1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

Walang Karahasan Concept
KARAHASAN AY HINDI SOLUSYON

Tagapag-ingat tagapag-alaga ' Karahasan Concept ' mga pagsusumikap 'upang i-on ang mga tao mula sa
pagiging isang banta sa iba pang mga tao at mga komunidad. Sa isang di-marahas na 'Tagapag-ingat' ng 1GOD
ni creations! Ang pagiging 'Non marahas na' ay nagsisimula sa tahanan ay nagsasama ng mga kaibigan
kapitbahay at komunidad.

Karahasan ay nagsisimula sa mga hindi pa isinisilang. Marahas na kapaligiran in-pa rin ng isang ari-ensity sa
karahasan para sa natitirang bahagi ng buhay. Ang likas na hilig sa karahasan ay nangangailangan ng isang trigger
upang buksan marahas. Mga trigger: Alcohol, galit, contact-sport, takot, labanan-sport, kamangmangan, kahihiyan,
kakulangan ng makiramay, isip binabago sangkap, peer-presyon, pagpapagalit, marahas na video, marahas na
video-laro, ...

Isang hindi pa isinisilang nakalantad sa kawalan ng imik at ama nang pasalita abusing bawat isa. Matuto na ito ay
okay na pasalita abusuhin at ay gawin ito sa ibang pagkakataon sa buhay. Isang hindi pa isinisilang nailantad sa
kawalan ng imik na pisikal na nasaktan sa pamamagitan ng ama. SHE bagong panganak ay sa ibang pagkakataon
sa buhay matiis pisikal na pang-aabuso ng HE. HE bagong ipinanganak ay sa tingin ito ay tama upang saktan SHE. Isang
hindi pa isinisilang nailantad sa kawalan ng imik pag-inom, paninigarilyo gamit isip binabago sangkap. Ang bagong
ipinanganak ay pagpunta sa may mga isyu sa kalusugan at napaka-malamang na maging isang taong sugapa.

Pagtiyak na hindi pa isinisilang at bagong panganak ay hindi nailantad sa alak, isip alte- singsing sangkap, pisikal
at / o pandiwang pang-aabuso. Ay ang pinakamahusay na kontribusyon sa pumipigil sa karahasan. Upang makamit
ang mga magulang ay kailangang may pinag-aralan
(Bago at sa panahon ng pagiging magulang) upang maiwasan ang pagkalulong at pang-aabuso ng anumang uri.
Isang komunidad na naninirahan sa & hindi
nangangapit 'Karahasan' nananagot. Magbabago ' Patayin
'!
Pagpatay ng isang tao ay

isang banta sa lahat ng tao at isang
insulto sa 1GOD !!!

Tao, Organization, Gobyerno ay WALANG
karapatang pumatay!
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hindi pa isinisilang
Hindi pa isinisilang pantao simulan ang buhay sa paglilihi.
Conception ay kapag ang SHE egg bono sa mga HE tamud. Huwag
kailanman ay isang tao na mas malapit sa pagiging NG DIYOS tulad ng
pagkatapos ay sa sandaling ito. Ang isang himala ng paglikha.

Karahasan laban sa mga hindi pa isinisilang. Ay ang karahasan laban sa mga hindi pa isinisilang, human- uri at
mapang-insultong 1GOD . Nakakasama ng isang hindi pa isinisilang ay isang krimen. Hindi sinasadyang
pagkapahamak: manganamit MS / R3 Ang sinasadyang pagkapahamak: manganamit MS / R4
Pagpatay ng isang hindi pa isinisilang ay isang krimen. Di-sinasadyang pagpatay: MS / R5 Ang sinasadyang
pagpatay ay isang 'execution' na nagreresulta sa pagwawakas (Abort) pagbubuntis:

MS / R7 Mayroong 2 mga uri ng pagpapalaglag: legalisado (Imoral na batas) at iligal na (kriminal) .

legalisado (Imoral na batas) pagpatay ng mga hindi pa isinisilang. Pulitiko ni lumikha ng im- moral na Batas. Public-administrator
(mga hukom) , Medikal pansariling & priv- ate kontratista (Bayarang mamamatay-tao) ipatupad ang imoral na
Batas. Ang lahat ng mga 'Killers' ay prosecuted: MS / R7

Ilegal, corrupt kriminal. Medical personal, pribadong kontratista, mga organisasyon at mga indibidwal
magpatay ka ng mga hindi pa isinisilang ng tao. Ang lahat ng mga ito ay prosecuted: MS / R7

Mum bakit papatayin mo ba ako?

Nais kong mabuhay & I Love You!

DAPAT - MERON:
Isara ang 'Abortion-klinika.
Usigin mga may-ari, operator at mga kawani, MS / R7 ! Batas ay maaaring kailangang backdated. Walang
NAGKASALA ay dapat makatakas Rehabilitation!

legalisado (Imoral na batas) Abortion Magtatapos! Imoral na batas ay kinansela.
Anumang Gobyerno na lumilikha o nagbibigay-daan Abortion ay pinalitan at ang lahat ng mga ito ay mga
miyembro makakuha ng MS / R7 !
Manalangin! magtanong 1GOD upang i-hold labag sa batas na dalubhasa sa pagpapaanak pananagutan sa Life & Afterlife!

SHAME> SHUN> labag sa batas na dalubhasa sa pagpapaanak

2

Batas-donor Manifest ni 1GOD Gaya ng nasusulat dapat itong maging!

14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

Labag sa batas na dalubhasa sa pagpapaanak ina. Sigurado unfit ina. sila ay maluwag ang lahat ng karapatan sa
kanilang mga anak (WALANG KOMUNIKASYON) .

Protektahan ang mga bata mula sa labag sa batas na dalubhasa sa pagpapaanak !!!!!!!

