1GOD 1FAITH 1Church Vesmír Depozitář Guardians

Žádné násilí Concept
NÁSILÍ není nikdy ŘEŠENÍ

Depozitář Guardians " Násilí Concept‘ snaží odvrátit lidi od bytí hrozbou pro ostatní
lidi a komunity. Do nenásilné ‚Depozitáře‘ z 1GOD je kreace! Být ‚non násilné‘
začíná doma zahrnuje přátelé sousedy a komunita.

Násilí začíná nenarozených. Násilné prostředí in-sebou ještě prop ensity násilí po celý
zbytek života. Sklon k násilí potřebuje spoušť obrátit násilný. Triggers: Líh, zlost,
bezkontaktní sport, strachem, boj-sport, neznalost, ponižování, nedostatek empatie,
omamné látky, peer-tlak, provokace, násilné video, násilné video-hry, ...

Nenarozené vystaveny maminka a táta slovně zneužívat navzájem. Dozvíte se, že to je v pořádku,
aby slovně zneužívat a budou-li tak učinit později v životě. Nenarozené vystaveny maminka fyzicky
zraněn od táty. SHE novorozence bude v pozdějším věku snášet fyzické zneužívání HE. HE New
Born si bude myslet, že je to v pořádku, aby ublížit mu. Nenarozené vystaveny maminka pít, kouřit
pomocí omamné látky. Tento novorozence bude mít zdravotní problémy a velmi pravděpodobné,
aby se stal závislý.

Zajištění těle a novorozenců nejsou vystaveny alkohol, mysl alte- kruhu látek, fyzikální
a / nebo slovní napadání. Je nejlepším příspěvkem k prevenci násilí. K dosažení tohoto
cíle Rodiče musí být vzdělaný
(Před a během rodičovství) vyhnout se závislostí & zneužívání všeho druhu.

Komunita žijící s & nedrží ‚násilí‘ k
odpovědnosti. Vůle ' Zabít'!
Zabíjení je člověk
hrozbou pro všechny Humans
urážka 1GOD !!!

Osoba, organizace, vláda nemá právo zabíjet!
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NENAROZENÝ
Plod v těle člověka začít žít na početí.
Koncepce je, když SHE vaječné vazby s HE spermií. Nikdy
se člověk blíže k bytí BŮH stejně jako pak v tomto
okamžiku. Zázrak stvoření.

Násilí vůči nenarozenému. Je násilí páchané na plod v těle, mezi člověkem a druhu a urážlivé 1GOD
, Poškozuje nenarozené je zločin. Náhodná bolí: SLEČNA / R3 Úmyslné bolí: SLEČNA / R4

Zabití nenarozeného je zločin. Náhodné zabití: SLEČNA / R5 Úmyslné zabití je ‚spuštění‘ což
má za následek zastavení (přerušit) těhotenství:
SLEČNA / R7 K dispozici jsou 2 typy Potrat: legalizoval (Nemorální zákon) a nezákonné (zločinec) ,

legalizován (Nemorální zákon) porážka nenarozených. Politik je vytvořit zhoršuje morální zákon. Veřejné
správců (rozhodčí) , Lékařská osobní a priv- jedli dodavatelé (najatí zabijáci) implementovat
nemorální zákon. jsou stíháni všechny tyto ‚Killers‘: SLEČNA / R7

Nezákonný, zkažený kriminálník. Medical osobní, soukromé podnikatele, organizace a jednotlivci
porážkou nenarozeného člověka. Všechny tyto jsou stíháni: SLEČNA / R7

Mami, proč jsi mě zabít?
Chtěl jsem žít a Love You!
MUSET UDĚLAT :
Zavřít ‚potratové kliniky.
Stíhat majitelé, provozovatelé a zaměstnanci, SLEČNA / R7 ! Zákonů může být nutné zpětnou
platností. No GUILTY musí uniknout rehabilitace!

legalizován (Nemorální zákon) Potrat Ends! Nemorální zákon zrušen.
Každá vláda, která vytváří nebo umožňuje potrat je nahrazen a všechny je to členové dostat SLEČNA /
R7 !
Modlit se! Dotázat se 1GOD držet potratář zodpovědnou Life & posmrtném životě!

STUD> SHUN> potratář
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Potratář matky. Jsou nevhodné matky. Ztrácejí veškerá práva k jejich dětem (ŽÁDNÝ
KONTAKT) ,

Chránit děti před potratář !!!!!!!
Nulová tolerance k potratu
DÍTĚ
Novorozence do 14 let, dítě. Třísknout s otevřenou dlaní rodičem je dobré rodičovství. Dopadá
podle non-rodič je násilí. SLEČNA / R2

Bití dítěte od rodičů nebo jiných osob, je násilí, SLEČNA / R3. Používání objektu (Pás,
tyč, zbraň ..) Na dítě je útokem (Ne sebeobrana) ,
SLEČNA / R4. Obtěžování dítěte, SLEČNA / R5. Páření s dítětem je závažný trestný čin, SLEČNA
/ R7.

Zabít dítě je zločin. Náhodné zabití: SLEČNA / R5 Sebeobrana:
SLEČNA / R3 Úmyslné, plánované zabíjení (provedení) : SLEČNA / R7
Dítě je zraněn nevyprovokovaném domácího mazlíčka, majitel pet je zpoplatněn

SLEČNA / R3 Dítě je zabit nevyprovokované mazlíčka. Pet majitel je
stíhán, pet je zničen SLEČNA / R4 Dítě je zraněn vyvolané zvíře dítě
pokárán. Nebudou přijata žádná opatření proti pet vlastníka. Dítě je zabit
vyvolal mazlíčka. Pet je zničen, majitel není stíhán.

