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Sen violencia concepto
A violencia nunca é unha solución

Os gardiáns dos custodios do universoConcepto de violencia"esforzos" para
converter ás persoas nunha ameaza para outras persoas ou para a comunidade.
Nun "custodio" non violento de 1 Deusas creacións! Ser 'Non violento' comeza
na casa inclúe familiares, amigos, veciños e comunidade.
A violencia comeza polo non nacido. Un contorno violento aínda con propensión á
violencia o resto da vida. A propensión á violencia necesita un disparador para
converterse en violento.Disparadores: Alcohol, ira, medo, deporte de contacto,
deporte de loita, ignorancia, humillación, falta de empatía, substancia que altera a
mente, presión dos compañeiros, provocación, vídeo violento, videoxogos
violentos ...
Un feto exposto á nai, o pai abusándose verbalmente do outro. Aprende que está
ben abusar verbalmente e farano máis adiante na vida.Un feto exposto á nai sendo
ferido físicamente polo pai. O recén nacido soportará máis tarde na vida o maltrato
físico por parte de El. O recentemente nado pensará que está ben facela ferir.Un
feto exposto á nai que bebe, fuma usando substancias que alteran a mente. Este
recentemente nado vai ter problemas de saúde e moi probablemente se converta
nun adicto.

Asegurarse de que os recén nacidos non están expostos ao
alcol, substancias que alteran a mente, abuso físico ou verbal.

É a mellor contribución para previr a violencia. Para
conseguilo hai que educar aos pais (antes, durante a
crianza) para evitar adiccións e abusos de calquera tipo.

Unha comunidade que vive con e non responsabiliza da "violencia". Vontade
"Matar"! Matar a unha persoa é unha ameaza para todos os humanos, un insulto para todos1 Deus !!!

Unha persoa, unha banda, unha organización, un goberno ten: "Non hai dereito a matar".

Feto
O humano por nacer comeza a vivir na concepción. A concepción é
cando un ovo de She vincúlase co esperma He. Nunca un humano
está máis preto do ser Deus como entón neste momento.
Un milagre de creación. Unha vida para ser estimada, alimentada, mantida viva!
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Violencia contra o non nacido. É violencia contra os non nacidos, a humanidade é
insultante 1 Deus. Ferir a un non nacido é un delito. Ferido accidental: SEÑORITA R3
Dolor voluntario, abandono: SEÑORITA R4
Matar a un non nacido é un delito. Matanza accidental: SEÑORITA R5 O asasinato intencionado é
unha "execución" que dá lugar á finalización (abortar) embarazo: SEÑORITA R7.

2 tipos de aborto: legalizado (lei inmoral), ilegal (criminal).
Legalizado (lei inmoral) matanza de non nacidos. O mal político crea unha lei
inmoral.Administradores públicos (xuíces), persoal médico, contratistas
privados (asasinos contratados) aplicar unha lei inmoral. ¡Revógase a lei
inmoral! Comeza a sentencia de culpabilidade. Todos estes "asasinos" son
procesados:SEÑORITA R7.
Delincuente ilegal e corrupto. Persoas médicas, contratistas privados, organizacións e
individuos sacrifican a un ser humano non nado. Todas estas persoas malvadas son
procesadas: SEÑORITA R7

Por que me mataches?
Quería vivir e Quererte!
Debe facer:
Pecha as clínicas do aborto (os lugares máis malvados da terra). Perseguir a propietarios,
operadores e persoal, SEÑORITA R7 ! As leis están anticuadas. Ningún culpable debe
escapar da rehabilitación.

Legalizado (lei inmoral) o aborto remata! A lei inmoral está cancelada. Calquera goberno
que crea ou permite o aborto é substituído, todo o que conseguen os membros
SEÑORITA R7 !

Ore! Pregunta 1 Deus para responsabilizar ao abortista en Life and Afterlife!

Vergoña> Shun> Abortionista
Nais abortistas. Son nais non aptas. Perden todos os dereitos sobre os seus
fillos (sen contacto) ou calquera outro neno.

Protexa aos nenos do abortista !!!!!!!
A vida é 1 Deus's milagre. A vida humana é sagrada tomándoa insultos 1 Deus !
1 Deus non perdoarei! Tampouco a comunidade debería facelo.

