1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar

Hiçbir Şiddet kavramı
ŞİDDET ÇÖZÜM ASLA IS

Saklama Guardians ' Şiddet kavramı' çabaları başka kişilerin toplum için bir tehdit
olmaktan insanları açmak için. şiddet içermeyen 'Custodian' içine 1GOD en kreasyonlar!
'Sigara şiddet' olmak evde başlar arkadaşları komşuları ve toplum kapsamaktadır.

Şiddet doğmamış ile başlar. Şiddet çevresi içinde hala hayatının geri kalanı için şiddete
bir prop ensity. şiddete eğilimi şiddet açmak için bir tetikleyici ihtiyacı var. Tetikleyiciler: Alkol,
öfke, kontakt spor, korku, kavga-spor, cehaleti, küçük düşürülme, empati eksikliği, zihin
değiştiren maddeyi, eşler basıncı, provokasyon, şiddet videoyu, şiddet içeren video-oyun,
...

Bir doğmamış açıkta anneme etmek ve baba sözlü birbirlerine kötüye. o sözle kötüye & böylece sonraki
yaşamında yapacak tamam olduğunu öğrenin. anneme maruz doğmamış fiziksel olarak baba tarafından
incinmekten. SHE sonraki yaşamında HE tarafından fiziksel istismar tahammül edecek yeni doğmuş.
HE o SHE zarar vermek tamam düşünecek doğmuş yeni. Bir doğmamış zihni değiştiren maddelerin
kullanarak sigara, içme anneme maruz. Yeni doğan bu bir bağımlı olma ve çok büyük olasılıkla sağlık
sorunları var olacak.

Ve doğmamış yeni doğmuş sağlanması alkol, zihin alte- halka maddeler ve fiziksel /
veya sözlü taciz maruz değildir. şiddeti önlemek için en iyi katkıdır. Bu Ebeveynler
eğitimli olması gerekir başarmak için
(Daha önce ve ebeveynlik sırasında) bağımlılık ve her türlü kötüye kullanımı önlemek için.

& 'Şiddete' sorumlu tutmakta değil
yaşayan bir topluluk. İrade ' Öldürmek'!

bir kişidir Killing
Tüm İnsanlar & hakaret etmek için bir
tehdit 1GOD !!!

Kişi, Kurum, Hükümet öldürmeye hakları var!
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DOĞMAMIŞ
Doğmamış insan anlayışına yaşayan başlar.

Gebe HE sperm ile diye yumurta bağlardır. olmanın bir
insan yakındır Asla TANRI gibi o zaman şu anda.
yaratılış mucizesi.

Henüz doğmamışın karşı şiddet. Doğmamış, insan- tür ve hakaret karşı şiddet mi 1GOD
. Bir Doğmamış incitmekten suçtur. Kaza acı: MS / R3 Kasıtlı zarar: MS / R4,

Bir Doğmamış öldürmek suçtur. Kaza öldürme: MS / R5 Kasıtlı öldürme sonlandırma
sonuçlanan bir 'Yürütme' dir (İptal) gebelik:
MS / R7, Orada Kürtaj 2 tipi vardır: legalized (Ahlaksız hukuk) & yasadışı (adli) .

Yasallaşıyor (Ahlaksız hukuk) doğmamış kesimi. Politikacı en im- ahlaki Kanunu oluşturun. Kamu-yöneticiler
(Hakim) Tıbbi kişisel ve priv- müteahhitleri yediler (İşe kesici) ahlaksız Kanunu uygulamak. Bütün
bu 'Killers' kovuşturmaya gibidir: MS / R7,

Yasadışı, bozuk suçlu. Tıbbi kişisel, özel müteahhitler, kuruluşlar ve bireyler doğmamış
insanı katliam. Tüm bu dava açılıyor: MS / R7,

Anne neden beni öldürdün?
Seni yaşamak & Aşk istedi!
YAPMALI :
'Kürtaj-Klinikler aşağı kapatın.
Sahipleri, operatörler ve personel Yargılamak MS / R7, ! Yasalar backdated gerekebilir. Hiçbir
SUÇLU Rehabilitasyon kaçmak gerekir!

Yasallaşıyor (Ahlaksız hukuk) Kürtaj Ends! Ahlaksız yasa iptal edilir.
oluşturan veya izin veren herhangi bir hükümet Kürtaj değiştirilir & Bütün üyeler olsun MS / R7,
!
Dua etmek! Sor 1GOD Yaşam & Afterlife içinde kürtajcının hesap verebilir kılacak!

UTANÇ> SHUN> kürtajcının
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Kürtajcının anneler. elverişsiz annedir. Onlar çocuklarına tüm hakları kaybederler (İLETİŞİM
YOK) .

Kürtajcının çocukları koruyun !!!!!!!
Kürtaj SIFIR TOLERANS
ÇOCUK
14 yıl, Bir Çocuğa Yenidoğan. ebeveyn tarafından açık el ile şaplak İyi ebeveynlik olduğunu. olmayan
ebeveyn tarafından Smacking şiddettir. MS / R2,
ebeveynleri veya başkaları tarafından Çocuğu dövmek, şiddettir MS / R3. Bir nesne kullanılarak (Kemer, sopa,
silah ..) Bir çocuk bir saldırı olduğunu (Değil kendini savunma) ,

MS / R4,. Bir çocuğun taciz, MS / R5. bir çocuk ile çiftleşme ciddi bir suçtur, MS / R7.

