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Ямар ч хүчирхийлэл үзэл баримтлал
Хүчирхийлэл шийдэл хэзээ ч байдаггүй

Кастодиан сахин хамгаалагчид " Хүчирхийллийн үзэл баримтлал " хичээл зүтгэл "бусад хүмүүстэй &
хамтын нийгэмлэгт заналхийлж байгаа хүмүүсийг эргэж байна. бус хэрцгий "Кастодиан" -ийн орж ирсэн
нь 1GOD-ийн бүтээлүүд! "Төрийн бус хэрцгий" байх нь гэртээ эхлэх найзууд хөрш ба олон нийтийн
орно.

Хүчирхийллийн төрөөгүй эхэлнэ. Ноцтой орчин дахь ч амьдралынхаа туршид хүчирхийлэл нь propensity. хүчирхийлэл хандлага хүчтэй эргэж нэг гох хэрэгтэй. идэвхжүүлэх: Архи, уур хилэн, холбогдлыг
спорт, айдас, тэмцэх, спорт, хэнэггүй байдал, доромжлол, бусдын зовлонг ойлгодог чанар дутагдаж,
оюун ухаан нь өөрчилж бодис, үе тэнгийн-дарамт, өдөөн хатгалга, хүчирхийлэл видео, хүчирхийлэл
видео тоглоом, ...

Тэгвэл эхийн хэвлийд өртөж ээж нь & аав амаар бие биенээ хүчирхийлж. Энэ нь амаар урвуулан тулд & тул
хожим нь амьдралд хийх болно зүгээр байна гэж мэдэж аваарай. Тэгвэл эхийн хэвлийд Ээж ил бие
махбодийн аав хохироож байна. Түүний шинэ төрсөн хожим нь амьдралд тэр хамт бие махбодын
хүчирхийлэл тэвчих болно. HE төрсөн энэ тэр хохироож зүгээр гэж бодож байна ШИНЭ. Тэгвэл эхийн хэвлийд
байгаа оюун ухаан өөрчлөх бодис ашиглан тамхи татаж, архи ээж ил. Шинэ төрсөн Энэ нь мансууруулах
бодис хэрэглэгч болох ба маш их магадлалтай эрүүл мэндийн асуудал байдаг гэж байна.

төрөөгүй & нярайн байдлыг хангах архи, согтууруулах ундаа, оюун alte- бөгж бодис, биет ба / эсвэл хэл
амаар доромжлох нь ил байна. хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хамгийн сайн хувь нэмэр юм. Энэ эцэг
эх нь боловсролтой байх хэрэгтэй хүрэхийн тулд

(Өмнө нь ба эцэг үед) донтолтоос & ямар нэгэн хүчирхийлэл зайлсхийх.
& "Хүчирхийлэл" хариуцлага барьж биш
харин амьдарч байгаа нийгэм. хүсэл " Kill "!

Зогсоох хүн юм
бүх Хүн & нь доромжлох нь аюул 1GOD
!!!

Этгээд, байгууллага, Засгийн газар нь алах
NO эрхтэй!
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төрөөгүй
Төрөөгүй хүний үзэл дээр амьдарч эхэлнэ.
Концепци HE спермийн хамт байх үед Охин өндөг бонд
юм. Хэзээ ч байх нь хүний ойр юм БУРХАН гэх мэт дараа нь
энэ мөчид. бий болгох нь гайхамшиг.

Төрөөгүй эсрэг хүчирхийлэл. Төрөөгүй, хүний тавьсан төрлийн & доромжлолын эсрэг хүчирхийлэл юм 1GOD . Тэгвэл
эхийн хэвлийд байгаа өвдөж нь гэмт хэрэг юм. Санамсаргүй бэртсэн: MS / R3 Санаатай бэртсэн: MS / R4

Тэгвэл эхийн хэвлийд байгаа зогсоох нь гэмт хэрэг юм. Санамсаргүй аллага: MS / R5 Санаатайгаар хүний
амь хөнөөх цуцлах үр дүнд нь "гүйцэтгэх" юм (ABORT) жирэмсний:

MS / R7 Жирэмслэлтээ 2 төрөл байдаг: хуульчилж (Ёс суртахуунгүй хууль) & хууль бус (Гэмт) .

хууль ёсны (Ёс суртахуунгүй хууль) төрөөгүй нь нядлах. Улс төрч-ийн у ёс суртахууны хуулийг бий болгож
байна. Төр администраторууд (Шүүгч) , Эрүүл мэндийн хувийн & priv- гэрээт иджээ (Хөлсөлсөн алуурчид) ёс
суртахуунгүй тухай хуулийг хэрэгжүүлэх. Энэ бүх "алуурчид" яллах байна: MS / R7

Хууль бус, авилгач эрүүгийн. Эрүүл мэндийн хувийн, хувийн хэвшлийн гүйцэтгэгч, байгууллага,
хувь хүн нь төрөөгүй хүний нядлах. Эдгээр нь бүгд яллах байна: MS / R7

Ээж та яагаад намайг алах юм бэ?

Би чамд амьдрах & Хайр хүссэн!

DO - ёстой:
"Үр хөндөлт-клиник хаахаар.
, Эзэд, оператор & ажилтнууд хөтлөх MS / R7 ! Хууль backdated байх хэрэгтэй байж болох юм. Ямар
ч гэмт нехен сэргээлтийн зугтах ёстой!
хууль ёсны (Ёс суртахуунгүй хууль) Үр хөндөлт Дуусах! Ёс суртахуунгүй хууль хүчингүй болсон.

бий болгож, эсвэл олгодог аливаа Засгийн газар хөндөлт сольж, энэ бүх гишүүд авч байна MS /
R7 !
Залбир! асуу 1GOD Амьдралын & оролддог Abortionist хариуцлага тооцох уу!

Ичгүүр> зуршлаас зайлсхийх> ABORTIONIST
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Abortionist эхчүүд. эвдэх эхчүүд байдаг. Тэд хүүхдүүдэд бүх эрхийг нь сул (NO ХОЛБОО
БАРИХ) .

Abortionist хүүхдийг хамгаалах !!!!!!!
Үр хөндөлт нь үл тэвчих
ХҮҮХДИЙН
14 жил нь Хүүхдийн төрсөн. Эцэг эхийн нээлттэй талаас бүхий smack сайн эцэг эхийн
байна. бус эцэг эх Smacking хүчирхийлэл юм. MS / R2
эцэг, эх, бусдын хүүхдийг зодож, хүчирхийлэл юм MS / R3. объект ашиглах (Бүс, мод, зэвсэг ..) Хүүхдийг
дээр Танхайн байна (Өөрийгөө бус, батлан хамгаалах) ,

MS / R4. Хүүхдийг Molesting, MS / R5. хүүхэдтэй маллах зэрэг ноцтой гэмт хэрэг, MS
/ R7.
Хүүхдийг зогсоох нь гэмт хэрэг юм. Санамсаргүй аллага: MS / R5 Өөрийгөө хамгаалах:

MS / R3 Санаатай, төлөвлөсөн аллага (Гүйцэтгэл) : MS / R7
Хүүхдийн шалтгаангүй тэжээвэр өөр хохироож байна, гэрийн тэжээмэл эзэн цэнэгтэй
MS / R3 Хүүхдийн шалтгаангүй амьтны амь үрэгдсэн байна. Амьтны эзэн яллах, гэрийн
тэжээмэл устгасан байна MS / R4 Хүүхдийн хүргэсэн тэжээвэр өөр хохироож байна,
хүүхэд сануулга авлаа юм. Ямар ч арга хэмжээ амьтны эзэн эсрэг авсан. Хүүхдийн
хүргэсэн тэжээвэр гарт амь үрэгдсэн юм. Амьтны устгасан байна, эзэн нь мөрдөн
шалгаж байна.