Dítě je zraněn nevyprovokovaným domácím zvířetem. Majitel zvířat je
stíhán, SLEČNA / R3 Dítě je zabit nevyprovokovaným domácím
zvířetem. Domácí zvíře je zničen vlastníkem je stíhán, SLEČNA / R4 Dítě
je zraněn vyvolala domácí zvíře, dítě pokárán. Nebudou přijata žádná
opatření proti domácímu majitele zvířat. Dítě je zabit vyvolalo domácím
zvířetem. Domácí zvíře je zničen vlastník není stíhán.

Nevyprovokované divoké zvíře zraní nebo zabije dítě. Zvíře je
zničen. Vyvolalo divoké zvíře bolí dítě. Dítě je pokárán. Divoké zvíře
je pustit. Vyvolalo divoké zvíře zabije dítě. Divoké zvíře je zničena.
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Dítě (0-7) let se dopustí násilí (Napadení, zabití, vandalismus) : Dítě je pokáral, rodičům
a pedagogům ho vychovávat. Rodiče zaplatí plnou náhradu ,

Child ( 8-14) let se dopustí násilí:
Bolelo to jiní, SLEČNA / R3 ( sebeobrany MS / R 1) ,

Bolí použití objektu (Pás, tyč, zbraň ..) SLEČNA / R4 ( sebeobrany MS / R2) prodloužené
bolí (Repeat, mučení) , SLEČNA / R5.

Hurt Pet, domácí zvíře, divoké zvíře, SLEČNA / R2 ,
Bolí to zvířátko, domestic animal, zvěř, pomocí objektu (Pás, tyč, zbraň ..) SLEČNA / R3 , Pro-toužil
bolí (Repeat, mučení) SLEČNA / R4 ,
Zabít je jiní, SLEČNA / R7 ( nehoda, sebeobrany MS / R 4) ,

Zabít Pet, domácí zvíře, divoké zvíře, SLEČNA / R5 ( nehoda, self
obrana MS / R3) ,
Násilí proti předmětům (vandalství) , SLEČNA / R4 ( rodiče zaplatí

kompenzace) ,
Poznámka! Teenage Shire Rehab R1-7 platí.

Dítě nemá dívat násilí (Kontaktní sport, bojovat sporty, Ostatní násilné zábavy, násilná
videa ..) Osoba, která umožňuje dítěti sledovat násilí je stíhán, SLEČNA / R2. Dítě se
podílí na kontaktním sportu, boje sportem a hraje násilnou videa a / nebo jiné násilné
hry. Osoba, která umožňuje dítěti k účasti a / nebo hrát násilí dostane SLEČNA /
R3. Dítě dostalo zbraně, hračku nebo real. Osoba poskytující & / nebo ukazují, jak používat
hračku zbraň, je stíhán SLEČNA / R4. Osoba poskytující & / nebo ukazuje, jak používat skutečnou
zbraň, je stíhán SLEČNA / R7.

Každý člen společenství má občanská a morální povinnost chránit každé dítě v
komunitě od ‚násilí‘!

MLÁDÍ
Mládež o SHE 15 až 17 lety, HE 15 až 18 let. Třísknout s otevřenou rukou jednoho z rodičů
je dobré rodičovství. Dopadá jinými než rodiče je násilím. SLEČNA / R2
Bití Mládež od rodičů nebo jiných osob, je násilí, SLEČNA / R3. Používání objektu (Pás, tyč,
zbraň ..) na mládež je útokem (S výjimkou sebeobrany) , SLEČNA / R4. Obtěžování z mládí, je
zločin SLEČNA / R4. Páření
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Mezi mládeže je zločin, SLEČNA / R3. SHE otěhotnění z důvodu tohoto trestného činu, mládeže
odpovědnost, SLEČNA / R4. Dospělý páření s mládeže je trestný čin, SLEČNA / R5. SHE otěhotnění z
důvodu tohoto trestného činu, pro dospělé dostane, SLEČNA / R6.

Zabíjení mládeže je zločin. Náhodné zabití: SLEČNA / R5 Sebeobrana:
SLEČNA / R3 Úmyslné, plánované zabíjení (provedení) : SLEČNA / R7
Mládež je zraněn nevyprovokovaném domácího mazlíčka, majitel pet je zpoplatněn

SLEČNA / R3 Mládež je zabit nevyprovokované mazlíčka. Pet je zničen vlastníkem je
stíhán, SLEČNA / R4. Mládež je zraněn vyvolalo domácího mazlíčka, mládeže je
vzdělaný přes SLEČNA / R1. Nebudou přijata žádná opatření proti pet vlastníka. Mládež
je zabit vyvolal mazlíčka. Pet je zničen vlastník není stíhán.

Mládež je zraněn nevyprovokovaným domácím zvířetem. Domácí majitel
zvířete je stíhán, SLEČNA / R3. Mládež je zabit nevyprovokovaným
domácím zvířetem. Domácí zvíře odložil majitel je stíhán, SLEČNA / R4. Mládež
je zraněn vyvolala domácí zvíře, mládeže je vzdělaný, SLEČNA / R1.
Nebudou přijata žádná opatření proti domácímu zvířeti a majitele.

