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Geen Geweld Concept
GEWELD IS NOOIT EEN OPLOSSING

De Bewaarder Guardians ' Geweld Concept' streeft ernaar om mensen te keren van een
bedreiging voor andere mensen en de gemeenschap. In een niet-gewelddadige 'Bewaarder'
van 1GOD's creaties! Zijn 'niet-gewelddadige' begint thuis omvat vrienden buren en
gemeenschap.
Geweld begint met het ongeboren. Gewelddadige omgeving in-nog steeds een eigen- ensity tot geweld
voor de rest van het leven. De neiging tot geweld moet een trigger gewelddadig te schakelen. triggers: Alcohol,
woede, contact- sport, angst, vecht-sport, onwetendheid, vernedering, gebrek aan empathie,
geestverruimende stof, peer-druk, provocatie, gewelddadige videospelletjes, gewelddadige
video-games, ...

Een ongeboren blootgesteld aan mama en papa mondeling elkaar te misbruiken. Leren dat het goed is om
verbaal misbruik en zal dus later in het leven te doen. Een ongeboren blootgesteld aan mum fysiek gekwetst
door vader. SHE pasgeboren zal later in het leven te verduren fysieke mishandeling door HE. HE New Born
zal denken dat het goed om SHE kwetsen. Een ongeboren blootgesteld aan het drinken mum, roken met
behulp van geestverruimende stoffen. Deze nieuwe geboren gaat gezondheidsproblemen en zeer
waarschijnlijk verslaafd te worden.

Zorgen voor ongeboren en pasgeboren niet zijn blootgesteld aan alcohol, geest alte- ring stoffen,
fysieke en / of verbaal geweld. Is de beste bijdrage aan het voorkomen van geweld. Om dit te
bereiken Ouders moeten worden opgeleid
(Vóór en tijdens het ouderschap) tot verslaving en misbruik van welke aard dan ook te vermijden.

Een gemeenschap die leven met en niet in het
bezit 'Violence' verantwoordelijk. Zullen ' Doden'!
Het doden van een persoon
een bedreiging voor alle mensen en een
belediging voor 1GOD !!!

Persoon, organisatie, de regering heeft niet het recht
om te doden!
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ONGEBOREN
Ongeboren menselijke gaan leven bij de conceptie.

Conception is wanneer de SHE ei banden met de HE
sperma. Nooit is een mens dichter bij GOD als dan op dit
moment. Een wonder van de schepping.

Geweld tegen de Ongeboren. Is geweld tegen de Ongeboren, mens-vriendelijke & beledigend 1GOD . Het kwetsen
van een ongeboren is een misdaad. Accidental kwaad: MEVROUW / R3 Opzettelijke kwaad: MEVROUW / R4

Het doden van een ongeboren is een misdaad. Accidental doden: MEVROUW / R5 Opzettelijke doding een
'Execution' waardoor beëindiging (Abort) zwangerschap:

MEVROUW / R7 Er zijn 2 soorten van abortus gelegaliseerd (Immorele wet) & onwettig (Straf) .

gelegaliseerde (Immorele wet) slachten van ongeboren. Politicus creëren im- morele wet. Publiek-administrators
(Rechter) , Medical persoonlijke en priv- aten aannemers (Huurmoordenaars) implementeren
immoreel Law. Al deze 'Killers' worden vervolgd: MEVROUW / R7

Illegale, corrupt crimineel. Medical persoonlijke, private contractors, organisaties en individuen te
slachten een ongeboren mens. Al deze worden vervolgd: MEVROUW / R7

Mum waarom heb je me vermoorden?

Ik wilde leven & Love You!
MOET DOEN :
Sluiten 'Abortus-Clinics.
Vervolgen eigenaren, exploitanten en personeel, MEVROUW / R7 ! Wetten moeten mogelijk worden met
terugwerkende kracht. Geen SCHULDIG moet Rehabilitation ontsnappen!

gelegaliseerde (Immorele wet) Abortus Ends! Immorele wet wordt geannuleerd.

Elke regering dat schept of staat Abortus wordt vervangen en al haar leden krijgen MEVROUW /
R7 !
Bidden! Vragen 1GOD om abortussen verantwoording in Life & Afterlife te houden!

SCHANDE> SHUN> aborteur
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Aborteur moeders. Ongeschikt zijn moeders. Ze verliezen alle rechten op hun kinderen (GEEN
CONTACT) .

Bescherm kinderen van abortussen !!!!!!!
ZERO TOLERANTIE op abortus
KIND
Pasgeboren tot 14 jaar, een kind. Een klap met de open hand van de ouders is goed
ouderschap. Smakken door niet-ouder geweld. MEVROUW / R2
Het slaan van een kind door de ouders of anderen is geweld, MEVROUW / R3. Gebruikmakend van een voorwerp (Riem,
stick, wapen ..) op een kind is een aanval (Niet zelfverdediging) ,
MEVROUW / R4. Molesteren van een kind, MEVROUW / R5. Paren met een kind is een ernstig misdrijf, MEVROUW
/ R7.
Het doden van een kind is een misdaad. Accidental doden: MEVROUW / R5 Zelfverdediging:
MEVROUW / R3 Opzettelijke, gepland doden (uitvoering) : MEVROUW / R7
Kind is gekwetst door niet-uitgelokte huisdier, wordt huisdier eigenaar in rekening gebracht
MEVROUW / R3 Kind is gedood door niet-uitgelokte huisdier. huisdier eigenaar wordt
vervolgd, huisdier wordt vernietigd MEVROUW / R4 Kind is gekwetst door uitgelokt huisdier,
is kind berispt. Er mag geen actie ondernomen tegen huisdier eigenaar. Kind is gedood door
uitgelokt huisdier. Pet is vernietigd, is de eigenaar niet vervolgd.