Хүүхдийн шалтгаангүй дотоодын амьтан хохироож байна. Мал эзэмшигч,
мөрдөн байна MS / R3 Хүүхдийн шалтгаангүй дотоодын амьтан алсан юм.
Дотоодын мал устгасан эзэмшигч, мөрдөн юм MS / R4 Хүүхдийн хүргэсэн
Дотоодын амьтан хохироож байна, хүүхэд сануулга авлаа юм. Ямар ч арга
хэмжээ Дотоодын малын эзний эсрэг авсан. Хүүхдийн хүргэсэн дотоодын
амьтан алсан юм. Дотоодын малын эзэн нь мөрдөн ороогүй байна устгасан
байна.

Шалтгаангүй зэрлэг амьтны өвтгөж, эсвэл хүүхдийг алсан. Мал устгасан байна. Өдөөн
хатгасан зэрлэг амьтны хүүхэд өвтгөж байна. Хүүхдийн сануулга авлаа юм. Зэрлэг
амьтны явуул байна. Өдөөн хатгасан зэрлэг амьтны хүүхдийг алсан. Зэрлэг амьтан
устгасан байна.
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Хүүхэд (0-7) жилийн хүчирхийлэл үйлдэж (Танхайн, аллага, бүдүүлэг зан авир) : Хүүхдийн эцэг, эх, багш
үүнийг боловсрол олгох, сануулга авлаа юм. Эцэг, эх нь бүрэн нөхөн төлөх .

Хүүхдийн ( 8-14) жилийн хүчирхийлэл үйлдэж:
Гэмтээхгүй-ийн бусад, MS / R3 ( өөрийгөө хамгаалах MS / R1) .

обьектыг ашиглан өвтгөж (Бүс, мод, зэвсэг ..) MS / R4 ( өөрийгөө хамгаалах MS / R2) удаан хугацаагаар
бэртсэн (Давтан, эрүүдэн шүүх) , MS / R5.

Гэмтээхгүй-ийн Амьтны, мал, амьтны, Зэрлэг амьтан, MS / R2 .

Амьтны, мал, амьтны, Зэрлэг амьтан, обьектыг ашиглан өвтгөж (Бүс, мод, зэвсэг ..) MS / R3 . Pro-мөрөөддөг
бэртсэн (Давтан, эрүүдэн шүүх) MS / R4 .

Kill-ийн бусад, MS / R7 ( осол, өөрийгөө хамгаалах MS / R4) .

Kill-ийн Амьтны, мал, амьтны, Зэрлэг амьтан, MS / R5 ( осол, өөрийгөө
батлан хамгаалах MS / R3) .
обьектын эсрэг хүчирхийлэл (Бүдүүлэг зан авир) , MS / R4 ( эцэг эх нь төлөх

нөхөн олговор) .
Тайлбар! Өсвөрийн нь мужийн Rehab R1-7 хэрэглэнэ.

Хүүхдийн хүчирхийллийг үзэх эрхтэй (Холбоо барих спорт, спорт, бусад хэрцгий зугаа цэнгэл,
хүчирхийлэл видео тэмцэх ..) Хүүхдийн хүчирхийлэл яллах юм үзэх боломжтой хувь хүн, MS / R2. Хүүхдийн
холбоо барих спорт, тэмцэл спортод оролцож & хүчтэй видео болон / эсвэл бусад хэрцгий тоглоом
тоглодог. Хүүхдийг боломжийг хүн оролцох ба / эсвэл хүчирхийлэл авдаг тоглох MS /
R3. Хүүхдийн зэвсэг, тоглоом эсвэл бодит өгсөн байна. Хүн өгөх ба / эсвэл тоглоомын зэвсэг хэрхэн
ашиглахыг харуулж, мөрдөн байна MS / R4. Хүн өгөх ба / эсвэл бодит зэвсэг хэрхэн ашиглахыг
байгаа, мөрдөн байна MS / R7.

Хамтын нийгэмлэгийн гишүүн бүр "хүчирхийллийн" нь орон нутаг дахь хүүхдээ бүр
хамгаалахын тулд иргэний & ёс суртахууны үүрэгтэй!

ЗАЛУУЧУУДЫН
Залуучуудын нь Түүний 15-аас 17 жил тэрээр 15 18 жил болж байна. Эцэг эхийн нээлттэй талаас бүхий
smack сайн эцэг эхийн байна. төрийн бус эцэг эх Smacking хүчирхийлэл юм. MS / R2

эцэг, эх, бусад залуучуудын зодож, хүчирхийлэл юм MS / R3. объект ашиглах (Бүс, мод, зэвсэг ..) нь
Залуучуудын дээр Танхайн байна (Бусад, өөрийгөө хамгаалах) , MS / R4. нь Залуучуудын Molesting
нь гэмт хэрэг юм MS / R4. Ороо
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Залуучуудын нь гэмт хэрэг хооронд MS / R3. A Охин, учир нь энэ гэмт хэргийн жирэмсэн болж, Залуучуудын
хариуцлага, MS / R4. нь Залуучуудын насанд хүрсэн маллах зэрэг нь гэмт хэрэг юм MS / R5. A Охин, учир нь
энэ гэмт хэргийн жирэмсэн болж, насанд хүрэгчдийн авдаг, MS / R6.

залуучуудын зогсоох нь гэмт хэрэг юм. Санамсаргүй аллага: MS / R5 Өөрийгөө хамгаалах:

MS / R3 Санаатай, төлөвлөсөн аллага (Гүйцэтгэл) : MS / R7
Залуучуудын шалтгаангүй тэжээвэр өөр хохироож байна, гэрийн тэжээмэл эзэн цэнэгтэй
MS / R3 Залуучуудын шалтгаангүй амьтны амь үрэгдсэн байна. Амьтны эзэн нь мөрдөн
шалгаж байна устгасан байна MS / R4. Залуучуудын хүргэсэн тэжээвэр өөр хохироож
байна, Залуучуудын дамжуулан боловсролтой байна MS / R1. Ямар ч арга хэмжээ
амьтны эзэн эсрэг авсан. Залуучуудын хүргэсэн тэжээвэр гарт амь үрэгдсэн юм.
Амьтны эзэн мөрдөн ороогүй байна устгасан байна.

Залуучуудын шалтгаангүй дотоодын амьтан хохироож байна. Дотоодын малын эзэн,
мөрдөн байна MS / R3. Залуучуудын шалтгаангүй дотоодын амьтан алсан юм. Дотоодын
мал, эзэн нь мөрдөн шалгаж байна доош тавьж байна MS / R4. Залуучуудын хүргэсэн
Дотоодын амьтан хохироож байна, Залуучуудын боловсролтой байна, MS / R1.
Ямар ч арга хэмжээ Дотоодын амьтан ба эзэмшигчийн эсрэг авсан.

