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No conceito de violência
VIOLÊNCIA É NUNCA UMA SOLUÇÃO

O Depositário Guardians ' Conceito violência' esforços para converter as pessoas de
serem uma ameaça para outras pessoas e da comunidade. Em um 'guarda' de
não-violenta 1GOD de criações! Ser 'não violenta' começa em casa inclui amigos vizinhos
e comunidade.
A violência começa com o nascer. ambientes violentos em ainda um ensity prop- à violência para
o resto da vida. A propensão à violência precisa de um gatilho para se tornar violenta. Gatilhos: Álcool,
raiva, esporte por contacto, medo, luta-esporte, ignorância, humilhação, falta de empatia, que
alteram a mente substância, peer-pressão, provocação, vídeo violento, video-games violentos, ...

Uma exposição por nascer a mãe e pai abusar verbalmente uns aos outros. Saiba que é bom abusar
verbalmente e vai fazê-lo mais tarde na vida. Um nascituro expostos ao mum a ser fisicamente ferido
pelo pai. SHE recém-nascido irá mais tarde na vida suportar o abuso físico por HE. HE recém-nascido
vai pensar que está tudo bem para ferir SHE. Um nascituro expostos ao mum beber, fumar usando
substâncias alucinógenas. Este recém-nascido vai ter problemas de saúde e muito provavelmente para
se tornar um viciado.

Garantir recém-nascido ainda não nasceu e não estão expostos ao álcool, substâncias anel altemente, físico e / ou abuso verbal. É a melhor contribuição para a prevenção da violência. Para
alcançar este pais precisam ser educados
(Antes e durante a parentalidade) para evitar vícios e abusos de qualquer espécie.

A comunidade que vive com e não
responsabilizar 'violência'. Vai ' Mate'!
Matar uma pessoa é
uma ameaça para todos os seres humanos e
um insulto à 1GOD !!!

Pessoa, Organização, Governo tem o direito de
matar!
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POR NASCER
humano não nascido começar a viver na concepção.

Conceição é quando os títulos de ovo SHE com o esperma HE. Nunca
é um ser humano mais perto de ser DEUS como então neste
momento. Um milagre da criação.

A violência contra a nascer. É a violência contra a nascer, tipo humanização e insultante 1GOD . Ferir
um Unborn é um crime. ferido acidental: SENHORA / R3 ferido intencional: SENHORA / R4

Matar um por nascer é um crime. morte acidental: SENHORA / R5 homicídio intencional é uma
'Execução', resultando na interrupção (abortar) gravidez:

SENHORA / R7 Existem 2 tipos de aborto: legalizado (Lei imoral) & ilegal (Criminoso) .

legalizado (Lei imoral) abate de nascer. Político de criar lei moral im-. Público-administradores
(juízes) , Medical priv- pessoal e comeu empreiteiros (assassinos contratados) implementar
Lei imoral. Todos esses 'Killers' são processados: SENHORA / R7

Ilegal, criminosa corrupto. pessoais médicos, empresas privadas, organizações e indivíduos abate
um ser humano por nascer. Todos estes são processados: SENHORA / R7

Mamãe, por que você me matar?

Eu queria viver e te amo!
DEVE FAZER :
Fechar 'Aborto-Clínicas.
Processar proprietários, operadores e pessoal, SENHORA / R7 ! Leis podem precisar de ser retroativo.
Sem CULPADO deve escapar Reabilitação!

legalizado (Lei imoral) Aborto termina! lei imoral é cancelada.
Qualquer Governo que crie ou permita o aborto é substituído e todos os seus membros obter SENHORA
/ R7 !

Orar! perguntar 1GOD para responsabilizar abortista no Life & Afterlife!

VERGONHA> SHUN> abortista
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mães abortistas. São mães impróprios. Eles perdem todos os direitos de seus filhos (Não há
contacto) .

Proteger as crianças de abortista !!!!!!!
TOLERÂNCIA ZERO ao aborto
CRIANÇA
Recém-nascido a 14 anos, uma criança. Um tapa com a mão aberta pelo pai é boa
parentalidade. Batendo por não-pai é a violência. SENHORA / R2
Batendo uma criança pelos pais ou outras pessoas é a violência, SENHORA / R3. Usando um objecto (Cinto,
vara, arma ..) em uma criança é um assalto (Não auto-defesa) ,
SENHORA / R4. Molestar uma criança, SENHORA / R5. Acasalando com uma criança é um crime grave, SENHORA
/ R7.