ZERO TOLERANCE sa Pagpapalaglag
ANAK
Bagong panganak hanggang 14 taong gulang, isang bata. Isang matunog na halik sa mga bukas na kamay sa
pamamagitan ng mga magulang ay mabuting magulang. Lumalagutok pamamagitan ng di-magulang ay karahasan. MS / R2
Matalo ang isang bata ng mga magulang o sa iba ay karahasan, MS / R3. Ang paggamit ng isang bagay (Sinturon,
patpat, armas ..) sa isang bata ay isang assault (Hindi pagtatanggol sa sarili) ,

MS / R4. Molesting ng isang bata, MS / R5. Isinangkot na may isang bata ay isang malubhang krimen, MS
/ R7.
Pagpatay ng isang Child ay isang krimen. Di-sinasadyang pagpatay: MS / R5 Pagtatanggol sa sarili:

MS / R3 Matigas ang ulo, binalak pagpatay (Pagpapatupad) : MS / R7
Anak ay nasaktan sa pamamagitan ng hindi sinulsulan alagang hayop, pet may-ari ay sisingilin
MS / R3 Anak ay namatay sa pamamagitan ng hindi sinulsulan alagang hayop. Pet-ari ay
prosecuted, pet ay nawasak MS / R4 Anak ay nasaktan sa pamamagitan provoked alagang
hayop, anak ay reprimanded. Walang pagkilos laban sa mga alagang hayop may-ari. Anak
ay namatay sa pamamagitan ng provoked alagang hayop. Pet ay nawasak, may-ari ay hindi
prosecuted.

Anak ay nasaktan sa pamamagitan ng hindi sinulsulan domestic hayop. may-ari ng
hayop ay prosecuted, MS / R3 Anak ay namatay sa pamamagitan ng hindi sinulsulan
domestic hayop. Domestic na hayop ay nawasak ari ay prosecuted, MS / R4 Anak ay
nasaktan sa pamamagitan ng minumungkahi Domestic hayop, anak ay reprimanded.
Walang pagkilos laban sa Domestic ari hayop. Anak ay namatay sa pamamagitan ng
provoked domestic hayop. Domestic na hayop ay nawasak ari ay hindi prosecuted.

Sinulsulan ligaw na hayop Masakit o pumapatay ng bata. Hayop ay nawasak. Provoked
ligaw na hayop Masakit bata. Bata ay reprimanded. Wild hayop ay ipaalam sa
pumunta. Provoked ligaw na hayop pumapatay anak. Wild hayop ay nawasak.
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bata (0-7) taon ay nagkakasala ng karahasan (Assault, pagpatay, paninira) : Bata ay reprimanded, mga magulang
at educators turuan ang mga ito. Magulang magbayad ng buong kabayaran .

Child ( 8-14) taon ay nagkakasala ng karahasan:
iba ni nasasaktan, MS / R3 ( pagtatanggol sa sarili MS / R1) .
Masakit gamit ang isang bagay (Sinturon, patpat, armas ..) MS / R4 ( pagtatanggol sa sarili MS / R2) matagal
na nasasaktan (Paulit-ulit, labis na pagpapahirap) , MS / R5.

ni Hurt Pet, Domestic hayop, Wild hayop, MS / R2 .
Masakit Pet, Domestic hayop, Wild hayop, gamit ang isang bagay (Sinturon, patpat, armas ..) MS / R3 . Pro-longed
nasasaktan (Paulit-ulit, labis na pagpapahirap) MS / R4 .

ni Kill iba, MS / R7 ( aksidente, self defense MS / R4) .
ni Kill Pet, Domestic hayop, Wild hayop, MS / R5 ( aksidente, self
pagtatanggol MS / R3) .

Karahasan laban sa mga bagay (Paninira) , MS / R4 ( magulang magbayad

compensation) .
Tandaan! Malabata Shire Rehab R1-7 naaangkop.
Bata ay pinapayagang manood ng karahasan (Contact sports, labanan sports, iba pang mga marahas na
entertainment, marahas na video ..) ang taong iyon ay nagbibigay-daan bata upang panoorin ang karahasan ay
prosecuted, MS / R2. Child nakikilahok sa contact sport, paglaban sport at gumaganap marahas na video at / o iba
pang marahas na mga laro. Ang taong iyon ay nagbibigay-daan bata na lumahok at / o i-play ang karahasan ay
makakakuha MS /

R3. Bata ay ibinibigay armas, laruan o tunay. Taong pagbibigay at / o ipakita kung paano gamitin ang mga
laruang armas, ay prosecuted MS / R4. Taong pagbibigay at / o nagpapakita kung paano gamitin ang tunay na
armas, ay prosecuted MS / R7.

Ang bawat miyembro ng Komunidad ay may civil at moral na tungkulin upang protektahan
ang bawat bata sa komunidad mula sa 'Karahasan'!

KABATAAN
Kabataan ng SHE 15 hanggang 17 taon, ang isang HE 15 hanggang 18 taon. Isang matunog na halik sa mga
bukas na kamay ng isang magulang ay mabuting magulang. Lumalagutok ng mga hindi magulang ay karahasan. MS
/ R2
Matalo ang isang Youth ng mga magulang o sa iba ay karahasan, MS / R3. Ang paggamit ng isang bagay (Sinturon,
patpat, armas ..) sa isang Youth ay isang assault (Maliban, pagtatanggol sa sarili) , MS / R4. Molesting ng isang
Youth ay isang krimen MS / R4. isinangkot
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sa pagitan Youth ay isang krimen, MS / R3. A SHE pagkuha ng mga buntis dahil sa krimen na ito, Youth
pananagutan, MS / R4. Adult mating na may isang Youth ay isang krimen, MS / R5. A SHE pagkuha ng
mga buntis dahil sa krimen na ito, Adult nakakakuha, MS / R6.

Pagpatay ng isang Youth ay isang krimen. Di-sinasadyang pagpatay: MS / R5 Pagtatanggol sa sarili:

MS / R3 Matigas ang ulo, binalak pagpatay (Pagpapatupad) : MS / R7
Kabataan ay nasaktan sa pamamagitan ng hindi sinulsulan alagang hayop, pet may-ari ay sisingilin
MS / R3 Kabataan ay namatay sa pamamagitan ng hindi sinulsulan alagang hayop. Pet
nawasak ari ay prosecuted, MS / R4. Kabataan ay nasaktan sa pamamagitan provoked
alagang hayop, Youth ay tinuturuan sa pamamagitan ng MS / R1. Walang pagkilos laban sa
mga alagang hayop may-ari. Kabataan ay namatay sa pamamagitan ng provoked alagang
hayop. Pet nawasak ari ay hindi prosecuted.
Kabataan ay nasaktan sa pamamagitan ng hindi sinulsulan domestic hayop. Domestic ari ng
hayop ay prosecuted, MS / R3. Kabataan ay namatay sa pamamagitan ng hindi sinulsulan
domestic hayop. Domestic na hayop ay ilagay down na may-ari ay prosecuted, MS / R4. Kabataan
ay nasaktan sa pamamagitan ng minumungkahi Domestic hayop, Youth ay pinag-aralan, MS / R1.