Tolerancia cero ao aborto
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Neno
Recén nacido ata os 14 anos, un neno. Un golpe coa man aberta polos pais é unha
boa crianza. O golpe por parte de adultos non pais é violencia. SEÑORITA R2
Golpear a un neno polos pais doutros adultos é violencia, SEÑORITA R3. Usando un
obxecto (cinto, pau, arma) ao neno é un asalto (non defensa persoal), SEÑORITA
R4. Abusando dun neno, SEÑORITA R5. Aparearse co neno é atroz SEÑORITA R7.
Matar un neno é un delito. Matanza accidental: SEÑORITA R5 Autodefensa: SEÑORITA
R3 Matanza intencionada e planificada (execución): SEÑORITA R7

O neno é ferido por mascota non provocada, animal doméstico,
propietario: SEÑORITA R3 O neno é asasinado por un animal doméstico
non provocado. O animal é destruído, propietario: SEÑORITA R4 O neno é
ferido por unha mascota provocada, un animal doméstico e un amoestado.
Non ten culpa contra o propietario. O neno é asasinado por un animal
doméstico provocado. O animal é destruído, non se culpa ao dono
Un animal salvaxe sen provocar fai dano ou mata ao neno. O animal é
destruído.O animal salvaxe provocado fai dano ao neno. O neno é
increpado. Déixase ir un animal salvaxe.Un animal salvaxe provocado
mata a un neno. Déixase un animal salvaxe.

Neno (0-7) anos comete violencia (asalto, matanza, vandalismo):

O neno é reprendido, os pais, os educadores edúcano. Os pais pagan a
compensación total.

Neno (8-14) anos comete violencia:
Os outros de Hurt, SEÑORITA R3 (defensa persoal MS R1)

Doe usando un obxecto (cinto, pau, arma ..) SEÑORITA R4 (defensa persoal MS R2)
Dolor prolongado (repetir, torturar), SEÑORITA R5.

Hurt's Pet, Animal doméstico, Animal salvaxe, SEÑORITA R2. Hurts Pet, Animal
doméstico, Animal salvaxe, usando un obxecto (cinto, pau, arma ..) SEÑORITA R3.
Pro ansiado ferido (repetir, torturar) SEÑORITA R4.

Kill's others, SEÑORITA R7 (accidente, defensa persoal MS R4). Kill's Pet, Animal
doméstico, Animal salvaxe, SEÑORITA R5 (accidente, defensa persoal MS R3).
Violencia contra os obxectos (vandalismo), SEÑORITA R4 (os pais pagan unha
indemnización).
Nota! Rehabilitación de adolescentes R1-7 aplícase.

3

1 Igrexa Conceptos UCG Sen violencia Tal e como está escrito, será! 15.09.3.1 NAtm

1 Deus 1 Fe 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo

www.universecustodianguardians.org

O neno está autorizado a ver a violencia (deportes de contacto, deportes de loita, outro
entretemento violento, vídeo violento ..) perséguese a persoa que permite que o neno
vexa a violencia, SEÑORITA R2. O neno participa en deportes de contacto, deportes de
loita, reproduce vídeos violentos ou outros xogos violentos. Persoa que permite que o
neno poida participar ou xogue á violenciaSEÑORITA R3. Neno recibe armas, xoguetes
ou real. Persoa que dá ou mostra como usar arma de xoguete é procesadaSEÑORITA R4.
Persoa que dá ou mostra como usar unha arma real é procesada SEÑORITA R7.

Todos os membros da comunidade teñen o deber civil e moral de protexer a
todos os nenos da comunidade da "violencia".
Xuventude

Xuventude a Ela de 15 a 17 anos, a El de 15 a 18 anos. Un golpe coa man aberta
por un pai é unha boa crianza. O golpe por parte de non pais é violencia.
SEÑORITA R2
Golpear a unha mocidade polos pais ou por outras persoas é violencia, SEÑORITA R3. Usando
un cinto, pau, arma .. a unha mocidade é un asalto (agás defensa persoal), SEÑORITA R4.
A molestia dunha mocidade, un crime SEÑORITA R4. O apareamento entre a mocidade é un crime,

SEÑORITA R3. A Ela quedando embarazada por este crime, El Xuventude) responsable,
SEÑORITA R4. O apareamento adulto cunha mocidade é un delito, SEÑORITA R5. A Ela
quedando embarazada por este crime, Adult queda, SEÑORITA R6 .
Matar a unha mocidade é un crime. Matanza accidental: SEÑORITA R5 Autodefensa: SEÑORITA
R3 Matanza intencionada e planificada (execución): SEÑORITA R7

A mocidade é ferida por unha mascota non provocada, un animal doméstico e o
dono SEÑORITA R3 A mocidade é asasinada por unha mascota non provocada.
O animal é destruído propietario: SEÑORITA R4. A mocidade é ferida pola
mascota provocada, o animal doméstico, a mocidade é educada vía SEÑORITA
R1. Sen culpa contra o dono. A mocidade é asasinada por un animal doméstico
provocado. O animal é destruído, o dono non é procesado.

Un animal salvaxe sen provocar doe ou mata á xuventude. O animal é destruído.
O animal salvaxe provocado dóelle á mocidade. A xuventude é increpada. Déixase ir un
animal salvaxe. O animal salvaxe provocado mata á mocidade. Anímase o animal.

