1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians

Nie Przemoc Concept
PRZEMOC NIE JEST ROZWIĄZANIE

Powiernik Guardians ' Koncepcja przemocy” stara, aby włączyć ludzi od bycia
zagrożeniem dla innych ludzi i społeczności. Do bez przemocy „” od Powiernika 1GOD
użytkownika kreacje! Będąc „bez przemocy” zaczyna się w domu obejmuje znajomi
sąsiadów i społeczność.

Przemoc zaczyna nienarodzonych. Gwałtowne otoczenie w-nadal prop ensity przemocy przez
resztę życia. Skłonność do przemocy potrzebuje spust, aby włączyć gwałtowne. Wyzwalacze:
Alkohol, gniew, bezstykowego sport, strach, walka, sport, ignorancję, upokorzenie, brak
empatii, umysł zmieniając substancję peer-ciśnienie, prowokacja, brutalne filmy, brutalne gier
wideo, ...

Nienarodzone narażone na Mum & tata ustnie nadużywa siebie. Dowiedzieć się, że jest w porządku, aby
ustnie nadużywanie i zrobi to w późniejszym życiu. Nienarodzone narażony mamie fizycznie boli przez
tatę. ONA noworodków będzie później w życiu znosić przemocy fizycznej przez HE. HE Noworodków
będą myśleć, że to w porządku zranić ona. Nienarodzone narażony mamie picia, palenia używaniem
substancji umysłu zmiany. Ten nowo narodzonych będzie miał problemy zdrowotne i bardzo
prawdopodobne, aby stać się uzależniony.

Zapewnienie łonie matki i noworodka nie są narażone na działanie alkoholu, umysłu alte- substancji
ring, fizycznej i / lub wyzwiska. Jest to najlepszy wkład do zapobiegania przemocy. Aby osiągnąć ten
Rodzice muszą być wykształceni
(Przed i podczas wychowywania dzieci) aby uniknąć uzależnienia i nadużywania wszelkiego rodzaju.

Wspólnota mieszkający i nie trzyma
odpowiedzialności „przemocy”. Będzie ' Zabić'!
Zabijanie dana osoba jest

zagrożenie dla wszystkich ludzi i
znieważenie 1GOD !!!

Osoba, organizacja, rząd nie ma prawa zabijać!
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PRZYSZŁY
Nienarodzone ludzki zacząć żyć w momencie poczęcia.

Koncepcja jest, gdy obligacje jaj SHE ze spermy HE. Nigdy
nie jest człowiekiem bliżej do bycia PAN BÓG jak wtedy w
tym momencie. Cud stworzenia.

Przemoc wobec nienarodzonych. Czy przemoc wobec nienarodzony człowiek-rodzaju i potwarz 1GOD
, Ranienia nienarodzonego jest przestępstwem. Przypadkowe boli: MS / R3 Umyślne boli: MS / R4

Zabicie nienarodzonego jest przestępstwem. Przypadkowe zabijanie: MS / R5 Umyślnego zabijania
jest „realizacja” w wyniku zakończenia (anulować) ciąża:

MS / R7 Istnieją 2 rodzaje aborcji zalegalizować (Prawo niemoralne) & nielegalny (kryminalista) ,

zalegalizowany (Prawo niemoralne) rzeź nienarodzonych. Polityk Utwórzmy im- prawem moralnym. Public
administratorów (sędziów) Medyczna priv- osobisty iwe wykonawców (wynajętych zabójców) wdrożenie
niemoralne prawo. Wszystkie te są ścigane „Killers”: MS / R7

Nielegalne, skorumpowany przestępca. osobowe medyczne, prywatne firmy usługowe, organizacje
i osoby uboju nienarodzonego człowieka. Wszystkie te są ścigane: MS / R7

Mamo, dlaczego mnie pan zabić?

Chciałem żyć & Love You!
MUSI ZROBIĆ :
Zamknąć „aborcji kliniki.
Ścigać właścicieli, operatorów i pracowników, MS / R7 ! Przepisy prawne, konieczne może być skutkiem
wstecznym. Nie Winni muszą uciec rehabilitacji!
zalegalizowany (Prawo niemoralne) Aborcja Koniec! Prawo niemoralne jest anulowane.

Każdy rząd, który tworzy lub pozwala Aborcja otrzymuje i wszystkich jego członków dostać MS /
R7 !
Módl się! Zapytać 1GOD trzymać aborcji odpowiedzialności w życiu & Afterlife!

Szkoda> SHUN> aborcji
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Aborcji matek. Nie nadają się matkami. Tracą wszelkie prawa do swoich dzieci (BRAK
KONTAKTU) ,

Chronić dzieci od aborcji !!!!!!!
ZERO TOLERANCJI do aborcji
DZIECKO
Noworodka do 14 lat, dziecko. Klapsa z otwartej dłoni przez rodzica jest dobre
rodzicielstwo. Bicie przez non-rodzic jest przemoc. MS / R2
Bicie dziecka przez rodziców lub innych jest przemoc, MS / R3. Korzystanie z obiektu (Pas,
kij, broń ..) na dziecko jest atak (Nie samoobrona) ,
MS / R4. Molestowanie dziecka, MS / R5. Parzeniem z dzieckiem jest poważnym przestępstwem, MS
/ R7.
Zabicie dziecka jest przestępstwem. Przypadkowe zabijanie: MS / R5 Samoobrona:

MS / R3 Umyślne, planowane zabójstwo (wykonanie) : MS / R7
Dziecko jest zraniony przez sprowokowanej zwierzę, właściciel zwierzęcia jest pobierana
MS / R3 Dziecko zabite przez sprowokowanej zwierzaka. Właściciel zwierzęcia jest ścigany,
zwierzę zostaje zniszczona MS / R4 Dziecko jest zraniony przez wywołało zwierzę, dziecko
reprymendę. Brak działania podjęte przeciwko właścicielowi zwierzaka. Dziecko zabite przez
wywołało zwierzaka. Pet jest zniszczona, właściciel nie jest ścigane.