Matar uma criança é um crime. morte acidental: SENHORA / R5 Defesa pessoal:
SENHORA / R3 Intencional, assassinato planejado (execução) : SENHORA / R7
Criança é ferido pelo animal de estimação não provocado, proprietário do animal é cobrado
SENHORA / R3 Criança é morto por animal de estimação não provocado. Pet proprietário é
processado, animal de estimação é destruído SENHORA / R4 Criança é ferido pelo animal
de estimação provocou, criança é repreendido. Nenhuma ação tomada contra dono do
animal. Criança é morto por pet provocado. Pet é destruído, o proprietário não é
processado.

Criança é ferido por animal doméstico não provocado. proprietário dos animais é
processado, SENHORA / R3 Criança é morto por animal doméstico não provocado.
animal doméstico é proprietário destruída é processado, SENHORA / R4 Criança é
ferido por animais domésticos provocou, criança é repreendido. Nenhuma ação
tomada contra proprietários de animais domésticos. Criança é morto por animal
doméstico provocado. animal doméstico é destruído proprietário não é processado.

Não provocado animal selvagem fere ou mata criança. Animal é destruída. Provocado
animal selvagem fere criança. Criança é repreendido. animal selvagem é deixar
ir. Provocado animal selvagem mata criança. animal selvagem é destruído.
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Criança (0-7) anos comete violência (Assalto, assassinato, vandalismo) : Criança é repreendido, pais
e educadores educá-lo. Os pais pagam uma compensação integral .

Criança ( 8-14) anos comete violência:
outros de machucar, SENHORA / R3 ( autodefesa MS / R1) .

Os danos usando um objeto (Cinto, vara, arma ..) SENHORA / R4 ( autodefesa MS / R2) ferido
prolongado (Repetição, tortura) , SENHORA / R5.
de mágoa Pet, animal doméstico, animal selvagem, SENHORA / R2 .
Os danos para animais de estimação, animais domésticos e animais selvagens, utilizando um objecto (Cinto, vara,
arma ..) SENHORA / R3 . ferido Pro-Longed (Repetição, tortura) SENHORA / R4 .

outros de matar, SENHORA / R7 ( acidente, autodefesa MS / R4) .
da matança do animal de estimação, animal doméstico, animal selvagem, SENHORA / R5 ( acidente, auto

defesa MS / R3) .
A violência contra objetos (vandalismo) , SENHORA / R4 ( pais pagam

compensação) .
Nota! Adolescente Shire Rehab R1-7 aplica.
Filho está autorizado a assistir violência (Esportes de contato, lutar esportes, outro entretenimento
violento, vídeo violentos ..) pessoa que permite a criança a assistir violência é processado, SENHORA / R2.
Criança participa de esporte de contato, esporte luta e reproduz vídeo violentos e / ou outros jogos
violentos. Pessoa que permite que a criança a participar e / ou reproduzir a violência fica SENHORA /
R3. Criança é dado armas, brinquedo ou real. Pessoa que dá e / ou mostrar como usar arma de
brinquedo, é processado SENHORA / R4. Pessoa que dá e / ou mostrando como usar arma de
verdade, é processado SENHORA / R7.

Cada membro da Comunidade tem o dever Civil e moral de proteger todas as
crianças na comunidade de 'violência'!

JUVENTUDE
Youth uma fêmea de 15 a 17 anos, uma HE 15 a 18 anos. Um tapa com a mão aberta por um dos pais é
boa parentalidade. Batendo por não controladora é a violência. SENHORA / R2

Batendo um Youth pelos pais ou outras pessoas é a violência, SENHORA / R3. Usando um objecto (Cinto,
vara, arma ..) em um Youth é um assalto (Excepto, autodefesa) , SENHORA / R4. Molestar de um Youth é um
crime SENHORA / R4. Acasalamento
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entre jovens é um crime, SENHORA / R3. A SHE engravidar por causa deste crime, a prestação de contas
da Juventude, SENHORA / R4. acoplamento adulto com um Youth é um crime, SENHORA / R5. A SHE
engravidar por causa deste crime, Adulto recebe, SENHORA / R6.

Matar um Youth é um crime. morte acidental: SENHORA / R5 Defesa pessoal:
SENHORA / R3 Intencional, assassinato planejado (execução) : SENHORA / R7
Juventude é ferido pelo animal de estimação não provocado, proprietário do animal é cobrado
SENHORA / R3 Juventude é morto por animal de estimação não provocado. Pet é destruído
proprietário é processado, SENHORA / R4. Jovem é ferido por animal de estimação
provocado, a juventude é educado via SENHORA / R1. Nenhuma ação tomada contra dono
do animal. Juventude é morto por pet provocado. Pet é destruído proprietário não é
processado.

