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SHUN & Shame

CADEIA of Evil
O egoísmo, a ação ou motivo de uma pessoa carente de consideração para outras
pessoas. Uma pessoa preocupado principalmente com o próprio ganho pessoal ou lazer. O
egoísmo é causa e efeito das 7 elos da

Chain of Evil: Ganância > exploração > Riqueza > Desperdício >
Elitismo > Apartheid > Injustiça .
Os 7links tem muitas ligações de mutação do mal: desporto celebridade ~ Provedor de crédito ~ embalagem
enganosa ~ Estado ~ Propriedade estrangeira ~

franquia ~ propriedade livre e alodial ~ Globalização ~ Shopping ~ Evasão fiscal ~ imerecido
~ União ~ Universidade ~ Caridade ~

The Chain of Evil é uma doença comunidade
Uma doença com os sintomas do egoísmo, a corrupção
e injustiça. É uma doença generalizada. É este o seu
comunidade?
A bem de vida da comunidade local tem desabrigados (Dormir em
contentores de lixo) mal alimentado (Comendo lixo) & lutando (Intimidado
assediado, e perseguido por cobradores de dívidas) pessoas. Muitos de
seu povo ir sem
as necessidades de necessidades diárias (Alimento comestível, água potável, roupas decente e
acessível, confortável, abrigo seguro) . Essas pessoas carentes vivem na miséria, que muitas vezes
leva ao abuso de substâncias

(Fumo, álcool e substâncias alucinógenas) .
Esta é uma comunidade egoísta vivendo o 'Chain of Evil' e não o seu
dever de decência humana. É este o seu comunidade? Se assim é o
seu dever de mudar as coisas. Não fazer isso é imoral é mal é Anti 1 DEUS.
Mal precisa de ativos remoção & enjaulamento: SENHORA/ R6

1GOD está à espera de ouvir de você!

SS

SSS

Cadeia do Mal -Oração
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querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-tutor (1 st nome)
Os pedidos de ajuda com mantendo os membros responsáveis da Cadeia do Mal

Solicita que Cadeia de membros mal ser punido agora e no Afterlife Solicita Cadeia de
membros mal, Reviva-Bad por 7 Generations Deixe o bom prosperar & Chain of shrivel
Mal Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade
Use esta oração cada vez que você encontrar um membro da Cadeia de Evil: Pessoa,
associação, corporação, Organização, Governo, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
GANÂNCIA > A 'Chain of Evil' começa quando uma pessoa, um grupo,
organização ou governo egoisticamente desejam ter mais (Coisas
materiais, inflyence, poder) que qualquer outro indivíduo, grupo,
organização ou OVERNO.
Ganância é propriedade privada, alegando que a propriedade intelectual, doações dedutíveis,
negativo-engrenagem, Freehold, evasão fiscal, especulando, trabalhadores que exploram (Emprego
casual, escravidão, menor de idade, mal pagos, insalubre, horas extras não pagas, inseguro,
trabalhar mais e mais rápido) .

Ganância é propriedade privada (capitalismo) . A propriedade privada não implica partilha. É
elitismo arrogante. A propriedade privada dos bens e propriedade intelectual da (IP) termina. ativos
domésticos e 'I-P' são transferidos (Sem compensação) a Shire'. As empresas são
convertidos (Sem compensação) para ' cron ' ( Run comunidade não Owned para o lucro) !

Ganância é especular (jogos de azar) que os valores dos ativos, os preços, os rendimentos de capital
será cada vez maior. Especulando artificialmente aumenta os custos e dívida de crédito (Usando
outros povos dinheiro) resultando em redução de acessibilidade. Especular é Anti Comunidade, imoral
e extremidades! Negativo engrenagem & Freehold são canceladas! Futuros & Bolsas de Valores estão
fechadas! Trading & cobertura acaba!

Ganância é Tax-avoidance (Imposto de doação dedutível, minimizando imposto, abrigo de
imposto) , Roubando a comunidade. Tax-avoidance um crime,
SENHORA / R6 . Imposto de doação dedutível é a corrupção. Dedutível do imposto
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doações fim, extremidades fiscais minimizando, regiões abrigo de imposto são fechadas!

Ganância cria riqueza Apartheid! Riqueza-Apartheid é a principal
causa de Em juízes! Riqueza Apartheid & Injustiças são imorais,
Anti Comunidade, Anti 1GOD End Riqueza Apartheid Agora

!!!
Ganância está explorando trabalhadores. Bosses especulação gananciosos usar:

A Slave credo motorista: emprego casual, escravidão, menor de idade, mal pagos, insalubre,
horas extras não pagas, inseguro, trabalhar mais e mais rápido. O motorista credo Slave é
imoral, insalubre (Acidentes, o stress, a morte) & Anti social. Bosses que se aplicam partes ou a
totalidade do credo Slave-piloto começa, SENHORA / R6 .

Não apenas os indivíduos são gananciosos. A globalização é Profiteering & Greed. A globalização
tem sido sequestrado por Profiteers Greedy a ser utilizado para sua comercialização vendendo
Pyramid (Livre comércio) para manter os lucros crescendo até que se esgotem dos países e
recursos. O livre comércio é a globalização impulsionada por empresas multinacionais exploração
do trabalho e minar o governo. Termina DE LIVRE COMÉRCIO

DEVE FAZER :
V

Leva de Ávido
Dar ao CARENTE
Confiscar sem qualquer compensação do Ávido todos os ativos
(Pessoais, comerciais ..) , direitos (Seguro de vida, super privada, propriedade ..)

Faixa Ávido de todos os seus títulos (Hereditária, honorário, profissional) .

Negar Ávido posições de liderança (Tira-los de posições de liderança
existentes ..) .

Publicar seu nome e imagem (Internet, Townhall shamewall ..) .
Punir Ávido gaiola eles, SENHORA/ R6 .
Opor Ganância, Globalização, Freehold, propriedade estrangeira, a apropriar, direitos
autorais, patentes, a propriedade privada, Estate ...
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exploração > desejo egoísta se torna realidade, enganoso e
desonesto, indiferente, imoral aproveitando outros, gainng uma
vantagem sobre eles
(Sobrecarga, informações privilegiadas, de cobertura, publicidade enganosa, fraude,
explorando as fraquezas humanas e ignorância, trabalho escravo, especulando, a
corrupção) . SENHORA / R6

Exemplos de Anti-1GOD & Anti-Humanidade Profiteering:
Enganoso-embalagens implica o downsizing conteúdo do pacote, mas não embalagem, para
aumentar o lucro.

Overchargingentails aproveitando uma escassez de oferta.
fixingentails Preço pertencentes a um cartel, de modo a maximizar o lucro.

especuladores (Imobiliária) dirigindo-se para casa acessibilidade negando famílias
lutando uma casa. Aumentar Favelas e falta de moradia.

Chantagem assembler multi nacional no 'País A' quer benefícios e isenções fiscais
de 'Government A'. 'Governo A' se recusa! Assembler pede 'Governo do País B'
este Governo compromete-se a demandas. Assembler fecha produção em
trabalhadores País A. Sacks se move para 'País B'. o

lucros são enviados para casa e pagos
como bônus para executivos

(criminosos) & Dividendos aos
accionistas (parasitas) .
Como uma empresa multinacional (Ameaça criminosa a comunidade, soberania e riqueza) opera;
tira Países Estrangeiros de seus recursos, riqueza

(Produtores primários, imobiliário) & propriedade intelectual (Invenções, know-how, patentes,
marcas registradas) com a ajuda do governo corrupto
Obter apostilas, liberdade fiscal e mão de obra barata usando chantagem. UMA
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governo é dito que se ele não capitular às demandas multinacionais eles vão
encontrar um governo que faz atender suas demandas
(chantagem) E mover o seu funcionamento. Eles usam seu Governo corrupto para intimidar
ou desestabilizar outro Governo estrangeiro. Para trazer a mudança que beneficia a
multinacional. Se isso não funcionar, eles têm causa provável país de origem invadir.

A maior ameaça para a democracia são de
multinacionais
DEVE FAZER :

Retirar da Profiteering
Deres esmola
(Veja Greed deve fazer) Processe Profiteer : SENHORA / R6

Substitua-a propriedade privada com, cron ( Run comunidade não tem fins lucrativos Owned) !

desmonte Multinacional (A cron de) processar CEO, diretores, proprietários: SENHORA / R6

especulação END processar Profiteers: SENHORA / R6
RIQUEZA > A ganhar uma vantagem sobre os outros
acumula grandes quantidades de coisas material,
influência e poder

(Jóias, Imóveis, Luxo, Servos, posições de poder,
governo) SENHORA / R6
A riqueza é acumulada em 3 maneiras:

' Chain of Evil', 'Desonestidade',

' Estado'.
trabalho honesto duro não traz riqueza!
trabalho honesto duro é bom para o corpo & alma.