Mládež je zabit vyvolala domácí zvíře. Domácí zvíře odložil majitel
není stíhán.
Nevyprovokované divoké zvíře zraní nebo zabije mládeže. Zvíře je
zničen. Vyvolalo divoké zvíře bolí mládeže. Mládež je pokárán. Divoké
zvíře je pustit. Vyvolalo divoké zvíře zabije mládeže. Divoké zvíře utratit.

Mládí dopustí násilí:
Bolelo to jiní, SLEČNA / R3 ( sebeobrany MS / R 1) ,

Bolí použití objektu (Pás, tyč, zbraň ..) SLEČNA / R4 ( sebeobrany MS / R2) prodloužené
bolí (Repeat, mučení) , SLEČNA / R5.

Hurt Pet, domácí zvíře, divoké zvíře, SLEČNA / R3 ,
Bolí to zvířátko, domestic animal, zvěř, pomocí objektu (Pás, tyč, zbraň ..) SLEČNA / R4 , prodloužené
bolí (Repeat, mučení) SLEČNA / R5 ,
Zabít je jiní, SLEČNA / R7 ( nehoda, sebeobrany MS / R 4) ,

Zabít Pet, domácí zvíře, divoké zvíře, SLEČNA / R6 ( nehoda, self
obrana MS / R3) ,
Násilí proti předmětům (vandalství) , SLEČNA / R5 ( rodiče platit ½

Kompenzace pro mladé dluží jiná ½) ,
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Poznámka! Juvenilní Shire / Provincial Rehab R1-7 platí.

Mládež nemá dívat násilí (Kontaktní sport, bojovat sporty, násilné videa ..) , Osoba, která
umožňuje sledovat mládež násilí dostane SLEČNA /
R3. Mládež se účastní kontaktní sport, bojovat sport a hraje násilnou videa a / nebo jiné
násilné-hry. Osoba, která umožňuje mládeže k účasti a / nebo Hra násilí je stíhán, SLEČNA / R4.
Mládež je dána zbraně, hračku nebo real. Osoba poskytující & / nebo ukazuje, jak používat
hračku zbraň, je stíhán SLEČNA / R6. Osoba poskytující & / nebo ukazuje, jak používat
skutečnou zbraň, je stíhán SLEČNA / R7.

Dospělý

Dospělým SHE 18 až 63 lety, HE 19 až 63 lety.
Bolí dospělého člověka je násilí, SLEČNA / R3.

Používání objektu (Pás, tyč, zbraň ..) je útok, SLEČNA / R4.
Obtěžování dospělého je zločin SLEČNA / R3.
Páření bez souhlasu je trestný čin (Znásilnění) , SLEČNA / R4.

Dospělý páření, porušuje ‚svatou smlouvu manželství‘ je zločin
(Cizoložství, emocionální útok) , SLEČNA / R4 ( žádné děti) R5 ( děti) ,

A dults páření bez ‚smlouva Svaté manželství‘ a nebo ‚Companion smlouvy‘, jsou
považovány jako ‚koše‘ jsou.
Zabití dospělého člověka zločin. Sebeobrana: SLEČNA / R3 Náhodné zabití: SLEČNA
/ R5 ( Zdraví a bezpečnost) , Úmyslné, plánované zabíjení (provedení) : SLEČNA / R7
Dospělý je zraněn nevyprovokovaném domácího mazlíčka, majitel pet dostane SLEČNA / R3

Dospělý je zabit nevyprovokované mazlíčka. Pet je odložil majitel dostane, SLEČNA
/ R4. Dospělý je zraněn vyvolané zvíře dospělý je vzdělaný přes SLEČNA / R1. Nebudou
přijata žádná opatření proti pet vlastníka. Dospělý je zabit vyvolal mazlíčka. Pet
je odložil majitel není stíhán. Dospělý je spáleno.

Dospělý je zraněn nevyprovokovaným domácím zvířetem. Majitel zvířat
dostane SLEČNA / R3. Dospělý je zabit nevyprovokovaným domácím
zvířetem. Domácí zvíře odložil majitel dostane SLEČNA / R4 Dospělý je
zraněn vyvolalo domácích zvířat, pro dospělé je vzdělaný, SLEČNA / R1 Nebudou
přijata žádná opatření proti zvířeti nebo vlastníka. Dospělý je zabit vyvolala
domácí zvíře. Zvíře utratit. Vlastník není nabitá. Dospělý je spáleno.
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Nevyprovokované divoké zvíře zraní nebo zabije dospělé. Zvíře je zničen.
Vyvolalo divoké zvíře bolí dospělé. Dospělý je vzdělaný přes SLEČNA / R1.

Divoké zvíře je pustit. Vyvolalo divoké zvíře zabije dospělé. Divoké zvíře je zničena.
Dospělý je spáleno.

Adult dopustí násilí:
Bolelo to jiní, SLEČNA / R4. Bolí použití objektu (Pás, tyč, zbraň ..)
SLEČNA / R5. prodloužené bolí (Repeat, mučení) , SLEČNA / R6.

Hurt Pet, domácí zvíře, divoké zvíře, SLEČNA / R3. Bolí PET, Dom- estic zvíře, zvěř,
pomocí objektu (Pás, tyč, zbraň ..) SLEČNA /
R4. prodloužené bolí (Repeat, mučení) z PET, Domácí zvíře, divoké zvíře, SLEČNA / R5.