Kind is gekwetst door niet-uitgelokte huisdier. Eigenaar van het dier wordt
vervolgd, MEVROUW / R3 Kind is gedood door niet-uitgelokte huisdier.
Huisdier wordt vernietigd eigenaar wordt vervolgd, MEVROUW / R4 Kind
is gekwetst door uitgelokt Huisdier, is kind berispt. Er mag geen actie
ondernomen tegen Huisdier eigenaar. Kind is gedood door uitgelokt
huisdier. Huisdier wordt vernietigd eigenaar wordt niet vervolgd.

Uitgelokte wild dier pijn of doodt kind. Dier wordt vernietigd. Uitgelokt
wild dier pijn doet kind. Kind is berispt. Wild dier los te laten. Uitgelokt
wild dier doodt kind. Wild dier wordt vernietigd.
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Kind (0-7) jaar pleegt geweld (Mishandeling, moord, vandalisme) : Kind is berispt, ouders en
opvoeders te voeden het. Ouders betalen een volledige vergoeding .

kind ( 8-14) jaar pleegt geweld:
anderen Hurt's, MEVROUW / R3 ( zelfverdediging MS / R1) .
Pijn gebruikmakend van een voorwerp (Riem, stick, wapen ..) MEVROUW / R4 ( zelfverdediging MS / R2) langdurige
pijn (Herhalen, marteling) , MEVROUW / R5.

Hurt's Pet, Nationale dier, wild dier, MEVROUW / R2 .
Hurts huisdier, binnenlands dier, wild dier, met behulp van een object (Riem, stick, wapen ..) MEVROUW / R3 . Pro-Longed
pijn (Herhalen, marteling) MEVROUW / R4 .

Kill de anderen, MEVROUW / R7 ( ongeluk zelf defensie MS / R4) .

Kill's Pet, Nationale dier, wild dier, MEVROUW / R5 ( ongeval, zelf
defensie MS / R3) .
Geweld tegen voorwerpen (vandalisme) , MEVROUW / R4 ( ouders betalen

een vergoeding) .
Notitie! Teenage Shire Rehab R1-7 is van toepassing.

Kind mag geweld kijken (Contact sport, vechten sporten, andere gewelddadige entertainment, gewelddadige
video ..) persoon die het mogelijk maakt kinderen om naar te kijken geweld wordt vervolgd, MEVROUW / R2. Kind
neemt deel in contact sport, strijd sport en speelt gewelddadige video en / of andere gewelddadige games.
Persoon dat kind maakt het mogelijk om deel te nemen en / of afspelen van geweld krijgt MEVROUW /
R3. Kind is gegeven wapens, speelgoed of echt. Persoon geven en / of te laten zien hoe speelgoed wapen te
gebruiken, wordt vervolgd MEVROUW / R4. Persoon geven en / of laat zien hoe echt wapen te gebruiken,
wordt vervolgd MEVROUW / R7.

Elk lid van de Gemeenschap heeft een civiele en morele plicht om elk kind in de
gemeenschap van 'Violence' te beschermen!

JEUGD
Jeugd VGM 15-17 jaar, een HE 15 tot 18 jaar. Een klap met de open hand door een ouder is
goed ouderschap. Smakken door niet ouder is geweld. MEVROUW / R2

Het slaan van een jeugd door ouders of anderen is geweld, MEVROUW / R3. Gebruikmakend van een voorwerp (Riem,
stick, wapen ..) op een jeugd is een aanval (Behalve zelfverdediging) , MEVROUW / R4. Molesteren van een jeugd
is een misdaad MEVROUW / R4. Mating
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tussen Youth is een misdaad, MEVROUW / R3. Een SHE om zwanger te raken als gevolg van deze misdaad,
Jeugd verantwoording, MEVROUW / R4. Volwassen paring met een jeugd is een misdaad, MEVROUW / R5. Een
SHE om zwanger te raken als gevolg van deze misdaad, volwassen wordt, MEVROUW / R6.

Het doden van een jeugd is een misdaad. Accidental doden: MEVROUW / R5 Zelfverdediging:
MEVROUW / R3 Opzettelijke, gepland doden (uitvoering) : MEVROUW / R7
Jeugd wordt gekwetst door niet-uitgelokte huisdier, wordt huisdier eigenaar in rekening gebracht
MEVROUW / R3 Jeugd wordt gedood door niet-uitgelokte huisdier. Pet wordt vernietigd
eigenaar wordt vervolgd, MEVROUW / R4. Jeugd wordt gekwetst door uitgelokt huisdier, wordt
de jeugd opgeleid via MEVROUW / R1. Er mag geen actie ondernomen tegen huisdier
eigenaar. Jeugd wordt gedood door uitgelokt huisdier. Pet wordt vernietigd eigenaar wordt
niet vervolgd.

Jeugd wordt gekwetst door niet-uitgelokte huisdier. Huisdier eigenaar wordt
vervolgd, MEVROUW / R3. Jeugd wordt gedood door niet-uitgelokte huisdier.
Huisdier wordt neergezet eigenaar wordt vervolgd, MEVROUW / R4. Jeugd
wordt gekwetst door uitgelokt huisdier, is de jeugd opgeleid, MEVROUW / R1.
Er mag geen actie ondernomen tegen Huisdier & eigenaar.