A riqueza é Anti-Comunidade, não merecia e não é aceitável
Ser rico é predatória atrair outros predadores que querem
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também para ter riqueza de qualquer maneira que puderem. Ricos tentando aumentar sua riqueza e ou
mantê-lo vai fazer qualquer coisa, incluindo: suborno, intimidação, evasão fiscal, fraude, matar, mentir,
roubar.

Governo corrupto comprado e controlado pela mudança Wealthy as leis para
criar " Injustiça ". Esta injustiça é Anti 1GOD !!!
Governo corrupto e injustiça são substituídos. Ricos são responsáveis: -Ativo
despojado & SENHORA / R6 .

Riqueza a principal causa do mal!
US Bankers Creed: Apenas pobres e necessitados imposto pagamento.

Contador pay ricos e evasão fiscal.
Banqueiros, ricos e contadores! SENHORA / R6
A pesquisa mostra lutando, pay pobres e necessitados mais
para tudo. Wealthy obter descontos por volume e brindes. SENHORA
/ R6 : para ricos!
Apenas pobres e necessitados são enjaulados. advogado get ricos.
Se for necessário, por corrompido, o governo pro- tecção. SENHORA / R6 :
Governo corrupto, rico!

Ricos são a principal causa de imoralidade, a pornografia e outras perversões!
Ricos são a principal causa de poluição e lixo!
Wealthy acreditam que são mais merecedores do que outros, a criação de elitismo e riqueza
apartheid! Wealthy querendo manter e / ou aumentar a sua corrupta e suborno governo riqueza
para trazer para fora em apenas lei!

multas de pagamento rico. Needy & Poor ir para a prisão.

Ricos são parasitas, o 'Chain of Evil'! Ricos são responsáveis por seu anti-social,
Comunidade Anti & Anti 1GOD comportamento!
Ricos são bem despojado, processados, Reabilitado: SENHORA/ R6
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Após a reabilitação, ricos não estão autorizados a possuir quaisquer bens!

Eles trabalham para a Comunidade, 1x wmw até que eles morram!

Nota! Ricos não têm direito a pensão de velhice! Eles têm que trabalhar até
morrer!

Wealthy uma ameaça Comunidade e Meio Ambiente

Ninguém merece ser rico !!!!!!!
DESPERDÍCIO > mentalidade humana não consegue lidar muito de nada (Coisas
materiais, influência, poder)
resultando em imoralidade e resíduos. Human-design implica a vontade de sobreviver. Para
sobreviver a adversidade e constrições precisam ser tratados. Esperança (Sonhos) & Justiça

(Prestação de contas) estão lá para ajudar! Diminuindo Hope & corrompendo Justiça ameaçar a
segurança e sobrevivência!

Exemplos de anti 1GOD & Resíduos Anti-Humanidade:

Muito dinheiro_ cumpre sonhos. Ficando sem sonhos a realizar _ leva ao tédio,
excentricidade, vícios, a imoralidade, a criminalidade, ... SENHORA / R6

Muito dinheiro_ leva a ganhar influência indevida em uma sociedade que idolatra Dinheiro &
os resíduos que gera. influência dinheiro é corrupto, tornada possível por uma sociedade que
se prostitutas para a riqueza & Waste!

Muito dinheiro_ leva a desperdiçar dinheiro em não essenciais:
Álcool, Drogas, Antiguidades, esportes celebridades, jogo, sexo imoral, jatos, jóias,
mansões, limusinas, dieta pouco saudável, Coberturas, Vaidade, Yachts, ...

Muito dinheiro + indevida influência = Potência. Poder ganharam desta forma é corrupto!
Poder corrupto se transforma em injustiça e tirania.
extremidades, tirania SENHORA / R7 .

Muito dinheiro desencadeia a 'Hoarding-instinto'. Mantenha o que eu tenho e acumular
mais! O que é meu é meu, o que é seu Eu quero qualquer
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o caminho que eu posso. Eu quero tudo isso! O suficiente nunca é suficiente e eu não estou indo para
compartilhar!

Riqueza acumulada wantsprotecting de outros especuladores gananciosos e Governo Justiça
Social. Doações dedutíveis para os membros do Parlamento garantir que eles entendem que
eles representam. Outros especuladores gananciosos são atendidos através do engano,
desonestidade, o bullying ... Competição & politians involuntários estão expostos,
desinformação, rumores, o bullying campanha de mídia.

Poder uso ricos para assegurar leis existem para protegê-los do pagamento de impostos, tendo
as perdas e quando eles têm perdas que são socorridos pelo governo corrupto (US Wallstreet,
China, Reino Unido cidade de Londres ..) . Ricos não pagam impostos ainda obter o benefício de
cada coisa Governo fornece. Ricos são Parasitas, desperdiçadores de riqueza comunidade sobre
os não essenciais e açambarcamento SENHORA / R6

apoio Wasters & Hoarders ricos Globalização. Eles operam paraísos fiscais estrangeiros
foram eles estacionar o seu whealth. Todos os paraísos fiscais são fechadas & Asset
despojado, o seu Governo está enjaulado, SENHORA / R6

Tome de Wasters Dê à Comunidade
DEVE FAZER :
(Veja Greed deve fazer) processar Wasters : SENHORA / R6

Opor & Fim:
Imposto ~ Estate paraísos Globalização ~ Privada ~ livre
comércio ~ propriedade ~ das Nações Unidas
ELITISMO > Tendo muito, leva a um acreditar na infalibilidade (Sendo melhor e mais merecedores
do que outros) . Elitism significa basicamente (1 pessoa ou um grupo acreditam que eles são
melhores do que o resto, merece mais não-essenciais, mais respeito, mais direitos ...) arrogância
egoísta. raças Elitismo: Ambição, ganância, apartheid, arrogância, corrupção, a discriminação, a
desonestidade, mentira, inveja, desconfiança, a injustiça, a exploração, o abuso de substâncias,
o egoísmo, os vencedores. ..
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Exemplos de anti- 1GOD / Anti-Humanidade Elitismo:
Elitistas conspiram para se dar privilégios adicionais em detrimento de todas as outras
pessoas. Que é a discriminação e exploração dos outros com a finalidade de
auto-gratificação. Elitista é arrogante egoísta anti comunidade, inaceitável. VERGONHA-los,
evitá-los !!
elitistas (Azul-sangues, monarcas, rico e megalomaníacos) acreditar por causa de sua
criação que nascem para governar organizações e países. Sangue azul * s, monarcas,
ricos e megalomaníacos apoiar na criação que é ruim para specie (genes defeituosos) .
'Arrogância doente'. Guardiões de custódia opor hereditária: tirania, riqueza, posição e
poder.
* sangue azul do esgoto de um corpo humano. do sangue azul são membros inferiores da
espécie humana. A menos adequado para levar.

As universidades são arrogante elitista corrupto. Eles são usados como atalho para a riqueza e
poder. Corrupt 'Old Boys de rede'. Desperdício de recursos comuni- dade e timewasting por
estudantes (Graus irrelevantes, muito tempo livre, excesso educadores ..) ! Undergraduates
sem experiência de trabalho estão em excesso. Fechar universidades.

Jogos Olímpicos (verão inverno) são elitistas, corrupto, desperdício e desonesto. Eles são
entretenimento elitista (1 vencedor e muitos perdedores)

Criando enorme dívida para 'Shire' para entreter o bem-off! Anular Jogos Olímpicos
e fechar COI.
Olimpo do não são campeão, herói do, ídolo ou rolo modelo de. Eles são egoístas gananciosos
carga, parasitária para a comunidade. Eles torturar seu corpo, ao longo do exercício, o uso de
suplementos legais e illigal. Mais tarde na vida eles são um fardo para o sistema de saúde da
comunidade. Eles desperdiçar recursos da comunidade escassos para a formação e instalações
olímpicas, infra-estrutura. Substitua Governo que gasta em Olimpíadas!

Competitivos desportos profissionais são elitistas, corrupto,
desonesto. Suportado pelo Media gananciosos trashy imorais
criando e eliminação de celebridades do esporte. este
entretenimento

é patrocinado pelo vício provedores
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(Álcool, jogos de azar, fumo) , Levando a batota, jogo, uso de abuso corpo e mente
alterando substância, criando rollmodels inadequados ... Custodian Guardião opor
esportes competitivos.

