Por favor não diga! Extremamente secreto, destinado
apenas para você.
Dê a sua coisa e proteger, alertam NOT "assassino de animais e seus
ajudantes, não favorecendo autoridades matanças de animais". Tudo
para sua segurança, o "WORAN" é, provavelmente, em todos os lugares!

Alguns anos atrás eu fiz um conhecido de um homem em um parque perto de
Hamburgo. Nós nos encontramos algumas vezes, sempre por acidente, nunca
concordou. A primeira vez que começamos a conversar sobre os nossos cães, ele
tinha um cão híbrido lobo com ele e eu levo meus cães. Eu disse algo para proteger
os animais sobre minhas atividades e necessidades. Nós criticou juntos sobre as
pessoas que são cruéis com os animais, brutais e Lustred finais. também, tudo o
que pode matar-se, por isso, os compradores de carne (consumidores), onde a
fazendas, matadouros e instalações de testes com animais, o sofrimento dos
animais não se importam.
Imaginou com o nome de "Manfred" e disse que ele não comeu carne; seu cão teve
o nome incomum "Sun". Ela vive ao sul de Hamburgo, ca. entre 40 e 50 anos de
idade, aproximadamente 180cm muito, figura desportiva, cabelos pretos e muito
amigáveis olhos azuis. Ele foi geralmente muito simpática, mas disse de si mesmo
tão bem como nada. Ele tinha um sotaque peculiar, um pouco escandinavo
(Dinamarquês), eu sei que já não tão exatamente. Será que depois das conversas
que eu faço eu viveria muito novo e de novo avisos de memória, por quê? Mostrar
eu até hoje não, penetrou, provavelmente, um interno. Ele sabe opera de uma
organização que em todo o mundo e tem sete áreas de atuação. Na Europa, dois,
mais dois nos EUA, Canadá, África do Sul, Hong Kong nunca um. Torna-se
financiado de pessoas muito ricas fora de todo o mundo, que não pode mais com
ele estima, que mais e mais pessoas matam os animais sobre o martírio terra,
erradicação e para se divertir. Por isso que tinha feito para ficar "WORAN
(organização mundial para o resgate de animais e da natureza)" para a tarefa de
caçar os assassinos de animais especialmente caçadores e hobby assassino em
torno dele. Estes assassinos devem separar de sua vida, é porque o nosso habitat,
que acrescentam muito grandes danos a natureza e os animais, uma convivência
harmoniosa sempre menos realista. Isso WORAN tem o objetivo da terra um
paraíso para criar em que muitas pessoas querem ter nenhum lugar, se quiser
salvar um sector que o mundo, no show dele. A organização pode aceitar esta já
não e deve receber o trabalho como um regulador de todo o mundo.

