1FAITH Legislador Manifest

1God 1FAITH 1CHURCH Universo Custodian Guardians

falta é cometer um erro moral, Mal. Cometendo um erro moral é um insulto 1GOD . erros morais
são convertidos para o crime. Isso permite que os legisladores para estabelecer leis
relevantes. erros morais agora crimes estão a ser reabilitados para a sociedade a funcionar.

falta está deixando as comunidades, família, amigos e você mesmo.
Falhas são responsáveis em Life & Afterlife. Há 7 Falhas:

falhas insulto 1GOD
Addiction canibalismo Envy
perjúrio pilhagem Selfish ( Cadeia
do Mal )

Vandalismo

1GOD está à espera de ouvir de você!

SS

SSS

OBSTÁCULOS ( Mal ) - Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) pedidos de ajuda com Failings
resistindo pedidos de ajuda com punindo Evils
Os pedidos de punição dos males agora e no Afterlife Deixe o
bom prosperar & shrivel Mal Para a Glória de 1GOD & o bem da
humanidade
Esta oração é recitada em casa ou em um encontro!
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Falhando 1: vícios um comportamento compulsivo repetitivo ...
Vício um comportamento compulsivo repetitivo gratificante uma necessidade percebida. Addicts
iludir-se por não aceitar o mal seu comportamento está fazendo. Dano a si mesmos, família,
amigos, trabalho companheiros e da comunidade.

Vícios que são
OBSTÁCULOS:
(Moralmente
inaceitável)

Comer Adrenaline (sobre) Compras álcool
Jogos de azar

Drogas

fumador

Pornografia Nova Tecnologia

Addicts (viciados) são ignorantes (estúpido) , crédulo (Insensato) & fraco

(patético) ! Eles são responsabilizados de cada vez.

Viciados são delirantes! Os viciados não acredito que eles são viciados, enquanto eles
estão se divertindo e segurando suas vidas juntos.
Realisticamente, vícios limitar viciados individualidade e liberdades como eles se tornam mais
restrito em seu comportamento. Eles se tornam mais inútil. Eles se tornam um grande fardo
para a família, amigos e comunidade. Event- ually a comunidade é para assumir executar sua
vida.

Viciados com vícios ilícitos apreciar a
natureza secreta de seu hábito! vícios
ilícitos resultar em prisão e perda de
auto-respeito. comuni- dade assume
executar suas vidas.

Viciados são ignorantes (estúpido) , crédulo (Insensato) & fraco (patético) !

Quando as pessoas são viciadas, seu prazer, muitas vezes torna-se focada na realização de
seu hábito e reviver a retirada. Ao invés de toda a gama de experiências que formam todo o
seu potencial para a felicidade de não-dependência. Um dever civil addics preensão de Alway
responsável.

Viciado se tornar uma ameaça para si e comunidade . Tornam-se delirante, imoral,
desonesto, enganador, egoísta, insensível e anti-social. Um dever civil sempre é addics
relatório.
Viciados precisam de ajuda e ajuda grupos de apoio psiquiátricos. Viciados de recaída são colocados em
quarentena para proteger a comunidade, especialmente os jovens.
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1GOD está à espera de ouvir de você!

SS

VÍCIO - Oração

SSS

Addiction-dia 12.2.7.

querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Ajude-me não ser um viciado
Ajudar a humanidade a conter vícios Punir prestadores de
vícios na vida e Afterlife Deixe esta comunidade ser vício livre
Para a Glória de 1GOD & o bem da humanidade
Esta oração é usado em Addiction-Dia!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Adrenaline Vício
Adrenaline, é uma hormona que actua como um neurotransmissor. É a principal causa de uma
reacção de stress para uma ameaça à integridade física do corpo. O corpo está sendo executado em
reservas de emergência.
participação excessiva em aulas de aeróbica, carro de corrida, jogging, pára-quedismo, ...

Participient se tornar viciado em uma adrenalina-rush desta actividade.
Estes viciados ficam deprimidas quando eles não podem obter a sua 'rush'.

Quando adrenalina é liberada na corrente sanguínea ele age para aumentar a freqüência cardíaca e da
pressão arterial, dilata as pupilas, eleva o nível de açúcar no sangue e desvia o fluxo sanguíneo da pele
e interno-órgãos. As pessoas que estão constantemente com raiva, sentir-se culpado, ou preocupante
despertar o hormônio adrenalina, embora possam ficar sentado sem fazer nada mais. Irritado,
preocupado, meditar.

A necessidade de velocidade é uma aflição adrenalina. Qualquer corrida dá uma Adren

- aline apressar. Ganhar dá uma corrida ainda maior. O corpo humano não foi projetado para a
velocidade. Sua há necessidade de velocidade. Ganhar é egoísta.
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Os vencedores apressar leva a querer mais.

Perder Leeds à ansiedade. Essa ansiedade leva ao
desespero. Querer ganhar a qualquer custo
(Fraude, abuso de substâncias, matar para ganhar, ...) .

comportamento anti-social dá uma adrenalina. O mais desagradável, ultrajes
quanto maior a pressa. Pergunte a qualquer do punk road-terrorista (Esgotamento,
cavalinhos, cortando, empurrando de uma estrada, utilização não autorizada,
extra alto, ..) , grupo

membro (Intimidação, ismo vandalismo, violência) , assassino em série (Infligir medo, dor, morte) . comportamento
anti-social é uma ameaça para a comunidade e é procecuted SENHORA / R1-7 Um dever civil para
denunciar, estrada-raiva, condução perigosa, acidentes, qualquer outra forma de intimidação, vandalismo e
violência.

atividades perigosas (Duplos, thrillseeking, ..) dar uma descarga de adrenalina.
As pessoas que de outra forma não pode obter uma vencedores apressar fazer vities ati- perigosas.
Estas atividades estimulam copycats que ficam feridos, mortos, colocando em risco outros. atividades
perigosas (Da) fim, SENHORA/ R2 . Da pessoas têm de pagar para recuperar e expences médicos.

Sendo um viciado em adrenalina é uma doença. Procure ajuda! AGORA!

Álcool Vício
O álcool é consumido com a bebida e comida. O consumo de álcool leva a alterações
comportamentais (Embriaguez) . embriaguez (alcoolismo) é a principal causa de acidentes,
assaltos, estupro, atos de vandalismo. Drunks são um fardo, um incômodo e ameaça para a
comunidade, processá-los.

O alcoolismo é a necessidade incontrolável de consumir álcool.
Como todos os viciados, alcoólatras colocar suas próprias necessidades egoístas acima dos
outros e da comunidade. Alcoólicos vai mendigar, pedir emprestado e roubar para obter uma
bebida! Alcoólicos precisam de tratamento. O tratamento consiste em secar! O tratamento
não é uma cura. Alcoólicos logo estão de volta sendo Drunks!
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A melhor ajuda para Alcoólicos é parar a disponibilidade de álcool.
Produção, comercialização e distribuição de álcool, TERMINA!

ZERO tolerância ao álcool !!!

CRISTANDADE é a principal causa de espalhar UMA lcoholism.
Christian Idol (Falso idol) Jesus (Falso messias) disse aos cristãos para beber álcool (vinho
tinto) . Cristãos beber álcool em encontros religiosos e encontros não religiosas.

Christian HE & SHE beber álcool antes do acasalamento.
Christian SHE álcool potável contínua durante a gravidez e
amamentação. Os pais cristãos incentivar os filhos a beber
álcool. Os pais cristãos são maus pais!

Um jovem cristão tendo sido desmamados sobre o Álcool. Na
confusão na igreja vê, padre, pais, vizinhos, amigos, outros toda
a bebida (Guzzle) Álcool. Um jovem cristão vê os pais beber álcool
em casa, fun- ções e leisuretime. Um jovem cristão (ELE ELA)
quando socialização dentro da sua faixa etária enfrenta pressão entre pares
para bingedrink para ser aceitável. Jovem cristã HE obter jovem, ela bêbado
para acasalar ou estupro.

Ambos tornam-se 'Trash'. Vergonha, Shun, Trash!
-Cristãos monges não poderia encontrar inspiração espiritual através da
oração e leitura das escrituras virou-se para álcool para a inspiração
espiritual. Não está satisfeito, monges produziram o seu próprio álcool. Produzir
e beber álcool manteve monges em um constante estado de embriaguez.
Agora eles tinham idéias (La la terra) .

Escolas católicas são como Tabernas. Diretores têm um bar (Álcool caro) , Professores
clube social tem um bar. Administração tem o vinho
(barato) para mexer e angariação de fundos.
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Toda sexta-feira e sábado bêbado cristãos Bash, estupro e matar. No domingo, eles confessam ter
perdoado. Depois eles vão para a bagunça para uma bebida

(alcoólico) . Depois da igreja eles vão binge-bebida com amigos, família.

Binge-bebida cristãos são a principal causa de 'Doméstico-Violência'.
1GOD está consternada, não perdoará e responsabilizar, o mesmo acontece com a
humanidade. Cada bêbado é responsabilizado.

Cristianismo porque incentiva o consumo de álcool não é aceitável como uma religião
ou culto. 1GOD não quer a humanidade a destruir sua saúde por consumir álcool. 1GOD
está decepcionado com
(pais esspecially Cristãos) vício Christian ao álcool.

Diga NÃO ao cristianismo !!! Diga não ao álcool !!!
DEVE FAZER :
Ela não é para acasalar com bêbado. Ele não é para acasalar com bêbado SHE

. SHE beber durante a gravidez é colocado sob prisão domiciliar. SHE drin- rei durante a
amamentação é colocado sob prisão domiciliar. Cada comunidade tem um dever de cuidado a cada
nascer, recém-nascido. Alcoólica que não são adequados para ser um dos pais. Pais adotivos
levantar o bebê de álcool SHE.

