1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians

Inget våld Concept
Våld är ALDRIG EN LÖSNING

Förvarings Guardians " Våld Concept' strävanden att förvandla människor från att vara ett
hot mot andra människor och samhället. I en icke-våldsamma 'Förvarings' av 1GOD s skapelser!
Att vara 'icke våldsamma' börjar hemma inkluderar vänner grannar och gemenskap.

Våld börjar med ofödda. Våldsamma omgivningar in-fortfarande en prop- ensity till våld
för resten av livet. Benägenheten för våld behöver en trigger för att aktivera våldsamma. triggers:
Alkohol, ilska, kontakt- sport, rädsla, kamp-sport, okunnighet, förnedring, brist på empati,
sinne förändra substans, peer-tryck, provokation, våldsam video, våldsamma TV-spel, ...

Ett ofött utsatta för mamma & pappa verbalt missbruka varandra. Lära sig att det är okej att
verbalt missbruk och kommer att göra det senare i livet. Ett ofött utsätts för mamma att fysiskt
skadad av pappa. SHE nyfödda kommer senare i livet utstå misshandel av HE. HAN nyfödda
kommer att tycka att det är okej att skada SHE. Ett ofött utsätts för mamma dricka, röka med hjälp
av sinnesförändrande substanser. Detta nyfödda kommer att ha problem och mycket sannolikt att
bli en missbrukare hälsa.

Säkerställa ofödda och nyfödda inte utsätts för alkohol, sinne alte- ring ämnen, fysisk
och / eller verbala övergrepp. Är det bästa bidrag till att förebygga våld. För att uppnå
detta Föräldrar måste utbildas
(Före och under föräldraskap) för att undvika missbruk och missbruk av något slag.

Ett samhälle som lever med och inte
hålla 'våld' ansvariga. Kommer ' Döda'!
Att döda en person är
ett hot mot alla människor och en
förolämpning mot 1GOD !!!

Person, Organization, har regeringen inte rätt att
döda!
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OFÖDD
Ofödda människo börja leva vid befruktningen.

Conception är när SHE ägg obligationer med HE spermier. Aldrig
är en människa närmare att vara GUD som sedan i detta
ögonblick. Ett mirakel av skapelsen.

Våld mot foster. Är våld mot ofött, human- slag & kränkande 1GOD . Hurting ett ofött är
ett brott. Oavsiktlig skada: FRÖKEN / R3 Avsiktlig skada: FRÖKEN / R4

Att döda ett ofött är ett brott. Oavsiktlig dödande: FRÖKEN / R5 Uppsåtligt dödande är en
'Execution' resulterande i att avsluta (avbryta) graviditet:

FRÖKEN / R7 Det finns 2 typer av abort: legaliserade (Omoralisk lag) & olagligt (kriminell) .

legaliserade (Omoralisk lag) slakt av ofödda. Politikers skapa im- moraliska lagen. Offentlig-administratörer
(domare) , Medicinsk personliga och priv- åt entreprenörer (hyrda killers) genomföra
omoralisk lag. Alla dessa 'Killers' åtalas: FRÖKEN / R7

Olagligt, korrupta brottsling. Medicinsk personliga, privata entreprenörer, organisationer
och individer slakta ett ofött människa. Alla dessa åtalas: FRÖKEN / R7

Mamma varför du döda mig?
Jag ville leva & Love You!
MÅSTE GÖRA :
Stänga 'abort Kliniker.
Åtala ägare, operatörer och personal, FRÖKEN / R7 ! Lagar kan behöva retroaktivt.
Ingen SKYLDIG måste fly rehabilitering!
legaliserade (Omoralisk lag) Abort slutar! Omoralisk lag avbryts.
Varje regering som skapar eller tillåter abort ersätts & alla dess medlemmar får FRÖKEN / R7
!
Be! Fråga 1GOD att hålla abortionist ansvariga i Life & Afterlife!

SKAM> SHUN> ABORTÖR
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Abortionist mödrar. Är olämpliga mödrar. De förlorar alla rättigheter till sina barn (INGEN
KONTAKT) .

Skydda barn från abortionist !!!!!!!
NOLLTOLERANS till abort
BARN
Nyfödd till 14 år, ett barn. En smack med öppen hand från föräldern är bra
föräldraskap. Slagen av icke-förälder är våld. FRÖKEN / R2
Seger ett barn med föräldrar eller andra är våld, FRÖKEN / R3. Med användning av ett föremål (Bälte,
stick, vapen ..) på ett barn är ett angrepp (Ej självförsvar) ,
FRÖKEN / R4. Antasta av ett barn, FRÖKEN / R5. Parning med ett barn är ett allvarligt brott, FRÖKEN
/ R7.