Walang pagkilos laban sa Domestic na hayop at mga may-ari.
Kabataan ay namatay sa pamamagitan ng minumungkahi Domestic na hayop. Domestic na
hayop ay ilagay down na may-ari ay hindi prosecuted.

Sinulsulan ligaw na hayop Masakit o pumapatay Youth. Hayop ay nawasak. Provoked
ligaw na hayop Masakit Youth. Kabataan ay reprimanded. Wild hayop ay ipaalam sa
pumunta. Provoked ligaw na hayop pumapatay Youth. Wild hayop ay ilagay down.

Kabataan ay nagkakasala ng karahasan:
iba ni nasasaktan, MS / R3 ( pagtatanggol sa sarili MS / R1) .
Masakit gamit ang isang bagay (Sinturon, patpat, armas ..) MS / R4 ( pagtatanggol sa sarili MS / R2) matagal na
nasasaktan (Paulit-ulit, labis na pagpapahirap) , MS / R5.

ni Hurt Pet, Domestic hayop, Wild hayop, MS / R3 .
Masakit Pet, Domestic hayop, Wild hayop, gamit ang isang bagay (Sinturon, patpat, armas ..) MS / R4 . matagal na
nasasaktan (Paulit-ulit, labis na pagpapahirap) MS / R5 .

ni Kill iba, MS / R7 ( aksidente, self defense MS / R4) .
ni Kill Pet, Domestic hayop, Wild hayop, MS / R6 ( aksidente, self
pagtatanggol MS / R3) .

Karahasan laban sa mga bagay (Paninira) , MS / R5 ( magulang magbayad ½

kabayaran, kabataan owes iba pang ½) .
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Tandaan! Juvenile Shire / Provincial Rehab R1-7 naaangkop.
Kabataan ay pinapayagang manood ng karahasan (Contact sports, labanan sports, marahas na video ..) . Ang
taong iyon ay nagbibigay-daan kabataan na panoorin ang karahasan ay makakakuha MS /

R3. Youth nakikilahok sa contact sport, labanan isport at gumaganap marahas na video at / o iba pang marahas
na-games. Ang taong iyon ay nagbibigay-daan Youth na sumali at / o pag-play karahasan ay prosecuted, MS / R4. Kabataan
ay ibinibigay armas, laruan o tunay. Taong pagbibigay at / o nagpapakita kung paano gamitin ang mga laruang
armas, ay prosecuted MS / R6. Taong pagbibigay at / o nagpapakita kung paano gamitin ang tunay na armas, ay
prosecuted MS / R7.

adulto
Adult a SHE 18-63 taon, ang isang HE 19-63 taon.
Nakakasama na ng Adult na karahasan, MS / R3.
Ang paggamit ng isang bagay (Sinturon, patpat, armas ..) ay isang assault, MS / R4.

Molesting ng isang Adult ay isang krimen MS / R3.
Mating nang walang pahintulot ay isang krimen (Panggagahasa) , MS / R4.

Adult isinangkot, ang paglabag ng 'Banal na matrimony kontrata' ay isang krimen

(Pangangalunya, emosyonal na panghahalay) , MS / R4 ( walang anak) R5 ( mga bata) .

A dults mating na walang isang 'Banal matrimony contract' o 'Companion Kontrata', ay dapat
tratuhin tulad ng 'Trash' ang mga ito.
Pagpatay ng isang Adult ng isang krimen. Pagtatanggol sa sarili: MS / R3 Di-sinasadyang pagpatay: MS
/ R5 ( Kalusugan at kaligtasan) . Matigas ang ulo, binalak pagpatay (Pagpapatupad) : MS / R7
Matanda ay nasaktan sa pamamagitan ng hindi sinulsulan alagang hayop, pet may-ari ay makakakuha ng MS / R3
Matanda ay namatay sa pamamagitan ng hindi sinulsulan alagang hayop. Pet ay ilagay
down na may-ari ay makakakuha ng, MS / R4. Matanda ay nasaktan sa pamamagitan
provoked alagang hayop, matanda ay tinuturuan sa pamamagitan ng MS / R1. Walang
pagkilos laban sa mga alagang hayop may-ari. Matanda ay namatay sa pamamagitan ng
provoked alagang hayop. Pet ay ilagay down na may-ari ay hindi prosecuted. Matanda ay cremated.
Matanda ay nasaktan sa pamamagitan ng hindi sinulsulan domestic hayop. may-ari ng
hayop ay makakakuha ng MS / R3. Matanda ay namatay sa pamamagitan ng hindi
sinulsulan domestic hayop. Domestic na hayop ay ilagay down na may-ari ay
makakakuha ng MS / R4 Matanda ay nasaktan sa pamamagitan ng minumungkahi
Domestic hayop, matanda ay pinag-aralan, MS / R1 Walang pagkilos laban sa hayop o
may-ari. Matanda ay namatay sa pamamagitan ng minumungkahi Domestic na hayop.
Hayop ay ilagay down. May-ari ay hindi sisingilin. Matanda ay cremated.
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Sinulsulan ligaw na hayop Masakit o pumapatay Pang-adulto. Hayop ay nawasak.
Provoked ligaw na hayop Masakit Pang-adulto. Matanda ay tinuturuan sa pamamagitan ng MS / R1.
Wild hayop ay ipaalam sa pumunta. Provoked ligaw na hayop pumapatay Pang-adulto. Wild hayop ay nawasak.
Matanda ay cremated.