Залуучуудын хүргэсэн мал, амьтны амь үрэгдсэн байна. Дотоодын мал доош
тавьж байна эзэмшигч нь яллах биш юм.
Шалтгаангүй зэрлэг амьтны өвтгөж болон залуучуудын алсан. Мал устгасан байна. Өдөөн
хатгасан зэрлэг амьтны залуучууд өвтгөж байна. Залуучуудын сануулга авлаа юм. Зэрлэг
амьтны явуул байна. Өдөөн хатгасан зэрлэг амьтны залуучууд алсан. Зэрлэг амьтны
доош тавьж байна.

Залуучуудын хүчирхийлэл үйлдэж:
Гэмтээхгүй-ийн бусад, MS / R3 ( өөрийгөө хамгаалах MS / R1) .

обьектыг ашиглан өвтгөж (Бүс, мод, зэвсэг ..) MS / R4 ( өөрийгөө хамгаалах MS / R2) удаан хугацаагаар
бэртсэн (Давтан, эрүүдэн шүүх) , MS / R5.

Гэмтээхгүй-ийн Амьтны, мал, амьтны, Зэрлэг амьтан, MS / R3 .

Амьтны, мал, амьтны, Зэрлэг амьтан, обьектыг ашиглан өвтгөж (Бүс, мод, зэвсэг ..) MS / R4 . удаан
хугацаагаар бэртсэн (Давтан, эрүүдэн шүүх) MS / R5 .

Kill-ийн бусад, MS / R7 ( осол, өөрийгөө хамгаалах MS / R4) .

Kill-ийн Амьтны, мал, амьтны, Зэрлэг амьтан, MS / R6 ( осол, өөрийгөө
батлан хамгаалах MS / R3) .
обьектын эсрэг хүчирхийлэл (Бүдүүлэг зан авир) , MS / R5 ( эцэг эх нь төлөх ½

нөхөн олговор, залуучуудын бусад өртэй ½) .
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Тайлбар! Насанд хүрээгүй нь мужийн / аймгийн Rehab R1-7 хэрэглэнэ.
Залуучуудын хүчирхийллийг үзэх эрхтэй (Холбоо барих спорт, спорт, хүчирхийлэл видео тэмцэх ..) . Хүн
залуучуудын хүчирхийлэл авдаг үзэх боломжийг олгодог MS /

R3. Залуучуудын холбоо барих спортод оролцож тэмцэх спортыг & хүчтэй видео болон / эсвэл бусад
хэрцгий, тоглоом тоглодог. Хүн Залуучуудын оролцох ба / эсвэл боломжийг олгодог тоглох хүчирхийлэл,
мөрдөн байна MS / R4. Залуучуудын зэвсэг, тоглоом эсвэл бодит өгсөн байна. Хүн өгөх ба / эсвэл
тоглоомын зэвсэг хэрхэн ашиглахыг байгаа, мөрдөн байна MS / R6. Хүн өгөх ба / эсвэл бодит зэвсэг хэрхэн
ашиглахыг байгаа, мөрдөн байна MS / R7.

Насанд хүрсэн
Насанд хүрсэн нь Түүний 18 63 жил, тэрээр 19-63 жил.
Насанд хүрсэн өвдөж хүчирхийлэл байна MS / R3.

объект ашиглах (Бүс, мод, зэвсэг ..) нь довтлох юм MS / R4.
Насанд хүрсэн хүний Molesting нь гэмт хэрэг юм MS / R3.
зөвшөөрөлгүйгээр Ороо нь гэмт хэрэг юм (Хүчингийн хэрэг) , MS / R4.
Насанд хүрэгчдийн маллах "Ариун matrimony гэрээ" зөрчсөн нь гэмт хэрэг юм

(Садар самуун, сэтгэл санааны дайралт) , MS / R4 ( хүүхэдгүй) R5 ( хүүхдүүд) .

A нь "Ариун matrimony гэрээ" буюу "хамтрагч гэрээ" ч орооны dults "хогийн сав"
нь юм шиг харьцаж байх ёстой.
Насанд хүрсэн гэмт хэрэг амь үрэгджээ. Өөрийгөө хамгаалах: MS / R3 Санамсаргүй аллага: MS
/ R5 ( Эрүүл мэнд ба аюулгүй байдал) . Санаатай, төлөвлөсөн аллага (Гүйцэтгэл) : MS / R7
Насанд хүрэгчдийн шалтгаангүй тэжээвэр өөр хохироож байна, гэрийн тэжээмэл эзэн авдаг MS / R3
Насанд хүрэгчдийн шалтгаангүй амьтны амь үрэгдсэн байна. Амьтны доош тавьж
байна эзэмшигч, авдаг MS / R4. Насанд хүрэгчдийн хүргэсэн тэжээвэр өөр хохироож
байна, насанд хүрэгчдийн дамжуулан боловсролтой байна MS / R1. Ямар ч арга
хэмжээ амьтны эзэн эсрэг авсан. Насанд хүрэгчдийн хүргэсэн тэжээвэр гарт амь
үрэгдсэн юм. Амьтны доош тавьж байна эзэмшигч нь яллах биш юм. Насанд хүрэгчдийн чандарласан байна.
Насанд хүрэгчдийн шалтгаангүй дотоодын амьтан хохироож байна. Мал эзэн авдаг MS
/ R3. Насанд хүрэгчдийн шалтгаангүй дотоодын амьтан алсан юм. Дотоодын мал
доош тавьж байна эзэмшигч авдаг MS / R4 Насанд хүрэгчдийн хүргэсэн Дотоодын
амьтан хохироож байна, насанд хүрсэн боловсролтой байна, MS / R1 Ямар ч арга
хэмжээ амьтан, эзэмшигчийн эсрэг авсан. Насанд хүрэгчдийн хүргэсэн мал, амьтны
амь үрэгдсэн байна. Мал доош тавьж байна. Эзэмшигч нь цэнэгтэй байна. Насанд
хүрэгчдийн чандарласан байна.
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Шалтгаангүй зэрлэг амьтны өвтгөж, насанд хүрсэн алсан. Мал устгасан байна.
Өдөөн хатгасан зэрлэг амьтны насанд хүрсэн өвтгөж байна. Насанд хүрэгчдийн дамжуулан боловсролтой байна MS / R1.
Зэрлэг амьтны явуул байна. Өдөөн хатгасан зэрлэг амьтны насанд хүрсэн алсан. Зэрлэг амьтан устгасан
байна. Насанд хүрэгчдийн чандарласан байна.

Насанд хүрэгчдийн хүчирхийлэл үйлдэж:
Гэмтээхгүй-ийн бусад, MS / R4. обьектыг ашиглан өвтгөж (Бүс, мод, зэвсэг ..)
MS / R5. удаан хугацаагаар бэртсэн (Давтан, эрүүдэн шүүх) , MS / R6.

Гэмтээхгүй-ийн Амьтны, мал, амьтны, Зэрлэг амьтан, MS / R3. Амьтны, Dom- estic амьтан, Зэрлэг
амьтан, обьектыг ашиглан өвтгөж (Бүс, мод, зэвсэг ..) MS /
R4. удаан хугацаагаар бэртсэн (Давтан, эрүүдэн шүүх) Гэрийн тэжээмэл, Дотоодын мал, Зэрлэг амьтан, MS
/ R5.