Att döda ett barn är ett brott. Oavsiktlig dödande: FRÖKEN / R5 Självförsvar:
FRÖKEN / R3 Uppsåtligt planerade dödande (avrättning) : FRÖKEN / R7

Barn är skadad av oprovocerat husdjur är djurägare debiteras

FRÖKEN / R3 Barn dödas av oprovocerat husdjur. Pet ägare åtalas,
husdjur förstörs FRÖKEN / R4 Barn är skadad av provocerade husdjur är
barn reprimand. Inga åtgärder vidtas mot djurägare. Barn dödas av
provocerad husdjur. Pet förstörs, är ägaren inte åtalas.

Barn är skadad av oprovocerat husdjur. Djurägaren är åtalad, FRÖKEN /
R3 Barn dödas av oprovocerat husdjur. Husdjur förstörs ägaren åtalas, FRÖKEN
/ R4 Barn är skadad av provocerade husdjur, är barn reprimand. Inga
åtgärder vidtas mot inhemska djurägaren. Barn dödas av provocerade
tamdjur. Husdjur förstörs ägare inte åtalas.

Oprovocerat vilda djur skadar eller dödar barn. Djur förstörs. Provocerade
vilda djur skadar barnet. Barn är tillrätta. Wild djur släppa taget. Provocerade
vilda djur dödar barn. Vilt djur förstörs.
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Barn (0-7) år begår våld (Misshandel, dödande, vandalism) : Barn är tillrätta, föräldrar
och lärare att utbilda den. Föräldrar betalar full ersättning .

Barn ( 8-14) år begår våld:
Hurts andra, FRÖKEN / R3 ( självförsvar MS / R1) .
Gör ont använder ett objekt (Bälte, stick, vapen ..) FRÖKEN / R4 ( självförsvar MS / R2) långvarig
ont (Repetera, tortyr) , FRÖKEN / R5.

Hurt Pet, husdjur, vilda djur, FRÖKEN / R2 .
Hurts Pet, tamdjur, Wild djur, med användning av ett föremål (Bälte, stick, vapen ..) FRÖKEN / R3 . Pro-längtat
hurt (Repetera, tortyr) FRÖKEN / R4 .

Kill s andra, FRÖKEN / R7 ( olycka, självförsvar MS / R4) .

Kill s husdjur, djur, vilda djur, FRÖKEN / R5 ( olycka, själv
försvar MS / R3) .
Våld mot föremål (vandalism) , FRÖKEN / R4 ( föräldrar betalar

ersättning) .
Notera! Teenage Shire Rehab R1-7 gäller.

Barn får titta på våld (Kontakt sport, slåss sport, andra våldsamma underhållning,
våldsam video ..) personen som gör barn att titta på våld åtalas, FRÖKEN / R2. Barn
deltar i kontakt sport, slagsmål sport & spelar våldsamma video & / eller andra
våldsamma spel. Person som gör barn att delta & / eller spela våld blir FRÖKEN /
R3. Barn ges vapen leksak eller verklig. Person som ger & / eller visa hur man använder
leksaksvapen, åtalas FRÖKEN / R4. Person som ger & / eller visar hur man kan använda riktiga
vapen, åtalas FRÖKEN / R7.

Varje medlem av gemenskapen har en civil och moralisk skyldighet att skydda
alla barn i samhället från 'våld'!

UNGDOM
Ungdom En SHE 15 till 17 år, en HE 15 till 18 år. En smack med öppen hand av en
förälder är bra föräldraskap. Smällde av icke förälder är våld. FRÖKEN / R2
Seger en ungdom från föräldrar eller andra är våld, FRÖKEN / R3. Med användning av ett föremål (Bälte,
stick, vapen ..) på en ungdom är ett angrepp (Förutom, självförsvar) , FRÖKEN / R4. Antasta en ungdom är
ett brott FRÖKEN / R4. Parning
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mellan ungdom är ett brott, FRÖKEN / R3. En SHE bli gravid på grund av detta brott,
ungdoms ansvar, FRÖKEN / R4. Vuxen parning med en ungdom är ett brott, FRÖKEN / R5. En
SHE bli gravid på grund av detta brott, Adult blir, FRÖKEN / R6.
Att döda en ungdom är ett brott. Oavsiktlig dödande: FRÖKEN / R5 Självförsvar:
FRÖKEN / R3 Uppsåtligt planerade dödande (avrättning) : FRÖKEN / R7

Ungdom är skadad av oprovocerat husdjur är djurägare debiteras

FRÖKEN / R3 Ungdom dödas av oprovocerat husdjur. Pet förstörs ägaren
åtalas, FRÖKEN / R4. Ungdom är sårad av provocerade husdjur är ungdoms
utbildad via FRÖKEN / R1. Inga åtgärder vidtas mot djurägare. Ungdom
dödas av provocerad husdjur. Pet förstörs ägare inte åtalas.

