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Зуршлаас зайлсхийх & Ичгүүр

Чөтгөр гинжин
Бусад хүмүүсийн хувьд анхаарал дутагдаж хүний хувиа хичээсэн, арга хэмжээ, эсвэл шалтаг. Нэг
этгээд өөрийн хувийн ашиг олох эсвэл тааламжтайгаар голчлон анхаардаг. Амин хувиа хичээх үзэл
7 холбоосууд шалтгаан ба үр нөлөө юм

Чөтгөр Зочид буудлуудын сүлжээ: шунал > ашгийн > Баялгийн > Хог хаягдлыг >

Elitism > апартейдийн > шударга бус .
7links олон муу мутаци холбоосыг байна: Алдартнуудын спорт ~ зээлийн үзүүлэгч ~ хуурамч сав
баглаа боодол ~ үл хөдлөх хөрөнгийн ~ Гадаад эзэмших ~

франчайзын ~ Freehold ~ даяарчлал ~ Худалдааны төв ~ татварын зайлсхийх ~ Урьдчилж
орсон ~ холбоо ~ их сургууль ~ энэрэл ~

Чөтгөр Зочид буудлуудын сүлжээ нь олон нийтийн өвчин юм
хувиа хичээсэн, авлига, шударга бус шинж тэмдэг бүхий
өвчин. Энэ нь өргөн тархсан өвчин юм. Энэ нь таны олон
нийтийн юу?
Орон нутгийн болон бартаат нийтийн орон гэргүй байна (Хог хаяхгүй
унтаж) underfed (Идэж хогийн) & тэмцэж (Дээрэлхэж дарамтлуулах, &
өр цуглуулагч өөр stalked) ард түмэн. ард түмний ихэнх нь ямар
явах
өдөр тутмын хэрэгцээ хэрэгцээ (Иддэг хоол хүнс, цэвэр ус, сайн хувцас, боломжийн үнэтэй, тав
тухтай, аюулгүй байр) . Эдгээр тусламж хэрэгтэй хүмүүс зовлон, ихэвчлэн мансууруулах бодис
хүргэдэг амьдарч байна

(Тамхи татах, архи, оюун ухаан өөрчлөн бодисууд) .
Энэ нь "муу Зочид буудлуудын" амьдарч, хүний ес журам нь өөрийн үүргийг олж
чадахгүй нь хувиа бодсон олон нийтийн юм. Энэ нь таны олон нийтийн юу? Хэрвээ
тийм бол энэ зүйлийг өөрчлөх нь таны үүрэг юм. Үүнийг хийхээс татгалзах нь ёс
суртахуунгүй юм Evil нь эсрэг байна 1 БУРХАН тунхаглаж байна.

Evil хөрөнгө хөрс хуулалт & caging хэрэгтэй: MS / R6

1GOD та нараас сонсож хүлээж байна!

YY
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Чөтгөр Зочид буудлуудын сүлжээ -Prayer
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эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн үзэсгэлэнтэй Орчлонгийн Таны хамгийн даруу, итгэлтэй
кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1-р -р нэр)

Хүсэлтийг муу гинжин хариуцлагатай гишүүдэд барьж туслах
Evil гишүүдийн гэсэн гинжин авсанд одоо & шийтгэл асууж, муу гишүүдийн Зочид
буудлуудын асуудаг Сайн алдрын төлөө Evil shrivel гинжин амжилт гаргах & үзье 7
үе нь багадаа-Bad 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн

Энэ залбирлыг та нар муу гинжин гишүүн уулзах бүр цаг ашигла: хувь хүн,
холбоо, корпораци, байгууллага, Засгийн газар, ...

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
шунал > A 'Чөтгөр Зочид буудлуудын сүлжээ " 1 хүн, бүлэг, байгууллага,
Засгийн газар хувиа хичээсэн илүү байх хүсэлтэй байхад эхэлнэ (Материаллаг
зүйл, inflyence, эрчим хүч) бусад хувь хүн, бүлэг, байгууллага, overnment
илүү.
шунал хувийн эзэмшил, оюуны өмчийн шаардах, татварын хасагдах хандив, сөрөг, араа
шилжvvлэх, freehold, татвар төлөхөөс зайлсхийх, яриа, ашиглах ажилчид байна (Энгийн ажил
эрхлэлт, боолчлол,-аас доош насны, цалин, эрүүл бус, төлөгдөөгүй илүү цагаар, аюултай, түүнээс
дээш & хурдан ажилладаг) .

шунал хувийн эзэмшил болох (Капитализм) . Хувийн эзэмшлийн хуваалцах бус, шаардлагатай байдаг.
Энэ нь бардам elitism юм. хөрөнгө ба хувийн эзэмшлийн оюуны өмчийн ийн (IP) дуусна. Дотоодын
хөрөнгө & 'I-P "шилжүүлсэн байна (Ямар ч нөхөн олговор олгох) Нь мужийн тулд ". Бизнесүүд
хөрвүүлсэн байна (Ямар ч нөхөн олговор олгох) нь " Крон " ( Орон нутгийн Run ашгийн төлөө бус өмчит) !

шунал яриа байна (Бооцоот) Тэр хөрөнгийн үнэ цэнэ, үнэ, урьдчилж орсон орлого нэмэгдэх болно. хиймлээр
яриа зардлыг & зээлийн өрийг хүртэл жолоодож (Бусад хүмүүс мөнгө ашиглан) чадварт бууруулах
үр дүнд. Яриа эсрэг олон нийтийн, ёс суртахуунгүй & залгуулдаг байна! Сөрөг араа шилжvvлэх &
Freehold цуцалсан байна! Фьючерс болон Хөрөнгийн Биржүүдийн хаалттай байна! Худалдаа &
төгсгөлүүд нь хеджийн!

шунал Татвараас зайлсхийх нь (Татварын хасагдах хандив, татвар бууруулах, татварын байр) ,
Хамтын нийгэмлэгээс хулгай. Татвараас зайлсхийх нь гэмт хэрэг,
MS / R6 . Татварын татвар ногдох орлогоос хасагдах хандив авлига юм. татварын хасагдах
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хандив эцсийн татварын багасгах төгсгөлүүд, татварын байр бүс нутагт хааж байна!

шунал баялаг апартейдийн бий болгож байна! Баялгийн-апартеидын онд
шүүгчийн гол шалтгаан юм! Баялгийн апартейдийн & шударга бус, ёс
суртахуунгүй, эсрэг олон нийтийн, эсрэг байна 1GOD Төгсгөл Баялгийн

апартейдийн Одоо !!!

шунал ажилчдыг ашиглаж байна. Харамч ашгийн эзэд ашиглана:
Боолын жолооч Creed: энгийн ажил эрхлэлт, боолчлол, насанд хүрээгүй, цалин, эрүүл бус,
төлөгдөөгүй илүү цагаар, аюултай, түүнээс дээш, хурдан ажилладаг байна. Боолын жолооч Creed,
ёс суртахуунгүй, эрүүл бус байна (Осол, стресс, нас барсан) & Эсрэг нийгмийн. хэсгийг хэрэглэх,
эсвэл боол жолооч итгэл үнэмшил бүхий л авах эзэд, MS / R6 .

Нь зөвхөн хувь хүн шунахай юм. Даяарчлал ашгийн & Шунал юм. Даяарчлал нь тэдний
Пирамид борлуулах маркетинг ашиглах Харамч Profiteers хамт булаан байна (Чөлөөт
худалдаа) Тэд улс орны & нөөц дуусах хүртэл өсөн нэмэгдэж буй ашиг байлгах. Чөлөөт
худалдааны даяарчлал хөдөлмөрийг мөлжиж, Засгийн газрыг сүйтгэж үндэстэн дамнасан аж
ахуйн нэгж урган гарч байна. ХУДАЛДААНЫ ЧӨЛӨӨТ Дуусах

DO - ёстой:
V

Авах аас Харамч
өг нь тусламж хэрэгтэй
хураан -аас нөхөн төлбөр ямар Харамч бүх эд хөрөнгө
(Хувийн, арилжааны ..) , туслалцаа (Амь насны даатгал, хувийн супер, үл хөдлөх хөрөнгийн ..)

Strip Харамч тэдний бүх гарчгийн (Удамшлын, хүндэт, мэргэжлийн) .
үгүйсгэдэг Харамч удирдах албан тушаалд (Одоо байгаа удирдах албан тушаалд тэдэнд
зурвас ..) .

нийтэл Тэдний нэр болон зурагтай (Интернет, Townhall shamewall ..) .

шийтгэх Харамч тор тэднийг MS / R6 .
эсэргүүцэж Шунал, даяарчлал, Freehold, Гадаад эзэмших, хэрэгжээгүй, зохиогчийн эрх,
патент, хувийн эзэмшил, үл хөдлөх хөрөнгийн ...
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ашгийн > хувиа хичээсэн хүсэл нь тэдний давуу тал gainng, зальтай,
шударга бус, хатуу сэтгэлтэй, ёс суртахуунгүй авах, бусдын давуу тал
өөр бодит байдлыг болдог

(Зайны, дотоод худалдаа хеджийн, зар сурталчилгаа, залилан
мэхлэгч, хүний сул талыг & мунхагийг ашиглах, боолын хөдөлмөр,
яриа, авилга) . MS / R6
Anti-1GOD & эсрэг хүн төрөлхтний төлөө ажилладаг жишээ:
Хуурамч, сав баглаа боодол багц агуулгыг тооны цомхотгол, гэхдээ, баглаа боодол биш, ашиг
нэмэгдүүлэх шалтгаан болдог.

нийлүүлэлтийн хомсдол давуу талыг Overchargingentails.
ашиг нэмэгдүүлэх үүднээс нь картелийн хамаарах Үнэ fixingentails.
зуучлагч (Үл хөдлөх хөрөнгө) тэмцэж айл гэр үгүйсгэж гэр хүртээмж хүртэл
жолооны. Ядуусын хороолол, орон гэргүй нэмэгдүүлэх.
айлган сүрдүүлж "Улс А" -д олон улсын ассемблер "Засгийн газрын А" үр шимийг & татварын
завсарлага хүсдэг. "Засгийн газрын А" татгалзсан! Ассемблер энэ Засгийн газар шаардлагыг нь
хүлээн зөвшөөрч "Улс Б Засгийн газар" гэж асууна. Ассемблер байгаа Улс: A. Шуудай ажилчид
үйлдвэрлэл "Улс В" руу нүүдэллэнэ доош хаадаг. The

ашиг гэртээ илгээсэн & удирдлагууд нь
урамшуулал болгон гарч төлсөн байна
(Гэмт хэрэгтнүүд) & Ногдол ашиг
эзэмшигч хуваалцах (Паразит) .

Хэрхэн Үндэстэн дамнасан (Хүрээлэл, бүрэн эрхт байдал, эд баялаг нь Эрүүгийн аюул) үйл
ажиллагаа явуулдаг; тэдний нөөц, баялаг зурвас Гадаад улс орнууд

(Анхдагч үйлдвэрлэгч, үл хөдлөх хөрөнгө) & оюуны өмч (Шинэ бүтээл, хэрхэн, патент мэднэ,
барааны тэмдэг) авилгач засгийн газрын тусламжтайгаар
гарын авлага, татварын эрх чөлөө, дайралт ашиглан хямд хөдөлмөрийн авах. A
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Засгийн газар Үндэстэн дамнасан эрэлт хэрэгцээ нь бууж өгөх биш юм бол тэдний эрэлт
хэрэгцээг хангах вэ Засгийн газраа олж болно гэж хэлсэн байна
(Айлган сүрдүүлж) & Тэдний үйл ажиллагааг шилжүүлэх. Тэд айлган сүрдүүлэх болон бусад гадаадын
Засгийн газрын тогтворгүй тэдний авилгач гэр Засгийн газар ашиглаж байна. Үндэстэн дамнасан
ашигтай өөрчлөлт авчрах юм. Энэ нь тэд байна problable нь ажиллахгүй байгаа бол гэр орон довтлох.

ардчилалд хамгийн их аюул Үндэстэн
дамнасан-ын байдаг
DO - ёстой:

Ашгийн аас авах
Гачигдалтай өг
(Шунал хийх ёстой үзнэ үү) яллах Profiteer : MS / R6
Бүхий хувийн эзэмшлийг солих Крон ( Орон нутгийн Run эзэмшлийн биш ашгийн төлөө бус) !

Үндэстэн дамнасан задлах (Крон-н хүртэл) -Ийн гүйцэтгэх захирал, захирал, эзэд яллах: MS / R6

END ашгийн Profiteers яллах: MS / R6
БАЯЛГИЙН > бусдаас дээгүүр гартаа оруулж давуу тал нь
материаллаг зүйлсийн нөлөөллийн & эрчим хүчний асар их
хэмжээний хуримтлагдсан
(Үнэт эдлэл, Үл хөдлөх хөрөнгө, тансаг зэрэглэлийн, албан
хаагчид, гүрний байр суурь, Засгийн газар) MS / R6

Баялгийн 3 замаар хуримтлагдсан байна:
" Чөтгөр гинжин ', "Шударга бус байдал"
" Хөдлөх хөрөнгө ".
Хатуу шударга ажил баялгийг авчрах биш юм!
Хатуу шударга ажил биед & Бодгальд сайн байдаг.