Dziecko jest zraniony przez sprowokowanej zwierzęcia domowego. Właściciel zwierząt
jest ścigany, MS / R3 Dziecko zabite przez sprowokowanej zwierzęcia domowego.
Zwierzę domowe jest zniszczona właściciel jest ścigany, MS / R4 Dziecko jest zraniony
przez wywołało zwierzę domowe, dziecko zostaje skarcony. Brak działania podjęte
przeciwko krajowego właściciela zwierząt. Dziecko zabite przez wywołało domowego
zwierzęcia. Zwierzę domowe jest zniszczona właściciel nie jest ścigane.

Sprowokowany dzikie zwierzę rani lub zabija dziecko. Zwierzę jest zniszczona. Sprowokowany
dzikie zwierzę boli dziecko. Dziecko reprymendę. Dzikie zwierzę jest puścić. Sprowokowany
dzikie zwierzę zabija dziecko. Dzikie zwierzę jest zniszczona.
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Dziecko (0-7) rok popełnia przemoc (Napad, zabijanie, wandalizm) : Dziecko reprymendę, rodzice
i wychowawcy kształcić go. Rodzice płacą pełne odszkodowanie ,

dziecko ( 8-14) roku zobowiązuje przemocy:

inni boli'S, MS / R3 ( samoobrony MS / R1) ,
Boli przy użyciu obiektu (Pas, kij, broń ..) MS / R4 ( samoobrona MS / R2) Długotrwały
ból (Powtarzanie, tortury) , MS / R5.
Boli Pet domowe zwierzę, dzikie zwierzę, MS / R2 ,
Boli zwierzę, zwierzę domowe, dzikie zwierzę, z zastosowaniem obiektu (Pas, kij, broń ..) MS / R3
, Pro-tęsknił boli (Powtarzanie, tortury) MS / R4 ,

inni Kill'S, MS / R7 ( wypadek, samoobrona MS / R4) ,
Kill za Zwierzęta domowe zwierzę, dzikie zwierzę, MS / R5 ( wypadek, self

obrony MS / R3) ,
Przemoc wobec obiektów (wandalizm) , MS / R4 ( rodzice płacą
odszkodowanie) ,

Uwaga! Teenage Shire Rehab R1-7 Dotyczy.
Dziecko ma prawo do oglądania przemocy (Sporty kontaktowe, walczyć sport, inne gwałtowne
rozrywkę, brutalne wideo ..) Osoba, która pozwala dziecku na oglądanie przemocy jest ścigany, MS / R2.
Dziecko uczestniczy w kontakcie sportu, sportu i walki gra gwałtowną wideo i / lub innych brutalnych
gier. Osoba, która pozwala dziecku uczestniczyć i / lub odtwarzania przemoc staje MS /

R3. Dziecko otrzymuje broń, zabawki lub Real. Człowiek daje i / lub pokazać, jak korzystać
zabawki broń, jest ścigany MS / R4. Człowiek daje i / lub pokazując jak wykorzystać prawdziwą
broń, jest ścigany MS / R7.

Każdy członek Wspólnoty ma lądowa moralny obowiązek chronić każde dziecko
we wspólnocie z „przemocy”!

MŁODOŚĆ
Młodzież a SHE 15 do 17 lat, o HE 15 do 18 lat. Klapsa z otwartej dłoni przez rodzica
jest dobre rodzicielstwo. Bicie przez rodzica nie jest przemoc. MS / R2
Bicie młodzieży przez rodziców lub innych jest przemoc, MS / R3. Korzystanie z obiektu (Pas, kij,
broń ..) na młodzież jest atak (Z wyjątkiem samoobrony) , MS / R4. O molestowanie młodzieży jest
przestępstwem MS / R4. Gody
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między Młodzież jest przestępstwem, MS / R3. ONA zajściem w ciążę z powodu tej zbrodni,
odpowiedzialność młodzieży, MS / R4. Dorosły gody z Młodzież jest przestępstwem, MS / R5. ONA
zajściem w ciążę z powodu tej zbrodni, staje się dorosły, MS / R6.

Zabicie Młodzież jest przestępstwem. Przypadkowe zabijanie: MS / R5 Samoobrona:

MS / R3 Umyślne, planowane zabójstwo (wykonanie) : MS / R7
Młodzież jest zraniony przez sprowokowanej zwierzę, właściciel zwierzęcia jest pobierana
MS / R3 Młodzież zostaje zabity przez sprowokowanej zwierzaka. Zwierzę jest zniszczony
właściciel jest ścigany, MS / R4. Młodzież jest zraniony przez wywołało zwierzakiem, młodzież
kształci się poprzez MS / R1. Brak działania podjęte przeciwko właścicielowi zwierzaka. Młodzież
zostaje zabity przez wywołało zwierzaka. Zwierzę jest zniszczony właściciel nie jest ścigane.

Młodzież jest zraniony przez sprowokowanej zwierzęcia domowego. Krajowy właściciel
zwierzę jest ścigane, MS / R3. Młodzież zostaje zabity przez sprowokowanej zwierzęcia
domowego. Zwierzę domowe jest odłożyć właściciel jest ścigany, MS / R4. Młodzież jest
zraniony przez wywołało zwierzę domowe, młodzież jest wykształcony, MS / R1.
Brak działania podjęte przeciwko zwierzę domowe i właściciela.