Bir Çocuk öldürmek suçtur. Kaza öldürme: MS / R5 Kendini savunma:

MS / R3 Kasıtlı, planlı öldürme (Uygulama) : MS / R7,
Çocuk kışkırtılmamış pet zarar edilir, evcil hayvan sahibi tahsil edilir

MS / R3 Çocuk kışkırtılmamış pet tarafından öldürülür. Hayvan sahibi dava,
evcil hayvan tahrip edilir MS / R4, Çocuk provoke pet zarar edilir, çocuk azarladı
edilmektedir. Hiçbir eylem hayvan sahibine karşı alınan. Çocuk provoke pet
tarafından öldürülür. Pet yok edilir, sahibi dava değildir.

Çocuk kışkırtılmamış yerli hayvan tarafından yaralanmış. Hayvan sahibi,
yargılanır MS / R3 Çocuk kışkırtılmamış yerli hayvan tarafından öldürüldü.
Yurtiçi hayvan tahrip sahibi, dava edilir MS / R4, Çocuk provoke Yurtiçi
hayvan tarafından yaralandı, çocuk azarladı edilmektedir. Hiçbir eylem
Yurtiçi hayvan sahibine karşı alınan. Çocuk provoke yerli hayvan
tarafından öldürüldü. Yurtiçi hayvan sahibinin dava değildir imha edilir.

Kışkırtılmamış vahşi hayvan acıyor ya çocuk da öldü. Hayvan imha edilir. Provoke
vahşi hayvan çocuğu acıyor. Çocuk azarladı edilmektedir. Vahşi hayvan
gitmesine izin edilir. Provoke vahşi hayvan çocuğu öldürür. Yabani hayvan imha
edilir.
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Çocuk (0-7) yıllar şiddeti işleyen (Saldırı, öldürme, vandalizm) : Çocuk anne ve eğitimcilerin bunu
eğitmek, azarladı edilmektedir. Ebeveynler tam tazminat ödeyecek .

Çocuk ( 8-14) yıl şiddet taahhüt:
Hurt'ün diğerleri, MS / R3 ( öz savunma MS / R1) .

bir cisim kullanarak Acı (Kemer, sopa, silah ..) MS / R4, ( öz savunma MS / R2) Uzun
süreli zarar (Tekrar, işkence) , MS / R5.

Hurt'ün Pet, Yurtiçi hayvan, vahşi hayvan, MS / R2, .
Pet, bir nesne kullanarak Yurtiçi hayvan, vahşi hayvan, Hurts (Kemer, sopa, silah ..) MS / R3 . Pro-Özlenen
zarar (Tekrar, işkence) MS / R4, .
Öldürecek diğerleri, MS / R7, ( Kaza, kendini savunma MS / R4) .

Öldürecek Pet, Yurtiçi hayvan, vahşi hayvan, MS / R5 ( Kaza, kendini
Savunma MS / R3) .

nesnelere karşı şiddet (vandalizm) , MS / R4, ( ebeveynler ödeme

kompanzasyon) .

Not! Genç Shire Rehab R1-7 geçerlidir.
Çocuk şiddet izlemeyi izin verilir (İrtibat spor, spor, diğer şiddet eğlence, şiddet içeren
video mücadele ..) çocuk şiddet takibat yapılan izlemenize olanak sağlar kişi, MS / R2. Çocuk
temas sporu, kavga sporda katılır ve şiddetli video ve / veya diğer şiddet oyunları
oynar. çocuk verir Kişi katılmak ve / veya şiddet alır oynamak MS /
R3. Çocuk silah, oyuncak veya gerçek verilir. Kişi veren ve / veya oyuncak silah
kullanıldığını göstermek, yargılanır MS / R4,. Kişi veren ve / veya gerçek silahı
kullanması gösteren yargılanır MS / R7.

Topluluğun her üyesi 'Şiddet' dan toplumda her çocuğu korumak için bir sivil ve
ahlaki bir görev olduğunu!

GENÇLİK
Gençlik bir SHE 15 ila 17 yaş, bir HE 15 ila 18 yıl. Bir ebeveyn tarafından açık el ile şaplak İyi
ebeveynlik olduğunu. olmayan ebeveyn tarafından Smacking şiddettir. MS / R2,

ebeveynleri veya başkaları tarafından bir Gençliği Dayak, şiddettir MS / R3. Bir nesne kullanılarak (Kemer,
sopa, silah ..) Bir Gençlik bir saldırı olduğunu (Haricinde kendini savunma) , MS / R4,. Bir Gençlik cinsel
istismarı suçtur MS / R4,. çiftleşme
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Gençlik bir suç arasındaki, MS / R3. Bir SHE Bu suçtan dolayı hamile, Gençlik hesap
verebilirlik, MS / R4,. Bir gençliğiyle Yetişkin çiftleşme, suç MS / R5. Bir SHE Bu suçtan
dolayı hamile, Yetişkin alır MS / R6 arasından seçilir.
Bir Gençlik öldürmek suçtur. Kaza öldürme: MS / R5 Kendini savunma:

MS / R3 Kasıtlı, planlı öldürme (Uygulama) : MS / R7,
Gençlik kışkırtılmamış pet zarar edilir, evcil hayvan sahibi tahsil edilir

MS / R3 Gençlik kışkırtılmamış pet tarafından öldürülür. Hayvan, sahibi yargılanır
yok edilir MS / R4,. Gençlik provoke pet zarar edilir, Gençlik aracılığıyla eğitimli MS
/ R1. Hiçbir eylem hayvan sahibine karşı alınan. Gençlik provoke pet tarafından
öldürülür. Hayvan sahibi kovuşturmaya değil yok edilir.

Gençlik kışkırtılmamış yerli hayvan tarafından yaralanmış. Yurtiçi hayvan
sahibi, yargılanır MS / R3. Gençlik kışkırtılmamış yerli hayvan tarafından
öldürüldü. Yurtiçi hayvan, sahibi takibat yapılan halledilmiş olur MS / R4,. Gençlik
provoke Yurtiçi hayvan tarafından yaralandı, Gençlik eğitimli, MS / R1.