Zabít je jiní, SLEČNA / R7 ( sebeobranu MS / R 4) , Zabít Pet, domácí zvíře, divoké zvíře, SLEČNA
/ R6 ( nevztahuje Vet, Butcher, Ranger) ,
Násilí proti předmětům (vandalství) , SLEČNA / R4 ( PAY je kompenzace) ,

Poznámka! Dospělý Shire / Provincial Rehab R1-7 platí.
Dospělý není sledovat a / nebo hrát násilí (kontaktní sporty, boj-sport, násilné hry,
násilné videa. .) Shire zavře všechna zařízení, které ukazují, nebo umožňují účastnit
se násilí. Inzerenti, promotéři, sponzory násilné sportu, zábavy, her, ... jsou uzavřeny a
stíhat, SLEČNA
/ R7 , Násilné hry, video jsou odstraněny, vymazány, strouhaný, od Shire bez
náhrady.

Soukromé vlastnictví konců zbraní. Soukromých osob zbraně (Reálný,
replika, hračky) zabaví bez náhrady a zničí.
Nezákonné vlastnictví zbraní (Reálný, replika) je hrozbou pro
společnost, zločin, SLEČNA / R7.

Senior
Senior SHE 63 let +, He 63 let +. Dospělí pravidla platí pro seniory obětí & pachatelů.

gangy
2 nebo více osob (Dítě, mládež, dospělí, starší) scházení k páchání násilí, jsou gang. Gang
násilí je zbabělé, hrozbou pro komunitu. Členové gangu jsou vinni sdružení (Zúčastněných,
koukání, neexistují) ,
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Zranit (S nebo bez zbraní) oběť je zločin: pet, domácí zvíře, divoké zvíře, SLEČNA / R5 pro
každého člena gangu. Pro děti, mládež, dospělí, starší, SLEČNA / R6 pro každého člena
gangu.
Zabíjení (S nebo bez zbraní) oběť je zločin: pet, domácí zvíře, divoké zvíře, SLEČNA / R6 pro
každého člena gangu. Pro děti, mládež, dospělí, starší, SLEČNA / R7 pro každého člena
gangu.
Násilí proti předmětům (vandalství) , SLEČNA / R4 ( PAY je kompenzace)

platí pro každého člena gangu (Vinen sdružení) ,

Šikanování
Agresivně zneužívání, zastrašující, dominují jiní je šikana.
Úspěšný šikana stává repedative závislost. Šikanování
(Emocionální útok) Začíná intimitation si mohou vyvinout do útoku.
Bully to obvykle se obklopují nešťastné zbabělci. Stanou se gang. Bully a gang
vinen sdružení.
Indimidation, SLEČNA / R1 , hrozby, SLEČNA / R2 , Zranit nebo zabíjení , jednotlivec dítě / Děti / Adult /
Senior , Platí obecná pravidla pro gang.

Doprava
provozování dopravy Bully je (Vzduch, půda, mořské) :

Vyhoření, odříznutí, ocas hradlování, zadním kole, navíc hlasitý, SLEČNA / R1 +

Vozidlo a licence, jsou zabaveny po dobu 1 měsíce.
Překročení povolené rychlosti, dostihy, SLEČNA / R2 + Vozidlo a licence, jsou zabaveny po dobu 2 měsíců.

sevřený (Vozidla cestují na každé straně, které brání oběti z přejíždění mezi jízdními pruhy, nebo
soustružení) , SLEČNA / R3 + vozidlo (Drcené) A ztrácí všechny licence na dopravu po dobu 10 let.

Hostaged (Obložené + vozidla vpředu a vzadu) , SLEČNA / R3 + vozidlo
(Drcené) A ztrácí všechny licence na dopravu po dobu 10 let.

Nucený silnice: SLEČNA / R 3+ vozidlo (Drcené) ztratí licenci na věky.
Někdo je zraněn, SLEČNA / R 4 + vozidlo (Drcené) ztratí licenci na věky.

Někdo je zabit , SLEČNA / R 5 + vozidlo (Drcené) ztratí licenci na věky.

Transport s Bullbar je zbraň. Vysoký výkon doprava je zbraň. SUV doprava je zbraň. Platí
obecná pravidla pro zbraň.
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Chování / omamné látky
Alkoholem související násilí, SLEČNA se zdvojnásobí (X2) ,

Chování / omamné byliny a / nebo látek / drog spojené násilí, SLEČNA se
ztrojnásobil (3x) ,

Oba alkohol + Chování / omamné byliny a léky nebo látkami
SLEČNA se násobí pěti (X5) ,

Kontakt Sports
Kontakt Sports podporovat šikanu (zastrašit) , zranění (Zmrzačení, smrt) , Thuggishness &
Crime (Napadení, zabití) , Profesionální Kontakt Sports také podporovat podvádění (Sázení,
uznání, název, Trophy) , komercializace (Předražené produkty chráněné autorskými právy) ,
Tělo a mysl zneužívání látka měnící (Muset vyhrát, tlak okolí, sponzoři) ,

Kontaktní sporty jsou rozděleny mezi týmem a jednotlivých akcí.
Poznámka! nejsou použity žádné zbraně.

Kontakt Sport je zábava, konkurenční, elitářský je tam jen jeden
vítěz. Konkurenceschopné, elitářský vytváří apartheidu. Vítězem se
osprchoval s pomocníky, sláva, ceny, peníze, je zbožňoval (Nepravdivé) ,
uctívaný (Vyhrazeno pouze 1GOD) , Looser (Y) je (Jsou) vypískán, urazil,
přísahal na, plivl na, házeli odpadky, bez přátel a vyhýbal. Profesionální
Kontakt Sports komercializace
(Sázení, médií, majitelé, sponzoři) jsou zkorumpovaní a zločinec.
Kontakt Sports end.