Juventude é ferido por animal doméstico não provocado. proprietário animal doméstico é
processado, SENHORA / R3. Juventude é morto por animal doméstico não provocado.
animal doméstico é colocado para baixo proprietário é processado, SENHORA / R4. Jovem
é ferido por animais domésticos provocado, a juventude é educado, SENHORA / R1.

Nenhuma ação tomada contra animais e proprietário doméstica.

Juventude é morto por animais domésticos provocado. animal doméstico é colocado
para baixo proprietário não é processado.

Não provocado animal selvagem fere ou mata Juventude. Animal é
destruída. Provoked wild animal hurts Youth. Youth is reprimanded. Wild
animal is let go. Provoked wild animal kills Youth. Wild animal is put
down.

Youth commits violence:
Hurt's others, MS / R3 ( self defence MS/R1) .
Hurts using an object (belt, stick, weapon..) MS / R4 ( self defence MS/R2) Prolonged
hurt (repeat, torture) , MS / R5.
Hurt's Pet, Domestic animal, Wild animal, MS / R3 .
Hurts Pet, Domestic animal, Wild animal, using an object (belt, stick, weapon..) MS / R4 .
Prolonged hurt (repeat, torture) MS / R5 .
Kill's others, MS / R7 ( accident, self defence MS/R4) .
Kill's Pet, Domestic animal, Wild animal, MS / R6 ( accident, self
defence MS/R3) .
Violence against objects (vandalism) , MS / R5 ( parents pay ½
compensation, youth owes other ½) .
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Note! Juvenile Shire/Provincial Rehab R1-7 applies.
Youth is allowed to watch violence (contact sports, fight sports, violent video..) . Person
that allows youth to watch violence gets MS /
R3. Youth participates in contact sport, fight sport & plays violent video &/or other
violent-games. Person that allows Youth to participate &/or play violence is
prosecuted, MS / R4. Youth is given weapons, toy or real. Person giving &/or showing
how to use toy weapon, is prosecuted MS / R6. Person giving &/or showing how to use
real weapon, is prosecuted MS / R7.

Adult
Adult a SHE 18 to 63 years, a HE 19 to 63 years.
Hurting an Adult is violence, MS / R3.
Using an object (belt, stick, weapon..) is an assault, MS / R4.

Molesting of an Adult is a crime MS / R3.
Mating without consent is a crime (Rape) , MS / R4.
Adult mating, breaching 'Holy matrimony contract' is a crime
(Adultery, emotional assault) , MS / R4 ( no children) R5 ( children) .
A dults mating without a 'Holy matrimony contract' or 'Companion Contract', are to
be treated like the 'Trash' they are.
Killing an Adult a crime. Self-defense: MS / R3 Accidental killing: MS
/ R5 ( Health & Safety) . Willful, planned killing (execution) : MS / R7
Adult is hurt by unprovoked pet, pet owner gets MS / R3
Adult is killed by unprovoked pet. Pet is put down owner gets, MS / R4.
Adult is hurt by provoked pet, Adult is educated via MS / R1. No action
taken against pet owner. Adult is killed by provoked pet. Pet is put
down owner is not prosecuted. Adult is cremated.

Adult is hurt by unprovoked domestic animal. Animal owner gets MS
/ R3. Adult is killed by unprovoked domestic animal. Domestic
animal is put down owner gets MS / R4 Adult is hurt by provoked
Domestic animal, adult is educated, MS / R1 No action taken against
animal or owner. Adult is killed by provoked Domestic animal.
Animal is put down. Owner is not charged. Adult is cremated.
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Unprovoked wild animal hurts or kills Adult. Animal is destroyed.
Provoked wild animal hurts Adult. Adult is educated via MS / R1.
Wild animal is let go. Provoked wild animal kills Adult. Wild animal is destroyed. Adult
is cremated.

Adult commits violence:
Hurt's others, MS / R4. Hurts using an object (belt, stick, weapon..)
MS / R5. Prolonged hurt (repeat, torture) , MS / R6.
Hurt's Pet, Domestic animal, Wild animal, MS / R3. Hurts Pet, Dom- estic animal, Wild
animal, using an object (belt, stick, weapon..) MS /
R4. Prolonged hurt (repeat, torture) of Pet, Domestic animal, Wild animal, MS / R5.
Kill's others, MS / R7 ( self-defence MS/R4) . Kill's Pet, Domestic animal, Wild animal, MS
/ R6 ( doesn’t apply Vet, Butcher, Ranger) .
Violence against objects (vandalism) , MS / R4 ( pay’s compensation) .