Hiçbir eylem Yurtiçi hayvan ve sahibine karşı alınan.
Gençlik provoke Yurtiçi hayvan tarafından öldürüldü. Yurtiçi hayvan
halledilmiş olur sahibinin dava değildir.
Kışkırtılmamış vahşi hayvan acıyor ya Youth öldürür. Hayvan imha edilir. Provoke
vahşi hayvan Gençlik acıyor. Gençlik azarladı edilmektedir. Vahşi hayvan gitmesine
izin edilir. Provoke vahşi hayvan Gençlik öldürür. Vahşi hayvan halledilmiş olur.

Gençlik şiddeti taahhüt:
Hurt'ün diğerleri, MS / R3 ( öz savunma MS / R1) .

bir cisim kullanarak Acı (Kemer, sopa, silah ..) MS / R4, ( öz savunma MS / R2) Uzun
süreli zarar (Tekrar, işkence) , MS / R5.

Hurt'ün Pet, Yurtiçi hayvan, vahşi hayvan, MS / R3 .
Pet, bir nesne kullanarak Yurtiçi hayvan, vahşi hayvan, Hurts (Kemer, sopa, silah ..) MS / R4, .
Uzun süreli zarar (Tekrar, işkence) MS / R5 .
Öldürecek diğerleri, MS / R7, ( Kaza, kendini savunma MS / R4) .

Öldürecek Pet, Yurtiçi hayvan, vahşi hayvan, MS / R6, ( Kaza, kendini
Savunma MS / R3) .

nesnelere karşı şiddet (vandalizm) , MS / R5 ( Ebeveynler ödeme ½

tazminat, gençlik diğer borçlu ½) .
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Not! Çocuk Shire / İl Rehab R1-7 geçerlidir.
Gençlik şiddet izlemeyi izin verilir (İrtibat spor, şiddet videoyu savaş spor ..) . gençlerin
şiddeti alır izlemenize olanak sağlar Kişi MS /
R3. Gençlik spor mücadele, kontakt spor faaliyetine katılan ve şiddet video ve / veya diğer
şiddet-oyunlar oynar. Gençlik katılmak ve / veya sağlayan Kişi oyun şiddet, yargılanır MS / R4,.
Gençlik silah, oyuncak veya gerçek verilir. Kişi veren ve / veya oyuncak silahı kullanması
gösteren yargılanır MS / R6 arasından seçilir. Kişi veren ve / veya gerçek silahı kullanması
gösteren yargılanır MS / R7.

Yetişkin

Yetişkin bir SHE 18 63 yaş, bir HE 19 ila 63 yıl.
Bir Yetişkin şiddet edilir incitmekten, MS / R3.
Bir nesne kullanılarak (Kemer, sopa, silah ..) bir saldırı olduğunu MS / R4,.

bir Yetişkin cinsel istismarı suçtur MS / R3.
rızası olmadan Çiftleşme suçtur (Kolza) , MS / R4,.
'Kutsal evlilik sözleşmesi' ihlal Yetişkin çiftleşme, suç
(Zina, duygusal saldırı) , MS / R4, ( evlat yok) R5 ( çocuklar) .
bir Bir 'Kutsal evlilik sözleşmesi' veya 'Companion Sözleşme' olmadan çiftleşme dults,
bunlar 'Çöp gibi muamele edilecektir.

Bir Yetişkin suç Öldürme. Kendini savunma: MS / R3 Kaza öldürme: MS
/ R5 ( Sağlık & Güvenlik) . Kasıtlı, planlı öldürme (Uygulama) : MS / R7,
Yetişkin kışkırtılmamış pet zarar edilir, evcil hayvan sahibi olur MS / R3

Yetişkin kışkırtılmamış pet tarafından öldürülür. Pet halledilmiş olur sahibi, alır MS
/ R4,. Yetişkin provoke pet zarar edilir, Yetişkin aracılığıyla eğitimli MS / R1. Hiçbir
eylem hayvan sahibine karşı alınan. Yetişkin provoke pet tarafından öldürülür.
Pet halledilmiş olur sahibinin dava değildir. Yetişkin yakılır.

Yetişkin kışkırtılmamış yerli hayvan tarafından yaralanmış. Hayvan sahibi
olur MS / R3. Yetişkin kışkırtılmamış yerli hayvan tarafından öldürüldü. Yurtiçi
hayvan halledilmiş olur sahibidir alır MS / R4, Yetişkin provoke Yurtiçi hayvan
tarafından yaralandı, yetişkin eğitimli, MS / R1, Hiçbir eylem hayvan ya da
sahibine karşı alınan. Yetişkin provoke Yurtiçi hayvan tarafından öldürüldü.
Hayvan halledilmiş olur. Sahibi dolu değildir. Yetişkin yakılır.
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Kışkırtılmamış vahşi hayvan acıyor veya Yetişkinlere öldürür. Hayvan imha edilir.

Provoke vahşi hayvan Yetişkin acıyor. Yetişkin aracılığıyla eğitimli MS / R1.
Vahşi hayvan gitmesine izin edilir. Provoke vahşi hayvan Yetişkin öldürür. Yabani hayvan imha edilir.
Yetişkin yakılır.

Yetişkin şiddeti taahhüt:
Hurt'ün diğerleri, MS / R4,. bir cisim kullanarak Acı (Kemer, sopa, silah ..)
MS / R5. Uzun süreli zarar (Tekrar, işkence) , MS / R6 arasından seçilir.

