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Nav Vardarbība Concept
VARDARBĪBA nekad nav SOLUTION

Turētājbanka Guardians " Vardarbība Concept " cenšas "pārvērst cilvēkus no tā
apdraud citu cilvēku un sabiedrību. Into nevardarbīgā "Turētājbanka" no 1GOD s darbi!
Būt "Non vardarbīgu" sākas mājās ir draugi kaimiņus & kopienai.

Vardarbība sākas ar nedzimušo. Vardarbīgi apkārtni in-vēl prop- ensity uz vardarbību par pārējo
dzīvi. Tieksmi uz vardarbību nepieciešama mēlīti, lai ieslēgtu vardarbīgi. Trigeri: Alkohols,
dusmas, nesaskartos ar sportu, bailes, cīņa, sports, nezināšana, pazemošana, trūkst empātijas,
prāta nemainot būtību, vienaudžu spiedienu, provokācija, vardarbīgu video, vardarbīgu video
spēlēm, ...

Nedzimušam pakļauti mammai un tētis mutiski ļaunprātīgi otru. Uzzināt, ka tas ir labi, lai
mutiski ļaunprātīgi un darīs vēlāk dzīvē. Nedzimušam pakļauti mammu fiziski ievaino ar tēti.
SHE jaundzimuša vēlāk dzīvē izturēt fizisku vardarbību HE. HE jauna piedzimis būs domāju,
tas ir alright ievainot SHE. Nedzimušam pakļauti mamma dzeršanu, smēķēšanu, izmantojot
prātu apreibinošas vielas. Šis jaunais dzimis nāksies veselības problēmas, un ir ļoti
iespējams, kļūs par atkarīgais.

Nodrošinot nedzimis un jaundzimušo netiek pakļauti alkohola, prātā alte- zvana vielas,
fizisko un / vai mutiski apvainojumi. Vai labākais ieguldījums novērst vardarbību. Lai
sasniegtu šo Vecākiem ir jāizglīto
(Pirms un audzināšanas laikā) Lai izvairītos no atkarībām un ļaunprātīgu jebkāda veida.

Kopiena dzīvo kopā un kam nav
"vardarbība" pārskatatbildību. Vai ' Kill
'!
Nogalinot persona ir

draudi visiem cilvēkiem un
apvainojums 1GOD !!!

Persona, organizācija, valdība nav tiesību
nogalināt!
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nedzimis
Nedzimis cilvēks sākt dzīvot pie ieņemšanas.

Koncepcija ir, kad SHE olu obligācijas ar HE spermu. Nekad
ir cilvēka tuvāk ir GOD patīk, tad šajā brīdī. Brīnums
radīšanas.

Vardarbība pret nedzimuša. Vai vardarbība pret nedzimušais, cilvēkam sasniedzamajām veida un apvainošanu 1GOD
. Sāpēt nedzimuša ir noziegums. Nejaušs ievainots: JAUNKUNDZE / R3 Apzināta ievainots: JAUNKUNDZE / R4

Nogalinot nedzimuša ir noziegums. Nejaušs nogalināšanu: JAUNKUNDZE / R5 Tīša nonāvēšana
ir "izpilde", kā rezultātā gala (Pārtraukt) Grūtniecība:

JAUNKUNDZE / R7 Ir 2 veidu abortiem: legalizētas (Amorāls likums) & nelegāls (Kriminālā) .

legalizēta (Amorāls likums) kaušana nedzimis. Politiķa izveidot Im morālu likumu. Sabiedriskās
administratori (tiesneši) , Medicīnas personisko un priv- ēda darbuzņēmēji (nomātu slepkavas) īstenot
amorālu likumu. Visi šie "Killers" tiek sodīti: JAUNKUNDZE / R7

Nelegāla, bojāts noziedznieks. Medicīnas personas, privātie uzņēmēji, organizācijas un
privātpersonas nokaut nedzimušu cilvēku. Visi šie ir sodīti: JAUNKUNDZE / R7

Mamma, kāpēc tu mani nogalināt?

Es gribēju dzīvot un tevi mīlu!
JĀDARA :
Slēgt "Abortu klīnikas.
Ierosināt lietu īpašnieki, operatori un darbinieki, JAUNKUNDZE / R7 ! Likumi var būt nepieciešams atpakaļejošu
datumu. Nav GUILTY nedrīkst izvairīties rehabilitācija!

legalizēta (Amorāls likums) Abortu veikšanas Beidzas! Amorāls likums ir atcelts.

Jebkura valdība, kas rada vai ļauj aborts aizstāj un visi tā dalībnieki saņem JAUNKUNDZE /
R7 !

Lūgties! jautāt 1GOD turēt kaktu vecmāte pie atbildības Life & afterlife!

Kauns> Shun> kaktu vecmāte
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Kaktu vecmāte mātes. Vai nederīgas mātes. Viņi zaudē visas tiesības uz saviem bērniem (NO
CONTACT) .

Aizsargāt bērnus no kaktu vecmāte !!!!!!!
ZERO TOLERANCE abortu
BĒRNS
Jaundzimušo līdz 14 gadiem, ir bērna. Jaušama ar atklātu puses, vecākiem ir labs vecāku. Čāpstināšanu
ko nav vecāks ir vardarbība. JAUNKUNDZE / R2

Uzveikt bērnu vecāki vai citi ir vardarbība, JAUNKUNDZE / R3. Izmantojot objektu (Jostas, stick,
ierocis ..) par bērnu, ir uzbrukums (Ne pašaizsardzība) ,
JAUNKUNDZE / R4. Molesting par bērnu, JAUNKUNDZE / R5. Pārošanās ar bērnu ir nopietns noziegums, JAUNKUNDZE
/ R7.

Killing bērns ir noziegums. Nejaušs nogalināšanu: JAUNKUNDZE / R5 Pašaizsardzība:
JAUNKUNDZE / R3 Tīša, plānoto nogalināšanu (Izpilde) : JAUNKUNDZE / R7

Bērns sāp neizprovocētu mājdzīvnieku, pet īpašnieks ir jāmaksā
JAUNKUNDZE / R3 Bērns nogalināts ar neizprovocētu mājdzīvnieku. Pet īpašnieks ir
ierosināta krimināllieta, mājdzīvnieks iznīcināta JAUNKUNDZE / R4 Bērns sāp izraisīja
mājdzīvnieku, bērns ir izteikts rājiens. Nav veikti nekādi pasākumi pret mājdzīvnieku
īpašnieku. Bērns nogalināts ar izraisīja mājdzīvnieku. Pet tiek iznīcināti, īpašniekam nav
sodīti.