Note! Adult Shire/Provincial Rehab R1-7 applies.
Adult is not to watch &/or play violence (contact sports, fight-sports, violent games,
violent video. .) Shire closes all facilities that show or allow to participate in violence. Advertisers,
promoters, sponsors of violent sport, entertainment, games,...are closed &
prosecuted, MS
/ R7 . Violent games, video are deleted, erased, shredded, by Shire without
compensation.
Private ownership of weapons ends. Privately owned weapons (real,
replica, toy) are confiscated without compensation & destroyed.

Illegal ownership of weapons (real, replica) is a threat to the
community, a crime, MS / R7.

Senior
Senior a SHE 63 years +, a HE 63 years +. Adult rules apply to Senior victims &
perpetrators.

Gangs
2 or more individuals (child, youth, adult, senior) getting together to commit violence are
a gang. Gang violence is cowardly, a threat to the community. Gang members are guilty
by association (participating, watching, not there) .

7

1GOD’s Law-Giver Manifest As it is written it shall be!
14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

Hurt (with or without weapon) a victim is a crime: pet, domestic animal, wild animal, MS
/ R5 for every Gang member. Child, youth, adult, senior, MS / R6 for every Gang
member.
Killing (with or without weapon) a victim is a crime: pet, domestic animal, wild animal, MS
/ R6 for every Gang member. Child, youth, adult, senior, MS / R7 for every Gang
member.
Violence against objects (vandalism) , MS / R4 ( pay’s compensation)
applies to every Gang Member (guilty by association) .

Bullying
Aggressively abusing, intimidating, dominating others is bullying.
Successful bullying becomes a repedative addiction. Bullying
(emotional assault) starts with intimitation & can evolve into assault.
Bully's usually surround themselves with hapless cowards. They become a gang. Bully
& gang become guilty by association.

Indimidation, MS / R1 . Threats, MS / R2 . Hurt or killing , individual
child/Juvenile/Adult/Senior . Gang rules apply.

Transport
Bully's operating transport (air, land, sea) :
Burnout, cutting off, tail gating, wheelies, extra loud, MS / R1 +
vehicle & license are impounded for 1 month.
Speeding, racing, MS / R2 + vehicle & license are impounded for 2 months.
Sandwiched (vehicles traveling on each side, hindering victim from changing lanes
or turning) , MS / R3 + vehicle (crushed) & looses all transport licenses for 10 years.

Hostaged (sandwiched + vehicles in front & back) , MS / R3 + vehicle
(crushed) & looses all transport licenses for 10 years.
Forced of road: MS / R 3+ vehicle (crushed) looses license for ever.
Someone is hurt, MS / R 4 + vehicle (crushed) looses license for ever.
Someone is killed , MS / R 5 + vehicle (crushed) looses license for ever.

Transport with Bullbar is a weapon. High performance transport is a weapon. SUV
transport is a weapon. Weapon rules apply.
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Behaviour/Mind altering substances
Alcohol related violence, MS is doubled (x2) .
Behaviour/Mind altering herbs &/or substances/drugs related violence, MS is
trebled (x3) .
Both Alcohol + Behaviour/Mind altering herbs & or substances drugs
MS is multiplied by five (x5) .

Contact Sports
Contact Sports encourage bullying (intimidate) , injuries (crippling, death) ,
thuggishness & Crime (assault, killing) . Professional Contact Sports also encourage
cheating (betting, recognition, title, trophy) , commercialism (overpriced copyrighted
products) , body & mind altering substance abuse (need to win, peer pressure,
sponsors) .
Contact Sports are divided between team & individual events.
Note! No weapons are used.

