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Indarkeriarik gabeko kontzeptua
Indarkeria ez da inoiz konponbidea

Custodian Guardians ' Indarkeriaren kontzeptua ' ahalegintzen da jendea beste pertsona
batzuentzat edo komunitatearentzat mehatxu bihurtzeko. Bortxazko 'Custodio' batean 1
JAINKOAREN sorkuntzak! 'Indarkeriarik gabea' etxean hasten da lagunen bizilagunak eta
komunitatea barne.

Indarkeria jaio gabekoekin hasten da. Ingurune bortitza bizitza osoan zehar indarkeriaren
aldekoa da. Indarkeriarako joerak bortitza bihurtzeko eragilea behar du. Abiarazleak: Alkohola,
haserrea, harremanetarako kirola, beldurra, borroka-kirola, ezjakintasuna, umiliazioa,
enpatia falta, adimena aldatzeko substantzia, pareko presioa, probokazioa, bideo bortitza,
bideojoko bortitzak ...

Amarengan jaiotako jaiotza, aita elkarri tratu txarrak ematen. Ikasi ondo dagoela ahoz tratu
txarrak ematea eta bizitzan aurrera egingo duela. Aitak fisikoki minduta dagoen ama jasan
gabeko jaiotza. Jaioberriak bizitzan jasango ditu HEk tratu txarrak jasan ditzan. Berria
jaioberriak pentsatuko du ondo dagoela SHEri min egitea. Amak edaten duen jaio gabea,
adimena aldatzeko substantziak erabiliz erretzen duena. Jaio berri honek osasun arazoak
izango ditu eta oso litekeena da adikzioa izatea.

Jaioberriak, jaioberriak alkoholaren, adimenaren aurkako substantzien, fisiko edo ahozko
gehiegikerien eraginpean egon ez daitezen ziurtatuz. Indarkeria prebenitzeko ekarpenik onena
da. Hori lortzeko gurasoak hezi behar dira
(aurretik, guraso garaian) mendekotasunak eta edozein motatako gehiegikeriak ekiditeko.

"Indarkeriarekin" erantzukizunik ez duen eta bizi ez
duen komunitatea. Borondatea

'Hil'! Pertsona bat hiltzea gizaki guztientzako
mehatxua da, iraina 1 JAINKOA !!!

Pertsona batek, talde batek, erakunde batek, gobernuak ez du hiltzeko
eskubiderik!
Jaio gabea
Jaio gabeko gizakia kontzepzioan bizitzen hasten da. Kontzepzioa a
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Arrautza HE espermatozoideekin lotzen du. Inoiz ez da
gizakia izatetik gertuago JAINKOA une honetan bezala.
Sorkuntzaren miraria. Bizitzeko zaindu, elikatu, bizirik
mantendu!
Jaio gabekoen aurkako indarkeria. Jaio gabekoen aurkako indarkeria da, gizatiarra eta iraingarria 1
JAINKOA . Jaio gabeko bati min egitea delitua da. Istripuzko minak: ANDEREA R3 Nahita min, utzikeria: ANDEREA
R4

Unborn bat hiltzea delitua da. Istripuz hiltzea: ANDEREA R5 Nahita hiltzea amaitzea eragiten
duen "Exekuzioa" da (abortatu) haurdunaldia: ANDEREA

R7 . 2 Abortu mota daude: legeztatuta (lege inmorala) , legez kanpokoa

(gaizkilea) .
Legeztatua (lege inmorala) jaio gabekoen sarraskia. Politikariak Zuzenbide imorala sortzen du. Administrari
publikoak (epaileak) , Mediku pertsonala, pribatua
kontratistak (kontratatutako hiltzaileak) lege inmorala ezarri. Immorala ezeztatu da! Errudunen
sententzia hasten da. "Hiltzaile" horiek guztiak auzipetuta daude: ANDEREA R7 .

Gaizkile ilegala, ustela. Mediku pertsonalak, kontratista pribatuak, erakundeak eta gizabanakoek jaio
gabeko gizakia hiltzen dute. Hauek guztiak auzipetuta daude: ANDEREA R7

Zergatik hil nauzu?
Bizi eta Maitatu nahi nuen!
Egin beharrekoa:

Itxi 'Abortuaren Klinikak (lurreko leku gaiztoenak) . Jabeak, operadoreak eta langileak epaitu, ANDEREA
R7 ! Legeak zaharkituta daude. Errudunik ez du errehabilitaziorik ihes egin behar!

Legeztatua (lege inmorala) Abortua amaitu da! Lege inmorala bertan behera geratzen da.

Abortua sortu edo baimentzen duen edozein gobernu ordezkatzen da, kide guztiek lortzen dute ANDEREA
R7 !

Otoitz egin! Galdetu 1 JAINKOA Abortionistaren erantzukizuna Life & Afterlife-n!

Lotsa> Shun> Abortionista
Ama abortatzaileak. Ama desegokiak al dira. Eskubide guztiak galduko dizkiete seme-alabei (Kontakturik
gabe) .
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Babestu umeak Abortionistarengandik !!!!!!!

Aborturako Zero Tolerantzia
Ume
14 urte bitarteko jaioberria, Haurra. Gurasoek eskua zabalik edukitzea gurasotasun ona da. Gurasoak
ez direnek jotzea indarkeria da. ANDEREA R2
Haur bat gurasoek edo beste batzuek jipoitzea indarkeria da, ANDEREA R3. Objektu bat erabiliz (gerrikoa,
makila, arma ..) haurraren aurkako erasoa da (ez autodefentsa) ,
ANDEREA R4. Haur bat molestatuz, ANDEREA R5. Haurrarekin parekatzea delitu larria da, ANDEREA R7.