Bērns sāp neizprovocētu iekšzemes dzīvnieka. Dzīvnieku īpašnieks ir ierosināta
krimināllieta, JAUNKUNDZE / R3 Bērns nogalināts ar neizprovocētu iekšzemes
dzīvnieka. Iekšzemes dzīvnieks ir iznīcināts īpašnieks kriminālvajāšana, JAUNKUNDZE
/ R4 Bērns sāp izraisīja iekšzemes dzīvnieka, bērns ir izteikts rājiens. Nav veikti
nekādi pasākumi pret iekšzemes dzīvnieka īpašnieks. Bērns nogalināts ar izraisīja
iekšzemes dzīvnieka. Iekšzemes dzīvnieks ir iznīcināts īpašniekam nav sodīti.

Neizprovocētu savvaļas dzīvnieks sāp vai nogalina bērnu. Dzīvnieks ir iznīcināts. Izraisīja
savvaļas dzīvnieks sāp bērnam. Bērns ir izteikts rājiens. Savvaļas dzīvnieks ir ļaut
iet. Izraisīja savvaļas dzīvnieku nogalina bērnu. Wild dzīvnieks tiek iznīcināts.
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Bērns (0-7) gadus apņemas vardarbība (Uzbrukums, nogalināšana, vandālisms) : Bērns izteikts rājiens,
vecākiem un pedagogiem izglītot to. Vecāki maksā pilnu kompensāciju .

Bērns ( 8-14) gadus apņemas vardarbība:
Savainots ir citi, JAUNKUNDZE / R3 ( pašaizsardzība MS / R1) .
Hurts izmantojot objektu (Jostas, stick, ierocis ..) JAUNKUNDZE / R4 ( pašaizsardzība MS / R2) Ilgstošas
ievainots (Atkārtot, spīdzināšana) , JAUNKUNDZE / R5.

Sāp Pet, Dzīvnieku, savvaļas dzīvnieku, JAUNKUNDZE / R2 .
Hurts Pet mājdzīvnieku, savvaļas dzīvnieku, izmantojot objektu (Jostas, stick, ierocis ..) JAUNKUNDZE / R3 . Paildzināts
sāp (Atkārtot, spīdzināšana) JAUNKUNDZE / R4 .
Nogalināt ir citi, JAUNKUNDZE / R7 ( negadījumu, pašaizsardzība MS / R4) .
Nogalināt Pet, Dzīvnieku, savvaļas dzīvnieku, JAUNKUNDZE / R5 ( negadījums, sevis

aizsardzība MS / R3) .
Vardarbība pret priekšmetiem (Vandalisms) , JAUNKUNDZE / R4 ( vecāki maksā

kompensācija) .
Piezīme! Pusaudžu Shire Rehab R1-7 attiecas.
Bērnu ir atļauts skatīties vardarbību (Kontaktinformācija sporta, cīņas sports, citas vardarbīgas izklaides,
vardarbīgi video ..) Persona, kas ļauj bērnam skatīties vardarbību ir ierosināta krimināllieta, JAUNKUNDZE / R2.
Bērnu Piedalās kontaktu sportā, cīnīties ar sportu un atskaņo vardarbīgu video un / vai citas vardarbīgas
spēles. Persona, kas ļauj bērnam piedalīties un / vai spēlēt vardarbība izpaužas JAUNKUNDZE /

R3. Bērnu tiek dota ieroču, rotaļlietu vai reāli. Persona sniedzot un / vai parādīt, kā izmantot rotaļu
ieroci, ir ierosināta JAUNKUNDZE / R4. Persona sniedzot un / vai parāda, kā izmantot reālu ieroci, ir
ierosināta JAUNKUNDZE / R7.

Katrs no Kopienas loceklim ir civilo un morāls pienākums aizsargāt katru bērnu
kopienā no "vardarbības"!

JAUNIEŠU
Jauniešu a SHE 15 līdz 17 gadiem, a HE 15 līdz 18 gadiem. Jaušama ar atvērtas rokas ar
vecākiem ir labs vecāku. Čāpstināšanu Ne vecāks ir vardarbība. JAUNKUNDZE / R2

Uzveikt Jaunatne ar vecākiem vai citiem ir vardarbība, JAUNKUNDZE / R3. Izmantojot objektu (Jostas, stick,
ierocis ..) par Jaunatnes ir uzbrukums (Izņemot, pašaizsardzība) , JAUNKUNDZE / R4. Molesting par Jaunatnes ir
noziegums JAUNKUNDZE / R4. pārošanās
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starp jaunatnes ir noziegums, JAUNKUNDZE / R3. SHE grūtniecības dēļ šajā noziegumā, jaunatnes
atbildība, JAUNKUNDZE / R4. Pieaugušo pārošanās ar Jaunatnes ir noziegums, JAUNKUNDZE / R5. SHE
grūtniecības dēļ šajā noziegumā, pieaugušo izpaužas, JAUNKUNDZE / R6.

Killing Jaunatne ir noziegums. Nejaušs nogalināšanu: JAUNKUNDZE / R5 Pašaizsardzība:
JAUNKUNDZE / R3 Tīša, plānoto nogalināšanu (Izpilde) : JAUNKUNDZE / R7

Jaunatnes sāp neizprovocētu mājdzīvnieku, pet īpašnieks ir jāmaksā
JAUNKUNDZE / R3 Jauniešu nogalina neizprovocētu mājdzīvnieku. Pet tiek iznīcināta
īpašnieks kriminālvajāšana, JAUNKUNDZE / R4. Jaunatnes sāp izraisīja mājdzīvnieku,
jaunatnes ir izglītots, izmantojot JAUNKUNDZE / R1. Nav veikti nekādi pasākumi pret
mājdzīvnieku īpašnieku. Jauniešu nogalina izraisīja mājdzīvnieku. Pet tiek iznīcināti
īpašniekam nav sodīti.