Contact Sports is entertainment, competitive, elitist there is only
1 winner. Competitive, elitist creates Apartheid. A winner is
showered with acolytes, glory, prizes, money, is idolized (false) ,
worshiped (reserved for only 1GOD) . Looser (s) is (are) booed, insulted,
sworn at, spat at, pelted with garbage, friendless & shunned. Professional
Contact Sports commercialism

(betting, media, owners, sponsors) are corrupt & criminal.
Contact Sports end.
Contact Sports need purpose build infrastructure & facilities,
wasting community resources & creating community (long term) debt.
These Facilities are Energy wasters & Polluters. They are under
used & high in maintenance costs. They create garbage

(lots) , traffic chaos (pollution) & waste Police time.
Team Contact-Sports:
Football: American (Gridiron) , Australian (Aussie rules) , Gaelic, Rugby League,
Rugby Union, …
Hockey: Ball, Field, Ice, Inline, Polo, Roller, Street, ~ Lacrosse
Handball ~ Water polo ~
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Individual Contact-Sports:
Boxing: Boxing, Bare knuckle, Kick, Musti-yuddha, Street-fighting, ...
Martial Arts: Ju-Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...
Wrestling: Wrestling, Sumo, ...
Contact-Sports use physical impact force deliberate or incidental.

This results in pain, injuries, sometimes crippling or death. Being
planned makes them a crime, 'Planned Assault' MS / R4 If the
injured dies, 'Planned Killing' MS / R7 . Team members, Coach
are guilty by association.

Bad-Media, Bad-Schools & Bad-Parents put up Contact Sport participants (Bully's,
Thug's who brutalize each other) as rollmodels to children & juveniles. As a result
children & juveniles think it is alright to bully, hurt or injure others. The use &
acceptability of 'VIOLENCE' starts with Contact-Sports. Non-violence means,

'NO Contact-Sports'.
Contact-Sports are used by Profiteering Media, Sponsors to advertise & market for
addictions: Alcohol, Gambling, Shopping, Smoking, Fast-Food, Gadgets... Gambling,
drug abuse & selfish elitist Athletes lead to cheating & corruption. Advertising &
marketing lead to exploitation of gullible.

Fans/Spectators that enjoy watching bullying, brutalization, thuggery pain, injury,
death... Are Sick!!! They will also enjoy you & your family suffer, keep clear of them. Given
the right condition these Fans will become violent, they believe violence against others
is acceptable.

Government that allows Contact Sport is held accountable, replaced. Government that
put the community into debt to facilitate Contact Sport are held liable with their
entitlements & private assets to repay this debt! Betting, Media & Sponsors are
Shunned. Being guilty of crimes (Assault, Killing..) by promoting & benefiting from
crime, are prosecuted! Private Ownership of Contact Sports is canceled all
entitlements & assets are confiscated without compensation!
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Educators are to explain to their scholars that Contact Sport combatants are not role
models. These combatants are bullies, thugs, criminals,..they are Shunned. Educators
who allow or encourage scholars to participate at Contact-Sport are removed from
Education.
They are also liable for any injuries Scholars receive.
Parents explain to their children that Contact Sport combatants are not rolemodels & are
Shunned. Parents who allow or encourage their children to participate at Contact Sport
are irresponsible. Parents are to be reeducated. Parents reoffend, loose the children.

ZERO TOLERANCE to CONTACT SPORT
Fight - Sports
Fight (Combat) Sport Entertainment is a competitive contact sport. 2
or more combatants fight each other in simulated or real combat.
Combatants may be armed. Combat has the purpose of injuring,
mutilating &/or killing a human as entertainment for demented fans.

Simulated or real combat entertainment is
presented by sick people & watched by
sick people. Any person enjoying people
hurt or killed needs psychiatric help.

Fight-techniques: Archery , Bare knuckle boxing , Battlefield-Sports, Boxing,
Fencing, Jiu-Jitsu, Karate, Kendo, Kenpo, Kickboxing, Kung Fu, Iron-fist, Martial
Arts, Mixed & Traditional Martial Arts, Muay Thai, Shoot- fighting, Shooting,
Stick-Fighting, Sword-fighting, Taekwondo,... Fight-weapons:

Ax, Bow, Brass-knuckles, Crossbow, Curved-sword, Dagger, Epee, Foil, Mace,
Nunchakus, Pistol, Rifle, Sabre, Short-sword, Shotgun, Stick, Straight-sword, Tekko,
Tiger-claw, ...

Battlefield Sports is the combat entertainment business inspired by violent video
game franchises. It's aim is to kill. This entertainment is virtual but not real. To want to
kill another person is immoral.
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Shun this entertainment. End Battlefield Sports. End violent video games.

Fight (combat) Sports are SHUNNED & closed.

All Fight-Sport Training & Event venues are demolished & recycled
(Cluster homes, SmeC, Market-Gardens..)
Fight-Sport combatants are SHUNNED & their records deleted. Parents are to
explain to their children that Fight Sport combatants are not role models & are
SHUNNED.
Educators are to explain to their scholars that Fight Sport combatants are not role
models & are SHUNNED. Government that supports Fight (Combat) Sport
Entertainment is replaced & prosecuted MS / R7
Fight (Combat) Desporto Entretenimento anunciantes promotores e patrocinadores devem
ser evitados e processado, SENHORA / R7 !!!