Kill-ийн бусад, MS / R7 ( өөрийгөө хамгаалах MS / R4) . Kill-ийн Амьтны, мал, амьтны, Зэрлэг амьтан, MS / R6
( МБС-ын хандах биш, яргачин, байгаль хамгаалагч) .

обьектын эсрэг хүчирхийлэл (Бүдүүлэг зан авир) , MS / R4 ( Pay-ын нөхөн) .
Тайлбар! Насанд хүрсэн нь мужийн / аймгийн Rehab R1-7 хэрэглэнэ.
Насанд хүрэгчдийн & үгүй биш харах / эсвэл хүчирхийлэл тоглож байна (Холбоо барих спорт, тэмцэх,
спорт, хэрцгий тоглоом, хүчирхийлэл видео. .) Нь мужийн харуулах, хүчирхийлэл оролцох боломж нь бүх
тоног төхөөрөмж хаадаг. Зар сурталчилгаа, дэмжигч, хүчирхийлэл спортыг ивээн тэтгэгч, үзвэр, тоглоом, ...
хаалттай & яллах байна MS

/ R7 . Ноцтой тоглоом, видео, хэрчиж нь мужийн гэхэд нөхөн ямар устгасан байна
арчигдаж,.

зэвсэг төгсгөл хувийн эзэмшлийн. Хувийн эзэмшлийн зэвсэг (Бодит,
хуулбарыг, тоглоомын) нөхөн & устгасан ч хурааж байна.
зэвсэг хууль бусаар эзэмших (Бодит, хуулбар) олон нийтэд аюул
байна, энэ нь гэмт хэрэг, MS / R7.

ахлах
Ахлах нь Түүний 63 жилийн +, тэрээр 63 жил +. Насанд хүрэгчдийн дүрэм Ахлах хохирогчдын &
хүчирхийлэгчдийн хэрэглэнэ.

бүлгүүд
2 болон түүнээс дээш хувь (Хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгчдийн, ахлах) хүчирхийлэл үйлдэх
хамтдаа авч нэг бүлэглэл юм. Gang хүчирхийлэл аймхай, олон нийтэд аюул занал юм. Булэглэн
гишүүд холбоо гэм буруутай байна (Гэхдээ тэнд оролцож үзэх) .
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бэртсэн (Эсвэл зэвсэг ямар ч) хохирогч нь гэмт хэрэг нь: гэрийн тэжээмэл, мал, амьтны, зэрлэг
амьтан, MS / R5 Булэглэн гишүүн бүр. Хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгчдийн, ахлах, MS / R6 Булэглэн
гишүүн бүр.

зогсоох (Эсвэл зэвсэг ямар ч) хохирогч нь гэмт хэрэг нь: гэрийн тэжээмэл, мал, амьтны, зэрлэг
амьтан, MS / R6 Булэглэн гишүүн бүр. Хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгчдийн, ахлах, MS / R7 Булэглэн
гишүүн бүр.

обьектын эсрэг хүчирхийлэл (Бүдүүлэг зан авир) , MS / R4 ( Pay-ын нөхөн)

Булэглэн гишүүн бүр хамаарна (Холбоо гэм буруутай) .

дээрэлхэх
Эрчимжүүлэх, хүчирхийлж алдааг бусдад давамгайлж дээрэлхэх юм.
Амжилттай дээрэлхэх нь repedative донтолтоос болж байна. дээрэлхэх
(Сэтгэл санааны Танхайн) intimitation эхэлдэг & халдлага руу хувьсан өөрчлөгдөж болно.

Танхай ихэвчлэн азгүй хулчгар нь өөрсдийгөө эргэн тойронд байна. Тэд бүлэглэл болж байна. Танхай
& тоног холбоо гэм буруутай болж байна.
Indimidation, MS / R1 . Аюул, MS / R2 . Гэмтээж, амь , хувь хүний хүүхэд / Насанд хүрээгүй хүмүүсийн / насанд
хүрэгчдийн / ахлах . Булэглэн журам хэрэглэнэ.

Тээвэр
Танхай-ын үйл ажиллагаа явуулж байгаа тээврийн (Агаар, газар, далай) :

Шатаалтын үзүүлэлт, сүүл gating, wheelies нэмэлт чанга таслах, MS / R1 +
тээврийн хэрэгслийн & тусгай зөвшөөрлийг 1 сарын турш хурааж байна.
Хурдасгадаг, уралдаан, MS / R2 + тээврийн хэрэгслийн & тусгай зөвшөөрлийг 2 сарын турш хурааж
байна.

хавчуулагдсан (Машин, тал тус бүрт аялж эгнээгээр өөрчлөх, эсвэл эргэж ирсэн хохирогч саад
болж) , MS / R3 + тээврийн хэрэгслийн (Буталсан) & 10 жилийн турш бүх тээврийн лиценз алдаж.

Hostaged (Буцаж урд & онд тээврийн хэрэгслийн + хавчуулагдсан) , MS / R3 + тээврийн хэрэгслийн

(Буталсан) & 10 жилийн турш бүх тээврийн лиценз алдаж.
замын Албадан: MS / R 3+ тээврийн хэрэгслийн (Буталсан) мөнхөд тусгай зөвшөөрлийг алдаж.
Хэн нэгэн хохироож байна MS / R 4 + тээврийн хэрэгслийн (Буталсан) мөнхөд тусгай зөвшөөрлийг алдаж.
Хэн нэгэн амь насаа алдсан байна , MS / R 5 + тээврийн хэрэгслийн (Буталсан) мөнхөд тусгай зөвшөөрлийг алдаж.

Bullbar нь Тээврийн зэвсэг юм. Өндөр үзүүлэлттэй тээврийн зэвсэг юм. SUV
тээврийн зэвсэг юм. Зэвсэг журам хэрэглэнэ.
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Зан байдал / Оюун өөрчлөх бодис
Архи холбоотой хүчирхийлэл, MS хоёр юм (X2) .
холбоотой хүчирхийлэл ургамал, / эсвэл бодис / эм өөрчлөх зан байдал / Оюун ухаан, MS гурав
дахин нэмэгдүүлнэ байна (X3) .

аль аль нь Архи + Зан байдал / Оюун ургамал, эсвэл бодисыг эм өөрчлөх

MS таван үржүүлж байна (X5) .

Холбоо барих Спорт
Холбоо барих Спорт дээрэлхэх дэмжих (Айлган сүрдүүлэх) , гэмтэл (Сүйтгэсэн үхэл) , Thuggishness & Гэмт
хэрэг (Танхайн, аллага) . Мэргэжлийн Холбоо барих Спортын бас хууран мэхлэх дэмжих (Бооцооны, хүлээн
зөвшөөрөх, нэр, цом) , commercialism (Зохиогчийн эрхэд хамаарах бүтээгдэхүүнийг хэт өндөр) , Биеийн ба
сэтгэл өөрчлөх, бодис хүчирхийлэл (Хожих хэрэгтэй, үе тэнгийн даралт, ивээн тэтгэгч) .
Холбоо барих Спорт баг, бие даасан үйл явдлуудын хооронд хувааж байна.
Тайлбар! Ямар ч зэвсэг ашиглаж байна.