Haurra hiltzea delitua da. Istripuz hiltzea: ANDEREA R5 Autodefentsa:
ANDEREA R3 Nahita, planifikatutako hilketa (exekuzioa) : ANDEREA R7
Probokatu gabeko maskota, etxeko animalia eta jabeak min hartzen du haurra:
ANDEREA R3 Haurra probokatu gabeko maskota batek, etxeko animaliak, hiltzen du. Animalia
suntsituta dago, jabea: ANDEREA R4 Haurrak probokatutako maskota batek min hartzen du,
etxeko animaliak, haurrari errieta egiten zaio. Jabearen aurkako errua ez. Haurra
probokatutako maskotak eta etxeko animaliak hiltzen dute. Animalia suntsitu egiten da, jabeari
ez zaio errua botatzen
Probatu gabeko basa animaliak min ematen edo hiltzen du haurra. Animalia suntsitu
egiten da. Probokatutako animalia basatiak min ematen dio haurrari. Umeari errieta
egiten zaio. Animalia basatia askatzen da. Probokatutako animalia basatiak haurra
hiltzen du. Animalia basatia jartzen da.

Ume (0-7) urteak indarkeria egiten du (erasoa, hilketa, bandalismoa) :
Haurrari errieta egiten zaio, gurasoek, hezitzaileek hezten dute. Gurasoek kalte-ordain osoa ordaintzen dute .

Ume ( 8-14) urteak indarkeria egiten du:
Hurt's others, ANDEREA R3 ( autodefentsa MS R1)
Objektu bat erabiliz min ematen du (gerrikoa, makila, arma ..) ANDEREA R4 ( autodefentsa MS R2) Luzeko minak (errepikatu,
torturatu) , ANDEREA R5.

Hurt's Pet, Etxeko animalia, Animalia basatia, ANDEREA R2 . Mina ematen dio Pet-i, Animalia basatia, Animalia
basatia, objektu bat erabiliz (gerrikoa, makila, arma ..) ANDEREA
R3 . Pro desiratutako minak (errepikatu, torturatu) ANDEREA R4 .

Hil beste batzuk, ANDEREA R7 ( istripua, autodefentsa MS R4) . Kill's Pet, Dom-
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animalia estikoa, animalia basatia, ANDEREA R5 ( istripua, autodefentsa MS R3).
Objektuen aurkako indarkeria (bandalismoa) , ANDEREA R4 ( gurasoek ordaintzen dute

konpentsazioa).
Ohar! Nerabeen errehabilitazioa R1-7 aplikatzen da.
Haurrak indarkeria ikustea baimentzen du (harremanetarako kirolak, borroka kirolak, bestelako aisialdi bortitzak,
bideo bortitzak ..) haurrari indarkeria ikustea ahalbidetzen dion pertsona epaitzen da, ANDEREA R2. Haurrak
harremanetarako kiroletan, borroka kiroletan, bideo bortitzetan edo beste joko bortitzetan parte hartzen du.
Haurrari parte hartzea edo indarkeriaz jolastea ahalbidetzen dion pertsona lortzen da ANDEREA R3. Haurrari
armak, jostailuak edo benetakoak ematen zaizkio. Jostailu arma nola eman edo erakusten duen pertsona
auzipetuta dago ANDEREA R4. Benetako arma ematen edo erakusten duen pertsona epaitzen da ANDEREA R7.

Komunitateko kide orok betebehar zibila eta morala du komunitateko haur
guztiak "indarkeriaz" babesteko!

Gazteak
Gazteak 15 eta 17 urte bitartekoak, 15 eta 18 urte artekoak. Guraso batek esku irekia duen txotxoa
gurasoentzako ona da. Gurasoak ez direnek jotzea indarkeria da. ANDEREA R2

Gurasoek edo beste batzuek Gazteria jipoitzea indarkeria da, ANDEREA R3. A erabiliz

gerrikoa, makila, arma .. on a Youth erasoa da (salbu, autodefentsa) , ANDEREA R4. Gazte bat
molestatzea delitua da ANDEREA R4. Gazteria delitua da bikotea, ANDEREA R3. Krimen hau dela
eta, haurdun geratzen ari da (Gazteak) kontuak, ANDEREA R4. Helduak gazteekin estaltzea
delitua da, ANDEREA R5. Krimen hau dela eta haurdun geratzen den bat, helduak lortzen du, ANDEREA
R6.

Gazteak hiltzea delitua da. Istripuz hiltzea: ANDEREA R5 Autodefentsa:
ANDEREA R3 Nahita, planifikatutako hilketa (exekuzioa) : ANDEREA R7
Probokatu gabeko maskotak, etxeko animaliak, jabeak jasaten ditu gazteak ANDEREA R3 Gazteak
probokatu gabeko maskotak hiltzen ditu. Animalia jabea suntsitu da: ANDEREA R4. Gazteria
animalia probokatuek, etxeko animaliek min egiten dute, gazteria bidez hezten da ANDEREA R1.
Jabearen aurkako errurik ez. Gazteak probokatutako maskotak eta etxeko animaliak hiltzen
dituzte. Animalia suntsitu egiten da, jabea ez da auziperatzen.

Probatu gabeko basa animaliak min egiten edo hiltzen du Gazteria. Animalia suntsitu egiten da.
Probokatutako animalia basatiak min egiten dio Gazteriari. Gazteak errieta egiten dira. Animalia basatia
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mal askatzen da. Probokatutako animalia basatiak Gazteria hiltzen du. Animalia jartzen da.

Gazteek indarkeria egiten dute:
Hurt's others, ANDEREA R3 ( autodefentsa MS R1) . Objektu bat erabiliz min ematen du

(gerrikoa, makila, arma ..) ANDEREA R4 ( autodefentsa MS R2) . Luzeko minak
(errepikatu, torturatu) , ANDEREA R5. Hurt's Pet, Etxeko animalia, Animalia basatia,
ANDEREA R3 . Min ematen dio maskotari, etxeko animalia, animalia basatia, a erabiliz gerrikoa, makila, arma .. ANDEREA
R4 . Luzeko minak (errepikatu, torturatu) ANDEREA R5 .