O WORAN atualmente opera em toda a Europa, EUA, Canadá e Rússia. Com
razão e apela assassinos animais não pode ser resolvido, isso leva a uma solução
radial "todos os assassinos ter ido." Por que tão agressivo, provavelmente porque
no Judiciário (mundial) também muitos animais assassinos e destruidores do meio
ambiente. O que fazer com essas criaturas de pessoas, o que representa mais de
69% da população mundial. Isso WORAN trouxe diferentes atos, registo e listas,
através de supervisão Internet, aquisição de dados e furtos em todo o mundo em si,
ele controlava mais informações de certas pessoas do que um serviço secreto. Por
exemplo, as frases completas, as listas das associações de caçadores, dobradiça
associações, criador de animais, bem como de cientistas, técnico de laboratório e
professores, que são ocuparam com nicho médico mais, nicho de cosméticos e
universidade tentativa nicho animal.
Além disso, os EUA, Canadá, África do Sul, Rússia e Europa, alguns funcionários
do governo, funcionários públicos, membros do Judiciário (juízes), Industrial e
nobres que participam de luxúria matando e torturando animais, conhecidos pelo
nome. Isso WORAN tem mais de 10 bilhões de euros em capital para o decreto
para que a maioria das tecnologias modernas vêm com a aplicação e também
muitos assistentes estão disponíveis. Portanto, eles podem dar ao luxo de contratar
os melhores químicos, hackers e agentes de computador. Especialmente no visor
tem o WORAN: os barões de madeira que operam em todo o mundo
aproveitadores, lobistas e os seus funcionários. Eles não são apenas os assassinos
animais, mas eles destroem os meios de subsistência dos animais. Porque os
governos e funcionários corruptos cooperar destruir a terra com destruidores do
meio ambiente ou concedeu-lhes o trabalho. Na região da Ásia, essas pessoas já
estão infectadas. Em alguns destroyers são complicações criaram, eles são
movidos por loucura e acho que eles precisam para acelerar a destruição
enfaticamente, ninguém é imparável capazes ou que essas criaturas, por isso eles
devem ser liquidados separadamente. Mesmo em os EUA, o Canadá, o agricultor
gatilho nos últimos três anos, tenha sido infectado, diz-se ser particularmente fácil.
O agente causal foi aplicado a automóveis, portas de entrada e equipamento.
Espera-se que num futuro próximo os agricultores e suas famílias morrerão. Alguns
determinada prática é, pelas associações, o comércio de animais (pet shop),
criadores, frigoríficos e indústria de peles e laboratórios de pesquisa para recrutar
pessoas. Muitas pessoas já perceberam que já não permitem a destruição deste
gigantescas aproveitadores e fanáticos por meios normais parar. Dívida arcar
sozinho com os políticos e os consumidores. Essas pessoas têm de infectar a
tarefa de seus colegas com os quais patógeno só é conhecida por poucos. Plutónio
foi ontem, especialmente se puder ser demonstrado que o que é dito ter muito
melhor, mas também é particularmente secreta. O procedimento é simples, mas
também perigoso, eles são treinados sobre como lidar com os agentes patogénicos
mais perigosos do mundo, por exemplo, Ebola, SARS, vírus influenza, micro-

organismos e bactérias artificiais ou vírus que degradam no corpo do falecido muito
rapidamente, dentro de uma hora. A morte do assassino animal está em "tipo
natural" acelerado. Em particular, as doenças das metas são muito importantes,
porque a doença com pouco esforço ser ajudado, portanto, trabalhar com os
médicos é o mundo de muito importante, mesmo com a OMS.
Os médicos do serviço de decreto WORAN o candidato a morte, também os seus
familiares medicamentos ineficazes para que a doença é acelerada. Também
operações desnecessárias são decretadas para que um chip (constituído de
materiais orgânicos) é plantada e a dor do assunto de teste pode ser conduzido. O
chip rompe completamente após a morte. Os meios tão pouco é usado que as
pessoas que morrem durante anos um pouco dela. Algum tempo percebe o objetivo
pessoa nada, no máximo, utensílios de indisposição e dores ocasionais. Após o
terceiro, e / ou quarto ano, ele vai sempre mais mal, muitas vezes deve ser
procurado o médico. Falha Different órgão com diferentes candidatos, o câncer de
mama, câncer de testículo, abcessos no intestino, estômago e fígado. Evils são
abcesso na área íntima, que estourou crescimento permanente e depois de algum
tempo, uma mistura pus sangue injeta out. Também ir cego, já não ouvir e não
foram observadas doenças ósseas de vidro. Que há mortos é longo e doloroso
completo. E agora a solução vem é, ele patologicamente não demonstrável sobre o
envolvimento de outra pessoa. Muitas vezes também pessoas muito saudáveis com
apenas um aperto de mão ou contato pode ser morto. Tivemos encontro
especulado com alguma frequência ao longo do processo de sábio, sabia que
também não exatamente ou foi autorizado a dizer não era nada, mas emocionante
ainda para mim. Na verdade, é assustador, o que pode ser feito com dinheiro tudo,
às vezes eu tinha dúvida.
Tivemos algum sucesso, muitas vezes especulado sobre o procedimento, ele sabia
que não precisa ou pode me dizer alguma coisa, mas foi emocionante. Na verdade,
é assustador que pode ser feito com o dinheiro, às vezes eu tinha dúvidas. Em
2011, várias pessoas foram infectadas, um holandês agro-industrial Adrianus
Straathof, sua família e seus empregados, algumas autoridades corruptas e seus
lobistas. Manfred me disse que ele tinha se envolvido ativamente, acima de tudo,
não era simplesmente uma família familiarizado pessoa a encontrar, mas foi feito;
agora temos que esperar. Enquanto isso, a Europa são infectadas mais de 34%.
Isto significa que matar animais aumenta anualmente de 5% a 10% de desconto,
porque não há mais o assassino. Em particular, os criadores de açougueiro e
animais falhará 59% ao longo dos próximos 30 anos. Neste grupo de pessoas me
disse Manfred, era muito fácil, porque é um acesso fácil ao equipamento que está
em torno de mentir e ser tocado. Em seguida, a América do Sul e da África estão
em andamento. Na África, não há atualmente muito simples, sob o pretexto de uma
guerra civil. As epidemias, falta de higiene e as doenças é feito rapidamente, o