Jaunatnes sāp neizprovocētu iekšzemes dzīvnieka. Dzīvnieku īpašnieks ir ierosināta
krimināllieta, JAUNKUNDZE / R3. Jauniešu nogalina neizprovocētu iekšzemes dzīvnieka.
Iekšzemes dzīvnieks tiek likts uz leju īpašnieku ir ierosināta krimināllieta, JAUNKUNDZE / R4.
Jaunatnes sāp izraisīja iekšzemes dzīvnieka, jaunatnes ir izglītots, JAUNKUNDZE / R1.
Nav veikti nekādi pasākumi pret iekšzemes dzīvnieka un īpašnieks.

Jauniešu nogalina izraisīja iekšzemes dzīvnieka. Iekšzemes dzīvnieks tiek
likts uz leju īpašniekam netiek sodīti.
Neizprovocētu savvaļas dzīvnieks sāp vai nogalina Jaunatne. Dzīvnieks ir iznīcināts. Izraisīja
savvaļas dzīvnieks sāp Jaunatne. Jaunatnes izteikts rājiens. Savvaļas dzīvnieks ir ļaut iet. Izraisīja
savvaļas dzīvnieku nogalina Jaunatne. Savvaļas dzīvnieki tiek likts uz leju.

Jauniešu apņemas vardarbība:
Savainots ir citi, JAUNKUNDZE / R3 ( pašaizsardzība MS / R1) .
Hurts izmantojot objektu (Jostas, stick, ierocis ..) JAUNKUNDZE / R4 ( pašaizsardzība MS / R2) Ilgstošas
ievainots (Atkārtot, spīdzināšana) , JAUNKUNDZE / R5.

Sāp Pet, Dzīvnieku, savvaļas dzīvnieku, JAUNKUNDZE / R3 .
Hurts Pet mājdzīvnieku, savvaļas dzīvnieku, izmantojot objektu (Jostas, stick, ierocis ..) JAUNKUNDZE / R4 . Ilgstošas
ievainots (Atkārtot, spīdzināšana) JAUNKUNDZE / R5 .
Nogalināt ir citi, JAUNKUNDZE / R7 ( negadījumu, pašaizsardzība MS / R4) .
Nogalināt Pet, Dzīvnieku, savvaļas dzīvnieku, JAUNKUNDZE / R6 ( negadījums, sevis

aizsardzība MS / R3) .
Vardarbība pret priekšmetiem (Vandalisms) , JAUNKUNDZE / R5 ( vecāki maksā ½

kompensācija, jauniešu parādā cits ½) .
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Piezīme! Nepilngadīgo Shire / provinces Rehab R1-7 attiecas.
Jauniešu ir atļauts skatīties vardarbību (Kontaktinformācija sports, cīņa sports, vardarbīgu video ..) . Persona, kas
ļauj jauniešiem skatīties vardarbība izpaužas JAUNKUNDZE /

R3. Jauniešu Piedalās kontaktu sportā, cīnīties ar sportu un atskaņo vardarbīgu video un / vai citas
vardarbīgas-spēles. Persona, kas ļauj Jauniešu piedalīties un / vai play vardarbība ir ierosināta krimināllieta,
JAUNKUNDZE / R4. Jauniešu tiek dota ieroču, rotaļlietu vai reāls. Persona sniedzot un / vai parāda, kā
izmantot rotaļu ieroci, ir ierosināta JAUNKUNDZE / R6. Persona sniedzot un / vai parāda, kā izmantot reālu
ieroci, ir ierosināta JAUNKUNDZE / R7.

pieaugušo
Pieaugušo a SHE 18 līdz 63 gadiem, HE 19 līdz 63 gadiem.
Sāpēt Pieaugušo ir vardarbība, JAUNKUNDZE / R3.

Izmantojot objektu (Jostas, stick, ierocis ..) ir uzbrukums, JAUNKUNDZE / R4.
Molesting no pieaugušo ir noziegums JAUNKUNDZE / R3.
Pārošanās bez piekrišanas ir noziegums (Rape) , JAUNKUNDZE / R4.

Pieaugušo pārošanās, laušana "Svētais laulību līgums" ir noziegums
(Laulības pārkāpšana, emocionālā uzbrukums) , JAUNKUNDZE / R4 ( bez bērniem) R5 ( bērni) .

A dults pārošanās bez "Svētā laulību līgums" vai "Companion līgumu", ir jāuzskata
kā Miskaste tie ir.
Killing pieaugušā noziegums. Pašaizsardzība: JAUNKUNDZE / R3 Nejaušs nogalināšanu: JAUNKUNDZE

/ R5 ( Veselība un drošība) . Tīša, plānoto nogalināšanu (Izpilde) : JAUNKUNDZE / R7
Pieaugušo tiek ievainots neizprovocētu mājdzīvnieku, pet īpašnieks saņem JAUNKUNDZE / R3
Pieaugušo nogalina neizprovocētu mājdzīvnieku. Pet tiek likts uz leju īpašnieks saņem, JAUNKUNDZE
/ R4. Pieaugušo tiek ievainots izraisīja mājdzīvnieku, Adult ir izglītots, izmantojot JAUNKUNDZE
/ R1. Nav veikti nekādi pasākumi pret mājdzīvnieku īpašnieku. Pieaugušo nogalina izraisīja
mājdzīvnieku. Pet tiek likts uz leju īpašniekam nav sodīti. Pieaugušo tiek kremēts.

Adult sāp neizprovocētu iekšzemes dzīvnieka. Dzīvnieku īpašnieks saņem JAUNKUNDZE
/ R3. Pieaugušo nogalina neizprovocētu iekšzemes dzīvnieka. Iekšzemes dzīvnieks
tiek likts uz leju īpašnieks saņem JAUNKUNDZE / R4 Adult sāp izraisīja iekšzemes
dzīvnieka, pieaugušo ir izglītots, JAUNKUNDZE / R1 Nav veikti nekādi pasākumi pret
dzīvnieku vai īpašnieka. Pieaugušo nogalina izraisīja iekšzemes dzīvnieka. Dzīvnieku
tiek likts uz leju. Īpašnieks nav jāmaksā. Pieaugušo tiek kremēts.
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Neizprovocētu savvaļas dzīvnieks sāp vai nogalina pieaugušo. Dzīvnieks ir iznīcināts.
Izraisīja savvaļas dzīvnieks sāp pieaugušo. Pieaugušo ir izglītots, izmantojot JAUNKUNDZE / R1.

Savvaļas dzīvnieks ir ļaut iet. Izraisīja savvaļas dzīvnieku nogalina pieaugušo. Wild dzīvnieks tiek iznīcināts.
Pieaugušo tiek kremēts.