Universo de Custódia Guardiões acreditam que cada pessoa é um herdeiro
conjunta de todos os recursos naturais, invenções e IP
(propriedade intelectual) , Possibilidades e oportunidades Accu passado mulado &
presente (Justiça social: distribuição igualitária de todo o antes mencionado para todas
as pessoas) .
Justiça social é uma 1GOD dado certo. Elitismo é justiça social anti, Anti 1GOD. Elitismo é
imoral, criminoso e inaceitável. Leis servem a maioria. Leis minoritários que beneficiam
elitismo são corruptos, injusto e são substituídos. Os governos que incentivam e nutrir elitismo
são impróprios para governar. Eles são substituídos e processados: SENHORA / R6

DEVE FAZER :

Sucatear Elitismo > Estabelecer igualdade sem
dando compensação!
escolas elitistas tornar-se escolas públicas!

hospitais elitistas tornar os hospitais públicos!
habitação aposentadoria elitista transferência é a Condado casa de repouso!

praias particulares tornar praias públicas!
Clubes de golfe são transformados em hortas!
universidades são transformados em cron capelas trabalho!

Olímpicos & Sport Arenas competitivas são demolidas!
troféus elitistas e registros são destruídos pela Condado !
clubes privados de qualquer tipo, tornar de domínio público!
propriedade livre e alodial torna-se comunidade Condado propriedade!

Propriedade privada é transformado em cron !
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Hereditária-Tirania torna-se MultiChoice livremente comitê eleito!
APARTHEID > O ' tem tudo' discriminar, olhar para baixo e humilhar o ' Não
têm de ( riqueza Apartheid) .
Riqueza Apartheid é a distribuição desigual da riqueza comunidade!
distribuição desigual da riqueza é imoral, Anti 1 DEUS! Riqueza Apartheid é injusto, um
crime: SENHORA / R6
Aumento da riqueza Apartheid aumenta o risco de segurança para a comunidade. Quanto
mais rápido a distribuição desigual da riqueza comunidade evolui o mais provável são
anarquia e desordem civil!

Riqueza Apartheid é inaceitável e que o final do!
Exemplos de anti 1GOD & Anti-Humanidade Riqueza Apartheid:
Estado está passando sobre a riqueza, posição e poder crescente riqueza Apartheid. Por exemplo A

propriedade privada e, Dynasties' monarquistas ... deste fim!

Globalização as nações ricas intimidação (Bloqueio, aperto de crédito, derrubar o governo,
sanções, invasão) pobre e lutando nações em vender os seus recursos de forma barata. Multinacionais
especulação Conglomerados chantagear os países pobres. Para que eles possam explorar suas
pessoas pobres como o trabalho infantil e trabalho escravo trabalhando longas horas, inseguros,
mal pagos, insalubre .. deste fim!

salário desigualdade a principal causa da riqueza Apartheid! Por exemplo, para cada 1 $ um
trabalhador US recebe o maior ganhador de salário pago é pago 13 $. Quanto maior a escala você vai
chutar os 'benefícios' mais in & escalões de topo também terá 'regalias'!

benefícios incluir: seguros (Saúde, dental, proteção de renda, a vida ...) ; creche criança,
benefícios de aposentadoria, estudo reembolso, licença por doença, férias, licença de serviço
longa ... perks: levar veículos casa, cartão de crédito, pago: viagens, hotel, restaurante visitas,
atividades de lazer
(Golfe, ténis ...) , artigos de papelaria, Contador (evasão fiscal) ; ... Benefícios e Vantagens aumentar ainda
mais os salários desigualdade. Para cada mais alto funcionário pago, 20 trabalhadores que trabalham duro
pode ser empregado.
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Expansão Riqueza Apartheid uma via rápida para Injustiça!

Deve fazer:

Fim riqueza Apartheid
Estabelecer riqueza Igualdade
Estado: passando sobre a riqueza, posição e poder, termina! Ativos tornar Receita Geral! Itens
pessoais e Conhecimento-Continuidade são repassados (Estado) ! Nota! Aceitando riqueza,
posição e poder, também

implica herdar culpa e passivos.
Globalização: As multinacionais são processados ( SENHORA / R6 ) &

desmontado para se tornar locais cron ! Governo que suportam a globalização são
substituídos e responsabilizados, SENHORA / R6 .
Propriedade privada: termina! Comercial (Pequeno, grande, multinacional) tornar-se cron
! transferência Domésticos ' Condado ' !
Lucro: termina! Breakeven sem fins lucrativos se aplica!

salários: desigualdade é substituído pelo Depositário guarda wmw !

TOLERÂNCIA ZERO PARA APARTHEID RIQUEZA
INJUSTIÇA > Os 6 ligações anterior na cadeia de chumbo mal à corrupção do sistema
legal e Injustiça (Nomeação, Bad Direito, Direito Corrupt, Estate, a propriedade
privada, a apropriar, auto-regulação, evasão fiscal ...) .

Injustiças criança: surra, implorando, molestar, trabalho, pedofilia,
prostituição, soldado, homem-bomba, ..
Injustiças criança são a pior forma de injustiça, uma falha comuni- dade. Ele
termina! Culpados sejam responsabilizados!
Mulheres Injustiças: violência doméstica, diferenças salariais, estupro,
prostituição, religiosas, assédio sexual, escravatura ... Mulheres
Injustiças, uma falha comunidade são abordados! Culpados sejam
responsabilizados!

Injustiças comunitárias: Ganância, Profiteering, Riqueza, Resíduos,
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Elitismo, Riqueza Apartheid. Comunidade Injustiças são abordados! Culpados sejam
responsabilizados!

Bad Lei Injustiças: Freehold, Direitos Autorais e Patentes (Propriedade intelectual) ,
Privatização de serviços, imposto de doação dedutível ... Bad Lei for revogada! Revogação
é retroativa a 0.1.1.1 . (01.01.2004) Novas Leis são retroativos. practioners má lei são
processados.

Corruptos Lei Injustiças: Double Jeopardy, barganha, imunidade diplomática,
Immunity, estatuto de limitações, Privilege,
... Lei corrupto é revogada! Ele é retroativo a 0.1.1.1 . (01.01.2004)
Novas Leis são retroativos. practioners má lei são processados.
Injustiças religiosos: celibato, a circuncisão, exorcizar,
perdão, abuso sexual, pedofilia, privilégio sacrefice,
discriminação das mulheres ...
Denunciar, Shun injustiças religiosas e tornar
Custodian-Guardião! Segure clero responsável.
Injustiças de governança: Assassinato, tortura, corrupção,
execução, invada, apartheid riqueza, tirania, ... Substitua
tirania com múltipla escolha 1ª passado Comitê livremente
eleito o post.
Processar tirania, Governança que assassina, executa, invade,
tortura é mau é substituído & enjaulado , SENHORA / R7 . Corrupt &
Riqueza Governança Apartheid é substituído e processados: SENHORA
/ R6

Riqueza Apartheid, injustiças: Multas, corpos auto-regulada, ...
Injustiça é quando multas são emitidas em vez de Reabilitação. As multas são emitidas
para proteger a 'têm muito, as pessoas no poder, ..
2 indivíduos multado US $ 300 para cometer o mesmo ato ilegal. 1 está em US $ 300 por semana
de bem-estar mão-outs. O outro é de US $ 300 uma renda hora. O pobre perde uma semana de
pagar, não pode pagar as contas, não tem dinheiro para comida. Ele não pagar a multa vai para a
prisão em seu lugar. O pagamento rico é a multa e imposto deduz o bem. Esta é a riqueza
apartheid injustiça. Isso acaba! As multas são substituídos por Reabilitação.

Uma pessoa obter de mortos no trabalho. corte de custos Gestão resultou em um ambiente de trabalho
inseguro. O negócio é multado em US $ 100.000. ment GESTÃO DE despede um trabalhador humilde
pago. Gestão recebe bônus. Escrever um off bem como um expence. Currículos corte de custos para
compensar a perda de
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o expence. Para garantir lucro aumenta e bonificações de executivos são pagos. Esta
injustiça Termina! Gestão é responsabilizado! Gestão recebe Reabilitação de longo prazo. O
negócio está fechado até que todas as questões de segurança foram resolvidos.

profissionais (Contador, cirurgião ..) são membros de 'auto regulação corpos'. Estes
protegem incompetentes, membros sem lei de enfrentar Justiça. Eles também ajudá-los a
rippoff seus clientes. Esta injustiça Termina! corpos auto-regulada estão fechados. Justiça
retornos.
corpos auto-regulada são criados por governo preguiçoso corrupto. Isso é muito corrupto,
porque eles são subornados por grupos de interesse, governar em seu nome e não as
pessoas. O Governo preguiçoso não quer a responsabilidade de governar, supervisão e
execução. Governo que estabelecer ou permitir que os organismos auto-regulada é substituído
e responsabilizados.