assassino animal morre convencional e simples. Agências de aplicação de mortes
inexplicáveis quase não há mais difícil é nos países árabes (exceto zonas de
guerra) e na África do Sul, mas que também será ser resolvido. Há problemas na
região asiática. Na Ásia, levou um exército de agentes, porque há muitos
assassinos animais imensamente, cerca de 7 bilhões de dólares. Mas ele já deve
ser uma nova patógenos modificados presentes, que está sendo testado em Hong
Kong no assassino cão. Os laboratórios de WORAN em Hong Kong que trabalham
em alta pressão, pode ser que a partir de 2016 a primeira infecção, no sul da China
e do Japão são acionados. O problema é que ele pode ser tomada neste caso não
envolvido nenhuma consideração; o período de incubação está programada para
durar um ano e ser altamente contagiosa.
Um novo grupo-alvo foi levado para a viseira, criou os especialistas de TI de
WORAN de TI dos bancos de dados, por viagem organizador (Europa, EUA,
Canadá e África do Sul), a rachar. Aqueles que caçam mediar e organizar ursos,
leões, elefantes e outros animais raros em transformar-se animais extintos por
exemplo. Na realidade, é caçar não, que se alinhavam ou bastante amarrado
tornar-se animais em determinados lugares, e com isso também um antigo
assassino animal, que não pode segurar uma vez a arma, que ajudou a torna-se na
morte do animal. Muitas vezes vinte tiros são necessários e se o animal ainda não é
a morte, só irá matá-lo, de modo que também ainda a última intoxicação sanguínea
está satisfeito. Portanto existem nos matar viajar de todos assassinos que para que
para realizar em torno de suas versões por seus dados, e não apenas os endereços
e os dados da conta, mas sim também traço de caráter, a frequência viagem e por
versões. Com alguns já foi iniciada, ela morrer muito lenta e dolorosamente, desde
Julho de 2013.
Enquanto isso, eu não conheci Manfred alguns meses, desde novembro de 2013. Algum tempo exato que
eu duvidava que a história é verdadeira, mas a história parecia muito credível. Quem sabe se há realmente
pessoas muito ricas que querem economizar, desta forma, a terra e os animais. Anteriormente, ninguém
sequer pensou que as pessoas sejam espionados mundo, graças à NSA.

Update: dezembro 2014
Enquanto isso, alguns acidentes infelizes ter acontecido, o surto de Ebola na África Central.
Alguma carne, tortura - e reprodutores barões na Baixa Saxónia, Alemanha, Estados Unidos, Índia e
outras partes da Europa caíram devido à doença.
O consumo de carne vai para trás em todo o mundo. WORAN também foi encontrado nos matadouros
ajudantes do mundo trazem as bactérias na carne animal. Em testes de laboratório, não é detectável, as
bactérias mortais apenas por o organismo vivo com o gene específico que apenas os seres humanos
possuem activo.