Pieaugušo apņemas vardarbība:
Savainots ir citi, JAUNKUNDZE / R4. Hurts izmantojot objektu (Jostas, stick, ierocis ..)
JAUNKUNDZE / R5. Ilgstošas ievainots (Atkārtot, spīdzināšana) , JAUNKUNDZE / R6.

Sāp Pet, Dzīvnieku, savvaļas dzīvnieku, JAUNKUNDZE / R3. Hurts Pet, Dom- estic dzīvnieku, savvaļas
dzīvnieku, izmantojot objektu (Jostas, stick, ierocis ..) JAUNKUNDZE /
R4. Ilgstošas ievainots (Atkārtot, spīdzināšana) no PET, Iekšzemes dzīvnieku, savvaļas dzīvnieku, JAUNKUNDZE
/ R5.

Nogalināt ir citi, JAUNKUNDZE / R7 ( pašaizsardzības MS / R4) . Nogalināt Pet, Dzīvnieku, savvaļas dzīvnieku,
JAUNKUNDZE / R6 ( neattiecas Vet, Miesnieka, Ranger) .
Vardarbība pret priekšmetiem (Vandalisms) , JAUNKUNDZE / R4 ( Maksāt s kompensācija) .

Piezīme! Pieaugušo Shire / Provinces Rehab R1-7 attiecas.
Pieaugušo nevar skatīties un / vai spēlēt vardarbība (kontakta sports, cīņa-sports, vardarbīgi
spēles, vardarbīgi video. .) Shire aizver visas iespējas, kas parāda, vai ļauj piedalīties
vardarbību. Reklāmdevēji, veicinātāji, sponsori vardarbīgu sporta, izklaides, spēles, ... ir slēgti
un sodīti, JAUNKUNDZE

/ R7 . Vardarbīgas spēles, video tiek izdzēsti, izdzēsta, sasmalcināti, ko Shire bez
atlīdzības.

Privāts īpašumtiesības ieroču galiem. Privāti pieder ieroči (Reāla,
reprodukcija, rotaļlieta) tiek konfiscēti bez atlīdzības un
iznīcina.
Nelegāla īpašumtiesības uz ieroču (Reāla, kopija) ir drauds
sabiedrībai, noziegums, JAUNKUNDZE / R7.

vecākais
Vecākais SHE 63 gadiem + a HE 63 gadiem +. Pieaugušo noteikumi attiecas uz augstāko upuriem un
vainīgajiem.

bandas
2 vai vairāk personām (Bērnu, jauniešu, pieaugušo, vecākais) Sanākšanas kopā uz
vardarbību, ir banda. Gang vardarbība ir gļēvi, drauds sabiedrībai. Bandas locekļi ir
vainīgs asociācijas (Piedalās, skatoties, tur nav) .
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Ievainot (Ar vai bez ieroča) cietušais ir noziegums: pet, mājdzīvnieku, savvaļas dzīvnieku, JAUNKUNDZE
/ R5 katram bandas loceklis. Bērnu, jauniešu, pieaugušo, vecākais, JAUNKUNDZE / R6 katram bandas
loceklis.

Killing (Ar vai bez ieroča) cietušais ir noziegums: pet, mājdzīvnieku, savvaļas dzīvnieku, JAUNKUNDZE
/ R6 katram bandas loceklis. Bērnu, jauniešu, pieaugušo, vecākais, JAUNKUNDZE / R7 katram bandas
loceklis.
Vardarbība pret priekšmetiem (Vandalisms) , JAUNKUNDZE / R4 ( Maksāt s kompensācija)

attiecas uz katru bandas loceklis (Vainīgs asociācijas) .
huligānisms

Agresīvi ļaunprātīgi, iebiedēt, dominē citi ir iebiedēšana.
Veiksmīga huligānisms kļūst repedative atkarība. huligānisms
(Emocionālā uzbrukums) sākas ar intimitation un var pārvērsties uzbrukumā.

Huligāna parasti surround sevi ar nelaimīgs gļēvuļi. Viņi kļūst banda. Terorizēt
un banda kļūt par vainīgu asociācijas.
Indimidation, JAUNKUNDZE / R1 . draudi, JAUNKUNDZE / R2 . Hurt vai nogalināšana , individuāls bērns /
Nepilngadīgo / pieaugušo / Vecākais . pieteikties Gang noteikumi.

transports
Huligāna darbojas transporta (Gaisa, sauszemes, jūras) :

Burnout, nogriežot, astes selekcijas, wheelies, papildus skaļi, JAUNKUNDZE / R1 +

transportlīdzekli un licences konfiscē 1 mēnesi.
Steidzoties, sacīkšu, JAUNKUNDZE / R2 + transportlīdzekli un licences konfiscē 2 mēnešus.

iestiprināta (Automašīnas brauc uz katru pusi, kas kavē cietušo no mainot joslas vai pagrieziena) , JAUNKUNDZE
/ R3 + transporta līdzeklis (Sasmalcināta) Un zaudē visus transporta licences 10 gadiem.

Hostaged (iestiprināta + transportlīdzekļi priekšā un aizmugurē) , JAUNKUNDZE / R3 + transporta līdzeklis

(Sasmalcināta) Un zaudē visus transporta licences 10 gadiem.
Piespiedu ceļa: JAUNKUNDZE / R 3+ transporta līdzeklis (Sasmalcināta) zaudējumi licence mūžīgi.
Kāds ir ievainots, JAUNKUNDZE / R 4 + transportlīdzeklis (Sasmalcināta) zaudējumi licence mūžīgi.
Kāds ir nogalināts , JAUNKUNDZE / R 5 + transportlīdzeklis (Sasmalcināta) zaudējumi licence mūžīgi.

Transports ar Bullbar ir ierocis. Augstas veiktspējas transports ir ierocis. SUV
transports ir ierocis. pieteikties Ierocis noteikumi.
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Uzvedība / Mind apreibinošas vielas
Alkohols saistīta vardarbība, JAUNKUNDZE ir dubultojies (X2) .

Uzvedība / prātu mainīt garšaugi un / vai vielas / narkotikām saistīta vardarbība, JAUNKUNDZE ir
trīskāršojies (X3) .

abi Alkohols + Uzvedība / Mind nemainot garšaugi un vai vielas narkotikas
JAUNKUNDZE tiek reizināta ar pieci (X5) .