Adult commits karahasan:
iba ni nasasaktan, MS / R4. Masakit gamit ang isang bagay (Sinturon, patpat, armas ..)
MS / R5. matagal na nasasaktan (Paulit-ulit, labis na pagpapahirap) , MS / R6.

ni Hurt Pet, Domestic hayop, Wild hayop, MS / R3. Masakit Pet, Dom- estic hayop, Wild hayop,
gamit ang isang bagay (Sinturon, patpat, armas ..) MS /
R4. matagal na nasasaktan (Paulit-ulit, labis na pagpapahirap) ng Alagang Hayop, Domestic hayop, Wild hayop, MS
/ R5.

ni Kill iba, MS / R7 ( self-defense MS / R4) . ni Kill Pet, Domestic hayop, Wild hayop, MS / R6 ( Hindi
nalalapat ang gamutin ang hayop, Butcher, Ranger) .

Karahasan laban sa mga bagay (Paninira) , MS / R4 ( ni pay kabayaran) .

Tandaan! Adult Shire / Provincial Rehab R1-7 nalalapat.
Adult ay hindi upang panoorin at / o maglaro karahasan (Contact sports, labanan-sports, marahas na mga
laro, marahas na video. .) Shire magsasara lahat ng mga kagamitan na nagpapakita o payagan ang upang
lumahok sa karahasan. Mga Advertiser, promoters, sponsors ng marahas na isport, aliwan, laro, ... sarado at
prosecuted, MS

/ R7 . Marahas games, video ay tinanggal, nabura, putol-putol, sa pamamagitan Shire nang walang
kabayaran.

Pribadong pagmamay-ari ng mga armas dulo. Pribadong pag-aaring mga
armas (Tunay, replica, mga laruang) ay hamig walang compensation at
nawasak.
Ilegal na pagmamay-ari ng mga armas (Tunay, replica) ay isang banta sa
komunidad, ang isang krimen, MS / R7.

nakatataas
Senior isang SHE 63 taon +, isang HE 63 taon +. Adult mga patakaran mag-aplay sa Senior mga biktima at
perpetrators.

gang
2 o higit pang mga indibidwal (Bata, kabataan, matanda, senior) pagkuha ng sama-sama upang gumawa ng
pangdadahas ay nasa isang gang. Gang karahasan ay duwag, isang banta sa komunidad. miyembro ng gang ay
nagkasala sa pamamagitan ng kapisanan (Kalahok, panonood, hindi doon) .
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Hurt (Mayroon o walang armas) isang biktima ay isang krimen: alagang hayop, domestic hayop, ligaw na
hayop, MS / R5 para sa bawat Gang miyembro. Bata, kabataan, matanda, senior, MS / R6 para sa bawat Gang
miyembro.
pagpatay (Mayroon o walang armas) isang biktima ay isang krimen: alagang hayop, domestic hayop, ligaw na
hayop, MS / R6 para sa bawat Gang miyembro. Bata, kabataan, matanda, senior, MS / R7 para sa bawat Gang
miyembro.

Karahasan laban sa mga bagay (Paninira) , MS / R4 ( ni pay kabayaran)
ay sumasaklaw sa bawat Gang Miyembro (May kasalanan sa pamamagitan ng kapisanan) .

bullying
Agresibo abusing, pananakot, dominating ang iba ay pananakot.
Ang matagumpay na pananakot ay nagiging isang repedative addiction. bullying
(Emosyonal na panghahalay) ay nagsisimula sa intimitation & ay maaaring evolve sa panghahalay.
Maton ay karaniwang palibutan ang kanilang sarili sa mga sawing-palad cowards. Sila ay naging isang
gang. Maton & pagtulungan nagiging makasalanan sa pamamagitan ng kapisanan.

Indimidation, MS / R1 . pagbabanta, MS / R2 . Saktan o pagpatay , indibidwal na anak / Juvenile / Adult /
Senior . Gang batas na mamamahala.

transport
operating sasakyan ni Maton (Air, lupa, dagat) :
Burnout, lagtas, buntot gating, wheelies, dagdag na malakas, MS / R1 +
sasakyan at lisensiya ay impounded para sa 1 buwan.
Bilis ng takbo ninyo, racing, MS / R2 + sasakyan at lisensiya ay impounded para sa 2 buwan.

sandwiched (Sasakyang naglalakbay sa bawat panig, hindering biktima sa pagbabago lanes o
pag-on) , MS / R3 + sasakyan (Durog) & Looses lahat ng mga lisensya transportasyon para sa 10 taon.

Hostaged (Sandwiched + sasakyan sa harap at likod) , MS / R3 + sasakyan
(Durog) & Looses lahat ng mga lisensya transportasyon para sa 10 taon.

Sapilitang ng kalsada: MS / R 3+ sasakyan (Durog) looses lisensya para sa kailanman.
May isang taong nasaktan, MS / R 4 + sasakyan (Durog) looses lisensya para sa kailanman.

Isang tao ay namatay , MS / R 5 + sasakyan (Durog) looses lisensya para sa kailanman.
Transport sa Bullbar ay isang sandata. Mataas na pagganap ng sasakyan ay isang sandata. SUV
transportasyon ay isang sandata. Armas batas na mamamahala.
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Ugali / Isip binabago sangkap
Alkohol kaugnay na karahasan, MS ay nadoble (X2) .

Ugali / Isip binabago herbs at / o sangkap / gamot kaugnay na karahasan, MS ay
trebled (X3) .

kapwa Alcohol + Ugali / Isip binabago herbs & o sangkap ng droga
MS ay multiply sa limang (X5) .
Makipag-ugnay sa Sports
Makipag-ugnay sa Sports hikayatin ang bullying (Takutin) , pinsala (Balda, kamatayan) , Thuggishness &
Crime (Assault, pagpatay) . Propesyonal Makipag-ugnay sa Sports Hinihikayat din pandaraya (Pagtaya,
pagkilala, pamagat, tropeo ng digmaan) , komersiyalismo (Overpriced naka-copyright na mga produkto) ,
Katawan at isip altering substance abuse (Kailangan upang manalo, peer presyon, sponsors) .
Makipag-ugnay sa Sports ay nahahati sa pagitan ng mga koponan at indibidwal na mga kaganapan.
Tandaan! Walang mga armas ay ginagamit.