Młodzież zostaje zabity przez wywołało zwierzę domowe. Zwierzę domowe jest
odłożyć właściciel nie jest ścigane.
Sprowokowany dzikie zwierzę rani lub zabija młodości. Zwierzę jest zniszczona. Sprowokowany
dzikie zwierzę boli młodości. Młodzież jest reprymendę. Dzikie zwierzę jest puścić. Sprowokowany
dzikie zwierzę zabija młodości. Dzikie zwierzę jest odłożyć.

Młodzież popełnia przemocy:
inni boli'S, MS / R3 ( samoobrony MS / R1) ,
Boli przy użyciu obiektu (Pas, kij, broń ..) MS / R4 ( samoobrona MS / R2) Długotrwały
ból (Powtarzanie, tortury) , MS / R5.
Boli Pet domowe zwierzę, dzikie zwierzę, MS / R3 ,
Boli zwierzę, zwierzę domowe, dzikie zwierzę, z zastosowaniem obiektu (Pas, kij, broń ..) MS / R4 , Długotrwały
ból (Powtarzanie, tortury) MS / R5 ,

inni Kill'S, MS / R7 ( wypadek, samoobrona MS / R4) ,
Kill za Zwierzęta domowe zwierzę, dzikie zwierzę, MS / R6 ( wypadek, self

obrony MS / R3) ,
Przemoc wobec obiektów (wandalizm) , MS / R5 ( rodzice płacą ½
kompensacja, młodzież zawdzięcza inne ½) ,
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Uwaga! Juvenile Shire / Wojewódzki Rehab R1-7 Dotyczy.
Młodzież ma prawo do oglądania przemocy (Sporty kontaktowe, sporty walki, brutalne filmy ..) , Osoba,
która pozwala na oglądanie młodzież przemoc staje MS /

R3. Młodzież uczestniczy w kontakcie sportu, walki Sport i gra gwałtowną wideo i / lub innych
gwałtownych-gier. Osoba, która pozwala młodzieży do uczestnictwa i / lub odtwórz przemoc jest
ścigany, MS / R4. Młodzież jest podana broń, zabawki lub Real. Człowiek daje i / lub pokazując jak
wykorzystać zabawki broń, jest ścigany MS / R6. Człowiek daje i / lub pokazując jak wykorzystać
prawdziwą broń, jest ścigany MS / R7.

Dorosły

Adult A ONA 18 do 63 latach, HE 19 do 63 lat.
Raniąc osoby dorosłej jest przemoc, MS / R3.

Korzystanie z obiektu (Pas, kij, broń ..) Jest to atak, MS / R4.
Molestowanie osoby dorosłej jest przestępstwem MS / R3.

Gody bez zgody jest przestępstwem (Rzepak) , MS / R4.
Dorosły krycia, łamanie „Święty matrimony kontrakt” jest przestępstwem

(Cudzołóstwo, emocjonalny atak) , MS / R4 ( bez dzieci) R5 ( dzieci) ,

ZA dults krycia bez „Holy umowy małżeństwa” lub „umowa Companion”, należy
traktować jak „Kosz” są.
Zabijanie dorosły przestępstwa. Samoobrona: MS / R3 Przypadkowe zabijanie: MS
/ R5 ( Zdrowie i bezpieczeństwo) , Umyślne, planowane zabójstwo (wykonanie) : MS / R7

Dorośli boli sprowokowanej zwierzę, zwierzę dostaje właściciel MS / R3
Dorośli zabity przez sprowokowanej zwierzaka. Zwierzę jest odłożyć właściciel dostaje, MS
/ R4. Dorośli boli wywołało zwierzę, dorosły jest wykształcony poprzez MS / R1. Brak
działania podjęte przeciwko właścicielowi zwierzaka. Dorośli zabity przez wywołało
zwierzaka. Zwierzę jest odłożyć właściciel nie jest ścigane. Dorośli kremacji.

Dorośli boli sprowokowanej zwierzęcia domowego. Właściciel zwierzęcia
pobiera MS / R3. Dorośli zabity przez sprowokowanej zwierzęcia domowego.
Zwierzę domowe jest odłożyć właściciel dostaje MS / R4 Dorośli boli wywołało
zwierzę domowe, dorosły jest wykształcony, MS / R1 Brak działania podjęte w
celu zapobiegania lub właściciela zwierzęcia. Dorośli zabity przez wywołało
zwierzę domowe. Zwierzę jest odłożyć. Właściciel nie jest pobierana. Dorośli
kremacji.
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Sprowokowany dzikie zwierzę rani lub zabija dorosłych. Zwierzę jest zniszczona.
Sprowokowany dzikie zwierzę boli dorosłych. Dorosłych jest wykształcony poprzez MS / R1.

Dzikie zwierzę jest puścić. Sprowokowany dzikie zwierzę zabija dorosłych. Dzikie zwierzę jest zniszczona.
Dorośli kremacji.

Dorosły zobowiązuje przemocy:

inni boli'S, MS / R4. Boli przy użyciu obiektu (Pas, kij, broń ..)
MS / R5. Długotrwały ból (Powtarzanie, tortury) , MS / R6.