TOLERÂNCIA ZERO à LUTA SPORTS
entretenimento digital
violência Digital é uma ameaça para mentes fracas, impressionáveis. Cérebro de lavar estas
mentes para aceitar a violência entorpecente sua consciência.

violência Digital não é aceitável porque incentiva a violência real.

parte da violência Digital do entretenimento digital (Jogos, filmes, vídeo, armazenamento, TV ...) fins
de produção. Existente cópia de são excluídos, apagados, desfiado, .. produtores violência Digital,
escritores, diretores, animadores, atores, marketeers, os varejistas são processados, SENHORA / R7. estações
de TV
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sites da internet que mostram entretenimento 'Violent' perder sua licença e são fechados para baixo.

armas
Somente externas (Militares) & Interno (Aplicação da lei) Segurança Governo está autorizado a
ter ou usar armas. Doação & / ou vender armas para não governamentais, incluindo de
segurança privada, civis, gunclubs, caçadores, pistolclubs, associações de rifle, .. é uma
ameaça para a comunidade, um crime, SENHORA / R7.

Algumas pessoas têm armas porque eles pretendem usá-los. Outras pessoas têm armas para
intimidar, mas não planeja usá-los para prejudicar e matar. Ambos acabam usando sua arma
deve surgir uma situação, medo, raiva, provocação, .. Em situações como esta não podiam
usar armas se não estavam disponíveis. Possuir ou ter uma arma e usá-lo para se defender de
um ataque iminente ou percebida não é auto-defesa. É violência voluntariosa (Mágoa, kill) ,
Necessitando de 'reabilitação'.

Qualquer objeto usado para ferir ou matar seres humanos, animais, animais
selvagens, ... é uma arma. Armas são classificados em aqueles que liberam
um projétil (seta, bala, dardo, peletes ..) & Essa (Ax, clube, faca ..) que não o
fazem.

A grande ameaça para a comunidade são Faca
fetichistas e aberrações arma.
Eles devem ser desarmados e enjaulado,
SENHORA / R7.

fetichistas faca não pode sair de casa sem algo afiado e pontudo.
Suas razões para carregar uma arma: controle, medo, pressão dos pares, poder, proteção, defesa
pessoal, para ganhar respeito. Um fetichista faca é muito mais provável de ser esfaqueado quando
armado. fetichistas faca são uma comunidade de ameaça, SENHORA / R7.

malucos arma não pode viver sem saber que eles têm uma arma. Suas
razões para carregar uma arma: controle, medo, pressão dos pares, poder,
proteção, defesa pessoal, para ganhar respeito. Uma aberração Gun é
muito mais provável de levar um tiro quando armado. freaks de armas são
a maior ameaça comunidade. Persegui-los, desarmá-los, gaiola eles, SENHORA
/ R7.
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clubes de tiro, clubes pistola, rifle, associações de caça lodges, .. são desligados. Respectivas
munições, armas, são destruídos, campos de tiro são demolidas. Membros, administradores,
funcionários, obter SENHORA / R7.

Governo que permite arma assusta seus clubes e associações é substituído. Todos os
membros desse governo são substituídos e processados,
SENHORA / R7. Constituições que permitem aberrações arma são reescritas usando o 'Legislador
manifesto'.

TOLERÂNCIA ZERO para

freaks de arma & fetichistas FACA

Aplicação da lei
(Cops, Marshall, Polícia, Sentinel, Sheriff)
Aplicação da lei (LE) é independente, Investigar, guiar, proteger e reforçar. A comunidade
espera da aplicação da lei sem hesitação para colocar a sua saúde e vida em risco. Aplicação
da lei esperam que o apoio da comunidade e respeito.

Ferindo um empregado LE é um crime, SENHORA / R5.

Usando um objecto (Cinto, vara, arma ..) é um assalto, SENHORA / R6.

morte acidental (Saúde e Segurança) SENHORA / R5.
homicídio intencional (Assassinato, execução) : SENHORA / R7
LE empregado é ferido pelo animal de estimação não provocado, pet-proprietário é
processado, SENHORA / R3 LE empregado é morto por pet ked unprovo-. Pet é destruído
proprietário é processado, SENHORA / R4.