Jeugd wordt gedood door uitgelokt Huisdier. Huisdier wordt neergezet
eigenaar wordt niet vervolgd.
Uitgelokte wild dier pijn of doodt de jeugd. Dier wordt vernietigd. Uitgelokt
wild dier pijn jeugd. Jeugd wordt berispt. Wild dier los te laten. Uitgelokt
wild dier doodt Youth. Wild dier wordt neergezet.

Jeugd pleegt geweld:
anderen Hurt's, MEVROUW / R3 ( zelfverdediging MS / R1) .
Pijn gebruikmakend van een voorwerp (Riem, stick, wapen ..) MEVROUW / R4 ( zelfverdediging MS / R2) langdurige
pijn (Herhalen, marteling) , MEVROUW / R5.

Hurt's Pet, Nationale dier, wild dier, MEVROUW / R3 .
Hurts huisdier, binnenlands dier, wild dier, met behulp van een object (Riem, stick, wapen ..) MEVROUW / R4 . langdurige
pijn (Herhalen, marteling) MEVROUW / R5 .

Kill de anderen, MEVROUW / R7 ( ongeluk zelf defensie MS / R4) .

Kill's Pet, Nationale dier, wild dier, MEVROUW / R6 ( ongeval, zelf
defensie MS / R3) .
Geweld tegen voorwerpen (vandalisme) , MEVROUW / R5 ( ouders betalen ½

compensatie, jeugd dankt andere ½) .
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Notitie! Juvenile Shire / Provinciale Rehab R1-7 is van toepassing.
Jeugd is toegestaan om geweld te kijken (Contact sport, vechten sporten, gewelddadige video ..) . Persoon die het
mogelijk maakt de jeugd om naar te kijken geweld krijgt MEVROUW /

R3. Youth participeert in contact sport, vecht sport en speelt gewelddadige video en / of andere
gewelddadige-games. Persoon die het mogelijk maakt de jeugd om deel te nemen en / of play geweld wordt
vervolgd, MEVROUW / R4. Jeugd wordt gegeven wapens, speelgoed of echt. Persoon die en / of het tonen van
hoe speelgoed wapen te gebruiken, wordt vervolgd MEVROUW / R6. Persoon geven en / of laat zien hoe echt
wapen te gebruiken, wordt vervolgd MEVROUW / R7.

Volwassen

Adult een SHE 18-63 jaar, een HE 19-63 jaar.
Het kwetsen van een volwassene is geweld, MEVROUW / R3.
Gebruikmakend van een voorwerp (Riem, stick, wapen ..) is een aanval, MEVROUW / R4.
Molesteren van een volwassene is een misdaad MEVROUW / R3.
Mating zonder toestemming is een misdaad (Verkrachting) , MEVROUW / R4.

Volwassen paring, het overtreden 'Holy huwelijk contract' is een misdaad
(Overspel, emotionele mishandeling) , MEVROUW / R4 ( geen kinderen) R5 ( kinderen) .

EEN dults paring zonder een 'heilige huwelijk contract' of 'Companion Contract', dienen te
worden behandeld als de 'Trash' ze zijn.
Het doden van een volwassene een misdaad. Zelfverdediging: MEVROUW / R3 Accidental doden: MEVROUW
/ R5 ( Gezondheid & Veiligheid) . Opzettelijke, gepland doden (uitvoering) : MEVROUW / R7
Adult wordt gekwetst door niet-uitgelokte huisdier, huisdieren eigenaar krijgt MEVROUW / R3
Volwassene wordt gedood door niet-uitgelokte huisdier. Huisdier is neergezet eigenaar
krijgt, MEVROUW / R4. Adult wordt gekwetst door uitgelokt huisdier, wordt volwassen
opgeleid via MEVROUW / R1. Er mag geen actie ondernomen tegen huisdier eigenaar. Volwassene
wordt gedood door uitgelokt huisdier. Huisdier is neergezet eigenaar wordt niet vervolgd.
Adult wordt gecremeerd.

Adult wordt gekwetst door niet-uitgelokte huisdier. Eigenaar van het dier krijgt MEVROUW
/ R3. Volwassene wordt gedood door niet-uitgelokte huisdier. Huisdier wordt
neergezet eigenaar krijgt MEVROUW / R4 Adult wordt gekwetst door uitgelokt
huisdier, wordt volwassen opgeleid, MEVROUW / R1 Er mag geen actie ondernomen
tegen dieren of eigenaar. Volwassene wordt gedood door uitgelokt Huisdier. Animal
wordt neergezet. Eigenaar is niet in rekening gebracht. Adult wordt gecremeerd.
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Uitgelokte wild dier pijn of doodt Adult. Dier wordt vernietigd.
Uitgelokt wild dier pijn doet Adult. Adult wordt opgeleid via MEVROUW / R1.

Wild dier los te laten. Uitgelokt wild dier doodt Adult. Wild dier wordt vernietigd. Adult
wordt gecremeerd.

Adult pleegt geweld:
anderen Hurt's, MEVROUW / R4. Pijn gebruikmakend van een voorwerp (Riem, stick, wapen ..)
MEVROUW / R5. langdurige pijn (Herhalen, marteling) , MEVROUW / R6.

