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Intet voldskoncept
Vold er aldrig en løsning
Depotmandens værgerVoldskoncept ' bestræber sig på at vende folk
fra at være en trussel mod andre mennesker eller samfundet. I en ikkevoldelig 'depotmand' af 1 GUD kreationer! At være 'ikke-voldelig' starter
hjemme inkluderer venners naboer og samfund.
Vold starter med det ufødte. Voldelige omgivelser er stadig en
tilbøjelighed til vold resten af livet. Tilbøjeligheden til vold har brug for
en udløser for at blive voldelig.Udløsere: Alkohol, vrede, kontaktsport,
frygt, kampsport, uvidenhed, ydmygelse, mangel på empati,
sindændrende stof, gruppepres, provokation, voldelig video, voldelige
videospil, ...
En ufødt udsat for mor, far misbruger hinanden verbalt. Lær, at det er
okay at verbalt misbruge og vil gøre det senere i livet.En ufødt udsat for
mor bliver fysisk skadet af far. HEN nyfødte vil senere i livet udholde
fysisk misbrug af HE. HAN nyfødte vil synes det er okay at skade HUN.En
ufødt udsat for mor, der drikker, ryger ved hjælp af sindsændrende
stoffer. Denne nyfødte vil have sundhedsproblemer og bliver
sandsynligvis en narkoman.
Sikring af ufødte, nyfødte udsættes ikke for alkohol, stoffer, der ændrer
tankerne, fysisk og eller verbalt misbrug. Er det bedste bidrag til
forebyggelse af vold. For at opnå dette skal forældre undervises
(før, under forældre) for at undgå afhængighed og misbrug af enhver art.

Et samfund, der lever med og ikke
holder 'Vold' ansvarlig. Vilje
'Dræbe'! At dræbe en person er en trussel mod alle
mennesker, en fornærmelse mod 1 GUD !!!

En person, bande, organisation, regering har ingen
ret til at dræbe!
Ufødt
Ufødt menneske begynder at leve ved undfangelsen. Undfangelse er, når en
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HUN æg binder sig med HE sæd. Aldrig er et
menneske tættere på at være GUD som dengang
i dette øjeblik. Et skabelses mirakel. Et liv der skal
elskes, næres, holdes i live!

Vold mod de ufødte. Er vold mod de ufødte, menneskelig og
fornærmende1 GUD. At skade en ufødt er en forbrydelse. Utilsigtet
ondt: FRK R3 Forsætlig ondt, forsømmelse: FRK R4
At dræbe en ufødt er en forbrydelse. Utilsigtet drab: FRK R5 Forsætlig
drab er en 'henrettelse', der resulterer i afslutning (abort) graviditet: FRK

R7. Der er to typer abort: legaliseret (umoralsk lov), ulovligt
(kriminel).

Legaliseret (umoralsk lov) slagtning af ufødte. Politikere skaber imoralsk
lov.Offentlige administratorer (dommere), Medicinsk personlig, privat
entreprenører (lejemordere) implementere umoralsk lov. Umoralsk
tilbagekaldes! Genoptagelse af skyldige begynder. Alle disse 'mordere'
retsforfølges:FRK R7.

Ulovlig, korrupt kriminel. Medicinsk personlige, private entreprenører,
organisationer, enkeltpersoner slår et ufødt menneske. Alle disse
retsforfølges: FRK R7

Mumhvorfor dræbte du mig?

Jeg ville gerne leve og elske dig!
Må gøre :
Luk 'Abortklinikker (de fleste onde steder på jorden). Forfølg ejere,
operatører og personale, FRK R7! Lovene er tilbage dateret. Ingen skyldig
må undslippe rehabilitering!

Legaliseret (umoralsk lov) Abort slutter! Umoralsk lov annulleres.

Enhver regering, der opretter eller tillader abort, erstattes, alt hvad dens
medlemmer får FRK R7!

Bede! Spørge 1 GUD at holde abortist ansvarlig i Life & Afterlife!

Skam> Undgå> Abortist
Abortistiske mødre. Er uegnede mødre. De mister alle rettigheder til deres
børn (Ingen kontakt).
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Beskyt børn mod abortist !!!!!!!

Nul tolerance over for abort
Barn
Nyfødt til 14 år, et barn. Et smæk med den åbne hånd af
forældrene er god forældre. At slå af ikke-forældre er vold. FRK R2
At slå et barn af forældre eller andre er vold, FRK R3. Brug af et objekt
(bælte, pind, våben ..) på et barn er et overfald (ikke selvforsvar),
FRK R4. Mishandler et barn, FRK R5. Parring med et barn er en alvorlig
forbrydelse, FRK R7.