Холбоо барих спортын зугаа цэнгэлийн, өрсөлдөх чадвартай, elitist тэнд
зөвхөн 1 ялагч юм. Өрсөлдөөнт, elitist апартейдийн бий болгож байна. A ялагч
acolytes, алдар, шагнал мөнгө нь хүрч байна, энх тунх байна (Худал) , шүтдэг (Зөвхөн
хуулиар хамгаалагдсан 1GOD) . Looser (Ууд) байна (Юм) , Booed, наад тангараг,
доромжилж хог, найрсаг & гадуурхах нь pelted, наад нулимж. Мэргэжлийн
Холбоо барих Спорт commercialism
(Бооцооны, хэвлэл мэдээлэл, эзэд, ивээн тэтгэгч) авилга, гэмт хэргийн
байна. Холбоо барих Спорт төгсгөл.

Холбоо барих Спорт орон нутгийн нөөц дэмий үрэх, олон нийтэд бий болгох,
зорилго бүтээх дэд бүтэц, барилга байгууламж хэрэгтэй (урт хугацааны) өрийн. Эдгээр
байгууламжууд Эрчим хүчний wasters & бохирдуулагчид байна. ашигласан ба
засвар үйлчилгээний зардал өндөр дор тэд юм. Тэд хог бий болгох
(Олон) , Замын хөдөлгөөний эмх замбараагүй байдлын улмаас (Бохирдол) & Хаягдал Цагдаагийн цаг.
Багийн Холбоо барих, Спортын:

хөлбөмбөгийн: АНУ-ын (Gridiron) , Австралийн (Aussie дүрэм) , Кельт хэл, Регбигийн лигийн,
Регбигийн Холбоо, ...

Hockey: Бөмбөг, Хээрийн, мөс, Inline, POLO, галзуу, гудамж, ~ Lacrosse

Handball ~ усны поло ~
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Хувь хүний Холбоо барих, Спортын:

боксын: Боксын, Нүцгэн хурууны, өшиглөх, Musti-yuddha, гудамж тэмцэх, ...

Тулааны урлаг: Жү-Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...

Бөхийн: Бөхийн, сумогийн, ...
Холбоо барих, Спортын физик нөлөөллийн хүч санаатайгаар, эсвэл нэмэлт ашигладаг.

Энэ нь өвчин, осол гэмтэл, заримдаа унахгүй байхын эсвэл үхэл нь үр дүн
байдаг. төлөвлөсөн байх нь тэдэнд гэмт хэрэг "Төлөвлөсөн Assault" болгодог MS
/ R4 гэмтсэн үхвэл, "Төлөвлөсөн зогсоох" MS / R7 . Багийн гишүүд,
дасгалжуулагч холбоо гэм буруутай байна.

Bad, Хэвлэл мэдээлэл, Муу, сургууль & Муу эцэг эх Холбоо барих Спорт оролцогчдоос тавьж (Танхай
байгаа, Thug бие биенийхээ brutalize ДЭМБ) хүүхэд ба насанд хүрээгүй тулд rollmodels байна. нь үр
хүүхдүүд, насанд хүрээгүйчүүд энэ нь дээрэлхэх нь зүгээр гэж бодож байдлаар гэмтээж, бусдыг гэмтээх. "Хүчирхийлэл"
-ийн хэрэглээ болон зөвшөөрөх Хэрэглэж Холбоо барих, спортын эхэлнэ. Төрийн бус хүчирхийлэл гэсэн үг

"NO Холбоо барих, Спортын".
Холбоо барих, Спортын ашгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр, ивээн тэтгэгч, зах зээлийг донтолтууд нь
сурталчлах ашиглах болно: Архи, бооцоот тоглоом, Дэлгүүр, тамхи татах, түргэн хоолны, Gadgets ... Мөрийтэй
тоглоом, хорт бодис хэрэглэх, хувиа хичээсэн elitist тамирчин хууран мэхэлсэн, авлига руу хөтөлдөг.
итгэмтгий ашиглахтай Сурталчилгаа & маркетингийн хар тугалга.

Фенүүд / Үзэгчид эдлэх дээрэлхэх, brutalization, thuggery өвдөлт, гэмтэл, үхэл харж өвчтэй
байгаа ... !!! Мөн, та & таны гэр бүл зовлон эдлэх нь тэдний тодорхой байлгах болно. зөв
байдал нь эдгээр фенүүд хүчтэй болох тул, тэд бусдын эсрэг хүчирхийлэл тохиромжтой
гэж үзэж байна.

Холбоо барих Sport боломжийг Засгийн газар, хариуцлага солигдоно. Холбоо барих Sport
хөнгөвчлөх өр болгон олон нийтэд тавьж Засгийн газар энэ өрийг эргүүлэн төлөх нь тэдний
эрх, хувийн хэвшлийн хөрөнгө нь хариуцлага хүлээхгүй байна! Бооцооны, Хэвлэл мэдээлэл,
Ивээн тэтгэгчид гадуурхах байна. гэмт хэргийн гэм буруутай байх (Assault, зогсоох ..) дэмжих,
гэмт хэргээс ашиг замаар мөрдөн байна! Холбоо барих Спортын хувийн эзэмшилд бүх эрхийг
цуцалсан & хөрөнгийг нөхөн ямар хурааж байна!
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Сурган хүмүүжүүлэгч Холбоо барих Спорт байлдагч үүрэг загвар биш юм тэдний эрдэмтэд тайлбарлаж
байна. Эдгээр нь байлдагч, гадуурхсан, алуурчин дээрэмчин, гэмт хэрэгтнүүд байдаг .. тэд гадуурхах байна.
зөвшөөрөх, эсвэл Холбоо барих спортын д оролцох эрдэмтэд дэмжих сурган хүмүүжүүлэгчид Боловсрол
хасагдсан байна.

Мөн эрдэмтэд хүлээн авах ямар ч гэмтэл хариуцна.
Эцэг эхчүүд Холбоо барих Спорт байлдагч үгүй биш rolemodels байна & гадуурхах байгаа нь тэдний
хүүхдүүдэд тайлбарлаж байна. зөвшөөрөх, эсвэл Холбоо барих Sport-д оролцох хүүхдүүдийг дэмжих
Эцэг эхчүүд хариуцлагагүй байна. Эцэг эхчүүд reeducated байх ёстой. Эцэг эхчүүд хүүхдээ чөлөөтэй,
reoffend.

Спорт холбоо барих үл тэвчих
Тэмцэх - Спорт
тэмцэх (Байлдааны) Спорт Үзвэр үйлчилгээ өрсөлдөөнт холбоо барих спорт
юм. 2 болон түүнээс дээш байлдагч загварчилсан эсвэл бодит тэмцэх бие
биенээ тэмцэх. Байлдаж зэвсэглэсэн болно. Тэмцэх, гэмтэж & mutilating /
эсвэл demented фенүүд нь зугаа цэнгэл гэх мэт хүний амь зорилгыг байна.

Дууриамал эсвэл бодит байлдааны зугаа
цэнгэлийн өвчтэй хүмүүст танилцуулсан & өвчтэй
хүн үзсэн байна. Аливаа хүн эдэлж байгаа хүн
гэмтээж, амь сэтгэцийн тусламж хэрэгтэй байна.