Hurt's Pet, Nationale dier, wild dier, MEVROUW / R3. Hurts Pet, Dom- Binnenlands dier, wild dier, met
behulp van een object (Riem, stick, wapen ..) MEVROUW /

R4. langdurige pijn (Herhalen, marteling) van Pet, Huisdier, wild dier, MEVROUW / R5.
Kill de anderen, MEVROUW / R7 ( zelfverdediging MS / R4) . Kill's Pet, Nationale dier, wild dier, MEVROUW
/ R6 ( is niet van toepassing Vet, Butcher, Ranger) .

Geweld tegen voorwerpen (vandalisme) , MEVROUW / R4 ( schadevergoeding's) .
Notitie! Volwassen Shire / Provinciale Rehab R1-7 van toepassing is.
Adult is niet om naar te kijken en / of afspelen van geweld (Contact sport, vecht-sport, gewelddadige games,
gewelddadige video. .) Shire sluit alle faciliteiten die laten zien of toestaan deel te nemen aan het geweld. Adverteerders,
promotors, sponsors van gewelddadige sport, entertainment, games, ... zijn gesloten en vervolgd, MEVROUW

/ R7 . Gewelddadige games, video zijn verwijderd, gewist, verscheurd, door Shire zonder
compensatie.

Private wapenbezit eindigt. Particulier bezit wapens (Echte,
replica, speelgoed) in beslag genomen zonder compensatie en
vernietigd.
Illegaal wapenbezit (Echte, replica) is een bedreiging voor de
gemeenschap, een misdaad, MEVROUW / R7.

Senior
Senior een SHE 63 jaar +, een HE 63 jaar +. Adult regels gelden voor Senior slachtoffers en
daders.

gangs
2 of meer personen (Kinderen, jongeren, volwassenen, senioren) samen te komen om geweld te
plegen zijn een bende. Gang geweld is laf, een bedreiging voor de gemeenschap. Bendeleden
schuldig door associatie (Deelnemingen, kijken, er niet is) .
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Pijn doen (Met of zonder wapen) een slachtoffer is een misdaad: huisdier, huisdier, wild dier, MEVROUW
/ R5 voor elk lid van de troep. Kind, de jeugd, volwassen, oudste, MEVROUW / R6 voor elk lid van de
troep.

Killing (Met of zonder wapen) een slachtoffer is een misdaad: huisdier, huisdier, wild dier, MEVROUW
/ R6 voor elk lid van de troep. Kind, de jeugd, volwassen, oudste, MEVROUW / R7 voor elk lid van de
troep.
Geweld tegen voorwerpen (vandalisme) , MEVROUW / R4 ( schadevergoeding's)

geldt voor elke Lid van de troep (Schuldig door associatie) .

pesten
Agressief te misbruiken, intimiderend, anderen te domineren is pesten.

Succesvolle pesten wordt een repedative verslaving. pesten
(Emotionele mishandeling) begint met intimitation en zich kan ontwikkelen tot aanval.

Bully is meestal omringen zich met ongelukkige lafaards. Ze worden een bende. Bully
& bende geworden schuldig door associatie.
Indimidation, MEVROUW / R1 . Gevaren, MEVROUW / R2 . Kwetsen of doden , individueel kind / jeugd /
Adult / Senior . Gang regels gelden.

Vervoer
vervoerbedrijf Bully's (Lucht, land, zee) :
Burnout, afsnijden, staart gating, wheelies, extra luid, MEVROUW / R1 +
voertuig & licentie worden vastgehouden gedurende 1 maand.
Te hard rijden, racen, MEVROUW / R2 + voertuig & licentie worden vastgehouden gedurende 2 maanden.

ingeklemd (Voertuigen die op elke zijde, belemmeren slachtoffer het veranderen van rijstrook of
wentelen) , MEVROUW / R3 + voertuig (Gemalen) En verliest alle transport licenties voor 10 jaar.

Hostaged (Ingeklemd + voertuigen voor en achter) , MEVROUW / R3 + voertuig

(Gemalen) En verliest alle transport licenties voor 10 jaar.
Gedwongen van de weg: MEVROUW / R 3+ voertuig (Gemalen) verliest licentie voor altijd.

Iemand wordt gekwetst, MEVROUW / R 4 + voertuig (Gemalen) verliest licentie voor altijd.

Iemand wordt gedood , MEVROUW / R 5 + voertuig (Gemalen) verliest licentie voor altijd.

Transport met Bullbar is een wapen. High performance vervoer is een wapen. SUV
transport is een wapen. Wapen regels gelden.

8

1GOD's Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn!
14.12.2.1 N-bij-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

Gedrag / geestverruimende stoffen
Alcohol-gerelateerd geweld, MEVROUW verdubbeld (X2) .

Gedrag / geestverruimende kruiden en / of stoffen / drugs gerelateerde geweld, MEVROUW verdrievoudigd
(X3) .

Beide alcohol + Gedrag / geestverruimende kruiden en of stoffen drugs
MEVROUW wordt vervijfvoudigd (X5) .

Contact Sports
Contact Sports moedigen pesten (intimideren) , verwondingen (Verlammende, overlijden) ,
Thuggishness & Crime (Mishandeling, moord) . Professional Contact Sports ook eens
vreemdgaan (Wedden, erkenning, titel, trofee) , commercie (Duur auteursrechtelijk producten) ,
Body & mind veranderen drugsmisbruik (Behoefte om te winnen, peer pressure, sponsors) .
Contact Sports zijn verdeeld tussen team en individuele wedstrijden.
Notitie! Geen wapens worden gebruikt.