Баялгийн эсрэг орон нутгийн, хүртэх, хүлээн зөвшөөрөх биш юм
Чинээлэг байх нь махчин хүсэж байгаа нь бусад махчин татаж байна
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Мөн тэд чадах баялаг ямар ямар арга байдаг юм. Чинээлэг нь тэдний баялаг & нэмэгдүүлэх эсвэл
байлгах гэх мэт юу ч хийж болно гэж оролдож: хээл хахууль, дээрэлхэж, татвараас зайлсхийх, алж,
худал, хулгай баширлах.

Авилгад идэгдсэн төрийн үүсгэхийн тулд худалдан авч, чинээлэг өөрчлөлт хяналттай хууль " шударга
бус . "Энэ нь Шударга бус явдал эсрэг байна 1GOD !!!
Авлигад идэгдсэн, Засгийн газар, Шударга бус явдал сольж байна. Чинээлэг хариуцлага байна: хөрөнгийн-хуулагдах
& MS / R6 .

Баялгийн Чөтгөр гол шалтгаан нь!
АНУ-ын банкны Creed: Зөвхөн ядуу & тусламж хэрэгтэй цалингийн татвар.
Чинээлэг цалингийн нягтлан бодогч, татварын зайлсхийх.

Банкныхан, чинээлэг, нягтлан бодогч! MS / R6
Судалгааны бүх илүү тэмцэж, ядуу, тусламж хэрэгтэй цалин
харуулж байна. Чинээлэг хэмжээ хөнгөлөлт & freebies авах болно. MS
/ R6 : Чинээлэг төлөө!
Зөвхөн ядуу & тусламж хэрэгтэй торонд хоригдсон байна. Чинээлэг
Эхлэх хуульч. tection дэмжсэн авилга, Засгийн газар байх хэрэгтэй бол. MS / R6
: Авлигад идэгдсэн, Засгийн газар, чинээлэг!

Чинээлэг ёс суртахуунгүй, садар самуунд уруу татах, бусад эрсдлийг гол шалтгаан юм!
Чинээлэг бохирдол, хог хаягдлын гол шалтгаан юм!
Чинээлэг elitism & баялаг апартейдийн бий болгох, тэд бусдаас илүү нь зүй ёсны юм итгэж
байна! Чинээлэг & хадгалах /, эсвэл зүгээр л хууль гаргаж тэдний баялаг авилгач & хээл
хахууль төрийн нэмэгдүүлэх хүсэлдээ!

Чинээлэг цалингийн торгууль. шоронд гачигдалтай & Poor шилжинэ.

Чинээлэг шимэгчид, "Чөтгөр Зочид буудлуудын сүлжээ" байна! Чинээлэг тэдний эсрэг нийгэм, эсрэг
хамтын нийгэмлэг & эсрэг хариуцлага байдаг 1GOD зан үйл!

Чинээлэг хөрөнгө ангижирсан яллах, Нөхөн сэргээлт: MS / R6
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Нөхөн сэргээх дараа чинээлэг ямар нэгэн эд хөрөнгийг эзэмших эрхгүй байна!

Тэд олон нийтийн ажил 1x wmw Тэд үхэх хүртэл!
Тайлбар! Чинээлэг өндөр насны тэтгэвэр авах эрхтэй биш юм! Тэд үхэх хүртэл ажиллах
хэрэгтэй!

Чинээлэг нь нийтийн болон байгаль орчны аюул

Хэн ч чинээлэг байх ёсгүй !!!!!!!
ХОГ ХАЯГДЛЫН > Хүний сэтгэхүй юу ч хэтэрхий их ажиллаж чаддаггүй (Материаллаг
зүйл, нөлөөлөл, эрчим хүч)

ёс суртахуунгүй, хог хаягдлыг үр дүнд. Хүний дизайн амьдрах хүслийг орно. зовлон
амьдрах & constrictions шийдэх хэрэгтэй. гэж найдаж байна (Мөрөөдөл) & Хууль зүйн

(Хариуцлагатай) туслах байдаг! Итгэл найдвараа багасаж, Хууль зүйн аюулгүй байдал, эсэн
мэнд заналхийлж авлига!

Эсрэг жишээ 1GOD & Anti-хүн төрөлхтөнд Хог хаягдал:
Хэт их money_ мөрөөдлийг биелүүлдэг. _ Өнгөрч уйтгартай, эксцентриситеттэй, донтолт, ёс
суртахуунгүй, гэмт хэрэг, хүргэдэг биелүүлэх мөрөөдлийн гарч ажиллаж байгаа ... MS / R6

Хэт их money_ Мөнгө ба хаягдал нь бий idolizes нийгэмд хэт нөлөөгөө олж
хүргэдэг. Мөнгө нөлөө, авлигад автсан нийгэм боломжтой болсон гэж баялгийн &
хог хаягдлыг нь биеэ үнэлэгч өөрөө!

Хэт их money_ бус зайлшгүй мөнгө дэмий үрэх хүргэдэг:
Архи, эм, эртний, Алдартнуудын спортын, бооцоот тоглоом, ёс суртахуунгүй хүйс, онгоц, гар урлал,
Mansions, Limousines, эрүүл бус хооллолт, Penthouses, Vanity, дарвуулт завь, ...

Хэтэрхий их мөнгө + зохисгүй нөлөө = Power. Энэ арга нь авсан цахилгаан авлигад автсан байна!
Авлигад идэгдсэн, эрчим хүчний шударга бус байдал, харгислал болж хувирна.
Харгислал төгсгөлүүд, MS / R7 .
Хэтэрхий их мөнгө "нөөцлөх оролдлого-зан" идэвхжүүлэх. Би авсан ба түүнээс дээш хуримтлуулж ямар
байлга! Ямар та нарынх юу Би ямар ч хүсч байна, минийх минийх юм

7

1GOD хууль-Өгөгч Манифест Энэ нь ингэж бичигдсэнчлэн энэ нь байх ёстой!

14.12.2.1 N-At-м

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

ямар арга зам нь Би чадна. Би энэ бүгдийг хүсч байна! Хангалттай хэзээ ч хангалттай & Би хуваалцах
гэж байгаа юм биш шүү!

бусад шунахай profiteers & нийгмийн шударга ёсны Засгийн газраас wantsprotecting
Хуримтлагдсан Баялгийн. УИХ-ын гишүүд Татварын хасагдах хандив тэд төлөөлж хэн ойлгох
хангах. Бусад шунахай profiteers тусламж нь заль мэх, шударга бус, дээрэлхэх ... Өрсөлдөөн
& хүсэлгүй Politians буруу мэдээлэл, цуурхал, өртдөг дамжуулан хэвлэл мэдээллийн
кампанит ажил ялгаварлан гадуурхсан авсан байна.

Тэнд тэд алдагдалтай байна вэ үед тэд авилгын Засгийн газраас гарч аврах ажиллагаа явуулдаг,
татвар төлөх алдагдлыг & байх нь тэднийг хамгаалах нь хууль хангахын тулд баян чинээлэг ашиглах
Power (АНУ-ын Wallstreet, Хятад, Лондонгийн Их Британийн хотын ..) . Чинээлэг татвар төлж чадахгүй
байна боловч Засгийн газар хангаж, зүйл бүр үр шимийг нь хүртэнэ. Чинээлэг шимэгчид, төрийн бус
зайлшгүй & нөөцлөх оролдлого дээр олон нийтийн баялаг wasters байна MS / R6

Чинээлэг Wasters & Hoarders дэмжлэг Даяарчлал. Тэд гадаадын татварын диваажин тэд whealth
зогсоолд байсан үйл ажиллагаа явуулдаг. Бүх татварын диваажин, тэдгээрийн Засгийн газар торонд
хоригдсон байна, хааж байгаа ба хөрөнгийн хуулагдах MS / R6

Wasters-аас авах Хамтын нийгэмлэгийн өг
DO - ёстой:
(Шунал хийх ёстой үзнэ үү) Wasters хөтлөх : MS / R6

Эсэргүүцдэг & End:

Үл хөдлөх хөрөнгийн ~ Татварын ~ Private өмчлөх ~ Freetrade ~
Даяарчлал ~ Нэгдсэн Үндэстний хоргодох газар
ELITISM > , Хэтэрхий их байх infallibility нь итгэж хүргэдэг (Бусдад дараа нь илүү сайн,
илүү зүй ёсны байх) . Elitism үндсэндээ гэсэн үг (1 хүн, эсвэл бүлэг нь бусад илүү байна
гэдэгт итгэж, илүү бус зүйлүүдийг илүү хүндлэл, илүү эрх авах ёстой ...) хувиа бодсон
зан. Elitism үүлдрийн: Ambition, шунал, апартейдийн, их зан, авилга, ялгаварлан
гадуурхах, шударга бус явдал, заль мэх, атаа, эргэлзээ, шударга бус, ашгийн, бодис зүй
бусаар ашиглах, хувиа хичээсэн, ялагч. ..
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Эсрэг жишээ 1GOD / Anti-хүн төрөлхтөнд Elitism:
Elitists өөрсдийгөө бусад бүх хүмүүсийн зардлаар илүү давуу эрх өгч хуйвалдан. Аль өөрөө таашаал
ханамжийн зорилгоор ялгаварлан гадуурхах, бусдын ашиглах юм. Elitist хүлээн зөвшөөрөх
боломжгүй, их зантай хувиа хичээсэн эсрэг олон нийтийн байдаг. Ичгүүр тэднийг тэднийг
зуршлаас зайлсхийх !!

Elitists (Цэнхэр нь цусны, хаад, чинээлэг & megalomaniacs) Тэдний аж ахуйн тэд
байгууллагуудыг & орнуудыг захирч төрдөг учир нь итгэдэг. Цэнхэр цус * с, хаад, баян
чинээлэг & megalomaniacs зүйл муу юм аж ахуйд дэмжлэг үзүүлэх (Буруутай ген) .
"Өвчтэй их зан". Кастодиан Guardians удамшлын эсэргүүцэх: харгислал, хөрөнгө чинээ,
албан тушаал, эрчим хүч.
* Цэнхэр цус нь хүний биеийн ариутгах татуургын. Цэнхэр цус хүний зүйлийн муу
гишүүд юм. наад зах нь тохиромжтой хүргэж байна.

Их сургуулиуд бардам авлигад elitist байна. Тэд эд баялаг, эрх мэдлийг товчлохын болгон
ашиглаж байна. Авлигад идэгдсэн, "Хуучин Хөвгүүд сүлжээ". оюутнуудын харьцуулан munity нөөц
& timewasting хаягдал (Хамааралгүй градус, хэт их чөлөөт цаг, сургагч илүү төлсөн ..) !
дутагдалтай ажлын туршлага төгсөх илүү төлсөн байна. Хаах дээд сургуулиуд.

Олимпийн тоглоом (Зун, өвөл) , Elitist авилга, үрэлгэн, шударга бус байна. Тэд elitist
зугаа цэнгэлийн байна (1 ялагч & олон алдахгүй)
унтраах сайн зугаацуулах "нь мужийн" нь асар их өр үүсгэх! Олимпийг Cancel &
ОУОХ-нд хаахаар.
Олимпод-ийн аварга байгаа, heroe байна, шүтээн буюу өнхрөх загвар-ийн биш юм. Тэд олон
нийтэд хувиа хичээсэн, шунахай, паразит дарамт байдаг. Тэд хууль зүйн болон illigal нэмэлт
ашиглан дасгал дээр, тэдний бие тамлан. Дараа нь амьдралд нь олон нийтийн эрүүл мэндийн
тогтолцоонд дарамт байдаг. Тэд сургалт, олимпийн газруудад, дэд бүтэц нь хязгаарлагдмал
орон нутгийн нөөц дэмий. Олимпийн дээр зарцуулдаг Засгийн газрыг солих!

Өрсөлдөөнт мэргэжлийн спортын elitist, авилга, шударга
бус байна. & Бий SPORT-ийн одууд захиран зарцуулах, ёс
суртахуунгүй trashy шунахай Media дэмжигдсэн. энэ үзвэр
үйлчилгээ
байна донтолтын ивээн тэтгэсэн үйлчилгээ үзүүлэгч
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(Архи, мөрийтэй тоглоом, тамхи татах) , Хууран мэхлэх, бооцоот тоглоом, биеийн & оюун ухаан өөрчлөх,
мансууруулах бодис хэрэглэх, тохиромжгүй rollmodels бий болгох тэргүүлэх ... Кастодиан Guardian
өрсөлдөөнт спорт эсэргүүцдэг.