Os pais com filhos menores de idade (ELA 17, HE18) que bebida do álcool são inaceitáveis. Cada
comunidade tem o dever de cuidado para cada criança em idade sub. Alcoólica Pais
Holy-Matrimônio contrato é cancelado seus filhos menores de idade são levantadas por
Foster-pais.

Educação-instalações são álcool livre. educadores (Principals, professores,
administradores) que trazem, consumir álcool são removidos e banidos das escolas. Educação
Cristã-instalações são transferidos para a educação pública (Sem compensação) .
Educadores cristãos (Principals, professores, administradores) são removidos e proibidos
de Educação. Sua escola-bares são demolidas seu álcool é destruída!

cada comunidade (Condado) tem o dever de cuidado para seu povo

. Álcool uma ameaça às necessidades da comunidade contendo & cando eradi-.
Cada Shire é proibir álcool e impor a proibição.

Província proíbe a produção e distribuição de álcool .
produção e distribuição de álcool ilegal é processado: SENHORA R6 Existente de produção
/ distribuição de álcool é interrompido e fechado. Nenhuma compensação é dada. O álcool é
destruído.
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Negar igrejas cristãs, status de caridade cultos e isenção fiscal. Faça a ser bebido um
Crime, SENHORA -R2 Sem fiança para bêbados.

Qualquer crime cometido ao ser duplos bêbados (X2) Reabilitação.

Água filtrada para uma
boa saúde !!!

Drogas Vício
É do conhecimento comum que as substâncias que alteram a mente

(drogas) são ruins para o corpo humano. No entanto, 99% da droga Junkies
tomar medicamentos por opção. Eles são ou extraordi- nary escória mudo ou
apenas anti-comunidade. Não se sinta pena de Drogas Junkies seu problema é
auto-infligido.
Gaiola essas ameaças para a comunidade, SENHORA / R4 . Manu

- cantes, distribuidores e fornecedores de substâncias que alteram a mente, ilegais
ou legalizados, são enjaulados, SENHORA / R7

A legalização de substâncias que alteram a mente é o direito
penal, ruim que deve ser revertida.

Qualquer crime cometido enquanto estar sob a influência da mente alter- ing substância (S) triplas
(X3) Reabilitação. Estar sob a influência de álcool e substâncias que alteram a mente
Reabilitação é aumentada por um multiplicador de 5 (X5) .
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TOLERÂNCIA ZERO para
Substâncias alteradoras da consciência
Comendo ( sobre) Vício
Comer é essencial que não podemos viver sem ela. Comer é uma necessidade, uma alimentação excessiva é
um vício. comedores Compulsivos (Blubber-People) pode olhar para a frente para ficar, blubbery, obter mais
suado pneu mais fácil, dificuldade em encontrar engrenagem, que se encaixa, encontrar cadeiras, artérias
problemas amarrar cadarços, já entupidos apertados desconfortáveis, pressão arterial alta, ter diabetes,
morrem mais jovens, provável ter filhos obesos .

Gordura é bom para hipopótamo & baleias. Para os seres humanos demasiado gordura é
doentio. Estar acima do peso torna uma pessoa mais letárgico

, pneu fácil, mais fora do ar, têm mais sickies, tornar-se um fardo para si mesmo, família, amigos,
trabalho companheiros e comunidade. Estar acima do peso não é aceitável. A comunidade tem o
dever amoral e cívica para ajudar.
Pare de ser blubbery. Acabar com adoçantes artificiais
hol & usando alco- em alimentos ou bebidas. Reduzir
drasticamente usando adoçantes naturais e reduzir a
ingestão de sódio, use o sal somente iodado. Pare de
comer alimentos fabricados. Não tem

mais, em seguida, 100 g de carne de um dia que inclui deli.

Banquete, Festa, Smorgasbord, longa-refeições tipo de alimentação estão fora. Mais
de comer está fora. Consumir álcool enquanto comer é fora. Deserto do estão fora. Comer
pequena porção do está em. Água com a refeição de é em beber.

Aderir ao Custodian-guardião 'rotina diária'. Reduzir a quantidade que você come para cada
refeição. Beber bebidas sem açúcar. Evite bebida fissy. Fazer dia e noite exercícios diários.
Observe 'Night-Toque de recolher'. Orar:
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1GOD está à espera de ouvir de você!
GORDURA - Oração

SS

SSS

Dia boa saúde 12.1.7

querida 1GOD, Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel
depositário-guardian (1 st nome) Obrigado por me fornecer com bebida
diário & food Ajuda-me a não comer demais e se tornar blubbery
Eu me esforço para ser merecedor de pequenas porções de alimentos a cada dia Posso ser
poupado questões agonizantes de saúde por causa de excessos Para a Glória de 1GOD & o
bem da humanidade
Blubber pessoas usam esta oração antes de cada alimentação!

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

TOLERÂNCIA ZERO para Blubber
Jogos de azar Vício
Gambling usa a fraqueza humana e engano para trazer miséria e pobreza para indivíduos, famílias e
comunidade. promotores de jogo atacam os desesperados. apostas envolve jogos de azar (Em
qualquer coisa) , lotarias (Você tem que estar nele para ganhá-lo) , especulando (Esperando aumento
valores de activos)

hedging (Seguros, futuros, opções, ..) . Não sinta pena para os jogadores. Fracos, egoístas,
mudos do indivíduo acreditam que merecem riqueza fácil. Eles não o fazem.
Responsabilizá-las.
participantes realidade de entretenimento são os jogadores
mais embaraçosos. Eles se comportam nojento, trair, enganar,
humilhar-se e outros, mentira, jogo que eles ganham. Vencedores
perder ganhos para imposto de 100% sobre os ganhos. lucros
não realizados, é tributado de distância. Shun jogadores.

aproveitado povos fraqueza é um crime, jogo gaiola prov- DIistas, SENHORA / R7 . locais
de jogo (Betting-lojas, Futuro-troca, Casinos', entretenimento Realidade, Stock-troca) estão
fechados. Confis- Cate todos os lucros e ativos de prestadores de jogo e gambprofissional
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lers (Fundos de gerente, terra-especuladores, partilham-comerciantes, futuros-comerciantes,

.. ) . Anular Freehold (Investimento) . Individuls' que ganham (incl- UDES vencedores realidade
entretenimento) , Solto ao imposto de 100% sobre os ganhos.
Gamblers são mudos, iludidos, egoístas
pessoas más. provedor de jogos de azar são
enganosos parasitas predadores aproveitador
de. Ambos são BAD e são responsáveis.

TOLERÂNCIA ZERO para Gambling
Pornografia Vício
A pornografia é entretenimento representando a luxúria imoral. Vê-lo,
eventualmente, leva a querer mais, mais bizarro, mais repugnante, mais depravado
mais sickning,. Pornografia vício pervertido.
fornecedores de pornografia contar com participantes ing dispostos &
unwill-. Esses prestadores de explorar álcool e drogas viciados,
idosos com demência, escravos da criança, para participar de seu
entretenimento.
provedores Pornograpy são enjaulados. SENHORA / R7

luxúria imoral (pornografia) é entretenimento que retrata a nudez, auto
- gratificação, acasalamento: com animais, crianças, do mesmo gênero, sexo oposto e
trans-gênero. provedores (Mídia, locais) deste tipo de introduzir

- tainment são fechadas & SENHORA / R7 . Toda a pornografia é destruído pela Shire. Perverts
precisa procurar ajuda.

Apagar pingo de exclusão, .. Pornografia
Compras Vício
Você entra em uma loja e você não pode sair sem compras. Um novo produto é lançado ou
½ anual 'Venda', você está fora da loja por muitas horas, você tem que ser o 1 st para obter o
produto (S) . Você é um viciado! Um shopping-junkie! Você precisa de ajuda. CG Gathering
& Shire prestar apoio.
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Profiteers gananciosos usar esses viciados em proveito próprio. Marketers' criar algo novo (Geralmente
desnecessário, sucata) . Em seguida, comercializá-lo como algo que todo mundo tem que ter.

A campanha publicitária é voltada principalmente para shopp

- ing viciados. Provedores de Shopping-Addicts & Junk são uma grande fonte de lixo e lixo. Publicidade
de não-essenciais termina. Entrega de Junk-mail para caixas de correio termina, violações: SENHORA
/ R4 . Não-essenciais têm uma taxa extra de 50%

(lixo) carregada. Compras viciado de procurar ajuda.

Pessoas com pouco uso cérebro, que sofrem tédio, tem muito tempo ocioso, muito dinheiro,
gastar seu tempo fazendo compras. Gaste seu tempo voluntariado, é mais gratificante. Para
socializar participar de um recolhimento.

fumador Vício
fumador vício, a miséria humana! Fumantes feder da boca, suas
roupas fede eles fedem até um quarto. Suas cinzas e bitucas
estão em todos os lugares. Eles são sujos, nojentos, pessoas
singulares no fedorentos. Evitá-los! Envergonhá-los.

Fumantes são um health-risco para si. Eles queimam os lábios,
dentes, gengiva, boca, garganta, traqueia e pulmões adoecer, um
fardo para a comunidade.
Fumantes são preguiçoso que toma muitos fumaça-breaks e auto-infligido
sickies.
Fumantes são um health-risco para os outros. grávidas fumantes estão prejudicando a sua gestação. Após
o nascimento destes recém-nascido são condenados a uma vida de ter problemas de saúde. Eles
podem ter deformidades / deficiência, .. Hurting por nascer: SENHORA / R3 Os filhos de pais fumadores
estão a processar seus pais para a compensação.

