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###  SolutionGovernment.com Translations.  For Immediate Press Release and 
Re-Broadcast   Keith Duncan copyright 2015. !
This is the Philippine Filipino translation of SolutionGovernment.com tied to  
SolutionURL.com UNIocracy.com that prevents all corruption and crimes NOW.
 
### Para sa agarang Press release at Broadcast sa WORLD. Download: 
BBK20150206OneDegreeSeparation-SolutionURL-183.pdf at pasulong. 
    Ang USMilitary, USGOV, pindutin, PUBLIC, at iba pang mga Bansa ay 
host Press Conference Keith na TANGGALIN katiwalian at sponsor sa 
kanya na turuan ang ating mundo sa LOVE.   Keith ay nag-aalok ng 
kanyang Prime www.BidOnKeith.com serbisyo sa lahat ng mga 
pamahalaan, mga kumpanya, mga organisasyon, simbahan, + Public 
bilang # 1 Sovereign Ambassador sugo.!
Ang TATLONG BATAYANG BATAS "BY-PASS" na baguhin ang lahat ng mga 
sistema ng mga legal at pinansiyal sa buong mundo ay simple, tapat, at 
mag-aplay sa lahat ng mga pamahalaan, mga korporasyon, organisasyon, 
at kahit na mga denominasyon simbahan bilang ito ay ang unang self-
ipinaguutos mekanismo upang mapanatili ang KAPAYAPAAN , LAW, + 
ORDER pamamagitan ng kalooban ng mga tao.     1. mga mamamayan ay 
may karapatang elektroniko BUMOTO sa mga mahahalagang bagay at 
direktang ang kanilang mga lider consultant upang kumatawan sa 
kalooban ng karamihan. Boto ay elektroniko mananatili sa pamamagitan 
ng natatanging ID upang patunayan ang kasaysayan ng pagboto upang 
walang pandaraya ay maaaring posibleng mangyari.     2. Ang mga 
mamamayan ng bawat distrito ay magpasiya na kita ang mga lider '. 
Dapat ibunyag Leaders lahat buwanang gastusin tulad ng anumang 
publiko gaganapin negosyo. Bonus ay ibinigay sa pamamagitan ng 
karamihan ng boto citizen kapag lider isagawa sa natitirang mga resulta. 
    3. Kung etika ay lumabag o kung lider gamitin ang personal na pondo 
o ng anumang iba pang mga mapagkukunan na patunayan na sila ay 
panghuhuthot, ang mga mamamayan ay maaaring paalisin sila sa 
pamamagitan ng karamihan ng boto para sa sunud-sunod na runner-ups 
upang ipagpatuloy ang term na iyon. Politika ay ganap na eliminated.!!
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Ang mga sistematikong proseso matanggal electoral pagboto, ay 
nagpapanatili ng mga cycles halalan na walang ANUMANG run-off, at 
mga linya up ng isang serye ng mga inihalal na opisyal para sa bawat 
opisina kung nabigo ang pangunahing nagwagi upang kumatawan sa 
kanilang distrito. Ang mga batas na tunay na baguhin ang lahat ng mga 
sistema ng legal at pinansiyal na mga mundo-wide sa pamamagitan ng 
pagtanggal sa kriminal panghuhuthot at ibalik sa etika na halos walang 
bisa sa kasalukuyang gitna sa mga posisyon sa pamumuno mataas na 
antas. Ito rin ay sumasaklaw sa lahat ng mga organisasyon, mga 
simbahan, at Corporation By-Laws na ilagay ProfitShareHolders.com  sa 
aksyon na nagbibigay-daan sa lahat ng mga empleyado at mga kasosyo 
upang makontrol mga gastos ng kumpanya, na ang kanilang mga 
executive at pamamahala, at pamahalaan ang kanilang sariling dibidendo 
at kakayahang kumita. Simple hilingin www.BidOnKeith.com 
CreatorKeith.com ipaliwanag. Ito ay upang madaling makipag-ugnayan sa 
Keith sa China (86) 1343-220-0749 ng USA Militar at FBI dumating 
mahanap Keith.!