At dræbe et barn er en forbrydelse. Utilsigtet drab: FRK R5 Selvforsvar:

FRK R3 Forsætlig, planlagt drab (udførelse): FRK R7

Barn er såret af uprovokeret kæledyr, husdyr, ejer:
FRK R3 Barn dræbes af uprovokeret kæledyr, husdyr.
Dyr er ødelagt, ejer: FRK R4 Barn er såret af provokeret
kæledyr, husdyr, barnet irettesættes. Ingen skyld mod
ejeren. Barn dræbes af provokeret kæledyr, husdyr.
Dyr ødelægges, ejeren får ikke skylden
Ikke-provokerede vilde dyr gør ondt eller dræber
barnet. Dyr ødelægges.Provokeret vildt gør ondt for
barnet. Barn irettesættes. Vilde dyr slippes.Provokeret
vildt dyr dræber barn. Vilde dyr nedlægges.

Barn (0-7) år begår vold (overfald, drab, hærværk):

Barn irettesættes, forældre, undervisere uddanner det. Forældre betaler fuld
erstatning.

Barn (8-14) år begår vold:
Hurt's andre, FRK R3 (selvforsvar MS R1)
Det gør ondt at bruge et objekt (bælte, pind, våben ..) FRK R4 (selvforsvar
MS R2) Langvarig ondt (gentag, tortur), FRK R5.

Hurt's Pet, Husdyr, Vilde dyr, FRK R2. Sår kæledyr, husdyr, vildt
dyr, ved hjælp af en genstand (bælte, pind, våben ..) FRK
R3. Pro længes efter ondt (gentag, tortur) FRK R4.

Dræb andre, FRK R7 (ulykke, selvforsvar MS R4). Kill's Pet, Dom3
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estisk dyr, vilde dyr, FRK R5 (ulykke, selvforsvar MS R3).
Vold mod genstande (vandalisme), FRK R4 (forældre betaler
kompensation).
Bemærk! Teenage Shire Rehab R1-7 gælder.

Barn har lov til at se vold (kontakt sport, kampsport, anden voldelig
underholdning, voldelig video ..) person, der tillader barn at se vold
retsforfølges, FRK R2. Barn deltager i kontaktsport, kæmper sport, spiller
voldelig video eller andre voldelige spil. Person der tillader barn at deltage
eller spille vold fårFRK R3. Barnet får våben, legetøj eller ægte. Person, der
giver eller viser, hvordan man bruger legetøjsvåben, retsforfølgesFRK R4.
Person, der giver eller viser, hvordan man bruger ægte våben,
retsforfølges FRK R7.

Hvert medlem af Fællesskabet har en civil og moralsk pligt til
at beskytte ethvert barn i samfundet mod 'vold'!
Ungdom

Ungdom en SHE 15 til 17 år, en HE 15 til 18 år. Et smæk med den
åbne hånd af en forælder er god forældre. At slå ikke-forældre er
vold. FRK R2
At slå en ungdom af forældre eller andre er vold, FRK R3. Brug af en
bælte, pind, våben .. på en ungdom er et angreb (undtagen selvforsvar), FRK R4.
Molesting af en ungdom er en forbrydelse FRK R4. Parring mellem ungdommen
er en forbrydelse, FRK R3. EN HUN bliver gravid på grund af denne forbrydelse,
HE (Ungdom) ansvarlig, FRK R4. Voksen parring med en ungdom er en
forbrydelse, FRK R5. EN HAN bliver gravid på grund af denne forbrydelse, voksen
bliver, FRK R6.
At dræbe en ungdom er en forbrydelse. Utilsigtet drab: FRK R5 Selvforsvar:

FRK R3 Forsætlig, planlagt drab (udførelse): FRK R7

Ungdom er såret af uprovokeret kæledyr, husdyr, ejer får
FRK R3 Ungdom dræbes af uprovokeret kæledyr. Dyr er
ødelagt ejer: FRK R4. Ungdom er såret af provokeret
kæledyr, husdyr, Ungdom uddannes via FRK R1. Ingen
skyld mod ejeren. Ungdom dræbes af provokeret
kæledyr, husdyr. Dyr ødelægges, ejeren retsforfølges ikke.
Ikke-provokerede vilde dyr gør ondt eller dræber ungdommen. Dyr ødelægges.

Provokeret vildt dyr gør ondt for ungdommen. Ungdom irettesættes. Vilde ani-
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mal slippes. Provokerede vilde dyr dræber unge. Dyr er lagt ned.

Ungdom begår vold:
Hurt's andre, FRK R3 (selvforsvar MS R1). Det gør ondt at bruge et objekt

(bælte, pind, våben ..) FRK R4 (selvforsvar MS R2). Langvarig ondt
(gentag, tortur), FRK R5. Hurt's Pet, Husdyr, Vilde dyr,
FRK R3. Sår kæledyr, husdyr, vildt dyr, ved hjælp af en bælte, pind,
våben .. FRK R4. Langvarig ondt (gentag, tortur) FRK R5.

