzeko
eskubiderik(hezkuntza, osasuna, parkeak, pentsioak, errepideak, garraioa ..). Zerga
saihestea delitua da: ANDEREA R6

Gobernu kapitalistari ez zaizkio kontuak eta gastuak gustatzen. Gobernu hauek
ongintza zibilak, moralak, ongizate eta ikerketak karitateen esku uzten dituzte!
Gutxienez finantzatutako ongintzako erakundeek dirulaguntzak jasotzen dituzte eta
zerga-izaera murrizgarria dute.Horrela jokatzen duten gobernuak ordezkatzen dira!
Kideek gobernuko eskubide guztiak galtzen dituzte. Ez dute gobernatu, beraz,
dagoeneko jasotako eskubide guztiak itzuli behar dituzte. Betebeharra uzteak
birgaitu behar du,ANDEREA R6 gobernu horretako kide bakoitzarentzat.

Laburbilduz!
Karitate faltsuak dohaintzak biltzen ditu jendea zorpetuz (kreditu
txartela), adiktu bihurtuz (jokoa), komunitateari lapurreta egitea
(zerga-kengarritasuna)! Hau amaitzen da! Zero tolerantzia karitate faltsuen aurrean! Zero
tolerantzia gobernuarekikoANDEREA R6 aukera ematen dutenak, karitate faltsuak sustatu!

Milaka urte gaiztoak amaitzear daude.
Izan Ona

Zigortu gaitza

1 Jainkoa begira dago!

CG-k ez ditu kreditu txartelak, jokoak, zerga kenkaria onartzen! CG zaindu,
partekatu, boluntario izan! -Ren aintzarengatik 1 Jainkoa eta Gizateriaren ona!
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