Kontaktinformācija Sports
Kontaktinformācija Sports veicina huligānismu (Iebiedēt) , traumas (Crippling, nāve) , Thuggishness & Crime (Uzbrukums,
nonāvēšana) . Profesionālās Kontaktinformācija Sporta arī veicina krāpšanos (Derības, atzīšana, virsraksts,
trofeja) , veikalniecisks gars (Pārspīlēta autortiesībām aizsargātus produktus) , Ķermeņa un prāta pāršūšana
vielu ļaunprātīgu izmantošanu (Nepieciešams, lai uzvarētu, vienaudžu spiediens, sponsori) .
Kontaktinformācija Sporta tiek sadalīti starp komandu un atsevišķiem notikumiem.

Piezīme! Nav ieroči tiek izmantoti.

Kontaktinformācija Sports ir izklaide, konkurētspējīga, elitārs ir tikai
1 uzvarētājs. Konkurētspējīgu, elitāra rada aparteīdu. Uzvarētājs ir
apbēra ar Acolytes, slavu, balvas, naudu, tiek idolised (Viltus) , pielūdza (Rezervēts
tikai 1GOD) . Brīvāka (S) ir (Ir) booed, apvainots, zvērināts pie, pastrīdēties
pie, apmētā ar atkritumu, friendless & vairījās. Profesionālā Kontakti
Sports veikalniecisks gars
(Derības, mediju, īpašnieki, sponsori) ir korumpēti un noziedznieks.
Kontaktinformācija Sports beigām.

Kontaktinformācija Sports nepieciešama nolūkam veidot infrastruktūru
un iekārtas, izšķērdēt kopienas resursus un veidojot kopienu (ilgtermiņa)
parādu. Šīs telpas ir enerģijas wasters un piesārņotājiem. Tie tiek
izmantoti un augstas uzturēšanas izmaksas. Tie rada atkritumus
(daudz) Satiksmes haoss (Piesārņojums) Un jātērē Policijas laiku.
Komandas Kontaktinformācija-Sports:

Futbols: amerikāņu (Restes) , austrāliešu (Aussie noteikumi) , Gēlu, Rugby League,
Rugby Union, ...

hokejs: Ball, Field, Ledus, Inline, Polo, Roller, iela, ~ lakross
Handbola ~ Ūdenspolo ~
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Individuālās Kontaktinformācija-Sports:

Bokss: Bokss, Bare šarnīrs, Kick, Musti-Yuddha, Street-kaujas ...
Cīņas māksla: Ju-džitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...
cīkstēšanās: Cīkstēšanās, Sumo, ...

Kontaktinformācija-Sports lietot fizisku spēku ietekmi apzināta vai nejauša.

Tas rada sāpes, traumas, dažreiz kropļo vai nāvi. Būt plānots padara
tos noziegumu, "Plānotais uzbrukums" JAUNKUNDZE / R4 Ja
ievainots dies "Plānotais Killing" JAUNKUNDZE / R7 . Komandas
dalībnieki, Coach ir vainīgs asociācija.

Bad-Media, Bad-skolas un Bad-Vecāki safasēti Kontaktinformācija Sporta dalībniekus (Huligāna,
Slepkava ir kas brutalize otru) kā rollmodels uz bērniem un jauniešiem. Kā rezultātā bērni un
pusaudži, domāju, ka tas ir alright huligānu, ievainot vai savainot citus. Izmantošana un
pieņemamību "vardarbība" sākas ar kontaktpersonu-Sports. Non-vardarbība līdzekļi,

"NO Contact-Sports".
Kontaktinformācija-Sports izmanto spekulāciju Media, sponsoriem, lai reklamētu un tirgu
atkarībām: Alkohols, azartspēles, iepirkšanās, smēķēšana, Fast-Food, sīkrīki ... Azartspēles,
narkomānija un egoistiski elitāra sportisti izraisīt krāpšanos un korupciju. Reklāma un
mārketings pārsvaru izmantošanu gullible.

Ventilatori / Skatītāji, kas patīk skatīties iebiedēšanu, brutalization, thuggery sāpes,
traumas, nāvi ... Vai Slims !!! Viņi arī baudīt jūs un jūsu ģimene cietīs, saglabāt skaidrs no
tiem. Ņemot pareizo stāvokli šajās Fani kļūs vardarbīgi, viņi uzskata, ka vardarbība pret
citiem ir pieņemama.

Valdība, kas ļauj Kontaktu sports ir saucami pie atbildības, jāaizstāj. Valdība, kas
ielieciet kopienu parādos veicināt kontaktus Sport ir atbildīgi ar savām tiesībām un
privāto līdzekļu, lai atmaksātu parādu! Derību, mediju un Sponsori ir vairījās. Būt par
vainīgu noziegumos (Assault, Killing ..) veicinot un gūst labumu no nozieguma, tiek
sodīti! Privāts Īpašumtiesības Kontaktu sporta atcelts visas tiesības un aktīvi ir
konfiscēti bez atlīdzības!
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Pedagogi ir izskaidrot saviem zinātniekiem, kas Kontaktinformācija Sporta
kaujiniekiem nav paraugi. Šie kaujinieki ir huligāni, bandīti, noziedznieki, .. tie vairījās.
Pedagogi, kuri ļauj vai rosināt pētniekus piedalīties CONTACT-Sport tiek noņemti no
izglītības.
Tās ir arī atbildīgi par jebkādiem savainojumiem Zinātnieki saņemt.

Vecāki izskaidrot saviem bērniem, ka Kontaktinformācija Sporta kaujiniekiem nav
rolemodels un ir vairījās. Vecāki, kas ļauj vai mudināt savus bērnus piedalīties Kontakti
Sport ir bezatbildīgi. Vecāki tiek reeducated. Vecāki reoffend, zaudē bērnus.

ZERO TOLERANCE sazināties ar SPORT
Cīņa - Sports
cīņa (Combat) Sports Izklaide ir konkurētspējīga kontakta sporta. 2
vai vairāk kaujinieku cīnīties savā starpā simulēta vai reālu kaujas.
Kaujiniekiem var būt bruņots. Combat ir mērķis ievainojot,
sakropļošana un / vai nogalina cilvēku, kā izklaides vājprātīgs
faniem.
Imitēts vai nekustamā cīnīties izklaidi ir iesniegusi
slimiem cilvēkiem un noskatījās slimiem cilvēkiem.
Jebkura persona, kam cilvēki ievainots vai
nogalināti vajadzībām psihiatrisko palīdzību.