Ungdom är skadad av oprovocerat husdjur. Den inhemska djurägaren
är åtalad, FRÖKEN / R3. Ungdom dödas av oprovocerat husdjur.
Husdjur läggs ned ägare åtalas, FRÖKEN / R4. Ungdom är sårad av
provocerade husdjur, är ungdom utbildad, FRÖKEN / R1.
Inga åtgärder vidtas mot inhemska djur och ägare.
Ungdom dödas av provocerade husdjur. Husdjur läggs ned ägare inte
åtalas.
Oprovocerat vilda djur skadar eller dödar ungdom. Djur förstörs. Provocerade
vilda djur skadar ungdom. Ungdom är tillrätta. Wild djur släppa taget. Provocerade
vilda djur dödar ungdom. Wild djur avlivas.

Ungdom begår våld:
Hurts andra, FRÖKEN / R3 ( självförsvar MS / R1) .
Gör ont använder ett objekt (Bälte, stick, vapen ..) FRÖKEN / R4 ( självförsvar MS / R2) långvarig
ont (Repetera, tortyr) , FRÖKEN / R5.

Hurt Pet, husdjur, vilda djur, FRÖKEN / R3 .
Hurts Pet, tamdjur, Wild djur, med användning av ett föremål (Bälte, stick, vapen ..) FRÖKEN / R4 .
långvarig ont (Repetera, tortyr) FRÖKEN / R5 .

Kill s andra, FRÖKEN / R7 ( olycka, självförsvar MS / R4) .

Kill s husdjur, djur, vilda djur, FRÖKEN / R6 ( olycka, själv
försvar MS / R3) .
Våld mot föremål (vandalism) , FRÖKEN / R5 ( föräldrar betalar ½

ersättning, owes ungdom andra ½) .
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Notera! Juvenile Shire / Provincial Rehab R1-7 gäller.

Ungdom får titta på våld (Kontakt sport, bekämpa sport, våldsam video ..) . Person som
gör ungdomar att titta på våld blir FRÖKEN /
R3. Ungdomar deltar i kontakt sport, bekämpa sport & spelar våldsamma video & / eller andra
våldsamma-spel. Person som gör ungdomar att delta & / eller play våld åtalas, FRÖKEN / R4. Ungdom
ges vapen leksak eller verklig. Person som ger & / eller visar hur man använder
leksaksvapen, åtalas FRÖKEN / R6. Person som ger & / eller visar hur man kan använda riktiga
vapen, åtalas FRÖKEN / R7.

Vuxen
Vuxen en SHE 18 till 63 år, en HE 19 till 63 år.
Hurting en vuxen är våld, FRÖKEN / R3.
Med användning av ett föremål (Bälte, stick, vapen ..) är ett angrepp, FRÖKEN / R4.

Ofredande av en vuxen är ett brott FRÖKEN / R3.

Parning utan samtycke är ett brott (Våldta) , FRÖKEN / R4.

Vuxen parning, bryta "Holy äktenskap kontrakt är ett brott
(Äktenskapsbrott, emotionell misshandel) , FRÖKEN / R4 ( inga barn) R5 ( barn) .

en dults parning utan en 'Holy äktenskap kontrakt' eller 'Companion kontrakt', ska
behandlas som 'Trash' de är.
Att döda en vuxen ett brott. Självförsvar: FRÖKEN / R3 Oavsiktlig dödande: FRÖKEN

/ R5 ( Hälsa) . Uppsåtligt planerade dödande (avrättning) : FRÖKEN / R7
Vuxen sårad av oprovocerat husdjur blir djurägare FRÖKEN / R3

Vuxen dödas av oprovocerat husdjur. Pet läggs ned ägaren får, FRÖKEN
/ R4. Vuxen sårad av provocerade husdjur är vuxen utbildad via FRÖKEN /
R1. Inga åtgärder vidtas mot djurägare. Vuxen dödas av provocerad
husdjur. Pet läggs ned ägare inte åtalas. Vuxen kremeras.

Vuxen sårad av oprovocerat husdjur. Djurägaren får FRÖKEN / R3. Vuxen
dödas av oprovocerat husdjur. Husdjur läggs ned ägaren får FRÖKEN
/ R4 Vuxen sårad av provocerade husdjur, är vuxen utbildade, FRÖKEN
/ R1 Inga åtgärder vidtas mot djur eller ägare. Vuxen dödas av
provocerade husdjur. Djuret avlivas. Ägare är inte laddat. Vuxen
kremeras.
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Oprovocerat vilda djur skadar eller dödar Adult. Djur förstörs.
Provocerade vilda djur skadar Adult. Vuxen är utbildad via FRÖKEN / R1.

Wild djur släppa taget. Provocerade vilda djur dödar Adult. Vilt djur förstörs. Vuxen
kremeras.

Vuxen begår våld:
Hurts andra, FRÖKEN / R4. Gör ont använder ett objekt (Bälte, stick, vapen ..)
FRÖKEN / R5. långvarig ont (Repetera, tortyr) , FRÖKEN / R6.