Hil beste batzuk, ANDEREA R7 ( istripua, autodefentsa MS R4) . Kill's Pet, Animalia basatia, Animalia
basatia, ANDEREA R6 ( autodefentsa, istripua, MS R3) .
Objektuen aurkako indarkeria (bandalismoa) , ANDEREA R5 ( gurasoek ½ konpentsazioa ordaintzen dute,
gazteek beste ½ zor dute) .
Ohar! Jubenilen konderria, Probintziako errehabilitazioa R1-7 aplikatzen da.
Gazteei indarkeria ikustea baimentzen zaie (harremanetarako kirolak,
borroka kirolak, bideo bortitza ..) . Gazteei indarkeria ikustea ahalbidetzen
duen pertsona lortzen da ANDEREA
R3. Gazteek harremanetarako kirolean parte hartzen dute, borroka kirola
egiten dute, bideo bortitzak jolasten dituzte, beste joko bortitz batzuk.
Gazteek parte hartzea ahalbidetzen duen pertsona, indarkeriaz jokatzen du ANDEREA
R3. Gazteei armak, jostailuak edo benetakoak ematen zaizkie. Jostailuen
arma nola eman edo erakusten duen pertsona, ANDEREA R4. Pertsona
ematen, benetako arma nola erabiltzen den erakusten ANDEREA R7.

Heldua
Heldua 18 eta 63 urte bitartekoa, HE 19 eta 63 urte bitartekoa. Heldu bati min egitea indarkeria da, ANDEREA R3.
Gerrikoa, makila, arma .. erabiltzea erasoa da, ANDEREA R4.

Helduen molestaketa delitua da ANDEREA R3. Baimenik gabe estaltzea Bortxaketa da , ANDEREA R4. Helduen
estaltzea eta "ezkontza santuko kontratua" haustea delitua da (Adulterioa, eraso emozionala) , ANDEREA R4
( seme-alabarik ez) R5

(haurrak) . "Ezkontza santuko kontraturik" edo "Laguntzarako kontratua" gabe estaltzen diren
helduak dauden "zakarrontzia" bezala tratatu behar dira.

Heldu bat hiltzea delitua da. Autodefentsa: ANDEREA R3 Istripuz hiltzea:
ANDEREA R5 ( Osasuna, Segurtasuna) . Nahita, planifikatutako hilketa (hilketa, exekuzioa) : ANDEREA R7

Heldua probokatu gabeko maskotak, etxeko animaliak, jabeak jasaten du ANDEREA

R3 Heldua probokatu gabeko etxeko animalia batek hiltzen du. Animalia da
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jabea uzten du, ANDEREA R4. Heldua probokatutako maskotak min hartzen du eta helduak hezten ditu ANDEREA
R1. Jabea ez da erruduna. Heldua probokatutako maskotak hiltzen du. Animalia jartzen da jabea ez da
kobratzen. Heldua errausten da.
Probatu gabeko basa animaliak min ematen du, helduak hiltzen ditu. Animalia
suntsitu egiten da. Probokatutako animalia basatiak helduari min ematen dio.
Heldua bidez hezten da ANDEREA R1. Animalia basatia askatzen da.
Probokatutako animalia basatiak helduak hiltzen ditu. Animalia basatia jartzen
da. Heldua errausten da.

Helduek indarkeria egiten dute:
Hurt's others, ANDEREA R4. Min ematen du gerrikoa, makila, arma .. ANDEREA R5.

Luzeko minak (errepikatu, torturatu) , ANDEREA R6.

Hurt's Pet, Etxeko animalia, Animalia basatia, ANDEREA R3 ( animalia bakoitzeko) .

Hurts Pet, Domestic animal, Wild animal, using gerrikoa, makila, arma ..
ANDEREA R4. Luzeko minak (errepikatu, torturatu) Pet, Etxeko animalia, Animalia basatia, ANDEREA R5.

Hil beste batzuk, ANDEREA R7 ( autodefentsa MS R4) . Kill's Pet, Etxekoa, Animalia basatia, ANDEREA R6 ( ez
zaie albaitari, harakin, zaindari aplikatzen) .
Objektuen aurkako indarkeria (bandalismoa) , ANDEREA R4 ( ordainaren konpentsazioa) .

Ohar! Adult Shire, Probintziako errehabilitazioa R1-7 aplikatzen da.
Amaitu emakumeenganako indarkeria, etxekoak, bortxaketak (etxea, ikasketa, kalea, lana ..) !

Zero tolerantzia
indarkeria

emakumeei!
Helduek ez dituzte kontaktu kirol bortitzak ikusten, ezta jokatzen ere, borroka kirolak, joko bortitzak,
bideo bortitzak ... . Shirek indarkeria erakusten edo parte hartzen uzten duten instalazio guztiak ixten
ditu. Iragarleak, sustatzaileak, kirol bortitzen babesleak, entretenimendua, jokoak ... itxita daude, lortu ANDEREA
R7 . Joko bortitzak, bideoak Shirek konpentsaziorik gabe ezabatu, ezabatu, txikitu egiten ditu.

Armen jabetza pribatua amaitzen da. Jabetza pribatuko armak (benetakoa,
erreplika, jostailua) kalte-ordainik gabe konfiskatu eta suntsitu egiten dira. Armen
jabetza legez kanpokoa (benetakoa, erreplika) komunitatearen mehatxua da,
delitua, ANDEREA R7.
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Senior
Senior bat SHE 63 urte +, HE 63 urte +. Helduen arauak aplikatzen zaizkie biktimen eta egile nagusiei. Amaitu
adinekoen tratu txarrak!