Cīņa-metodes: Loka šaušana , Bare šarnīrs boksa , Battlefield-Sports, Bokss, Žogs,
Džiu-džitsu, karatē, Kendo, Kenpo, Kickboxing, Kung Fu, Dzelzs dūre, cīņas
mākslas, Jauktā & Traditional cīņas mākslas, Muay Thai, Shoot- kaujas, Šaušana,
Stick Cīņa, Sword -fighting, Taekwondo, ... Cīņa-ieroči:

Axe, Bow, misiņa dūres, Crossbow, izliekta-zobens, duncis, ar rapieri, Foil, Mace,
Nunchakus, Pistole, Rifle, Saber, Short-zobens, Shotgun, Stick, Straight-zobens, Tekko,
Tiger, spīles, ...

Battlefield Sports ir cīnīties izklaides biznesa iedvesmoja vardarbīgu videospēļu
franšīzes. Tā mērķis ir nogalināt. Šī izklaide ir virtuāla, bet nav reāla. Lai vēlas
nogalināt cita persona ir amorāla.
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Izvairīties šo izklaidi. Beigt Battlefield Sports. Beigt vardarbīgas videospēles.

cīņa (Cīņas) Sports ir vairījās un slēgts.
Visi Cīņa-Sport Training & Event vietas tiek nojaukta un pārstrādāti
(Cluster mājas, SMEC, Market-Gardens ..)
Cīņa-Sport kaujiniekiem ir vairījās un viņu ieraksti dzēsti. Vecāki ir paskaidrot saviem
bērniem, ka cīņa Sporta kaujinieku neesat paraugi un ir vairījās.
Pedagogi ir izskaidrot saviem zinātniekiem, ka cīņa Sporta kaujiniekiem nav
paraugi un ir vairījās. Valdība, kas atbalsta Cīņa (Combat) Sports Izklaide aizstāj &
kriminālvajāšana JAUNKUNDZE / R7
cīņa (Combat) Sports Izklaide Reklāmdevēju Atbalstītāji un sponsori ir vairījās un
kriminālvajāšana, JAUNKUNDZE / R7 !!!

ZERO TOLERANCE cīnīties SPORTS
digitālās izklaides
Digital vardarbība ir drauds vājiem, uztverīgs prātos. Brain mazgājot šos prātus
pieņemt vardarbību numbing savu sirdsapziņu.
Digitālā vardarbība nav pieņemama, jo tā veicina faktisku vardarbību.

Digitālā vardarbība daļa Digital Entertainment (Spēles, filmas, video, uzglabāšana, TV ...) ražošanas
galiem. Esošie kopēšanas s tiek izdzēsti, izdzēsta, sasmalcināti, .. Digital vardarbība ražotāji,
rakstnieki, režisori, animatori, aktieri, marketeers, mazumtirgotāji tiek sodīti, JAUNKUNDZE / R7. TV
stacijas
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Interneta vietnes, kas šova "Violent" izklaides zaudēt savu licenci un ir slēgti.

Ieroči
Tikai Ārējā (Military) un iekšējie (Likums-izpilde) Valdības drošības drīkst būt vai izmantot
ieročus. Piešķirt un / vai pārdot ieročus, kas nav valdības, tostarp privāto apsardzes,
civiliedzīvotājiem, gunclubs, medniekiem, pistolclubs, šautenēm asociāciju, .. ir drauds
sabiedrībai, noziegums, JAUNKUNDZE / R7.

Daži cilvēki ir ieroči, jo viņi plāno tos izmantot. Citi cilvēki ir ieroči iebiedēt, bet neplāno tos
izmantot, lai kaitējumu un nogalināt. Abi galu galā, izmantojot savu ieroci būtu situācija
rodas, bailes, dusmas, provokāciju, .. Situācijās, piemēram, to viņi nevarētu izmantot
ieročus, ja nav bija pieejami. Būt vai kam ieroci un izmanto to, lai atvairīt par nenovēršamu
vai uztverti uzbrukuma nav pašaizsardzība. Tas ir willfull vardarbība (Ievainots, nogalināt) ,
Kam nepieciešama rehabilitācija ".

Jebkurš objekts, ko izmanto, lai ievainot vai nogalināt cilvēku,
dzīvnieku, savvaļas ... ir ierocis. Ieroči iedala tiem, kas atbrīvotu
šāviņu (Bultiņa, aizzīme, šautriņu, granulas ..) & tie (Cirvis, klubs,
nazi ..) ka nav.

Lieliska drauds sabiedrībai ir nazis
fetishists & Gun freaks.
Tie ir atbruņoja un būrī,
JAUNKUNDZE / R7.

Nažu fetishists nevar atstāt mājas bez kaut asu un pointy.
To iemesli pārvadā ieroci: kontrole, bailes, vienādranga spiedienu, varu, aizsardzība,
pašaizsardzība, lai iegūtu cieņu. Nazis fetishist ir daudz lielāka iespēja saņemt sadurts
kad bruņots. Nažu fetishists ir kopiena, draudi, JAUNKUNDZE / R7.

Gun freaks nevar dzīvot, nezinot, ka viņiem ir ierocis. To iemesli
pārvadā ieroci: kontrole, bailes, vienādranga spiedienu, varu,
aizsardzība, pašaizsardzība, lai iegūtu cieņu. Lielgabals ķēms ir
daudz lielāka iespēja, lai iegūtu attēlu, kad bruņots. Gun freaks ir
vislielākais kopiena drauds. Veikt tos atbruņot tos, sprosts tiem, JAUNKUNDZE
/ R7.
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Gun klubi, pistoles klubi, šautene asociācijas, medību dzīvokļi, .. ir izslēgts. Viņu
munīcija, ieroči tiek iznīcināti, šautuvēm tiek nojaukta. Locekļi, administratori,
darbinieki, iegūt JAUNKUNDZE / R7.
Valdība, kas ļauj ieroču Freaks savus Klubi un apvienības aizstāj. Visas šīs valdības
locekļi aizstāj & sodīti,
JAUNKUNDZE / R7. Konstitūcijās, kas ļauj ieroču freaks ir pārrakstīt, izmantojot "likumā kukuļdevēja
manifests".