Hurt Pet, husdjur, vilda djur, FRÖKEN / R3. Hurts Pet, Dom- estic djur, Wild djur, med
användning av ett föremål (Bälte, stick, vapen ..) FRÖKEN /

R4. långvarig ont (Repetera, tortyr) Pet, Husdjur, vilda djur, FRÖKEN / R5.
Kill s andra, FRÖKEN / R7 ( självförsvar MS / R4) . Kill s husdjur, djur, vilda djur, FRÖKEN
/ R6 ( gäller inte Vet, Butcher, Ranger) .
Våld mot föremål (vandalism) , FRÖKEN / R4 ( pay ersättning) .
Notera! Adult Shire / Provincial Rehab R1-7 gäller.
Vuxen är inte att titta på och / eller spela våld (kontaktsporter, kamp-sport, våldsamma spel,
våldsam video. .) Shire stänger alla faciliteter som visar eller gör det möjligt att delta i våld. Annonsörer,
initiativtagare, sponsorer av våldsam sport, underhållning, spel, ... är stängda och åtalas, FRÖKEN

/ R7 . Våldsamma spel, video raderas, raderas, strimlad genom Shire utan
ersättning.
Privat ägande av vapen ändar. Privatägda vapen (Verklig,
replika, leksak) beslagtas utan kompensation och förstöras.
Illegal ägande av vapen (Real, replik) är ett hot mot
samhället, ett brott, FRÖKEN / R7.

Senior
Senior en SHE 63 år +, en HE 63 år +. Vuxna regler gäller för Senior offer och
förövare.

gäng
2 eller flera individer (Barn, ungdom, vuxen, senior) att få ihop för att begå våld är ett
gäng. Gang våld är feg, ett hot mot samhället. Gängmedlemmar är skyldiga genom
association (Deltagande, tittar på, inte det) .
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Ont (Med eller utan vapen) ett offer är ett brott: husdjur, djur, vilda djur, FRÖKEN / R5 för
varje medlem Gang. Barn, ungdomar, vuxna, äldre, FRÖKEN / R6 för varje medlem
Gang.
Dödande (Med eller utan vapen) ett offer är ett brott: husdjur, djur, vilda djur, FRÖKEN / R6
för varje medlem Gang. Barn, ungdomar, vuxna, äldre, FRÖKEN / R7 för varje medlem
Gang.

Våld mot föremål (vandalism) , FRÖKEN / R4 ( pay ersättning)
gäller varje Gängmedlem (Skyldig genom association) .

Mobbning
Aggressivt missbruka, hotfull, dominerar andra är mobbning.
Framgångsrik mobbning blir en repedative missbruk. Mobbning
(Känslomässig misshandel) börjar med intimitation & kan utvecklas till misshandel.

Bully är oftast omger sig med olyckliga ynkryggar. De blir ett gäng. Bully & gang
blir skyldig genom association.
Indimidation, FRÖKEN / R1 . hot, FRÖKEN / R2 . Hurt eller döda , enskilda barnet /
Juvenile / Adult / Senior . Gang regler.

Transport
Bully: s drifts transport (Luft, land, till sjöss) :
Burnout, skära av, svans gating, wheelies, extra högt, FRÖKEN / R1 +

fordon och körkort är beslagtas under 1 månad.
Fortkörning, racing, FRÖKEN / R2 + fordon och körkort är beslagtas i 2 månader.

inklämt (Fordon färdas på varje sida, hindrar offret från filbyte eller svarvning) , FRÖKEN
/ R3 + fordon (krossad) & Förlorar alla licenser transport i 10 år.
Hostaged (Inklämt + fordon i fram och bak) , FRÖKEN / R3 + fordon
(krossad) & Förlorar alla licenser transport i 10 år.
Tvingad av väg: FRÖKEN / R 3+ fordon (krossad) förlorar licens för alltid.

Någon skada, FRÖKEN / R 4 + vehikel (krossad) förlorar licens för alltid.

Någon dödas , FRÖKEN / R 5 + vehikel (krossad) förlorar licens för alltid.

Transport med Bullbar är ett vapen. Högpresterande transport är ett vapen. SUV
transport är ett vapen. Vapen regler.
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Beteende / Sinne förändrande substanser
Alkoholrelaterade våld, FRÖKEN fördubblas (X2) .
Beteende / Sinne förändra örter och / eller ämnen / narkotikarelaterade våld, FRÖKEN är
tredubblades (X3) .

Både alkohol + Beteende / Sinne förändra örter och eller substanser droger
FRÖKEN multipliceras med fem (X5) .

Kontakta Sport
Kontakta Sports uppmuntra mobbning (skrämma) , skador (Förlamande, död) , Thuggishness
& Crime (Misshandel, dödande) . Professionell Contact Sports uppmuntrar också fusk (Vadslagning,
erkännande, titel, trofén) , kommersialism (Also upphovsrättsskyddade produkter) , Kropp &
Själ förändra missbruk (Behöver för att vinna, grupptryck, sponsorer) .