Cada pessoa tem uma injustiça moral e civil-Duty ao fim. Segure organizações pessoas,
responsáveis Governo que são a causa e efeito de injustiça. SENHORA / R6-R7

TOLERÂNCIA ZERO para INJUSTIÇA
Os elos da 'cadeia do Mal' são expandidos por muitos linketts:
desporto celebridade ~ Provedor de crédito ~ embalagem enganosa ~ Estado ~
Propriedade estrangeira ~ franquia ~ propriedade livre e alodial ~ Globalização ~

Shopping ~ Evasão fiscal ~ imerecido ~ União ~
Universidade ~ Caridade ~

celebridade do esporte faz parte da cultura da Cadeia de mau.
Corrupt ganância elitista e entretenimento com fins lucrativos. Entretenimento para beneficiar o
entediado ocioso ricos. Alguns desporto celebridade é usado para desviar a atenção sob
privilegiada longe de perceber como explorado elas realmente são.

Esporte Celebridades, artistas elitistas que fazem qualquer coisa para ganhar, quebrar
recordes e ser adorado (Idolatrado) . A necessidade de participantes do esporte para obter o
reconhecimento elitista + Sponsors'

(Profiteers ávidos) & Media trashy cúmplices criado uma abominação: ' celebridade
do esporte '.
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esportes celebridades participantes, são pagos (Directamente, patrocinado, bolsas ..) animadores
profissionais. Futebol Australiano, auto competência, beisebol, basquete, boxe, xadrez,
críquete, ciclismo, golfe, Icehockey, Gran Prix, grelha, Yachting, rugby, Horseracing,
Corrida de Motos, ténis, jogos olímpicos, Olimpíadas Pará, futebol, natação, Jogos
Olímpicos de Inverno , Luta livre...

desporto celebridade precisa de instalações propósito de compilação (Hall, Estádio ...) , a infraestrutura (Ferroviário,
rodoviário ..) . Isto desperdiça recursos da comunidade e muitas vezes cria a longo prazo (Condado) dívida.
Estas instalações são um fator de desperdício de energia e criar um monte de lixo. Parar de construir
essas instalações e demolir existente. Estes eventos fornecer entretenimento, álcool, Cola, outras bebidas
doces, Jogos de Azar, alimentos não saudáveis (Gorduroso, gorda, salgado) muitas vezes acompanhada
de violência (Vandalismo, agressão, raiva, atirando objetos ..)

Evento de criar um monte de lixo (Garrafas, alimentos, papel, plástico, latas)

precisando armazenar (Landfil) . Gambling leva ao crime: Traindo
(Nobling, cordame de resultado ..) , Intimidação, chantagem, violência.
desporto celebridade uma das principais causas do Shopping Addiction. Marketing cria demanda
usando lealdade aos ídolos locais (Esporte Celebridades) para conduzir o vício de compras (Engrenagem,
lixo, paraphenelia) . Você é um tolo pagando demais para roupas e calçados! Fãs se comportar
como Zombies
(Sem sentido) .

desporto celebridade Os patrocinadores através aumenta vícios: Álcool, tabaco,
jogo, compras, drogas ... Esses vícios são um fardo para indivíduos, famílias e
comunidade.
Esporte Celebridades são mídia gananciosos criações para aumentar os lucros para si e outros
especuladores gananciosos (Prestadores de jogo, lojas de comida lixo, os fabricantes de álcool,
fabricantes fumadores, pornografia, prostituição ...) . Uma vez que a popularidade de uma
celebridade diminui elas são descartadas e substituídas por uma nova celebridade.
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A necessidade de permanecer popular, para ganhar, leva Esporte Celebridades para explorar o seu
lado negro. Imoralidade (Adultèrio, nudez, pornografia) é usado para ganhar atenção. abuso de
substâncias (Álcool, fumo, drogas, esteróides) é usado para o stress e manter-se performances. The
Greedy inútil Media usa esse comportamento para aumentar os lucros e, eventualmente, para
despejar a celebridade que eles criaram.

Usando Esporte Celebridades como modelos e ídolos de rolo, é inaceitável.

Esporte Celebridades são falsos ídolos que eles insultam 1GOD. Educadores que promovem o
desporto celebridade são substituídos. Os pais que permitem que seus filhos para jogar
celebridades esportivas & Sport culto celebridades são irresponsáveis maus pais. esses maus pais
da reeducar Comunidade.
O esporte é entretenimento de lazer um passatempo não funcionar. Preguiçoso (idiota)

bolsa de estudos do estudante universitário de get (esporte) . Universidade, patrocinadores e mídia trashy
criar preguiçoso, burro inútil Esporte Cebrity. Universidade é fechado, Patrocínio termina, fecha Mídia trashy,
celebridade esporte consegue um emprego de baixa remuneração. Não há lugar para as pessoas mídia
esportiva em mídia.

End celebridade Esporte demolir locais ...
Substitua com a participação do público actividades comunitárias de lazer.

redit C Fornecedor , P redator - le nd er, Lo um - tubarão concessão de crédito (Cartão,
empréstimo, hipoteca) para o lucro é o empréstimo predatório uma operação de 'Loan Shark'. empréstimo
predatório é permitido e incentivado pelo Governo criminoso corrupto. Predatórias criminosos
usam credor (Cobrador de dívidas) para recolher o seu crédito.

Crédito para fins de lucro! É provedores estão fechados e
processados, SENHORA / R6. Governo que permite e / ou
incentiva empréstimo predatório é substituído, processados, SENHORA
/ R6

Custodian guardião tolera não juros empréstimos inexeqüíveis. Você só pagar o montante
emprestar (Sem taxas, sem interesse) . Você não tem que pagar de volta se você não pode
fazê-lo. Se fizer isso, quando você pode, não pagar mais de 10% do seu salário semanal.
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Custodian-guardião tolera empréstimos inexeqüíveis. Portanto, não há coleta dept.

cobrador de dívidas são fechadas enjaulado SENHORA / R6

Deceitful- Embalagem ( Consumer-fraude) SENHORA/ R3
economias de lucro orientada permitir criminoso imoral " Embalagem enganoso ( Fraude do
Consumidor) '. Os consumidores precisam de proteção contra enganadores, desonestos e
especulação gananciosa produtores, fabricantes e varejistas que usam 'embalagem enganador' (Teor
baixo de dimensionamento) tirar vantagem (enganar) dos consumidores.

Exemplos de como o sistema fraudulento, desonesto e ganancioso obras.
Um produto fabricado vem em um pacote 0,440 kg usando sua marca rótulo. O mesmo produto
também é rotulado como um home- varejistas marca, mas o conteúdo do pacote é reduzido a
0,415 kg. Isto é feito para o varejista pode vender sua casa marca a um preço menor do que a
marca do fabricante. Isso é para enganar (Truque enganoso, desonesto e ganancioso) o
consumidor a pensar que o home-marca é uma pechincha por causa de seu preço mais baixo.
Quando na verdade, porque o consumidor recebe menos produto não há nenhuma poupança e,
por vezes, o consumidor, na realidade acaba pagando mais. fraude contra o consumidor !!! SENHORA
/ R3

1 fabricante embala o produto em um pacote de 0,440 kg. Outra marca usa a mesma
embalagem tamanho, mas de uma forma enganosa, desonesto e ganancioso só coloca 0,425
kg de produto. Se os produtos são vendidos ao mesmo preço, o segundo fabricante faz um
lucro maior. O consumidor recebe menos produto para a mesma quantidade de gastar
dinheiro. O consumidor tem sido enganado. Se a segunda fabricante vende a um preço inferior,
seu produto se parece com uma pechincha. Porque há menos produto no segundo pacote,
portanto, deve vender por menos, não torná-lo um negócio mais. O segundo fabricante espera
de uma forma enganosa, desonesto e ganancioso, que o consumidor não irá verificar o peso
desde sua embalagem semelhante a produtos concorrentes. fraude contra o consumidor! SENHORA
/ R3

Embalagem vem muitas vezes com menos de conteúdo completo (Ao longo do envelhecimento embalatamanho) . Embalagem é projetado para armazenar 6 itens, mas contém apenas 5.
Esta falacia é feito para enganar os consumidores em acreditar que recebem mais do que eles
realmente começar! fraude contra o consumidor !!! SENHORA/ R3
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Recebem menos> pagar mais! Um fabricante adiciona menos Salt & / ou açúcar.

Etiquetas do produto 'reduzido' e encargos mais! Reduzida é transmitir aos consumidores, houve um
custo extra (Algo retirado, reduzido) . Por isso é necessário um preço mais elevado. Não é verdade,
não há nenhum custo extra. Fabricante colocar menos no, então o preço deve ser menor. fraude
contra o consumidor !!! SENHORA / R3

bens importados embalados para olhar como produto local. fraude contra o consumidor SENHORA / R3 . produto
local embalado para olhar estrangeiro, importado.
fraude contra o consumidor SENHORA / R3 .