Koadrilak
3 pertsona edo gehiago (haurra, gaztea, heldua, zaharra)
indarkeria egiteko elkartzea kuadrilla bat da. Koadrilen
indarkeria koldarra da, komunitatearen mehatxua. Koadrilako
kideak elkartearen errudunak dira (parte hartzen, ikusten,
ez hor) .

Min egin (armarekin edo armarik gabe) biktima delitua da: etxeko animalia, maskota, basa animalia, ANDEREA
R5 Koadrilako kide bakoitzeko. Haurrak, gazteak, helduak, nagusiak, ANDEREA R6 Koadrilako kide
bakoitzeko.

Hil (armarekin edo armarik gabe) biktima delitua da: maskota, etxeko animalia, basa animalia, ANDEREA
R6 Koadrilako kide bakoitzeko. Haurrak, gazteak, helduak, nagusiak, ANDEREA R7 Koadrilako kide
bakoitzeko.
Objektuen aurkako indarkeria (bandalismoa) , ANDEREA R4 ( ordainaren konpentsazioa)

Bandako kide guztiei aplikatzen zaie (elkartearen erruduna) .

Jazarpena
Besteei modu agresiboan abusatzea, beldurtzea eta menderatzea jazarpena da.

Jazarpen arrakastatsua mendekotasun errepikakorra bihurtzen da. Jazarpena (eraso
emozionala) beldurrarekin hasten da, eraso bihur daiteke ...
Bully-ak normalean zorigaiztoko koldarrez inguratzen dira. Koadrila bihurtzen dira. Bully
eta kuadrilla errudun bihurtzen dira elkartearen bidez.
Larderia, ANDEREA R1 . Mehatxuak, ANDEREA R2 . Min edo hil , banakako haurra, Jubenila, Heldua,
Nagusia . Koadrilen arauak aplikatzen dira.

Garraioa
Bully-ren garraio eragilea (airea, lehorra, itsasoa) : Burnout, ebaketa, buztana, gurpilak, oso
ozenak, bizkortzea ANDEREA R 1 + ibilgailua eta lizentzia hilabetez konfiskatuta daude.

Racing, Ogitartekoa (alde batetik bestera doazen ibilgailuak,
biktimak erreia aldatzea edo biratzea eragozten du) , ANDEREA
R2 + ibilgailua eta lizentzia 6 hilabetez daude bahituta.
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Lizentziarik gabe, bahitua (ogitartekoa + ibilgailuak aurrean eta atzean) , Errepide behartua: ANDEREA R3 +
ibilgailua (xehatuta) eta bizitza osorako garraio lizentzia guztiak galdu ditu.

Autoa kaka, norbait min hartuta dago, ANDEREA R 4 + ibilgailua

(xehatuta) bizitza osorako lizentzia galdu du. Norbait hiltzen da ,
ANDEREA R 5 + ibilgailua (xehatuta) lizentzia galdu du betirako.

Bullbarreko garraioa arma da.
Errendimendu handiko garraioa arma da. Suv
garraioa arma da.
Arma arauak aplikatzen dira.

Portaera, adimena aldatzen duten substantziak
Alkoholarekin lotutako indarkeria, ANDEREA bikoiztu egiten da (x2) . Substantziak aldatzen dituen portaera,
erlazionatutako indarkeria, ANDEREA hirukoiztu egiten da (x3) . Biak Alkohola + portaera, substantziak aldatzen
dituztenak, drogak ANDEREA bostez biderkatzen da (x5) .

Harremanetarako Kirolak
Harremanetarako kirolek jazarpena bultzatzen dute (beldurtu) , lesioak (elbarria, heriotza) , astakeria,
delitua (erasoa, hilketa) . Harreman profesionaleko kirolek ere iruzurra bultzatzen dute (apustuak,
aitorpena, garaikurra, titulua) , komertzialtasuna (copyrightaren gaineko prezioak dituzten produktuak) ,
gorputza, adimena sustantzien gehiegizko erabilera (irabazi beharra, pareko presioa, babesleak) . Harremanetarako
kirolak taldeko eta banakako ekitaldien artean banatzen dira.

Ohar! Ez da armarik erabiltzen.

Contact Sports entretenimendua da, lehiakorra, elitista irabazle bakarrarekin. Lehiakorrak,
elitistak, apartheid-a sortzen du. Irabazle batek akolitoak betetzen ditu, aintza,
sariak, dirua, idolatratzen da (faltsua) , gurtua (soilik gordeta 1 JAINKOA) .
Looser booed, iraindu, txu, zin egin, zaborrez gainezka, lagunik gabe, saihestu
egiten da. Harreman profesionalen kirol komertzialtasuna (apustuak,
komunikabideak, jabeak, babesleak) ustelak eta kriminalak dira. Harremanetarako
Sports end.
Harremanetarako kirolek helburua dute azpiegitura eraikitzea,
instalazioak, komunitateko baliabideak xahutzea, komunitatea sortzea (Epe
luzera) zorra. Instalazio horiek energia xahutzen eta kutsatzen dutenak
dira. Mantentze-lanetan kostu altuak erabiltzen dituzte. Zaborra sortzen
dute

(asko) , trafiko kaosa (kutsadura) , Poliziaren denbora galdu.
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TeamContact-Kirolak:
Futbola: Amerikarra (Sareta) , Australiarra (Aussie arauak) , Gaelikoa, Rugby Liga,
Rugby Union, ...
Hockeya: Baloia, zelaia, izotza, lerroa, poloa, arrabola, kalea, ~ Lacrosse

Eskubaloia ~ Waterpoloa ~
Banakako Harremanetarako-Kirolak:

Boxeoa: Boxeoa, Buck knuckle, Kick, Musti-yuddha, kale borrokak, ...
Arte martzialak: Ju Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...
Borroka: Borroka, sumoa, ...
Harremanetarako kirolek inpaktu fisiko indarra erabiltzen dute
nahita edo gorabehera. Horrek mina, lesioak, batzuetan elbarriak
edo heriotza eragiten ditu. Planifikatuta egoteak delitu bihurtzen
du, planifikatutako erasoa ' ANDEREA R4 Zauritua hiltzen bada,
aurreikusitako hilketa ANDEREA R7 . Taldekideak, entrenatzailea
elkartearen errudunak dira.