Тэмцэх, техник: байт харваа , Нүцгэн хурууны боксын , Battlefield-Спорт, бокс, хашаа,
Jiu-Jitsu, каратэ, Kendo, Kenpo, Kickboxing, Kung Fu, Төмөр-нударга, тулааны урлаг,
холимог & Уламжлалт тулааны урлагийн, Muay Thai, Shoot- тэмцэх, буудлага, зөөгчид
тэмцэх, Sword -fighting, Taekwondo, ... тэмцэх, зэвсэг:

Сүх, нум, гуулин-хуруунуудын үен, Crossbow, муруй, илд, Dagger, туялзуур, тугалган цаас,
шийдэм, Nunchakus, гар буу, Rifle, Saber, богино илд, Пулемёт, зөөгч, Шулуун илд, Tekko,
Tiger хумс, ...
Battlefield Спортын байлдааны зугаа цэнгэлийн бизнесийн хүчирхийлэл видео тоглоомын франчайз
өдөөгдсөн юм. Ингэх нь зорилго нь алах явдал юм. Энэ үзвэр нь виртуал ч бодит биш юм. өөр нэг хүн ёс
суртахуунгүй юм алахыг хүсэж байна.
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Энэ зугаа цэнгэл Шун. Battlefield Спорт дуусгах. хүчирхийлэл видео тоглоом дуусгах.

тэмцэх (Байлдааны) Спорт гадуурхах & хаалттай байна.
Бүх тэмцэх спортын Сургалт & Event газрууд нураах ба дахин боловсруулсан байна

(Cluster гэр орон, SMEC, Зах зээл-Gardens ..)
Fight-Спорт байлдагч гадуурхах байгаа ба тэдний бүртгэлийг устгасан. Эцэг эхчүүд тэмцэх
Спорт байлдагч үүрэг загвар биш юм & гадуурхах байгаа нь тэдний хүүхдүүдэд тайлбарлаж
байна.

Сурган хүмүүжүүлэгч тэмцэх Спорт байлдагч үүрэг загвар биш юм & гадуурхах байгаа
нь эрдэмтдийн тайлбарлаж байна. Fight дэмждэг Засгийн газар (Байлдааны) Спорт
Үзвэр үйлчилгээ сольж, яллах байна MS / R7

тэмцэх (Байлдааны) Спорт Үзвэр үйлчилгээ хязгаарласан зарын Промоторууд & Ивээн тэтгэгчид
гадуурхах, мөрдөн байгаа арга хэмжээ, MS / R7 !!!

Спортын тэмцэх үл тэвчих
Дижитал үзвэр үйлчилгээ
Дижитал хүчирхийлэл сул дорой, impressionable оюун ухаанд нь аюул учруулж байна. Тархи нь тэдний
мөс чанарыг чилсэн хүчирхийллийг хүлээн зөвшөөрч эдгээр оюун санааг угаах.
Энэ нь бодит хүчирхийллийг дэмжиж байна, учир нь дижитал хүчирхийлэл тохиромжтой биш юм.

Дижитал Entertainment Дижитал хүчирхийлэл хэсэг (Тоглоом, кино, видео, хадгалах, телевизийн ...) үйлдвэрлэлийн
дуусна. Байгаа хуулбар ийн устгасан, устгаж, хэрчиж, .. Дижитал хүчирхийлэл үйлдвэрлэгчид,
зохиолчид, найруулагчид, аниматор, жүжигчин, marketeers, жижиглэн худалдаачид яллах юм байна, MS / R7.
телевиз
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харуулах интернэт сайтуудад "Ноцтой" цэнгээнт тэдний лиценз сул & хаасан байна.

Зэвсэг
Зөвхөн гадаад (Цэргийн) & дотоод (Хууль сахиулах) Засгийн газрын аюулгүй байдлыг
хангаж байдаг, эсвэл зэвсэг хэрэглэх эрхтэй. &, Олон нийтэд аюул өгөх /, хувийн аюулгүй
байдал, иргэд, gunclubs, анчид, pistolclubs, буу холбоо зэрэг төрийн бус Засгийн газарт
зэвсэг худалдах .. байна, гэмт хэрэг, MS / R7.

тэд ашиглахаар төлөвлөж байна, учир нь зарим хүмүүс зэр зэвсэг байдаг. Бусад хүмүүс айлган сүрдүүлэх,
зэр зэвсэг байдаг ч хор & алах тэдгээрийг ашиглахыг төлөвлөж байна. Аль аль нь нөхцөл байдал, гарч байх
ёстой айдас, уур хилэн, өдөөн хатгалга тэдний зэвсэг ашиглан дуусна .. Ийм нөхцөл байдалд тэд бус бэлэн
байсан бол зэвсэг ашиглаж чадсангүй. Эзэмших, эсвэл зэвсэг бүхий & нь зайлшгүй, эсвэл хүлээн халдлага
эсэргүүцэх үүнийг ашиглаж өөрийгөө хамгаалах биш юм. Энэ нь willfull хүчирхийлэл юм (Бэртсэн, алах) ,
Шаардлагатай "нөхөн сэргээх".

хүн, мал, амьтан, зэрлэг ан амьтдыг хохироож, эсвэл алах ашигласан
аливаа обьект, ... зэвсэг юм. Зэвсэг нь projectile суллах гэж буй болгон
ангилсан байна (Сум, сум, сумнууд, үрэл ..) & хүмүүс (Сүх, клуб, хутга ..) гэж
байхгүй.
олон нийтэд маш том аюул Хутга fetishists & буу
бүсийн хар тамхичдын байна.
Тэд зэвсгийг & торонд хоригдсон байх ёстой,

MS / R7.
Хутга fetishists хурц & Pointy зүйл ч гэртээ орхиж чадахгүй.
зэвсэг явуулах Тэдний шалтгаан: хяналт, айдас, үе тэнгийн даралт, эрчим хүч, хамгаалалт,
өөрийгөө батлан хамгаалах, хүндэтгэх олж авах болно. А Хутга fetishist зэвсэглэсэн үед хатгаж
авах илүү магадлалтай. Хутга fetishists, олон нийтэд аюул байна, MS / R7.

Буу бүсийн хар тамхичдын тэд буу гэдгийг мэдэлгүйгээр амьдарч чадахгүй. зэвсэг
явуулах Тэдний шалтгаан: хяналт, айдас, үе тэнгийн даралт, эрчим хүч,
хамгаалалт, өөрийгөө батлан хамгаалах, хүндэтгэх олж авах болно. Буу
гэнэтийн зэвсэглэсэн байх үед буудсан авах илүү магадлалтай байдаг. Буу
бүсийн хар тамхичдын хамгийн том олон нийтийн аюул байдаг. Тэднийг тэднийг
зэвсэг хураах, тэднийг баримтлах тор, MS / R7.
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Буу клуб, гар буу клуб, буу холбоод, ан гуйлан торх, .. хаасан байна. Тэдний
сум, зэвсэг, буудлагын хүрээ нураах байна устгасан байна. Гишүүд, удирдлага,
ажилтнууд, олж авах MS / R7.
буу боломжийг Засгийн газар тэдний клуб, холбоод солигдоно бүсийн хар тамхичдын. гэж
Засгийн газрын бүх гишүүд солигдох, яллах байна
MS / R7. буу бүсийн хар тамхичдын зөвшөөрөх Үндсэн хуульд "Хууль Өгөгч илэрхийлэгддэг" ашиглан дахин
бичсэн байна.