Deve fazer:
Governo é padronizar embalagens tamanho do conteúdo:
Sólido grama g

líquido mililitro ml

Quilograma Kg

litro eu

Tonelada T

quilolitro Kl

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 eu > 2 eu > 5 eu > 10 eu > 20
eu > 50 eu > 100 eu > 200 eu > 500 eu > 1 Kl > 2 Kl > 5 Kl > 10 Kl > 20 Kl > 50 Kl > 100 Kl > 200 Kl
> 500 Kl > Padrão de aplicar a embalagem comercial, industrial, pessoal.

Nota! medidas imperiais são obsoletos.
Todas as embalagens são recicláveis.

PS-1 ( Embalagem padrão) cobre as necessidades do consumidor: honesto facilmente comparar
quantidades de produto e embalagem. pesos sólidas (G / kg / t) & pesos líquidos (Ml / l / Kl) embalado,
distribuído e vendido nas quantidades indicadas na tabela. A embalagem é para ser reciclável.

Fim Enganoso-Packaging
Estabelecer UCG PS-1 ( Embalagem padrão)
orientação ao consumidor

pesos sólidos e líquidos precisa mostrar o preço para 1 kg / 1l comparar
preços + o peso e preço real.

O produto com a menor kg / l preço é o BARGANHA.
Suporte padrão PS-1 Embalagem punir Packaging Deceitful
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Estado ( Herança)
Em uma ganância egoísta impulsionado Sociedade após a
morte de um indivíduo é comum passar posição, poder e
riqueza. Criando uma elite de imerecido imerecida posição,
poder e riqueza. Este comportamento é causa e efeito da riqueza
Apartheid.
Riqueza Apartheid, um crime, SENHORA / R6 Nota! Aceitar um Estate também implica aceitar
passado da dívida, a culpa e responsabilidade!
Herança da posição Termina. É substituído com a promoção pela experiência de trabalho + um
estudo mais aprofundado + Antiguidade.

Herança do poder termina. É substituído com o Comitê eleito candidato
livremente múltiplas.

Liderança por 1 é tirania (Hereditário / Política) Ele termina.

Liderança pelo Comitê eleito é justo.
Herança dos Fins de riqueza. Tudo se passa em receitas do governo.
passagem da guarda custodiante em continuidade do conhecimento, recordações, tradições, crenças
.. passagem da guarda custodiante em espírito e responsabilidade da comunidade. passagem guardião
guardião sobre a filosofia da

1GOD 1FAITH 1Church. Eles também transmitir a sua guia, o ' Legislador

manifesto'.
Propriedade estrangeira ( Traição) SENHORA / R7
Permitir que estrangeiros para controlar, explorar próprio, pilhagem é TRAIÇÃO

Governo que permite que os estrangeiros para aproveitar (Enganar) de moradores está
cometendo traição (crime) . Governo é substituído e processados. SENHORA / R7

Exemplos de como Foreign propriedade Traição funciona:
Propriedade estrangeira alterar, corrupto e destrói locais: cultura, trabalhos, tradições, valores ... Propriedade
Estrangeira saqueia locais: propriedade Intellectual-, know-how, recursos, riqueza ... Propriedade
Termina estrangeiros. Livre Comércio Termina.

Propriedade estrangeira unidades Up preços da terra & real-estate. Fazer
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Casas não acessíveis para 1 st casa compradores. Resultado,
aumentando sem-teto ... propriedade estrangeira de 'Freehold' (Terrenos,
imóveis) Termina. É confiscadas sem compensação.

Propriedade estrangeira de entidades resulta em posições de
liderança estrangeiros. Negando moradores para manter essas
posições. Diminuindo oportunidade ção presentações, aumento
do desemprego

... Dumming baixo de pessoal local.
Propriedade estrangeira dos resultados de fabricação em importar seus suprimentos. Em vez de
comprar local. Também a propriedade intelectual local está tomado no mar!

Propriedade estrangeira de entretenimento mina talentos locais e suas oportunidades. Lavagem
cerebral moradores para se tornar clones cultura estrangeira perdendo a sua entidade. propriedade
estrangeira de entretenimento é a maior ameaça à cultura local, costumes, dialeto e
tradições. Se você é relógio americano entretenimento americano. Se você não for, não
assistir entretenimento americano.

Propriedade estrangeira leva a riqueza local indo para o exterior.
locals deixando pobres e indigentes. Mestres estrangeiros que possuem servos camponeses
locais.

Propriedade estrangeira de Franquias destruir negócio local, ness Unique-& diversidade. Minar
as tradições locais forçando cultura estrangeira impróprios na comunidade local. Traindo os
habitantes locais.
Propriedade estrangeira de recursos leva ao proprietário estrangeiro a vender os recursos
mais barato para o seu país de origem beneficiando-los. Roubando os locais dos recursos e
sua riqueza. Estrangeiros deixando próprios recursos locais é traição, SENHORA / R7

Propriedade estrangeira da produção de alimentação e distribuição de alimentos.
Resultado: A produção de alimentos serve para Exportação deixando os moradores com o Export rejeita a
preços elevados. Além disso, alguns alimentos locais serão substituídas por uma dieta estrangeira.

Propriedade estrangeira de mídia é uma invasão por furto. A imprensa estrangeira
influencia locais para benefício dos estrangeiros. Destruindo locais Cultura, Património e
Tradições, corrompendo políticos, Governo.
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Governo perde sua soberania, betrayes a população local, compromete Traição, SENHORA
/ R7
Propriedade estrangeira muitas vezes leva a chantagem. demanda nacional multi Foreign um
Governo dar-lhes esmolas, liberdade fiscal e mão de obra barata. Governo está ameaçada que
se não capitular perante a demanda proprietários estrangeiros. Eles vão encontrar um governo
que não atender suas demandas e mover sua operação lá. Por exemplo governo australiano
pagos regularmente (100 de milhões) a empresas de viaturas multinacional estrangeira. Eles
enviaram home & aumentar seus acionistas estrangeiros dividendos dos bônus dos executivos. Nota!

Austrália, eventualmente, disse não a Foreign chantagem Os fabricantes de automóveis. Os fabricantes
de automóveis (Ford, General Motors, Toyota) fábricas fechadas, tornar-se importadores. Custodian-Guardião
não usar o transporte dessas empresas, eles não podem ser confiáveis.

TOLERÂNCIA ZERO PARA AS MULTINACIONAIS !!
Propriedade estrangeira é possível por causa da traição de governo corrupto. O
governo & governo-funcionários que facilitam essa traição devem ser substituídos e
processado por 'Traição': SENHORA / R7 .

Deve fazer:
Anular Propriedade Estrangeira do: Negócios, fabricação, Ativo, propriedade
intelectual, produção primária, Recursos, terrenos, imóveis! Sem compensação.

Substitua as empresas de propriedade estrangeira com cron ( Run comunidade não Owned
para o lucro) ! Suporte cron! Shun Multinacionais!
Substituir & processar (Traição) Governo seus agentes públicos que permitem ou incentivam a
propriedade estrangeira! SENHORA / R7 A propriedade estrangeira é uma invasão e ocupação,
sem o uso da força militar. Defenda a sua comunidade a partir desta ameaça.

Só permitir a importação que não competem ou substituir bens e serviços locais. Incentivar
a produção local para evitar ter que importar.

'Cancelar Propriedade Estrangeira'

'SAVE local JOBS'
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franquia ( Business-modelo: Clonagem) SENHORA / R6
franquia é um sistema de clonagem de marketing Ganância, Profiteering. Que usa um
modelo de negócio que a própria clones. Projetado para medíocre pequena capitalista
especulação. Para espalhar o câncer como

(Globalização) sobre o planeta. Os clientes perdem a identy. Eles olham e comer o mesmo
em NewYork ou Berlim. Zombies sem sentido.
A clonagem é uma cópia sem sentido barato. A globalização é Anti- 1GOD!

franquia destrói as tradições locais, singularidade, diversidade, cultura. A maioria das
franquias são 'US' ou baseados em sistemas de US-Marketing. Eles oferecem produtos
frequentemente insalubres: EG tomadas Junk Food, EUA e sua cultura clones são a
principal causa da 'diabetes' Plaque, 'Obese Plaque (pessoas gordura de baleia) ', A
epidemia de hipertensão arterial, acne ... Franquias destruir Cozinha local, Moda ...
Comunidades e Governo que permitem franquias estrangeiras para operar trair Cozinha
local, património, tradições e população, SENHORA / R7

franquias destruir a diversidade com a venda de 'Designer-roupa'. Essas roupas são
uniformes (jeans..) para as pessoas que traem a sua cultura e património,, primitivo, clones
mudos irracionais. Shun esses manequins!

franquias com seu marketing liso (Explorando a fraqueza humana &
ingenuidade) são a causa principal para os Vícios:
Shopaholic & Gadget Junky! Franquias estão sob equipe, use juniores mal pagos mal
treinados, ocasional. Serviço ao cliente é pobre ou não existente. Mais 'pechinchas' e
'Vendas' é fraude!
Custódia Guardiões acreditam que Franchising é Anti 1GOD . Ela mina 1GOD de concepção
de singularidade e diversidade local.
Franchising sendo desafia globais 1GOD de Globalização Anti.