ZERO TOLERANCE līdz
GUN freaks & nazis fetishists
Tiesībaizsardzības
(Cops, Marshall, policijas, Sentinel, Sheriff)
Tiesībaizsardzības (LE) ir neatkarīga, izmeklēt, atpūta, Protect & Izpildīt. Kopiena
sagaidīt likuma izpildi bez vilcināšanās nodot savu veselību un dzīvību riskam. Tiesībaizsardzības
gaida sabiedrības atbalstu un cieņu.

Sāpēt arī LE darbinieks ir noziegums, JAUNKUNDZE / R5.
Izmantojot objektu (Jostas, stick, ierocis ..) ir uzbrukums, JAUNKUNDZE / R6.

Nejaušs nogalināšanu (Veselība un drošība) JAUNKUNDZE / R5.

tīša nonāvēšana (Slepkavība, izpilde) : JAUNKUNDZE / R7
LE darbinieks ievainots ar neizprovocētu mājdzīvnieku, pet īpašnieks ir ierosināta
krimināllieta, JAUNKUNDZE / R3 LE darbinieks nogalina unprovo- KED mājdzīvnieku. Pet
tiek iznīcināta īpašnieks kriminālvajāšana, JAUNKUNDZE / R4.

LE darbinieks ievainots izraisīja mājdzīvnieku, LE darbinieks ir izglītots un likts
beigās stāžu . Nav veikti nekādi pasākumi pret mājdzīvnieku īpašnieku. LE
darbinieks nogalina izraisīja mājdzīvnieku. Pet tiek iznīcināti īpašniekam nav
sodīti.

LE darbinieks sāp neizprovocētu iekšzemes dzīvnieka.
Dzīvnieku īpašnieks ir ierosināta krimināllieta, JAUNKUNDZE / R3. LE darbinieks
nogalina neizprovocētu iekšzemes dzīvnieka. Dzīvnieku tiek likts uz leju īpašnieks
kriminālvajāšana, JAUNKUNDZE / R4. LE darbinieks sāp izraisīja iekšzemes
dzīvnieka, LE darbinieks ir izglītots un likts beigās stāžu . Nav veikti nekādi pasākumi
pret iekšzemes dzīvnieka un īpašnieks. LE darbinieks nogalina izraisīja iekšzemes
dzīvnieka. Iekšzemes dzīvnieks ir
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nolikt īpašniekam nav sodīti.
Neizprovocētu savvaļas dzīvnieks sāp vai nogalina LE darbinieks.

Dzīvnieks ir iznīcināts. Izraisīja savvaļas dzīvnieks sāp LE darbinieks. Darbinieks
ir izglītots un likts beigās stāžu. Savvaļas dzīvnieks ir ļaut iet. Izraisīja
savvaļas dzīvnieks nogalina LE darbinieks. Dzīvnieks ir iznīcināts.

LE darbinieks apņemas vardarbība:
Sāp s citiem ir negodīgs izlādējies, JAUNKUNDZE / R4. Hurts izmantojot objektu (Jostas,
stick, ierocis) ir negodīgs izlādēts, JAUNKUNDZE / R5.
Ilgstošas ievainots (Atkārtot, spīdzināšana) ir negodīgs izlādēts, JAUNKUNDZE / R6

LE darbinieks sāp citiem pašaizsardzību, kļūst councilling. Izmantojot pārmērīgu
spēku, ir lika atkāpties.
Sāp Pet, Dzīvnieku, savvaļas dzīvnieki, ir negodīgs atbrīvots, JAUNKUNDZE / R3. Hurts Pet
mājdzīvnieku, savvaļas dzīvnieku, izmantojot objektu (Jostas, stick, ierocis ..) ir negodīgs
izlādēts, JAUNKUNDZE / R4.
Ilgstošas ievainots (Atkārtot, spīdzināšana) no PET, Dzīvnieku, savvaļas dzīvnieku, JAUNKUNDZE / R5.
tīša nogalina Pet, Dzīvnieku (Bez īpašnieku atļaujas) , Savvaļas dzīvnieks (Nav Ranger) , JAUNKUNDZE
/ R6

Vardarbība pret priekšmetiem (Vandalisms) , nekrietns izvada, JAUNKUNDZE /

R4 ( maksā kompensācijas)
Nogalināt ir citi, ir negodīgs izlādējies, un kriminālvajāšana, JAUNKUNDZE / R7.

Killer Cops nespēj aizsargāt kopienu. Viņu attaisnojums no bailēm. Nav vieta gļēvuļi,
slepkavām likuma izpildi. Citi, kas tos aizsargātu, JAUNKUNDZE / R7. LE darbinieki kas
aizsargā Killer Cops ir vainīgs asociācijas JAUNKUNDZE / R7
Piezīme! Pieaugušo Shire / provinces Rehab R1-7 attiecas.

ZERO TOLERANCE līdz Darbības Flash COPS !!!
UPURU no NOZIEGUMS -Prayer Piemiņas diena 2.4.7. dārgs 1GOD , Radītājs
skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums)
prasa, lai atvieglotu ciešanas un sāpes noziegumos cietušo palīdzēs noziegumu upuriem
saņemt tieslietu un kompensācijas
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Es apsolu, lai palīdzētu sodīt noziegums nebeidzams Lūgt,
Ļaunums sodīts Life & afterlife godam 1GOD & Good Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota noziegumos cietušajiem diena (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Katru Turētājbanka Guardian kopiena ir "Neighborhood
Watch Kopiena" atbalsta vietējo tiesībaizsardzības. Ievērojot,
ierakstu, ziņojot, palīdzēt tiesībaizsardzības,! Var būt, lai
civiliedzīvotāju arestus. Tā ir jūsu kopiena saglabātu to droši
par savu ģimeni, ...

valdība
Spīdzināšana no cilvēkiem un dzīvniekiem, ir ļauns, Anti 1GOD , nav pieņemams. Tomēr daudzas
valdības ierosina vai ļaut tam notikt. Populārs ar Ķīnu, ASV, Sīrijā .. Valdība, kas ļauj spīdzināšana
tiek aizstāti un visi envolved ir ierosināta krimināllieta, JAUNKUNDZE / R6 .