Fumantes são negligentes. Eles começam a incêndios, casas, grama,
floresta. Eles são responsabilizados, SENHORA /

R4 & pagar uma indemnização. Fumantes fogo feridos e / ou animais, SENHORA
/ R5 Fumantes incêndio matou pessoas e / ou animais, SENHORA / R6

fumo passivo (assalto) fere as pessoas. Fumantes que criam passiva
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fumaça sejam processados, SENHORA / R3 . Entidades (Entretenimento, lazer, trabalho

,.. ) são processados que é permitido fumar, SENHORA / R3 & tem que pagar compen
- zação. Governo que permitem fumar são substituídos e processados,
SENHORA / R7 .

em 1951 * foi estabelecido que fumar é insalubre uma ameaça grave.
O governo & governo agências / departamentos que não o fizeram 'Ban' fumar não para servir e
proteger a comunidade. Regulamento le- retrospectiva é passado e estes get culpado, SENHORA

* pagan Calendar

/ R7 .

Qualquer indivíduo ou grupo, empresa ou outra entidade que promove (Ertising adv-,
marketing, brindes) , permite (Pais, professores, trabalho, clubes, restaurantes, local de
entretenimento) , lucros (Fornecedores, fabricantes, transportadores, atacadistas, varejistas) ,
Disponibiliza 'Fuma' acessórios e / ou fumo, SENHORA / R7

Não importa o que o 'Fuma' contêm.

O ato de fumar é a saúde de
risco.

TOLERÂNCIA ZERO para fumar !!
Nova tecnologia Vício
junkies Nova tecnologia pode ser divertido. Eles acampar na rua para uma loja
esperando para comprar um novo gadget caro. Que bobo!

junkies Nova Tecnologia uma mutação bobagem de 'Shopping-Addiction'.
Eles são a maior causa de resíduos. Eles descartar produtos que trabalham e têm uma data de bye
uso prolongado. Eles nunca aprendem a usar seu Gy nova tecnolo-. Porque eles não têm tempo
suficiente. Estes viciados em transformar produtos de longo prazo para descartáveis. Eles são
poluidores. SHUN & VERGONHA
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A maioria Nova tecnologia não é reciclável. Criando disposição prov resíduos

- blemas para a Shire e as gerações futuras. Por exemplo, um rer microchip manufactu- traz um
novo chip a cada 6 meses para atender a viciados Nova Tecnologia . batatas fritas em perfeito
funcionamento são descartados. Que desperdício. Ambiental-vandalismo. Fabricante, distribuidor, SENHORA
/ R7
A comunidade precisa estabelecer diretrizes. solução de CG, a cada novo duto pró tem um prazo de validade de
sete anos. Ele não pode ser substituído por um novo modelo para sete anos. Violação, SENHORA / R7

As pessoas / organizações que criam junkies e dependência
alimentar é desprezível, imoral, criminosos.

Eles são responsáveis: SENHORA / R7 .
NOTA !! Isso se aplica a todos os 'vícios'. Os pais dos menores de idade (17 ELA, 18 HE) são
responsáveis. SENHORA / R1 , 1 st ofensa, 2 nd ofensa SENHORA / R2 ,

soltas todos os seus filhos. não pode cuidar de outro menor de idade.

Falhando 2:

Canibalismo

O canibalismo é o abate de um corpo humano para o alimento. Ou para trans plantas em outros seres
humanos ou para experiências. O canibalismo é ing mutilat- de um corpo para olhares (vaidade) ,
Membros de gangues criminosas e religião.

Custodian-Guardião se opor a qualquer canibalismo.

Comer partes de corpo humano e beber líquidos humano-corpo. Não é primitiva aceitável para
pessoas civilizadas evoluídos. canibalismo, mesmo simbólica não é aceitável: por exemplo, os
cristãos (pagãos) na confusão consumir humano-corpo (Comer cookies) & Beber sangue (Álcool
guzzling) . Este ritual termina. Paganismo termina. SHUN & VERGONHA

Canibalismo é usado para transplantar partes do corpo humano ou de animais a partir de
um corpo para outro. Algumas partes pode realmente ter sido regrown (Labratory, animais) E
depois transplantadas. A transfusão de fluidos corporais a partir de um corpo para outro. ambos
Trans

- Plantação & final transfusão. 1GOD's-DESIGN tem um começo e
um fim. Transplante e Transfusão pode prolongar a vida.
Interferindo com 1GOD's-DESIGN de início e final.
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O canibalismo é mutilante do corpo humano para olhares (Cosmético gia sur-, implantes) ,
Pertencentes a grupos criminosos (Amputação, tatuagem, corpo

- piercing) & religião (Corpo-perfuração, circumcission, cicatrizes, tatuagem) . O canibalismo é a
remoção de ovos que ela para criar 'TestTube Babies'
(bebês Monstro) . Tudo isso termina.

A cirurgia plástica é usada apenas quando há deformação devido a doença ou por
acidente. Não é seletiva, catering para a vaidade egoísta.
recursos de saúde não sejam desperdiçados em projetos de vaidade seletivos. Qualquer saúde-praticante
fazer a cirurgia seletiva é registro cancelado, SENHORA / R6

Mutalations parte de pertencer a grupos criminosos (Amputação, tatuagem,-corpo penetrante) e
grupos religiosos (Corpo-perfuração, circumcission, cicatrizes, tatuagem) , PARE! Mutalation é um
crime comunidade e um insulto à 1GOD! Prestação de contas (Ver bandos) SENHORA / R & Afterlife
aplica.

ELA que não pode reproduzir, torna-se Foster-pai ou adota. Ela não tem bebês 'Monster'. Criadores
de 'bebês monstro' são istered dereg-, solto acreditação profissional e são enjaulados, SENHORA
/ R7 .
Canibalismo, mutilando, ... no entretenimento (Jogos, vídeo, ...) termina.
Existente animação retratando o exposto, a Shire destrói. As pessoas que produzem, distribuem,
show (em público) este tipo de entretenimento começa, SENHORA / R7 .

Canabalism / mutilação são crimes
Falhando 3:

Inveja

A inveja é desejo ressentido despertado por um Outro dos indivíduos, parece, sorte, popularidade,
posses, qualidades, habilidades, talento, ... Não é só a envi

- pessoa ous prestados infeliz por sua inveja, mas eles também desejam infligir
desgraça dos outros. invejosos também expressam 'Shaden- Freude' (Tendo prazer) na
desgraça dos outros.
Uma pessoa invejosa motiva-se a superar ou desfazer anúncio de vista de rivais. Eles
começam a desinformação, rumores (Facada volta) para destruir a reputação dos rivais. Eles
encite ação vigilante contra um rival.
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Uma pessoa invejosa é cego para as coisas boas que eles têm em sua vida.
Eles só se concentrar em coisas que outros têm que eles querem. Isso os torna doente de
inveja, ódio. Eles podem se tornar criminoso, violento.

invejosos precisam de ajuda. Eles precisam de re-educar. Eles são a abraçar a 1FAITH &
o 'Legislador manifesto'. Além disso, eles devem começar a meditar (Encontrar calma
interior) . pessoas invejosas que não mudam são responsabilizados.

A inveja é um perigoso emocional 'Falhar'. Uma pessoa invejosa deve tentar superar esta falha. Se
necessário procurar ajuda. Outras pessoas percebendo uma pessoa invejosa. Precisa ajudar.
Superar a inveja é uma tarefa da comunidade.

Inveja não deixá-lo apodrecer, ..

Falhando 4:

Perjúrio

Perjúrio está a violar um juramento, voto ou por jurando que é falso ou omitindo o que
foi prometido sob juramento. Perjúrio é deliber
- ately dado falso testemunho em um tribunal. Perjúrio é fazer um relatório falso ou da polícia
statement.to falsos. Perjúrio é um crime, SENHORA / R3

Uma pessoa pode perjure-se judiciário fora, aplicação da lei. No trabalho, em casa, com
amigos, .. As seguintes palavras são associados com este tipo de comportamento: ocultar,
cover-up, engano, decepção, fábula, desonestidade, distorção, incorreção, fabricação,
falsidade, engano, falsidade, falsidade, fingindo, fraude, mentira, ficção, ficção, meia verdade,
hogwash, pretensão, sham, conto de altura, fio.

Não perjúrio criminal é perjúrio imoral. comportamento desprezível! Ela mina, confiança e
harmonia da comunidade. Este tipo de comportamento merece reprimenda e ostracismo. perjúrio
criminoso mina, Justiça a descoberta da verdade. SENHORA / R3

Perjúrio, comportamento desprezível.
SHUN & VERGONHA
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Falhando 5:

Pilhagem

Saque pode ser emocional, intelectual ou físico. Palavras associadas com Pilhagem: roubo, crime,
defraudar, transporte, assalto, elevador, pilhagem, pilhagem, saqueadores, colheitas, caça ilegal,
invasão, devastando, arrancar, roubo, tomar, furtar, despojos, roubar, roubo, ... Esta é uma falha.
Um crime.

Saque emocional significa afecções ou favorece obtidos por engano.

Este tipo de saque, é imoral: resultando em Shaming & Shunning.
Há pilhagem emocional que é criminoso: dependência, chantagem, sequestro, SENHORA /
R7 .