A mocidade comete violencia:
Os outros de Hurt, SEÑORITA R3 (defensa persoal MS R1). Doe usando un obxecto

(cinto, pau, arma ..) SEÑORITA R4 (defensa persoal MS R2). Dolor prolongado
(repetir, torturar), SEÑORITA R5. Hurt's Pet, Animal doméstico, Animal salvaxe,
SEÑORITA R3. Doe a mascota, animal doméstico, animal salvaxe, usando un cinto, pau,
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arma .. SEÑORITA R4. Dolor prolongado (repetir, torturar) SEÑORITA R5.

Kill's others, SEÑORITA R7 (accidente, defensa persoal MS R4). Kill's Pet, Animal
doméstico, Animal salvaxe, SEÑORITA R6 (defensa persoal, accidente, MS R3).
Violencia contra os obxectos (vandalismo), SEÑORITA R5 (os pais pagan ½
compensación, a mocidade debe outra ½).

Nota! Comarca xuvenil, rehabilitación provincial R1-7 aplícase.
Á mocidade díselle que non vexa a violencia (contacto, loita
deportiva; vídeo violento ..). Persoa que permite aos mozos ver
a violencia SEÑORITA R3. A mocidade participa no deporte de
contacto, loita, reproduce vídeos violentos e outros xogos
violentos. Persoa que permite á mocidade participar, xoga á
violencia SEÑORITA R3. Á mocidade dáselle armas, xoguetes ou
verdadeiros. Persoa que dá ou mostra como usar arma de
xoguete,SEÑORITA R4. Persoa que dá, mostrando como usar
unha arma real, SEÑORITA R7.

Adulto
Adulto a Ela de 18 a 63 anos, a El de 19 a 63 anos. Ferir a un adulto é violencia,
SEÑORITA R3. Usar un cinto, pau, arma .. é un asalto, SEÑORITA R4.
O abuso dun adulto é un delito SEÑORITA R3. O apareamento sen consentimento é violación,
SEÑORITA R4. O apareamento de adultos, incumprir o "contrato de matrimonio sagrado" é
un delito (Adulterio, agresión emocional), SEÑORITA R4 (sen nenos) R5 (nenos). Os adultos
que se acoplen sen un "contrato de matrimonio sagrado" ou "contrato de acompañante"
deben ser tratados como o "lixo" que son.

Matar a un adulto é un delito. Autodefensa: SEÑORITA R3 Matanza accidental:
SEÑORITA R5 (Saúde, seguridade). Matanza intencionada e planificada (asasinato, execución):
SEÑORITA R7
O adulto é ferido por unha mascota non provocada, un animal doméstico e o dono SEÑORITA R3.

O adulto é asasinado por un animal doméstico non provocado. Animal deixa o
propietario,SEÑORITA R4. O adulto é ferido por unha mascota provocada, o adulto é
educado vía SEÑORITA R1. Dono non culpable. O adulto é asasinado por unha mascota
provocada. Non se cobra o dono ao animal. O adulto é incinerado.
Un animal salvaxe non provocado doe e mata a un adulto. O animal é
destruído.O animal salvaxe provocado doe ao adulto. O adulto é
educado vía SEÑORITA R1. Déixase ir un animal salvaxe. Un animal
salvaxe provocado mata a un adulto. Déixase un animal salvaxe. O
adulto é incinerado.
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O adulto comete violencia:
Os outros de Hurt, SEÑORITA R4. Doe usar cinto, pau, arma .. SEÑORITA R5. Dolor
prolongado (repetir, torturar), SEÑORITA R6.

Hurt's Pet, Animal doméstico, Animal salvaxe, SEÑORITA R3 (por cada animal).

Hurts Pet, Animal doméstico, Animal salvaxe, usando cinto, pau, arma ..
SEÑORITA R4 (por cada animal). Dolor prolongado (repetir, torturar) de Pet, Animal
doméstico, Animal salvaxe, SEÑORITA R5 (por cada animal).
Kill's others, SEÑORITA R7 (defensa persoal MS R4). Kill's Pet, Doméstico, Animal salvaxe,
por cada animal, SEÑORITA R6 (non se aplica a veterinario, carniceiro, garda forestal).

Violencia contra os obxectos (vandalismo), SEÑORITA R4 (compensación paga).

Nota! Comarca para adultos, rehabilitación provincial R1-7 aplícase.
Fin da violencia contra as mulleres, doméstica, violación (casa, estudo, rúa, traballo ..)!

Tolerancia cero
á violencia
ás mulleres!

Os adultos non ven nin practican deportes de contacto violentos, deportes de loita, xogos
violentos e vídeos violentos... Shire pecha todas as instalacións que mostran ou permiten
participar na violencia. Anunciantes, promotores, patrocinadores de deportes violentos,
entretemento, xogos, ... están pechados SEÑORITA R7. Os xogos violentos, os vídeos son
eliminados, borrados, destrozados por Shire sen compensación.