Kontakt Sports potřebují účel budování infrastruktury a vybavení,
plýtvání prostředky komunity a vytváření společenství (dlouhodobý) dluh.
Tyto prostory jsou Energetické wasters a znečišťovatele. Jsou pod
používány a vysoko v nákladech na údržbu. Vytvářejí odpadky
(spousty) , Dopravní chaos (znečištění) A ztrácet čas Police.

Tým Kontakt-Sport:
Fotbal: americký (Rošt) , australský (Aussie pravidla) , Gaelštině, Rugby League,
Rugby Union, ...
Hokej: Ball, Field, Ice, Inline, Polo, Roller, Street, ~ míčová hra
Házená ~ Vodní pólo ~
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Jednotlivé Kontakt-Sport:
Box: Box, Bare koleno, Kick, Musti-yuddha, pouličního boje ...
Bojová umění: Ju-Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...
Zápas: Wrestling, Sumo, ...
Bezkontaktní Sports pouze fyzická síla nárazu úmyslné nebo náhodné.
To má za následek bolesti, zranění, někdy ochromující nebo smrti. Být
plánované nich dělá trestný čin, ‚Plánované Assault‘ SLEČNA / R4 Pokud
se zraněným razítek, ‚Plánované Zabíjení‘ SLEČNA / R7 , Členové týmu,
autobusy jsou vinni sdružení.

Bad-Media, Bad-Schools & Bad-rodiče smířit účastníky kontaktní sport (Bully je,
Thug je kdo týrat sebe) as rollmodels pro děti a mladistvé. Jako výsledek děti a
mladiství, že to je v pořádku, aby šikanovat, ublížit nebo zranit ostatní. Použití a
přijatelnost ‚násilí‘ začíná s bezkontaktním Sports. Nenásilí znamená,

'NO Kontakt-Sports'.
Bezkontaktní Sports jsou používány šmelinářské média, sponzoři inzerovat a trhu
závislostí: Alkohol, hazardní hry, nákupní, kouření, Rychlé občerstvení, Gadgets ... Gamblerství,
zneužívání drog a sobecké elitářské Sportovci vést k podvádění a korupce. Reklama a
marketing vedou k využití naivní.

Fanoušci / Diváci, kteří využívají sledování šikany, brutalization, bolest násilnictví, zranění,
smrt ... nemocní !!! Ty se mohou těšit také vy a vaše rodina trpí, vyhýbat z nich. Vzhledem k
tomu, správné kondici Tyto ventilátory se stane násilné, jsou přesvědčeni, násilí proti
ostatním je přijatelné.

Vláda, která umožňuje kontaktní sport je zodpovídat, vyměnit. Vláda, která dal obec
do dluhů, aby usnadnila kontaktní sport jsou odpovědné svými nároky & soukromého
majetku splatit tento dluh! Sázení, média a sponzoři jsou periferii našeho. Být vinným z
trestných činů (Útok, zabíjení ..) podporováním a těží z trestné činnosti, jsou stíháni! Soukromého
vlastnictví kontaktních sportech se zruší všechny nároky a majetek konfiskován bez
náhrady!
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Pedagogové, aby vysvětlily svým učenců, že kontaktní sport bojovníci nejsou vzory. Tito
bojovníci jsou násilníci, lupiči, zločinci, .. jsou periferii našeho. Pedagogové, kteří
umožňují nebo podporují vědce k účasti na Kontaktní-Sport jsou odstraněny ze
školství.
Jsou také odpovědnost za případné úrazy Scholars dostávají.

Rodičům vysvětlit svým dětem, že kontaktní sport bojovníci nejsou Velcí bratři a jsou
vyhýbali. Rodiče, kteří umožňují nebo podporují své děti k účasti na kontaktní sport, je
nezodpovědné. Rodiče mají být reeducated. Rodiče reoffend, ztratit děti.

Nulová tolerance ke kontaktní sport
Boj - Sportovní
Boj (Boj) Sport Entertainment je konkurenční kontaktní sport. 2 nebo
více bojovníků bojovat proti sobě v simulovaném nebo skutečném boji.
Bojovníci může být aktivován. Bojová má za účel zranění, zmrzačení a /
nebo usmrcení člověka jako zábava pro dementních fanoušky.
Simulované nebo skutečný boj zábava je
prezentována nemocnými lidmi a sledoval
nemocným lidem. Každá osoba, která se těší lidé
zraněn nebo zabit potřebuje psychiatrickou
pomoc.

Boj-technik: Lukostřelba , Bare koleno Box , Battlefield-Sport, box, Oplocení,
Jiu-Jitsu, Karate, Kendo, Kenpo, Kickboxing, Kung Fu, železné pěsti, Bojová
umění, Mixed a tradiční bojová umění, Muay Thai, Shoot- bojování, natáčení,
Stick-Fighting, Sword -fighting, Taekwondo, ... Boj-zbraně:

Axe, Bow, mosaz-klouby, kuše, zakřivený meč, dýka, kord, fólie, Mace,
Nunchakus, pistole, pušky, šavle, krátký meč, brokovnice, Stick, Straight meč,
Tekko, Tiger-dráp, ...
Battlefield Sports je boj zábavní podnik inspirovaný násilné videohry povolení. Jeho
cílem je zabít. Tato zábava je virtuální, ale není reálné. Chtít zabít jinou osobu, je
nemorální.
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Vyhýbat tento zábavy. Skončit Battlefield Sports. Konec násilných videoher.