Universe Кастодиан Guardians хүн бүр бүх байгалийн нөөц, бүтээл & IP
хамтарсан inheritor байна гэдэгт итгэдэг
(оюуны өмч) , Боломж ба боломжууд mulated өнгөрсөн ба одоогийн
хуримтлагдаад (Нийгмийн шударга ёс: Бүх тэгш хуваарилалт өмнө бүх
хүмүүсийн хувьд дурдсан) .
Нийгмийн шударга ёс нь 1GOD зөв өгсөн. Elitism эсрэг, нийгмийн шударга ёс, эсрэг байна 1GOD. Elitism,
ёс суртахуунгүй гэмт & хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй юм. Хууль олонхийн үйлчилдэг. elitism ашиг
Цөөнхийн хууль, авилга шударга бус байна, сольж байна. дэмжих & elitism хүмүүжүүлэх Засгийн
газар зохицуулахад оршино эвдэх юм. Тэд сольж, яллах байна: MS / R6

DO - ёстой:
хаягдал Elitism > бий болгох ямар ч эрх тэгш байх

нөхөн олговор өгөх!
Elitist сургууль Олон нийтийн сургууль болох!

Elitist эмнэлэг улсын эмнэлгүүд болох!
Elitist тэтгэврийн орон сууц дамжуулах юм нь мужийн Настай хүмүүсийн асрамжийн газар!
Хувийн наран шарлагын газар Олон нийтийн наран шарлагын газар болсон!
Гольфийн клуб Зах зээлийн цэцэрлэг болон хувирсан байна!
их, дээд сургуулиуд болон хувирсан байна Крон ажил цуглааны байр!

Олимпийн & Спорт Өрсөлдөөнт Аренас нураах байна!

Elitist цом & бүртгэл устгасан байна нь мужийн !
ямар ч төрлийн хувийн клуб Олон нийтийн домэйн болох!
Freehold олон нийтийн болох нь мужийн үл хөдлөх хөрөнгийн!

Хувийн эзэмшил болон хувирсан байна Крон !
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Удамшлын-харгислал чөлөөтэй сонгогдсон хороо multichoice болдог!
апартеидын > " Бүх 'байна , Ялгаварлан гадуурхах доош харж, гутаах " Байх
зүйл биш " ( баялаг апартейдийн) .

Баялгийн апартеидын нийтийн баялгийг тэгш бус хуваарилалт юм!
Тэгш бус баялгийн хуваарилалт, ёс суртахуунгүй, эсрэг 1 БУРХАН! Баялгийн апартейдийн
шударга бус, гэмт хэрэг нь: MS / R6

Нэмэгдүүлэх Баялгийн апартейдийн олон нийтийн аюулгүй байдлын эрсдлийг
нэмэгдүүлдэг. Олон нийтийн баялгийг хурдан тэгш бус хуваарилалт илүү магадлалтай
анархи & иргэний үймээн нь сайжирч!

Баялгийн апартейдийн энэ нь эцсийн-ийн хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй байна &!

Эсрэг жишээ 1GOD & Эсрэг хүн төрөлхтний Баялгийн апартейдийн:
үл хөдлөх хөрөнгийн эд баялаг, албан тушаал, эрх мэдлийн Баялгийн апартейдийн нэмэгдүүлэх өнгөрч
байна. Жишээ нь Monarchists ", хувийн өмчийн, угсаа залгамжлалыг" ... Энэ нь эцсийн-ын!

даяарчлал дээрэлхэж баян улс орнууд (Бүслэлт, зээлийн хумигдсан, topple Засгийн газар, хориг
арга хэмжээ, довтолгоо) Ядуу & хямд өөрсдийн нөөцийг зарж руу үндэстнүүдийг тэмцэж. Үндэстэн
дамнасан ашгийн конгломерат ядуу орнуудад илчилнэ. Тиймээс тэд урт цагаар ажилладаг нь
хүүхдийн хөдөлмөрийн & боолын хөдөлмөр тэдний ядуу хүн ашиглах боломжтой, аюултай, цалин,
эрүүл мэндэд хортой .. Энэхүү эцсийн-ын!

Цалин тэгш бус байдал Баялгийн апартеидын гол шалтгаан нь! Жишээ нь 1 $ бүр нь АНУ-ын ажилтан
хамгийн өндөр цалинтай цалингийн орлоготой 13 $ төлж өгнө авдаг. дээд хэмжээнд хүртэл та & шилдэг
ажилчид нь бас олж "хангагддаг" -д илүү их "ашиг тус" цохилтыг явж!

ашиг тус Үүнд: даатгал (Эрүүл мэнд, шүдний, орлого хамгаалах, амьдрал ...) ; Хvvхэд асрах, тэтгэвэр
тэтгэмж, судалгаа нөхөн, өвчтэй чөлөө, амралтын урт үйлчилгээ чөлөө ... хангагддаг: , Гэрийн
тээврийн хэрэгсэл, кредит картыг авах төлсөн: аялал, зочид буудал, зоогийн газар очиж, чөлөөт үйл
ажиллагаа
(Гольф, теннис ...) , бичиг хэрэг, нягтлан бодогч (Татварын зайлсхийх) , ... Ашиг ба нэмэлт хөнгөлөлтийн
цаашид цалин тэгш бус байдлыг нэмэгдүүлэх. хамгийн өндөр цалинтай ажилтан тус бүрийн хувьд, 20
шаргуу ажиллаж ажилчид хөдөлмөр эрхэлж болно.
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Шударга бус явдал гэж Баялгийн апартейдийн хурдан замыг өргөжүүлэх!

-Хийх ёстой:
Төгсгөл Баялгийн апартейдийн

бий болгох Баялгийн тэгш байдал
хөдлөх хөрөнгө: эд баялаг, албан тушаал, эрх мэдэл дээр өнгөрч, өндөрлөлөө! Хөрөнгө Ерөнхий орлого
болох! Хувийн эд зүйлс, мэдлэг, тасралтгүй дамжуулж байна (Хөдлөх хөрөнгө) ! Тайлбар! , Хөрөнгө чинээ,
албан тушаал, эрх мэдлийг хүлээн авах нь бас

гэм бурууг & өр өвлүүлэх орно.
даяарчлал: Үндэстэн дамнасан корпораци яллах байна ( MS / R6 ) &

Орон нутгийн болж задалж Крон ! глобалчлал дэмжих Засгийн газар
солигдож, хариуцлага хүлээх юм, MS / R6 .
Хувийн-Эзэмшигч: өндөрлөлөө! Арилжааны (Жижиг, том, олон улсын) болох Крон
! Дотоодын шилжүүлэх " нь мужийн " !
ашиг: өндөрлөлөө! Балансын ашгийн бус хамаарна!

Цалин: тэгш бус байдал Кастодиан Guardian солигдсон байна wmw !

үл тэвчих TO БАЯЛГИЙН апартейдийн
ШУДАРГА БУС ЯВДАЛ > Evil хар тугалга гинжин хэлхээний 6 өмнөх холбоосууд эрх зүйн тогтолцооны &
шударга бус явдал нь авлигад (Томилох, Bad тухай хууль, Авилгалын тухай хууль, хөдлөх хөрөнгө,
хувийн өмчлөлийн, хэрэгжээгүй, өөрөө зохицуулалт, татварын зайлсхийх ...) .

Хүүхэд шударга бус: зодох, гуйж, molesting, хөдөлмөр, садар биеэ
үнэлэх явдал, soldiering, амиа золиослогч, ..
Хүүхдийн шударга бус шударга бус явдал хамгийн муу хэлбэр нь харьцуулан munity
дутагдал байдаг. Энэ нь дуусдаг! Гэм буруутай хариуцлага байна!

Эмэгтэйчүүд шударга бус: гэр бүлийн хүчирхийлэл, цалингийн зөрүү,
хүчирхийлэл, биеэ үнэлэх явдал, шашин, бэлгийн дарамт, боолчлол ... Эмэгтэйчүүд
шударга бус, олон нийтийн гэмтэл авч байна! Гэм буруутай хариуцлага
байна!

Олон нийтийн шударга бус: Шунал, ашгийн, эд баялаг, хог хаягдал,
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Elitism, Баялгийн апартейдийн. Олон нийтийн шударга бус хандаж байна! Гэм буруутай
хариуцлага байна!

Муу хууль шударга бус: Freehold, Зохиогчийн & Патентийн (Оюуны өмч) , Ахуйн
үйлчилгээ, татварын хасагдах хандив хувьчлах ... Муу хууль хүчингүй байна! Цуцлах
0.1.1.1 нь backdated байна . (01.01.2004) Шинэ хууль backdated байна. Муу хууль
practioners яллах байна.

Авлигад идэгдсэн, хууль шударга бус: Давхар аюул, гуйлт хэлэлцээр, дипломат
дархан эрх, дархан эрх, хөөн хэлэлцэх, ломж,

...

Авлигад идэгдсэн, хууль хүчингүй байна! Энэ нь 0.1.1.1 нь backdated байна . (01.01.2004)

Шинэ хууль backdated байна. Муу хууль practioners яллах байна.

Шашны шударга бус: гэрлээгүй, хөвч, exorcising, уучлал,
дарамтлах, садар онцгой эрх, sacrefice, эмэгтэйчүүд
ялгаварлан гадуурхах ...
, Цуцалж шашны шударга бус & болж Кастодиан-Guardian Шун! оюун
санааны хариуцлагатай зохион байгуулах.
Засаглал шударга бус: Амь насанд халдах, эрүү шүүлт тулгах, авилга,
гүйцэтгэл, довтлох, эд баялаг апартейдийн, харгислал, ... дараах чөлөөтэй
сонгогдсон хорооны өнгөрсөн олон сонголт сарын 1-ний хамт харгислал солих
хэрэгтэй.

, Харгислал, assassinates ажиллуулдаг, халдсан засаглалыг яллах
зовоож сольж & торонд хоригдсон байна Evil байна , MS / R7 . Авилгач
& Баялгийн апартейдийн засаглал солигдож, яллах байна: MS / R6

Баялгийн апартейдийн, шударга бус: Торгууль, selfregulating байгууллагууд, ...

торгуулийг оронд нөхөн сэргээх нь гаргасан байгаа үед шударга бус юм. Торгууль хамгаалах
гаргасан байна "эрчим хүчний хэт их хүн байх, ..

2 хүн нэг хууль бус үйлдэл үйлдсэн нь $ 300 торгох авах. 1 $ 300 нь долоо хоногт нийгмийн
халамжийн гар авлага байна. бусад цагийн орлого 300 $ байна. ядуу, нэг долоо хоног, төлөх
төлбөрөө төлж чадахгүй алдаж хоол хүнс ямар ч мөнгө байна. Тэр нарийн оронд шоронд явдаг
төлөх биш. чинээлэг цалингийн зүгээр & татварын торгууль хасдаг. Энэ баялаг апартейдийн
шударга бус юм. Энэ нь төгсгөлүүд! Торгууль нөхөн сэргээх сольж байна.

Хүн ажлын үеэр амь үрэгдсэн авах болно. Удирдлагын зардал нь огтлох нь аюултай ажлын байранд
хүргэсэн байна. Бизнес нь $ 100,000 торгууль өгнө. Manage- газар дорд төлсөн ажилтан шуудай.
Удирдлагын урамшуулал авдаг. нь expence талаар нарийн бартаат-ийн бич. алдагдлыг нөхөхийн тулд
зардал зүсэх дуугарна
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expence. ашгийн өсөлт ба гүйцэтгэх bonusses төлсөн хангах. Энэ нь шударга бус Төгсгөл! Удирдлагын
хариуцлага хүлээх юм! Менежментийн урт хугацааны нөхөн сэргээх авдаг. аюулгүй
байдлын бүх асуудал шийдэгдтэл тухайн Бизнесийн хаасан байна.

Мэргэжилтнүүд (Нягтлан бодогч, Surgeon ..) "Өөрийгөө зохицуулах байгууллага" гишүүд юм. Эдгээр
шүүгч тулгарч буй нь эрхгүй, хууль бус гишүүд хамгаалдаг. Тэд мөн тэдний үйлчлүүлэгчдэд rippoff
тусалдаг. Энэ нь шударга бус Төгсгөл! Selfregulating байгууллага хаалттай байна. Хууль зүйн
өгөөж.

Selfregulating байгууллагууд авлигад залхуу Засгийн газрын бий болгосон байна. тэдний
нэрийн өмнөөс, үгүй биш хүмүүс нь тэд сонирхлын бүлгүүд хахууль байна, учир нь тэр ч бас
авлигач юм зохицуулна. Lazy Засгийн газрын удирдах, хяналт, хэрэгжилт хариуцлага хүсэхгүй
байна. selfregulating байгууллагуудыг байгуулах, боломжийг Засгийн газар солигдож,
хариуцлага юм.

хүн бүр ёс суртахууны & иргэний өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нь эцсийн шударга бус байна. шалтгаан,
шударга бус үр нөлөө нь хүн байгууллага, Засгийн газар хариуцлага тооцох. MS / R6-R7

ZEROTOLERANCE нь ШУДАРГА БУС ЯВДАЛ
"Чөтгөр нь гинжин хэлхээний" -ийн холбоосууд олон linketts өргөжсөн байна:
Алдартнуудын спорт ~ зээлийн үзүүлэгч ~ хуурамч сав баглаа боодол ~ үл хөдлөх хөрөнгийн ~

Гадаад эзэмших ~ франчайзын ~ Freehold ~ даяарчлал ~
Худалдааны төв ~ татварын зайлсхийх ~ Урьдчилж орсон ~ холбоо ~

их сургууль ~ энэрэл ~

Алдартнуудын Спорт Чөтгөр нь гинжин соёлын нэг хэсэг юм.
Авилгач elitist шунал & ашгийн тулгуурласан зугаа цэнгэлийн. Үзвэр үйлчилгээ уйтгартай
зогссон чинээлэг ашигтай. Зарим одууд спорт тэд үнэхээр хэрхэн ашиглаж хэрэгжүүлэх
хол дор давуу анхаарлыг сарниулах ашиглаж байна.