Boli Pet domowe zwierzę, dzikie zwierzę, MS / R3. Boli PET, dom- estic zwierzę, dzikie
zwierzę, z zastosowaniem obiektu (Pas, kij, broń ..) MS /
R4. Długotrwały ból (Powtarzanie, tortury) PET, Zwierzę domowe, dzikie zwierzę, MS / R5.
inni Kill'S, MS / R7 ( samoobrony MS / R 4) , Kill za Zwierzęta domowe zwierzę, dzikie
zwierzę, MS / R6 ( nie dotyczy Vet, Rzeźnik, Ranger) ,
Przemoc wobec obiektów (wandalizm) , MS / R4 ( wypłaty odszkodowania za) ,

Uwaga! Dorosły Shire / Wojewódzki Rehab R1-7 dotyczy.
Dorosłych jest nie do oglądania i / lub odtwarzania przemocy (sporty kontaktowe, zwalczają-Sport,
gwałtowne, brutalne gry wideo. ). Shire zamyka wszystkie obiekty, które pokazują, lub pozostawić do
udziału w przemocy. Reklamodawców, promotorów, sponsorów brutalnego sportu, rozrywka, gry, ... są
zamknięte i ścigana, MS

/ R7 , Brutalne gry, wideo zostaną usunięte, usunięte, rozdrobnione, przez Shire bez
rekompensaty.

Prywatna własność końcach broni. Prywatny broń (Prawdziwe,
replika zabawki) są konfiskowane i niszczone bez
odszkodowania.
Nielegalne posiadanie broni (Real replika) jest zagrożeniem dla
społeczności, zbrodnia, MS / R7.

Senior
Starszy SHE 63 lat +, A + HE 63 lat. Zasady dorosłych stosuje się do ofiar i sprawców
Senior.

Gangs
2 lub więcej osób (Dzieci, młodzież, dorosłych, starszych) spotykania się do stosowania przemocy są
gang. Gang przemoc jest tchórzliwy, zagrożeniem dla społeczeństwa. Członkowie gangu są winni
przez stowarzyszenie (Uczestnictwo, oglądanie, nie istnieje) ,
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Ból (Z lub bez broni) ofiarą jest przestępstwem: zwierzę, zwierzę domowe, dzikie zwierzę, MS / R5 dla
każdego członka gangu. Dzieci, młodzież, dorosłych, starszych, MS / R6 dla każdego członka
gangu.
Zabicie (Z lub bez broni) ofiarą jest przestępstwem: zwierzę, zwierzę domowe, dzikie zwierzę, MS / R6
dla każdego członka gangu. Dzieci, młodzież, dorosłych, starszych, MS / R7 dla każdego członka
gangu.

Przemoc wobec obiektów (wandalizm) , MS / R4 ( wypłaty odszkodowania za)
Dotyczy to każdego Gang Członek (Winny przez stowarzyszenia) ,

znęcanie się
Agresywnie nadużywa, zastraszenia, dominuje innym jest zastraszanie.

Udane zastraszanie staje się repedative nałóg. znęcanie się
(Atak emocjonalny) Zaczyna się intimitation i może przekształcić się w ataku.

Bully jest zwykle otaczają się nieszczęsnych tchórzy. Stają się gang. Bully &
gang stać się winny przez stowarzyszenia.
Indimidation, MS / R1 , zagrożenia, MS / R2 , Ranić lub zabijać , indywidualny dziecko / Dzieci / Adult /
Senior , Obowiązują zasady gangu.

Transport
Transport działa w Bully (Powietrze, ziemia, morze) :

Burnout, odcinając, bramkowania ogon, wheelies, extra głośno, MS / R1 +

pojazd i licencji są zatrzymane przez 1 miesiąc.
Przyspieszenie, wyścigi, MS / R2 + pojazd i licencji są zatrzymane przez 2 miesiące.
wciśnięta (Pojazdów poruszających się na każdej stronie, utrudniając ofiarę od zmiany pasa ruchu
lub skręcania) , MS / R3 + pojazd (zgnieciony) I traci wszystkie licencje transportowe do 10 lat.

Hostaged (Wciśnięta + pojazdów w przód i tył) , MS / R3 + pojazd
(zgnieciony) I traci wszystkie licencje transportowe do 10 lat.
Wymuszone drogi: MS / R 3+ pojazd (zgnieciony) traci prawo jazdy na zawsze.

Ktoś jest ranny, MS / R 4 + pojazd (zgnieciony) traci prawo jazdy na zawsze.

Ktoś zabił , MS / R 5 + pojazd (zgnieciony) traci prawo jazdy na zawsze.
Transport z Bullbar jest bronią. Wysoka wydajność transportowa jest bronią. Transport
SUV jest bronią. Obowiązują zasady broń.
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ZACHOWANIE / Umysł zmieniając substancje
Alkohol związanych przemoc, MS jest podwojona (2x) ,

Zachowanie / Umysł zmieniając zioła i / lub substancje / leki związane z przemocą, MS jest
trzykrotnie (X 3) ,

Obie alkohol + Zachowanie / Umysł zmieniając Zioła i leki lub substancje

MS mnoży się przez pięć (X5) ,

Contact Sport
Contact Sport zachęcić zastraszanie (zastraszyć) , urazy (Kalectwo, śmierć) , Thuggishness &
Crime (Napad, zabijanie) , Profesjonalne Contact Sport zachęcają również oszustwa (Zakład,
rozpoznawanie, tytuł Trophy) , komercjalizacja (Zawyżone produktów chronionych prawem
autorskim) , Ciało i umysł uzależnień zmienianie (Trzeba wygrać, presja rówieśników, sponsorzy) ,
Sporty kontaktowe są podzielone między zespołu i poszczególnych wydarzeń.