Komunikabide txarrek, eskola txarrek, guraso txarrek harremanetarako kirol partaidetzak egiten dituzte (Bully's,
Thug's best brutalize) haurrentzako eta gaztetxoentzako eredu gisa. Horren ondorioz, haurrek, adingabeek
uste dute ondo dagoela beste batzuk jazartzea, min egitea edo zauritzea. "Indarkeria" ren erabilera eta
onargarritasuna Contact-Sportsekin hasten da. Indarkeriarik eza esan nahi du,

'Harremanetarako kirolarik ez'.
Harremanetarako kirolak erabiltzen dituzte komunikabide parasitoek, harrapariek, etekina ateratzen
dutenek, iragarkiak egiteko babesleek, mendekotasunen merkatuak: Alkohola, erretzea, botatzea, jokoak,
janari azkarra, tramankuluak ... Jokoa, drogen gehiegikeria eta selekzioa duten atleta elitistak (animatzaileak)
iruzurra, ustelkeria ekarri. Iragarkiak eta merkaturatzeak zale sinesgarriak ustiatzea dakarte!

Zaleak, jazarpena, basakeria, tratu txarrak, mina, lesioak, heriotza ... ikustea gustuko duten
ikusleak. 'Gaixorik al dago' !!! Gainera, zurekin eta zure familiaren sufrimenduarekin gozatuko
dute. Zale hauek bortitzak bihurtuko diren egoera egokia dela eta, besteen aurkako indarkeria
ondo dagoela uste dute.
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Harremanetarako kirola ahalbidetzen duen gobernua erantzule egiten da, ordezkatzen da.
Erkidegoa harremanetarako kirola errazteko zorpetzen duen gobernuak bere eskubideekin eta
aktibo pribatuekin erantzukizuna du zor hori ordaintzeko! Apustuak, komunikabideak, babesleak
baztertu egiten dira. Delituen erruduna izatea (erasoa, hilketa ..) sustatuz, krimenaz baliatuz,
auzipetuta daude! Harremanetarako kirolen jabetza pribatuak eskubide guztiak bertan behera uzten
ditu, aktiboak kalte-ordainik gabe konfiskatzen dira!

Hezitzaileek beren jakintsuei azaldu beharko diete harremanetarako kirol borrokalariak ez direla
eredu. Borrokalari hauek zakarrak, matxinoak, kriminalak dira ... saihestu egiten dituzte. Ikasleek
harremanetarako kirolean parte har dezaten edo bultzatzen duten hezitzaileak hezkuntzatik
kentzen dira. Gainera, jakintsuek jasaten dituzten lesioen erantzule dira.

Gurasoek seme-alabei azaltzen diete harremanetarako kirol borrokalariak ez direla eredu eta saihestu
egiten dituztela. Seme-alabak harremanetarako kirolean parte hartzea baimentzen edo bultzatzen dituzten
gurasoak arduragabeak dira. Parekidetasunak berriro hezten dira. Gurasoek irain egiten dute, haurrak
galdu. Haurrek min hartzen dute, gurasoek arduragabekeria izatea leporatzen diete, ANDEREA R3

Zero Tolerantzia Harremanetarako Kirolari
Kirol Borroka
Borroka (Borroka) kirol entretenimendua lehiaketako kontaktu kirola da. 2 edo
gehiago borrokalari elkarren aurka borrokatzen dira simulatutako edo benetako
borrokan. Borrokalariak armatuta egon daitezke. Borrokak gizaki bat zauritu,
mutilatu edo hiltzeko helburua du zale dementzientzako entretenimendu gisa.

Borrokako entretenimendu simulatua edo erreala gaixo
dauden pertsonek aurkezten dute, gaixo dauden
pertsonek ikusten dute. Min hartu edo hildakoekin
gozatzen duen edonork laguntza psikiatrikoa behar du.
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Borroka-teknikak:
Arku tiroa , Artilezko boxeo hutsa , Gudu-eremuko kirolak, Boxeo, Esgrima, Jiu Jitsu,
Karate, Kendo, Kenpo, Kick boxing, Kung Fu, Burdinazko ukabila, Arte Martzialak, borroka
arte tradizional mistoak, Muay Thai, Tiroketa, Tiroketa, Makilen borroka, Ezpata borroka,
Taekwondo, ...

Borroka-armak:
Aizkora, arkua, letoizko kirtenak, balezta, ezpata kurbatua, daga, espea, papera, maza,
nunchakus, pistola, fusila, sabrea, ezpata motza, eskopeta, makila, ezpata zuzena, Tekko,
tigre atzapar, ...

Battlefield Sports, bideojokoen frankizia bortitzetan inspiratutako borroka entretenimendua.
Helburua mutilatzea, hiltzea da. Aisialdi hau birtuala da baina ez da erreala. Beste pertsona bat
hil nahi izatea inmorala da. Saiatu entretenimendu hau. Amaitu Battlefield Sports. Bideo joko
bortitzekin amaitu.
Borroka (borroka) kirolak saihestu eta amaitu egiten dira.

Borroka kiroleko entrenamendu eta ekitaldi gune guztiak eraitsi, birziklatu
(Multzoko etxeak, SmeC, merkatu lorategiak ..)
Borroka-Kirol borrokalariak ihes egiten dute. Haien erregistroak ezabatu dira.