Dræb andre, FRK R7 (ulykke, selvforsvar MS R4). Kill's Pet, husdyr,
vildt dyr, FRK R6 (selvforsvar, ulykke, MS R3).
Vold mod genstande (vandalisme), FRK R5 (forældre betaler ½ kompensation,
ungdommen skylder andet ½).

Bemærk! Juvenile Shire, Provincial Rehab R1-7 gælder.

Unge har lov til at se vold (kontakt sport,
kampsport, voldelig video ..). Person, der
gør det muligt for unge at se vold fårFRK
R3. Ungdom deltager i kontaktsport, kampsport,
spiller voldelig video, andre voldelige spil.
Person, der tillader unge at deltage, spille vold får FRK
R3. Ungdom får våben, legetøj eller ægte. Person, der
giver eller viser, hvordan man bruger legetøjsvåben,
FRK R4. Person, der giver, viser hvordan man bruger
ægte våben, FRK R7.

Voksen
Voksen en SHE 18 til 63 år, en HE 19 til 63 år. At skade en voksen er
vold, FRK R3. Brug af bælte, pind, våben .. er et angreb, FRK R4.
Molesting af en voksen er en forbrydelse FRK R3. Parring uden samtykke er voldtægt,
FRK R4. Parring af voksne, overtrædelse af 'hellig ægteskabskontrakt' er en
forbrydelse (Utroskab, følelsesmæssigt overfald), FRK R4 (ingen børn) R5

(børn). Voksne, der parrer sig uden en 'hellig ægteskabskontrakt'
eller 'ledsagerkontrakt', skal behandles som det 'skrald', de er.
At dræbe en voksen er en forbrydelse. Selvforsvar: FRK R3 Utilsigtet drab:

FRK R5 (Sundhed). Forsætlig, planlagt drab (mord, udførelse): FRK
R7
Voksen er såret af uprovokeret kæledyr, husdyr, ejer får FRK
R3 Voksen dræbes af uprovokeret kæledyr, husdyr. Dyr er
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nedlagt ejer får, FRK R4. Voksen bliver såret af provokeret kæledyr, voksen
er uddannet via FRK R1. Ejer ikke skyldig. Voksen dræbes af provokeret
kæledyr. Dyr er lagt ned ejeren debiteres ikke. Voksen kremeres.
Ikke-provokerede vilde dyr gør ondt, dræber voksne. Dyr
ødelægges.Provokeret vildt gør ondt hos voksne.

Voksen er uddannet via FRK R1. Vilde dyr slippes.
Provokerede vilde dyr dræber voksen. Vilde dyr
nedlægges. Voksen kremeres.

Voksen begår vold:
Hurt's andre, FRK R4. Det gør ondt at bruge bælte, pind, våben .. FRK R5.

Langvarig ondt (gentag, tortur), FRK R6.

Hurt's Pet, Husdyr, Vilde dyr, FRK R3 (for hvert dyr).
Sårer kæledyr, husdyr, vildt dyr, bruger bælte, pind, våben ..
FRK R4. Langvarig ondt (gentag, tortur) af kæledyr, husdyr, vildt
dyr, FRK R5.
Dræb andre, FRK R7 (selvforsvar MS R4). Kill's Pet, Domestic, Wild
animal, FRK R6 (gælder ikke for Vet, Butcher, Ranger).

Vold mod genstande (vandalisme), FRK R4 (løn erstatning).
Bemærk! Adult Shire, Provincial Rehab R1-7 gælder.
Afslut vold mod kvinder, indenlandske, voldtægt (hjem, studie, gade, arbejde ..)!

Nul tolerance over for

vold
til kvinder!

Voksen ser eller spiller ikke voldelig kontaktsport, bekæmper sport,
voldelige spil, voldelig video ... Shire lukker alle faciliteter, der viser eller
tillader at deltage i vold. Annoncører, promotorer, sponsorer af voldelig
sport, underholdning, spil, ... er lukket, få FRK R7. Voldelige spil, video
slettes, slettes, makuleres, af Shire uden kompensation.

Privat ejerskab af våben slutter. Privat ejede våben
(ægte, replika, legetøj) konfiskeres uden
kompensation og ødelægges. Ulovligt ejerskab af
våben (ægte, replika) er en trussel mod samfundet,
en forbrydelse, FRK R7.
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Senior
Senior a SHE 63 år +, en HE 63 år +. Regler for voksne gælder for seniorofre
og gerningsmænd. Afslut seniormisbrug!