Pilhagem intelectual é obtido ilegalmente de propriedade intelectual, know-how, indentification
pessoal, ... Planned Intelectual Plunder é um crime, SENHORA / R5 . Oportunista Intelectual
Plunder um crime, SENHORA / R4 .
Pilhagem física significa bens ou dinheiro obtido ilegalmente. Planejado pilhagem física de um
crime, SENHORA / R5 . física oportunista pilhagem um crime, SENHORA / R4 .

proprietários estrangeiros (Inclui multinacionais estrangeiras) comprometer
pilhagem intelectual e / ou física quando usá-lo global.
proprietários estrangeiros saqueando know-how local, riqueza são piratas, SENHORA / R6 . entidades
locais saqueando know-how local, riqueza são piratas, SENHORA / R6 . Multinacionais saqueando
know locais como, riqueza são piratas, SENHORA / R6 . Governo que permitem 'pirataria' estão
traindo seus povos. É substituído e responsabilizados, SENHORA / R7 .

Segure Plunderers responsável, sempre
Falhando 6:

Egoísta ( Cadeia do Mal )

O egoísmo, a ação ou motivo de uma pessoa, um grupo ou organização sem consideração
pelos outros, da comunidade. O egoísmo está preocupado principalmente com a auto ganho
ou prazer. O egoísmo é causa e efeito das 7 elos da cadeia de Evil:

Ganância > exploração > Riqueza > Desperdício > Elitismo > Apartheid >

Injustiça .
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Os 7links tem muitas ligações de mutação do mal:

Celebridade-sport ~ Credit-Provider ~ embalagem Deceitful- ~ 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.
A bem de vida da comunidade local tem desabrigados

(Dormir em contentores de lixo) mal alimentado
(Comendo lixo) & lutando (Perseguido por cobradores de dívidas,
intimidado, assediado, ..) pessoas.

Muitos de seu povo ir sem as necessidades de cada
- dia ao vivo (Alimento comestível, água limpa, roupas decente e acessível,
confortável, seguro-abrigo) . Essas pessoas carentes vivem na miséria, que
muitas vezes leva ao abuso de substâncias (Fumo, álcool e substâncias que
alteram a mente) .

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. necessidades maus descapitalização de
bens e de enjaulamento, SENHORA/ R6

1GOD está à espera de ouvir de você!

SS

SSS

CHAIN OF EVIL - Oração
querida 1GOD , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde fiel depositário-guardian
(1 st nome) pedidos de ajuda com a exploração 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 do 1GOD & o bem da humanidade

Use esta oração cada vez que você encontrar um membro da Cadeia de Evil: Pessoa,
associação, corporação, Organização, Governo, ...
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GANÂNCIA > o 'Chain of Evil' começa quando uma pessoa, um grupo,
organização ou governo egoisticamente desejam ter mais (Coisas
materiais, inflyence e poder) que qualquer outro indivíduo, grupo,
organização ou governo.
Ganância é propriedade privada, alegando que a propriedade intelectual, engrenagem negativa, Freehold,
para evitar impostos, doações dedutíveis de impostos, ing speculat-, explorando trabalhadores (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 IP
(Propriedade intelectual) termina. ativos domésticos e IP são transferidos

(Sem compensação) a Shire'. As empresas são convertidos (Sem ensation comp-) para ' cron ' ( Run
comunidade não tem fins lucrativos Owned) !
Ganância é especular (jogos de azar) que os valores de ativos, os preços e os rendimentos de
capital vai aumentar. Especulando artificialmente aumenta os custos e de crédito da dívida (Usando
outros povos dinheiro) resultando em redução de acessibilidade. Especular é Anti-Comunidade,
imoral termina! Negative-engrenagem & Freehold são canceladas! Da & de Futuros estão
fechados! Trading & cobertura acaba!

Ganância é Tax-avoidance (Doação dedutível, tax-minimização, abrigo de imposto) ,
Roubando a comunidade. Tax-evasão é um crime,
SENHORA / R6 . doação dedutível é a corrupção. dona dedutível
- ções fim, termina-minimizando fiscais, regiões tax-abrigo estão fechados para baixo!
Ganância cria riqueza Apartheid! Riqueza-Apartheid é a principal
causa de In-juízes! Riqueza-Apartheid e injustiças são imorais,
Anti-Comunidade, Anti- 1GOD. Acabar 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. Este credo é imoral, insalubre (Estresse, acidentes, 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 Greed & Profiteering
A globalização tem sido sequestrado por Profiteers Greedy a ser utilizado para sua comercialização
vendendo Pyramid (De livre comércio) para manter os lucros crescendo
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até que se esgotem dos países e recursos. Livre-comércio é a globalização impulsionada por
empresas multinacionais que exploram o trabalho e minando

(Chantagem) governo. Termina Livre Comércio

DEVE FAZER :

Leva de Ávido
Dar ao CARENTE
Confiscar sem qualquer compensação do Ávido todos os ativos
(Pessoais, comerciais, ..) , direitos egoístas (Seguro de vida, super privado, propriedade, ..) .
Faixa Ávido de todos os seus títulos (Hereditária, honorário e profissional) .

Negar Ávido posições de liderança (Tira-los de posições de liderança existentes, ..) .
Publicar seu nome e imagem (Internet, Cidade-salão-vergonha-parede ...) .
Punir Ávido SHUN VERGONHA & gaiola eles, SENHORA/ R6 .

Opor Ganância, Globalização, Freehold, Foreign-propriedade, a apropriar, direitos
autorais, patentes, Private-propriedade, Estate ...

exploração > desejo egoísta se torna realidade, enganoso e desonesto,
indiferente, imoral aproveitando outros, ganhando uma vantagem sobre eles (Sobrecarga,
informações privilegiadas, de cobertura, publicidade enganosa, explorando as
fraquezas humanas e ignorância, trabalho escravo, especulando, corrupção,
fraude, ...) . SENHORA / R6

Exemplos de Anti-1GOD & Anti-Humanidade Profiteering:
Enganoso-embalagens implica o downsizing conteúdo do pacote para aumentar o lucro. Tirando
vantagem (Paracítico, predador, especulação) do consumidor. SENHORA / R6
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sobrecarga implica aproveitando (Paracítico, predador, especulação) de uma
escassez de oferta. SENHORA / R6
fixação de preços implica que pertence a um acordo de modo a maximizar (Paracítico, predador,
especulação) lucro. SENHORA / R6

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

R6
Chantagem assembler multinacional no 'País A' quer benefícios fiscais e-breaks de
'Government A'. 'Governo A' se recusa! assembler onal Multinati- pede 'Governo do
País B' este Governo compromete-se a demandas. assembler multinacional fecha
produção no país A despede trabalhadores movimentos

para 'País B'. Os 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 estrangeira Países de seus recursos, propriedade inte- lectual (Invenções, know-how,
patentes, marcas registradas) & riqueza

(Produtores primários, imóveis, recursos) com a ajuda de governo corrupto. Obter apostilas,
tax-liberdade e barata-de-obra através de correio em preto. Um 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 outros governos estrangeiros 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 Multinacional' s
Deve fazer

Toma paracítico predatório Profiteering
Deres esmola
(Veja Greed deve fazer) Processe Profiteer : SENHORA / R6
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Substitua-a propriedade privada com, cron !
desmonte Multinacional (A cron) 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,
Real-Estate, Servos, Luxo, posições de poder, governo) SENHORA
/ R6
A riqueza é acumulada em 3 maneiras:

' Chain of Evil', 'Desonestidade', 'Estate'.
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 também querem ter a riqueza de qualquer maneira
que puderem. Ricos tentando aumentar sua riqueza e / ou mantê-lo vai fazer qualquer coisa,
incluindo: suborno, intimidação, tax- iludir, enganar, matar, mentir, roubar, tax-evade.

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:
de ativos - despojado & SENHORA / R6 .

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

Contador pay ricos & tax-evade.
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!
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Apenas pobres e necessitados são enjaulados. Wealthy obter lei- yer. Se
necessário, de, proteção do governo corrupto.

SENHORA / R6 : para ricos e Corrupt Governo
Ricos são a principal causa de imoralidade, a pornografia e outras versões per-! Ricos são a
principal causa de poluição e lixo! Eles acreditam que eles são mais merecedores do que os
outros, criando elitismo e riqueza-apartheid! Wealthy querendo manter e / ou aumentar a sua
riqueza corrupto & subornar governo para trazer para fora em apenas lei! O pagamento rico (expênis)
multas. Os necessitados, pobres vão para a prisão.

Ricos são parasitas, o 'Chain of Evil'! Ricos são feitos accoun- mesa para o seu
anti-social, anti-Community & Anti- 1GOD comportamento!
Ricos são, processados e Reabilitado despojado de ativos! SENHORA/ R6

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 e poder) resultando em tédio, querendo mais,
imoralidade resíduos. Sharing, comprometendo, harmonização é melhor.

Human-design implica a vontade de sobreviver. Para sobreviver a adversidade e nas restrições conprecisam ser tratados. Esperança (Sonhos) & Justiça (Prestação de contas) estão lá para ajudar! Diminuindo
Hope & Justiça corruptora threa- dez Segurança e Sobrevivência!

Exemplos de anti- 1GOD & Resíduos Anti-Humanidade:
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Muito dinheiro_ cumpre sonhos. Ficando sem sonhos a realizar _
leva ao tédio, excentricidade, vícios, a imoralidade, a criminalidade,
querendo mais, acumulando ... 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, Antiguidades, esportes Celebrity-,
drogas, jogos de azar, imoral sexo, Jets, Jóias, Mansions,
Alimentação Não-dieta, Vaidade, Limousines, Coberturas,
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 de qualquer maneira que eu puder.
Eu quero tudo isso! O suficiente nunca é suficiente e eu não estou indo para
compartilhar!