Boj (boj) Sports se vyhýbali a uzavřeny.
Všechny Fight-Sport Školení a akce prostory jsou zbourány a recyklovány

(Cluster domy, SMEČ, tržně zahrady ..)
Boj-Sport bojovníci se vyhýbali a jejich záznamy vymazány. Rodiče jsou vysvětlit
svým dětem, které bojují Sportovní bojovníci nejsou vzory a jsou vyhýbali.
Pedagogové, aby vysvětlily svým učenců, které bojují Sportovní bojovníci nejsou
vzory a jsou vyhýbali. Vláda, která podporuje boj (Boj) Sport Entertainment je
nahrazen & stíhán SLEČNA / R7
Boj (Boj) Sport Zábava inzerentů Předkladatelé a sponzoři mají být vyhýbal a
stíhán, SLEČNA / R7 !!!

Nulová tolerance k boji SPORTS
digitální zábavu
Digitální násilí je hrozbou pro slabé, vnímavý mozky. Brain mytí tyto myšlenky
přijmout násilí znecitlivující své svědomí.
Digitální násilí je nepřijatelné, protože to podporuje skutečné násilí.

Digitální násilí součástí digitální zábavy (Hry, filmy, video, skladování, TV ...) Konce
výroba. Stávající copy to jsou odstraněny, vymazány, drcené, .. výrobci digitální násilí,
spisovatelé, režiséři, animátoři, herci, trhovci, maloobchodníci jsou stíhány, SLEČNA / R7. televizní
stanice
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Internetové stránky, které zobrazují ‚Violent‘ zábavy ztratí licenci a jsou zavřeny.

Zbraně
pouze externí (Vojenský) & interní (Vymáhání práva) Vláda Security mohou mít nebo
používat zbraně. Dát & / nebo prodeje zbraní mimo vládu, včetně soukromých
bezpečnostních, civilistů, gunclubs, myslivci, pistolclubs, puška sdružení .. je hrozbou
pro komunitu, zločin, SLEČNA / R7.

Někteří lidé mají zbraně, protože oni plánují jejich využití. Ostatní lidé mají zbraně k
zastrašení, ale nemají v plánu je používat poškodit a zabít. Oba skončit s použitím jejich
zbraň by měl nastat situace, strach, hněv, provokace, .. V situacích, jako je tato, že
nemohou používat zbraně, pokud nejsou byly k dispozici. Vlastnit nebo mít zbraň a
používat to, aby starat o hrozící nebo vnímané útoku není sebeobrana. Je willfull násilí (Bolest,
kill) , Kteří potřebují ‚rehabilitace‘.

Jakýkoli předmět používaný k zranit nebo zabít člověka, zvířata,
volně žijících živočichů, ... je zbraň. Zbraně se dělí na ty, které
uvolňují projektilu (šipka, kulka, šipky, pelety ..) a ty, (Ax, klub, nůž
..) že ne.

Velkou hrozbou pro komunitu jsou na
nože fetišisti a zrůdy Gun.
Mají být odzbrojeni a v kleci,
SLEČNA / R7.

Nůž fetišisti nemohou opustit domov, aniž by něco ostrého a špičatý.
Jejich důvody pro nošení zbraně: kontrola, strach, peer tlak, síla, ochranu,
sebeobrany, aby získali respekt. Nůž fetišismus je mnohem pravděpodobnější, že si
bodl při zapnutém. Nůž fetišisti jsou komunitní hrozba, SLEČNA / R7.

Zbraň nadšenci nemůže žít, aniž by věděl, že má zbraň. Jejich
důvody pro nošení zbraně: kontrola, strach, peer tlak, síla,
ochranu, sebeobrany, aby získali respekt. Hříčka Gun je mnohem
pravděpodobnější, že se dostat šanci, pokud ozbrojeni. zrůdy
pistole jsou největší komunita hrozbou. Usilovat o ně, odzbrojit je,
klec je, SLEČNA / R7.
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Gun kluby, pistole kluby, sdružení pušky, lovecké chaty, .. se vypnou. Jejich
munice, zbraní, jsou zničeny, střelnice je zničen. Členové, správci, zaměstnanci,
dostat SLEČNA / R7.
Vláda, která umožňuje zbraň nadšenci jejich kluby a sdružení se nahrazuje. Všichni
členové této vlády jsou nahrazeny & stíháni,
SLEČNA / R7. Ústavy, které umožňují dělové zrůdy jsou přepsány pomocí ‚Zákonodárce
manifestu‘.

NULOVÁ TOLERANCE na

GUN zrůdy & Nůž fetišisti
Vymáhání práva
(Cops, Marshall, Police, Sentinel, Sheriff)
Vymáhání práva (LE) je nezávislý, vyšetřovat, Guide, Protect & Vynutit. Komunita
očekávat prosazování práva bez váhání, aby jejich zdraví a život v ohrožení. Donucovacími
očekávat komunitní podporu & respekt.

Poškozuje zaměstnance LE je trestný čin, SLEČNA / R5.