Спорт Алдартнууд, ялахын тулд юу ч хийж elitist хөтлөгч, бүртгэлийг эвдэх &
мөргөж болно (Энх тунх) . Спорт оролцогчдын шаардлага elitist хүлээн
зөвшөөрөх + Ивээн тэтгэгчид "авах
(Шунахай Profiteers) & Нь хамсан trashy Хэвлэл мэдээллийн жигшүүрт бий болгосон: " Алдартнуудын
Спорт ".
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Алдартнуудын спорт оролцогчид төлсөн байна (Шууд, ивээн тэтгэсэн, тэтгэлэг ..) Мэргэжлийн
хөтлөгч. Австралийн дүрэм Хөлбөмбөгийн, Авто уралдаан, Бейсболын, сагсан бөмбөг, бокс,
шатар, Крикет, дугуй унах, гольф, Icehockey, Гран при, Gridiron, Yachting, Регби, хурдан
морины уралдаан, мотоциклийн уралдаан, теннис, олимп, Пара олимпийн, хөл бөмбөгийн,
сэлэх, өвлийн олимп , Бөхийн ...

Алдартнуудын спорт зорилго нь бүтээх байгууламж хэрэгтэй (Танхим, цэнгэлдэх хүрээлэн ...) , дэд
бүтэц (Төмөр зам, авто зам ..) . Энэ нь орон нутгийн нөөц хог хаягдал ба ихэвчлэн урт хугацааны бий
болгож байна (Нь мужийн) өрийн. Эдгээр байгууламжууд нь эрчим хүчний хаягдал байдаг ба хог хаягдал
маш их бий. Эдгээр барилга байгууламж барьж зогсоо & байгаа нурааж. Эдгээр үйл явдлууд үзвэр, архи,
Cola, бусад амтат ус, ундаа, мөрийтэй тоглоом тоглох, эрүүл бус хоол хүнс нийлүүлэх (Тослог, тосны,
давстай) ихэвчлэн хүчирхийлэл хамт (Бүдүүлэг зан авир, довтлох, уур хилэн, объект шидэж ..)

Event-ийн хог хаягдал маш их бий (Шил, лааз, хоол хүнс, цаас, хуванцар, лааз)
шаардлагатай хадгалах (Landfil) . Мөрийтэй тоглоом гэмт хэрэг рүү хөтөлдөг: Мэхлэлт
(Nobling, үр дүнгийн шороо ..) , Айлган сүрдүүлэх, айлган сүрдүүлж, хүчирхийлэл.

Алдартнуудын спорт Дэлгүүр Донтолтын гол шалтгаан. Маркетинг нь орон нутгийн шүтээнүүдэд
үнэнч ашиглан эрэлтийг бий болгож байна (Спорт Алдартнууд) худалдааны донтох жолоодох (Тоног
төхөөрөмж, хог, paraphenelia) . Та тэнэг хувцас, гутал хэтэрхий их төлж байна! Фенүүд Zombies шиг
биеэ авч явах
(Бодол санаагүй) .

Алдартнуудын спорт Ивээн тэтгэгчид дамжуулан донтолт нэмэгдүүлдэг: Архи, тамхи, мөрийтэй
тоглоом тоглох, худалдан авах, эм ... Эдгээр донтолт нь хувь хүн, гэр бүл, олон нийтийн дээр
дарамт байдаг.

Спорт Алдартнууд байна Харамч Хэвлэл мэдээлэл бүтээлүүд өөрсдөө & бусад шунахай
profiteers ашгийг нэмэгдүүлэх (Бооцоот үзүүлэгчид, хог хүнсний хэрэгсэл, согтууруулах
ундаа үйлдвэрлэгч, тамхи үйлдвэрлэгчид, садар самуун, биеэ үнэлэх явдал ...) . алдартай
тархсанаар нь wanes дараа тэд нь цуцлагдах & шинэ од нь сольж байна.
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ялах, алдартай байх шаардлага, тэдгээрийн darkside судлах спортын одууд хүргэдэг. ёс
суртахуунгүй байдал (Завхайрал, нүцгэн, порно) анхаарал авахын тулд ашиглаж байна. бодис
хүчирхийлэл (Архи, тамхи, мансууруулах бодис, стероид) тоглолт хүртэл байлгах стресс ашиглаж
& байна. Харамч Trashy Хэвлэл мэдээллийн тэд бүтээсэн алдартай авахын тулд ашгийг
нэмэгдүүлэх, эцсийн эцэст энэ зан ашигладаг.

өнхрөх загвар & Шүтээнээс гэж Спорт алдартнууд ашиглах, хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй юм.

Спорт Алдартнууд тэд доромжилж хуурамч шүтээнүүд байна 1GOD. Алдартнуудын спортыг дэмжих
сурган хүмүүжүүлэгчид сольж байна. Тэдний хүүхэд Алдартнуудын спортын & мөргөлийн Спорт
алдартнуудын тоглох боломж эцэг эхчүүд хариуцлагагүй муу эцэг, эх байна. Олон нийтийн reeducate-ын
эдгээр муу эцэг, эх.
Спорт чөлөөт цагийн зугаа цэнгэлийн нэгэн хобби нь ажиллахгүй байгаа юм. Lazy (Дүлий)
оюутны авах их сургуулийн тэтгэлэг (Спорт) . Их сургууль, ивээн тэтгэгч, trashy Media залхуу, тэнэг ч
хэрэггүй Спорт Cebrity бий. Их сургууль, Ивээн дуусна, trashy Media унтрахаас, хаалттай спортын одууд нь
бага цалинтай ажил авдаг. хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр спортын хэвлэл мэдээллийн ард түмний төлөө
ямар ч газар байхгүй.

Төгсгөл Алдартнуудын Спорт газрууд нурааж ...
олон нийтийн оролцоо Орон нутгийн Чөлөөт цаг үйл ажиллагаа нь солих хэрэгтэй.

C redit P rovider, P redator - ле-р Эр, Ло нь - акул зээл олгох (Карт, зээл,
mortage) ашгийн төлөө махчин зээл нь "Зээлийн Shark 'үйл ажиллагаа юм. Махчин
зээлийн зөвшөөрсөн & авилгач гэмт Засгийн газар дэмжинэ. Махчин зээлдүүлэгч
ашиглах гэмт хэрэгтнүүд (Өр цуглуулагч) Тэдний зээл хураах.

ашгийн төгсгөлүүд нь зээлийн! Ингэх нь үйлчилгээ үзүүлэгч
хаалттай & яллах байна MS / R6. олгодог ба / эсвэл дэмжиж
махчин зээлийн сольж, яллах нь Засгийн газар, MS / R6

Кастодиан асран хамгаалагч бус ашиг хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзвэл зээл зөвтгөдөг. Та зөвхөн
хэмжээний зээл эргэн төлөх (Ямар ч төлбөр, ямар ч ашиг) . Та нар ийм юм хийж чадахгүй бол эргэн төлөх
байхгүй байна. Хэрэв тийм бол, хэзээ та нар эргэж 10-аас дээш% таны долоо хоногийн цалингаас төлж
чадахгүй байна вэ.
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Кастодиан-асран хамгаалагч хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзвэл зээл зөвтгөдөг. Тиймээс ямар ч хэлтэс
цуглуулах байна.

Өр цуглуулагч торонд хоригдсон доош хаалттай байна MS / R6

Deceitful- Сав баглаа боодол ( Хэрэглэгчдийн-залилан) MS / R3
Ашиг чиглэсэн эдийн засаг, ёс суртахуунгүй гэмт хэрэгтнийг боломж " хуурамч Савлах ( Хэрэглэгчийн
залилан мэхлэх) ". Хэрэглэгчид 'хуурамч сав баглаа боодол' ашиглах, хуурамч шударга бус, шунахай
ашгийн үйлдвэрлэгч, үйлдвэрлэгчдийн & жижиглэн хамгаалалт хэрэгтэй (Доош хэмжээг тогтоох
агуулга) давуу тал олж авах (Унтраах авахын) хэрэглэгчдийн.

, Зальтай шударга бус, шунахай систем хэрхэн ажилладаг талаар жишээ.
Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь тэдний брэнд шошго ашиглан 0.440kg багц ирдэг. Нэг
бүтээгдэхүүн нь жижиглэнгийн худалдааны гэрийн брэнд гэж нэрлэсэн байдаг боловч багц
агуулга 0.415kg болж буурсан байна. Энэ нь жижиглэнгийн үйлдвэрлэгч брэндийн доогуур үнээр
нь гэрийн брэнд зарж болно болохоор хийж байна. Энэ бол тэнэг юм (Зальтай, шударга бус,
шунахай трик) Нүүр хуудас брэнд гэж бодож руу хэрэглээний Учир нь бага үнэ нь хямдхан байдаг.
Үнэндээ, өргөн хэрэглээний бага бүтээгдэхүүнийг авдаг, учир нь ямар ч эрчим хүчний
хэмнэлттэй, заримдаа бол бодит байдал дээр өргөн хэрэглээний илүү төлж дуусдаг. Хэрэглэгчийн
залилан !!! MS / R3

1 үйлдвэрлэгч нь 0.440kg багц өөрийн бүтээгдэхүүн сав баглаа боодол. Өөр нэг брэнд ижил
хэмжээтэй сав баглаа боодол хэрэглэдэг ч, зальтай шударга бус, шунахай байдлаар зөвхөн
бүтээгдэхүүний 0.425kg оруулж байна. Бүтээгдэхүүнийг ижил үнээр борлуулж байгаа бол, 2-р
үйлдвэрлэгч илүү их ашиг олдог. Хэрэглээний мөнгө зарцуулах адил хэмжээний бага
бүтээгдэхүүн авдаг. Хэрэглээний мэхэлж байна. 2-р үйлдвэрлэгч нь бага үнээр борлуулдаг бол,
түүний бүтээгдэхүүн нь наймаа шиг харагдаж байна. Учир нь 2-р багц Иймд цаашид энэ нь
наймаа хийх биш, бага нь зарах ёстой бага бүтээгдэхүүн байдаг. 2-р үйлдвэрлэгч нь, зальтай
шударга бус, шунахай байдлаар найдаж түүний сав баглаа боодол нь өрсөлдөх бүтээгдэхүүн
төстэй харагддаг оноос хойш өргөн хэрэглээний жинг шалгаж байх болно гэдгийг. Хэрэглэгчийн
залилан! MS / R3

Баглаа боодол нь бүрэн агуулга-аас доошгүй нь ихэвчлэн ирдэг (Оврын pack- насжилт дээр) . Баглаа
боодол 6 зүйлсийг барих зорилготой юм гэхдээ зөвхөн 5 агуулдаг.
Энэ нь заль мэх тэд үнэндээ авч дараа нь илүү их олж авах итгэл дотор хэрэглэгчдийг хууран
мэхлэхийн тулд гэсэн үг юм! Хэрэглэгчийн залилан !!! MS / R3

17

1GOD хууль-Өгөгч Манифест Энэ нь ингэж бичигдсэнчлэн энэ нь байх ёстой!

14.12.2.1 N-At-м

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

бага авах> Илүү төлөх! Үйлдвэрлэгч бага Давс ба / эсвэл Sugar нэмдэг.
Хаяг, шошгонууд нь бүтээгдэхүүн "бууруулсан" & төлбөр түүнээс дээш! Бууруулсан нэмэлт зардал нь
байсан, хэрэглэгчдэд хүргэхэд оршино (Ямар нэг зүйл, гаргаж авсан буурсан) . Тийм учраас дээд үнэ нь
хэрэгтэй байна. Үнэн биш, ямар ч нэмэлт зардал байдаг. Үйлдвэрлэгч бага тавьж, тийм болохоор үнэ нь
бага байх ёстой. Хэрэглэгчийн залилан !!! MS / R3

Импортын бараа, орон нутгийн бүтээгдэхүүн шиг харагдах савласан. Хэрэглэгчийн залилан MS / R3 . Орон
нутгийн бүтээгдэхүүний импорт, гадаадын харах савласан.

Хэрэглэгчийн залилан MS / R3 .

-Хийх ёстой:
Засгийн газар агуулга хэмжээг сав, баглаа боодол стандартжуулах явдал юм:

Хатуу гр г

шингэн мл мл-ийн

килограмм кг

литрийн л

Ton T

Kiloliter KL

1 г > 2 г > 5 г > 10 г > 20 г > 50 г > 100 г > 200 г > 500 г > 1 кг > 2 кг > 5 кг > 10 кг > 20 кг > 50 кг > 100 кг > 200
кг > 500 кг > 1 T > 2 T > 5 T > 10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 мл-ийн > 2 мл-ийн > 5 мл-ийн >
10 мл-ийн > 20 мл-ийн > 50 мл-ийн > 100 мл-ийн > 200 мл-ийн > 500 мл-ийн > 1 л > 2 л > 5 л > 10 л > 20 л
> 50 л > 100 л > 200 л > 500 л > 1 KL > 2 KL > 5 KL > 10 KL > 20 KL > 50 KL > 100 KL > 200 KL > 500 KL
> Стандарт арилжааны, аж үйлдвэр, хувийн сав баглаа боодол хэрэглэнэ.