Contact Sport is entertainment, concurrerende, elitair is er maar 1
winnaar. Concurrerende, elitair creëert Apartheid. Een winnaar wordt
overladen met acolieten, glorie, prijzen, geld, wordt verafgood (False) aanbeden
(Gereserveerd voor 1GOD) . Looser (S) is (zijn) uitgejouwd, beledigd,
gezworen bij, bespuwd, bekogeld met vuilnis, zonder vrienden en
gemeden. Professional Contact Sports commercie
(Weddenschappen, media, eigenaars, sponsors) zijn corrupt en crimineel.
Contact Sports end.

Contact Sports nodig doel build infrastructuur en faciliteiten, het verspillen
van de communautaire middelen en het creëren van community (langetermijn)
schuld. Deze faciliteiten zijn energieverspillers & vervuilers. Zij staan
onder gebruikt en hoge onderhoudskosten. Ze creëren garbage

(Veel) , Verkeerschaos (verontreiniging) & Afval Police tijd.

Team Contact-Sports:
Voetbal: Amerikaans (Rooster) , Australisch (Aussie regels) , Gaelic, Rugby League,
Rugby Union, ...

Hockey: Ball, Field, Ice, Inline, Polo, Roller, Street, ~ Lacrosse
Handbal ~ Waterpolo ~
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Individuele Contact-Sports:
Boksen: Boksen, Bare knokkel, Kick, Musti-Yuddha, Straat-vechten, ...
Vechtsporten: Ju-Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...
Worstelen: Worstelen, Sumo, ...
Contact-Sports gebruiken fysieke impact geweld opzettelijk of incidenteel.
Dit resulteert in pijn, verwondingen, soms verlammende of de dood. Omdat
het plan maakt ze een misdaad, 'Gepland Assault' MEVROUW / R4 Als
de gewonde sterft, 'Gepland Killing' MEVROUW / R7 . Teamleden, Coach
zijn schuldig door associatie.

Bad-Media, Bad-Schools & Bad-Ouders opgemaakt Contact Sport deelnemers (Bully's, Thug's die
elkaar mishandelen) als rollmodels aan kinderen en jongeren. Als gevolg daarvan kinderen en
jongeren denken dat het goed is om te pesten, kwetsen of verwonden anderen. Het gebruik en de
aanvaardbaarheid van 'geweld' begint met Contact-Sports. Non-violence betekent,

'NO Contact-Sports'.
Contact-Sports worden gebruikt door Woekerhandel Media, Sponsors om reclame te maken en
de markt voor verslavingen: Alcohol, Gokken, Winkelen, Roken, fast-food, gadgets ... Gokken,
drugsmisbruik en egoïstisch elitair Atleten leiden tot bedrog en corruptie. Reclame en marketing
leidt tot uitbuiting van goedgelovige.

Ventilatoren / Toeschouwers die genieten van het kijken pesten, verdierlijking, thuggery pijn,
letsel, dood ... Ziek !!! Zij zullen ook genieten van u en uw familie te lijden, vrij blijven van hen. Gezien
de juiste conditie deze Fans zullen gewelddadig, ze denken dat geweld tegen anderen is
aanvaardbaar.

Regering die Contact Sport toelaat wordt verantwoordelijk gehouden, vervangen. Regering dat de
gemeenschap te zetten in de schulden Contacteer Sport vergemakkelijken zijn aansprakelijk met hun
rechten en eigen vermogen aangehouden om deze schuld terug te betalen! Wedden, Media & Sponsors
worden gemeden. Schuldig aan misdaden (Assault, Killing ..) door het bevorderen en te profiteren van de
criminaliteit, worden vervolgd! Particuliere eigendom van Contact Sports wordt geannuleerd alle rechten en
activa in beslag worden genomen zonder compensatie!
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Opvoeders zijn uit te leggen aan hun geleerden dat Contact Sport strijders zijn niet rolmodellen. Deze
strijders zijn pestkoppen, misdadigers, criminelen, .. ze worden gemeden. Opvoeders die toestaan of
wetenschappers aan te moedigen om deel te nemen bij Contact-Sport worden verwijderd uit
Education.
Ze zijn ook aansprakelijk voor eventuele blessures Scholars ontvangen.

Ouders leggen aan hun kinderen die Contact Sport strijders zijn niet rolmodellen en worden
gemeden. Ouders die toestaan of hun kinderen aan te moedigen om deel te nemen aan Contact
Sport zijn onverantwoordelijk. Ouders moeten worden heropgevoed. Ouders recidiveren, los van de
kinderen.

Nultolerantie Sport Contact
Fight - Sport
Strijd (Gevecht) Sport Entertainment is een concurrerende contactsport. 2 of
meer soldaten vechten elkaar gesimuleerde of werkelijke bestrijden. Strijders
kunnen worden ingeschakeld. Combat is het doel van het verwonden,
verminken en / of het doden van een mens als entertainment voor demente
fans.
Gesimuleerde of echte gevecht entertainment wordt
gepresenteerd door zieke mensen en bekeken door
zieke mensen. Elke persoon die onder mensen
gewond of gedood heeft psychiatrische hulp.

Fight-technieken: Boogschieten , Bare Knuckle boksen , Battlefield-Sport, Boksen,
Schermen, Jiu-Jitsu, Karate, Kendo, Kenpo, Kickboksen, Kung Fu, Iron-fist, Martial
Arts, Mixed & Traditionele Martial Arts, Muay Thai, shoot-vechten, schieten,
Stick-Vechten, Zwaard aanbinden, Taekwondo, ... Fight-wapens:

Axe, Bow, Brass-knokkels, Kruisboog, Gebogen-zwaard, Dagger, degen, folie, Mace,
Nunchakus, pistool, geweer, Saber, Short-zwaard, Shotgun, Stick, Straight-zwaard, Tekko,
Tiger-klauw, ...
Battlefield Sports is de strijd entertainment business geïnspireerd door gewelddadige videogame
franchises. Het heeft als doel om te doden. Dit entertainment is virtueel, maar niet echt. Te willen
doden een andere persoon is immoreel.
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Shun deze entertainment. Einde Battlefield Sports. Einde gewelddadige videospelletjes.