Makipag-ugnay sa Sports ay entertainment, competitive, elitista mayroon
lamang 1 nagwagi. Competitive, elitista ay lumilikha ng aparteid. Ang isang nagwagi
ay showered na may acolytes, kaluwalhatian, premyo, pera, ay idolized (False) ,
sumamba (Nakalaan para lamang 1GOD) . looser (S) ay (Mga) booed, inalipusta,
sinumpaan sa, samaan ng loob sa, pelted may basura, walang kaibigan at shunned. Propesyonal
Makipag-ugnay sa Sports commercialism

(Pagtaya, media, may-ari, sponsor) putokputok & kriminal.
Makipag-ugnay sa Sports dulo.
Makipag-ugnay sa Sports Kailangan layunin build imprastraktura at mga kagamitan,
pag-aaksaya ng mga mapagkukunan ng komunidad & paglikha ng komunidad (Long
term) utang. Ang mga Pasilidad Isasama Energy wasters & Polluters. Ang mga ito ay
sa ilalim ng ginamit at mataas sa gastos maintenance. Sila ay gumawa ng basura

(Maraming) , Traffic kaguluhan (Polusyon) & Waste Police oras.
Team Makipag-ugnay sa-Sports:

football: Amerikano (Gridiron) , Australyano (Aussie patakaran) , Gaelic, Rugby League,
Rugby Union, ...

Hockey: Ball, Field, Yelo, Inline, Polo, Roller, Street, ~ Lacrosse
Handball ~ Water polo ~
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Indibidwal Kontak-Sports:
Boxing: Boxing, hubad buko, sipa, Musti-Yuddha, Street-fighting, ...
Sining sa pagtatanggol: Anting-Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...

Pakikipagbuno: Wrestling, Sumo, ...
Makipag-ugnay sa-Isports gumamit ng pisikal na lakas ng epekto sinasadya o sinasadya.
Nagreresulta ito sa sakit, pinsala, minsan balda o kamatayan. Ang pagiging binalak
gumagawa ng mga ito ng isang krimen, 'Nakaplanong Assault' MS / R4 Kung ang
nasugatan namatay, 'Nakaplanong Pagpatay' MS / R7 . mga miyembro ng koponan,
Coach ay may kasalanan sa pamamagitan ng kapisanan.

Bad-Media, Bad-Paaralan at Bad-magulang maglagay ng Contact Sport kalahok (Maton ni, Thug na dahasin isa't
isa) pati rollmodels sa mga bata at mga juveniles. Bilang isang resulta sa mga bata at mga juveniles sa tingin ito
ay tama sa mapang-api, saktan o sirain ang puri ng iba. Ang paggamit at pagiging katanggap-tanggap ng
'KARAHASAN' ay nagsisimula sa Makipag-ugnay sa-Sports. Non-karahasan ay nangangahulugan na,

'NO Kontak-Sports'.
Makipag-ugnay sa-Sports ay ginagamit ng hindi makatwirang pagtubo Media, Sponsor na mag-advertise at
market para sa addictions: Alcohol, Pagsusugal, Shopping, Smoking, Fast-Food, Gadgets ... Pagsusugal,
abuso sa droga at makasarili elitist Atleta humantong sa pandaraya at katiwalian. Advertising & marketing
lead sa pagsasamantala ng tanga.

Fans / Spectators na tangkilikin ang panonood ng bullying, brutalization, pagpupupot sakit, pinsala, kamatayan ...
Sigurado May sakit !!! Sila din ang mga bisita sa iyo at sa iyong pamilya magdusa, panatilihing malinaw ng mga ito. Given
ang karapatan na kondisyon ang mga Fans ay magiging marahas, naniniwala silang karahasan laban sa iba ay
katanggap-tanggap.

Gobyerno na nagbibigay-daan Makipag-ugnay sa Palakasan ay gaganapin nananagot, pinalitan. Gobyerno na
maglagay ng komunidad sa utang upang mapadali Makipag-ugnay sa Palakasan ay managot sa kanilang mga
karapatan at mga pribadong ari-arian upang bayaran ang utang! Pagtaya, Media & Mga Sponsor ay Shunned. Ang
pagiging nagkasala ng mga krimen (Assault, Pagpatay ..) sa pamamagitan ng pagtataguyod at nakikinabang mula
sa krimen, ay prosecuted! Pribadong Pagmamay-ari ng Contact Sports ay kinansela ang lahat ng mga dapat
matanggap at ari-arian ay hamig walang compensation!
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Nagtuturo ay upang ipaliwanag sa kanilang mga iskolar na Contact Sport combatants ay hindi
huwaran. Ang mga combatants ay nananakot, thugs, mga kriminal, .. sila ay Shunned. Nagtuturo
na payagan o hikayatin ang mga iskolar na lumahok sa Makipag-ugnay sa-Sport ay inalis mula
Education.
Sila din ang mananagot para sa anumang pinsala iskolar matanggap.
Magulang ipaliwanag sa kanilang mga anak na Contact Sport combatants ay hindi rolemodels & ay Shunned. Ang
mga magulang na payagan o hikayatin ang kanilang mga anak na lumahok sa Makipag-ugnay sa Palakasan ay
hindi mapagkakatiwalaan. Ang mga magulang ay reeducated. Magulang muling magkasala, hindi kabit-kabit ang
mga bata.

ZERO TOLERANCE sa CONTACT SPORT
Fight - Sports
away (Combat) Palakasan Entertainment ay isang competitive contact sport. 2 o
higit pang mga combatants labanan sa bawat isa sa simulate o real labanan.
Combatants ay maaaring armado. Combat ay ang layunin ng injuring, mutilating
at / o pagpatay ng isang tao tulad ng entertainment para sa baliw tagahanga.

Simulate o real labanan ang entertainment ay iniharap
sa pamamagitan maysakit tao at pinapanood ng mga
maysakit. Sinumang tao tinatangkilik ang tao nasaktan
o namatay ay kailangang psychiatric tulong.