Senior
Senior a Ela 63 anos +, a El 63 anos +. As regras para adultos aplícanse ás vítimas maiores
e aos autores. Remata co abuso de persoas maiores.

Gangs
3 ou máis individuos (infantil, xuvenil, adulto,
maior) xuntarse para cometer violencia son unha
banda. A violencia das bandas é covarde, unha
ameaza para a comunidade. Os membros da
banda son culpables por asociación (participando,
vendo, non alí).

Ferido (con ou sen arma) unha vítima é un delito:
animal doméstico, mascota, animal salvaxe, SEÑORITA R5 por cada membro da banda.

Neno, xuventude, adulto, maior, SEÑORITA R6 por cada membro da banda.
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Matando (con ou sen arma) unha vítima é un delito: mascota, animal doméstico, animal
salvaxe, SEÑORITA R6 por cada membro da banda. Neno, xuventude, adulto, maior,
SEÑORITA R7 por cada membro da banda.
Violencia contra os obxectos (vandalismo), SEÑORITA R4 (compensación paga) aplícase a
todos os membros da banda (culpable por asociación).
Acoso escolar

Abusar agresivamente, intimidar e dominar aos demais é intimidar. O acoso con
éxito convértese nunha adicción repetitiva. Acoso escolar (agresión emocional)
comeza coa intimidación, pode evolucionar ata o asalto ... Os bully adoitan
rodearse de desgraciados covardes. Convértense nunha banda. Bully e banda
fanse culpables por asociación.
Intimidación, SEÑORITA R1. Ameazas, SEÑORITA R2. Ferir ou matar, neno individual,
xuvenil, adulto, sénior. Aplícanse as regras das pandillas.

Transporte
Transporte operativo de Bully (aire, terra, mar): Queimadura, corte, moi forte,
cola, rodas, exceso de velocidade: SEÑORITA R1+ vehículo e licenza están
confiscados durante 1 mes.
Carreira, Encaixado (vehículos que circulan por
cada lado, impedindo que a vítima cambie de
carril ou xire), SEÑORITA R2 + vehículo e licenza
están confiscados durante 6 meses.
Sen licenza, como refén (emparedado + vehículos diante e atrás), forzado de estrada:
SEÑORITA R3+ vehículo (esmagado) e perde todas as licenzas de transporte de por vida.
Tirando de coche, alguén está ferido, SEÑORITA R4+ vehículo

(esmagado) perde a licenza de por vida. Alguén morre,
SEÑORITA R5+ vehículo (esmagado) perde a licenza para sempre.

O transporte con Bullbar é unha arma.
O transporte de alto rendemento é unha
arma. O transporte SUV é unha arma.
Aplícanse as regras de armas.

Comportamento, substancias que alteran a mente
Violencia relacionada co alcol, SEÑORITA está dobrado (x 2). Violencia relacionada con
substancias que alteran o comportamento, SEÑORITA triplícase (x 3). Tanto Alcohol +
comportamento, substancias alteradoras, drogas SEÑORITA multiplícase por cinco (x 5).
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Deportes de contacto
Os deportes de contacto fomentan o acoso escolar (intimidar), lesións (paralizante, morte),
trapalleira, crime (asalto, matanza). Os deportes de contacto profesionais tamén fomentan a
trampa (apostas, recoñecemento, trofeo, título), comercialidade (produtos con dereitos de
autor caros), corpo, mente que altera o abuso de substancias (necesidade de gañar, presión
dos compañeiros, patrocinadores). Os deportes de contacto divídense entre eventos
individuais e por equipos.

Nota! Non se utilizan armas.
Contact Sports é entretemento, competitivo, elitista e só un
gañador. Competitivo, elitista, crea apartheid. Un gañador chégase
de acólitos, gloria, premios, cartos, é idolatrado(falso), adorado
(reservado só para 1 Deus). Looser é apupado, insultado, escupido,
xurado, arroupado con lixo, sen amigos, evitado.Comercialidade
profesional dos deportes de contacto (apostas, medios,
propietarios, patrocinadores) son depredadores corruptos,
parasitos, delincuentes. Contacto Sports end.
Os deportes de contacto precisan construír infraestruturas,
instalacións, desperdiciar recursos da comunidade, crear
comunidade (largo prazo) débeda. Estas instalacións son
desperdicios de enerxía e contaminantes. Utilízanse baixo
custos de mantemento.Crean lixo
(lotes), caos de tráfico (contaminación), perder o tempo da Policía.

EquipoContacto deportivo:
Fútbol: Americano (Gridiron), Australiano (Regras australianas), Gaélico,
Liga de Rugby, Unión de Rugby, ...

Hóckey: Bola, Campo, Xeo, En liña, Polo, Rodillo, Rúa, ~ Lacrosse
Balonmán ~ Waterpolo ~
Deportes de contacto individuais:

Boxeo: Boxeo, nudillo, patada, Musti yuddha, loita na rúa, ...
Artes marciais: Ju Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...