Killing (Izpildes) kā sods nav pieņemams! Daudzas valdības ierosina vai ļaut tam
notikt. Populārs ar Ķīnu, Japānu, ASV, Indonēzija, Irāna, Sīrija, .. Killing (Slepkavība) ir
daļa no ASV ārpolitikas. Krievija assassinates politiskos oponentus.
Valdība, kas ļauj nonāvēšana tiek aizstāti un visi envolved ir ierosināta krimināllieta, JAUNKUNDZE /
R7 .

Ķīna, ASV, ... provocēt pilsoņu kari, kas ir daļa no ārpolitikas. Tas apdraud mierīgu
līdzāspastāvēšanu, ir ļauns, Anti 1GOD, nav pieņemams. Valstis ar šo politiku, to valdība
aizstāj un visiem valdības locekļiem saukt pie atbildības, JAUNKUNDZE / R7 .

karaspēks
Militāro ir aizsargāt sabiedrību no ārējiem draudiem. Militārā nav agresors, bet
"Defender". Militāro ir veikt ieslodzītos. Nogalināšana ir jāizvairās visos izmaksas.
Knockout ieroči tiek izmantoti. Militārā ka gājiens pret saviem iedzīvotājiem ir teroristi. JAUNKUNDZE
/ R7 Militārās izmantojot preemtive streiku vai arī 1 st iebrukt kļūt:
WAR - Noziedznieki : JAUNKUNDZE / R7 .
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Virsnieki un NCO s (Non Komisijas amatpersona) ir līderi, kas parāda morālu, pilsonisko un
profesionālo vadību. Karavīri sekot pasūtījumus. Virsnieki un NCO s, kas seko akli pasūtījumus,
ir nederīgas būt līderi un ir pazemināts, lai karavīrs.

Virsnieki un NCO s, kas seko pasūtījumi un izmantot ieročus: no masas destruct- ion, masu
nogalināšanas, masu vides bojājumiem; izpildīt cilvēkiem, ieslodzītie; spīdzināšana cilvēki,
ieslodzītie; ir noziedznieki, tie tiek novadīti, JAUNKUNDZE / R7 . Virsnieki un NCO s, kas ņem
militāru darbību pret saviem iedzīvotājiem ir teroristi, kuri aizvada,
JAUNKUNDZE / R7 . Virsnieki un NCO s, kas sadarbojas ar iebrucējs / apsaimniekotāju ir nodevēji, JAUNKUNDZE
/ R7 . Virsnieki un NCO s, kas iznīcina bez bruņojuma kaujinieks vai civilās ļaunām gļēvuļi, JAUNKUNDZE / R7.

Izmantojot Masu nonāvēšanu, izmantojot Masu iznīcināšanas ieroči, izmantojot Masu
Vides bojājumu visi Kara noziegumu!
Visi iepriekšminētie ieroču ražošanas gali. Uzkrājumi un ražotnes tiek iznīcinātas un pārstrādātas
miermīlīgiem mērķiem. Zinātnieki, kuri izstrādā šos ieročus tiek sodīti, JAUNKUNDZE / R7 . Valdības
ka uzkrājumi un / vai izmanto vai draud izmantot šos ieročus aizstāj & kriminālvajāšana, JAUNKUNDZE
/ R7 . Jebkura persona vai organizācija gūtā peļņa no šiem ieročiem ir ierosināta krimināllieta, JAUNKUNDZE
/ R7 .

UPURU no WAR -Prayer Piemiņas diena 3.4.7. dārgs 1GOD , Radītājs
skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs uzticīgs glabātājs-aizbildnis (1 st nosaukums)
sola palīdzēt un saņemt Kopienas palīdzību kara upuriem prasa, lai atvieglotu
bēdas un sāpes upuru kara apsolos palīdzēt ierosināt lietu kara noziedznieki
Uzdot ka invāzijai atceļ godam 1GOD & Good Cilvēces

Šī lūgšana tiek izmantota kara upuriem diena (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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miers
Norvēģijas (Nobel) Miera prēmiju piešķir personai, kura ... to ir darījuši visvairāk jeb
labāko darbu brālību starp nācijām, par atcelšanu vai samazināšanu stāv armijas un
par saimniecību un veicinātu miera kongresā. Tās piešķīra balvu, lai ASV prezidents
Baraks Obama.
Obama (Assassin, iebrucējs, apsaimniekotāju Warlord, pasaules vadošais teroristu)

aktīvākie terorists sūta savus 'CIP bezpilota "terorizēt, ievainot un nogalina civiliedzīvotājus (bērnu
tēviem, mātēm un gados vecākiem cilvēkiem) in "Afganistānā, Irākā, Lībijā, Pakistānā, Somālijā,
Jemenā, ... Viņš sūtīt Etiopijas, Kenijas karaspēku iebrukt Somāliju, CIA terorizēšanu
civiliedzīvotājus un kūdīšana nemieru, sākās Sīrijas pilsoņu karš cenšas gāzt ievēlēto valdībām
bas ...
Obama atbalsta Izraēlas kara noziegumiem, slepkavībām, genocīdu pret palestīniešiem. Viņš
atbalsta Saūda Arābijas kara noziegumi, slepkavības, genocīdu Yemini, ... Obama aicina savus
ASV īpašo spēkos Slepkavas "Heroes". Assassin s ir psihiski gļēvi slepkavas, kas nepieciešams
prose- griešana, kā to dara "Obama" JAUNKUNDZE / R7 .

Piešķirot Obamas Miera balvas Norvēģijas s parādīja, ka šī balva ir maldinošs,
viltojums. Beidziet viltu, NO MORE FAKE Miera prēmiju! ierosināt lietu Obama JAUNKUNDZE
/ R7 . !

miers ir abstrakts.
vardarbība ir drauds.
Stop, "Vardarbība", sākas mājās!
Attaisnošana vardarbība mājās, izglītībā laikā, izklaides, darbā, sabiedrībā, ir ne tikai
drauds šai paaudzei, nākamās paaudzes, bet nākamajām paaudzēm. Bērni ir pārskata
vecākiem, ka piedot Vardarbība mājās, izglītībā laikā, izklaides, darbā, sabiedrībā,
iznīcinot savu bērnu nākotni. Vecāki saukt pie atbildības, noņemiet politiķus, kas ļauj
vai kas ir atbildīgi par: attaisnošana vardarbības mājās, darbā, izglītībā laikā, jo
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izklaide, jo sabiedrībā, politiķi saņemt: JAUNKUNDZE/ R7

1000 ir gados ļauns ir tuvojas beigām.
ESI LABS sodīt EVIL

beigas
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