үл тэвчих нь
Буу бүсийн хар тамхичдын & ХУТГА fetishists

хууль сахиулах
(Цагдаа, Маршал, Цагдаагийн, харуулдан, шериф)
хууль сахиулах (LE) Бие даасан байх, гарын авлага, хамгаалах ба хэрэгжилтийг сайжруулах, судлах. орон
нутгийн эрсдэлтэй нь тэдний эрүүл мэнд, амь тавих ямар ч эргэлзээгүйгээр хууль сахиулах хүлээж байна. Хууль
сахиулах олон нийтийн дэмжлэгийг & хүндэтгэлийг хүлээж байна.

нь LE ажилтан өвдөж нь гэмт хэрэг, MS / R5.
объект ашиглах (Бүс, мод, зэвсэг ..) нь довтлох юм MS / R6.
санамсаргүй аллага (Эрүүл мэнд ба аюулгүй байдал) MS / R5.

санаатайгаар хүний амь хөнөөх (Аллага, гүйцэтгэл) : MS / R7
LE ажилтан шалтгаангүй тэжээвэр өөр хохироож байна, гэрийн тэжээмэл-эзэн,
мөрдөн байна MS / R3 LE ажилтан unprovo- ked тэжээвэр гарт амь үрэгдсэн юм. Амьтны
эзэн нь мөрдөн шалгаж байна устгасан байна MS / R4.
LE ажилтан хүргэсэн тэжээвэр өөр хохироож байна, LE ажилтан боловсролтой, албан
тушаал эцэст тавьж байна . Ямар ч арга хэмжээ амьтны эзэн эсрэг авсан. LE ажилтан
хүргэсэн тэжээвэр гарт амь үрэгдсэн юм. Амьтны эзэн мөрдөн ороогүй байна
устгасан байна.

LE ажилтан шалтгаангүй дотоодын амьтан хохироож байна.
Мал эзэмшигч, мөрдөн байна MS / R3. LE ажилтан шалтгаангүй дотоодын
амьтан алсан юм. Мал, эзэн нь мөрдөн шалгаж байна доош тавьж байна MS / R4. LE
ажилтан хүргэсэн Дотоодын амьтан хохироож байна, LE ажилтан
боловсролтой, албан тушаал эцэст тавьж байна . Ямар ч арга хэмжээ Дотоодын
амьтан ба эзэмшигчийн эсрэг авсан. LE ажилтан хүргэсэн мал, амьтны амь
үрэгдсэн байна. Дотоодын мал байна
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дорд эзэн яллах байна.
Шалтгаангүй зэрлэг амьтны өвтгөж, эсвэл LE ажилтан амь үрэгджээ.
Мал устгасан байна. Өдөөн хатгасан зэрлэг амьтны LE ажилтан өвтгөж байна. Ажилчдын
боловсролтой, албан тушаал эцэст тавьж байна. Зэрлэг амьтны явуул байна. Өдөөн
хатгасан зэрлэг амьтны LE ажилтан амь үрэгджээ. Мал устгасан байна.

LE ажилтан хүчирхийлэл үйлдэж:
Гэмтээхгүй-ын зарим нь цэнэггүй шударга бус байна MS / R4. обьектыг ашиглан өвтгөж (Бүс,
мод, зэвсэг) , Цэнэггүй шударга бус байна MS / R5.
удаан хугацаагаар бэртсэн (Давтан, эрүүдэн шүүх) , Цэнэггүй шударга бус байна MS / R6

LE ажилтан, өөрийгөө батлан хамгаалах бусдыг өвтгөж councilling авдаг. хэт их хүч ашиглах
огцрох захиалсан байна.

Гэмтээхгүй-ийн Амьтны, мал, амьтны, Зэрлэг амьтан, цэнэггүй шударга бус байна MS / R3. Амьтны,
мал, амьтны, Зэрлэг амьтан, обьектыг ашиглан өвтгөж (Бүс, мод, зэвсэг ..) , Цэнэггүй шударга
бус байна MS / R4.
удаан хугацаагаар бэртсэн (Давтан, эрүүдэн шүүх) Гэрийн тэжээмэл, мал, амьтны, Зэрлэг амьтан, MS / R5. санаатай
аллага Амьтны, мал, амьтны (Эзэд зөвшөөрөлгүйгээр) , Зэрлэг амьтан (А байгаль хамгаалагч биш юм) , MS / R6

обьектын эсрэг хүчирхийлэл (Бүдүүлэг зан авир) , цэнэггүй шударга бус, MS /

R4 ( төлдөг нөхөн)
Kill-ын бусад, цэнэггүй шударга бус, & мөрдөн байна MS / R7.
Killer цагдаа олон нийтийн хамгаалж чадахгүй байна. fearfulness Тэдний шалтаг. хулчгар,
хууль сахиулах буй алуурчдыг ямар ч газар байхгүй. тэднийг хамгаалах Бусад MS / R7. Killer
цагдаа хамгаалж LE ажилчид эвлэлдэн гэм буруутай байна MS / R7
Тайлбар! Насанд хүрсэн нь мужийн / аймгийн Rehab R1-7 хэрэглэнэ.

үл тэвчих нь Killer цагдаа !!!
хохирогчдыг нь ГЭМТ ХЭРГИЙН -Prayer Дурсгалт өдөр 2.4.7. эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн
үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р нэр) гэмт
хэргийн авах Шударга ёс & нөхөн Гэмт хэрэг тусламж хэлмэгдэгчдийг хэлмэгдэгчдийг тарчлалыг &
өвдөлтийг багасгаж асуудаг
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Би гэмт хэрэг эцэс төгсгөлгүй гэж Evil алдрын төлөө Амьдралын &
оролддог шийтгэгдэхэд асуу шийтгэх туслах амлаж байна 1GOD & Хүн
төрөлхтний сайн
Энэ залбирал Гэмт хэрэг өдөр хэлмэгдэгчдийг дээр ашиглаж байна (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Бүр Кастодиан Guardian олон нийтийн нь "Хөрш Watch Хамтын
нийгэмлэгийн" дэмжих орон нутгийн хууль сахиулах юм. , Ажиглан,
бичлэг, тайлагнах хууль сахиулах туслалцаа! иргэний баривчилгаа
хийх байх болтугай. Энэ нь таны олон нийтийн таны гэр бүлийн
аюулгүй байлгах юм, ...

Засгийн газар
хүн ба амьтан Эрүүдэн шүүх муу, эсрэг байна 1GOD , хүлээн зөвшөөрч байна. Гэсэн хэдий ч олон засгийн
газрууд орнуулэх эсвэл энэ болох боломжийг олгодог. Хятад улс, АНУ, Сири нь түгээмэл .. эрүү шүүлт
тулгах сольж байна & envolved хүн бүр мөрдөх боломжийг Засгийн газар, MS / R6 .

зогсоох (Гүйцэтгэх) шийтгэл гэж хүлээн зөвшөөрөх биш юм! Олон орны засгийн газар орнуулэх
эсвэл энэ болох боломжийг олгодог. Хятад, Япон, АНУ, Индонези, Иран, Сири, алдартай .. зогсоох
нь (Аллага) АНУ-ын гадаад бодлогын нэг хэсэг юм. ОХУ-ын улс төрийн өрсөлдөгчөө assassinates.

аллага сольж байна & envolved хүн бүр мөрдөх боломжийг Засгийн газар, MS / R7
.
Хятад улс, АНУ-ын ... гадаад бодлогын нэг хэсэг болох иргэний дайн орнуулэх. энх тайвнаар зэрэгцэн
орших Энэ аюул, муу байна, эсрэг 1GOD, хүлээн зөвшөөрч байна. Энэ бодлогын дагуу улс орнууд,
тэдгээрийн Засгийн газар солигдоно & Засгийн газрын бүх гишүүд хариуцлага, MS / R7 .