Uwaga! stosuje żadnej broni.
Kontakt Sport jest rozrywką, konkurencyjny, elitarne istnieje tylko 1
zwycięzca. Konkurencyjny, elitarne tworzy apartheidu. Zwycięzca zostanie
obsypany akolitów, Sława, nagród, pieniędzy, jest ubóstwiany (fałszywy) ,
czczony (Zarezerwowane tylko dla 1GOD) , looser (E) jest (Są) booed, insulted
przysięgłego AT opluł, obrzucone śmieci, przyjaciół i unikał. Profesjonalne
komercjalizacja Contact Sport
(Zakłady, media, właściciele, sponsorzy) są uszkodzone i karnej.
Koniec kontaktu Sports.
Contact Sport potrzebują uniwersalnego budowę infrastruktury i urządzeń,
marnowania zasobów społeczności i stworzenie społeczności (długoterminowy)
dług. Usługi te są surowcem wtórnym i trucicieli energetyczne. Są pod
wykorzystywane i wysokie koszty utrzymania. Tworzą śmieci
(wiele) Chaos ruchu (zanieczyszczenie) Policja i tracić czas.

Zespół Contact-Sport:
Piłka nożna: amerykański (Ruszt) , australijski (Australijskie zasady) , Gaelicki, Rugby League,
Rugby Union, ...
Hokej: Piłka, Pole, Lód, Inline, Polo, Roller, Ulica, ~ Rodzaj gry w hokeja

Piłka ręczna Piłka wodna ~ ~
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Poszczególne Contact-Sport:
Boks: Boks, Bare golonka, kick, Musti-yuddha, Street-walk, ...
Sztuki walki: Ju-jitsu, kung fu, Muay Tha, Taekwondo, ...
Zapasy: Zapasy, Sumo, ...
Contact-Sport używać fizyczna siła oddziaływania zamierzone lub przypadkowe.

Powoduje to ból, urazy, czasami kalectwo lub śmierć. Planowane
sprawia im przestępstwa, „Atak Planowane” MS / R4 W przypadku
matryc rannych, „Zabijanie Planowane” MS / R7 , Członkowie zespołu,
trener jest winny przez stowarzyszenia.

Bad-Media, Bad-Szkoły Bad-Rodzice znosić uczestników Contact Sport (Bully'S, Thug, kim
zbrutalizować siebie) jak rollmodels dla dzieci i młodocianych. W rezultacie dzieci i nieletnich, że
to jest w porządku, aby znęcać, boli lub zranić innych. Zastosowanie i akceptowalność
„przemoc” rozpoczyna się kontaktowo Sports. Niestosowanie przemocy oznacza,

'NO Contact-Sport'.
Contact-sportowe są wykorzystywane przez spekulacji mediów, sponsorów do reklamowania i
rynku uzależnień: Alkohol, hazard, zakupy, palenie papierosów, fast-food, gadżety ... Hazard,
narkomania i egoistyczne elitarne Sportowcy prowadzić do oszustw i korupcji. Reklama i marketing
prowadzą do wykorzystywania łatwowierni.

Wentylatory / Widzów że oglądasz zastraszanie, brutalizacji bandytyzmu, ból, zranienie, śmierć
... są chore !!! Będą również korzystać ty i twoja rodzina cierpi, ustępować z nich. Biorąc pod
uwagę właściwą kondycję Wentylatory te staną gwałtowny, uważają przemoc wobec innych jest
dopuszczalne.

Rząd, który pozwala Kontakt Sport to pociągnięty do odpowiedzialności, wymienić. Rząd, który
trafił do społeczności długu w celu ułatwienia kontaktu Sport ponoszą odpowiedzialności ze
swoich uprawnień i środków prywatnych spłacić ten dług! Zakłady, media i sponsorzy są
Odrzucony. Bycie winnym zbrodni (Atak, zabijanie ..) poprzez promowanie i korzyści z
przestępstwa są ścigane! Prywatnej własności sporty kontaktowe zostanie anulowane wszystkie
należności i aktywa są konfiskowane bez odszkodowania!
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Wychowawcy są do wyjaśnienia swoich uczonych, że kombatanci Kontakt sportowe nie są
wzorem do naśladowania. Te kombatanci są tyranami, bandyci, zbrodniarze, .. są Odrzucony.
Wychowawcy, którzy pozwalają ani zachęcać naukowców do udziału w Contact-Sport są usuwane
z Wyższego.
Są one również odpowiedzialne za jakiekolwiek urazy Uczeni otrzymują.

Rodzice wytłumaczyć swoim dzieciom, że kombatanci Kontakt sportowe nie są Wyrolowani i są
odrzucane. Rodzice, którzy pozwalają ani zachęcać swoje dzieci do udziału w Kontakt sportowe są
nieodpowiedzialne. Rodzice mają być reedukacji. Rodzice ponownie dokonać naruszenia, tracą
dzieci.

Zero tolerancji dla KONTAKT SPORT
Walki - Sport
Walka (Walka) Rozrywka sportowa jest konkurencyjny kontakt sportu. 2
lub więcej bojownicy walczą ze sobą w symulowanej lub rzeczywistej
walki. Kombatanci mogą być uzbrojony. Walka ma na celu zranienie,
okaleczenia i / lub zabicie człowieka jako rozrywka dla fanów demencją.
Symulowane lub prawdziwy bojowy rozrywka jest
prezentowany przez chorych i obserwował przez
chorych. Każda osoba korzystających ludzie zranić
lub zabity potrzebuje pomocy psychiatrycznej.

Podziemny technikami: Łucznictwo , golonka gołe boks , Battlefield-Sport, Boks,
Szermierka, jiu-jitsu, karate, kendo, Kenpo, Kickboxing, Kung Fu, Iron-pięść, Sztuki
walki, Mixed Martial Arts & tradycyjne, Muay Thai, Shoot- walki, strzelectwo, Memory
Stick, Fighting, miecz Fighting, Taekwondo, ... Walka-broni:

Topór, łuk, Mosiądz kostki, Kusza, zakrzywione miecz, sztylet, Epee, folia, Mace,
Nunchakus, Pistolet, karabin, Sabre, krótki miecz, Shotgun, MMA, prosty miecz, Tekko,
Tiger-pazur, ...