Kontakta Sports delas mellan lag och enskilda händelser.
Notera! Inga vapen används.
Kontakta Sports är underhållning, konkurrenskraftig, det finns elitistisk
bara en vinnare. Konkurrenskraftig, elitistisk skapar Apartheid. En vinnare
är duschat med acolytes, härlighet, priser, pengar, avgudade (falsk) , tillbett (Reserverad
för endast 1GOD) . lösare (S) är (Är) buade, förolämpade, svurit åt, spottade
på, bombarderade med skräp, friend & skydde. Professionell Contact Sports
kommersialism

(Betting, media, ägare, sponsorer) är korrupta och kriminella.
Kontakta Sports slut.

Kontakta Sports behöver ändamål bygga infrastruktur och
anläggningar, slösa samhällets resurser och skapa gemenskap (långsiktigt)
skuld. Dessa anläggningar är energitjuvar och förorenare. De är
under används och hög underhållskostnader. De skapar skräp

(partier) , Trafik kaos (förorening) & Avfall Police tid.

Team kontakt Sport:
Fotboll: amerikan (Halster) , australier (Aussie regler) , Gaeliska, Rugby League,
Rugby Union, ...
Hockey: Ball, fält, is, Inline, Polo, Roller, Street, ~ Lacrosse
Handboll ~ Vattenpolo ~
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Individuella kontakt Sport:
Boxning: Boxning, Bare knoge, Kick, Musti-Yuddha, gatustrider, ...
Kampsport: Ju-Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...
Brottning: Brottning, Sumo, ...
Kontakt Sports använder fysisk påverkan kraft avsiktligt eller underordnad betydelse.

Detta resulterar i smärta, skador, ibland förödande eller död. Planeras
gör dem ett brott, 'Planerade Assault' FRÖKEN / R4 Om skadade
dör 'Planerad Killing' FRÖKEN / R7 . Gruppmedlemmar, Coach är
skyldiga genom association.

Bad-Media, Bad-skolor och Bad-Föräldrar sätta upp kontaktsport deltagare (Bully s,
Thug s som brutalisera varandra) som rollmodels till barn och ungdomar. Som ett resultat
barn & ungdomar tycker att det är okej att mobba, skada eller skada andra. Användningen
och acceptans av 'våld' börjar med kontaktsporter. Icke-våld innebär

'Ingen kontakt-Sport'.
Kontakt Sport används av spekulation Media, sponsorer att annonsera & marknad för
missbruk: Alkohol, spel, shopping, Rökning, snabbmat, Gadgets ... Spel, drogmissbruk
och själviska elitistiska Idrottare leder till fusk och korruption. Reklam & Marknadsföring
leder till exploatering av godtrogna.

Fläktar / Åskådare som tycker om att titta mobbning, brutalisering, thuggery smärta, skada,
döden ... är sjuka !!! De kommer också njuta av dig och din familj lida, hålla undan för dem. Med
tanke på den rätt skick dessa Fans kommer att bli våldsamma, tror de våld mot andra är
acceptabelt.

Regeringen som gör kontakt sport hålls ansvarig, bytas ut. Regeringen som sätter
samhället i skuld för att underlätta kontakt sport hålls ansvarig med sina rättigheter
och privata tillgångar för att betala denna skuld! Betting, Media & Sponsorer är
skydde. Att vara skyldig till brott (Överfall, Killing ..) genom att främja och dra nytta av
brott, åtalas! Privat ägande av Contact Sports avbryts alla rättigheter och tillgångar
konfiskerade utan kompensation!
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Lärare ska förklara för sina forskare som kontaktsport kombattanter inte förebilder. Dessa
stridande är mobbare, ligister, brottslingar, .. de skytt. Lärare som tillåter eller
uppmuntrar forskare att delta i Kontakt-Sport tas bort från Education.
De är också ansvariga för eventuella skador Forskare får.

Föräldrar förklara för sina barn som kontaktsport kombattanter inte förebilder och är
skydde. Föräldrar som tillåter eller uppmuntrar sina barn att delta i kontakt sport är
oansvarigt. Föräldrar ska omskolas. Föräldrar begå brott, förlorar barnen.

NOLLTOLERANS att kontakt sport
Fight - Sport
Bekämpa (Bekämpa) Sport Entertainment är en konkurrenskraftig kontakt
sport. 2 eller fler stridande slåss mot varandra i simulerad eller verklig strid.
Stridande kan vara beväpnad. Combat har till syfte att skada, lemlästa och
/ eller dödat en människa som underhållning för dementa fans.
Simulerad eller verklig strids underhållning
presenteras av sjuka människor och bevakad av
sjuka människor. Varje person som åtnjuter
människor skadas eller dödas behöver psykiatrisk
hjälp.