Acumuladas necessidades Riqueza protegendo de outros especuladores gananciosos e
social-Justiça governo. As doações dedutíveis para os membros do Parlamento garantir que eles
entendem que eles representam. Outros especuladores gananciosos são atendidos através do
engano, desonestidade, assédio moral, ... Competição & politians involuntários estão expostos,
desinformação, rumores, o bullying campanha de mídia.

uso rico de energia para garantir Leis existem para protegê-los de
Impostos-ing de pagamento, tendo as perdas e quando eles têm perdas
que são socorridos pelo governo corrupto (US Wallstreet, Reino Unido City
of London, China) . Ricos não pagam impostos ainda obter o benefício de
todos os seres governos ment fornece.
Ricos são Parasitas, desperdiçadores comunidade riqueza em não-essenciais e
açambarcamento SENHORA / R6
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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) punir Wasters , SENHORA / R6

OPOR & END: machado

E estado T - paraísos ~ P rivate - própria
priedade F reetrade F ree ho ld ~ L lobalizati em Un ited Na ti on
s CN ~
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 ter
me- do que o resto, merece mais não-essenciais, mais respeito, mais direitos ..) arrogância
egoísta. raças Elitismo: Ambição, apartheid, arro- Gance, corrupção, desonestidade, engano, a
discriminação, a desconfiança, ganância, in-Justiça, o ciúme, a especulação, o egoísmo, a
substância de abuso, ners-ganha ,. ..

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 são arrogantes comunidade anti-egoísta, inaceitável.
VERGONHA-los, evitá-los !!
elitistas (Azul-sangues, monarcas, rico e megalomaníacos) acreditar por causa de sua criação que
nascem para governar países e ções organizacionais do trabalho. De sangue azul * s, monarcas,
ricos e megalomaníacos apoiar criação de in- 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.
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As universidades são 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 (Graus irrelevantes, muito tempo livre, excesso educadores, ..) ! Undergraduates sem
experiência Work- estão em excesso. Fechar universidades.

Jogos Olímpicos (verão inverno) são elitistas, corrupto, um desperdício
& dis- honesto. 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, ídolo do ou roll-modelo de. Eles são egoístas gananciosos carga,
parasitária para a comunidade. Eles torturar seu corpo, o excesso de exercício, o uso de suplementos
legais e illigal. Mais tarde na vida eles são um fardo para o sistema de cuidados de saúde da
comunidade. Eles desperdiçar recursos da comunidade escassos para locais de treinamento,
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. esportes
profissionais competitivos, patrocinado pelo vício provedores (Álcool, jogos de azar, fumo) ,
Levando a batota, jogo, uso de abuso corpo e mente alterando substância, criando
roll-modelos 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 de propriedade inte- lectual, possibilidades e
oportunidades acumulada do passado e presente (Justiça social: a distribuição igual de
todos os antes mentionad 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
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Deve-D0: Sucatear Elitismo > Estabelecer Igualdade
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 mercado-jardins!

universidades são transformados em cron trabalhar em capelas!

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 !

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 uma comu- nidade. Quanto
mais rápido a distribuição desigual da riqueza comunidade evolui o mais provável são anarquia e
civis e agitação! Riqueza Apartheid é inacei- ceptable &-lo fim de! Parasitária predatório Profiteers,
hoarders riqueza são responsabilizados, SENHORA / R6

Exemplos de anti- 1GOD & Anti-Humanidade Riqueza Apartheid:
Estado está passando sobre a riqueza, posição e poder crescente riqueza Apartheid. Por exemplo Monarquistas

& Private-propriedade, dinastias, ... deste fim!

Globalização as nações ricas intimidação (Bloqueio, o crédito-aperto, derrubar o
governo, sanções, invasão) pobre e lutando nações em vender os seus recursos de
forma barata. Multinacional Profiteering Con-
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aglomerados chantagear os países pobres. Para que eles possam explorar suas pessoas pobres como do
trabalho infantil e de trabalho escravo trabalhando longas horas mal pagos, insalubre, inseguro, ... 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 que vá mais benefícios
chutar e os escalões de topo também obter vantagens! Isso acaba! Em excesso, gananciosos,
funcionários parasitas são responsabilizados.

Benefícios Un-merecido incluir: seguros (Saúde, dental, vida, proteção de renda) ; creche criança,
benefícios de aposentadoria, estudo reembolso, licença por doença, férias, licença de serviço longa ... Un
merecia Perks: levar veículos casa, cartão de crédito, pago: viagens, hotel, restaurante visitas,
atividades de lazer (Golfe, ténis, ...) , artigos de papelaria, tant Accoun- (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. Estes benefícios e regalias un merecidas,
acabar!

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, implica também herdar culpa e passivos.

Globalização: As multinacionais são processados ( SENHORA / R6 ) & disman- tled para se tornar
locais cron ! Governo que suportam a globalização são substituídos e responsabilizados, SENHORA
/ R6 .

Propriedade privada: termina! Comercial (Pequeno, grande, multi-nacional)
tornar-se cron ! transferência Domésticos ' Condado ' !
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Lucro: termina! Breakeven sem fins lucrativos se aplica!

salários: desigualdade é substituído pelo Depositário guarda wmw !

INJUSTIÇA > Os 6 ligações anterior na cadeia de chumbo mal a cor- rupção do sistema
legal e Injustiça (Por exemplo a nomeação, Bad-Lei, Corrupt-Lei, Estate,
Private-propriedade, a apropriar, auto-regulação, para evitar impostos, ..) . Isso acaba! Custodian
Guardião Justiça com base na 'manifesto Legislador' substitui-lo.

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

Mulheres Injustiças, uma falha comunidade são abordados! Culpados sejam
responsabilizados!

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

Bad Lei Injustiças: Freehold, Direitos Autorais e Patentes (Propriedade intelectual) ,
Privatização de serviços, doação dedutível, ... Bad Lei for revogada! Retroativo a
0.1.1.1! Re-condenado (obrigatório) .
Corruptos Lei Injustiças: Imunidade Diplomática, Double Jeopardy, Plea-negociação,
Immunity, estatuto de limitações, Privilege, ...
Lei corrupto é revogada! Revogação é retroativa a 0.1.1.1 (01.01.2004)
Re-condenado (obrigatório) .

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.
Cada pessoa tem uma injustiça moral e civil-Duty ao fim. Responsabilizar as pessoas que são
a causa e efeito de injustiça. Substitua governos mento que permitem Injustiça. Mantenha os
políticos responsáveis.
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Injustiças de governança: Assassinato, ção corrupção, execução,
invada, tortura, tirania, de riqueza apartheid, ... Substitua tirania com
múltipla escolha 1 past the post livremente eleito Comitê Gover- nance. Processe
o Tyranny: SENHORA / R7 Governança que assassina, executa, invade,
tortura é mau é re- colocado e enjaulado , SENHORA / R7 Corrupt &
Wealth-Apart- Governança heid é substituído e processados: SENHORA
/ R6

TOLERÂNCIA ZERO para INJUSTIÇA!
Os elos da 'cadeia do Mal' são expandidos por muitos linketts mal:
Celebridade-sport ~ Credit-Provider ~ Enganoso-embalagens ~ Estado ~
Propriedade estrangeira ~ franquia ~ propriedade livre e alodial ~ Globalização ~

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

Celebridade-Sport faz parte da cultura da Cadeia de mau.
Corrupt ganância elitista e entretenimento com fins lucrativos. É mento dos espectáculos para
beneficiar o entediado ocioso ricos. Desviar a atenção privilegiada sob longe de perceber como
explorado elas realmente são.
Sport-celebridades, artistas elitistas que fazem qualquer coisa para ganhar, quebrar
recordes e ser adorado (Idolatrado) . A necessidade de participantes do esporte é obter
reconhecimento elitista + Sponsors'

(Profiteers predadores parasitárias) & Media trashy cúmplices criado
uma abominação: ' Celebridade-Sport '.
Celebridades-sports participantes, são pagos

(Diretos, subsídios, patrocinado, ..) animadores
profissionais. Por exemplo. Australiano Pé

- bola, Auto-racing, Base-ball, Basquetebol, Boxe,
Xadrez, Cricket, Ciclismo, Golfe,

Ice-hockey, Gran-Prix, Gridiron, corridas Horse-,
Motocicleta-Racing, Jogos Olímpicos, para-Olimpíadas,
Rugby, Futebol, Natação, Tênis, Yachting,
Winter-Olimpíadas, Wrestling, ...
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Celebridade-sport precisa de instalações propósito de compilação

(Hall, Estádio ..) , a infraestrutura (Ferroviário, rodoviário ..) .
Este recursos da comunidade resíduos 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 entretenimento fornecimento eventos, álcool, Cola, outras bebidas doces, Jogos de Azar e
insalubre-food (Gorduroso, gorda, salgado) muitas vezes acompanhada de violência (Agressão, raiva,
objetos de arremesso, vandalismo) . O evento cria um monte de lixo (Garrafas, latas, alimentos, papel,
plástico) que precisa armazenar (Landfil) . Gambling leva ao crime: Engano (Nobling, cordame de
resultado, ..) .

Celebridade-sport é uma das principais causas de
Shopping-Addiction. Marketing cria demanda usando lealdade aos
ídolos locais (Esporte Celebridades) para conduzir
shopping-ddiction (Engrenagem, lixo, paraphenelia) . Você é um
tolo pagando demais para roupas e calçados !!! Fãs se comportar
como Zombies (Sem sentido) .

Celebridade-sport Os patrocinadores através
aumenta vícios: Álcool, tabaco, jogo, compras,
drogas, ... Esses vícios são um fardo para
indivíduos, famílias e comunidade.