Тайлбар! Эзэн хааны арга хэмжээ нь хуучирсан байна.
Бүх сав баглаа боодлын дахин боловсруулж байна.

PS-1 ( Баглаа боодлын стандарт) Хэрэглээний хэрэгцээг хамардаг: бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ ", сав
баглаа боодол нь харьцуулж амархан шударга. Хатуу жин (Г / кг / T) & Шингэн жин (Мл / л / KL) , Савлаж
хүснэгтэд үзүүлсэн хэмжээгээр тараасан, борлуулсан байна. Баглаа боодол дахин боловсруулж байх
ёстой.

Төгсгөл Хуурамч, сав баглаа боодол

бий болгох UCG PS-1 ( Баглаа боодлын стандарт)
Хэрэглэгчийн удирдамж

Хатуу ба шингэн жин үнийг харуулах хэрэгтэй 1 кг-аас / 1л бодит жин,
үнэ + үнийг харьцуулах.

бүтээгдэхүүний хамгийн бага кг / л үнэ Наймаа.
Дэмжлэг PS-1 Сав баглаа боодол стандарт Хуурамч сав баглаа шийтгэх
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үл хөдлөх хөрөнгийн ( Удамшил)
хувь хүний нас барсны дараа Нийгэм тулгуурласан нь хувиа хичээсэн
шунал энэ нь албан тушаал, эрх мэдэл, эд баялаг дээр өнгөрөх нь
түгээмэл байдаг. хэрэгжээгүй нигүүлсэл албан тушаал, эрх мэдэл, эд
баялаг нь элит бий болгох. Энэ зан шалтгаан & Баялгийн апартеидын
нөлөө юм.

Баялгийн апартейдийн, гэмт хэрэг, MS / R6 Тайлбар! нь үл хөдлөх хөрөнгийн хүлээн авах мөн
өнгөрсөн өр, гэм бурууг & хариуцлагыг хүлээн орно!

байдлын өв дуусна. Энэ нь ажлын туршлага + цаашдын судалгааны +
тушаал өөр дэмжих нь солигдоно.
эрчим хүчний өв дуусна. Энэ нь чөлөөтэй, олон нэр дэвшигч сонгогдсон
хороонд солигдоно.
1-ээр Манлайлал харгислал юм (Удамшлын / Улс төрийн) Энэ нь дуусна.

сонгогдсон хорооноос Манлайлал шударга юм.

баялаг дуусдаг өв. Энэ нь бүх л Засгийн газрын орлого руу явдаг.
мэдлэг тасралтгүй, дурсгалын зүйлс, уламжлал, итгэл үнэмшил дээр Кастодиан асран хамгаалагч
нэвтрүүлэх .. Олон нийтийн сүнс & хариуцлагын Кастодиан асран хамгаалагч нэвтрүүлэх. нь гүн ухааны
талаар Кастодиан асран хамгаалагч нэвтрүүлэх

1GOD 1FAITH 1Church. Тэд мөн тэдний гарын авлага дамжуулах " Хууль Өгөгч

Манифест ".

Гадаад өмчлөх ( Эх орноосоо урвах) MS / R7
, Хянах, ашиглах эзэмших гадаадын иргэд, тонож байна Эх орноосоо урвах
Засгийн газар нь гадаадын иргэд давуу талыг олгодог (Унтраах Rip) Орон нутгийн нь эх орноосоо
урвасан хэргээр үйлдэж байна (Гэмт хэрэг) . Засгийн газар солигдож, яллах байна. MS / R7

Гадаад өмчлөх Эх орноосоо урвах хэрхэн ажилладаг талаар жишээ:
Гадаад өмчлөх , Өөрчлөх авлигад автсан ба орон нутгийн устгадаг: соёл, ажлын байр,
уламжлал, үнэт зүйлс ... Гадаад өмчлөх, орон нутгийн plunders: Intellectual- өмч, хэрхэн, нөөц
мэдэх баялгийг ... Гадаад өмчлөх Дуусах. Чөлөөт худалдааны дуусна.

Гадаад өмчлөх хөтчүүд "газар ба үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ хүртэл. хийх

19

1GOD хууль-Өгөгч Манифест Энэ нь ингэж бичигдсэнчлэн энэ нь байх ёстой!

14.12.2.1 N-At-м

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

1 хувьд боломжийн бус, орон сууц -р гэр худалдан авагчид ". Үр дүн,
"Freehold" нэмэгдэж орон гэргүй ... Гадаад өмчлөх (Газар, үл хөдлөх
хөрөнгө) Дуусна. Энэ нь нөхөн төлбөр ямар хурааж байна.

Гадаад өмчлөх аж ахуйн нэгжийн гадаадын удирдах албан
тушаалд үр дүн. нутгийн иргэдийг үгүйсгэх нь эдгээр албан
тушаалд байна. Нэмэгдэж ажилгүйдлийн promo- чимэглэлийг
боломжийг бууруулах

...

Орон нутгийн ажилтнуудын доош Dumming.

Гадаад өмчлөх Тэдний хангамж импортлохдоо үйлдвэрлэлийн үр. Харин дараа нь орон
нутгийн худалдан авах. Мөн орон нутгийн оюуны өмчийн офшор авсан байна!

Гадаад өмчлөх Entertainment-ийн орон нутгийн авьяасыг & өөрсдийн боломжийг алдагдуулж. нутгийн
иргэдийг Brainwashing тэдний аж ахуйн нэгж алдаж гадаадын соёл clones болсон. Entertainment
Гадаад эзэмшлийн орон нутгийн соёл, ёс заншил, аялга & уламжлал хамгийн их аюул учруулж
байна. Хэрэв та АНУ-ын цагны АНУ-ын зугаа цэнгэлийн байгаа бол. Хэрэв та биш бол, АНУ-ын
зугаа цэнгэлийн харж байна.

Гадаад өмчлөх Орон нутгийн баялаг гадаадад явж хүргэдэг.
Орхих нь нутгийн оршин суугчид нь ядуу, ядуу зүдүү. Орон нутгийн тариачин зарц эзэмших
Гадаад магистр.

Гадаад өмчлөх Франчайз орон нутгийн бизнес, unique- Ness & олон янз байдлыг устгах
болно. орон нутгийн дээр таарахгүй гадаадын соёл хүчээр орон нутгийн уламжлал сулруулж. нутгийн
иргэдийг урвасан.

Гадаад өмчлөх нөөцийн тэднийг ашиг гарал үүслийн өөрийн улс руу хямд эх үүсвэрийг
худалдах гадаад эзэнд нь хүргэдэг. Баялаг ба тэдний баялаг орон нутгийн иргэдийг
дээрэмдэж. Бусдад гадаадын иргэн, орон нутгийн нөөц нь эх орноосоо урвах, эзэмших MS / R7

Гадаад өмчлөх Хүнсний үйлдвэрлэл, хүнсний түгээх.
үр дүн: Хүнсний үйлдвэрлэл Экспортын өндөр үнээр эсэргүүцэж Экспортын орон нутгийн иргэдийг орхиж
борлуулалт хийгддэг. Мөн орон нутгийн зарим хоол нь гадаад хоол хүнсэнд орлуулж болно.

Гадаад өмчлөх Хэвлэл мэдээллийн үл үзэгдэгч замаар довтолгоо юм. Гадаад хэвлэл мэдээллийн
гадаадын ашиг тусын тулд орон нутгийн иргэдийг нөлөөлдөг. , Орон нутгийн соёл, өв & уламжлал
устгаж улс төрчид авлига, Засгийн газар.

20

1GOD хууль-Өгөгч Манифест Энэ нь ингэж бичигдсэнчлэн энэ нь байх ёстой!

14.12.2.1 N-At-м

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

Засгийн газар, тэдний бүрэн эрхт алдаж, орон нутгийн хүн амыг betrayes эх орноосоо урвасан
үйлдсэн, MS / R7

Гадаад өмчлөх ихэвчлэн дайралт хүргэдэг. Гадаад Олон улсын эрэлт хэрэгцээ нь Засгийн
газар тэдэнд гарын авлага, татварын эрх чөлөө, хямд хөдөлмөрийн өгч байна. Засгийн газар нь
гадаадын эздэд эрэлт бууж өгөх биш юм уу гэж сүрдүүлсэн байна. Тэд эрэлт хэрэгцээг хангах,
тэнд үйл ажиллагаагаа шилжих вэ засгийн олох болно. Өөрөөр хэлбэл Австралийн Засгийн
газар тогтмол төлсөн (100 сая) -ийн Гадаад Үндэстэн дамнасан Машин компаниуд гарч. Тэд
Гүйцэтгэх Бонус "гэр ба гадаадын хувьцаа эзэмшигчид ногдол ашиг нэмэгдүүлэх" илгээсэн
байна. Тайлбар!

Австрали эцэст нь гадаад Машин гаргагчид сүрдүүлэг ямар ч хэлсэн байна. Машин үйлдвэрлэгчид (Ford,
General Motors, Toyota) Хаалттай үйлдвэр, импортлогчид болж байна. Кастодиан-Guardian эдгээр
компаниудаас тээвэр хэрэглэж болохгүй, тэдгээр нь итгэж чадахгүй байна.

Үндэстэн дамнасан корпораци үл тэвчихэд !!
Гадаад өмчлөх Учир нь авлигад Засгийн газраас урвалтын боломжтой юм. Засгийн газар ба
төрийн албан хаагчид энэ урвалт хөнгөвчлөх солих ба "эх орноосоо урвасан хэргээр" хэргээр
шийтгэгдсэн байх ёстой: MS / R7 .

-Хийх ёстой:
Cancel гадаадын хөрөнгө нь: Аж ахуйн нэгж, үйлдвэрлэл, хөрөнгө, оюуны өмч,
анхан шатны үйлдвэрлэл, нөөц, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн! нөхөн төлбөр байхгүй.

гадаадын эзэмшдэг бизнес солих Крон ( Орон нутгийн Run ашгийн төлөө бус өмчит) ! Дэмжлэг
Крон! Үндэстэн дамнасан корпораци Шун!
Солих, яллах (Эх орноосоо урвах) Засгийн газар зөвшөөрөх, эсвэл гадаадын хөрөнгө
дэмжих нь төрийн албан хаагчдын! MS / R7 Гадаад өмчлөх цэргийн хүч хэрэглэх ямар нэгэн
довтолгоо & ажил мэргэжил юм. Энэ аюул нь таны олон нийтийн хамгаалдаг.

Зөвхөн өрсөлдөх байхгүй бол, эсвэл орон нутгийн бараа, үйлчилгээг орлуулах импорт олгодог. Импортлох
байлгахгүйн тулд орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмж.

"Гадаадын хөрөнгө Cancel"
"Save Орон нутгийн Жобсын
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франчайзын ( Бизнесийн загвар: Эс ургуулах) MS / R6
франчайзын нь шунал, ашгийн клон маркетингийн систем юм. Энэ clones өөрөө илүү
тодорхой бизнесийн загварыг ашигладаг. тааруу жижиг ашгийн оруулалтын
зориулагдсан. гэх мэт хорт хавдар тархсан
(Даяарчлал) Planet гаруй. Хэрэглэгчид өөрсдийн identy сул. Тэд харагдах & NewYork эсвэл
Берлинд ижил иддэг. Бодол санаагүй Zombies.
Клон хямд Бодол санаагүй хуулбар юм. Даяарчлал эсрэг байна 1GOD!
франчайзын Орон нутгийн уламжлал, онцлог, олон янз байдал, соёл устгадаг. Ихэнх
Франчайз АНУ-ын маркетингийн систем дээр суурилсан "АНУ-ын" юм уу эсвэл. Тэд ихэвчлэн
эрүүл бус бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна: Жишээ нь хог Хүнсний дэлгүүр, АНУ-ын &
тэдний Соёл-clones "чихрийн шижин" товрууны, "Тарган товрууны гол шалтгаан болдог (Уйлаан
хүн) "Цусны даралт тархалт, батга ... Франчайз орон нутгийн Cuisine, хувцас загварын ... устгах
Орон & Засгийн газрын Гадаад Франчайз орон нутгийн хоол, өв, уламжлал, хүн амын урвах
үйл ажиллагаа явуулах боломж, MS / R7

франчайз "Дизайнер-хувцас" борлуулах замаар олон янз байдлыг устгах болно. Эдгээр нь дүрэмт
хувцас байдаг (Жинсэн өмд ..) Тэдний соёл, өв уламжлал, Бодол санаагүй, команд, дүлий clones
урвах хүн. Эдгээр арвин нөөцтэй Шун!