Gurasoek seme-alabei azaltzen diete kirol borrokalarien aurkako borroka ez direla eredu. Horren
ordez, lotsatu eta lotsatu egiten dira.
Hezitzaileek beren jakintsuei azaldu behar diete kirol borrokalarien aurkako borroka ez direla
eredu. Horren ordez, lotsatu eta lotsatu egiten dira.
Borroka onartzen duen gobernua (Borroka) kirol entretenimendua ordezkatzen da, auzipetuta ANDEREA
R7

Borroka (Borroka) kirol entretenimendu iragarlea, sustatzaileak, babesleak uxatu, lotsatu eta
epaitzen dituzte, ANDEREA R7 !!!

Zero Tolerantzia Kirolari Borrokarako
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Aisialdi digitala
Indarkeria digitala adimen ahul eta txundigarrien mehatxua da. Burmuinak adimen horiek
indarkeria onartzen zien kontzientzia engainatuz. Indarkeria digitala ez da onargarria
benetako indarkeria bultzatzen duelako.

Aisialdi digitalaren indarkeria digitala (jokoak, filmak, bideoak, biltegiratzea, telebista ...) ,
produkzioa amaitzen da. Dauden kopiak ezabatu, ezabatu, txikitu ... indarkeria digitalaren
ekoizleak, idazleak, zuzendariak, animatzaileak, aktoreak, merkatariak, saltzaileak auzipetuta
daude, ANDEREA R7. Aisialdi "bortitza" erakusten duten telebista kateak lizentzia galtzen
dutenean itxita daude.

Armak
Kanpokoa bakarrik (Militarra) eta barnekoa (Legea betearaztea) Gobernuaren segurtasunari
armak edukitzea edo erabiltzea baimentzen zaio. Gobernua ez denari armak ematea,
saltzea segurtasun pribatua, zibilak, pistolak, ehiztariak, pistolak, fusil elkarteak, ...
komunitateari mehatxu bat da, delitua, ANDEREA R7.

Batzuek armak dituzte, erabiltzeko asmoa dutelako. Beste pertsona batzuek armak dituzte
beldurtzeko, baina ez dute kalterik egiteko, hiltzeko asmorik. Biek arma erabiltzen dute
egoera bat sortzen bada, beldurra, haserrea, probokazioa ... Horrelako egoeretan ezin
zituzten armak erabili eskuragarri ez balego. Arma edukitzea edo edukitzea eta berehalako
edo antzemandako eraso bat defendatzeko erabiltzea ez da autodefentsa. Borondate osoa
da (min egin, hil) , 'Birgaitze' beharra.

Gizakiak, animaliak, fauna, ... min egiteko edo hiltzeko erabiltzen den
edozein objektu arma da. Armak jaurtigai bat askatzen dutenetan sailkatzen
dira (gezia, bala, pellet, dardo ..) eta horiek (aizkora, makila, labana ..) hori
ez.

Komunitate batentzako mehatxu handia da Knife
fetitxistak eta Gun freaks.
Biak armagabetuta eta kaiolatuta daude,
ANDEREA R7.

Aiztoen fetitxistak ezin dira etxetik irten zerbait zorrotz eta zorrotzik gabe.
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Arma eramateko arrazoiak: kontrola, beldurra, boterea, berdinen presioa, babesa, autodefentsa,
errespetua lortzeko. Aiztoaren fetitxistak askoz ere gehiago jo ohi du labankadak armatzerakoan.
Labana fetitxistak komunitatearen mehatxua dira, ANDEREA R7.

Pistola frikiarrak ezin dira bizi pistola bat dutela jakin gabe. Arma
eramateko arrazoiak: kontrola, beldurra, kideen presioa, boterea,
babesa, autodefentsa, errespetua lortzeko. Gun friki bat askoz ere
litekeena da tiro egitean armatuta egotea. Pistola frikiak dira
komunitatearen mehatxu handiena. Jarrai itzazu, desarmatu,
kaiolatu, ANDEREA R7.

Pistola klubak, pistola klubak, fusil elkarteak, ehiza etxeak, ... itxi egiten dira. Haien
munizioa, armak, suntsitu egiten dira, tiro eremuak eraitsi. Kideak, administratzaileak,
langileak, lortzen dute ANDEREA R7.
Elkarteak ordezkatzen dituzte elkarteek armak friki ahalbidetzen dituzten gobernuak. Gobernuko kide
guztiak ordezkatzen dituzte, lortu ANDEREA R7. Pistola frikiak ahalbidetzen dituen Konstituzioa
berridatzi egiten da: 'Law-Giver Manifest'.

Zero Tolerantzia ra Pistola frikiak, Labana fetitxistak

Legea betearaztea ( Cops, Marshall, Police, Sentinel, Sheriff)
Legea betearaztea (LE) da, independentea, ikertu,
gidatu, babestu eta indarrean jarri.
Komunitate batek espero du legea betearaztea zalantzarik
gabe bere osasuna eta bizitza arriskuan jartzeko. Legea
betearazteak komunitatearen laguntza eta errespetua espero
ditu.
LEko langile bati min egitea delitua da, ANDEREA R5.

Objektu bat erabiliz (gerrikoa, makila, arma ..) erasoa da, ANDEREA R6.

Istripuz hiltzea (Osasuna, Segurtasuna) ANDEREA R5.