Fight-techniques: Archery , Hubad buko boxing , Larangan ng digmaan-Sports, Boxing,
Pagbabakod, Jiu-Jitsu, Karate, Kendo, Kenpo, Kickboxing, Kung Fu, Iron-kamao, Martial
Arts, Mixed at Tradisyunal Martial Arts, Muay Thai, Shoot- fighting, Pagbaril,
Stick-aaway, Tabak -fighting, Taekwondo, ... Lumaban-armas:

Axe, Bow, Brass-knuckle, pana, Kurbadong-tabak, Dagger, Epee, Foil, Mace,
nunchakus, pistol, rifle, sable, Short-tabak, baril, Stick, Straight-tabak, Tekko,
Tiger-kuko ng ibon, ...
Larangan ng digmaan Sports ay ang labanan ang entertainment business inspirasyon sa pamamagitan ng
marahas na franchise video game. ni Ito ay layunin ay upang patayin. entertainment Ito ang virtual ngunit hindi
tunay. Upang nais na pumatay ng ibang tao ay imoral.
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Shun ito entertainment. Tapusin Battlefield Sports. Tapusin marahas na video games.

away (Labanan) Sports ay shunned at sarado.
Lahat Fight-Sport Training & Event venues ay buwag & recycle
(Cluster tahanan, SMEC, Market-Gardens ..)
Fight-Sport combatants ay shunned at ang kanilang mga talaan tinanggal. Ang mga magulang ay
upang ipaliwanag sa kanilang mga anak na Lumaban Sport combatants ay hindi role model at ay
shunned.

Nagtuturo ay upang ipaliwanag sa kanilang mga iskolar na Lumaban Sport combatants ay
hindi role model at ay shunned. Gobyerno na sumusuporta sa Fight (Combat) Palakasan
Entertainment ay napalitan at prosecuted MS / R7

away (Combat) Palakasan Entertainment advertiser Promoters & Mga Sponsor
ay dapat iwasan at prosecuted, MS / R7 !!!

ZERO TOLERANCE sa FIGHT SPORTS
Digital entertainment
Digital karahasan ay isang banta sa mahina, impressionable isipan. Brain paghuhugas ng mga isipan
upang matanggap ang karahasan numbing sa kanilang budhi.
Digital karahasan ay hindi katanggap-tanggap dahil na hinihikayat nito aktwal na karahasan.

Digital karahasan bahagi ng Digital Entertainment (Laro, mga pelikula, video, imbakan, TV ...) dulo
produksyon. Umiiral na ang kopya ng ay tinanggal, nabura, putol-putol, .. producer Digital
karahasan, manunulat, direktor, animators, aktor, marketeers, nagtitingi ay prosecuted, MS / R7. mga
istasyon ng TV
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Internet site na ipakita ang 'Marahas' entertainment maluwag ang kanilang mga lisensiya at sarado pababa.

armas
tanging Panlabas (Militar) & Panloob (Law-Enforcement) Pamahalaan Security ay pinapayagan na
magkaroon o gamitin armas. Pagbibigay at / o pagbebenta ng mga armas sa mga hindi Government
kabilang ang pribadong seguridad, sibilyan, gunclubs, hunters, pistolclubs, rifle asosasyon, .. ay isang
banta sa komunidad, ang isang krimen, MS / R7.

Ang ilang mga tao ay may mga armas dahil balak nilang gamitin ang mga ito. Iba pang mga tao ay may mga armas
upang manakot ngunit hindi plano upang gamitin ang mga ito upang makapinsala at pumatay. Ang parehong
napupunta gamit ang kanilang mga armas ay dapat isang sitwasyon lumabas dahil, takot, galit, pagpapagalit, .. Sa
mga sitwasyon tulad nito hindi nila maaaring gamitin ang mga armas kung hindi ay magagamit. Pagmamay-ari o
pagkakaroon ng armas at paggamit nito upang palayasin ng isang napipintong o pinaghihinalaang atake ay hindi
pagtatanggol sa sarili. Ito ay willfull karahasan (Nasasaktan, pumatay) , Na nangangailangan ng 'Rehabilitation'.

Anumang bagay na ginamit upang saktan o patayin ang mga kawani na tao, mga
hayop, mga hayop, ... ay isang armas. Armas ay inuri sa mga na release ng isang
punlo at iba pa (Arrow, bullet, dart, Bolitas ..) at mga (Palakol, club, kutsilyo ..) na
hindi.

Ang isang mahusay na banta sa komunidad ay
Knife fetishists & Gun freaks.
Ang mga ito ay upang ma-disarmed at caged,

MS / R7.
Knife fetishists ay hindi maaaring umalis ng bahay nang walang isang bagay na matalim at pointy.
Ang kanilang mga dahilan para sa nagdadala ng isang armas: control, takot, peer presyon, kapangyarihan,
proteksyon, pagtatanggol sa sarili, upang makakuha ng paggalang. A Knife taong haling na haling ay mas
malamang na kumuha stabbed kapag armado. Knife fetishists ay isang komunidad-pagbabanta, MS / R7.

Gun freaks ay hindi maaaring mabuhay nang wala alam na mayroon silang isang
baril. Ang kanilang mga dahilan para sa nagdadala ng isang armas: control, takot,
peer presyon, kapangyarihan, proteksyon, pagtatanggol sa sarili, upang makakuha
ng paggalang. A Gun freak ay mas malamang na makakuha ng shot kapag armado.
Gun freaks ay ang pinakamalaking banta komunidad. Habulin mo sila, disarm sa
kanila, hawla kanila, MS / R7.
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Gun club, pistol klub, rifle asosasyon, pangangaso lodges, .. ay shut down. Ang kanilang mga
bala, armas, ay nawasak, shooting mga saklaw ay buwag. Mga miyembro, mga administrador,
mga empleyado, makakakuha MS / R7.
Gobyerno na nagbibigay-daan gun freaks kanilang mga klub at asosasyon ay pinalitan. Ang lahat ng
miyembro ng Gobyerno na papalitan at prosecuted,

MS / R7. Konstitusyon na nagbibigay-daan gun freaks ay isulat muli gamit ang 'Batas-donor
Manifest'.

ZERO TOLERANCE sa
GUN freaks & KNIFE fetishists
Pagpapatupad ng batas

(Cops, Marshall, Police, Sentinel, Sheriff)
Pagpapatupad ng batas (LE) ay Independent, Imbestigahan, Guide, Protect & Ipatupad. Ang komunidad
asahan Law Enforcement walang pag-aatubili upang ilagay ang kanilang kalusugan at buhay sa panganib. Law-Enforcement
inaasahan suporta ng komunidad at paggalang.