Deve fazer:
Confiscar ( sem compensação) todas as franquias e convertê-los para locais cron ! Punir gaiola
Franqueado Greedy eles, SENHORA/ R6

Apoio ao negócio tradicional local único (Convertido para cron) .
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Proteja o seu comunidades herança:

Opor Franchising, Globalização &
Propriedade estrangeira

propriedade livre e alodial terras públicas saqueadas da comunidade ...
propriedade livre e alodial terra é terra pública saquearam a partir de uma
comunidade pelo Governo criminoso corrupto (Remover governo, responsabilizar) . Este
tipo de governo, quer doou terras
(Agachamento) ou vendeu para criminosos gananciosos, parasitas, predadores, aproveitadores (especuladores)
. Terrestres especuladores são parasitas, SENHORA/ R6 !

Acabar Freehold! Suporte Shire propriedade Land!
propriedade livre e alodial terra é usada pelos investidores para especular

(jogar) na esperança de elevar os preços de propriedade (Fiteering pro-, ganho
de capital) negando um abrigo acessível Shire. Os investidores também usar a
terra valor simbólico de evasão fiscal criminosa (Gearing negativo) , SENHORA/ R6

Alguns investidores construir edifícios frágeis e carga ao longo do aluguel
preço. Pessoas que não podem pagar se tornar sem-teto. Propriedade de
investimento não é realmente comprado por renda, mas usado como
evasão fiscal. Resultado em decomposição habitat humano

(As pessoas se deslocam para fora baratas e roedores mover in) . senhores das favelas de propriedade solta
sem compensação e são enjaulados, SENHORA/ R6

propriedade livre e alodial terra é terra de propriedade privada. Privando uso da comunidade da terra
para benefício de todos. propriedade livre e alodial (Sem Trespass) nega uso de todas as praias, de Lake
& River fachadas, nega piqueniques no campo de golfe .. 'Riqueza-Apartheid'. Esse mal. Ele termina!

1GOD criado Planeta Terra para ser usado e desfrutado
igualmente por todas as pessoas.

Freehold Land & habitações de propriedade privada está insultando
a 1GOD. FREEHOLD TERMINA! ! ! ! ! ! !
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Deve fazer:
Toda a terra é propriedade de uma Condado ( Governo local) . Freehold terra que está sendo roubado bens.
A Shire pagar nenhuma compensação ao transferir título. Proprietário ocupante pode ficar em casa até que
eles querem passar ou morrer. Em seguida, a Shire assume o controle (Não há nenhuma propriedade para
propriedade) .

controle Property Investment ambos terrenos e edifícios são tomadas com- a compensação
pela Condado . Investidores é processado por 'crime contra a Comunidade' SENHORA/ R6 Investimento
ends propriedade!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Globalização não faz parte do destino da humanidade.
1GOD deixou bem claro que a
globalização não é parte do destino da
humanidade. 1GOD
crenças em 7Tribes desenvolvimento de forma
independente e separada (Mapa) .

1GOD quer a humanidade

GLOBALIZAÇÃO 'STOP' !!
Caso a humanidade não conseguem ' PARE' globalização, em seguida,

1GOD agirá. não raiva 1GOD Guarda 1GOD de
Aviso: Pulverização do World Trade Center em Nova York, crise de
crédito dos EUA, Cidade de Londres.

A globalização é parte da cadeia do mal. A globalização tem sido sequestrado por Profiteers
Greedy a ser utilizado para sua comercialização vendendo Pyramid (Livre comércio) para
manter os lucros crescendo até que se esgotem dos países e recursos. O livre comércio é a
globalização é impulsionada por empresas multinacionais que exploram o trabalho,
chantagem e do governo mineiro sub. de multinacionais minar a soberania de um país.
Levando à corrupção e exploração! Desmonte Multinacionais confiscar bens sem
compensação e transformar-se em locais Cron. MULTINACIONAL FIM DO! LIVRE FIM DE
COMÉRCIO DO!

Profiteers gananciosos estabeleceram organizações de propaganda: G20

(Ávido Vinte, a principal causa de poluição) , G8 (Ávido Oito) , FMI
(Fundo Monetário Internacional, agiotas globais) , WEF (Fórum Econômico Mundial, publizist
Greeds') , OMC (Organização Mundial de Comércio
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ção, a causa da Riqueza-apartheid) , .. Estas organizações lavagem cerebral ao público que a
cobiça é boa, o lucro é bom e Globalização é a resposta para todos os nossos problemas. A
realidade é Globalização é usado para costcutting. Ao mover-se em países que têm um ture
custo es- inferior. Saqueando as pessoas em uma área e empregando trabalho escravo em
outro

Custos mais baixos são alcançados através do emprego de crianças
menores de idade em áreas inseguras de trabalho insalubres. Eles são
mal pagos underfed trabalhando longas horas sem pausas, sem direito a
férias, sem benefícios para a saúde. Perdendo experiências da infância,

jogar e educação. Enquanto Profiteers Greedy estão rindo todo o caminho até o banco
elogiando sua 'globalização' Idol. Esse mal Termina!
Onde as crianças não são fêmeas disponíveis (Outra subclasse) são usados. As fêmeas são
tratados muitas vezes pior. Enquanto trabalhava sob as mesmas condições desumanas como as
crianças muitas fêmeas também tem que prestar favores sexuais (A ser violada) . Muitos homens
são exploradas, mas geralmente não tão ruim quanto as crianças e mulheres. Esse mal Termina!

apoio Globalização End 7 Províncias independentes:

África, Amazônia, América, Europa, Mongólia, Oceania, Persindia .
Todos os finais águas internacionais. Eles são divididos entre as 7 províncias.
Este é o novo normal.

Deve fazer:
Todos Organizações globais: Política, militar, comercial, Desporto, Entretenimento, estão
fechados para baixo. Pessoas migração Pára (Sem mover-se para outras Províncias) . Sem
viagens de férias para outras províncias.

Nenhuma cultura global. Organizações globais: Unidas da Commonwealth

(CN) , FIFA (futebol) , G20 (poluidores) , FMI (Agiotas) , Olímpico
( COI ) , NATO (mercenários) , a OPEP (poluidores) , das Nações Unidas (Nações Unidas

) ,..

são Anti 1 DEUS. Eles estão fechados para baixo.

Comunidade do Unidas ( CN) estabelecida por piratas ingleses
para saquear, espalhou: escravidão, trabalho escravo, injustiças,
genocídio cultural, o apartheid riqueza, álcool, tabaco, jogo,
viciados em compras, má lei e corrupto, o capitalismo, esporte
elitista, igreja de Inglaterra (Culto pagão mal) .
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Hoje (CN) têm regimes fantoches (governos) que auxiliam na pilhagem do
seu país para o benefício do Inglês hereditária Tyrant. NC é dissolvido e os
nações libertado.
FIFA uma organização Corrupt celebridade Sport. recursos da comunidade
desperdícios. Está fechada, processado: SENHORA/ R6

Espaços da FIFA são demolidas, a terra é utilizada mais benéfico pela
comunidade do.
COI corre um circo (Jogos Olímpicos) , Ficando países desperdiçar bilhões de dólares em
entretenimento freakshow. Artistas se esforçam para elitismo uso de suplementos legais
e ilegais se tornando aberrações desempenho não naturais. Olimpíadas estão Greed
impulsionado desperdiçar recursos escassos que são necessárias para eliminar a
pobreza. Um espetáculo de horror foi adicionado Paraolímpicos aqui desativados são
ridicularizados. Feche + SENHORA/ R6

Espaços do COI são demolidas, a terra é utilizada mais benéfico pela comunidade do. Todo o
financiamento para fins de Atletas.

NATO o exército mercenário Europeia que serve US intimidação e
exploração global. NATO mata civis e destrói a infra-estrutura e casas.
É dissolvido e seus criminosos Guerra & Insurgentes são enjaulados: SENHORA
/ R7
NATO com suas armas de destruição em massa: A
(Atomic) , B (Bacteriológica) , C (químico) é a principal ameaça à
sobrevivência humana.

OPEP um segurando Humanidade para resgatar Oil-Cartel! O Cartel é dissolvido
e seus membros perseguidos: SENHORA / R6
Queimando Termina petróleo! Rodar óleo em extremidades de plástico!

UN serve o interesse próprio dos países com direito de veto. Estes países, são os maiores
vendedores de armas que negam a humanidade paz.