Fight-tekniker: Bågskytte , Bare knoge boxning , Battlefield-Sport, boxning,
fäktning, Jiu-Jitsu, Karate, Kendo, Kenpo, Kickboxning, Kung Fu, Järn-näve,
Martial Arts, blandade och traditionella kampsporter, Muay Thai, Shoot- slåss,
skytte, Stick-Fighting, svärd -fighting, Taekwondo, ... Fight-vapen:

Ax, Bow, mässing knogar, Crossbow, böjd-svärd, dolk, Värja, Folie, Mace,
nunchakus, pistol, gevär, Saber, kort svärd, hagelgevär, Stick, rakt svärd, Tekko,
Tiger-klo, ...
Battlefield Sports är stridsunderhållningsbranschen inspirerad av våldsamma videospel
franchise. Det mål är att döda. Detta underhållning är virtuell, men inte riktigt. Att vilja döda
en annan person är omoralisk.
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Shun denna underhållning. Avsluta Battlefield Sports. Avsluta våldsamma videospel.

Bekämpa (bekämpa) Sport är skydde & stängda.

Alla Fight-Sport Utbildning och evenemang arenor rivs och återvinns
(kluster hem, SMEC, marknads Gardens ..)

Kamp Sport stridande skydde & deras skivor raderas. Föräldrar är att förklara för
sina barn som bekämpar Sport stridande inte förebilder och är skydde.
Lärare ska förklara för sina forskare som bekämpar Sport stridande inte förebilder
och är skydde. Regeringen som stöder Fight (Bekämpa) Sport Entertainment
ersätts & åtalas FRÖKEN / R7
Bekämpa (Bekämpa) Sportunderhållning Annonsörers Tagare och sponsorer
ska skytt & åtalas, FRÖKEN / R7 !!!

NOLLTOLERANS att bekämpa SPORTS
digital underhållning
Digital våld är ett hot mot svaga, lättpåverkade sinnen. Hjärntvätt dessa sinnen att
acceptera våld bedövande sitt samvete.
Digital våld är inte acceptabelt, eftersom det uppmuntrar faktiskt våld.

Digital våld en del av digital underhållning (Spel, filmer, video, lagring, TV ...) produktions
ändar. Befintliga kopia s raderas, raderas, strimlad, .. Digital våld producenter, författare,
regissörer, animatörer, skådespelare, marknadsförare, återförsäljare åtalas, FRÖKEN / R7. TV-stationer
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Internetsidor som visar 'Violent' underhållning förlorar sin licens och stängs.

vapen
endast External (Militär) & Internal (Rättsväsende) Regeringen Security är tillåtet att ha
eller använda vapen. Ge & / eller sälja vapen till icke regeringen inklusive privata
säkerhet, civila, gunclubs, jägare, pistolclubs, föreningar gevär, .. är ett hot mot
samhället, ett brott, FRÖKEN / R7.

Vissa människor har vapen eftersom de planerar att använda dem. Andra människor har vapen
för att skrämma men inte planerar att använda dem för att skada och döda. Båda slutar att
använda sina vapen bör en situation uppstå, rädsla, ilska, provokation, .. I situationer som denna
kunde de inte använda vapen om inte fanns tillgängliga. Äga eller har ett vapen och använder den
för att klara av en förestående eller upplevd attack är inte självförsvar. Det är willfull våld (Ont,
avdödning) , Behöver 'Rehabilitation'.

Alla föremål som används för att skada eller döda människor, djur,
vilda djur, ... är ett vapen. Vapen indelas i de som släpper en
projektil (pil, kula, dart, pellets ..) & de där (Ax, klubb, kniv ..) som
inte gör det.

Ett stort hot mot samhället är Kniv
fetishists & Gun freaks.
De ska avväpnas & bur,
FRÖKEN / R7.

Kniv fetishists kan inte lämna hemmet utan något Sharp & spetsiga.
Deras skäl för att bära ett vapen: kontroll, rädsla, grupptryck, makt, skydd,
självförsvar, för att vinna respekt. En kniv fetishist är mycket mer sannolikt att få
knivhögg när beväpnade. Kniv fetishists är samhälls hot, FRÖKEN / R7.

Gun freaks kan inte leva utan att veta att de har en pistol. Deras
skäl för att bära ett vapen: kontroll, rädsla, grupptryck, makt,
skydd, självförsvar, för att vinna respekt. En Gun missfoster är
mycket mer sannolikt att bli skjuten när beväpnade. Gun freaks är
den största community hot. Förfölja dem, avväpna dem, bur dem, FRÖKEN
/ R7.

13

1GOD lag-Giver Manifest Som det står skrivet skall det vara!
14.12.2.1 N-At-m www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians

Gun klubbar, pistol klubbar, gevär föreningar, jaktstugor, .. stängs. Ammunition,
vapen, förstörs, skjutbanor rivs. Medlemmar, administratörer, anställda, få FRÖKEN /
R7.
Regeringen som gör att pistolen freaks sina klubbar och föreningar ersätts. Alla
medlemmar i denna regering byts ut och åtalas,
FRÖKEN / R7. Konstitutioner som tillåter pistol freaks skrivs om med hjälp av 'laggivare
Manifest'.