Nakakasama ng LE empleyado ay isang krimen, MS / R5.
Ang paggamit ng isang bagay (Sinturon, patpat, armas ..) ay isang assault, MS / R6.

Di-sinasadyang pagpatay (Kalusugan at kaligtasan) MS / R5.
Ang sinasadyang pagpatay (Pataksil na pagpatay, pagpapatupad) : MS / R7
LE empleyado ay nasaktan sa pamamagitan ng hindi sinulsulan alagang hayop, pet-ari ay
prosecuted, MS / R3 LE empleyado ay namatay sa pamamagitan ng unprovo- ked alagang
hayop. Pet nawasak ari ay prosecuted, MS / R4.
LE empleyado ay nasaktan sa pamamagitan provoked alagang hayop, LE empleyado ay
tinuturuan at ilagay sa dulo ng katandaan . Walang pagkilos laban sa mga alagang hayop
may-ari. LE empleyado ay namatay sa pamamagitan ng provoked alagang hayop. Pet
nawasak ari ay hindi prosecuted.
LE empleyado ay nasaktan sa pamamagitan ng hindi sinulsulan domestic hayop.
may-ari ng hayop ay prosecuted, MS / R3. LE empleyado ay namatay sa pamamagitan ng
hindi sinulsulan domestic hayop. Hayop ay ilagay down na may-ari ay prosecuted, MS / R4. LE
empleyado ay nasaktan sa pamamagitan ng minumungkahi Domestic hayop, LE empleyado
ay tinuturuan at ilagay sa dulo ng katandaan . Walang pagkilos laban sa Domestic na hayop
at mga may-ari. LE empleyado ay namatay sa pamamagitan ng minumungkahi Domestic na
hayop. Domestic na hayop ay
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ilagay down na may-ari ay hindi prosecuted.

Sinulsulan ligaw na hayop Masakit o pumapatay LE empleyado.

Hayop ay nawasak. Provoked ligaw na hayop Masakit LE empleyado. Empleyado
ay tinuturuan at ilagay sa dulo ng katandaan. Wild hayop ay ipaalam sa pumunta. Provoked
ligaw na hayop pumapatay LE empleyado. Hayop ay nawasak.

LE empleyado ay nagkakasala ng karahasan:

iba ni Hurt ay kahiya-hiya walang-laman, MS / R4. Masakit gamit ang isang bagay (Sinturon,
patpat, armas) ay kahiya-hiya walang-laman, MS / R5.
matagal na nasasaktan (Paulit-ulit, labis na pagpapahirap) ay kahiya-hiya walang-laman, MS / R6
LE empleyado Masakit iba pa sa pagtatanggol sa sarili, ay makakakuha ng councilling. Ang paggamit ng
labis na puwersa Nakaayos upang magbitiw.

ni Hurt Pet, Domestic hayop, Wild hayop, ay kahiya-hiya walang-laman, MS / R3. Masakit Pet,
Domestic hayop, Wild hayop, gamit ang isang bagay (Sinturon, patpat, armas ..) ay kahiya-hiya
walang-laman, MS / R4.
matagal na nasasaktan (Paulit-ulit, labis na pagpapahirap) ng Alagang Hayop, Domestic hayop, Wild hayop, MS / R5.
Ang sinasadyang kills Pet, Domestic na hayop (Nang walang mga may-ari ng pahintulot) , Mabangis na hayop (Ay
hindi isang Ranger) , MS / R6

Karahasan laban sa mga bagay (Paninira) , kahiya-laman, MS /
R4 ( nagbabayad kompensasyon)

ni Kill iba, ay kahiya-hiya walang-laman, at prosecuted, MS / R7.
Killer Cops mabibigo upang protektahan ang komunidad. Ang kanilang mga dahilan ng katakutan. Walang
lugar para sa mga duwag, killers sa Pagpapatupad ng Batas. Iba na protektahan ang mga ito, MS / R7. LE
empleyado na nagpoprotekta killer Cops ay nagkasala sa pamamagitan ng kapisanan MS / R7

Tandaan! Adult Shire / Provincial Rehab R1-7 naaangkop.

ZERO TOLERANCE sa KILLER COPS !!!
MGA BIKTIMA ng KRIMEN -Panalangin Araw ng Alaala 2.4.7. mahal 1GOD , Creator sa mga
pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Nagtatanong sa luwag ang paghihirap at sakit ng mga Biktima ng Krimen Tulong sa mga Biktima ng Krimen
makakuha ng Katarungan at kompensasyon
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pangako ko na sa iyo na parusahan krimen walang hangga Humiling na
Kasamaan ay parusahan sa Life & Afterlife Para sa Glory of 1GOD & ang Mabuting
ng Sangkatauhan
Ang panalangin na ito ay ginagamit sa mga Biktima ng Krimen Araw (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Ang bawat komunidad Tagapag-ingat Guardian ay isang 'Neighborhood Watch
Community' pagsuporta sa lokal na Pagpapatupad ng Batas. Pagmamasid,
pag-record, pag-uulat, pagtulong nagpapatupad ng batas! Ay maaaring
magkaroon upang gumawa ng sibilyan arrests. Ito ay ang iyong komunidad
panatilihin ito ligtas para sa iyong pamilya, ...

pamahalaan
Labis na pagpapahirap ng mga tao at mga hayop ay Evil, Anti 1GOD , hindi katanggap-tanggap. Ngunit maraming
mga pamahalaan sulsulan o payagan ito sa mangyari. Tanyag sa China, US, Syria .. Gobyerno na
nagbibigay-daan labis na pagpapahirap ay pinalitan at lahat ng tao envolved ay prosecuted, MS / R6 .

pagpatay (E-execute) bilang parusa ay hindi katanggap-tanggap! Maraming mga pamahalaan sulsulan o
payagan ito sa mangyari. Popular sa Tsina, Japan, US, Indonesia, Iran, Syria, .. Pagpatay (Pataksil na
pagpatay) ay bahagi ng patakaran ng US sa ibang bansa. Russia assassinates pampulitikang opponents.