Bander
3 eller flere personer (barn, ungdom,
voksen, senior) at mødes for at begå vold
er en bande. Bendevold er fej, en trussel
mod samfundet. Bendemedlemmer er
skyldige ved forening (deltager, ser, ikke
der).
Gøre ondt (med eller uden våben) et offer er en forbrydelse: husdyr,
kæledyr, vilde dyr, FRK R5 for hvert Gang-medlem. Barn, ungdom, voksen,
senior, FRK R6 for hvert Gang-medlem.

Dræber (med eller uden våben) et offer er en forbrydelse: kæledyr,
husdyr, vildt dyr, FRK R6 for hvert Gang-medlem. Barn, ungdom,
voksen, senior, FRK R7 for hvert Gang-medlem.

Vold mod genstande (vandalisme), FRK R4 (løn erstatning)
gælder for hvert gangmedlem (skyldig ved forening).

Mobning
Aggressivt misbrug, skræmmende, dominere andre er mobning.
Vellykket mobning bliver en gentagen afhængighed. Mobning (følelsesmæssigt
angreb) starter med intimidering, kan udvikle sig til overfald ...

Mobber omgiver sig normalt med ulykkelige kujoner. De bliver
en bande. Mobber og bande bliver skyldige ved forening.

Intimidering, FRK R1. Trusler, FRK R2. Såret eller dræbt, individuelt
barn, ung, voksen, senior. Gangregler gælder.

Transportere
Bully's driftstransport (luft, land, hav): Udbrændthed, afskæring,
bageste, hjul, ekstra høj, hastighed FRK R1+ køretøj og licens
beslaglægges i 1 måned.
Racing, indeklemt (køretøjer, der kører på
hver side, forhindrer offeret i at skifte
kørebane eller dreje), FRK R2 + køretøj og
licens beslaglægges i 6 måneder.
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Ulicenseret, gidsel (klemt + køretøjer foran og bagpå)Tvunget af
vej: FRK R3+ køretøj (knust) og mister alle transportlicenser for
livet.
Bilstød, nogen er såret, FRK R4+ køretøj

(knust) mister licens for livet. Nogen bliver dræbt,

FRK R5+ køretøj (knust) mister licens for evigt.
Transport med Bullbar er et våben.
Højtydende transport er et våben.
Suv-transport er et våben.
Våbenregler gælder.

Adfærd, sindændrende stoffer
Alkoholrelateret vold, FRK er fordoblet (x2). Adfærdsændrende
stoffer, relateret vold, FRK er tredoblet (x3). Både alkohol + opfører
sig, ændrer stoffer, stoffer FRK ganges med fem (x5).

Kontakt sport
Kontakt sport tilskynder til mobning (skræmme), skader (lammende, død),
thuggishness, kriminalitet (overfald, drab). Professionel kontaktsport
tilskynder også snyd (væddemål, anerkendelse, trofæ, titel,),
kommercialisme (for dyre ophavsretligt beskyttede produkter), krop, sind,
der ændrer stofmisbrug (behov for at vinde, gruppepres, sponsorer).
Kontakt sport er delt mellem hold og individuelle begivenheder.
Bemærk! Ingen våben bruges.
Kontakt Sport er underholdning, konkurrencedygtig, elitær med
kun 1 vinder. Konkurrencedygtig, elitistisk, skaber apartheid. En
vinder oversvømmes med acolytter, herlighed, præmier, penge,
afgudsdyrkes(falsk)tilbad (forbeholdt kun 1 GUD).
Looser er buet, fornærmet, spyttet på, svoret på, peltet med
skrald, venløs, undgået. Professionel kontakt sports
kommercialisme (væddemål, medier, ejere, sponsorer) er
korrupte og kriminelle. Kontakt Sports afslutning.
Kontaktidræt har brug for formålsbyggende
infrastruktur, faciliteter, spild af samfundets ressourcer,
skabelse af samfund (langsigtet) gæld. Disse faciliteter er
energispildere og forurenere. De bruges under høje
vedligeholdelsesomkostninger.De skaber affald

(partier), trafikkaos (forurening), spilde politiets tid.

8

1 kirke UCG-koncepter Som det står skrevet skal det være! 15.09.3.1 NAtm

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

TeamContact-Sports:

Fodbold: amerikansk (Gridiron), Australsk (Aussie regler), Gælisk,
Rugby League, Rugby Union, ...

Hockey: Bold, Mark, Is, Inline, Polo, Rulle, Gade, ~ Lacrosse
Håndbold ~ Vandpolo ~
Individuel kontakt-sport:

Boksning: Boksning, Bare kno, Kick, Musti-yuddha, Street Fighting, ...

Kampsport: Ju Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...
Brydning: Wrestling, Sumo, ...