Hurt'ün Pet, Yurtiçi hayvan, vahşi hayvan, MS / R3. Pet, bir cisim kullanarak dom- evsel
hayvan, vahşi hayvan, Acı (Kemer, sopa, silah ..) MS /
R4,. Uzun süreli zarar (Tekrar, işkence) Pet, Yurtiçi hayvan, vahşi hayvan, MS / R5.
Öldürecek diğerleri, MS / R7, ( öz savunma MS / R4) . Öldürecek Pet, Yurtiçi hayvan, vahşi
hayvan, MS / R6, ( Vet geçerli değildir, Kasap, Ranger) .

nesnelere karşı şiddet (vandalizm) , MS / R4, ( Ödemeli tazminat) .
Not! Yetişkin Shire / İl Rehab R1-7 uygular.
Yetişkin ve izlemek / veya şiddet oynamak değil (İrtibat spor, kavga-spor, şiddet oyunları,
şiddet içeren video. .) Shire göstermek veya şiddet katılmasına izin tüm imkanları kapatır. Reklamverenler,
destekleyiciler, şiddet sporun sponsorlar, eğlence, oyunlar, ..., kapalı ve dava açılıyor MS

/ R7, . Şiddet oyunları, video tazminatsız Shire tarafından, parçalanmış, silinmiş
silinir.
silah uçlarının Özel mülkiyet. Özel sahibi silahlar (Gerçek,
çoğaltma, oyuncak) telafisi ve tahrip olmadan el vardır.
yasadışı silah mülkiyeti (Gerçek, çoğaltma) Toplum için bir
tehdit olduğunu, suç, MS / R7.

kıdemli
Kıdemli bir SHE 63 yıl + bir HE 63 yıl +. Yetişkin kurallar Kıdemli kurbanlarının & faillerin için
geçerlidir.

Çeteler
2 veya daha fazla kişi (Çocuk, gençlik, erişkin, yaşlı) şiddete üzere bir araya gelmiş bir
çete vardır. Çete şiddeti, toplum için bir tehdit korkakça olduğunu. Çete üyeleri dernek
tarafından suçlu (Değil orada, izlerken, katılımcı) .
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Canını yakmak (Silah ya da) Bir kurbanın suçtur: evcil hayvan, evcil hayvan, vahşi
hayvan, MS / R5 Her Çete üyesi için. Çocuk, gençlik, erişkin, yaşlı, MS / R6, Her Çete
üyesi için.

Öldürme (Silah ya da) Bir kurbanın suçtur: evcil hayvan, evcil hayvan, vahşi hayvan, MS
/ R6, Her Çete üyesi için. Çocuk, gençlik, erişkin, yaşlı, MS / R7, Her Çete üyesi için.

nesnelere karşı şiddet (vandalizm) , MS / R4, ( Ödemeli tazminat)
Her Çete Üyesi uygulanır (Topluluk tarafından) .

Zorbalık
Agresif korkutucu, başkalarına hâkim zorbalık olduğunu kötüye.
Başarılı zorbalık bir repedative bağımlılık haline gelir. Zorbalık
(Duygusal saldırı) intimitation ile başlar ve saldırıdan dönüşmeye yapabilirsiniz.

Kabadayı genellikle talihsiz korkaklar kendilerini çevreleyen var. Onlar bir çete haline
gelir. Kabadayı & çete dernek tarafından suçlu olur.

Indimidation, MS / R1, . Tehditler, MS / R2, . Hurt veya öldürme , Tek bir çocuk / Çocuk / Yetişkin /
Senior . Çete kuralları geçerlidir.

taşıma
Kabadayı'nın işletim ulaşım (Hava, kara, deniz) :
Tükenmişlik, kuyruk yolluk, Wheelies, yüksek sesle ekstra kesilmesi MS / R1, +
Araç ve lisans 1 ay süreyle barınaklarda toplanmaktadır.

Hız, yarış, MS / R2, + Araç ve lisans 2 ay süreyle barınaklarda toplanmaktadır.

Sandaviç (Araçlar, her iki tarafta yolculuk Şerit değiştirirken veya dönmesini kurban
engelleyen) , MS / R3 + araç (Ezilmiş) & 10 yıldır tüm ulaşım ruhsatı kaybeder.
Hostaged (Ön ve arka ve araç + sandviç) , MS / R3 + araç
(Ezilmiş) & 10 yıldır tüm ulaşım ruhsatı kaybeder.
Yolun Zorla: MS / R, 3+ araç (Ezilmiş) Hiç için lisans kaybeder.
Birisi yaralanmış, MS / R, 4 + araç (Ezilmiş) Hiç için lisans kaybeder.
Biri öldürüldü , MS / R, 5 + araç (Ezilmiş) Hiç için lisans kaybeder.
Bullbar ile Ulaşım bir silah. Yüksek performanslı taşıma bir silah. SUV taşıma bir
silah. Silah kuralları geçerlidir.
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Davranış / zihni değiştiren maddelerin
Alkol ile ilgili şiddet, MS iki katına (X 2) .
şiddet ile ilgili otlar ve / veya maddeleri / uyuşturucu değiştirerek Davranış / Zihin, MS üç
katına edilir (X3) .

Her ikisi de Alkol + Davranış / Zihin otlar ve veya maddeler ilaçlar değiştirerek

MS beş ile çarpılır (X5) .
Yakın temas sporları

İletişim Spor kabadayılığı teşvik (Intimidate) , yaralanmalar (Felç, ölüm) , Thuggishness
ve suç (Saldırı, öldürme) . Profesyonel İletişim spor da hile teşvik (Bahis, tanıma,
başlık, kupa) , ticari anlayış (Telif hakkı alınmış ürünler overpriced) Vücut ve zihni
değiştiren madde bağımlılığı (Kazanmak için ihtiyaç baskısı, sponsorlar) .
İletişim Futbol takımı ve bireysel olaylar arasında bölünür.
Not! Hiçbir silah kullanılır.