Sport-celebridades são Greedy-Media criações para aumentar os lucros para si e
outros-aproveitadores gananciosos (Saídas de junk-food, os prestadores de jogo, os fabricantes de
álcool, pornografia, fabricantes fumadores, prostituição ...) . Uma vez que a popularidade de uma
celebridade diminui elas são descartadas e substituídas por uma nova celebridade.

A necessidade de permanecer popular, para ganhar leva Sport-celebridades para explorar o seu lado
escuro. Imoralidade (Adultèrio, nudez, pornografia) é usado para ganhar atenção. abuso de
substâncias (Alcohol, Smoking, esteróides,
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Drogas) 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 Sport-celebridades como roll-modelos e ídolos, é inaceitável. Esporte Celebridades são
falsos ídolos que eles insultam 1GOD. Educadores que promovem a celebridade-sport são
substituídos. Os pais que permitem que seus filhos para jogar celebridades do esporte & Sport culto
celebridades são irresponsáveis maus pais. A re-educar Comunidade é esses maus pais.

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 Sport-Cebrity. Isto termina.
Universidade é fechado, Patrocínio termina, fecha Mídia trashy, celebridade esporte consegue um emprego
de baixa remuneração.

End celebridade-Sport, demolir locais ..
Substitua com a participação do público actividades comunitárias de lazer.

C Redit - P rovider> P redator - le nd er > Lo um - tubarão concessão de crédito (Cartão,
empréstimo, hipoteca) para o lucro é Atory pred- emprestando uma operação de 'Loan-Shark'. ing
lend- predatória é permitido e incentivado por corruptos nment Gover- criminal. uso criminosos
predatória-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 ed replac-, processados, SENHORA
/ R6

Custodian-guardião tolera sem 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.

Dívida coletor são fechadas e enjaulado SENHORA / R6
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Deceitful- Embalagem ( Consumer-fraude) SENHORA/ R3
economias de lucro orientada permitir criminoso imoral " Embalagem Deceitful- ( Fraude do
Consumidor) '. Os consumidores precisam de proteção contra enganoso, desonesto e ganancioso
especulação produtores, fabricantes e varejistas que usam 'Enganoso-embalagem' (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 a sua casa-marca por um preço menor do que a marca
fabri- cante. 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 por assinatura ing mais. Consumer-fraude !!! 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 e o consumidor recebe menos produto para a mesma quantidade de dinheiro gastar. O
consumidor tem sido enganado. Se a segunda fabricante vende a um preço inferior, seu produto
se parece com uma pechincha. Porque há menos pro

- duto no 2º pacote, portanto, deve vender por menos, não torná-lo um negócio mais. O
segundo fabricante espera em um dis- forma enganosa, honesto e ganancioso, que o
consumidor não irá verificar o peso desde sua embalagem semelhante a produtos
concorrentes. fraude Consumer-! SENHORA / R3

Embalagem vem muitas vezes com menos de conteúdo completo (Excesso de tamanho embala- ing) . Por exemplo
Packaging 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! Consumer-fraude !!! SENHORA/ R3
Recebem menos> pague mais! Um fabricante adiciona menos Salt & / ou açúcar.

Etiquetas do produto 'reduzido' e encargos mais! Reduzida é transmitir aos
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consumidor não havia 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 Consumer- !!! SENHORA / R3

bens importados embalados para olhar como produto local. Consumer-fraude
SENHORA / R3 . produto local embalado para olhar estrangeiro, importado.
Consumer-fraude SENHORA / R3 .

Deve fazer: Governo é padronizar embalagens tamanho do conteúdo:
sólido [ grama ( g ) / Quilograma ( Kg ) / Tonelada ( T ))],

líquido [ mililitro ( ml ) / litro ( eu ) / 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 tem para aplicar a embalagem
comercial, industrial, pessoal.

Nota! medidas imperiais são obsoletos. Embalagem também é reciclável.
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 PS-1 Embalagem-padrão
punir enganador-Embalagem
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Estado ( Herança)
Em uma ganância egoísta impulsionado Sociedade após a morte de uma dupla
indivi- 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
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 Work- + um estudo mais
aprofundado + Antiguidade.

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

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 Custodian-guardião do conhecimento-continuidade, tradições, rabilia memo-, crenças .. passagem
Custodian-tutor em espírito e responsabilidade da comunidade. passagem Custodian-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 A propriedade estrangeira
termina sem compensação.

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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eles não acessível para 1 st casa compradores. Reforçar a adesão
desabrigados .. Estrangeiros da Freehold ' (Imobiliário / fundiário) Termina. É
confiscadas sem compensação.
Propriedade estrangeira de entidades resulta em posições de
liderança estrangeiros. Negando moradores para manter essas
posições. Diminuindo promoti- na oportunidade e aumento do
desemprego ..

Dumming baixo de pessoal local. Isso acaba!
Propriedade estrangeira dos resultados de fabricação em importar seus suprimentos. Em vez de
comprar local. Também a propriedade intelectual local está tomado no mar! A propriedade
estrangeira de fins de fabricação! SENHORA / R7

Propriedade estrangeira de entretenimento mina talentos locais e suas oportunidades. Lavagem
cerebral moradores para se tornar clones Cultura- estrangeiras perder a sua entidade. Foreign-propriedade
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. A propriedade estrangeira de fins de entretenimento!

Propriedade estrangeira leva a riqueza local indo para o exterior. locals deixando pobres e indigentes. Mestres
estrangeiros que possuem servos camponeses locais. A propriedade estrangeira termina! SENHORA / R7

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. Franchising estrangeira termina!

Propriedade estrangeira de recursos leva à-proprietário estrangeiro a vender os recursos mais
barato para o seu país de origem beneficiando-los. Robb- ing os locais dos recursos e sua
riqueza. Estrangeiros deixando próprios recursos locais é traição, SENHORA / R7

Propriedade estrangeira da produção de alimentos e de alimentos-distribuição.
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. A propriedade
estrangeira das extremidades distribui- ção de produção e Alimentação Produtos alimentares! SENHORA / R7
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Propriedade estrangeira de mídia é uma invasão por furto. A imprensa estrangeira
influencia locais para benefício dos estrangeiros. Destruindo locais Cultura, Património e
Tradições, corromper políticos e Governo. Governo perde sua soberania e betrayes a
população local, traição, SENHORA / R7

Propriedade estrangeira muitas vezes leva a chantagem. Multinatio- estrangeira Nal exigir um
Governo dar-lhes esmolas, tax-liberdade e mão de obra barata. Governo está ameaçada que se não
capitular perante a demanda externa-proprietários. Eles vão encontrar um governo que não atender
suas demandas e mover sua operação lá. Por exemplo australiano governos ment paga
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 e 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: Ativos, empresas, Fabricação,-produção
primária, Recursos, Real-Estate, de propriedade intelectual, Land! Sem compensação.

Legislar, Foreign-propriedade, um crime: Traição, SENHORA / R7 .
Ativos, empresas, Freehold, IP, Recursos já detidas por estrangeiros é
confiscado sem compensação.

Substitua as empresas estrangeiras com cron
(Run Comunidade não- Owned fins lucrativos) !

Suporte cron! Shun Multinacionais!
Substituir & processar (Traição) O governo & Governo ees empregado- que permite ou
facilita a apropriação estrangeira! SENHORA / R7 A propriedade estrangeira é uma invasão
e ocupação sem o uso de militares
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força. Defenda a sua comunidade a partir desta ameaça.

Só permitir a importação que não competem ou substituir bens e serviços locais. Incentivar
a produção e serviços locais para evitar ter que importar. auto-suficiência Provincial é a
melhor técnica de sobrevivência.

'Cancelar Propriedade Estrangeira'

'SAVE local JOBS'
franquia ( Business-modelo: Clonagem) SENHORA / R6
franquia é um sistema de clonagem de marketing Greed / Profiteering. Que usa um modelo de
negócio que a própria clones. Ele é 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. Isso acaba!

Franchising é Clonagem é uma cópia sem sentido barato.

A globalização é Anti- 1GOD!
franquia destrói as tradições locais, cultura, ty singularidade e diversificou. A maioria das franquias
são 'US' ou baseados em sistemas de US-Marketing. Eles oferecem produtos frequentemente
insalubres: EG junk-food-outlets, EUA e sua cultura clones são a principal causa do
'Diabetes'-Plaque', Obese- Plaque (gordura de baleia-de pessoas) ', Alta pressão
sanguínea-epidemia, Acne ...

Franquias destruir Cozinha local, Moda ... Comunidades e Governos mento 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!
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franquias são a principal razão para o shopping-centers. Franquias estão sob uma equipe
e usam mal treinados sob-pagos (Infantil, ocasionais)
funcionários. Centros comerciais (Compradores compulsivos paraíso) são desperdiçadores de energia grandes que
precisam de centrais eléctricas mais poluentes. Eles também criar um monte de lixo. Feche todas as franquias!

franquias com seu marketing liso (Explorando a fraqueza humana & ingenuidade) são a
causa principal para os Vícios: Shopaholic & Gad
- obter Junky! Franquias estão sob uma equipe, usar mal treinados sub juniores pagos,
ocasional. Atendimento ao cliente é pobre ou inexistente. Mais 'pechinchas' e 'Vendas' é
fraude!

Custódia Guardiões acreditam que Franchising é Anti- 1GOD porque mina 1GOD de concepção
de singularidade e diversidade local.
Franchising sendo desafia globais 1GOD de Anti-Globalização.