Loita: Loita libre, Sumo, ...
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Os deportes de contacto utilizan a forza de impacto físico
deliberada ou incidental. Isto resulta en dor, lesións, ás veces
paralizantes ou morte. Ser planificado convérteo nun delito,
asalto planificado ' SEÑORITA R4 Se o ferido morre, planeado
matar SEÑORITA R7. Membros do equipo, o adestrador é
culpable por asociación.
Os malos medios de comunicación, as malas escolas, os malos pais colocan aos participantes no deporte de contacto

(Bully's, Thug's que se brutalizan mutuamente) como modelos de rolos para
nenos e alevíns. Como resultado, os nenos e nenas pensan que está ben
intimidar, ferir ou ferir a outros. O uso e aceptabilidade de "Violencia" comeza
con Contact sports. A non violencia significa:

"Sen deportes de contacto".
Os deportes de contacto son empregados por medios parasitarios, depredadores e de
lucro, os patrocinadores para anunciarse, o mercado de adiccións: Alcohol, fumar, facer
compras, xogos de azar, comida rápida, artiluxios ... Xogo, abuso de drogas e
deportistas elitistas egoístas (animadores) levar a trampas, corrupción. A publicidade e
o marketing levan á explotación de fans crédulos.

Fans, espectadores aos que lles gusta ver o acoso escolar, brutalizar,
matón, dor, feridas, morte ... 'Están enfermos !!! Tamén gozarán de ti e
da túa familia, sofre. Dada a condición adecuada, estes fanáticos serán
violentos, cren que a violencia contra os demais está ben.

O goberno que permite o deporte de contacto faise responsable, substitúese.
Os gobernos que endebedan á comunidade para facilitar o deporte de contacto son
responsables dos seus dereitos e activos privados para pagar esta débeda. As
apostas, os medios de comunicación, os patrocinadores son evitados. Ser culpable
de delitos(asalto, matar ..) promovendo, beneficiándose do delito, son procesados.
A propiedade privada dos deportes de contacto cancela todos os dereitos, confisca
os activos sen compensación.
Os educadores deben explicar aos seus eruditos que os combatentes deportivos en
contacto non son modelos. Estes combatentes son matóns, matóns, criminais
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nals, .. son evitados. Os educadores que permitan ou animan aos estudantes a
participar no deporte de contacto son eliminados da educación.Tamén son
responsables das lesións que reciban os académicos.

Os pais explican aos seus fillos que os combatentes deportivos en contacto
non son modelos e son evitados. Os pais que permiten ou animan aos seus
fillos a participar no deporte de contacto son irresponsables. Os pais
reedúcanse. Os pais ofenden, soltan aos nenos. Os nenos resultan feridos, os
pais acusan de neglixencia,SEÑORITA R3

Tolerancia cero ao deporte de contacto
Deportes de loita
Loita (Combate) o entretemento deportivo é un deporte de contacto
competitivo. 2 ou máis combatentes loitan entre si nun combate real
ou simulado. Os combatentes poden estar armados. O combate ten
como propósito ferir, mutilar ou matar a un ser humano como
entretemento para os fanáticos dementes.
O entretemento de combate simulado ou
real é presentado por persoas enfermas,
observadas por persoas enfermas. Calquera
persoa que goce de persoas feridas ou
asasinadas precisa axuda psiquiátrica.

Técnicas de loita:
Tiro con arco, Boxeo de nudillo descuberto, Deportes no campo de batalla, Boxeo,
Esgrima, Jiu Jitsu, Karate, Kendo, Kenpo, Kick boxing, Kung Fu, Puño de ferro, Artes
marciais, Artes marciais tradicionais mixtas, Muay Thai, Shoot Fighting, Shooting,
Stick fight, Sword fight, Taekwondo ,. ..

Combate armas:
Hacha, Arco, Artigos de latón, Ballesta, Espada curva, Daga, Espiga, Lámina,
Maza, Nunchakus, Pistola, Rifle, Sabre, Espada curta, Escopeta, Vara, Espada
recta, Tekko, Garra de tigre, ...
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Battlefield Sports, entretemento de combate inspirado en violentas franquías de
videoxogos. O seu obxectivo é mutilar, matar.Este entretemento é virtual pero
non real. Querer matar a outra persoa é inmoral. Evita este entretemento.
Finalizar Battlefield Sports. Pór fin aos videoxogos violentos.
Loita (combate) os deportes evítanse e rematan.
Todos os locais de adestramento e eventos deportivos de loita son demolidos, reciclados

(Cluster homes, SmeC, Market Gardens ..)

Loita Os combatentes deportivos son evitados. Elimináronse os seus rexistros.

Os pais explican aos seus fillos que os combatentes deportivos non son
modelos. En vez diso, son evitados e avergoñados.
Os educadores deben explicar aos seus eruditos que a loita contra os combatentes
deportivos non son modelos. En vez diso, son evitados e avergoñados.