LE empregado é ferido pelo animal de estimação provocado, LE empregado é
educado e colocar no final da antiguidade . Nenhuma ação tomada contra dono do
animal. LE empregado é morto por pet provocado. Pet é destruído proprietário não é
processado.

LE empregado é ferido por animal doméstico não provocado.
proprietário dos animais é processado, SENHORA / R3. LE empregado é morto por
animal doméstico não provocado. Animal é colocado para baixo proprietário é
processado, SENHORA / R4. LE empregado é ferido por animais domésticos
provocado, LE empregado é educado e colocar no final da antiguidade . Nenhuma
ação tomada contra animais e proprietário doméstica. LE empregado é morto por
animais domésticos provocado. animal doméstico é
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colocar para baixo proprietário não é processado.

Não provocado animal selvagem fere ou mata LE empregado.

Animal é destruída. Provocado animal selvagem dói LE empregado. Empregado
é educado e colocar no final da antiguidade. animal selvagem é deixar ir. Provocado
animal selvagem mata LE empregado. Animal é destruída.

LE empregado comete violência:
outros de feridos é desonroso descarregada, SENHORA / R4. Os danos usando um objeto (Cinto,
vara, arma) é desonrável descarregada, SENHORA / R5.
ferido prolongado (Repetição, tortura) é desonrável descarregada, SENHORA / R6

LE empregado fere outros em defesa própria, fica councilling. O uso de força excessiva é
condenada a renunciar.
de mágoa Pet, animal doméstico, animal selvagem, é desonrosa descarregada, SENHORA / R3. Os danos para
animais de estimação, animais domésticos e animais selvagens, utilizando um objecto (Cinto, vara, arma ..) é
desonrável descarregada, SENHORA / R4.
ferido prolongado (Repetição, tortura) de estimação, animal doméstico, animal selvagem, SENHORA / R5. kills
intencionais Estimação, animal doméstico (Sem permissão dos proprietários) , Animal selvagem (Não é um
Ranger) , SENHORA / R6

A violência contra objetos (vandalismo) , desonrável descarregada, SENHORA /
R4 ( paga uma compensação)

outros de matar, é desonrosa descarregada, e processado, SENHORA / R7.

Assassino Cops não conseguem proteger comunidade. Sua desculpa de medo. Não há lugar para
covardes, assassinos em Law Enforcement. Outros que os protegem, SENHORA / R7. funcionários
LE que protegem assassino Cops são culpados por associação SENHORA / R7

Nota! Adulto Shire / Provincial Rehab R1-7 aplica.

TOLERÂNCIA ZERO para ASSASSINO COPS !!!

VÍTIMAS do CRIME -Oração Dia Memorial 2.4.7. querida 1GOD , Criador do
mais belo Universo Seu mais humilde fiel depositário-guardian (1 st nome) Pede para
aliviar a angústia e dor de Vítimas de Crime Victims Ajuda de Crime obter justiça e
compensação
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Eu prometo para ajudar a punir o crime interminável Pergunte que o
mal é punido Life & Afterlife Para a Glória de 1GOD & o bem da
humanidade

Esta oração é usado em Vítimas de Crime Dia (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Cada comunidade Custodian Guardian é um 'Neighborhood
Community Watch' apoiar a aplicação da legislação local. Observando,
registrando, relatórios, auxiliando a aplicação da lei! Pode ter
que fazer prisões civis. É sua comunidade mantê-lo seguro para
a sua família, ...

Governo
Tortura de seres humanos e animais é mau, Anti 1GOD , não aceitável. No entanto, muitos
governos instigar ou permitir que isso aconteça. Popular com China, EUA, Síria .. Governo que
permitem a tortura são substituídos e todos os envolvidos é processado, SENHORA / R6 .

Matando (Executar) como punição não é aceitável! Muitos governos instigar ou permitir que
isso aconteça. Popular com a China, Japão, Estados Unidos, Indonésia, Irã, Síria, .. Matar (assassinato)
faz parte da política externa dos EUA. Rússia assassina adversários políticos.
Governo que permitem assassinato são substituídos e todos os envolvidos é processado, SENHORA /
R7 .

China, EUA, ... instigar civis-guerras como parte da política externa. Esta ameaça a
convivência pacífica, é mau, Anti- 1GOD, não aceitável. Países com esta política, o Governo é
substituído e todos os membros do Governo responsáveis, SENHORA / R7 .