NOLLTOLERANS till
GUN freaks & KNIV fetischister
Rättsväsende
(Cops, Marshall, polisen, Sentinel, Sheriff)
Rättsväsende (LE) är oberoende, utreda, Guide, Protect & driva. Samhället förväntar
brottsbekämpning utan tvekan att sätta sin hälsa och liv i fara. Brottsbekämpande
förväntar samhällets stöd och respekt.

Hurting en LE anställd är ett brott, FRÖKEN / R5.
Med användning av ett föremål (Bälte, stick, vapen ..) är ett angrepp, FRÖKEN / R6.

oavsiktlig dödande (Hälsa) FRÖKEN / R5.
uppsåtligt dödande (Lönnmord, exekvering) : FRÖKEN / R7
LE anställd sårad av oprovocerat husdjur, är djurägaren åtalas, FRÖKEN
/ R3 LE anställd dödas av unprovo- ked husdjur. Pet förstörs ägaren
åtalas, FRÖKEN / R4.
LE anställd sårad av provocerade husdjur är LE anställd utbildad
och sätta i slutet av senioritet . Inga åtgärder vidtas mot djurägare. LE
anställd dödas av provocerad husdjur. Pet förstörs ägare inte åtalas.

LE anställd skadas av oprovocerat husdjur.
Djurägaren är åtalad, FRÖKEN / R3. LE anställd dödas av oprovocerat
husdjur. Animal läggs ned ägare åtalas, FRÖKEN / R4. LE anställd
sårad av provocerade husdjur, Le anställd utbildad och sätta i slutet
av senioritet . Inga åtgärder vidtas mot inhemska djur och ägare. LE
anställd dödas av provocerade husdjur. Tamdjur är
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lägga ner ägare inte åtalas.
Oprovocerat vilda djur skadar eller dödar LE anställd.
Djur förstörs. Provocerade vilda djur skadar LE anställd. Anställd är
utbildad och sätta i slutet av senioritet. Wild djur släppa taget. Provocerade
vilda djur dödar LE anställd. Djur förstörs.

LE anställd begår våld:
Hurts andra är vanhedrande urladdat FRÖKEN / R4. Gör ont använder ett objekt (Bälte,
stick, vapen) är vanhedrande urladdat FRÖKEN / R5.

långvarig ont (Repetera, tortyr) är vanhedrande urladdat FRÖKEN / R6
LE anställd skadar andra i självförsvar, får councilling. Med hjälp av överdriven
kraft beordras att avgå.

Hurt Pet, husdjur, vilda djur, är vanhedrande urladdat FRÖKEN / R3. Hurts Pet, tamdjur,
Wild djur, med användning av ett föremål (Bälte, stick, vapen ..) är vanhedrande
urladdat FRÖKEN / R4.
långvarig ont (Repetera, tortyr) Pet, tamdjur, Wild djur, FRÖKEN / R5. egensinniga
dödar Husdjur, tamdjur (Utan ägarna tillstånd) , Vilt djur (Är inte en Ranger) , FRÖKEN /
R6
Våld mot föremål (vandalism) , vanhedrande urladdat FRÖKEN /
R4 ( betalar ersättning)
Döda s andra är vanhedrande urladdat, och åtalas, FRÖKEN / R7.
Killer Cops misslyckas med att skydda samhället. Deras ursäkt av rädsla. Det finns ingen
plats för fegisar, mördare i brottsbekämpning. Andra som skyddar dem, FRÖKEN / R7. LE
anställda som skyddar Killer Cops är skyldiga genom association FRÖKEN / R7

Notera! Adult Shire / Provincial Rehab R1-7 gäller.

NOLLTOLERANS till KILLER COPS !!!
OFFER av BROTTSLIGHET -Bön Minnesdag 2.4.7. Kära 1GOD , Skaparen
av de vackraste universum dina mest ödmjuka trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn)
begär att lindra ångest och smärta av brottsoffer Hjälp Brottsoffer får Justice &
ersättning
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Jag lovar att hjälpa straffa brott oändlig Fråga det onda straffas
i Life & Afterlife för härligheten av 1GOD & den bra av
mänskligheten
Denna bön används på brottsoffer Day (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Varje förvarings Guardian gemenskap är en
"grannsamverkan gemenskapen stödja lokala
brottsbekämpande. Observation, inspelning, rapportering, att
hjälpa brottsbekämpande! Kan ha att göra civila gripanden. Det
är ditt samhälle hålla den säker för din familj, ...

Regering
Tortyr av människor och djur är ond, Anti 1GOD , inte acceptabelt. Men många
regeringar inleda eller låta detta ske. Populärt med Kina, USA, Syrien .. Regeringen
som tillåter tortyr ersätts & alla envolved är åtalad, FRÖKEN / R6 .

Dödande (Exekvering) som straff är inte acceptabelt! Många regeringar inleda eller
låta detta ske. Populärt med Kina, Japan, USA, Indonesien, Iran, Syrien, .. Killing (lönnmord)
är en del av USA: s utrikespolitik. Ryssland lönnmördar politiska motståndare.