Strijd (Bestrijding) Sports gemeden & gesloten.
Alle Fight-Sport Training & Evenementenhallen worden gesloopt en gerecycled

(Cluster woningen, SMEC, Market-Gardens ..)

Fight-Sport strijders worden gemeden en hun platen verwijderd. Ouders zijn om uit te
leggen aan hun kinderen die strijd Sport strijders zijn niet rolmodellen en worden
gemeden.
Opvoeders zijn uit te leggen aan hun geleerden dat Fight Sport strijders zijn niet
rolmodellen en worden gemeden. Regering dat Fight ondersteunt (Gevecht) Sport
Entertainment wordt vervangen & vervolgd MEVROUW / R7

Strijd (Gevecht) Sport Entertainment Advertisers' Promotors & Sponsors moeten
worden gemeden en vervolgd, MEVROUW / R7 !!!

Nultolerantie SPORTS VECHTEN
digitaal entertainment
Digital geweld is een bedreiging voor de zwakke, beïnvloedbare geesten. Brain wassende deze
geesten tot geweld accepteren verdovende hun geweten.

Digital geweld is niet aanvaardbaar, omdat het stimuleert de werkelijke geweld.

Digitale geweld onderdeel van Digital Entertainment (Games, films, video, opslag, TV ...) produktieonderbreking.
Bestaande kopie worden verwijderd, gewist, verscheurd, .. Digital geweld producenten, schrijvers,
regisseurs, animators, acteurs, marketeers, retailers worden vervolgd, MEVROUW / R7. TV-stations
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Internetsites die aantonen 'Violent' entertainment verliezen hun licentie en zijn gesloten.

Weapons
alleen External (Leger) & Intern (Politie) Government Security staat mag hebben of gebruik maken
van wapens. Het geven en / of verkoop van wapens aan niet-regering met inbegrip van particuliere
beveiliging, burgers, gunclubs, jagers, pistolclubs, geweer verenigingen, .. is een bedreiging voor de
gemeenschap, een misdaad, MEVROUW / R7.

Sommige mensen hebben wapens omdat ze van plan om ze te gebruiken. Andere mensen hebben wapens
te intimideren, maar niet van plan om ze te gebruiken om te schaden en te doden. Beide uiteindelijk met
behulp van hun wapen zou een situatie ontstaan, angst, woede, provocatie, .. In dit soort situaties konden ze
geen wapens gebruiken als niet beschikbaar waren. Het bezitten van of het hebben van een wapen en het
gebruik ervan aan hun lot van een dreigende of vermeende aanval is niet zelfverdediging. Het is willfull
geweld (Pijn, kill) , Nodig 'Revalidatie'.

Elk object gewend aan mensen, dieren verwonden of te doden, ... is
een wapen. Wapens worden ingedeeld in degenen die een
projectiel los (Pijl, kogel, pijltje, pellets ..) & die (Ax, club, mes ..) dat
niet doen.
Een grote bedreiging voor de gemeenschap zijn
Knife fetisjisten & Gun freaks.
Ze moeten worden ontwapend en gekooid,
MEVROUW / R7.

Knife fetisjisten kan niet naar huis verlaten zonder iets te scherp en puntig.
Hun redenen voor het dragen van een wapen: controle, angst, peer pressure, macht, bescherming,
zelfverdediging, om respect af te dwingen. Een Mes fetisjist is veel meer kans om aan de slag gestoken
wanneer deze is ingeschakeld. Mes fetisjisten zijn een gemeenschap-bedreiging, MEVROUW / R7.

Gun freaks kan niet leven zonder te weten dat ze een pistool. Hun redenen voor
het dragen van een wapen: controle, angst, peer pressure, macht, bescherming,
zelfverdediging, om respect af te dwingen. A Gun buitenissig is veel meer kans
om schot te krijgen wanneer deze is ingeschakeld. Gun freaks zijn de grootste
gemeenschap bedreiging. Vervolg hen, te ontwapenen hen kooi hen, MEVROUW
/ R7.
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Gun clubs, pistool clubs, geweer verenigingen, jacht lodges, .. worden stilgelegd. Hun
munitie, wapens, worden vernietigd, schietbanen worden gesloopt. , Bestuurders,
werknemers, krijgen MEVROUW / R7.
Regering dat pistool het mogelijk maakt freaks hun clubs & verenigingen wordt vervangen. Alle
leden van die regering worden vervangen & vervolgd,
MEVROUW / R7. Grondwetten dat pistool freaks laten worden herschreven met behulp van de 'Wetgever
Manifest'.

NULTOLERANTIE naar
GUN freaks & MES fetisjisten
Politie
(Cops, Marshall, Politie, Sentinel, Sheriff)
Politie (LE) is onafhankelijk, Onderzoek, Guide, Protect & afdwingen. De gemeenschap
verwachten Law Enforcement zonder aarzeling voor hun gezondheid en leven in gevaar brengen. Law-Enforcement
verwachten steun van de gemeenschap en respect.