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) .
Proteja o seu comunidades herança:

Opor Franchising, Globalização &
Propriedade estrangeira
propriedade livre e alodial terras públicas saqueadas da comunidade ... SENHORA / R6
propriedade livre e alodial terra é terra pública saquearam da comunidade pelo Governo
criminoso corrupta (Governo criminoso corrupto precisa de remo

- Ving e punir) . governo criminoso corrupto quer doou terras (Agachamento) ou vendeu para
criminosos gananciosos, parasitária, predatória, pro
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- fiteers (terra-especuladores) . Terrestres especuladores são parasitas necessitam Rehab: 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 (Teering profi-, ganho de
capital) negando uma comunidade afford- abrigo capaz. Os investidores também
usar a terra valor simbólico de criminoso imposto-avoidance (-Engrenagem 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
imposto evas- ion. Resultado em decomposição habitação humana (As
pessoas se deslocam para fora baratas e roedores mover in) . propriedade
solta Slum-senhores 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'. Ele termina! SENHORA/ R6

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 acaba!

Deve fazer:
Toda a terra é propriedade de Condado ( Governo local) . Freehold terra que está sendo roubado bens. A Shire
tem que pagar nenhuma compensação quando transferível título anel. 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) .

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

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!
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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, Cityof Londres Brexit.
A globalização é parte da cadeia do mal. A globalização tem sido hija- cked por Profiteers
Greedy a ser utilizado para sua pirâmide vendendo marke- ting (De livre comércio) para
manter os lucros crescendo até que se esgotem de s & recursos PAÍS. Livre-comércio é a
globalização é impulsionada por empresas nal multinatio- que exploram o trabalho,
preto-mails e minam governos ment. empresas multinacionais minar a soberania de um país.
Levando à corrupção e exploração! Desmonte Multinacionais con- ativos fiscate sem
compensação e transformar-se em locais Cron.

Profiteers gananciosos estabeleceram organizações de propaganda: G20
(Ávido Vinte, a principal causa de poluição) , G8 (Ávido oito, de riqueza Apartheid) , FMI (Fundo
Monetário Internacional, empréstimo tubarões globais) , WEF (Fórum Econômico Mundial,
publizist Greeds') , OMC (Organização Mundial do Comércio, a causa da Riqueza-apartheid) , .. Estas
organizações cérebro

- lavar o público de 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 uma estrutura de custos mais baixos. Saqueando as pessoas em uma área e empregando
trabalho escravo em outro. Isto termina. O governo de, as organizações, os indivíduos são
responsáveis!

Custos mais baixos são alcançados através do emprego de crianças
menores de idade em áreas de trabalho inseguras teus unheal-. Eles são
mal pagos underfed trabalhando longas horas sem pausas, sem direito a
férias, sem benefícios para a saúde. Perdendo experiências da infância,
play- ing & educação. Enquanto Profiteers Greedy estão rindo
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todo o caminho até o banco elogiando sua 'globalização' Idol. Esse mal Termina! SENHORA/ R6

Onde as crianças não estão disponíveis outro sob classe é fêmeas
utilizadas. 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 também são exploradas, mas geralmente não tão ruim quanto as crianças e
mulheres. Esse mal Termina! SENHORA/ R6

Globalização fim, apoiar 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: político, militar,
comercial, ment entreteni-, Esporte 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, NC (Commonwealth Unidas

) , FIFA (futebol) , G20, G8 (poluidores) , FMI (Agiotas) , IOC (Olym
- fotos) , NATO (guerra mercenários penal) , a OPEP (poluidores) , das Nações Unidas
(Nações Unidas portador da miséria, sofrimento, destruição, morte) , .. são Anti-1 DEUS. Eles estão
fechados para baixo.

Comunidade do Unidas ( CN) foram estabelecidas por piratas ingleses
para saquear, espalhar a escravidão e trabalho escravo. Hoje (CN) têm
regimes fantoches (governos) que auxiliam na dering plun- do seu país
para o benefício do Inglês hereditária Tyrant. NC é dissolvido e os nações
libertado.
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FIFA uma organização celebridade-Sport Corrupt. recursos da comunidade
desperdícios. Está fechada, processado: SENHORA/ R6

Espaços da FIFA são demolidas, a terra é utilizada mais benefi

- cial pela comunidade do. Pro-Sport acaba!
COI corre um circo (Jogos Olímpicos) , Ficando países desperdiçar billi

- ons no entretenimento freakshow. Artistas se esforçam para elit
- ism o 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 lado de terror

- mostra foi adicionado Paraolímpicos aqui com deficiência são ed mock-. Feche + SENHORA/ R6 Espaços
do COI são demolidas, a terra é utilizada mais benéfico pela comunidade do. Todo o financiamento
para fins de Atletas. Cada membro do passado e presente de 'IOC' ficar, SENHORA/ R6

NATO Exército Europeia-mercenário que serve US intimidação e
exploração global. NATO mata civis e destrói a infra-estrutura e casas. É
dissolvido e sua Guerra
- criminosos e insurgentes estão enjaulados: SENHORA / R7 NATO com suas armas
de destruição em massa: A (Atomic) , B (Bacterio- lógicas) , 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 braços-dealers 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)
Modificação genética
(Animais, Micro-organismos, plantas, seres humanos)

Escravidão ( criança, dívida, adulto, a prostituição, o trabalho mal pago)

Desperdício ( Descartáveis, junkproduction, o excesso de produção, embalagem)

Riqueza-Apartheid ( Estate, In-justiça, Tax-avidance, de paraíso fiscal)

Homelessness ( Loan-Sharks, slumlords, Riqueza-Apartheid)
Fome ( Over-irrigação, poluição de água doce, o desperdício de água fresca)
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exploração ( Cartell, o capital de ganho, monopólio, sobrepreço, hedge)

Pobreza ( crédito, discriminação, desempregados, riqueza-apartheid)
Pornografia ( Adultos, animais, criança, Homossexualidade, misturado-sexo)

Genocídio ( massacres: político, racial, religiosa, ..)
vícios
(Álcool, drogas, jogos de azar, comer demais, Compras, Smoking)

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

Globalização mina 1 De Deus desenhar.
Globalização irrita 1 DEUS!
Shopping-Center / Shopping ... the-Retailing-sistema capitalista
da ganância, lucro, Resíduos e Poluição.

Shopping-Center / Shopping é uma parte do capitalista-Retail-Marketing

- sistema de ganância, lucro, Resíduos e Poluição. Shopping-Center / Shopping incentivar a
duplicação. Duplicação destina-se a aumentar a concorrência, reduzir os preços, dar um melhor
serviço. Esta é fantasia uma MENTIRA capitalista !!! ...

por exemplo, 3 supermercados vendendo quase os mesmos produtos para o mesmo preço. 99% dos
preços são idênticos tomada de competição uma fantasia. cação DUP é caro tornando os preços mais
baixos um mito. De corte de custos, sob

- cuidada, mal treinados mal pagos (Infantil, ocasionais) resultado pessoal pobre ou
inexistente '-serviço ao cliente'. Duplicação acaba!

Duplicação leva ao desperdício de chão espaço. Mais necessidades Andar de espaço
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mais mobiliário instalado. 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. Compras
quando o seu escuro. Isso não é saudável, portanto, o ' Condado' impor
uma ' Night-Toque de recolher'.

Centros comerciais são caros para construir, manter
, consumir uma grande quantidade de energia, são a duplicação desperdício
e criar um monte de lixo.

franquias são a principal razão para o shopping-centers.
Franquias estão sob uma equipe e usam mal treinados sob
- pago (Infantil, ocasionais) funcionários. Franchising destrói as tradições locais,
gastronomia, cultura, ess uniquen- 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 Comunal Clus- ter viva,
em 1 de varejo do complexo. Cron-Retail substitui sem a 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.
UMA CRBC é um nível quatro (Ao nível do solo, Nível 1, Nível 2, o Nível 3, Solar-painel de tecto) construção.
Ao nível do solo é de armazenamento, bens-in e bens-out para o varejo / Bazaar. Nível 1: a área
cron-Retail incluindo bebidas-Bar.

Nível 2: Bazar, tudo caseiro, pré-amado.
Nível 3: área de escritório e trabalhadores quebrar.

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

Substitua Centros Comerciais e Shopping-Centers com:

Cron-Retail & Bazaar Complexos ( CRBC) .

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

Serviços. Tax-evasão é um crime, SENHORA / R6 .
Imposto de minimização é Tax-avoidance! Trusts são para evitar impostos! As
doações dedutíveis de impostos são para evitar impostos! Os investidores
também usar a terra valor simbólico de criminoso imposto-avoidance (-Engrenagem
negativo) .

Tax-evasão está roubando da Comunidade!
SENHORA / R6 Governo que permitem tax-evitação são substituídos,
cobrado: SENHORA / R6

Tax-Pirataria! países fiscais-abrigo são animadores estrangeiros para saquear sua
casa-países e depositar o saque em seus bancos. Tax- países abrigo são desligamento. Seus
bancos e governo: SENHORA / R6
Um governo Tax-abrigo também tem de compensar (impostos atrasados, remuneração e
despesas tiva puni-) os países saqueados.

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

TA XA voidance acaba!
Guilty são & enjaulado despojado de ativos!

TOLERÂNCIA ZERO para TAX-EVITAR!
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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 do 'Evil
Cadeia'. Imerecido é indigno, anti-social, não justificáveis não é tolerado pela
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 ...