Používání objektu (Pás, tyč, zbraň ..) je útok, SLEČNA / R6.
náhodné zabití (Zdraví a bezpečnost) SLEČNA / R5.
úmyslné zabití (Vražda, exekuce) : SLEČNA / R7
LE zaměstnanec zraní nevyprovokovaném pet, pet majitel je stíhán, SLEČNA
/ R3 LE zaměstnanec zabit unprovo- KED mazlíčka. Pet je zničen
vlastníkem je stíhán, SLEČNA / R4.

LE zaměstnanec zraní vyvolané zvíře LE pracovník vzdělaný a dát na
konci seniority , Nebudou přijata žádná opatření proti pet vlastníka. LE
zaměstnanec zabit vyvolal mazlíčka. Pet je zničen vlastník není stíhán.

LE zaměstnanec zraní nevyprovokovaným domácím zvířetem.

Majitel zvířat je stíhán, SLEČNA / R3. LE zaměstnanec zabit
nevyprovokovaným domácím zvířetem. Zvíře je odložil majitel je
stíhán, SLEČNA / R4. LE zaměstnanec zraní vyvolala domácí zvíře, LE
pracovník vzdělaný a dát na konci seniority , Nebudou přijata žádná
opatření proti domácímu zvířeti a majitele. LE zaměstnanec zabit
vyvolala domácí zvíře. Domácí zvíře
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odložil majitel není stíhán.
Nevyprovokované divoké zvíře zraní nebo zabije LE zaměstnance.

Zvíře je zničen. Vyvolalo divoké zvíře bolí LE zaměstnance. Zaměstnanec
je vzdělaný a dát na konci seniority. Divoké zvíře je pustit. Vyvolalo
divoké zvíře zabije LE zaměstnance. Zvíře je zničen.

LE zaměstnanec dopustí násilí:
jiní ublížit je nepoctivý vybitá, SLEČNA / R4. Bolí použití objektu (Pás, tyč, zbraň) je
nečestný vybitá, SLEČNA / R5.
prodloužené bolí (Repeat, mučení) je nečestný vybitá, SLEČNA / R6
LE zaměstnanec bolí jiní v sebeobraně, dostane councilling. S použitím nepřiměřené síly je
nařízeno, aby odstoupil.

Hurt Pet, domácí zvíře, divoké zvíře, je nepoctivý vybitá, SLEČNA / R3. Bolí to zvířátko,
domestic animal, zvěř, pomocí objektu (Pás, tyč, zbraň ..) je nečestný vybitá, SLEČNA / R4.
prodloužené bolí (Repeat, mučení) of Pet, Domestic animal, zvěř, SLEČNA / R5. úmyslné
zabití Zvířátko, domácí zvíře (Bez majitele svolení) , Divoké zvíře (Není Ranger) , SLEČNA
/ R6

Násilí proti předmětům (vandalství) , nepoctivý vybitá, SLEČNA /
R4 ( zaplatí kompenzace)
Zabít je jiní, je nečestné vybitá, a stíhán, SLEČNA / R7.
Killer Policajti nejsou schopny chránit komunitu. Jejich výmluva z bázlivost. Není zde místo
pro zbabělce, zabijáky v oblasti vymáhání práva. Jiní uživatelé, kteří je chrání, SLEČNA / R7. Zaměstnanci
LE, které chrání Killer Policajti jsou vinni sdružení SLEČNA / R7
Poznámka! Dospělý Shire / Provincial Rehab R1-7 platí.

NULOVÁ TOLERANCE na KILLER COPS !!!
OBĚTI z ZLOČIN -Modlitba Vzpomínkový den 2.4.7. Milý 1GOD , Tvůrce
nejkrásnější Universe nejčastěji skromného věrného depozitní-opatrovníka (1 Svatý name)
žádá, aby zmírnit bolest a léčba bolesti obětí trestného činu pomoc obětem trestných činů
dostat spravedlnosti a odškodnění
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Slibuji, že budu pomáhat potrestání zločinu nekonečná Zeptejte se,
že zlo je potrestáno v životě a posmrtném životě ke slávě 1GOD & dobro
lidstva
Tato modlitba se používá na oběti trestných činů Day (CG Kalendář) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Každý Opatrovník Guardian komunita je podporovat místní
policii za ‚sousedské hlídky Společenství‘. Pozorování,
zaznamenávání, reporting, pomoc donucovacích orgánů
vynucování! Muset provést civilní zatýkání. Je to vaše komunita
udržovat ji v bezpečí pro svou rodinu, ...

Vláda
Mučení lidí & zvířat je zlo, Anti 1GOD , nepřijatelné. Přesto se mnohé vlády zahájit nebo
umožnit aby se to stalo. Popular s Čínou, USA, Sýrie .. Vláda, která umožňuje mučení
jsou nahrazeny a všichni se rozvíjí a je stíhán, SLEČNA / R6 ,

Zabíjení (Spouštění) jako trest je nepřijatelné! Mnoho vlád podněcovat nebo umožnit
aby se to stalo. Oblíbený u Číny, Japonska, USA, Indonésii, Íránu, Sýrii, .. Killing (atentát)
je součástí zahraniční politiky USA. Rusko zavraždí politických protivníků.
Vláda, která umožňuje zabíjení jsou nahrazeny a všichni se rozvíjí a je stíhán, SLEČNA / R7
,

Čína, USA, ... podněcovat civilně-války jako součást zahraniční politiky. Tato hrozba k
mírovému soužití, je zlo, Anti- 1GOD, nepřijatelné. Země s touto politikou, jejich vláda je
nahrazen a všichni členové Vládní zodpovídat, SLEČNA / R7 ,