Goberno que apoia a loita (Combate) o entretemento deportivo é substituído,
procesado SEÑORITA R7
Loita (Combate) anunciantes de entretemento deportivo, promotores, patrocinadores son
evitados, avergoñados e procesados, SEÑORITA R7 !!!

Tolerancia cero para loitar contra o deporte

Lecer dixital
A violencia dixital é unha ameaza para as mentes débiles e impresionables. O
cerebro lava estas mentes para aceptar a violencia adormecendo a súa conciencia.
A violencia dixital non é aceptable porque fomenta a violencia real.

A violencia dixital parte do entretemento dixital (xogos, películas, vídeo, almacenamento,
TV ...), a produción remata. As copias existentes bórranse, bórranse, trituran, ... produtores
de violencia dixital, escritores, directores, animadores, actores, comerciantes, venda polo
miúdo son procesados, SEÑORITA R7. As páxinas de Internet das estacións de televisión que
mostran entretemento "violento" perden a licenza e están pechadas.
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Armas
Só externo (Militar) e interno (A aplicación da lei) A seguridade do goberno
está autorizada a ter ou usar armas. Dar, vender armas a un goberno non
incluído seguridade privada, civís, paos de armas, cazadores, pistolas,
asociacións de rifles, é unha ameaza para a comunidade, un delito,
SEÑORITA R7. Remata!
Algunhas persoas teñen armas porque planean usalas. Outras persoas teñen
armas para amedrentar pero non pensan usalas para danar, matar.Ambos
acaban usando a súa arma en caso de xurdir unha situación, medo, rabia,
provocación, .. En situacións coma esta non poderían usar armas se non
estivesen dispoñibles. Posuír ou ter unha arma e usala para defenderse dun
ataque inminente ou percibido non é defensa persoal. É a vontade plena(ferir,
matar), necesitando 'Rehabilitación'.
Calquera obxecto usado para ferir ou matar humanos,
animais, animais salvaxes, ... é unha arma. As armas
clasifícanse nas que lanzan un proxectil (frecha, bala, pellets,
dardo ..) e eses (machada, porra, coitelo ..) iso non.
Unha gran ameaza para a comunidade son os fetichistas de coitelos e os fanáticos de Gun.

Ambos están desarmados e rehabilitados! O público en xeral non ten
dereito a levar armas.
Os fetichistas de coitelos non poden saír de casa sen algo agudo e puntiagudo.
As súas razóns para levar unha arma: control, medo, poder, presión dos compañeiros,
protección, defensa persoal, para gañar respecto. É máis probable que un fetichista de
navalla sexa apuñalado cando estea armado. Os fetichistas de coitelos son unha ameaza
para a comunidade. Levando un coitelo,SEÑORITA R2. Ameazando cun coitelo, SEÑORITA R3

Ferir a alguén cun coitelo, SEÑORITA R5. Torturar a alguén cun coitelo,
SEÑORITA R6. Matar a alguén cun coitelo,SEÑORITA R7.
Os fanáticos das armas non poden vivir sen saber que teñen unha arma. As súas razóns para
levar unha arma: control, medo, presión dos compañeiros, poder, protección, defensa
persoal, para gañar respecto. É máis probable que un arma friki sexa disparado cando estea
armado. Os monstros son unha gran ameaza para a comunidade. Levando unha arma,
SEÑORITA R2. Ameazando cunha pistola, SEÑORITA R3. Ferir a alguén cunha arma,
SEÑORITA R5. Torturar a alguén cunha arma,SEÑORITA R6. Matar a alguén cunha arma,
SEÑORITA R7.

A propiedade privada das armas remata. Armas de
propiedade privada (real, réplica, xoguete) son confiscados
sen compensación e destruídos. A propiedade ilegal remata.
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Os paus de pistola, os de pistola, as asociacións de rifles, cabanas de caza, .. están
pechados. As súas municións, as armas, son destruídas, os campos de tiro son
demolidos. Membros, administradores, empregados, conseguen SEÑORITA R7.
Goberno que permite aos fanáticos dos seus clubs, as asociacións son substituídos. Todos os
membros do goberno son substituídos SEÑORITA R7. A constitución que permite aos
amantes das armas reescríbese usando: O "Manifesto de quen dá a lei".