Buod: Tratuhin Leaders bilang BINAYARAN konsulta sa buong 
PANANAGUTAN gamit ang teknolohiya sa utos ng kanilang 
representasyon. Ito ay ang # 1 solusyon ng lahat ng oras. May ay hindi 
anumang paumanhin para sa anumang mga mambabatas, gobyerno, o 
bansa upang HINDI magsabatas ito ng lokal na batas + Susog sa 
Konstitusyon at simpleng 'BY-PASS BATAS' bilang ang Associated Press, 
USGOV, at pampublikong ngayon ay aktibong muli ang 
pagsasahimpapawid ito # 1 Isyu at nagdedetalye ang resultang 
QuadTrillion USD / EURO / PESO / etc $$$ benepisyo.   Sa simplistic 
terms, isaalang-alang ang Miss America pakita. Kung ang mga popular 
na boto winner ay pinaghihinalaang ng paglabag sa etika, ang runner-
ups sequentially akala tuktok na lugar. Ang bawat tao'y relo para sa mga 
paglabag sa etika. Daan-daang ng mga tao ay mag-aplay para sa bawat 
Congressperson, Mayor, Council, Hukom, Police Chief, Board of 
Education, at iba pang mga nahalal na posisyon sa buong mundo. Ang 
bawat tao ay naghadlang mula sa panghuhuthot at kriminal na aktibidad 
sa pamamagitan ng parehong ang botante / mamamayan at ang kanilang 
mga kalaban. Ito pinapanatili ang proseso ng halalan at BY-PUMASA 
karamihan ng mga batas sa halalan at estratehiya pagpopondo sa 
kampanya ginagamit Action Committees Pampulitika at walang awa 
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executive sa pamamagitan ng upang ilagay ang 'strawmen' sa lugar 
upang makakuha ng mga paboritong pagpopondo at treatment.!
Ang USA Gobyerno, Simbahan, ang lahat ng Pagpapatupad ng Batas, 
Press, at ang Public palagi ay 100% nakatuon sa tunay na trahedya at 
end-resulta kalikasan ng mundo-malawak na misyon ng trabaho Keith 
Diyos na perfects ang lahat ng legal, pinansiyal, kultura, at espirituwal 
systems. Ngayon patuloy ko internationally sa panahon ng Pasko 2015 sa 
Jerusalem, ang Vatican, Asia, at Europa sa BidOnKeith.com  upang 
makumpleto paghuhula bilang # 1 Sovereign Ambassador + sugo para sa 
lahat ng bansa, simbahan, mga pamahalaan, militar, korporasyon, at ang 
Public na may ganap na proteksyon ng Pamahalaan USA bilang kanilang 
sponsor aking huling humanitarian missions na tunay na kinakailangan 
upang www.SaveAllNations.com may IseeIunderStand.com at 
IseeJustice.com per sistematikong paggamit ng Salita ng Diyos, ang bait, 
+ technology. Ang mga ito ay ang tanging solusyon na maiwasan ang 
self-pagpatay ng lahi ng sangkatauhan na nagaganap ngayon. Makipag-
ugnay lamang Keith para sa interbiyu ng iyong buhay. Agad na tumawag 
sa USA Military kaya Keith maaaring wakas debrief kanila sa kung sino 
ang mga kriminal sa Atlanta GA, Norfolk VA, at Washington DC ito ay 
kritikal sa international na banta sa seguridad ng matinding krimen Cyber 
isinagawa ng # 1 Terorista WhereIsRobertRose.com .!
CLICK VIDEO: http://youtu.be/JYK-KRB6jg4 on IseeJustice.com at 
IseeIUnderstand.com     Sa abot ng aking matinding integridad at 
porensikong pananaliksik kakayahan ng mahigit walong libong tao na 
oras sa aking sariling matinding gastos at panganib, ito ay ang 
nakumpleto makasaysayang Constitutional, Financial, Legal, at kultural 
na mga gawa na nagdedetalye ng mga pamamaraan ng STEP-BY-STEP na 
PAGBABAGO ating mundo. Karamihan ng mga # 1 kumon masterpieces ay 
pupuksain sa pamamagitan ng tiyak KRIMINAL mula Oktubre 3, 2011 sa 
kasalukuyan upang maiwasan gifting ng Gawa ng karunungan Keith sa 
ating mundo. Keith Duncan nagtatanghal NIYA mundo pagbabago 
solusyon sa ilalim ng proteksyon ng US Patent Trade Office USPTO.gov 
copyright, batas International, at Universal BATAS sa HINDI excuses gamit 
simple, malinaw, at makatuwiran na paliwanag. FDR quote: "Sila na 
humingi upang maitaguyod ang sistema ng pamahalaan batay sa 
rehimyento ng lahat ng tao sa pamamagitan ng isang maliit ng mga 
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indibidwal na mga pinuno ... tawag na ito ng isang New Order Ito ay hindi 
bago at ito ay hindi order.." Nagbibigay-daan sa isang solusyon sa lahat 
ng mamamayan sa pamahalaan at kontrolin ang lahat ng kanilang mga 
pamahalaan at mga korporasyon na ngayon.    Makipag-ugnay sa KEITH 
DUNCAN at USMilitary upang SUMALI ito # 1 NON-PAMPULITIKA 
repormasyon kilusan ngayon.
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