Kontakt-sportsgrene bruger bevidst eller
tilfældig fysisk slagkraft. Dette resulterer i
smerter, skader, undertiden lammende eller
død. At være planlagt gør det til en forbrydelse,
planlagt overfald ' FRK R4 Hvis de sårede dør,
planlagt drab FRK R7. Teammedlemmer, Coach
er skyldige ved forening.

Dårlige medier, dårlige skoler, dårlige forældre sætter kontakt
sportsdeltagere (Bully's, Thug's, der brutaliserer hinanden) som
rullemodeller til børn og unge. Som et resultat af børn synes unge at
det er okay at mobbe, såre eller skade andre. Brug og accept af 'Vold'
starter med Contact-Sports. Ikke-vold betyder,

'Ingen kontakt sport'.
Kontaktsport bruges af parasitære, rovdyrende, fortjenstfulde medier,
sponsorer til at annoncere, marked for afhængighed: Alkohol, rygning,
shopping, spil, fastfood, gadgets ... Spil, stofmisbrug og elitistiske atleter
fra selfisk (underholdere) føre til snyd, korruption. Annoncering og
markedsføring fører til udnyttelse af godtroende fans!

Fans, tilskuere, der nyder at se mobning, brutalisering, tyveri, smerte,
tilskadekomst, død ... 'Er syg' !!! De vil også nyde dig og din familie
lide, hold dem fri. I betragtning af den rette tilstand, som disse fans
bliver voldelige, mener de, at vold mod andre er okay.
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Regering, der tillader kontaktsport, holdes ansvarlig, erstattes.
Regeringer, der sætter samfundet i gæld for at lette kontaktsport,
holdes ansvarlige med deres rettigheder og private aktiver til at
tilbagebetale denne gæld!Væddemål, medier, sponsorer undgås. At
være skyldig i forbrydelser(overfald, drab ..) ved at fremme, drage fordel
af kriminalitet, retsforfølges! Privat ejerskab af kontaktsport annulleres
alle rettigheder, aktiver konfiskeres uden kompensation!
Lærere skal forklare deres lærde, at kontakt med sportskampe ikke er
rollemodeller. Disse kæmpere er mobbere, bøller, forbrydere, ... de
undgås. Undervisere, der tillader eller tilskynder lærde til at deltage i
kontaktsport, fjernes fra uddannelsen.De er også ansvarlige for
eventuelle skader, som lærde modtager.
Forældre forklarer deres børn, at kontakt-sportskampe ikke er
rollemodeller og undgås. Forældre, der tillader eller opfordrer deres
børn til at deltage i kontaktsport, er uansvarlige. Patroner er
genuddannet. Forældre fornærmer, mister børnene. Børn kommer til
skade, forældre er anklaget for at være uagtsomme,FRK R3

Nul tolerance over for kontaktsport
Kæmp sport
Kæmpe (Bekæmpe) sportsunderholdning er en konkurrencepræget
sportssport. 2 eller flere kæmpere kæmper mod hinanden i
simuleret eller reel kamp. Bekæmpere kan være bevæbnet.
Bekæmpelse har til formål at skade, lemlæstelse eller dræbe et
menneske som underholdning for demente fans.
Simuleret eller ægte kampunderholdning
præsenteres af syge mennesker, overvåges
af syge mennesker. Enhver person, der
nyder mennesker, der er såret eller dræbt,
har brug for psykiatrisk hjælp.
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Kampteknikker:
Bueskydning, Bare kno boksning, Battlefieldsport, Boksning,
Fægtning, Jiu Jitsu, Karate, Kendo, Kenpo, Kick boksning, Kung Fu,
Jernneven, Kampsport, Blandet traditionel kampsport, Muay Thai,
Skydekamp, Skydning, Stickkamp, Sværdkamp, Taekwondo ...

Kampvåben:
Økse, sløjfe, messing knogler, armbrøst, buet sværd, dolk, epee,
folie, blonder, nunchakus, pistol, rifle, sabel, kort sværd,
haglgevær, pind, lige sværd, Tekko, Tiger klo,...

Battlefield Sports, bekæmp underholdning inspireret af voldelige videospilfranchiser. Det er målet at lemlæstes, dræbe.Denne underholdning er virtuel,
men ikke reel. At ville dræbe en anden person er umoralsk. Undgå denne
underholdning. Afslut Battlefield Sports. Afslut voldelige videospil.
Kæmpe (bekæmpe) sport er undgået og slutter.

Al træningssporttræning og arrangementer spilles ned, genbruges

(Klyngehjem, SmeC, Market Gardens ..)

Fight-Sport-kæmpere undgås. Deres optegnelser slettet.
Forældre forklarer for deres børn, at kampkæmpere ikke er
rollemodeller. I stedet bliver de afskåret og skammet.
Uddannere skal forklare deres lærde, at bekæmpelse af sportskæmpere
ikke er rollemodeller. I stedet bliver de afskåret og skammet.