Nahita hiltzea (hilketa, exekuzioa) : ANDEREA R7
LEko langilea probokatu gabeko maskotak, etxeko animaliak, jabeak jasaten du. ANDEREA R3
LEko langilea probokatu gabeko maskotak hiltzen du. Maskota da jabe suntsitua, lortzen du , ANDEREA
R4. LEko langilea kaltetuta dago etxeko animalia probokatuak, etxeko animaliak. LEko langilea
ikasia da, antzinatasunaren amaieran jartzen da. Ez da neurririk hartu jabearen aurka. LEko
langilea probokatutako maskotak hiltzen du. Animalia suntsitu egiten da jabea ez da kobratuko.
LEko langilea erraustu egiten dute
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Probatu gabeko basa animaliak min egiten edo hiltzen du LE enplegatua. Animalia
suntsitu egiten da. Probokatutako animalia basatiak min egiten dio LEko langileari.
Langilea hezten da eta antzinatasunaren amaieran jartzen da. Animalia basatia
askatzen da. Animalia basati probatuak LEko langilea hiltzen du. Animalia suntsitu
egiten da. LEko langilea erraustu egiten dute.

LEko langileak indarkeria egiten du:
Hurt beste batzuk, desohoragarria da alta, ANDEREA R4.
Objektu bat erabiliz min ematen du (gerrikoa, makila, arma) plater
onoragarria da, ANDEREA R5. Luzeko minak (errepikatu, torturatu) alta
desonoragarria da, ANDEREA R6
LEko langileak besteei min egiten die autodefentsan, konbinazioa lortzen du.
Gehiegizko indarra erabiltzeari uzteko agindua ematen zaio.

Hurt-en maskota, etxeko animalia, animalia basatia, deskargagarria da
, ANDEREA R3. Mina egiten dio maskotari, etxeko animaliari, basa animaliari, objektu bat erabiliz
(gerrikoa, makila, arma ..) alta desonoragarria da, ANDEREA R4. Luzeko minak (errepikatu, torturatu) maskota,
etxeko animalia, basa animalia, ANDEREA R5.
Nahita hiltzen du maskota, etxeko animalia (jabeen baimenik gabe) , animalia basatia (ez da Ranger
bat) , ANDEREA R6

Objektuen aurkako indarkeria (bandalismoa) , alta desonoragarria, ANDEREA
R4 ( kalte-ordaina ordaintzen du)

Kill-en beste batzuk, alta desonoragarria da, lortzen du ANDEREA R7. Killer Cops-ek ez du
komunitatea babesten. Beldurraren aitzakia. Koldar, hiltzaileentzako lekua ez dago Legea
betearazten. Babesten dituzten beste batzuk, ANDEREA R7. Killer Cops babesten duten LEko
langileak elkartearen errudunak dira ANDEREA R7

Ohar! Helduen Shire, Probintziako Rehabilitazio R1-7 aplikatzen da.

Zero Tolerantzia ra Polizia hiltzaileak !!!
Custodian Guardian komunitate bakoitza tokiko legea betearazteko
laguntza ematen duen 'Neighborhood Watch Community' da. Behatzea,
grabatzea, salatzea,
legea betearazten laguntzea! Atxiloketa zibilak egin beharko ditu. Zure komunitatea da
zure familientzako segurua izatea ...

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!
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Krimenaren biktimak Otoitza

Memoriaren eguna 2.4.7.

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena)
Krimenen Biktimen larritasuna eta mina arintzeko eskatzen du Laguntza Krimenen
Biktimei Justizia eta kalteordaina lortzen Amaitzen ez den delitua zigortzen lagunduko
didala agintzen dut.

Galdetu gaitza bizitza eta gero bizitzan zigortzeko 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Krimenaren Biktimen Egunean erabiltzen da (CG Kalender) !

Gobernu
Gizakien, animalien tortura Gaiztoa da, Anti 1 JAINKOA , ez da onargarria. Hala ere, gobernu
askok hori bultzatzen edo uzten dute. Txinan, AEBetan, Sirian ezaguna ... Torturak onartzen
dituzten gobernuak ordezkatu eta inplikatutako guztiak auzipetuta daude, ANDEREA R6 .

Hil (exekutatzen) zigorra onargarria ez denez!
Gobernu askok hori bultzatzen edo uzten dute. Txina, Japonia,
AEB, Indonesia, Iran, Siria ezaguna
,. . Hiltzea (hilketa) AEBetako kanpo politikaren parte da. Errusiak aurkari
politikoak erailtzen ditu. Hilketa baimentzen duten gobernuak ordezkatu eta
inplikatutako guztiak auzipetuta daude, ANDEREA R7 .

Txinak, AEBek ... gerra zibilak bultzatzen dituzte kanpoko politikaren barruan. Bizikidetza baketsuaren
aurkako mehatxu hau Gaiztoa da, Anti 1 JAINKOA, ez da onargarria. Politika hau duten herrialdeak kontuan
hartuta, haien Gobernua ordezkatzen da eta gobernuko kide guztiak erantzule dira, ANDEREA R7 .

Militarra
Militarrek komunitatea kanpoko mehatxuetatik babestea da. Militarra ez da erasotzailea 'defendatzailea'
baizik. Militarrak presoak hartzea da. Hiltzea kosta ahala kosta saihestu behar da. Kanporaketa armak
erabiltzen dira. Euren biztanleriaren aurka mugitzen diren militarrak terroristak dira. ANDEREA R7 Greba
prebentiboa erabiltzen duten militarrak edo 1 dira st inbaditu bihurtu: Gerrako kriminalak : ANDEREA R7
.

Ofizialak eta subofizialak (Batzordekidea ez dena) lidergo morala, zibila eta profesionala erakusten
duten liderrak dira. Soldaduek aginduak betetzen dituzte. Offi-
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Itsu aginduei jarraitzen dieten funtzionarioak eta subofizialak ez dira egokiak lider izateko eta soldadu gisa
jaisten dira.