İletişim Spor eğlence, rekabetçi, seçkinci sadece 1 kazanan
olmasıdır. Rekabetçi, seçkinci Apartheid oluşturur. Kazanan
acolytes, şan, ödüller para yağmuruna tutulur, yüceltiliyor (yanlış) ,
ibadet (Sadece ayrılmış 1GOD) . Daha gevşek (S) olduğu (Ler) Booed,
yemin, hakaret çöp Arkadaşsız ve kaçınılması ile pelted, tükürdü. Profesyonel
İletişim Spor commercialism

(Bahis, medya sahipleri, sponsorlar) bozuk ve suçlusun.
İletişim Spor sonu.
İletişim Spor toplum kaynaklarını israf & topluluk oluşturmaktadır,
amaç inşa altyapısını ve tesisler gerek (Uzun vade) borç. Bu
imkanlar Enerji wasters & kirleticiler bulunmaktadır. kullanılan &
bakım maliyetleri yüksek altında Bunlar. Onlar çöp oluşturmak

(Sürü) , Trafik kaos (kirlilik) & Atık Polis süresi.
Takım İletişim-Spor:
Futbol: Amerikan (Gridiron) , Avustralya (Avustralya kuralları) , Gal, Rugby Ligi,
Rugby Birliği, ...
Hokey: Topu, Alan, Buz, Inline, Polo, Merdane, Sokak, ~ hokey benzeri top oyunu

Hentbol ~ Su topu ~
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Bireysel İletişim-Spor:
Boks: Boks, Çıplak yumruk, Kick, Musti-Yuddha, Sokak mücadele, ...
Dövüş sanatları: Ju-Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Tekvando, ...
Güreş: Güreş, Sumo, ...
İletişim-Spor fiziksel darbe kuvveti kasıtlı veya arızi kullanın.
Bu ağrı, yaralanmalar, bazen sakat veya ölüm ile sonuçlanır. Planlanan
olmak onlara bir suç, 'Planlı saldırı' yapar MS / R4, yaralı ölür
ise, 'Planlı Öldürme' MS / R7, . Ekip üyeleri, Koç dernek
tarafından suçluyuz.

Bad-Medya, Bad-Okullar & Bad-Ebeveyn İletişim Sport katılımcıları çıkarmak (Kabadayı'nın, Eşkıya
birbirlerinin vahşileştirmek kim) Çocukların ve gençlere rollmodels olarak. Sonuç olarak çocuklar ve
gençler kabadayı yolunda olduğunu düşünüyorum gibi, zarar veya başkalarını yaralayabilir. 'ŞİDDET'
kullanılması ve kabul edilebilirlik İletişim-Sports ile başlar. Sigara şiddet, anlamı

'HAYIR İletişim-Spor'.
İletişim-Spor bağımlılık için & piyasayı reklamını yapmak, Vurgunculuk Media
tarafından Sponsorlar kullanılır: Alkol, Kumar, Alışveriş Sigara, Fast-Food, alet ... Kumar,
uyuşturucu ve bencil seçkinci Sporcular hile ve yolsuzluk yol açar. saf sömürülmesine
karşı Reklam ve pazarlama kurşun.

Fanlar ... zorbalık, vahşetini, katillik ağrısı, yaralanma, ölüm izlerken zevk Hasta mısınız /
Seyirciler !!! Onlar da, sen & aileniz acı tadını onlardan uzak tutacaktır. Bu Fanlar şiddetli
hale gelecektir sağ koşulu göz önüne alındığında, bunlar diğerlerine karşı şiddet kabul
edilebilir inanıyoruz.

İletişim Sport verir Hükümet yerini sorumlu tutulur. İletişim Sport kolaylaştırmak için
borç içine topluluk koymak Hükümet bu borcu ödemek için hak ettikleri ve özel
varlıklar ile yükümlü tutulur! Bahis, Medya ve Sponsorlar uzak kalarak edilir. itham
edilen (Saldırı, Öldürme ..) teşvik ve suç faydalanılarak kovuşturulmasını! İletişim
Sports Özel Mülkiyet tüm haklarını iptal edilir ve varlıklar tazminatsız el var!
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Eğitimciler İletişim Sport savaşçı rol modelleri olmadığı Akademisyenlerinin açıklamak
için vardır. Bu savaşçılar zorbaları, haydutlar, suçlu, .. onlar uzak kalarak edilir. izin
vermek veya İletişim-Sport'ta katılmaya akademisyenleri teşvik Eğitimciler Eğitim
kaldırılır.
Onlar da Bilginler aldığınız herhangi yaralanma sorumludur.

Ebeveynler İletişim Sport savaşçı değil rolemodels olan ve uzak kalarak onların
çocuklarına açıklar. izin vermek veya İletişim Sport katılmaya çocuklarını teşvik
Ebeveynler sorumsuz. Ebeveynler reeducated edilecektir. Ebeveynler çocukları
gevşek, reoffend.

SPORT CONTACT adlı SIFIR TOLERANS
Fight - Spor
Kavga (Savaş) Spor Eğlence rekabetçi bir temas sporu. 2 veya daha
fazla savaşçı simüle ya da gerçek bir muharebe birbirleriyle mücadele.
Savaşçılar Silahlı olabilir. Savaş, yaralanmasına ve yaralama / veya
kaçık hayranları için eğlence olarak bir insanı öldürme amacı vardır.
Taklit veya gerçek muharebe eğlence hasta
insanlar tarafından sunulan ve hasta insanlar
tarafından izleniyor. zevk insanlar zarar veya
öldürülen herhangi bir kişi psikiyatrik yardıma
ihtiyacı var.