Het kwetsen van een werknemer LE is een misdaad, MEVROUW / R5.
Gebruikmakend van een voorwerp (Riem, stick, wapen ..) is een aanval, MEVROUW / R6.

Accidental doden (Gezondheid & Veiligheid) MEVROUW / R5.

opzettelijke doden (Moord, uitvoering) : MEVROUW / R7
werknemer LE wordt gekwetst door niet-uitgelokte huisdier, wordt huisdier-eigenaar
vervolgd, MEVROUW / R3 werknemer LE wordt gedood door unprovo- ked huisdier. Pet
wordt vernietigd eigenaar wordt vervolgd, MEVROUW / R4.
werknemer LE wordt gekwetst door uitgelokt huisdier, is LE werknemer opgeleid & put aan
het eind van anciënniteit . Er mag geen actie ondernomen tegen huisdier eigenaar. werknemer
LE wordt gedood door uitgelokt huisdier. Pet wordt vernietigd eigenaar wordt niet vervolgd.

werknemer LE wordt gekwetst door niet-uitgelokte huisdier.
Eigenaar van het dier wordt vervolgd, MEVROUW / R3. werknemer LE wordt
gedood door niet-uitgelokte huisdier. Dier wordt neergezet eigenaar wordt
vervolgd, MEVROUW / R4. werknemer LE wordt gekwetst door uitgelokt Huisdier,
is LE werknemer opgeleid & put aan het eind van anciënniteit . Er mag geen
actie ondernomen tegen Huisdier & eigenaar. werknemer LE wordt gedood door
uitgelokt Huisdier. Huisdier is
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neergezet eigenaar wordt niet vervolgd.

Uitgelokte wild dier pijn of doodt werknemer LE.
Dier wordt vernietigd. Uitgelokt wild dier pijn doet werknemer LE. Werknemer
is opgeleid & put aan het eind van anciënniteit. Wild dier los te laten. Uitgelokt
wild dier doodt werknemer LE. Dier wordt vernietigd.

LE werknemer pleegt geweld:
anderen Hurt is oneervol ontslagen, MEVROUW / R4. Pijn gebruikmakend van een voorwerp (Riem,
stick, wapen) dishonourable is ontladen, MEVROUW / R5.

langdurige pijn (Herhalen, marteling) dishonourable is ontladen, MEVROUW / R6
LE werknemer doet pijn anderen in zelfverdediging, krijgt councilling. Het gebruik van buitensporig geweld
wordt bevolen om af te treden.

Hurt's Pet, Nationale dier, wild dier, is oneervol ontslagen, MEVROUW / R3. Hurts huisdier,
binnenlands dier, wild dier, met behulp van een object (Riem, stick, wapen ..) dishonourable is
ontladen, MEVROUW / R4.
langdurige pijn (Herhalen, marteling) van het huisdier, huisdier, wild dier, MEVROUW / R5. opzettelijke
kills Huisdier, Huisdier (Zonder eigenaren toestemming) , Wild dier (Geen Ranger) , MEVROUW /
R6
Geweld tegen voorwerpen (vandalisme) , dishonourable ontladen, MEVROUW /

R4 ( compensatie betaalt)
Kill de anderen, is oneervol ontslagen, en vervolgd, MEVROUW / R7.
Killer Cops niet aan de gemeenschap te beschermen. Hun excuus van angst. Er is geen plaats voor
lafaards, moordenaars in Rechtshandhaving. Anderen die hen te beschermen, MEVROUW / R7. LE
werknemers dat Killer Cops beschermen zich schuldig door associatie MEVROUW / R7

Notitie! Volwassen Shire / Provinciale Rehab R1-7 is van toepassing.

NULTOLERANTIE naar KILLER COPS !!!
SLACHTOFFERS van MISDRIJF -Gebed Herdenkingsdag 2.4.7. Geachte 1GOD , Maker
van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe bewaarder-voogd (1 st name) wenst de angst en
pijn van de slachtoffers van misdrijven Help slachtoffers van misdrijven krijgen Justice &
compensatie te verlichten
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Ik beloof om te helpen straffen misdaad oneindige Stel dat het kwaad
wordt gestraft in Life & Afterlife voor de glorie van 1GOD & de Goede van
de Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt op slachtoffers van misdrijven Day (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Elke Bewaarder Guardian gemeenschap is een 'Neighborhood Watch
Gemeenschap' het ondersteunen van lokale Rechtshandhaving. Observeren,
opname, rapportage, het bijstaan van wetshandhaving! Het kan zijn dat de
civiele arrestaties te verrichten. Het is uw gemeenschap het veilig te
houden voor uw familie, ...

Regering
Marteling van mens en dier is Kwaad, Anti 1GOD , niet acceptabel. Toch zijn er veel overheden
aanzetten tot of laten gebeuren. Populair bij China, de VS, Syrië .. Regering die het mogelijk maken
marteling worden vervangen en iedereen envolved wordt vervolgd, MEVROUW / R6 .

Killing (Uitvoeren) als straf is niet aanvaardbaar! Veel overheden aanzetten tot of laten
gebeuren. Populair bij China, Japan, de VS, Indonesië, Iran, Syrië, .. Killing (moord) maakt
deel uit van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Rusland vermoordt politieke
tegenstanders.
Regering die het mogelijk maken het doden worden vervangen en iedereen envolved wordt vervolgd, MEVROUW
/ R7 .

China, de VS, ... aanzetten tot civiel-oorlogen in het kader van het buitenlands beleid. Deze bedreiging voor de
vreedzame coëxistentie, is Kwaad, Anti- 1GOD, niet acceptabel. Landen met dit beleid, wordt hun regering
vervangen en alle leden van de regering ter verantwoording worden geroepen, MEVROUW / R7 .