Battlefield Sports jest sprawą walki rozrywki zainspirowany brutalnych serii gier
wideo. Jej celem jest zabić. Ta rozrywka jest wirtualny, ale nie prawdziwe. Chce zabić
inną osobę jest niemoralne.
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Shun tę rozrywkę. Zakończyć Battlefield Sports. Zakończyć brutalne gry wideo.

Walka (walka) Sport są odrzucane i zamknięte.
Wszystkie miejsca Fight-Sport Training & Event są rozbiórki i recyklingu

(domy klastra SMEC, Market-Ogrody ..)
kombatanci walki-Sport są odrzucane i ich zapisy usunięte. Rodzice są wytłumaczyć swoim
dzieciom, które zwalczają kombatanci sportowe nie są wzorem do naśladowania i są
odrzucane.

Wychowawcy mają wyjaśnić ich uczonych tej walce kombatanci sportowe nie są
wzorem do naśladowania i są odrzucane. Rząd, który obsługuje Fight (Walka) Rozrywka
sportowa otrzymuje & ścigany MS / R7

Walka (Walka) Sport Promotorzy i rozrywkowe Sponsorzy Reklamodawcy
mają być odrzucane i ścigana, MS / R7 !!!

Zero tolerancji dla sporty walki
cyfrowej rozrywki
przemoc cyfrowy jest zagrożeniem dla słabych, wrażliwych umysłów. Mózg mycie te
umysły, aby akceptować przemoc paraliżujący ich sumienie.
przemoc cyfrowy jest nie do przyjęcia, ponieważ zachęca do rzeczywistej przemocy.

Część cyfrowa przemoc cyfrowej rozrywki (Gry, filmy, wideo, przechowywanie, TV ...) Końce
produkcyjne. Istniejąca kopia użytkownika zostaną usunięte, usunięte, rozdrobnione .. producenci
Cyfrowy przemoc, pisarze, reżyserzy, animatorzy, aktorzy, marketeers, detaliści są ścigane, MS / R7.
Stacje telewizyjne
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Strony internetowe, które pokazują „Violent” rozrywkę tracą licencję i są zamknięte.

Bronie
tylko zewnętrzne (Wojskowy) i wewnętrzne (Ścigania) Bezpieczeństwo rząd mogą mieć albo
użyć broni. Nadanie i / lub sprzedaży broni do niekomunistycznego rządu w tym ubezpieczenie
prywatne, cywilów, gunclubs, myśliwych, pistolclubs, stowarzyszeń strzeleckich, .. jest
zagrożeniem dla społeczności, zbrodnia, MS / R7.

Niektórzy ludzie mają broń, ponieważ planują ich używać. Inni ludzie mają broń zastraszenia,
ale nie zamierzasz używać ich skrzywdzić i zabić. Zarówno skończyć wykorzystując swoją
broń powinna powstać sytuacja, strach, gniew, prowokacja, .. W takich sytuacjach nie mogli
używać broni, jeśli nie były dostępne. Posiadania lub posiadania broni i używając go obronić
od nieuchronnego ataku lub postrzeganej nie jest samoobrona. Jest przemoc willfull (Ból, kill) ,
Potrzebując „Rehabilitacja”.

Każdy przedmiot używany do zranić lub zabić ludzi, zwierząt,
przyrody ... jest bronią. Broń są podzielone na te, które
uwalniają pocisk (strzałka, kula, dart, pelety ..) & te (Ax, klub,
nóż ..) że nie.
Wielkie zagrożenie dla społeczności są Nóż
fetyszystów i maniaków broni.

Mają być rozbrojone i klatkach,
MS / R7.
fetyszystów Nóż nie może wychodzić z domu bez czymś ostrym i pointy.
Ich powody do noszenia broni: kontrola, strach, presji, moc, ochrona, samoobrony, aby
zyskać szacunek. Nóż fetyszysta jest o wiele bardziej prawdopodobne, aby nożem gdy
uzbrojony. fetyszystów nóż to społeczność zagrożeniem, MS / R7.

dziwolągi pistolet nie może żyć, nie wiedząc, że mają broń. Ich powody
do noszenia broni: kontrola, strach, presji, moc, ochrona, samoobrony,
aby zyskać szacunek. Pistolet Freak jest o wiele bardziej
prawdopodobne, aby uzyskać zdjęcie, gdy uzbrojony. Pistolety dziwolągi
są największym zagrożeniem społeczność. Je realizować, rozbrojenie
ich, klatka je, MS / R7.
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Pistolety kluby, kluby, stowarzyszenia pistolet karabin, domki myśliwskie, .. są
zamknięte. Amunicji, broni, są zniszczone, strzelnice są rozebrane. Użytkownicy,
administratorzy, pracownicy, dostać MS / R7.
Rząd, który pozwala pistolet maniaków ich kluby i stowarzyszenia otrzymuje. Wszyscy
członkowie tego rządu są zastępowane i ścigana,
MS / R7. Konstytucje, które pozwalają maniaków pistoletów są przepisywane przy użyciu „Prawodawcy
oczywisty”.

ZERO TOLERANCJI do
GUN maniaków i fetyszystów NÓŻ
Law Enforcement
(Policja, Marshall, Policja, Sentinel, Sheriff)
Law Enforcement (LE) jest niezależny, Zbadaj, Przewodnik, Protect & Wymuś. Wspólnota
oczekiwać Ścigania bez wahania postawić na ich zdrowie i życie na niebezpieczeństwo. Ścigania
oczekiwać wsparcia społeczności i szacunek.