-Teknikleri Fight: Okçuluk , Çıplak yumruk boks , Battlefield-Spor, Boks, Eskrim,
Jiu-Jitsu, Karate, Kendo, Kenpo, Kickboks, Kung Fu, Demir yumruk, dövüş sanatları,
Karışık ve Geleneksel Savaş Sanatları, Muay Thai, Shoot- mücadele, Silah,
Çubuk-Mücadele, Kılıç gönderilen tebliğ, Taekwondo, ... Fight-silah:

Ax Yay, Pirinç-eklemleri, yaylı tüfek, Eğri-kılıç, Dagger, Epe, folyo, Mace
Nunchakus, Tabanca, Tüfek Saber, Kısa kılıç, av tüfeği, Çubuk, düz-kılıç, Tekko,
Kaplan-pençe, ...
Battlefield Spor şiddet video oyun serilerinden esinlenerek mücadele eğlence iştir. It
amacı öldürmektir. Bu eğlence sanal ama gerçek değil. Başka bir kişinin ahlaksız
öldürmek istiyor belirleyin.
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Bu eğlence Shun. Battlefield Spor bitirin. şiddet içeren video oyunları bitirin.

Kavga (Mücadele) Spor kaçındı & kapatılır.
Tüm Fight-Sport Eğitim ve Etkinlik mekânları yıkılmış ve geri dönüşümlü olan

(Küme evleri, SMEC, Pazar-Bahçe ..)
Fight-Sport savaşçılar kaçındı & onların kayıtları silinir. Ebeveynler Spor savaşçılar
rol modelleri olmadığı ve kaçındı Mücadele çocuklarına açıklamak için vardır.
Eğitimciler Spor savaşçılar rol modelleri olmadığı ve kaçındı Mücadele onların
bilim adamları açıklamak için vardır. Mücadele destekler Hükümet (Savaş) Spor
Eğlence değiştirilir ve yargılanır MS / R7,
Kavga (Savaş) Eğlence Reklamcılar Organizatör & Sponsorlar kaçındı ve
yargılanması için olan Sport, MS / R7, !!!

Savaş spor için SIFIR TOLERANS
Dijital eğlence
Dijital şiddet zayıf ve kolay etkilenen kafasında bir tehdittir. Beyin kendi vicdanını
uyuşturucu şiddeti kabul etmek bu akılları yıkama.
gerçek şiddet teşvik çünkü Dijital şiddet kabul edilemez.

Dijital Eğlence Dijital şiddet parçası (Oyunlar, film, video, depolama, TV ...) üretim biter. Kopya
en silinmiş sildi, rendelenmiş, .. Dijital şiddet yapımcı, yazar, yönetmen, animatörler,
aktörler, pazarcıların, perakendeciler yargılanana olan mevcut, MS / R7. Televizyon
istasyonları
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göstermek internet siteleri 'Şiddet' eğlence ehliyetlerini kaybederler ve kapatıldı.

Silahlar
Sadece Dış (Askeri) ve İç (Kanun-İcra) Hükümet Güvenlik varsa veya silah
kullanmasına izin verilir. Toplum için bir tehdit, .. edilir ve Zekat / veya özel güvenlik,
sivillere, gunclubs, avcılar, pistolclubs, tüfek birlikleri dahil olmayan Hükümete silah
satan bir suç, MS / R7.

Onları kullanmayı planlıyorsanız, çünkü bazı insanlar silahları var. Diğer insanlar sindirmeye
silah var ama zarar ve öldürmek için kullanmayı düşünmüyorsanız. Her ikisi de bir durum, korku,
öfke, provokasyon olduğunda kendi silah kullanarak sonuna .. olmayan mevcut olsaydı böyle
durumlarda silahları kullanamadı. Sahibi olmak veya bir silah olan ve yakın bir veya algılanan
saldırı savuşturmak için kullanarak kendini savunma değildir. Bu kasıt altında şiddettir (Acı,
öldürme) , Gerek 'Rehabilitasyonu'.

İnsanları, hayvanları, yaban hayatı zarar veya öldürmek için
kullanılan herhangi bir nesne, ... bir silah. Silahlar bir mermi
serbest olanlar ayrılır (Ok, kurşun, dart, peletler ..) & o (Balta,
kulüp, bıçak ..) o yok.

topluma büyük bir tehdit Bıçak fetişist &
Gun delisidir.Elinizde.
Bunlar silahsız ve kafesli edilmelidir,

MS / R7.
Bıçak fetişist keskin ve sivri bir şey olmadan eve terk edemez.
bir silah taşımak için nedenleri: Kontrol, korku, arkadaş baskısı, güç, koruma, kendini
savunma, saygınlık kazanmayı. Bir Bıçak fetişisti silahlı zaman bıçaklandığını çok
daha muhtemeldir. Bıçak fetişist bir toplum tehditsin, MS / R7.

Tabanca ucubeler onlar bir silah var olduğunu bilmeden yaşayamazlar. bir
silah taşımak için nedenleri: Kontrol, korku, arkadaş baskısı, güç,
koruma, kendini savunma, saygınlık kazanmayı. Bir Gun ucube silahlı
zaman vurulacak çok daha muhtemeldir. Silah ucubeler büyük topluluk
tehlikedir. , Kafes, onları, onları silahsızlandırmak onları sürdürülmesi MS
/ R7.
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Silah kulüpleri, tabanca kulüpleri, tüfek birlikleri, av kulübeler, .. kapatılır. Onların
mühimmat, silah, atış aralıkları yıkılmaktadır, yok edilir. Üyeleri, yöneticiler,
çalışanlar, olsun MS / R7.
Silahı verir Hükümet kendi kulüpleri ve dernekler değiştirilir çılgına çeviriyor. Bu
Hükümetin tüm üyeleri, değiştirilmesi ve dava açılıyor
MS / R7. Silah Ucubelerden izin Anayasalar 'yasagetirici Manifestosu' ile yeniden
yazıldı.