A ONU falhou humanidade. Ele não parou:
Trabalho infantil ( Pornografia, soldado, de trabalho)

Poluição ( Atmosfera, ar, solo, espaço, água)
Tirania ( Hereditária, política de crédito, lucro, riqueza)
Genocídio ( Políticos, raciais, religiosas, massacres)
Homelessness ( Tubarões de empréstimo, slumlords, Riqueza Apartheid)
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Fome ( Ao longo de irrigação, poluição e alimentos frescos águas residuais)

Pornografia ( Adultos, animais, criança, mesmo & misto de gênero)

Pobreza ( crédito, discriminação, desempregados, riqueza apartheid)
exploração ( Cartell, ganho de capital, monopólio, sobrepreço, hedge)
Escravidão ( criança, dívida, adulto, a prostituição, o trabalho mal pago)

Desperdício ( Descartáveis, junkproduction, sobre a produção, embalagem)

vícios ( Álcool, drogas, jogo, comer demais, Compras,
Smoking)

Modificação genética ( Animais, microrganismos, plantas,
Humanos)

Riqueza-Apartheid ( Estate, In-justiça, para evitar impostos, imposto
refúgio)

A ONU é dissolvido!
Humanidade abraça o 'Legislador Manifest'

Globalização mina 1 De Deus desenhar.
Globalização irrita 1 DEUS!
Shopping-Center / Shopping ... o capitalista-Retailingsistema de ganância, lucro, Resíduos e Poluição .

Shopping-Center, Shopping parte do sistema de Marketing Capitalista-Retail da ganância, lucro,
Resíduos e Poluição. Shopping-Center, Shopping incentivar a duplicação. Duplicação se destina a
reduzir os preços, dar um melhor serviço, aumentar a concorrência. Esta é fantasia uma

MENTIRA capitalista !!! ...
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3 supermercados vendendo quase os mesmos produtos para o mesmo preço. 99% dos preços
são idênticos tomada de competição uma fantasia. Duplicação é caro tornando os preços mais
baixos um mito. De corte de custos, sob uma equipe, mal treinado mal pagos (Infantil,
ocasionais) resultado pessoal 'serviço ao cliente' pobre ou não existente. Duplicação acaba!

Duplicação leva ao desperdício de espaço. Mais espaço precisa de mais mobiliário
instalados. Usa mais energia criando uma necessidade de mais poluentes centrais
eléctricas ... Tudo isso cria mais 'lixo', 'Poluição' e de custos.

Compras Centros de incentivar um estilo de vida noturna (Uso de alta energia) . Compras
quando o seu escuro. Isso não é saudável, portanto, o ' Condado 'S' impor um ' Toque de
recolher Night'. Centros comerciais são caros para construir, manter, consomem muita energia,
são um desperdício Duplicação e criar um monte de lixo.

franquias são a principal razão para o shopping-centers.
Franquias estão sob equipe e usam mal treinados sub-pago (Infantil, ocasionais) funcionários.
Franchising destrói as tradições locais, gastronomia, cultura, singularidade e
diversidade. Proteja sua comunidade! Feche todas as franquias!

Há um caminho melhor: Cron-Retail & Bazaar Complex ( CRBC) .
Substitua Shopping Center e Shopping-Mall, com CRBC.
Cron-Retail modelo combina todas as necessidades do varejo, para viver Cluster comum,
em 1 de varejo do complexo. Cron Retail substitui sem duplicação tudo Franchise: Food,
pano, Variety ... cron-Retail substitui Clones de fast food com uma saudável bebida Bar. Bazaar
é venda a retalho de produtos caseiros e itens preloved.

Exigem ! CRBC ! O%
UMA CRBC é um nível quatro (Ao nível do solo, Nível 1, Nível 2, o Nível 3, ao painel de tecto solar) construção.
Nível do solo: é o armazenamento, mercadorias em e bens para fora para o varejo, Bazaar.

Nível 1: a área cron-Retail incluindo bebidas Bar.
Nível 2: Bazar, tudo caseiros, pre amado.
Nível 3: área de escritório e trabalhadores quebrar.
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1.3.7. Condado dia

celebrações
A CRBC é ao lado de ' SMEC ' ( Shire médica e educação Complex) .
Ambos são cercados por Comunais Cluster Habitação e Shire trabalho Capelas. Todos são
parte de um Shire Oasis!

Substitua Centros Comerciais e Shopping Centers com:

Cron-Retail & Bazaar Complexos ( CRBC) .

Evasão fiscal Tax-evasão é um crime: SENHORA/ R6
Os impostos são necessários para que governo pode cumprir a sua obrigação e expectoração tações para
o seu povo. Pessoas que evitam pagar impostos não têm o direito de usar: Público (Educação, saúde,
parques, pensão, estradas, transporte ..)

Serviços. A evasão fiscal é um crime, SENHORA / R6 .

minimização fiscal é evasão fiscal! Trusts são evasão fiscal! Doações
dedutíveis são evasão fiscal! Os investidores também usar a terra
valor simbólico de evasão fiscal criminosa (Gearing negativo) . evasão
fiscal está roubando da Comunidade! SENHORA / R6

Governo que permitem a evasão fiscal é substituído, cobrado: SENHORA / R6

Tax-Pirataria! países abrigo de imposto são animadores estrangeiros para saquear seus
países de origem e depositar o saque em seus bancos. países abrigo de imposto são
desligados. Seus bancos e governo:
SENHORA / R6 Um Governo abrigo de imposto também tem de compensar (impostos atrasados,
remuneração e despesas punitiva) os países saqueados.

Tax-abrigo: Alaska, Andorra, Bahamas, Belize, Bermuda, cidade de Londres,
Cayman, Curaçao, Chipre, Delaware, Dubai, Florida, ilha de Man, Jersey,
Guernsey, Hong Kong, Irlanda, Liechtenstein, San Marino, Luxemburgo, Mónaco,
Nevada, Panamá, Singapura, Seychelles, Dakota do Sul, Suíça, Texas, Turks &
Caicos, Vanuatu, Vaticano, Ilhas Virgens, Wyoming.

Tax-avoidance Termina!
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Guilty são & enjaulado despojado de ativos! SENHORA / R6

TOLERÂNCIA ZERO para evitar impostos

imerecido algo não ganhou pelo trabalho mérito ou
serviço
imerecido pode ser Posição, poder ou riqueza individualmente ou em combinação.
Posição apropriar, poder ou riqueza é uma parte da cultura imoral da Cadeia do
mal.
Imerecido é indigno, anti social, e não
justificável que não é tolerado por
Comunidades.
Posição a apropriar: , Promoção Corrupt hereditária ou actividade criminosa
individualmente ou em combinação.

hereditária: Os pais passam posição para Crianças ...

corrupto promoção: família ou amigos são promovidos ...
Criminoso promoção: Promovido por causa do bullying, ameaças, violência ...

Posição não ganhos é cancelado, extremidades. promotores obter SENHORA / R6

Poder imerecido: Hereditária, corrupção ou outras atividades criminosas
individualmente ou em combinação.

hereditária: Monarquia, Realeza, Tyrant Político, Dynasty, ...
Corrupção: Os grupos de interesse colocar um fantoche no poder ...

Criminoso: Os criminosos, Invaders / Ocupantes colocar um fantoche no poder ...
Poder imerecido é abandonado, extremidades. Promotores obter, SENHORA / R7

Riqueza fácil: Hereditários, renda, benefícios de trabalho, Elitista Perks ou actividade
criminosa individualmente ou em combinação.

hereditária: Estado...
Renda: rendimento recebido, mas não ganhou
Por exemplo ganho de capital, dividendos, juros, aluguéis, ganhos, ...
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Trabalho-benefícios: para graus superiores (Vantagens, benefícios adicionais) :

.

Seguro (Saúde, dental, vida, aposentadoria) , Estudo, viagem, ...

Perks elitistas: As viagens aéreas, Guarda-costas, bônus, puericultura, filiação a um clube,
seminários, Escorts, desconto de crédito, instrutor de fitness, seguros (Saúde, dental, vida,
renda, aposentadoria) , Limousine & Motorista, Shelter, participação nos lucros, Férias ...

Criminoso: Por exemplo Chantagem, fraude, roubo de identidade, roubo, ...

Tudo riqueza fácil é confiscado, extremidades. promotores obter SENHORA / R6

Nota! Acima de Trabalho-benefícios e regalias Elitista não são trabalho relacionado e não devem ser
pagos pelos empregadores. Empregados que recebem um ou todos os benefícios acima tê-los
cancelada.

transferência hereditária de posição, poder e riqueza inclui transferência de 'Culpa' &
dívida. Predesessors, Pais transferir seus mal, crimes e culpa para a próxima geração.
A atual geração é responsável pela geração anterior. Custodian Guardião opor
transferência hereditária de posição, poder e riqueza. CG suporte responsabilidade por
'culpa' hereditária e transferência de 'dívida'.