Gobyerno na nagbibigay-daan pagpatay ay pinalitan at lahat ng tao envolved ay prosecuted, MS /
R7 .
China, US, ... sulsulan ng civil-wars bilang bahagi ng mga banyagang-patakaran. Ito banta sa mapayapang
magkakasamang buhay, ay Evil, Anti- 1GOD, hindi katanggap-tanggap. Mga Bansa sa patakarang ito, ang kanilang
Pamahalaan ay napalitan at lahat ng mga miyembro ng Gobyerno gaganapin nananagot, MS / R7 .

militar
Militar ay upang protektahan ang komunidad mula sa mga panlabas na banta. Militar ay hindi ang aggressor
ngunit 'Defender'. Militar ay ang kumuha ng mga bilanggo. Pagpatay ay dapat iwasan sa lahat ng gastos.
Knockout armas ay ginagamit. Militar na ilipat ang laban sa kanilang sariling mga populasyon ay mga terorista. MS
/ R7 Military gamit ang isang preemtive strike o 1 st upang manghimasok maging:

WAR - MGA KRIMINAL : MS / R7 .
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Mga opisyal at mga NCO ni (Non Commission Officer) Isasama mga lider na ipakita moral na, sibil at mga
propesyonal na pamumuno. Sundalo sundin ang mga order. Mga opisyal at mga NCO na sundin taros order ay
hindi karapat-dapat na maging lider at ay maibababa sa kawal.

Mga opisyal at mga NCO na sundin ang mga order at gamitin Armas: ng masa destruct- ion, mass
pagpatay, mass Environmental pinsala; execute tao, mga bilanggo; labis na pagpapahirap mga tao, mga
bilanggo; ay mga kriminal, sila ay discharged, MS / R7 . Mga opisyal at mga NCO na gumawa ng pagkilos ng
militar laban sa kanilang sariling mga populasyon ay Terrorists, na discharged,
MS / R7 . Mga opisyal at mga NCO na mag-collaborate sa isang mananalakay / walang may-ari ay lilo, MS / R7 . Mga
opisyal at mga NCO na pumatay ng isang walang armas combatant o sibilyan na mga Evil cowards, MS / R7.

Paggamit ng Armas ng mass pagpatay, gamit ang Armas ng mass pagkawasak, gamit ang Armas ng
mass Environmental pinsala ay ang lahat ng Digmaan krimen!

Lahat ng sa itaas mga armas produksyon ay nagtatapos. Stockpiles & production facility nawasak &
recycle para sa mapayapang layunin. Ang mga siyentipiko na bumuo ng mga armas ay prosecuted, MS
/ R7 . Isang Gobyerno na stockpiles at / o gumagamit o nagbabanta upang gamitin ang mga armas ay
pinalitan at prosecuted, MS / R7 . Anumang indibidwal o organisasyon profiting mula sa mga armas ay
prosecuted, MS / R7 .

MGA BIKTIMA ng dIGMAAN -Panalangin Araw ng Alaala 3.4.7. mahal 1GOD , Creator sa
mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1 st pangalan)
Promises upang makatulong at makakuha ng tulong ng Komunidad para sa mga biktima ng Digmaan
Nagtatanong sa luwag ang pighati at sakit ng mga biktima ng Digmaan pangako ko na sa iyo na mag-usig
War-kriminal Humiling na Invasions ay buwag Para sa Glory of 1GOD & ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit sa mga biktima ng Digmaan Araw (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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kapayapaan
ang Norwegian (Nobel) Peace Prize ay iginawad sa taong ... dapat nagawa na ang pinaka o ang
pinakamahusay na trabaho para sa fraternity sa pagitan ng bansa, para sa pagpawi o pagbawas
ng nakatayo hukbo at para sa mga holding at pagsulong ng kapayapaan batasang-bansa. Sila ay
iginawad ang Prize sa US President Barack Obama.

Obama (Mamamatay-tao, mananalakay, walang may-ari warlord, mga mundo nangungunang terorista)

ang pinaka-aktibong mga terorista ay nagpapadala ng kanyang 'CIA-Drones' upang takutin, nasaktan at pumatay
populasyong sibil (Mga bata, mga ina, ama at mga matatanda) in 'Afghanistan, Iraq, Libya, Pakistan, Somalia,
Yemen, ... Siya magpadala ng Etiopia, Kenyan tropa upang manghimasok Somalia, ang CIA ay terrorizing
sibilyan at pag-udyok kabagabagan, nagsimula Syrian Civil digmaan sinusubukang ibagsak inihalal gubyerno
ment, ...

Obama ay sumusuporta sa Israel digmaan-krimen, assassinations, genocide ng Palestinians. Siya ay
sumusuporta sa Saudi Arabian digmaan-krimen, assassinations, pagpatay ng lahi ng Yemini, ... Obama tawag sa
kanyang US Espesyal na Puwersa ng Assassins "Bayani". Mamamatay-tao ng mga sikotikong duwag Killers na
kailangan tabing dagat ang cuting tulad ng ginagawa ng 'Obama' MS / R7 .

Sa pamamagitan ng awarding Obama ang Kapayapaan-Prize Norwegian ni ay nagpakita na ito premyo ay
magdaraya, isang pekeng. Tapusin ang panlilinlang, WALANG KARAGDAGANG FAKE PEACE PRIZE! usigin
Obama MS / R7 . !

kapayapaan ay isang abstract.
Karahasan ay ang pagbabanta.

stop, 'Karahasan', magsimula sa bahay!
Condoning Karahasan sa tahanan, sa panahon ng edukasyon, sa entertainment, sa trabaho, sa komunidad,
ay hindi lamang isang banta sa generation na ito, susunod na henerasyon ngunit darating na henerasyon. Ang
mga bata ay isumbong ang mga magulang na kinukunsinti ng Karahasan sa tahanan, sa panahon ng
edukasyon, sa entertainment, sa trabaho, sa komunidad, pagsira sa kanilang Childrens hinaharap. Mga
Magulang-hold nananagot, alisin pulitiko na payagan o ikaw ang mananagot ng: nagpaparaya sa karahasan
sa tahanan, sa trabaho, sa panahon ng edukasyon, sa
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1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

aliwan, sa komunidad, pulitiko ng: MS/ R7

1000 ng mga taon ng Evil ay darating sa isang End.
MAGPAKABAIT parusahan EVIL

katapusan
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