Цэргийн
Цэргийн гадаад аюул нь олон нийтийг хамгаалах явдал юм. Цэргийн түрэмгийлэгч харин "Defender"
биш юм. Цэргийн хоригдлуудыг авах явдал юм. Аллага бүх зардлыг аль болох зайлсхийх явдал юм.
Хасагдах зэвсэг ашиглаж байна. өөрийн хүн амын эсрэг хөдөлж Цэргийн Террористууд байна. MS / R7 нь
preemtive ажил хаялт ашиглаж байгаа эсвэл 1 нь цэргийн -р болж довтлох нь:

ДАЙН - гэмт хэрэгтнүүд : MS / R7 .
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Ажилтнууд болон ГЕГ-ын (Non Комисс ажилтан) , Ёс суртахууны, иргэний болон мэргэжлийн удирдлагыг
харуулах удирдагчид байдаг. Цэргүүд захиалга дагадаг. сохроор тушаал дагаж ажилтнууд & ГЕГ-ын
удирдагчид байх эвдэх байна & цэрэг нь бууруулсан байна.

Ажилтнууд болон ГЕГ-ын захиалга, хэрэглээ зэвсэг дагах: масс destruct- ион, олон нийтийн аллага,
олон нийтийн байгаль орчны хохирлын; хүн хоригдлуудыг гүйцэтгэх; эрүү шүүлт тулгах хүмүүс,
хоригдлууд, гэмт хэрэгтнүүд нь тэд эмнэлгээс байдаг, MS / R7 . Ажилтнууд болон ГЕГ-ын өөрсдийнх нь
хүн амын эсрэг цэргийн арга хэмжээ авах Террористууд байна, цэнэггүй байна

MS / R7 . Ажилтнууд болон ГЕГ-ын нэгэн булаан эзлэгч хамтран ажиллах / Occupier, урвагч эсэхийг MS
/ R7 . Ажилтнууд болон ГЕГ-ын алах нь зэвсэггүй байлдаж, эсвэл иргэний Evil хулчгар юм, MS / R7.

, Үй олноор хөнөөх зэвсэг ашиглан, олон нийтийн аллага зэвсэг ашиглан олон нийтийн байгаль
орчны хохирлын зэвсэг хэрэглэн бүх дайны гэмт хэрэг байна!

Дээрх бүх зэвсэг үйлдвэрлэх дуусна. Овоолго ба үйлдвэрлэлийн байгууламж устгаж &
энхийн зорилгоор дахин боловсруулсан байна. Эдгээр зэвсэг боловсруулах Эрдэмтэд
яллах байна MS / R7 . овоолго ба / эсвэл хэрэглэсэн, эсвэл эдгээр зэвсэг сольсон & яллах юм
ашиглахыг заналхийлж нь Засгийн газар, MS / R7 . Эдгээр зэвсэг ашиг олох ямар ч хувь хүн,
байгууллага, мөрдөн байна MS / R7 .

хохирогчдыг нь ДАЙН -Prayer Дурсгалт өдөр 3.4.7. эрхэм хүндэт 1GOD , хамгийн
үзэсгэлэнтэй Universe Таны хамгийн даруу, итгэлтэй кастодианы-асран хамгаалагч Бүтээгч (1 -р Дайны
дайны гэмт хэрэгтнүүд дайлсан нь алдрын төлөө халсан байна гэж асуу яллах туслах дайны
хэлмэгдэгчдийг уй гашууг & өвдөлтийг би амлаж хөнгөлөх асуудаг нэр) нь туслах болон
хохирогчийн талаарх олон нийтийн тусламж авахын тулд амлалтууд 1GOD & Хүн төрөлхтний
сайн

Энэ залбирал дайны өдөр хэлмэгдэгчдийг дээр ашиглаж байна (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Энх тайвны
Норвегийн (Нобелийн) Энх тайвны шагналт ... цаазаар авах ялыг халах, эсвэл байнгын
цэргийн ба энх тайвны их хурал хийхтэй & дэмжих бууруулах, улс хоорондын ойр дотныхны
хувьд хамгийн, эсвэл хамгийн сайн ажил хийсэн байна этгээдэд олгосон болно. Тэд АНУ-ын
Ерөнхийлөгч Барак Обама Нобелийн шагнал хүртсэн.

Обама (Хөлсний алуурчин, булаан эзлэгч, occupier цэргийн удирдагч, тэргүүлэгч алан хядагч ертөнц)
хамгийн идэвхтэй террорист, айлган сурдүүлэх гэмтээхгүй & энгийн иргэдийг алж түүний "АНУ-ын
ТТГ-нисгэгчгүй онгоц" илгээх (Хүүхэд, эх, өвөг дээдэс, ахмад настан) "Афганистан, Ирак, Ливи, Пакистан,
Сомали, Йемен, ... Тэрээр Сомали зэрэг рүү дайран оруулахаар Этиоп, Кени цэрэг илгээх, ТТГ-ын энгийн
иргэд & турхирч эмх замбараагүй байдал terrorizing байна, Засгийн газрууд томилгоо сонгогдсон түлхэн
унагахыг оролдож Сирийн иргэний дайн эхэлсэн ...

Обама Израилийн дайны гэмт хэрэг, аллага, Палестиний Үй олноор хөнөөх дэмждэг. Тэрээр
Саудын Арабын дайны гэмт хэрэг, аллага, Yemini нь Үй олноор хөнөөх дэмждэг ... Обама АНУ-ын
Тусгай хүчний алуурчин "баатарууд" гэж нэрлэсэн. Хөлсний алуурчин-ийн 'Обама "шиг prosecuting хэрэгтэй солиорлын аймхай алуурчид байна MS / R7 .

шагнал гардуулах Обама Энх шагналыг Норвегийн-ийн энэ шагналыг, зальтай хуурамч
гэдгийг харуулж байна. худал, ямар ч илүү хуурамч энх тайвны шагналтан дуусгах! Обама
хөтлөх MS / R7 . !

Энх тайвны хийсвэр юм.
Хүчирхийллийн аюул учруулж байна.

Зогс, "Хүчирхийлэл" гэртээ эхлэх!
Хүчирхийлэлтэй гэр, боловсрол үед, үзвэр үйлчилгээ нь ажил дээрээ, орон нутагт зорчих
виз авах биш, зөвхөн энэ үеийнхэн, дараагийн үе ч ирж үеийнхэнд аюул учруулж байна. Хүүхдүүд
хүчирхийлэлтэй гэр, боловсрол үед, үзвэр үйлчилгээ нь ажил дээрээ үйлдэхийг
өөгшүүлдэггүй эцэг эх хуухдийн ирээдүйг сүйтгэж, орон нутагт, тайлагнах юм. ажил дээрээ,
гэртээ зорчих виз хүчирхийлэл, боловсрол үеэр нь: Эцэг эхчүүд хариуцлагатай, зөвшөөрч
буюу үүрэгтэй улс төрчдийг устгах барих
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үзвэр, орон нутагт, улс төрчид авах: MS / R7

Чөтгөр жил 1000-ийн төгсгөл ирж байна.
сайн байх Evil шийтгэх

Төгсгөл
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