1GOD 1FAITH 1Church Universe bewarder Guardians

Gjin Geweld Concept
Geweld is nea in oplossing

De bewarder Guardians ' Geweld Concept ' krewearjen 'om minsken fan in bedriging
foar oare minsken & de mienskip. Yn in net-gewelddiedige 'bewarder' fan 1GOD s creations!
Being 'Non gewelddiedich' begjint thús omfiemet freonen buorlju & mienskip.

Geweld begjint mei de ûnberne. Violent omjouwing yn-noch in prop- ensity oan geweld foar de
rest fan it libben. De neiging om geweld moat in trekker om geweld. aktivearet: Alkohol, lilkens,
contact- sport, eangst, striid-sport, ûnwittendheid, fernedering, gebrek oan ynlibbingsfermogen,
tinzen altering substânsje, peer-druk, útdaging, gewelddiedich video, gewelddiedich
video-games, ...

In ûnberne bleatsteld te sjocht mem & heit mûnling abusing elkoar. Leare dat it is goed om mûnling
misbrûk & sil dat dwaan letter yn it libben. In ûnberne bleatsteld oan sjocht mem foarearst fysyk sear
troch heit. SHE nij-berne sille letter yn it libben ferneare fysyk misbrûk troch HE. HE new born sil
tinke it is goed om te sear SHE. In ûnberne bleatsteld oan sjocht mem drinken, it smoken fan mei
help fan gedachten feroarjen fan stoffen. Dizze nije berne giet om sûnens saken & hiel alle
gedachten te wurden in addict.

Garandearjen ûnberne & pasgeboren binne net bleatsteld oan alkohol, geast alte- ring stoffen,
fysyk & / of ferbaal geweld. Is de bêste bydrage oan it tefoaren kommen fan geweld. Om dit te
realisearjen Alders moatte op ûnderwiis
(Foar & ûnder opfieden) om foar te kommen dat ferslaving & misbrûk fan hokker soarte.

In mienskip libje mei & net holding
'Geweld' ferantwurding. sil ' Fermoardzje'!
Killing fan in persoan is
in bedriging foar alle Humans & in mislediging
oan 1GOD !!!

Persoan, Organization, regear hat gjin rjocht om
te KILL!
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ûnberne
Ûnberne minsklike begjinne wenje by konsepsje.

Opfetting is as de SHE aai obligaasjes mei de HE
sperma. Nea is in minske tichter by being GOD like dan
op dit momint. In wûnder fan de skepping.

Geweld tsjin de sûnder begjin. Is geweld tsjin de ûnberne, human- soarte & misledigjend 1GOD
. Hurting in ûnberne is in misdriuw. Accidental Hurt: MS / R3 Moedwillige Hurt: MS / R4

Killing in ûnberne is in misdriuw. Accidental killing: MS / R5 Moedwillige killing is in
'Utfiering' gefolch yn dźrmei (Abort) swangerskip:
MS / R7 Der binne 2 soarten Abortus: legalized (Ymmorele wet) & yllegale (krimineel) .

Legalized (Ymmorele wet) slachting of ûnberne. Politikus fan meitsje im- morele Law. Iepenbier-administrators
(Rjochters) , Medyske persoanlike & priv- ate oannimmers (Ynhierd killers) útfiere ymmorele
Law. Al dizze 'Killers' wurde ferfolge: MS / R7

Yllegaal, korrupte psychopaat. Medyske persoanlike, privee oannimmers, organisaasjes &
yndividuen offerje in ûnberne minsklik. Al dizze wurde ferfolge: MS / R7

Mum wêrom hasto my deadzje?

Ik woe libje & Love You!
MOAT DWAAN :
Slute del 'Abortus-Clinics.
Prosecute eigeners, operators & personiel, MS / R7 ! Wetten meie moatte wurde antydatearre. Gjin
skuldich moatte ûntkommen Rheumatologie!

Legalized (Ymmorele wet) Ôfbrutsen Ends! Ymmorele wet giet net troch.

Eltse regear dat skept of lit Abortus wurdt ferfongen & al is it syn leden krije MS / R7 !

Bidde! Freegje 1GOD ta it hâlden abortionist ferantwurding yn Life & hjirneimels!

Skamte> skou> abortionist
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Abortionist memmen. Binne unfit memmen. Se los Alle rjochten oan harren bern (NO
KONTAKT) .

Protect bern út abortionist !!!!!!!
ZERO tolerânsje oan Abortus
BERN
Newborn oant 14 jier, in Child. In Smack mei de iepen hân troch âlder is goed
opfieden. Smacking troch non-âlder is geweld. MS / R2
Beating in bern troch de âlden of oaren is geweld, MS / R3. Mei help fan in foarwerp (Riem, stok,
wapen ..) op in bern is in oanfal (Net sels definsje) ,

MS / R4. Molesting fan in bern, MS / R5. Mating mei in bern is in serieuze misdie, MS
/ R7.
Killing een Kind is in misdriuw. Accidental killing: MS / R5 Sels ferdigening:

MS / R3 Moedwillige, plande killing (eksekúsje) : MS / R7
Bern wurdt sear troch unprovoked húsdier, pet eigner is belêste

MS / R3 Bern wurdt fermoarde troch unprovoked húsdier. Pet eigener wurdt
ferfolge, pet wurdt ferneatige MS / R4 Bern wurdt sear troch terge pet, bern wurdt
reprimanded. Gjin aksje nommen tsjin pet eigner. Bern wurdt fermoarde troch
uitgelokt húsdier. Pet is ferneatige, eigner wurdt net ferfolge.