Zranienia pracownika LE jest przestępstwem, MS / R5.

Korzystanie z obiektu (Pas, kij, broń ..) Jest to atak, MS / R6.
przypadkowe zabijanie (Zdrowie i bezpieczeństwo) MS / R5.

umyślne zabijanie (Zabójstwo, wykonanie) : MS / R7
LE pracownik jest dotknięty sprowokowanej pet, pet-właściciel jest ścigany, MS / R3 LE
pracownik zostaje zabity przez unprovo- KED zwierzaka. Zwierzę jest zniszczony
właściciel jest ścigany, MS / R4.
LE pracownik jest dotknięty wywołało zwierzakiem, LE pracownik jest wykształcony i
umieścić na końcu stażu , Brak działania podjęte przeciwko właścicielowi zwierzaka. LE
pracownik zostaje zabity przez wywołało zwierzaka. Zwierzę jest zniszczony właściciel nie
jest ścigane.

LE pracownik jest dotknięty sprowokowanej zwierzęcia domowego.

Właściciel zwierząt jest ścigany, MS / R3. LE pracownik zostaje zabity przez
sprowokowanej zwierzęcia domowego. Zwierzę jest odłożyć właściciel jest
ścigany, MS / R4. LE pracownik jest dotknięty wywołało zwierzę domowe, LE
pracownik jest wykształcony i umieścić na końcu stażu , Brak działania podjęte
przeciwko zwierzę domowe i właściciela. LE pracownik zostaje zabity przez
wywołało zwierzę domowe. Zwierzę domowe
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odłożyć właściciel nie jest ścigane.
Sprowokowany dzikie zwierzę rani lub zabija LE pracownika.
Zwierzę jest zniszczona. Sprowokowany dzikie zwierzę boli LE pracownika. Pracownik
jest wykształcony i umieścić na końcu stażu. Dzikie zwierzę jest puścić. Sprowokowany
dzikie zwierzę zabija LE pracownika. Zwierzę jest zniszczona.

LE pracownik zobowiązuje się przemocy:

Boli za innych jest niehonorowe rozładowana, MS / R4. Boli przy użyciu obiektu (Pas,
kij, broń) jest niehonorowe rozładowaniu MS / R5.
Długotrwały ból (Powtarzanie, tortury) jest niehonorowe rozładowaniu MS / R6
LE pracownik rani innych, w obronie własnej, dostaje councilling. Używanie nadmiernej siły
zarządza się do dymisji.

Boli Pet domowe zwierzę, dzikie zwierzę, to niehonorowe rozładowana, MS / R3. Boli zwierzę,
zwierzę domowe, dzikie zwierzę, z zastosowaniem obiektu (Pas, kij, broń ..) jest niehonorowe
rozładowaniu MS / R4.
Długotrwały ból (Powtarzanie, tortury) PET, Zwierzę domowe, dzikie zwierzę, MS / R5. umyślnego
zabija Zwierzątko domowe zwierzę (Bez zgody właścicieli) , Dzikie zwierze (Nie jest Ranger) , MS
/ R6

Przemoc wobec obiektów (wandalizm) , niehonorowe rozładowaniu MS /
R4 ( wypłaca odszkodowanie)

inni Kill, znajduje niehonorowe rozładowana, i ścigana, MS / R7.
Gliniarze zabójca nie chronią społeczność. Ich wymówka od lęku. Nie ma miejsca dla tchórzy,
zabójców w zakresie egzekwowania prawa. Inni użytkownicy, którzy ich chronią, MS / R7. LE,
które chronią pracowników killer Cops są winni przez stowarzyszenie MS / R7
Uwaga! Dorosły Shire / Wojewódzki Rehab R1-7 Dotyczy.

ZERO TOLERANCJI do KILLER COPS !!!
OFIARY z PRZESTĘPSTWO -Modlitwa Dzień Pamięci 2.4.7. Drogi 1GOD , Twórca
najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego depozytariusza-opiekuna (1 st nazwisko)
zwraca się do złagodzenia bólu i ból ofiar przestępstw Pomocy Ofiarom Przestępstw uzyskać
sprawiedliwość i odszkodowanie
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Obiecuję, aby pomóc karać przestępstwo niekończąca Zapytaj
że zło jest karane w Life & Afterlife dla chwały 1GOD & Dobro
Ludzkości
Modlitwa ta jest wykorzystywana na Dzień Ofiar Przestępstw (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Każda społeczność Powiernik Guardian jest wspieranie lokalnych
organów ścigania a „Neighborhood Watch Wspólnoty”. Obserwując,
nagrywanie, raportowanie, wspieranie egzekwowania prawa! Może
musiał dokonać aresztowań cywilnych. To społeczność zachować
bezpieczny dla swojej rodziny ...

Rząd
Torturowanie ludzi i zwierząt jest złem, Anty 1GOD , nie do przyjęcia. Jeszcze wiele
rządów wszczęcia lub do tego dopuścić. Popularne z Chin, USA, Syrii .. Rząd, który
pozwoli tortury są zastępowane i każdy envolved jest ścigany, MS / R6 ,

Zabicie (Uruchomienie) jako kara jest nie do przyjęcia! Wiele rządów wszczęcia lub do
tego dopuścić. Popularne z Chin, Japonii, USA, Indonezji, Iranie, Syrii, .. zabijaniu (zamach)
jest częścią amerykańskiej polityki zagranicznej. Rosja zabija przeciwników politycznych.