франчайз Тэдний аятайхан маркетинг нь (Хүний сул талыг & gullibility
ашиглах) Донтолт гол шалтгаан нь:
Shopaholic & Gadget Junky! Франчайз Зохион дор муу бэлтгэгдсэн цалин багачууд, casuals ашиглаж
байна. Харилцагчийн үйлчилгээ ядуу бус байгаа юм. Хамгийн их "Cheap сурталчилгааны" & Залилан
"борлуулалт" байна!
Кастодиан Guardians Франчайзын эсрэг байна гэж үзэж байна 1GOD . Энэ нь алдагдуулж 1GOD-ийн
Орон нутгийн өвөрмөц & олон янз байдлын загвар.
Франчайзын олон улсын ёсгүй гэж эсэргүүцдэг байна 1GOD-ийн Anti Даяарчлал.

-Хийх ёстой:
хураан ( нөхөн төлбөр байхгүй бол) бүх Франчайз & орон нутгийн тэднийг хөрвүүлэх Крон ! шийтгэх
Харамч онцгой эрх олгогч тор тэднийг MS / R6
Орон нутгийн өвөрмөц уламжлалт бизнесийг дэмжих (Крон рүү хөрвүүлэгдсэн) .
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Таны орон нутгийн иргэд өвийг хамгаалах:

Эсэргүүцдэг Франчайзын, Даяарчлал &
Гадаадын өмчлөх
Freehold нийгэмлэгийн дээрэмдсэн олон нийтийн газар ...
Freehold газар олон нийтийн газар авлигын гэмт хэргийн Засгийн газар нь олон нийтийн
зүгээс дээрэмдсэн байна (Засгийн газар, устгах, хариуцлага тооцох) . Энэ төрлийн Засгийн
газрын аль нэг хол газар өгөв

(Жорлонгийн) болон эрүүгийн шунахай, паразит, махчин, profiteers үүнийг зарсан (Наймаачид)
. Газар наймаачид паразит байна, MS / R6 !
Freehold дуусгах! Дэмжлэг нь мужийн Газар өмчлөх!
Freehold Газар бодох нь хөрөнгө оруулагчдын ашиглаж байна
(Gamble) үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг жолоодох гэж найдаж (Дэмжсэн fiteering,
нийслэл олз) нэг нь мужийн боломжийн байр үгүйсгэж. Хөрөнгө оруулагчид ч
бас эрүүгийн татвараас зайлсхийх нь freehold газрыг ашиглах (Сөрөг араа
шилжvvлэх) , MS / R6
Зарим хөрөнгө оруулагчид хэврэг барилга & үнэтэй байр түрээслүүлнэ
гаруй цэнэг барих. орон гэргүй болж чадахгүй төлөх хүмүүс. Хөрөнгө
оруулалтын өмчийн үнэхээр түрээсийн орлого худалдаж авсан боловч
татвараас зайлсхийх болгон ашиглаж байна. хүний амьдрах орчныг
хөлийн Үр дүн

(Хүмүүс жоом гарах, мэрэгч нүүж) . нөхөн & ямар ядуусын ноёд сул эд хөрөнгө
торонд хоригдсон байна MS / R6
Freehold Газар, хувийн эзэмшлийн газар юм. бүх сайн сайхны төлөө газар үгүйсгэж олон нийтийн
хэрэглээ. Freehold (No гэмийн) , Нуур, голын frontages бүх наран шарлагын газар ашиглалтыг
үгүйсгэдэг гольфийн дээр picnicking үгүйсгэдэг .. "Wealth-апартейдийн". Энэ Evil. Энэ нь дуусдаг!

1GOD Planet дэлхийг бүтээсэн ашиглаж, бүх ард түмний
нэгэн адил эдлэх болно.
Freehold газар, хувийн эзэмшлийн орон сууц нь доромжилж байна 1GOD.
FREEHOLD төгсгөлүүд! ! ! ! ! ! !
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-Хийх ёстой:
Бүх газар нь эзэмшиж байна нь мужийн ( Орон нутгийн засаг захиргаа) . Freehold газар бараа
хулгайлсан байна. А нь мужийн нэр шилжүүлэх үед ямар ч нөхөн төлбөр төлнө. Тэд хөдөлж, эсвэл
үхэх хүсэж хүртэл эзэн Occupier гэрт байж болно. Дараа нь мужийн хяналтыг авдаг (Энд өмчийн ямар
ч хөдлөх хөрөнгө юм) .
Хөрөнгө оруулалтын өмчийн газар, Барилга аль аль нь авсан хяналтын гэхэд нөхөн суутгаж нь
мужийн . Хөрөнгө оруулагч нь "нийгэмлэгийн эсрэг гэмт хэрэг" хэргээр шийтгэгдсэн байна MS / R6 Хөрөнгө
оруулалтын өмчийн Дуусах!

FREEHOLDENDS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
даяарчлал , хүн төрөлхтний хувь заяаны хэсэг биш юм.
1GOD Энэ нь маш тодорхой даяарчлал, хүн
төрөлхтний хувь заяаны хэсэг биш юм гэдгийг
гаргасан. 1GOD

-д итгэл үнэмшил 7Tribes бие даан &
тусдаа хөгжиж (Зураг) .
1GOD нь хүн төрөлхтнийг хүсдэг

"STOP" Даяаршил !!
Хүн төрөлхтөн чадахгүй байх " ЗОГС' даяаршил дараа
1GOD ажиллах болно. уур бүү хий 1GOD анхаараг 1GOD-ийн

анхааруулга: Нью-Йорк дахь Дэлхийн худалдааны төв, АНУ-ын зээлийн
хямрал, Лондон хотын талхагдал.
Даяарчлал муу гинжин хэлхээний нэг хэсэг юм. Даяарчлал нь тэдний Пирамид борлуулах
маркетинг ашиглах Харамч Profiteers хамт булаан байна (Чөлөөт худалдаа) Тэд улс орны & нөөц
дуусах хүртэл өсөн нэмэгдэж буй ашиг байлгах. Чөлөөт худалдааны хувьд энэ нь үндэстэн
дамнасан аж ахуйн нэгж, хөдөлмөр ашиглах дарамтлан мөнгө, дутуу уул уурхайн Засгийн газар
урган гарч байна даяаршил юм. Үндэстэн дамнасан-ийн тухайн улс орны тусгаар тогтнол
сулруулдаг. авлига, ашиглахтай тэргүүлэх! Үндэстэн дамнасан корпораци нөхөн ямар эд
хөрөнгийг хурааж, орон нутгийн болж хувирах задлах Крон. Үндэстэн дамнасан эцэс!
ХУДАЛДААНЫ ЧӨЛӨӨТ төгсгөл!

Харамч Profiteers байгуулсан байна суртал ухуулгын байгууллага: G20
(Харамч Хорин, бохирдлын гол шалтгаан) , G8 (Харамч найман) ОУВС-гийн
(Олон улсын валютын сан, Дэлхийн Зээлийн акул) , ДЭЗФ (Дэлхийн эдийн засгийн форум, Greeds
"publizist) ДХБ-ын (Дэлхийн худалдааны байгууллагуудыг
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чимэглэлийг, Wealth-апартеидын шалтгаан) , .. Эдгээр байгууллагууд шунал нь сайн байна гэж
олон нийтэд толгой үгаах, ашгийн төлөө сайн ба Даяарчлал бидний бүх асуудлыг хариулт юм. бодит
байдал дээр Даяарчлал costcutting ашиглаж байгаа юм. бага зардал struc- вэр байгаа улс руу
хөдөлж байна. Нэг газар хүмүүсийг Sacking & өөр боолын хөдөлмөр ажиллуулах

Доод зардал нь эрүүл мэндэд аюултай ажлын газар насанд
хүрээгүй хүүхдэд ажиллуулах замаар байна. Тэд завсарлагааны ч
урт цагаар ажиллаж underfed, баярын эрх ч, эрүүл мэндэд ашиг
тустай ч дутуу байна. өмнөх туршлага дээр гарч алга болсон,
тоглож байгаа ба боловсрол. Харамч Profiteers тэдний Idol "Даяарчлалын" магтан банкны
бүх арга замыг инээж байгаа ч. Энэ Evil Төгсгөл!
Хүүхдүүд боломжтой эм биш юм бол (Өөр доод давхаргыг) ашиглаж байна. Эмэгтэй нь
ихэвчлэн муу эмчилж байна. олон эмэгтэй хүүхэд адил хүнлэг бус нөхцөлд ажиллаж байгаа
хэдий ч бэлгийн дэмжлэгийг үзүүлэх хэрэгтэй (Хүчиндсэн байна) . Олон эрчүүд мөлжлөгт ч
хүүхдүүд & эмэгтэйчүүдтэй адил ихэвчлэн шиг тийм ч муу биш байна. Энэ Evil Төгсгөл!

Төгсгөл Даяарчлал дэмжих 7 бие даасан мужууд:
Африк, Амазонид, Америк, Европын, Монгол, Номхон далайн, Persindia .

Бүх Олон улсын ус эцсийн байдлаар. Тэд 7 аймгийн хооронд хувааж байна. Энэ
шинэ хэвийн байна.

-Хийх ёстой:
Бүх дэлхийн байгууллага: Улс төрийн, цэргийн, арилжааны, Спорт, зугаа цэнгэл,
хаасан байна. Хүмүүс нүүдэл зогсооно " (Ямар ч бусад муж руу нүүж) . бусад аймгийн
ямар ч баярын аялал жуулчлалын.
Ямар ч дэлхийн соёл. Олон улсын байгууллагууд: Хамтын нөхөрлөлийн орнуудын-ын
(CN) , FIFA-гийн (Хөлбөмбөгийн) , G20 (Бохирдуулагч) ОУВС-гийн (Зээл Акулууд) Олимпийн
( ОУОХ-ны ) НАТО-гийн (Хөлсний) , ОПЕК-ийн (Бохирдуулагч) , НҮБ-ын (Нэгдсэн Үндэстний байгууллага

) ,..

Anti 1 байна БУРХАН тунхаглаж байна. Тэд Урьдчилгаа хаалттай байна.

Commonwealth нь -ын ( CN) дээрэм тонуул Англи хэл дээрэмчдийн
байгуулсан, тархсан: Английн боолчлол, боолын хөдөлмөр, шударга
бус, соёл, төрлөөр устгах, эд баялаг апартейдийн, архи, тамхи татах,
мөрийтэй тоглоом, худалдааны junkies, муу, авилгач хууль, капитализм,
elitist спорт, Сүмийн (Муу Харь тахин шүтэх) .
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Өнөөдөр (CN) хүүхэлдэйн дэглэмийг байна (Засгийн газар) гэж англи Удамшлын
дарангуйлагч ашиг тусын тулд өөрийн улс орны дээрэм туслах. CN татан буугдсан бол,
үндэстнүүд чөлөөлсөн.
FIFA-гийн нь авилгын Алдартнуудын Спорт байгууллага юм. Хаягдал орон
нутгийн нөөц. , Хаах мөрдөн байна: MS / R6

ФИФА-н газрууд нураах, газар нутгийн хамгийн илүү ашигтай
ашиглаж байна байна.
ОУОХ-ны циркийн ажилладаг (Олимп) , Freakshow үзвэр дээр тэрбум хог хаягдлын
улс орнуудад болж. Хөтлөгч хиймэл гүйцэтгэх бүсийн хар тамхичдын болж хууль
ёсны ба хууль бус нэмэлт ашиглан elitism төлөө хичээх болно. Олимпийн Шунал
ядуурлыг арилгах шаардлагатай байна хомс нөөцийг дэмий үрэх жолоодож байна. Аймшгийн
sideshow энд Паралимпийн нэмэгдсэн идэвхгүй дооглон тохуурхаж байгаа юм.
Shut + MS / R6

ОУОХ-ны газрууд нураах, газар нутгийн хамгийн илүү ашигтай ашиглаж байна байна.
Тамирчдын хязгаар хүртэл бүх санхүүжилт.
НАТО-гийн Европын хөлсний армийн АНУ-ын дэлхийн дээрэлхэх, ашиглах
үйлчилдэг. НАТО-гийн энгийн иргэдийг алж, дэд бүтэц, орон сууц устгадаг. Энэ нь
татан буугдсан бол, түүний дайны гэмт хэрэгтнүүд & босогчид торонд хоригдсон
байна: MS / R7

НАТО-гийн масс устгах түүний зэвсэг нь: А(Атомын) , B (Бактериологийн) , C (химийн) хүний амьдрах нь гол аюул
учруулж байна.
ОПЕК-ийн нь газрын тосны картелийн золиос нь хүн төрөлхтний барьж! Картелийн
татан буугдсан бол, түүний гишүүдийг яллах: MS / R6
Газрын тосны Дуусах Шатаж буй! хуванцар хязгаар руу газрын тос асааж!
НҮБ-ын хориг тавих эрхтэй орнуудын өөрөө сонирхолтой болж байна. Эдгээр улс орнууд, хүн
төрөлхтний энх тайван үгүйсгэж хамгийн том зэвсэг наймаачид байна.
НҮБ-ын хүн төрөлхтнийг чадаагүй байна. Энэ нь зогсоож чадахгүй байна:

Хүүхдийн хөдөлмөр ( Порнограф, soldiering, ажлын)
бохирдлын ( Уур амьсгал, агаар, хөрс, орон зай, ус)

харгислал ( Удамшлын, улс төр, зээл, ашиг, эд баялаг)
Аймаглан устгах ( Улс төр, арьс өнгө, шашин, үй олноор нь)

Орон гэргүй ( Зээлийн Акулууд, Slumlords, Баялгийн апартейдийн)
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өлсгөлөн ( услах гаруй, цэвэр усны бохирдол болон хүнсний хог хаягдлын)

порнограф ( Том хүн, амьтан, хүүхэд, нэг ба холимог жендерийн)
Ядуурал ( зээл, ялгаварлан гадуурхах, ажилгүй, эд баялаг апартейдийн)

ашгийн ( Cartell, хөрөнгийн олз, монополь, overprice, хедж)
Боолчлол ( хүүхэд, өр, насанд хүрэгчдийн, биеэ үнэлэх явдал, дутуу ажил)
Хог хаягдлыг ( Нэг удаагийн, junkproduction, үйлдвэрлэл дээр, сав баглаа боодлын)

донтолт ( Архи, хар тамхи, мөрийтэй тоглоом тоглох, Overeating, Дэлгүүр,
тамхи татах)

Генетик, өөрчлөлт ( Амьтан, бичил организм, ургамал,
хүмүүс)
Баялгийн-апартейдийн ( Хөдлөх хөрөнгө, In-шударга ёс, татварын-зайлсхийх, татварын
диваажин)

НҮБ-ын ууссан байна!
Хүн төрөлхтөн "хууль-Өгөгч илэрхийлэгддэг" тэврэн

Даяарчлал 1 алдагдуулж Бурхан загвар.
Даяарчлал 1 уурлуулж БУРХАН!