Tolerancia cero a Fetiche de armas de coitelo
A aplicación da lei Cops, Marshall, Police, Sentinel, Sheriff)
A aplicación da lei (LE) é,
independente, investiga, guía, protexe
e aplica. Unha comunidade espera
que a aplicación da lei sen dubidalo
poña en risco a súa saúde e vida.
As forzas da orde agardan apoio e respecto da comunidade.
Ferir a un empregado de LE é un delito, SEÑORITA R5. Usando un obxecto (cinto, pau,
arma ..) é un asalto, SEÑORITA R6. Matanzas accidentais (saúde, seguridade)SEÑORITA
R5. Matanza voluntaria (asasinato, execución): SEÑORITA R7.
O empregado de LE é ferido por unha mascota non provocada, un animal doméstico, o
dono recibe. SEÑORITA R3. O empregado de LE é asasinado por unha mascota non
provocada. Mascota épropietario destruído, consegue, SEÑORITA R4. O empregado de
LE é ferido por un animal doméstico provocado. O empregado LE é educado, posto ao
final da antigüidade. Non se tomou ningunha medida contra o propietario. O
empregado de LE é asasinado por unha mascota provocada.

O animal é destruído o propietario non cobra. O empregado de LE está incinerado.
Un animal salvaxe sen provocar fai mal ou mata ao empregado de
LE. O animal é destruído.Un animal salvaxe provocado fai dano ao
empregado de LE. O empregado é educado e posto ao final da
antigüidade. Déixase ir un animal salvaxe.Un animal salvaxe
provocado mata o empregado de LE. O animal é destruído. O
empregado de LE está incinerado.

O empregado de LE comete violencia:

Os feridos son outros (inclúe violencia doméstica), é
deshonroso descargado, SEÑORITA R4. Doe usando un
obxecto (cinto, pau, arma) é deshonrado o alta,
SEÑORITA R5. Dolor prolongado (repetir, torturar) é deshonrado o
alta, SEÑORITA R6 O empregado de LE doe outra cousa-
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en defensa persoal, recibe asesoramento. Empregase a forza excesiva para
dimitir.

A mascota de Hurt, animal doméstico, animal salvaxe, é deshonrada,
SEÑORITA R3. Doe a mascota, animal doméstico, animal salvaxe, usando un obxecto

(cinto, pau, arma ..) é deshonrado o alta, SEÑORITA R4. Dolor prolongado (repetir,
torturar) de mascota, animal doméstico, animal salvaxe, SEÑORITA R5.
Mascota voluntaria, animal doméstico (sen permiso dos propietarios), animal salvaxe
(non é un garda forestal), SEÑORITA R6

Violencia contra os obxectos (vandalismo), deshonroso descargado, SEÑORITA
R4 (paga unha compensación).

Kill's outros, é deshonroso descargado, recibe SEÑORITA R7. Killer Cops
non protexe á comunidade. A súa escusa de medo. Non hai lugar para
covardes, asasinos nas forzas da orde.Outros que os protexen

,

SEÑORITA R7. Os empregados de LE que protexen a Killer Cops son culpables por

asociaciónSEÑORITA R7.
Nota! Comarca para adultos, aplícase a rehabilitación provincial R1-7.

Tolerancia cero a Killer Cops !!!
Cada comunidade de gardiáns custodios é unha
"comunidade de vixilancia veciñal" que apoia, axuda, a
aplicación da lei local. Observando, gravando, informando:
ilegalidade, contaminación, vandalismo, violencia! Pode ter
que facer arrestos civís.É a túa comunidade para mantelo
seguro para a túa familia, ...

1 ¡Deus está esperando para saber de ti!

Vítimas de Crime Oración

Día conmemorativo 2.4.7. NAtm

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. O teu
máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Pide para aliviar
a angustia e a dor das vítimas de delitos Axude ás vítimas de
delitos a obter xustiza e indemnización Prometo axudar a
castigar os delitos sen fin
Pregunta que o mal sexa castigado en Vida e Alén
Para a Gloria de 1 Deus e o Ben da Humanidade

Esta oración úsase o día das vítimas do crime (CG Kalender).
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Goberno
A tortura de humanos, animais é malvada, anti 1 Deus, non aceptable. Con todo, moitos
gobernos instigan ou permiten que isto suceda. Popular entre China, Estados Unidos,
Siria ..Os gobernos que permiten a tortura son substituídos e todos os implicados son
procesados, SEÑORITA R6.

Matando (executando) como o castigo non é aceptable!
Moitos gobernos instigan ou permiten que isto suceda. Popular
entre China, Xapón, Estados Unidos, Indonesia, Irán, Siria, ..
Matando(asasinato) forma parte da política exterior dos Estados
Unidos. Rusia asasina aos opositores políticos.Os gobernos que
permiten a matanza son substituídos e todos os implicados son
procesados, SEÑORITA R7.

China, Estados Unidos, ... instigan guerras civís como parte da política exterior. Esta
ameaza para a convivencia pacífica é malvada, anti 1 Deus, non aceptable. Países
con esta política, substitúese o seu goberno e todos os membros do goberno
responden, SEÑORITA R7.