SIFIR TOLERANS için
TABANCA ucubeler & BIÇAĞI fetişist

Emniyet
(Polisler, Marshall, Polis, Sentinel, Şerif)
Emniyet (LE) Bağımsız olduğu, Kılavuz, Protect & uygula, araştırın. toplum risk
altındadır onların sağlığını ve yaşamını koymak için çekinmeden Kanununun Yürürlük
bekliyoruz. Kanun-İcra topluluk desteği ve saygı bekliyoruz.

Bir LE çalışanı Hurting bir suç, MS / R5.
Bir nesne kullanılarak (Kemer, sopa, silah ..) bir saldırı olduğunu MS / R6 arasından seçilir.

Kaza öldürme (Sağlık & Güvenlik) MS / R5.
kasıtlı öldürme (Öldürülmesi, uygulama) : MS / R7,
LE çalışanı kışkırtılmamış pet zarar edilir, evcil hayvan sahibi, yargılanır MS
/ R3 LE çalışanı unprovo- KED pet tarafından öldürülür. Hayvan, sahibi
yargılanır yok edilir MS / R4,.

LE çalışan provoke pet zarar edilir, LE çalışan eğitimli ve kıdeme
sonunda konur . Hiçbir eylem hayvan sahibine karşı alınan. LE çalışan
provoke pet tarafından öldürülür. Hayvan sahibi kovuşturmaya değil
yok edilir.
LE çalışanı kışkırtılmamış yerli hayvan tarafından yaralanmış.

Hayvan sahibi, yargılanır MS / R3. LE çalışanı kışkırtılmamış yerli hayvan
tarafından öldürüldü. Hayvan, sahibi takibat yapılan halledilmiş olur MS / R4,.
LE çalışan provoke Yurtiçi hayvan tarafından yaralandı, LE çalışan
eğitimli ve kıdeme sonunda konur . Hiçbir eylem Yurtiçi hayvan ve
sahibine karşı alınan. LE çalışan provoke Yurtiçi hayvan tarafından
öldürüldü. Yurtiçi hayvandır
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indirdi sahibi dava değildir.
Kışkırtılmamış vahşi hayvan acıyor ya LE çalışanı öldürür.

Hayvan imha edilir. Provoke vahşi hayvan LE çalışanı acıyor. Çalışan
eğitimli ve kıdeme sonunda alınır. Vahşi hayvan gitmesine izin edilir. Provoke
vahşi hayvan LE çalışanı öldürür. Hayvan imha edilir.

LE çalışanı şiddete taahhüt:
Hurt'ün diğerleri, boşalmış şerefsiz olduğunu MS / R4,. bir cisim kullanarak Acı (Kayış,
çubuk, silah) , Deşarj namussuzca MS / R5.
Uzun süreli zarar (Tekrar, işkence) , Deşarj namussuzca MS / R6,
LE çalışanı, kendini savunma diğerlerini acıyor councilling alır. Aşırı güç kullanma
istifaya sıralanır.

Hurt'ün Pet, Yurtiçi hayvan, vahşi hayvan, boşalmış şerefsiz olduğunu MS / R3. Pet, bir
nesne kullanarak Yurtiçi hayvan, vahşi hayvan, Hurts (Kemer, sopa, silah ..) , Deşarj
namussuzca MS / R4,.
Uzun süreli zarar (Tekrar, işkence) Pet, Yurtiçi hayvan, vahşi hayvan, MS / R5. kasıtlı
öldürür Pet, Yurtiçi hayvan (Sahiplerinin izni olmadan) , Vahşi hayvan (Ranger
değildir) , MS / R6,
nesnelere karşı şiddet (vandalizm) , , Boşalmış yüz kızartıcı MS /
R4, ( öder telafisi)
Öldürecek diğerleri, boşalmış onursuz, & dava olduğunu MS / R7.
Katil Polisler toplumu korumak için başarısız. fearfulness Onların bahane. korkaklarla,
Kolluk içinde katillere yer yoktur. Onları korumak Diğerleri MS / R7. Katil Polisler korumak
LE çalışanları dernek tarafından suçlu MS / R7,

Not! Yetişkin Shire / İl Rehab R1-7 geçerlidir.

SIFIR TOLERANS için KATİL Aynasızlar !!!
MAĞDURLAR arasında SUÇ -Prayer Anma Günü 2.4.7. Sayın 1GOD , En
güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli Oluşturan (1 st ad) Suç almak Adalet ve
tazminat Suç Yardım Kurbanlarının Kurbanlarını acı ve ağrıyı hafifletmek için İstedi
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Ben suç bitmeyen Evil Görkemi Yaşam & Afterlife cezalandırılır
sor cezalandırmak yardım etmeye söz 1GOD & İnsanlığın İyi
Bu dua Suç Günü Mağdurlarına kullanılır (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Her Saklama Guardian camiası 'Köy Koruma Topluluğu'
destekleyici yerel Emniyet olduğunu. Kayıt yasa
uygulayıcılarına yardım, raporlama, Gözlem! sivil tutuklama
gerekebilir. Bu sizin topluluk ailen için güvenli tutmak var, ...

hükümet
İnsanlarda ve hayvanların işkence, anti Evil olduğunu 1GOD , kabul edilemez. Yine
birçok hükümet teşvik veya buna izin. Çin, ABD, Suriye ile popüler .. işkence değiştirilir
& envolved herkes yargılanır izin Hükümet, MS / R6, .

Öldürme (Yürütme) ceza olarak kabul edilebilir değil! Birçok hükümet teşvik veya
buna izin. Öldürme .. Çin, Japonya, ABD, Endonezya, İran, Suriye, arasında popüler (Öldürülmesi)
ABD dış politikasının bir parçasıdır. Rusya siyasi rakiplerini öldürüyor.
öldürme değiştirilir & envolved herkes yargılanır izin Hükümet, MS / R7, .