Худалдааны төв / Mall ... Капиталист-RetailingШунал, ашиг, хог хаягдал, бохирдол систем .

Худалдааны төв, Mall Шунал, ашиг, хог хаягдал, бохирдол капиталист-Жижиглэнгийн Маркетингийн
системийн нэг хэсэг. Худалдааны төв, Mall давхардлыг дэмжиж байна. Давхардал, үнийг бууруулах, илүү
сайн үйлчилгээ өгөх, өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Энэ нь Францын уран зөгнөлийн

капиталист худлаа юм !!! ...
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3 супермаркет ижил үнээр нь бараг ижил бүтээгдэхүүнийг борлуулах. үнэ 99% нь ижил
гаргах тэмцээн нь Уран зөгнөл байдаг. Давхардал үнэтэй доод үнэ нь Төөрөгдөл гаргах юм. Зардал-огтлох,
боловсон хүчнээр дор муу цалин бэлтгэгдсэн (Багачууд, casuals) ядуу эсвэл одоо байгаа
"Харилцагчийн үйлчилгээ" -д ажилтнууд үр дүн. Давхардсан Дуусах!

хуулбар давхар орон зайн хог хаягдал хүргэдэг. Илүү давхар орон зай илүү гэрийн тоноглол суулгах
хэрэгтэй. илүү их эрх мэдэл-станц бохирдуулагч нь хэрэгцээг бий болгоход илүү их эрчим хүч ашигладаг
... Энэ бүхэн илүү их "хог хаягдал", "Бохирдлыг" & зардлыг бий болгодог.

Дэлгүүр хэсэх Төв нь шөнийн амьдралын хэв маяг дэмжих (Өндөр эрчим хүчний хэрэглээ) .
түүний харанхуй үед Shopping. Энэ тул эрүүл бус байна " нь мужийн 'S' ногдуулах нь " Шөнийн
Curfew ". Худалдааны төв,, барьсан нь өндөр үнэтэй байдаг хангах эрчим хүчний маш их
хэрэглэдэг үрэлгэн хуулбар байна & Хогон маш их бий.

франчайз Худалдааны төвүүд гол шалтгаан нь юм.
Франчайз дор бүрдсэн байдаг ба муу дутуу төлсөн бэлтгэгдсэн ашиглах (Багачууд,
casuals) ажилтнууд. Франчайзын орон нутгийн уламжлал, хоол, соёл, онцлог, олон
янз байдлыг устгадаг. Таны хамтын нийгэмлэгийг хамгаалах! бүх Франчайз хаах!

илүү сайн арга зам байдаг: Крон-Жижиглэнгийн & Bazaar цогцолбор ( CRBC) .

Replace худалдааны төв, худалдан авах, Mall нь CRBC.
Крон-Жижиглэнгийн загвар бүх жижиглэнгийн хэрэгцээ, нийтийн Cluster амьдрах, 1
жижиглэнгийн-цогцолборт хослуулсан. Крон Жижиглэнгийн давхардал ч бүх онцгой эрхийг орлоно:
Хоол хүнс, даавуу, янз бүрийн ... Крон-Жижиглэнгийн эрүүл Ундаа шугамаар Түргэн хоолны Clones
сольдог. Bazaar гэртээ хийсэн бүтээгдэхүүний & preloved зүйлсийн жижиглэнгийн юм.

D emand! CRBC ! O%
A CRBC 4 түвшин юм (Газрын түвшин, Түвшин 1, Түвшин 2, Түвшин 3, Нарны хавтан дээврийн) барилга.
Газрын түвшин: Хадгалалт, жижиглэн худалдаа, Bazaar төлөө-д бараа, бүтээгдэхүүн байна.

Түвшин 1: Ундаа Bar зэрэг Крон-Жижиглэнгийн хэсэг.
Түвшин 2: Bazaar, бүх зүйл нь гар хийцийн, урьдчилан хайртай байсан.

Түвшин 3: Office & ажилчид талбайг эвдэж.

28

1GOD хууль-Өгөгч Манифест Энэ нь ингэж бичигдсэнчлэн энэ нь байх ёстой!

14.12.2.1 N-At-м

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

1.3.7. нь мужийн өдөр

баяр
А CRBC дараагийн байна " SMEC " ( Нь мужийн эмнэлгийн & боловсрол цогцолбор) .
Аль аль нь Нийтийн Cluster орон сууцны & нь мужийн ажлын байрууд хүрээлэгдсэн байдаг. Мэдээлэл нь
нь мужийн Oasis нэг хэсэг юм!

Худалдааны төв, худалдааны томоохон дэлгүүрүүдээр зарагдаж нь солих:

Крон-Жижиглэнгийн & Bazaar цогцолбор ( CRBC) .

Татвараас зайлсхийх Татвараас зайлсхийх нь гэмт хэрэг нь: MS / R6
Засгийн газар ард түмний өөрийн үүрэг, expec- tations биелүүлж болох тул татвар хэрэгтэй байна. төлөх
татвараас зайлсхийхийн Хүмүүс ашиглах ямар ч эрхтэй: Олон нийтийн (Боловсрол, эрүүл мэнд,
цэцэрлэгт хүрээлэн, тэтгэвэр, зам, тээврийн ..)
үйлчилгээ. Татварын зайлсхийх нь гэмт хэрэг, MS / R6 .
Татварын бууруулах татварын зайлсхийх юм! Итгэлцэл Татварын зайлсхийх
байна! Татварын татвар ногдох орлогоос хасагдах Хандив татварын зайлсхийх
байна! Хөрөнгө оруулагчид ч бас эрүүгийн татвараас зайлсхийх нь freehold
газрыг ашиглах (Сөрөг араа шилжvvлэх) . Татварын зайлсхийх хамтын
нийгэмлэгийн нь хулгай байна! MS / R6

татвар төлөхөөс зайлсхийх цэнэгтэй, солигдоно боломжийг Засгийн газар: MS / R6

Татварын-хулгай! Татварын байр орнууд гадаадын иргэд "нь тэдний гэр орныг тонож, тэдний
банкууд дахь өлгий байршуулахыг дэмжиж байна. Татварын байр орнууд хаасан байна. Тэдний
Банкууд & Засгийн газар:

MS / R6 Татварын байр Засгийн газар нөхөн байна (Буцаж татвар, залхаан
цээрлүүлэх нөхөн олговор & зардал) дээрэмдсэн орнууд.
Татварын-байр: Аляскийн, Андорра, Багамын арлууд, Белиз, Бермуда, Лондон, Кайманы,
Curacao, Кипр, Delaware, Дубай, Флорида, Хүний Жерси, Guernsey, Хонг Конг, Ирланд,
Лихтенштейн, Сан Марино, Люксембург, Монако, Невада арал хот, Панам, Сингапур,
Сейшелийн Арлууд, Өмнөд Дакота, Швейцарь, АНУ-ын Техасын, Түрэг ба Кайкос,
Вануату Ватикан, Виржиний арлууд, Вайоминг.

Татвараас зайлсхийх Төгсгөл!
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Гэм буруутай хөрөнгийн-хуулагдах & торонд хоригдсон байна! MS / R6

Татвараас зайлсхийх нь үл тэвчих

Урьдчилж орсон ямар нэг зүйл ач тусыг нь хөдөлмөрийн бус, харин олж авсан, эсвэл
үйлчилгээ
Урьдчилж орсон Албан тушаал, эрх мэдэл, эд хөрөнгийн дангаар нь эсвэл хослуулан гэж байж болох
юм. Урьдчилж орсон Албан тушаал, эрчим хүчний болон Баялгийн муу гинжин хэлхээний ёс соёлын нэг
хэсэг юм.

Урьдчилж орсон undeserving байна, эсрэг,
нийгэм, үндэслэлтэй биз дээ иргэдийн хүлээн
зөвшөөрч байна.
Урьдчилж орсон Албан тушаал: Удамшлын, авилгын сурталчилгаа эсвэл Эрүүгийн байцаан шийтгэх
үйл ажиллагаа нь тус тусдаа эсвэл хослуулан байна.
удамшлын: Эцэг эхчүүд хүүхдийг нь албан тушаал дээр өнгөрөх ...
авлигад идэгдсэн, сурталчилгаа: Өргөтгөсөн гэр бүл, найз нөхөд дэмжиж байна ...
Эрүүгийн байцаан шийтгэх сурталчилгаа: Учир нь дээрэлхэх, аюул занал, хүчирхийллийг
сурталчилсан ...
Урьдчилж орсон Албан тушаал хүчингүй, төгсгөлийг байна. дэмжигч авах MS / R6
Урьдчилж орсон Эрчим хүчний: Удамшлын, авлига болон бусад гэмт хэргийн үйл ажиллагаа нь
тус тусдаа эсвэл хослуулан байна.
удамшлын: Хуульт хаант, ашигт малтмалын нөөц ашигласны, улс төрийн дарангуйлагч, гүрний, ...

Авилгал: Сонирхлын бүлгүүд хүч нь хүүхэлдэй тавьж ...
Эрүүгийн: Гэмт хэрэгтнүүд эзлэн түрэмгийлэгчид / нутаглаж хүч нь хүүхэлдэй тавьж ...
Урьдчилж орсон Эрчим хүчний татгалзсан, төгсгөлийг байна. Дэмжигч, олж авах MS / R7
Урьдчилж орсон Баялгийн: Удамшлын, орлого, ажлын үр өгөөж, Elitist нэмэлт хөнгөлөлтийн болон
Эрүүгийн байцаан шийтгэх үйл ажиллагаа нь тус тусдаа эсвэл хослуулан байна.
удамшлын: Үл хөдлөх хөрөнгийн ...
орлого: орлогын хүлээн авсан боловч олсон үгүй биш

Жишээ нь Нийслэл ашиг, ногдол ашиг, хүү, түрээс, ялалт, ...
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Ажлын-ашиг тус: өндөр цалин ангийн (Хангагддаг, захын үр ашиг) :

.

даатгалын (Эрүүл мэнд, шүдний, амьдрал, тэтгэврийн) , Судалгаа, аялал жуулчлалын, ...

Elitist хангагддаг: Агаарын аялал, бие хамгаалагч, шагнал, хүүхэд асрах, Клубын гишүүнчлэл,
семинар, дагалдан яваа, хөнгөлөлт зээлийн, Чийрэгжүүлэх багш, даатгалын (Эрүүл мэнд, шүдний,
амьдрал, орлого, тэтгэвэр) , Лимузин & Жолооч, орон байр, ашиг хуваах, амралтын ...

Эрүүгийн: Жишээ нь Айлган сүрдүүлж, хууран мэхлэх, Identity хулгай, хулгай, ...

Бүх хэрэгжээгүй Баялгийн хурааж, төгсгөлийг байна. дэмжигч авах MS / R6
Тайлбар! Ажлын-тэтгэмж & Elitist хангагддаг холбоотой ажиллаж байгаа юм уу, ажил олгогчдын
төлөх ёстой биш юм Дээрх. Дээрх тэтгэмжийг аль эсвэл бүх хүлээн ажилтнууд тэднийг цуцалсан
байна.

Албан тушаал, эрх мэдэл, баялгийн удамшлын шилжүүлэх "гэм буруу", өрийн шилжүүлэг
багтана. Predesessors, эцэг, эх нь дараагийн үеийнхэнд тэдний хорон муу, гэмт хэрэг, гэм
бурууг шилжүүлнэ. одоо үеийн, өмнөх үеийн хариуцлага юм. Кастодиан Guardian Албан
тушаал, эрх мэдэл, баялгийн удамшлын шилжүүлэх эсэргүүцдэг. удамшлын гэм '&' өр
'шилжүүлэх CG дэмжлэг хариуцлага.