Promoção 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 punidos. SENHORA / R7

Riqueza fácil: Hereditários, a renda, o trabalho a benefícios, 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, ..
Trabalho-benefícios: para pay-notas mais altas (Vantagens, benefícios adicionais) :

Seguro (Saúde, dental, vida, aposentadoria) , Estudo, turismo, ..
Perks elitistas: Ar-viagem, guarda-costas, bônus, puericultura, Seminários, acompanhantes,
Club-membros, desconto de Crédito, Fitness-trainer, Seguros (Saúde, dental, vida, renda,
aposentadoria) , Limousine & Motorista, Shelter, participação nos lucros, Férias, ..
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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 também significa transferência de
'Culpa' & dívida. Predesessors, Pais transferir seus mal, crimes e culpa para a próxima
geração. A última geração é considerado responsável pela geração anterior. Custodian-Guardião
opor hereditária trans

- fer de posição, Power & Wealth. suporte CG responsável pela transferência heredi- tary
'Culpa'.

Imerecido é imerecida que termina !!!
União ( trabalho, trabalho, comércio) representa os trabalhadores gananciosos elitistas.
Fundo: Hereditária-Tiranias utilizado um sistema de classes de distribuições te a riqueza do
Reino. A industrialização criou 2 novas classes, privado proprietário-ship (Parasitas, predadores,
exploradores) depender de Crédito e trabalhadores sem direitos e protecção (trabalho escravo) .

Os Hereditárias-Tyrants rapidamente fez um acordo com os empresários e Industriais (Parasitas,
predadores, exploradores) . O Royals & Royal- ist receberia informações privilegiadas,
propinas e acordos preferenciais. O Capitalista-propriedade privada não têm restrições sobre o
quanto eles poderiam explorar os trabalhadores e outros camponeses. O Royalist iria
promulgar leis que protejam ambição, da exploração e propriedade privada e oprimir,
criminalizar trabalhadores. Injustiça tornou-se o Estado de Direito.

Hereditários-Tyrants, monarquistas e navio proprietário-Privada
tornou-se a forma mais maligna de Governança e aplicação
econômica. Imorais, injustas, Anti-

1GOD! Hereditária-Tirania & final capitalismo!
Trabalhadores e políticos descontentes substituiu alguns ies Hereditárias-tyrann- com
Político-tiranias. Monarquistas com tecnocratas. A propriedade privada com o
estado-propriedade. monopólio do negócio (Privado / estatal)

resultou em monopólios trabalhadores (Tiranias) . Político-Tirania termina!
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Os sindicatos foram estabelecidos para criar igualdade para os trabalhadores. Sindicatos usar
comportamento criminoso (Preto-mail, a intimidação, a sabotagem, violência, ..)

durante as negociações salariais. Eles são liderados por uni educado crats techno elitistas que
falso-social justiça desprovida de trabalho experiência, membros do sistema capitalista. Eles
saquear membros fundos e membros mau uso lealdade para suas próprias ambições políticas.
Estas falsificações são o

r movimentos eason Trabalho liderados por líderes sindicais são cópias mediochre de movimentos
empresariais. Isso acaba!

Deve fazer:
A propriedade privada, propriedade do Estado são abolidos e substituídos por ' cron '. Os sindicatos
estão deregistered. Governo define salários e conditi- ons (MMM) .

entidade estatal é convertido para operar como um ' cron '. entidade navio er próprioprivada é confiscado sem indenização e é convertido em um ' cron ( s) '. Ser parte de uma cron
é fazer parte da comunidade.
' C ' comunidade é um ' Condado '' R ' executado por ' D-mC ' ( Decisão-makingCommittee
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 definidos Anu

- aliado pelo Governo Provincial. Para uma melhor gestão económica todo mundo é um
assalariado (MMM) . Não há mais necessidade de Sindicatos. Eles são desregistados.
sindicalistas parasitas podem agora fazer o trabalho.

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 falta
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trabalho-experiência estão em excesso e sob qualificado.

Universidades educação escolar deixar de perseguir rankings. que bene

- se encaixa administradores, professores, .. Que estão em excesso pouco trabalho.
Ranking resultados perseguindo em campi maiores, mais
campus, campus em lugares distantes. Campus edifícios
grandes com um monte de espaços emty. Useless Vanity
grande landsca- parques ped & jardins. Isso acaba!

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 pródiga expens- ive
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.

Administradores, professores, professores, não freqüentam
campus mais de 150 dias por ano, não mais de 4 dias por
semana, não mais do que
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
lazer) . Dobrando o tempo assistindo. Resultando em ars Schol- desperdiçando sua vida e a
comunidade perdendo produtividade.

½ um feriado do ano leva ao tédio.
Este tédio leva à imoralidade
(Álcool,-Mind alterando substância & sexo orgias, ..) &
crime (Assalto, colza, Intimidar, vandalismo, ..) . As
universidades são o lugar mais provável para uma
SHE a ser abusada sexualmente e / ou explorado.
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Maiores infratores são descendentes rica e mimada (Arrogante, desprezível, preguiçoso

, obnóxio,..) que costumam fugir com ele. Crimes por Universidade
(Faculdade) artistas, administradores, professores estão cobertos. Feche Universidade
e processar!
Um curso de graduação muitas vezes consiste em 24 sujeitos dules mo- & 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.
Encorajando-os a ficar ocioso.

8 dos sujeitos-módulos 24 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. Universo
Administradores são: estudante, vida, tempo e riqueza desperdiçadores, responsabilizá-los, SENHORA
/ R7 & fechou Uni- versidade de (Da faculdade) demoli-los e reconstruir como Shire trabalho capela !!

universidades um corte curto Elitista para primeiras posições. Termina! Custodian- tutor
Aprendiz-ship carreira-trajeto substitui-lo. Aprendiz-navio> trabalho experiência> novos estudos
de> promoção por antiguidade> experiência Work> novos estudos de> promoção por
antiguidade, ...
UCG1- apoia a educação ' Aprender e Ensinar ' estudar-method & ' Livre-Public-educação'
. Fornecidas em saúde e educati- em complexos, Condado ( SMEC) & Província Educação (PHEC,
pDEC, CE) . De nascituro para cremação. Aprender e Ensinar, 1º aprender (Compreender,
entender) , Em seguida, Teach (outros o que você aprendeu) . Em seguida, passar
conhecimentos adquiridos para próximas gerações através do conhecimento-Continuidade.

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

A educação é uma colaboração entre pais, educadores e
médicos. Envolve-educação gratuita, a saúde e
Aprendizagem. Não Universidades !!!
Campus da Universidade são reciclados para Provincial & Shire gratuito educa- ção, o trabalho a
Capelas, ... Vaidade parques e jardins são reciclados como o mercado
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jardins, pomares, e santuários. Universidade Administradores & Educa
- res estão proibidos de Educação e são responsabilizados, SENHORA / R ...

Educação livre um 1GOD dada Privilege !!!
Caridade ( falso)
Doações dedutíveis são Tax-avoidance! Tax-evasão está roubando da
Comunidade! Tax-evasão é um crime: SENHORA / R6
Caridade que têm estatuto de doação dedutível são falso! Eles são esquemas para
evitar impostos aprovado 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 empréstimo-tubarões. 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 dedutíveis doações e de crédito-cards. Eles
crença você doar porque você se importa e ser tiva suppor-. Não é porque você é
egoísta. As pessoas não devem usar crédito-cartões e colocar-se em dívida.

~

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 !!!
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Falhando 7:

Vandalismo

Vandalismo podem ser físicos (destrutivo) , emocional (Prejudicial) ou privada (Desvio de
identy) . Há vandalismo planejada, SENHORA / R7 &
vandalismo impulso, SENHORA / R3 . Todos vandalismo é anti-comunidade e comportamento
anti-social.

Vandalismo física é a destruição de itens pessoais, casa, comu- nidade, Província &
Space. Itens pessoais inclui, communicaters, óculos de protecção, calçado,
transporte, ... Casa inclui, dentro & out- lado. Comunidade inclui, edifícios, habitat,
graffiti, re infrastructu-, transporte, ... Província ambiente inccludes (Ar, terra, mar) ,
Infra-estrutura, santuários, transporte, utilidades, .. Espaço inclui espaço-objectos
artificiais (Satélites, ..) , trazendo em organismos perigosos, transporte fora organismos
perigosos, lixo, poluição, ..

emocional Vandalismo (EV) é prejudicial, traição, engano, .. Usando discurso doloroso é
vandalismo emocional. Traindo enganando é 'EV'.
Vandalismo privado é o uso indevido de uma pessoa ou a privacidade dos entidades.

Hacking, roubo, fraude são vandalismo privado.
Planned Vandalismo é o planejamento e execução de vandalismo para pun- ish um
indivíduo, entidade, comunidade, Estado, ou espaço. Os ners Plan, o provedor dos meios,
os executores, os apoiantes passivos são procecuted, SENHORA / R7

Impulse Vandalismo é o resultado de alcoolismo, que alteram a mente de drogas, provocação, raiva. Alcolic
& viciado em drogas obter uma pena obrigatória que é dobrada para cima. Provocador e provocou obter o
mesmo SENHORA / R3 . Raged recebe, SENHORA / R3 .

vadalism Comunidade inclui incêndio, destruição por agitação civil, ffiti gra-, poluição,
sabotagem, ... vandalismo Provincial inclui invasão, a pirataria, a poluição, o planejamento erro,
... Espaço vandalismo é hacking de objetos espaciais construção humanos, espaço-transporte,
poluindo espaço, ...
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Vandalismo uma ameaça Comunidade. Prestação de contas e de compensação aplicáveis.

Depois de ter superado 'OBSTÁCULOS'. É hora de abraçar ' 1GOD 's virtudes'.

mais recente mensagem de 1GOD, Legislador Manifest

14.05.02.05

www.universecustodianguardians.org

Fim
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