Regering, der støtter kamp (Bekæmpe) sportsunderholdning
erstattes, retsforfølges FRK R7
Kæmpe (Bekæmpe) reklame for sportsunderholdning, promotorer, sponsorer
bliver afskåret, skammet og retsforfulgt, FRK R7 !!!

Nul tolerance for at bekæmpe sport
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Digital underholdning
Digital vold er en trussel mod svage, påvirkelige sind. Hjernen bød
disse sind til at acceptere vold, der bedøvede deres samvittighed.
Digital vold er ikke acceptabelt, fordi det tilskynder til faktisk vold.

Digital vold er en del af digital underholdning (spil, film, video, opbevaring,
tv ...), slutter produktionen. Eksisterende eksemplarer slettes, slettes,
strimles, .. producenter af digitale vold, forfattere, instruktører, animatorer,
skuespillere, markedsførere, detailhandlere retsforfølges, FRK R7. Tv-stationer
Internetsider, der viser 'Voldelig' underholdning mister deres licens, lukkes.

Våben
Kun eksternt (Militær) og internt (Retshåndhævelse)
Regeringssikkerhed har lov til at have eller bruge våben. At give, sælge
våben til ikke-regeringen, herunder privat sikkerhed, civile,
pistolklubber, jægere, pistolklubber, rifleforeninger, .. er en trussel
mod samfundet, en forbrydelse FRK R7.
Nogle mennesker har våben, fordi de planlægger at bruge dem. Andre mennesker
har våben til at skræmme, men planlægger ikke at bruge dem til at skade, dræbe.
Begge ender med at bruge deres våben, hvis en situation opstår, frygt, vrede,
provokation, .. I situationer som denne kunne de ikke bruge våben, hvis de ikke
var tilgængelige. At eje eller have et våben og bruge det til at afværge et
forestående eller opfattet angreb er ikke selvforsvar. Det er vilje fuld vold(ondt,
dræb), der har brug for 'rehabilitering'.

Ethvert objekt, der bruges til at skade eller dræbe
mennesker, dyr, dyreliv, ... er et våben. Våben
klassificeres i dem, der frigiver et projektil (pil, kugle,
piller, pil ..) og dem (økse, køller, kniv ..) det gør det ikke.

En stor trussel mod et samfund er
Knife fetishister og Gun freaks.

Begge er afvæbnet og bur,
FRK R7.

Knivfetishister kan ikke forlade hjemmet uden noget skarpt, spids.
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Deres grunde til at bære et våben: kontrol, frygt, magt, peer pres,
beskyttelse, selvforsvar, for at få respekt. En knivfetishist er meget mere
tilbøjelig til at blive stukket, når han er bevæbnet. Knivfetishister er en
trussel fra samfundet,FRK R7.
Gun freaks kan ikke leve uden at vide, at de har en
pistol. Deres grunde til at bære et våben: kontrol, frygt,
gruppepres, magt, beskyttelse, selvforsvar for at få
respekt. En pistolfreak er meget mere tilbøjelig til at
blive skudt, når den er bevæbnet. Gun freaks er den
største trussel mod samfundet. Forfølg dem, afvæbne
dem, bur dem,FRK R7.

Våbenklubber, pistolklubber, rifleforeninger, jagthytter, .. lukkes.
Deres ammunition, våben, ødelægges, skydebaner reves ned.
Medlemmer, administratorer, medarbejdere, få FRK R7.
Regering, der tillader pistolfreak deres klubber, foreninger erstattes.
Alle regeringsmedlemmer udskiftes FRK R7. Forfatning, der tillader
pistolfreaks, omskrives ved hjælp af: 'Law-Giver Manifest'.

Nultolerance til Gun freaks, Knife fetishists
Retshåndhævelse (Cops, Marshall, Police, Sentinel, Sheriff)
Retshåndhævelse (LE) er uafhængig,
undersøge, guide, beskytte og håndhæve.
Et samfund forventer, at retshåndhævelse
uden tøven sætter deres helbred og liv i
fare. Retshåndhævelse forventer
samfundsstøtte og respekt.
At skade en LE-medarbejder er en forbrydelse, FRK R5.

Brug af et objekt (bælte, pind, våben ..) er et overfald, FRK R6.