Урьдчилж орсон Undeseved хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй юм! Энэ нь Төгсгөл!

холбоо ( хөдөлмөр, хөдөлмөрийн, худалдааны) elitist шунахай ажилчдыг илэрхийлнэ.
Ерөнхий мэдээлэл: Удамшлын Tyrannies Вант Улсын баялгийг хуваарилах нь анги
системийг ашигласан байна. Үйлдвэржүүлэлтийн 2 шинэ анги бий, хувийн эзэмшил (Паразит,
махчин, profiteers)
эрхийг & хамгаалах ямар Зээлийн & ажилчдын түшиглэн: эрүүл бус, аюултай, бохир ажлын
нөхцөл; урт ажлын цаг, цалин, ямар ч өвчтэй байсан, ямар ч баярын байгаа, боолын
хөдөлмөр, хүүхдийн хөдөлмөр; эмэгтэй ажлын нөхцөл тогтмол бузар жигшүүрт хүчингийн
хэсэг.

Удамшлын Па хурдан бизнес эрхлэгчдэд & үйлдвэр эрхлэгчид нь гэрээ хийсэн (Паразит,
махчин, profiteers) . Роялс & Royalist дотоод мэдээлэл, хээл хахууль, хөнгөлөлттэй
хэлэлцээрийг авч болно. паразит, махчин, ашгийн хувийн эзэмшлийн Капиталист
тэд ажилчдаа & бусад тариачдыг хэр их ашиглаж болох талаар ямар ч хязгаарлалт
байдаг. Royalist шунал, мөлжлөг, хувийн эзэмшлийг хамгаалж байсан ба шахах,
ажилчдыг гэмт хэрэгт хууль батлах юм.
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Шударга бус хууль дээдлэх болжээ. Ихэр Evil, Удамшлын харгислал & Капитализм Чөтгөр
1 том жигшүүрт, доромжлолын болсон 1 БУРХАН!
Удамшлын Па, Royalists & хувийн эзэмшлийн засаглал ба эдийн засгийн програмын хамгийн Evil
хэлбэр болсон байна. Ёс суртахуунгүй, шударга бус, эсрэг 1GOD! Удамшлын харгислал
өндөрлөлөө! Капитализм өндөрлөлөө!

Ажилчид & таагүйхэн Улстөрчид улс төрийн-Tyrannies зарим Удамшлын Tyrannies
сольсон. Технократууд нь Royalists. Төрийн өмчийн оролцоотой хувийн эзэмшлийн. Бизнесийн
монополь (улсын

, хувийн) ажилчид монополь үр дүнд (Tyrannies) . Улс төрийн харгислал өндөрлөлөө!

Эвлэл ажилчдын эрх тэгш байдлыг бий болгох зорилгоор байгуулагдсан байна. бодит байдал дээр
elitist UNI хувь боловсролтой хэн нь хуурамч нийгмийн шударга ёс ажлын туршлага ангид, капиталист
систем гишүүд. зальтай эвлэлийн дээр шингэж. өөрийн улс төрийн хүслээсээ болж гишүүд хөрөнгө,
буруугаар ашиглах гишүүд үнэнч дээрэм тонуул. , Хар мэйл, айлган сүрдүүлэх, хорлон сүйтгэх,
хүчирхийлэл ...: холбоод гэмт зан үйлийг ашиглах Ямар ч холбоо Зохион байгуулагч эсвэл админ
аливаа засгийн газар, эсвэл Opposion нэг хэсэг байж болно.

-Хийх ёстой:
Хувийн эзэмшлийн, Төрийн өмчийн халж, сольж байна " Крон ". Төрийн өмчит аж ахуйн
нэгж "гэж үйл ажиллагаа нь хөрвүүлсэн байна Крон ".

Хувийн эзэмшлийн аж ахуйн нэгж нөхөн олговор ч хурааж & A 'хөрвүүлсэн байна Крон (
с) ". Холбоод deregistered байна. Засгийн газар цалин, нөхцөл байдлыг тогтоожээ ( wmw)
жил. нэг хэсэг байх Крон хамт олны нэг хэсэг байх юм.

" C " Олон нийтийн нь "юм нь мужийн '' R " гэхэд "ажиллуулах D-МК-ын " ( 7 Шийдвэр
гаргах хороо)
" O " нь ажилчдын цалин эзэмшдэг wmw & сайн дурынхан " N " ашгийн төлөө бус (Үйлчлүүлэгч,
худалдан авагчид нь унтраах давуу талыг авч болно)

эдийн засгийн удирдлага, цалин хөлс, нөхцөл нь ( wmw) Орон нутгийн Засгийн газраас жил бүр
тогтоодог. хамгийн шилдэг нь эдийн засгийн manage- газар хүн бүр цалин олдог юм ( wmw) . Өөр
ямар ч илүү холбоодын нь хэрэгтэй.
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их сургууль ( коллежийн) авилгач elitist үрэлгэн боловсрол.
их, дээд сургуулиуд бардам авлигад elitist байна. Тэд эд баялаг, эрх
мэдлийг товчлохын болгон ашиглаж байна. Авлигад идэгдсэн, "Хуучин
Хөвгүүд Сүлжээний. олон нийтийн нөөц, цаг оюутнууд туранхай хог
хаягдлын! дутагдалтай ажлын туршлага төгсөх илүү төлсөн байна.

Их сургуулиуд үл хайхрах эрдэмтэн боловсрол зэрэглэлийг хөөж байна. Аль
Администраторууд, профессорууд ашиг тус (Underworked илүү төлсөн) ...

хол газар, томоохон илүү их сургуулиудаар нь хөөж
үр дүн сайтууд. Хотхон emty зай маш их том барилга
байна. Ямар ч хэрэггүй Vanity том тохижилт парк,
цэцэрлэг. Энэ нь хаягдал өндөрлөлөө!

ямар ч хэрэггүй градус бий хөөж үр дүн сайтууд. сургалтын уртыг сунгах. ямар ч
хэрэггүй дипломын ажил бичиж урам зориг бичих.
ямар ч үнэ цэнэгүй тарааж өгч (DIS) Хүндэт Зэрэг.
тансаг үнэтэй Entertainment хангах хөөж үр дүн ЖАГСААЛТ (Elitist
Алдартнуудын Спорт, театр) . Хөтлөгч тэтгэлэг авах болно. Тэд
Учир нь биш харин тэдний тархины ашиглах нь тэдний
булчингийн эсвэл зугаа цэнгэлийн утга бэлтгэх. Энэ өндөрлөлөө!

Администраторууд, профессор, багш нар, оюутны
хотхоны 150 хоногоос дээш жил ямар ч илүү 4-өөс
доошгүй хоногийн 3.5-аас дээш цаг ямар ч өдөрт
оролцож байхгүй бол.

Тэдэнд ямар ч орон нутгийн laziest илүү
төлсөн ажилчдыг гаргах.
Учир нь ½ жилд оюутнууд суралцаж чадахгүй байна (Администраторууд болон Багш чөлөөт цаг
хэрэгтэй) . цаг оролцож хоёр дахин өссөн. Тэдний амьдрал, олон нийтийн бүтээмж дээр гарч
алга болсон дэмий үрэх эрдэмтэд үр дүнд.
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½ жилийн баярын өнгөрч уйтгартай хүргэдэг. Уйтгар
ёс суртахуунгүй хүргэдэг (Архи, биеэ садар самуун,
оюун ухаан өөрчлөх, бодис хүчирхийлэл ...)
& гэмт хэрэг (Assault, хүчиндэх, дээрэлхэх, бүдүүлэг
зан авир ..) . Их сургуулиуд нь Түүний байхын тулд
хамгийн их магадлалтай газар нь юм

Бэлгийн халдсан & эсвэл бэлгийн мөлжлөгт өртсөн. Хамгийн том гэмт хүчингүй Рич үр удам (Ихэмсэг,
sleazy, хэвийн бус, залхуу ..) Хэн нь ихэвчлэн түүний хамт хол авах болно. Их сургуулийн хөтлөгч
гэхэд гэмт хэрэг (Спорт ..)

,

администраторууд, профессорууд хүртэл хамрагдсан байна. Их сургуулийг хаав.

Нь бакалаврын зэрэг нь ихэвчлэн 24 захирах модулиас бүрдэх ба 3 жилийн дотор
хамгийн тохиромжтой дууссан байна. Гэсэн хэдий ч субъект байхгүй буюу
хүчингүй биш юм. гэхэд ½ буюу 1 жилээс судалгааг өргөжүүлэх. оюутны
амьдралыг туранхай.

24 захирах модулиудын 8 нь чухал юм. үлдсэн хэсэг нь биш юм. хичээлийн ихэнх нь гарах үед тэд
жилийн дараа хэрэглэж байна гэхэд ны өдөр болно. боловсрол дахин үр дүнд. Их сургууль
Администраторууд нь: оюутан, амьдрал, цаг хугацаа, эд баялаг wasters, тэдэнд хариуцлага тооцох, MS / R7
& их сургуулийг хаах (Коллеж) Нь мужийн ажил цуглааны байранд & Чөлөөт боловсролын талаар дахин
ашиглах !!

их, дээд сургуулиуд Топ албан тушаалд нь Elitist богино бууруулсан. Төгсгөл! Кастодиан асран
хамгаалагч дагалдан ажил зам сольдог :

Дагалдан> ажлын туршлага> цаашдын судалгаанууд> тушаал> ажилласан туршлагатай>
цаашдын судалгаанд> өөр дэмжих өөр дэмжих ...
UCG1- Боловсролын дэмжлэг " Суралц & заа " Судалгааны арга & ' Чөлөөт
Олон нийтийн боловсрол " . эрүүл мэнд, боловсрол цогцолбор-т заасан, нь
мужийн ( SMEC) &

аймгийн боловсрол (PHeC, PDEc, CE) . төрөөгүй эхлэн
чандарлах юм. Суралц & заа, 1 -р суралц (Ойлгож, ухаарч) , Дараа нь заа (Хэрэв та сурч
мэдсэн зүйлээ бусад) . Дараа нь Мэдлэг, тасралтгүй дамжуулан олж авсан дараагийн
үеийнхэнд мэдлэг дээр өнгөрч.
Боловсрол Эцэг эх, сурган хүмүүжүүлэгчид, эмнэлэгийнхэн хоорондын хамтын
ажиллагаа юм. Энэ нь чөлөөт боловсрол, үнэгүй эрүүл мэнд, ажлын байрыг
явдал юм. Ямар ч их, дээд сургуулиуд !!!
Их сургууль Хотхон Өвөрхангай аймгийн & нь мужийн Чөлөөт боловсрол, ажлын байрууд нь дахин
боловсруулсан байна .. Uni Vanity парк & цэцэрлэг дахин боловсруулсан байна
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Зах зээлийн цэцэрлэг, жимсний & дуганууд юм. Uni Администраторууд, Сурган хүмүүжүүлэгч,
Боловсрол хориглосон & хариуцлага байна MS / R ...
SMEC " Нь мужийн эмнэлгийн & боловсрол цогцолбор "

PHeC " Орон нутгийн Hospital & боловсролын цогцолбор "
PDEc " Орон нутгийн батлан хамгаалах, онцгой байдлын төв "
CE " Орон нутгийн онцгой байдлын албаны ".

Чөлөөт Боловсрол нь 1GOD өгсөн ломж !!
энэрэл ( хуурамч)
Татварын хасагдах Хандив Татварын зайлсхийх байна! Татварын зайлсхийх хамтын нийгэмлэгийн нь
хулгай байна! Татварын зайлсхийх нь гэмт хэрэг нь: MS / R6

Энэрэл байгаа татварын хасагдах хандив статустай байгаа хуурамч! Тэд авилга Засгийн
газраас баталсан татвараас зайлсхийх схемийг байна. Эдгээр нь хандивлаж болохгүй! Энэрэл
доош нь хаах, эд хөрөнгийг хураан. Засгийн газар яллах, MS / R6

кредит картны хандив дэмжих Энэрлийн.
Эдгээр Энэрлийн тэд зээлийн акул дэмжих нь муу байна. Өрөнд орсон
хүн нийлүүлбэл, ёс суртахуунгүй, муу, Энэрлийн нь хүлээн зөвшөөрөх
боломжгүй юм. Эдгээр Энэрлийн хаах & эдгээр нь хандивлаж байна!
кредит картны үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хаахаар. Засгийн газрыг солих
хэрэгтэй.
Universe Кастодиан Guardians Татвар татвар ногдох орлогоос хасагдах хандив, тусламж, зээлийн карт
эсэргүүцдэг. Тэд итгэл үнэмшил та дэмжиж байгаа учраас, тусламж хандив. Бус, та нар хувиа хичээсэн
байдаг юм. Хувь зээлийн карт ашиглан & өрөнд орж өөрсдийгөө тавьж байх ёстой. Энэ нь тэдэнд бондын
боол болгодог.

iniators, гишүүд, дэмжигчид, "муу гинжин
хэлхээний" дагалдагчид.
хариуцлага хүлээх юм. MS / R6

Чөтгөр жил 1000-ийн төгсгөл ирж байна.
1GOD үзэж & тэмдэглэл авч байна !!!
Төгсгөл
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