Vojenský
Vojenská je chránit obec od vnějšího ohrožení. Armáda není agresor, ale ‚Defender‘. Vojenská
je brát zajatce. Zabíjení je třeba se vyhnout za každou cenu. Používají knockout zbraně. Military,
které pohybují proti vlastnímu obyvatelstvu, jsou teroristé. SLEČNA / R7 Vojenské použití
preemtive stávku nebo jsou 1 Svatý napadnout stát:

WAR - Zločinci : SLEČNA / R7 ,
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Důstojníci a poddůstojníků (Non Komise Officer) jsou lídry, které ukazují, morální, občanské a
odborné vedení. Vojáci rozkazy. Důstojníci a poddůstojníků, které následují slepě příkazy jsou
nevhodné, aby vůdci a je degradován na vojína.
Důstojníci a poddůstojníků, které následují příkazy a používání zbraní: masové destruct- iontu,
masového zabíjení, hmotnost poškození životního prostředí; vykonat lidi, vězně; mučení lidé,
vězni; jsou zločinci, jsou vypouštěny, SLEČNA / R7 , Důstojníci a poddůstojníků, které berou
vojenskou akci proti vlastnímu obyvatelstvu jsou teroristé, kteří jsou vypouštěny,
SLEČNA / R7 , Důstojníci a poddůstojníků, které spolupracují s Invader / nájemců jsou zrádci, SLEČNA / R7 ,
Důstojníci a poddůstojníků, které zabíjejí neozbrojené bojovník nebo civilní zlí jsou zbabělci, SLEČNA / R7.

Použití zbraní hromadného zabití, za použití zbraní hromadného ničení, s použitím zbraní
hromadného škod na životním prostředí jsou všechny válečné zločiny!

Všechny výše uvedené výroby zbraní končí. Zásoby a výrobní zařízení jsou zničeny a
recyklovány pro mírové účely. Vědci, kteří vyvíjejí tyto zbraně jsou stíhány, SLEČNA / R7
, Vláda, že zásoby a / nebo použití nebo hrozí, že používání těchto zbraní je nahrazen
& stíhán, SLEČNA / R7 , Každý jednotlivec nebo organizace těží z těchto zbraní je
stíhán, SLEČNA / R7 ,

OBĚTI z VÁLKA -Modlitba Vzpomínkový den 3.4.7. Milý 1GOD , Tvůrce
nejkrásnější Universe nejčastěji skromného věrného depozitní-opatrovníka (1 Svatý název)
slibuje pomáhat a získat pomoc Společenství pro oběti války a žádá, aby zmírnit
zármutek & bolest obětí války Slibuji pomoci stíhat válečné zločince Zeptejte se,
že invaze byly zrušeny ke slávě 1GOD & dobro lidstva

Tato modlitba se používá na oběti války dne (CG Kalendář) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

17

1GOD je Zákonodárce Manifest Jak je psáno, že musí být!
14.12.2.1 N-u-m www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Vesmír Depozitář Guardians

Mír
Norská (Nobel) Peace Prize se uděluje osobě, která ... se udělal nejvíce nebo
nejlepší práce pro bratrství mezi národy, pro zrušení nebo redukci armád postavení a
pro držení a podpoře mírového kongresu. Oni udělil Cenu pro amerického prezidenta
Baracka Obamy.
Obama (Assassin, vetřelec, obyvatelka válečník, světový leader teroristu)

nejaktivnější teroristickou pošle svůj ‚CIA Drones‘ terorizovat, zranit a zabít civilisty (děti,
matky, otcové a starší) in ‚Afghánistánu, Iráku, Libye, Pákistánu, Somálsku, Jemenu, ... Poslal
etiopských, keňských vojáků napadnout Somálska, že CIA je terorizovat civilisty &
podněcují nepokoje, začala Občanská válka v Sýrii pokusu o svržení zvolen Government, ...
Obama podporuje izraelské válečné zločiny, vraždy, genocidy Palestinců. Podporuje Saudi
Arabian válečné zločiny, vraždy, genocidy Yemini, ... Obama žádá jeho US Special
Forces-Assassins "Heroes". Assassin jsou psychotické zbabělí zabijáci, kteří potřebují
prose- polyfrafických stejně jako ‚Obama‘ SLEČNA / R7 ,

Udělením Obama mír-Prize norský se ukázalo, že tato cena je zrádný, falešný. Ukončit
podvod, NO MORE FAKE Nobelovy! žalovat Obama SLEČNA / R7 , !

Mír je abstraktní.
Násilí je hrozba.
Stop, 'Násilí', začít doma!
Přehlížení násilí v domácnosti, při vzdělávání, v oblasti zábavy, v práci, ve společnosti,
nejsou jen hrozbou pro tuto generaci, generaci, ale příští generace. Děti jsou oznámit
rodičům, že tolerují násilí v domácnosti, při vzdělávání, v oblasti zábavy, v práci, ve
společnosti, ničit jejich Childrens budoucnost. Rodiče hnát k zodpovědnosti, odstranit
politiky, které umožňují nebo jsou zodpovědné za: omlouvání násilí v doma, v práci, při
vzdělávání,
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zábava, v komunitě, politici získat: SLEČNA/ R7

1000 je let zla se blíží ke svému konci.
BUĎ HODNÝ trestat EVIL

Konec
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