Utilsigtet drab (Sundhed) FRK R5.
Forsætlig drab (mord, henrettelse): FRK R7

LE-medarbejder er såret af uprovokeret kæledyr, husdyr, ejer
får, FRK R3 LE-medarbejder dræbes af uprovokeret kæledyr.
Kæledyr erødelagt ejer, får, FRK R4. LE-medarbejder er såret af
provokeret kæledyr, husdyr. LE-medarbejder er uddannet,
afsluttet ved anciennitet. Ingen handling truffet mod ejeren.
LE-medarbejder dræbes af provokeret kæledyr. Dyr er ødelagt
ejeren er ikke opkrævet. LE-medarbejder er kremeret
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Ikke-provokerede vilde dyr gør ondt eller dræber LEmedarbejderen. Dyr ødelægges.Provokerede vilde dyr gør
ondt i LE-medarbejderen. Medarbejder er uddannet og sat i
slutningen af anciennitet. Vilde dyr slippes.Tilvejebragt
vildtlevende dyr dræber LE-medarbejder. Dyr ødelægges.
LE-medarbejder er kremeret.

LE-medarbejder begår vold:
Hurts andre, er uærlig udskrevet, FRK R4.
Det gør ondt at bruge et objekt (bælte, pind,
våben) er afladelig, FRK R5. Langvarig ondt
(gentag, tortur) er uærlig udskrevet, FRK R6
LE-medarbejder gør ondt i andre i selvforsvar, får kobling.
Brug overdreven magt beordres til at træde tilbage.

Hurts kæledyr, husdyr, vildt dyr, udrømmes uærligt
, FRK R3. Sår kæledyr, husdyr, vilde dyr ved hjælp af en genstand
(bælte, pind, våben ..) er uærlig udskrevet, FRK R4.Langvarig ondt
(gentag, tortur) af kæledyr, husdyr, vilde dyr, FRK R5.
Forsætligt dræber kæledyr, husdyr (uden ejerens tilladelse), vildt dyr
(er ikke en ranger), FRK R6
Vold mod genstande (vandalisme), vanærende udskrevet, FRK
R4 (betaler erstatning)
Kills andre, er uærlige udskrevet, får FRK R7. Killer Cops undlader at
beskytte samfundet. Deres undskyldning for frygt. Der er ikke plads
til kujonere, mordere i lovhåndhævelse.Andre, der beskytter dem,
FRK R7. LE-medarbejdere, der beskytter Killer Cops, er skyldige ved
forening FRK R7
Bemærk! Adult Shire, Provincial Rehab R1-7 gælder.

Nultolerance til Killer Cops !!!
Hvert værgemålssamfund er et 'kvartervagtssamfund',
der støtter lokal retshåndhævelse. Observation,
optagelse, rapportering,

hjælpe retshåndhævelse! Måske foretage civile anholdelser.Det er
dit samfund, hold det sikkert for din familie, ...

1 GUD venter på at høre fra dig!
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Ofre for kriminalitet Bøn

Mindedag 2.4.7.

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Bed om at lindre kvalen og smerten fra ofre for kriminalitet Hjælp
ofre for kriminalitet få retfærdighed og kompensation Jeg lover at
hjælpe med at straffe forbrydelse uendelig

Bed om, at ondskab bliver straffet i livet og efterlivet til
ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på ofrene for kriminalitetsdagen (CG Kalender) !

Regering
Tortur af mennesker, dyr er ondt, anti 1 GUD, ikke acceptabelt.
Alligevel tilskynder eller lader mange regeringer dette ske. Populær
blandt Kina, USA, Syrien ..En regering, der tillader tortur, erstattes, og
alle involverede retsforfølges, FRK R6.

Dræber (udfører) da straf ikke er acceptabelt!

Mange regeringer tilskynder til eller lader dette ske.
Populær blandt Kina, Japan, USA, Indonesien, Iran, Syrien
,. . Dræber(snigmord) er en del af USA's udenrigspolitik.
Rusland myrder politiske modstandere.En regering,
der tillader drab, erstattes, og alle involverede
retsforfølges, FRK R7.
Kina, USA, ... indlede borgerkrige som en del af udenrigspolitikken. Denne
trussel mod fredelig sameksistens er ond, anti 1 GUD, ikke acceptabelt. I
lande med denne politik erstattes deres regering, og alle
regeringsmedlemmer holdes ansvarlige, FRK R7.

Militær
Militær skal beskytte samfundet mod ekstern trussel. Militær er ikke
angriberen, men 'Forsvarer'.Militær er at tage fanger. Drab skal for
enhver pris undgås. Knockout våben bruges.Militær, der bevæger sig
mod deres egen befolkning, er terrorister. FRK R7 Militær ved hjælp af
en forebyggende strejke eller er 1St. at invadere bliver: Krigsforbrydere
: FRK R7.

Officerer og underofficerer (Ikke-kommissær) er ledere, der viser
moralsk, civil og professionel ledelse. Soldater følger ordrer. Offi-
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cers og underofficerer, der følger blindt ordrer, er uegnede til at være ledere og
degraderes til soldat.