Imerecido é Undeseved é inaceitável! Ele termina!
União ( trabalho, trabalho, comércio) representa os trabalhadores gananciosos elitistas.
Fundo: As tiranias hereditários utilizado um sistema de classes para distribuir a riqueza
do Reino. A industrialização criou 2 novas classes, a propriedade privada (Parasitas,
predadores, exploradores)
depender de Crédito e trabalhadores sem direitos e defesa:, inseguros, condições de trabalho sujas
insalubres; longas horas de trabalho,, nenhuma licença médica mal pagos, não de férias, trabalho
escravo; trabalho infantil; parte de condições de trabalho femininos regulares estupro nojento imundo.

Tyrants hereditários rapidamente fez um acordo com os empresários e Industriais (Parasitas,
predadores, exploradores) . Royals & Royalist receberia informações privilegiadas,
propinas e acordos preferenciais. O parasita, predatória, lucro capitalista propriedade
privada não têm restrições sobre o quanto eles poderiam explorar os trabalhadores e
outros camponeses. Royalist iria promulgar leis que protejam ambição, da exploração e
propriedade privada e oprimem, criminalizar trabalhadores.
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Injustiça tornou-se o Estado de Direito. Gêmeo do mal, hereditária tirania & capitalismo tornou-se
uma grande abominação do Mal, um insulto 1 DEUS!

Hereditários Tyrants, Royalists & A propriedade privada tornou-se a forma mais maligna de
Governança e aplicação econômica. Imorais, injustas, Anti- 1GOD! Hereditária tirania
termina! Capitalismo termina!
Trabalhadores e políticos descontentes substituiu alguns Tiranias hereditárias com
Político-tiranias. Monarquistas com tecnocratas. A propriedade privada com a propriedade
Estado. monopólio do negócio (Estado

, privado) resultou em monopólios trabalhadores (tyrannies) . Tirania política termina!

Os sindicatos foram estabelecidos para criar igualdade para os trabalhadores. A realidade é uni
elitista educado indivíduos que falso-social justiça desprovido de experiência de trabalho, os
membros do sistema capitalista. Infiltrar nas uniões manhosos. Saquear membros fundos e membros
mau uso lealdade para suas próprias ambições políticas. Sindicatos usar o comportamento
criminoso: correio preto, intimidação, sabotagem, violência, ... No organizador de união ou
administrador pode fazer parte de qualquer governo ou Opposion.

Deve fazer:
A propriedade privada, propriedade do Estado são abolidos e substituídos por ' cron '. entidade
estatal é convertido para operar como um ' Cron'.

entidade a propriedade privada é confiscado sem indenização e é convertido em um ' cron
( s) '. Os sindicatos estão deregistered. Governo define salários e condições ( wmw) anualmente.
Ser parte de uma cron é fazer parte da comunidade.

' C ' comunidade é um ' Condado '' R ' executado por ' D-mC ' ( tomada de decisão do
Comité de 7)

' O ' propriedade de seus trabalhadores pagos wmw & voluntários " n ' não para o lucro (Clientes,
os clientes não são aproveitadas off)
Para a gestão económica, salários e condições ( wmw) são fixados anualmente pelo Governo
Provincial. Para melhor econômico GESTÃO DE ment todo mundo é um assalariado ( wmw) . Não
há mais necessidade de Sindicatos.
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Universidade( Faculdade) educação desperdício elitista corrupto.
universidades é arrogante elitista corrupto. Eles são usados como
atalho para a riqueza e poder. Corrupt 'Old Boys de rede. Desperdício de
recursos comunitários e perda de tempo por estudantes!
Undergraduates sem experiência de trabalho estão em excesso.

Universidades educação escolar deixar de perseguir rankings. Que beneficia
Administradores, Professores (Excesso pouco trabalho) , ...
Ranking resultados perseguindo em maiores mais campi, em
lugares distantes. Campus tem edifícios grandes com um
monte de espaços emty. Useless Vanity grandes parques
paisagísticos e jardins. Este desperdício termina!

Ranking resultados perseguindo na criação de graus inúteis. Estendendo duração dos
cursos. escrita encorajador de Tese inútil escrito.

Distribuindo inútil (Dis) Graus honrosa.
Ranking resultados perseguindo no fornecimento luxuoso caro
Entretenimento (Elitista Celebridade Desporto, Teatro) . Animadores
obter bolsas de estudo. Eles se qualificar devido ao seu valor
músculo ou entretenimento ao invés do uso de seu cérebro. Isso
acaba!

Administradores, professores, professores, não
freqüentam campus mais de 150 dias por ano, não
mais de 4 dias por semana, há mais de 3,5 horas
por dia.
Tornando-os mais preguiçosos trabalhadores
remunerados de qualquer comunidade.

Para ½ um ano os alunos não podem estudar (Administradores e professores precisam de
tempo de lazer) . Dobrando o tempo assistindo. Resultando em Scholars desperdiçando sua
vida e a comunidade perdendo produtividade.
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½ um feriado do ano leva ao tédio. O tédio
leva à imoralidade (Álcool, orgias sexuais, que
alteram a mente abuso de substâncias ...)
& crime (Assalto, colza, Intimidar, vandalismo ..) .
As universidades são o lugar mais provável
para uma SHE ser
abusada sexualmente e ou explorados sexual. Maiores infratores são descendentes rica e
mimada (Arrogante, desprezível, antipáticos, preguiçoso ..) que costumam fugir com ele. Crimes
por artistas Universidade (esporte..)

, administradores, professores estão cobertos. Feche Universidade.
Um curso de graduação, muitas vezes consiste em 24 módulos sujeitos e está
idealmente concluída em 3 anos. No entanto assuntos não estão disponíveis ou
cancelada. Estendendo estudos por ½ ou 1 ano. Desperdiçando a vida
estudantes.

8 dos 24 módulos sujeitos são essenciais. O resto não são. A maioria dos sujeitos estão fora datado
pelo tempo que eles são aplicados anos mais tarde. Resultando em re educação. Universidade
Administradores são: estudante, vida, tempo e riqueza desperdiçadores, responsabilizá-los, SENHORA
/ R7 & fechou Universidade (Faculdade) reutilizar como o trabalho Shire capela e Educação grátis !!

universidades um corte curto Elitista para primeiras posições. Termina! guardião guardião
Aprendizagem carreira substitui-lo :

Aprendizagem> experiência de trabalho> mais estudos> promoção por antiguidade>
experiência de trabalho> mais estudos> promoção por ...
UCG1- apoia a educação ' Aprender e Ensinar ' método de estudo e ' A
educação pública livre' . Fornecido em complexos de saúde e de
educação, Condado ( SMEC) &

Província Educação (PHEC, pDEC, CE) . De nascituro
a cremação. Aprender e Ensinar, 1 st Aprender (Compreender, entender) , Em seguida, Teach (outros o que
você aprendeu) . Em seguida, passar conhecimentos adquiridos para próximas gerações através do
conhecimento-Continuidade.

A educação é uma colaboração entre pais, educadores e
médicos. Envolve-educação gratuita, saúde e Aprendizagem
gratuito. Não Universidades !!!
Universidade Campus são reciclados para Provincial & Shire Education gratuito, trabalho
Capelas .. Uni Vanity parques e jardins são reciclados
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como hortas, pomares e santuários. Uni administradores, educadores estão proibidos de
Educação e responsabilizados, SENHORA / R ...

SMEC ' Shire médica e educação Complex'
PHEC ' Hospital e Educação Provincial Complex'
pDEC ' Provincial de Defesa & Emergency centro'
CE ' Serviço de emergência comunitária'.

Educação livre um 1GOD dada Privilege !!
Caridade ( falso)
Doações dedutíveis são evasão fiscal! evasão fiscal está roubando da
Comunidade! A evasão fiscal é um crime: SENHORA / R6
Caridade que têm o estatuto de imposto dedutível doação são falso! Eles são esquemas
de evasão fiscais aprovados pelo governo corrupto. Não doe para estes! Fechar Caridade
e confiscar bens. Processe o Governo, SENHORA / R6

Charities que incentivam doações de cartão de crédito.
Essas organizações de caridade são ruins eles suportam agiotas.
Colocar as pessoas em dívida é imoral, mal, inaceitável para
instituições de caridade. Fechar essas instituições de caridade e não
doar para estes! Fechar provedores de cartão de crédito. Substitua
Governo.

Universo de Custódia Guardians opor doações dedutíveis e cartões de crédito. Eles
crença você doar porque você é solidário, cuidado. Não é porque você é egoísta. As
pessoas não devem usar cartões de crédito e colocar-se em dívida. Fá-los escravos
títulos.

Os iniators, membros, apoiantes e
seguidores do 'Chain of Evil'.
São responsabilizados. SENHORA / R6

1000, de anos de maus estão chegando ao fim.
1GOD está observando e tomando notas !!!
Fim
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