Regeringen som tillåter dödandet ersätts & alla envolved är åtalad, FRÖKEN / R7 .

Kina, USA, ... inleda civil-krig som en del av utrikespolitiken. Detta hot mot fredlig
samexistens, är ond, Anti- 1GOD, inte acceptabelt. Länder med denna policy är deras
regering ersättas och alla regeringsmedlemmar till svars, FRÖKEN / R7 .

Militär
Militär är att skydda samhället från yttre hot. Militär inte angriparen men 'Back'. Militär är
att ta fångar. Killing bör undvikas till varje pris. Knockout vapen används. Militär som rör
sig mot sin egen befolkning är terrorister. FRÖKEN / R7 Militär användning av en
preemtive nedslag eller är en st att invadera bli:
War - BROTTSLINGAR : FRÖKEN / R7 .
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Officerare och NCO: s (Non kommissionen Officer) är ledare som visar moral, civil och
professionellt ledarskap. Soldater följa order. Officerare och NCO-talet som följer blint order är
olämpliga att vara ledare och är degraderas till soldat.

Officerare och NCO: s som följer order och använda vapen: mass destruct- jon, mass
dödande, mass skador Environmental; avrätta människor, fångar; tortyr folk, fångar, är
brottslingar, de matas ut, FRÖKEN / R7 . Officerare och NCO: s som vidta militära
åtgärder mot sin egen befolkning är terrorister, som släpps,
FRÖKEN / R7 . Officerare och NCO: s som samarbetar med en Invader / ockupant är förrädare, FRÖKEN / R7
. Officerare och NCO: s som dödar en obeväpnad stridande eller civila är onda ynkryggar, FRÖKEN / R7.

Använda Vapen av massmord, med hjälp av Massförstörelsevapen, med hjälp av
vapen av samlas miljöskador är alla krigsförbrytelser!
Alla ovanstående vapen produktionen upphör. Lager och produktionsanläggningar
förstörs och återvinns för fredliga ändamål. Forskare som utvecklar dessa vapen åtalas, FRÖKEN
/ R7 . En regering att lager och / eller använder eller hotar att använda dessa vapen är
ersatt & åtalas, FRÖKEN / R7 . Varje individ eller organisation dra nytta dessa vapen är
åtalad, FRÖKEN / R7 .

OFFER av KRIG -Bön Minnesdag 3.4.7. Kära 1GOD , Skaparen av de
vackraste universum dina mest ödmjuka trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st namn)
lovar att hjälpa och få gemenskaps hjälp till offer för krig begär att lindra sorg och
smärta offer för krig Jag lovar att hjälpa åtala krigsbrottslingar ber att Invasioner
avskaffas för härligheten av 1GOD & den bra av mänskligheten

Denna bön används på offer för krig Day (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Fred
den norska (Nobel) Fredspris skall tilldelas den person som ... skall ha verkat mest
eller best för broderskap mellan nationer, för att avskaffa eller minskning af stående
arméer och för innehav och främja fred kongressen. De tilldelades priset till USA: s
president Barack Obama.
Obama (Mördare, invader, ockupanten warlord, världens ledande terrorist)

den mest aktiva terrorist skickar hans 'CIA-Drones' att terrorisera, sårad och döda civila (barn,
mödrar, fäder och äldre) i 'Afghanistan, Irak, Libyen, Pakistan, Somalia, Jemen, ... Han
skickar Etiopiskt, kenyanska trupper för att invadera Somalia, CIA är terroriserar
civilbefolkningen och anstiftan oroligheter började syriska inbördeskriget försöker störta vald
regering- ...

Obama stöder Israels krigsförbrytelser, mord, folkmord på palestinier. Han stöder
Saudiarabiens krigsförbrytelser, mord, folkmord av Yemini ... Obama kallar sina
amerikanska specialstyrkor Assassins "Heroes". Assassin är psykotiska fega Killers
som behöver prose- cuting som gör 'Obama' FRÖKEN / R7 .

Genom att tilldela Obama fredspriset i Norwegians visade att detta pris är
bedräglig, en bluff. Avsluta svek, inte mer FAKE FRED pris! åtala Obama FRÖKEN
/ R7 . !

Fred är en abstrakt.
Våld är hotet.
Sluta, 'Våld', börja hemma!
Urskuldande Våld i hemmet, under utbildning, underhållning, på jobbet, i samhället,
inte bara ett hot mot denna generation, nästa generation men kommande
generationer. Barn är att rapportera föräldrar som tolererar våld i hemmet under
utbildning, underhållning, på jobbet, i samhället, förstör deras barns framtid. Föräldrar
håll ansvarig, ta bort politiker som tillåter eller är ansvariga för: condoning Våld i
hemmet, på arbetet, under utbildning,
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underhållning, i samhället, politiker får: FRÖKEN/ R7

1000-tals år av Evil kommer till ett slut.
VAR SNÄLL straffa det onda

Slutet
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