Officerer, underofficerer, der følger ordrer og bruger våben: af
masseødelæggelse, massedrab, masse Miljøskader; henrette mennesker,
fanger; torturere mennesker, fanger; er kriminelle, de er udskrevet,FRK R7.
Officerer, underofficerer, der tager militær handling mod deres egen
befolkning, er terrorister, der er udskrevet, FRK R7. Officerer, underofficerer,
der samarbejder med en indtrænger, besætter, er forrædere, FRK
R7. Officerer, underofficerer, der dræber en ubevæbnet stridsmand eller
civil er onde feje, FRK R7.

Brug af massedrabsvåben, masseødelæggelsesvåben,
massevåben Miljøskader er alle krigsforbrydelser!
Alt over våbenproduktion slutter. Lagre og produktionsfaciliteter
destrueres, genbruges til fredelige formål. Forskere, der udvikler
disse våben, retsforfølges,FRK R7. En regering, der oplagrer, bruger
eller truer med at bruge disse våben, udskiftes, retsforfølges, FRK R7
. Enhver person eller organisation, der tjener på disse våben,
retsforfølges, FRK R7.

1 GUD venter på at høre fra dig!

Krigsofre Bøn

Mindedag 3.4.7.

Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. navn)
Løfter om at hjælpe og få fællesskabshjælp til krigsofre
Bed om at lette sorg og smerte hos krigsofre
Jeg lover at hjælpe med at retsforfølge
krigsforbrydere Bed om, at invasioner afskaffes

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på ofrene for krigsdagen (CG Kalender) !
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Fred
Den norske (Nobel) Fredsprisen tildeles den person, der ... skal have
udført det mest eller bedste arbejde for broderskab mellem
nationer, for afskaffelse eller reduktion af stående hære og for
afholdelse og fremme af fredskongres. De tildelte prisen til den
amerikanske præsident Barack Obama.
Obama (Assassin, indtrænger, krigsherre, verdens førende terrorist) den
mest aktive terrorist sender sine 'CIA Drones' for at terrorisere, såre og
dræbe civile (børn, mødre, fædre, ældre) i 'Afghanistan, Irak, Libyen,
Pakistan, Somalia, Yemen, ... Han sendte etiopiske, kenyanske tropper til
at invadere Somalia. CIA terroriserer civile og tilskynder til uro, startede
den syriske borgerkrig for at vælte den valgte regering, ...
Obama støtter Israels krigsforbrydelser, mord, folkedrab på
palæstinensere. Han støtter saudiarabiske krigsforbrydelser, mord,
folkedrab på Yemini, ...Obama kalder sine amerikanske mordere for
specialstyrker "helte". Assassin er psykotiske feje mordere, der har behov
for retssag, ligesom 'Obama' gør FRK R7.

Ved at tildele Obama fredsprisen viste nordmændene, at denne pris
var bedragende, en falsk. Afslut bedraget, ikke mere falsk fredspris!
Forfølg Obama FRK R7.!

Fred er et abstrakt.
Vold er truslen.
Stop, 'Vold', start derhjemme!
Kondensering af vold i hjemmet, under uddannelse, underholdning, på
arbejdspladsen og i samfundet er ikke kun en trussel mod denne
generation, næste generation, men også kommende generationer. Børn
skal rapportere forældre, der tolererer vold i hjemmet, under uddannelse,
underholdning, på arbejde, i samfundet og ødelægger deres børns fremtid.
Forældre holder ansvar, fjerner politikere, der tillader eller er ansvarlige
for: At kondensere vold i hjemmet, på arbejdspladsen, under uddannelse,
underholdning, i samfundet, politikere får: FRK R7

Alle større religioner fortaler, tolererer, udøver vold. 1 GUD er skuffet.
Dette er grunden til, at hans seneste budskab fremmer ikke-vold
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og harmonisk leve sammen af mennesker og miljø. 1 GUD

holder ansvar. Det anbefales ikke at overholde den seneste besked.

1000'ers år med ondskab nærmer sig slutningen.

VÆR GOD STRAFFET ondt

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode!

Ny tidsalder tidsadministration Sjove dagstemaer, deltag!
2.4.7. Ofre for kriminalitetsdag et mindesmærke CG Kalender

3.4.7. Ofre for krigsdagen en mindedag CG Kalender

3

8.2.7. Holocaust-dagen en skamdag CG Kalender
Relateret læsning: Retfærdighed, vagtpost! (se Fællesskabet)

Prædiken: Du skal ikke dræbe! (se 1 kirke)
Studieemne: Vold (se undersøgelse)

Tjek vores andre koncepter:
Chain of Evil ~ CROn ~ Economic ~ Essentials ~ Green ~ Survival ~
Media Code!
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