Rząd które umożliwiają zabijanie zastępuje i każdy envolved jest ścigany, MS / R7 ,

Chiny, USA, ... wszczęcia cywilnego wojny jako część polityki zagranicznej. To zagrożenie
dla pokojowego współistnienia, jest złem, Anti- 1GOD, nie do przyjęcia. Kraje z tej polityki, ich
rząd otrzymuje i wszyscy członkowie rządu odpowiedzialni, MS / R7 ,

Wojskowy
Wojsko jest ochrona społeczności z zagrożeniem zewnętrznym. Wojsko nie jest agresorem,
ale „Defender”. Wojsko jest podjęcie więźniów. Zabijanie to należy unikać za wszelką cenę.
stosuje broń pucharowych. Wojsko, które poruszają przeciwko własnej ludności są terrorystami.
MS / R7 Wojskowy przy użyciu preemtive strajk lub są 1 st najechać stać:

War - przestępców : MS / R7 ,
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Oficerów i podoficerów (Non Komisja Officer) są liderami, które pokazują moralną, cywilną i
zawodową przywództwa. Żołnierze rozkazów. Oficerów i podoficerów, że ślepo rozkazy są
niezdatne do liderów i są zdegradowany do żołnierza.

Oficerów i podoficerów, że rozkazy i użycia broni: masowej jonów destruct-, masa
zabijania, masy środowiska; wykonać ludzi, więźniów; ludzie tortur, więźniów; są
przestępców, są odprowadzane, MS / R7 , Oficerów i podoficerów, które podejmują działania
militarne przeciwko własnej ludności są terrorystami, którzy są rozładowane,
MS / R7 , Oficerów i podoficerów, które współpracują z Invader / najemców są zdrajcami MS / R7 , Oficerów
i podoficerów, które zabijają nieuzbrojony bojownik lub cywilną złe są tchórzami, MS / R7.

Używanie broni masowego uśmiercania za pomocą broni masowego rażenia, przy użyciu broni
masowego zniszczenia Środowiska są Zbrodnie wojenne!

Wszystkie wyżej produkcja broni się kończy. Zapasy i zakłady produkcyjne są
zniszczone i recyklingu do celów pokojowych. Naukowcy, którzy opracowują te bronie
są ścigane, MS / R7 , Rząd, który stockpiles i / lub używa lub grozi jej użyciem tej broni
otrzymuje & ścigana, MS / R7 , Każda osoba lub organizacja korzyści z tych broni jest
ścigany, MS / R7 ,

OFIARY z WOJNA -Modlitwa Dzień Pamięci 3.4.7. Drogi 1GOD , Twórca
najpiękniejszej Universe najczęściej skromnym wiernego
depozytariusza-opiekuna (1 st name) obiecuje pomóc i uzyskać wspólnotową
pomoc dla ofiar wojny zwraca złagodzić smutek i ból ofiar wojny obiecuję pomóc
ścigać War-przestępcy Zapytaj że Inwazje zostały zniesione dla chwały 1GOD & Dobro
Ludzkości

Modlitwa ta jest wykorzystywana na Dzień Ofiar Wojny (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Pokój
Norweski (Nobel) Pokojowa Nagroda przyznawana jest osobie, która ... ma wykonanej
najbardziej lub najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, do zniesienia
lub redukcji stałych armii i dla gospodarstwa i promowania pokojowego kongresie. Nagrodę
one do prezydenta USA Baracka Obamy.
Obama (Assassin, najeźdźca, okupant watażka, światy czołowych terrorystów)
najaktywniejszym terrorysta wysyła swoją „CIA Trutniów” terroryzować, ranić i zabijać cywilów (dzieci,
matki, ojcowie i starsi) w „Afganistanie, Iraku, Libii, Pakistanie, Somalii, Jemenie, ... Wysłał wojska
etiopskie, Kenii do inwazji na Somalię, CIA jest terroryzowanie ludności cywilnej i nawołujących do
niepokojów, rozpoczął Wojna domowa w Syrii próbuje obalić wybrany rządowei- samorządowe ...

Obama popiera Izraela zbrodni wojennych, zabójstwa, ludobójstwa Palestyńczyków. Wspiera
Saudi Arabian zbrodni wojennych, zabójstwa, ludobójstwa Yemini ... Obama wzywa jego US
Special-Forces Assassins "Heroes". Assassin są psychotyczne Killers tchórzliwe, które muszą
prose- cięcie podobnie jak „Obama” MS / R7 ,

Przyznając Obamy Peace Prize-norweski wykazała, że ta nagroda jest kłamliwy,
fałszywy. Zakończyć oszustwa, nie więcej FAKE pokojowa nagroda! ściganie
Obamę MS / R7 , !

Pokój Jest to streszczenie.

Przemoc jest zagrożeniem.
Zatrzymać, 'Przemoc', rozpocząć w domu!
Akceptowanie przemocy w domu, w trakcie edukacji, rozrywki, w pracy, w społeczeństwie, są
nie tylko zagrożeniem dla tego pokolenia, ale następnego pokolenia przyszłych pokoleń. Dzieci
są zgłosić rodzicom, że nie akceptujemy przemocy w domu, w trakcie edukacji, rozrywki, w
pracy, w społeczności, niszcząc ich przyszłość dla dzieci. Rodzice pociągnięcia do
odpowiedzialności, usunąć polityków, które umożliwiają lub są odpowiedzialne za:
akceptowanie przemocy w domu, w pracy, podczas edukacji,
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rozrywka, społeczności, politycy dostać: MS / R7

1000 na lata zło są dobiega końca.
BYĆ DOBRYM PUNISH ZŁA

Koniec
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