Çin, ABD, ... yabancı politikasının bir parçası olarak sivil-savaşları teşvik. sakin yaşam için
Bu tehdit, Evil olduğunu, Anti 1GOD, kabul edilemez. Bu politikaya Ülkeler, kendi Hükümet
değiştirilir & tüm Hükümet üyelerinin sorumlu tutulacak MS / R7, .

Askeri
Askeri dış tehdide karşı toplumu korumaktır. Askeri saldırgan ama 'Defender' değildir. Askeri
mahkumları almaktır. Öldürmek pahasına kaçınılması gerekmektedir. Nakavt silahlar
kullanılır. Kendi nüfusa karşı hareket Askeri Teröristler vardır. MS / R7, Askeri bir
preemptif vuruşu kullanarak ya da 1 olduğu st haline işgal etmeye:

SAVAŞ - SUÇLULARLA : MS / R7, .
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Subaylar ve Astsubay en (Non Komisyonu Görevlisi) Ahlaki, sivil ve profesyonel liderlik
göstermek liderler. Askerler emirlere uymak. körü körüne emirlere Subaylar ve Astsubay
liderleri olmaya elverişsiz olan ve askerin indirgenen vardır.

emir ve kullanım Silahlar izleyin Subaylar ve Astsubay en: Kütle destruct- iyon kütle
öldürme, kütle çevreye zarar; Mahkumları insanları yürütmek; işkence insanlar,
mahkumlar; suçluların, boşaltıldıkları edilir, MS / R7, . boşaltıldığı kendi nüfusa karşı
askeri eylemde Teröristler olan Subaylar ve Astsubay en,
MS / R7, . İnvader işbirliği Memurları ve Astsubay en / işgalcinin, Hainler vardır MS / R7, . silahsız
savaşçı ya da sivil Evil korkaktır öldürmek Subaylar ve Astsubay en, MS / R7.

Kitle imha Silah kullanarak, kitle öldürme Silahlar kullanarak kitle Çevre hasar
Silahlar kullanarak tüm Savaş Suçları vardır!
Yukarıdaki tüm silah üretim biter. Depo alanları ve üretim tesisleri tahrip ve barışçıl
amaçlarla geri dönüştürülmektedir. Bu silahları geliştirmek Bilim adamları dava açılıyor, MS
/ R7, . & Stoklarına / veya kullanan ya da değiştirilmesi ve dava bu silahları kullanmaya
tehdit eden bir Hükümet, MS / R7, . bu silahların istifade Herhangi bir kişiye veya
kuruluşa, yargılanır MS / R7, .

MAĞDURLAR arasında SAVAŞ -Prayer Anma Günü 3.4.7. Sayın 1GOD
, En güzel Evren Sizin en mütevazı sadık bekçi-veli Oluşturan (1 st Savaş
Savaş-suçluları Invasions Görkemi kaldırılmış olduğunu sor kovuşturma
yardımcı olmak için söz veriyorum Savaş Mağdurlarının keder ve acıyı
hafifletmek İstedi adı) yardım ve Mağdurları için Topluluk yardım almak Sözü 1GOD
& İnsanlığın İyi

Bu dua Savaşı Günü Mağdurları kullanılır (CG Kalender) !

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
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Barış
Norveçli (Nobel) Barış Ödülü ... kaldırılması veya ayakta ordularının & barış kongre
tutma ve tanıtımı için azaltılması için, uluslar arası kardeşlik için en ya da en iyi işi
yapmış olacağım kişiye verilir. Bunlar, ABD Başkanı Barack Obama'ya Ödülü verildi.

Obama (Suikastçi, istilacı, işgalci savaş lordu, terörist lider dünyalar)
En aktif terörist zarar ve sivilleri öldürmek, terörize etmek onun 'CIA-Drones' gönderir (Çocuklar,
anneler, babalar ve yaşlı) Afganistan, Irak, Libya, Pakistan, Somali, Yemen' de, ... O
Somali'ye saldırması için Etiyopya, Kenya asker göndermek CIA sivili & kışkırtmak
huzursuzluk korku salan, Hükümetleri ment seçildi devirmeye çalışan Suriye İç savaş
başladı ...

Obama İsrail'in savaş suçlarını, suikastlar, Filistinlilerin soykırım destekler. O, Suudi
Arabistan savaş suçları, suikastlar, yemini soykırımını destekler ... Obama ABD Özel
Kuvvetler Assassins "Heroes" çağırır. Assassin 'Obama' yaptığı gibi prose- kesmesi
gerek psikotik korkakça Killers vardır MS / R7, .

ödüllendirme Obama tarafından Barış-ödülü, Norveçli en bu ödül sahte, aldatıcı
olduğunu gösterdi. aldatma, ARTIK SAHTE BARIŞ ÖDÜLÜ son! Obama
Yargılamak MS / R7, . !

Barış Bir soyut.
Şiddet tehdittir.
Durdurmak, 'Şiddet', Evde başlayın!
Toplumda, iş yerinde, eğlence, eğitim sırasında, evde Şiddet condoning, bu kuşak,
nesil ancak gelecek nesillere sadece bir tehlikedir. Çocuklar Çocuk geleceği yok,
toplumda, iş yerinde, eğlence, eğitim sırasında, evde Şiddet tasvip anne olması
gerekli. içinde, eğitim sırasında iş yerinde, evde Affetmeksizin Şiddet: Ebeveynler, izin
vermek veya sorumlu olan politikacılar hesap kaldırmak tutun
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eğlence, toplum içinde, politikacılar olsun: MS/ R7,

Şer yıl 1000 Bittiği geliyor.
İYİ OL EVIL CEZALANDIRMA

Son
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