Militares
Militar é proteger comunidade de ameaça externa. Militar não é o agressor, mas 'Defender'. Militar
é tomar prisioneiros. Matar é a ser evitado a todo custo. armas knockout são usados. Militar
que se movem contra a sua própria população são terroristas. SENHORA / R7 Militar usando
uma greve preemtive ou são 1 st para invadir a tornar-se:
Guerra - CRIMINOSOS : SENHORA / R7 .
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Oficiais e sargentos do (Oficial não Comissão) são líderes que mostrem liderança moral, civil e
profissional. Soldados seguir as ordens. Oficiais e sargentos do que seguem cegamente as ordens são
impróprios para serem líderes e está rebaixado para soldado.

Oficiais e NCO do que seguem ordens & armas de uso: de iões destruct- massa, massa matança,
dano ambiental massa; executar pessoas, prisioneiros; tortura pessoas, prisioneiros; são
criminosos, eles são descarregados, SENHORA / R7 . Oficiais e NCO do que tomar uma ação militar
contra a sua própria população são terroristas, que são descarregados,
SENHORA / R7 . Oficiais e NCO de que colaboram com uma Invader / ocupante são traidores, SENHORA
/ R7 . Oficiais e NCO do que matar um combatente desarmado ou civil são covardes Mal, SENHORA / R7.

Usando armas de extermínio em massa, usando armas de destruição em massa, usando armas de
danos ambientais em massa são todos os Crimes de Guerra!

Toda a produção de armas acima termina. Estoques e instalações de produção são destruídos e
reciclados para fins pacíficos. Os cientistas que desenvolvem essas armas sejam processados, SENHORA
/ R7 . Um Governo que os estoques e / ou usa ou ameaçar usar essas armas é substituído e
processados, SENHORA / R7 . Qualquer indivíduo ou organização lucrar com essas armas é
processado, SENHORA / R7 .

VÍTIMAS do GUERRA -Oração Dia Memorial 3.4.7. querida 1GOD , Criador
do mais belo Universo Seu mais humilde fiel depositário-guardian (1 st nome) promete
ajudar e obter ajuda comunitária para as Vítimas da Guerra Pede para aliviar o
sofrimento e dor das vítimas da guerra I prometem ajudar processar
Guerra-criminosos Pergunte que as invasões são abolidas Para a Glória de 1GOD & o
bem da humanidade

Esta oração é usada em vítimas do Dia Guerra (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Paz
o norueguês (Nobel) Prêmio da Paz deve ser concedido à pessoa que ... deve ter feito a
maior ou melhor trabalho pela fraternidade entre as nações, pela abolição ou redução dos
exércitos permanentes e pela realização e promoção de congressos de paz. Eles
concedido o prêmio ao presidente dos EUA, Barack Obama.
Obama (Assassino, invasor, ocupante senhor da guerra, mundos terrorista principais)

o terrorista mais ativo envia seu 'CIA-Drones' para aterrorizar, ferir e matar civis (crianças,
mães, pais e idosos) em 'Afeganistão, Iraque, Líbia, Paquistão, Somália, Iêmen, ... Ele
enviar tropas etíopes, quenianos para invadir a Somália, a CIA está aterrorizando os civis
e incitar distúrbios, começou a guerra civil síria tentar derrubar eleitos governos ment, ...

Obama apoia crimes de guerra de Israel, assassinatos, genocídio dos palestinos. Ele suporta
crimes de guerra Saudi Arabian, assassinatos, genocídio de Yemini, ... Obama chama seus US
Special Forces-Assassins "Heroes". Assassino de são covardes assassinos psicóticos que
necessitam cuting prose- como faz 'Obama' SENHORA / R7 .

Através da atribuição de Obama o norueguês da Paz-Prize mostrou que este prémio é
enganoso, uma farsa. Acabar com a fraude, NÃO MAIS FALSO prêmio de paz! processar
Obama SENHORA / R7 . !

Paz é um resumo.
Violência é a ameaça.
Pare, 'Violência', começar em casa!
Tolerar a violência em casa, durante a educação, no entretenimento, no trabalho, na
comunidade, não são apenas uma ameaça para esta geração, próxima geração, mas as
gerações vindouras. As crianças são a informar os pais que toleram a violência em casa, durante
a educação, no entretenimento, no trabalho, na comunidade, destruindo seu futuro das crianças. Os
pais responsabilizar, remova os políticos que permitem ou que sejam responsáveis por: tolerar a
violência em casa, no trabalho, durante a educação, em
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entretenimento, na comunidade, os políticos tem: SENHORA/ R7

1000, de anos de maus estão chegando ao fim.
SEJA BOM punir o mal

Fim
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