Militar
O militar é protexer a comunidade contra ameazas externas. O militar non é o
agresor senón o "defensor".Militar é facer prisioneiros. Débese evitar a toda
costa matar. Úsanse armas eliminatorias.Os militares que se moven contra a súa
propia poboación son terroristas. SEÑORITA R7. Os militares con folga
preventiva ou son 1st invadir convértese: Criminais de guerra :
SEÑORITA R7.

Oficiais e suboficiais (Non Oficial da Comisión) son líderes que amosan liderado
moral, civil e profesional. Os soldados seguen as ordes. Os oficiais e
suboficiales que seguen ordes cegas non son aptos para ser líderes e son
degradados a soldados.

Oficiais, suboficiais que seguen ordes e usan armas: de destrución
masiva, matanza masiva, danos ambientais masivos; executar: persoas,
prisioneiros; tortura: persoas, presos; son criminais, son dados de alta,
SEÑORITA R7. Os oficiais, os suboficiales que toman medidas militares contra a súa propia
poboación son terroristas, que son dados de alta, SEÑORITA R7. Os oficiais, os suboficiales
que colaboran cun invasor, o ocupante son traidores, SEÑORITA R7.
Os oficiais, suboficiais que matan a un combatente desarmado ou civil son covardes
malvados, SEÑORITA R7.

Usar armas de matanza masiva, usar armas de destrución masiva,
usar armas de masa Os danos ambientais son delitos de guerra.
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Remata a produción de armas por riba. As reservas e as instalacións de
produción son destruídas, recicladas para fins pacíficos. Os científicos que
desenvolven estas armas son procesados,SEÑORITA R7. Substitúese un
goberno que almacena, usa ou ameaza con usar estas armas. SEÑORITA R7.
Calquera individuo ou organización que se lucre con estas armas é procesado,
SEÑORITA R7.

1 ¡Deus está esperando para saber de ti!

Vítimas de Guerra Oración

Día conmemorativo 3.4.7. NAtm

querido 1 Deus, Creador do universo máis fermoso. O teu máis
humilde gardián fiel gardián (1st nome) Promete axudar, obter
axuda da comunidade para que as vítimas de guerra pida aliviar
a dor e a dor das vítimas da guerra. Prometo axudar a perseguir
aos criminais de guerra

Pida que se abolan as invasións pola gloria de 1
Deus e o Ben da Humanidade

Esta oración úsase o día das vítimas da guerra (CG Kalender).

Paz
O noruegués (Nobel) O premio á Paz outorgarase á persoa que ... debe ter feito
o mellor ou mellor traballo pola fraternidade entre nacións, pola abolición ou
redución dos exércitos permanentes e pola celebración e promoción do
congreso de paz. Outorgaron o premio ao presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama. ¡Un señor da guerra!
Obama (Asasino, invasor, señor da guerra ocupante, líder mundial dos terroristas)

o terrorista máis activo envía os seus 'drones da CIA' para aterrorizar,
ferir e matar civís (nenos, nais, pais, anciáns) en 'Afganistán, Iraq, Libia,
Paquistán, Somalia, Iemen, ... Manda tropas etíopes e kenianas para
invadir Somalia. A CIA aterroriza aos civís e incita aos disturbios,
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iniciou a guerra civil siria para derrocar o goberno elixido, ...
Obama apoia os crimes de guerra, asasinatos e xenocidio de palestinos de Israel.
Apoia a crimes de guerra de Arabia Saudita, asasinatos, xenocidio de iemenís, ...
Obama chama aos seus asasinos das Forzas Especiais dos EUA "Heroes". Asasinos
son asasinos cobardes psicóticos que precisan ser procesados ao igual que
"Obama" SEÑORITA R7.

Ao outorgar a Obama o Premio da Paz, o noruegués demostrou que este
premio é falso. Remata o engano, non hai máis premio falso da paz!
Perseguir a Obama SEÑORITA R7.!

Paz é un resumo.
Violencia é a ameaza.

Pare, 'Violencia', comeza na casa!

Condonar a violencia no fogar, durante a educación, no entretemento, no
traballo, na comunidade, non só son unha ameaza para esta xeración, a
próxima xeración, senón as xeracións vindeiras. Os nenos deben denunciar aos
pais que toleran a violencia na casa, durante a educación, no entretemento, no
traballo, na comunidade, destruíndo o futuro dos seus fillos. Os pais
responsabilizan, eliminan aos políticos que permiten ou son responsables de:
tolerar a violencia no fogar, no traballo, durante a educación, no entretemento,
na comunidade, os políticos reciben: SEÑORITA R7.
Todas as relixións principais defenden, toleran, practican a violencia. 1 Deus
está decepcionado. É por iso DeusA última mensaxe promove a non violencia e
a convivencia harmoniosa entre humanos e medio ambiente. 1 Deus
responsabiliza. Non se aconsella o incumprimento da última mensaxe.

Os milleiros de anos do mal están chegando ao seu fin.

SER BO MALO CASTIGO

Pola gloria de 1 Deus e o ben da humanidade.
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