Aginduak betetzen dituzten eta armak erabiltzen dituzten subofizialak: masa suntsitzea, masa
hiltzea, ingurumeneko kalteak; jendea exekutatu, preso; pertsonak torturatu, presoak; gaizkileak
dira, deskargatuta daude, ANDEREA R7 . Bere biztanleriaren aurka ekintza militarrak egiten
dituzten ofizialak, alta duten terroristak dira. ANDEREA R7 . Ofizialak, inbaditzaile batekin
kolaboratzen duten subofizialak, okupatzailea traidoreak dira, ANDEREA
R7 . Armarik gabeko borrokalaria edo zibilak hiltzen dituzten ofizialak, koldar gaiztoak dira, ANDEREA R7.

Hiltze masiboko armak erabiltzea, suntsipen handiko armak erabiltzea, masako armak
erabiltzea Ingurumeneko kalteak dira Gerra Delituak!
Arma ekoizpenaren gainetik amaitzen da. Biltegiak eta produkzio-instalazioak suntsitu egiten dira,
helburu baketsuetarako birziklatzen dira. Arma horiek garatzen dituzten zientzialariak auzipetuta
daude, ANDEREA R7 . Armak biltegiratzen, erabiltzen edo mehatxatzen dituen Gobernua
ordezkatzen da, prozeduraz, ANDEREA R7 . Arma horiekin irabazten duen edozein pertsona edo
erakunde auzipetuta dago, ANDEREA R7 .

1 JAINKOA zure berri izateko zain dago!

Gerrako biktimak Otoitza

Memoriaren eguna 3.4.7.

Maitea 1 JAINKOA , Unibertso ederrenaren sortzailea Zure
zaindari-tutore leial xumeena (1 st izena)
Gerrako Biktimentzako Komunitate Laguntza eta Lortzeko Promesak Gerrako Biktimen
atsekabea eta mina arintzea eskatzen du

Gerrako gaizkileak epaitzen lagunduko duzula agintzen dut.
Inbasioak abolitzeko eskatu

Gloriarako 1 JAINKOA eta Gizateriaren Ongia
Otoitz hau Gerrako Biktimen Egunean erabiltzen da (CG Kalender) !
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Bakea
Norvegiarra (Nobel) Bakearen saria emango zaio ... nazioen arteko senidetasunaren
alde, armada iraunkorrak deuseztatu edo murriztu eta bake kongresua egin eta
sustatzeko lanik onena edo onena egin duenari emango zaio. Barack Obama
AEBetako presidenteari eman zioten saria.

Obama (Hiltzailea, inbaditzailea, gerrako jauna, munduak terrorista liderra) terrorista
aktiboenak bere 'CIA Droneak' bidaltzen ditu zibilak izutu, min egin eta hiltzera (haurrak,
amak, aitak, adinekoak) 'Afganistan, Irak, Libia, Pakistan, Somalia, Yemen, ... Etiopiako eta
Keniako tropak Somalia inbaditzera bidaltzen ditu. CIA zibilak izutzen eta ezinegona
eragiten ari da, Siriako gerra zibila hasi zuen hautatutako gobernua botatzeko, ...

Obamak Israelgo gerra krimenak, hilketak eta palestinarren genozidioa onartzen ditu. Saudi
Arabiako gerra krimenak, hilketak, Yeminiren genozidioa, ... onartzen ditu. Obamak AEBetako Indar
Berezien Hiltzaileak "Heroitzat" jo ditu. Hiltzaileak krisiak diren hiltzaile psikotikoak dira, prosa moztu
behar dutenak "Obama" bezalakoak. ANDEREA R7 .

Obamari Bakearen Saria emanez Norvegiakoak erakutsi zuen sari hori engainagarria dela,
faltsua. Amaitu engainuarekin, Bakearen sari faltsurik ez! Obama auzipetu ANDEREA R7 . !

Bakea abstraktua da.
Indarkeria mehatxua da.

Gelditu, 'Indarkeria', hasi etxean!
Etxean, hezkuntzan, entretenimenduan, lanean, komunitatean indarkeria gaitzestea ez da
soilik belaunaldi honen, hurrengo belaunaldien eta datozen belaunaldien mehatxua. Haurrek
indarkeria etxean, hezkuntzan, entretenimenduan, lanean, komunitatean, haurren etorkizuna
suntsitzen duten gurasoen berri eman beharko dute. Gurasoek erantzule egiten dute,
baimentzen duten edo arduratzen diren politikariak kentzen dituzte: Indarkeria gaitzestea
etxean, lanean, hezkuntzan, entretenimenduan, komunitatean, politikariek honakoa lortzen
dute: ANDEREA R7

Erlijio nagusi guztiek defendatzen dute, onartzen dute, indarkeria praktikatzen dute. 1 JAINKOA etsita dago. Horregatik,
bere azken mezuak indarkeriarik eza sustatzen du
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eta gizakiak eta ingurunea elkarrekin bizitzea. 1 JAINKOA
erantzule egiten du. Ez da gomendatzen azken mezua ez betetzea.

Gaizkiaren 1000 urte amaitzear daude.
IZAN ONA ZIGOR ZABALA

1 JAINKOAREN Aintzarako eta Gizateriaren Onerako!

Aro Berria denbora kudeaketa Egun dibertigarriko gaiak , parte hartu!

2.4.7. Krimenaren Biktimen Memoriaren eguna CG Kalender
3

3.4.7. Gerrako biktimak Memorial eguna CG Kalender

8.2.7. Holokausto eguna lotsagarria eguna CG Kalender
Erlazionatutako irakurketa: Justizia , Sentinela ! (ikusi Komunitatea)

Sermoia : Ez duzu hilko ! (ikus 1 Eliza)
Azterketaren gaia: Indarkeria (ikusi Azterketa)

Ikusi gure beste kontzeptuak:
Evil of Chain ~ CROn ~ Economic ~ Essentials ~ Green ~ Survival ~ Media Code!
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