Leger
Military is om de gemeenschap te beschermen tegen dreiging van buitenaf. Militaire is niet de agressor,
maar 'Defender'. Military is om gevangenen te nemen. Killing dient vermeden te worden ten koste van alles.
Knockout wapens worden gebruikt. Militaire die bewegen tegen hun eigen bevolking zijn terroristen. MEVROUW
/ R7 Militaire met behulp van een preemtive strike of 1 st naar binnen te vallen:

WAR - CRIMINALS : MEVROUW / R7 .

16

1GOD's Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn!
14.12.2.1 N-bij-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

Officieren en onderofficieren (Non Officer van de Commissie) zijn leiders die morele, civiele en professioneel
leiderschap te tonen. Soldaten volgen orders. Officieren en onderofficieren die blindelings orders op te volgen zijn
ongeschikt om leiders te zijn en worden gedegradeerd tot soldaat.

Officieren en onderofficieren die bestellingen en gebruik wapens te volgen: van de massa destruct- ion,
massamoord, massa Milieuschade; executeren mensen, gevangenen; marteling mensen, gevangenen;
criminelen, zij worden afgevoerd, MEVROUW / R7 . Officieren en onderofficieren die militaire actie te
ondernemen tegen de eigen bevolking zijn terroristen, die worden uitgestoten,
MEVROUW / R7 . Officieren en onderofficieren die samenwerken met een Invader / bewoner zijn Verraders, MEVROUW
/ R7 . Officieren en onderofficieren die doden een ongewapende strijder of civiele zijn Evil lafaards, MEVROUW / R7.

Met behulp van Weapons of massamoord, met behulp van Massavernietigingswapens, met behulp van
Weapons of mass Milieuschade zijn allemaal Oorlogsmisdaden!

Alle bovenstaande wapenproductie eindigt. De voorraden en productie-installaties worden vernietigd en
gerecycled voor vreedzame doeleinden. Wetenschappers die deze wapens te ontwikkelen worden
vervolgd, MEVROUW / R7 . Een regering dat voorraden en / of gebruikt of dreigt om deze wapens is
vervangen en vervolgd te gebruiken, MEVROUW / R7 . Elk individu of organisatie profiteren van deze
wapens wordt vervolgd, MEVROUW / R7 .

SLACHTOFFERS van OORLOG -Gebed Herdenkingsdag 3.4.7. Geachte 1GOD , Maker
van de mooiste Universe Uw meest nederige trouwe bewaarder-voogd (1 st name) belooft om te
helpen en krijgen de communautaire hulp voor slachtoffers van oorlog wenst het verdriet en de
pijn van de slachtoffers van de oorlog Ik beloof gemakkelijk om te helpen vervolgen
War-criminelen Stel dat Invasions worden afgeschaft voor de glorie van 1GOD & de Goede van de
Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt op Oorlogsslachtoffers Day (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Vrede
de Noorse (Nobel) Peace Prize wordt toegekend aan de persoon die ... zullen het meeste of het
beste werk voor broederschap tussen landen hebben gedaan, voor de afschaffing of
vermindering van staande legers en voor het houden en bevorderen van de vrede congres. Ze
reikte de prijs uit aan de Amerikaanse president Barack Obama.

Obama (Assassin, invaller, bezetter krijgsheer, 's werelds toonaangevende terrorist)
de meest actieve terroristische stuurt zijn 'CIA-Drones' terroriseren, kwetsen en te doden burgers (Kinderen,
moeders, vaders en ouderen) in 'Afghanistan, Irak, Libië, Pakistan, Somalië, Jemen, ... Hij stuurt
Ethiopische, Keniaanse troepen naar Somalië binnen te vallen, de CIA is het terroriseren van de
burgerbevolking en het aanzetten tot onrust, begon Syrische burgeroorlog proberen te omverwerping
verkozen Regering, ...

Obama steunt de Israëlische oorlogsmisdaden, moord, genocide op de Palestijnen. Hij
steunt Saoedi-Arabische oorlog-misdaden, moorden, genocide van Yemini, ... Obama noemt
zijn US Special-Forces Assassins "Heroes". Assassin's zijn psychotische laffe Killers dat
prose- cuting moeten net als 'Obama' MEVROUW / R7 .

Met de uitreiking van Obama de Peace-prijs van de Noorse bleek dat deze prijs is
bedrieglijk, een nep. Beëindig het bedrog, NO MORE FAKE vredesprijs! vervolgen Obama MEVROUW
/ R7 . !

Vrede een abstract.
Geweld is de dreiging.
Hou op, 'Geweld', begint bij jezelf!
Vergoelijken Geweld in huis, in het onderwijs, in entertainment, op het werk, in de gemeenschap, zijn
niet alleen een bedreiging voor deze generatie, de volgende generatie maar komende generaties. Kinderen
zijn ouders dat geweld door de vingers zien in huis, tijdens de opleiding, in entertainment, op het werk
melden, in de gemeenschap, het vernietigen van hun Childrens toekomst. Ouders houden
verantwoording af, verwijder de politici die het mogelijk maken of zijn verantwoordelijk voor:
vergoelijken Geweld in huis, op het werk, in het onderwijs, in
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entertainment, in de gemeenschap, politici krijgen: MEVROUW/ R7

1000's van jaren of Evil komen tot een einde.
WEES GOED STRAF EVIL

Einde
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