Bern wurdt sear troch unprovoked húsdier. Animal eigner wurdt
ferfolge, MS / R3 Bern wurdt fermoarde troch unprovoked húsdier.
Húsdier wurdt ferneatige eigener wurdt ferfolge, MS / R4 Bern wurdt
sear troch terge húsdier, bern wurdt reprimanded. Gjin aksje nommen
tsjin húsdier eigner. Bern wurdt fermoarde troch terge húsdier. Húsdier
wurdt ferneatige eigner wurdt net ferfolge.

Unprovoked wyld bist hurts of deadet bern. Bist wurdt ferneatige. Tergjen
wylde bist hurts bern. Bern wurdt reprimanded. Wylde bist is lit
gean. Tergjen wylde bist deadet bern. Wyld bist wurdt ferneatige.
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Bern (0-7) jierren commits geweld (Mishanneling, moard, fandalisme) : Bern wurdt reprimanded,
âlders & ûnderwizers opliede kin. Alden betelje folsleine skeafergoeding .

bern ( 8-14) jierren commits geweld:
Hurt fan oaren, MS / R3 ( sels ferdigening MS / R1) .

Hurts mei help fan in foarwerp (Riem, stok, wapen ..) MS / R4 ( sels ferdigening MS / R2) lange
Hurt (Repeat, marteling) , MS / R5.

Hurt syn Pet, húsdier, Wild beest, MS / R2 .
Hurts Pet, húsdier, Wild dier, mei help fan in foarwerp (Riem, stok, wapen ..) MS / R3 . Pro-hie
langstme Hurt (Repeat, marteling) MS / R4 .
Kill fan oaren, MS / R7 ( accident, sels definsje MS / R4) .

Kill syn Pet, húsdier, Wild beest, MS / R5 ( accident, sels
definsje MS / R3) .

Geweld tsjin foarwerpen (fandalisme) , MS / R4 ( âlden betelje

kompensaasje) .

Noat! Teenage Shire Rehab R1-7 jildt.
Bern wurdt tastien om watch geweld (Kontakt sport, striid sport, oare geweld
entertainment, gewelddiedich video ..) persoan wêrmei bern te watch geweld wurdt
ferfolge, MS / R2. Bern partisipearret yn kontakt sport, striid sport & spilet fûle video & / of
oare gewelddiedich games. Persoan wêrmei bern om mei te dwaan & / of spyljen geweld
krijt MS /
R3. Bern wurdt jûn wapens, boartersguod of echte. Persoan jaan & / of sjen hoe't te brûken
boartersguod wapen, wurdt ferfolge MS / R4. Persoan jaan & / of showing hoe te brûken echte
wapen, wurdt ferfolge MS / R7.

Elk lid fan 'e mienskip hat in sivyl & morele plicht te beskermjen elts bern yn de
mienskip fan' Geweld '!

JEUGD
Jeugd a SHE 15 oant 17 jier, in HE 15 oant 18 jier. In Smack mei de iepen hân troch in
âlder is goed opfieden. Smacking troch net âlder is geweld. MS / R2
Beating in Jeugd troch âlden of oaren is geweld, MS / R3. Mei help fan in foarwerp (Riem,
stok, wapen ..) op in Jeugd is in oanfal (Útsein, sels definsje) , MS / R4. Molesting fan in
Jeugd is in misdie MS / R4. mating
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tusken Jeugd is in misdie, MS / R3. A SHE getting swier fanwege dizze misdie, Jeugd
ferantwurding, MS / R4. Folwoeksene mating mei in Jeugd is in misdie, MS / R5. A SHE
getting swier fanwege dizze misdie, Adult krijt, MS / R6.
Killing in Jeugd is in misdriuw. Accidental killing: MS / R5 Sels ferdigening:

MS / R3 Moedwillige, plande killing (eksekúsje) : MS / R7
Jeugd wurdt sear troch unprovoked húsdier, pet eigner is belêste
MS / R3 Jeugd wurdt fermoarde troch unprovoked húsdier. Pet wurdt ferneatige
eigener wurdt ferfolge, MS / R4. Jeugd wurdt sear troch terge pet, Jeugd wurdt
ûnderrjocht fia MS / R1. Gjin aksje nommen tsjin pet eigner. Jeugd wurdt fermoarde
troch uitgelokt húsdier. Pet wurdt ferneatige eigner wurdt net ferfolge.

Jeugd wurdt sear troch unprovoked húsdier. Húsdier eigner wurdt
ferfolge, MS / R3. Jeugd wurdt fermoarde troch unprovoked húsdier.
Húsdier wurdt delset eigener wurdt ferfolge, MS / R4. Jeugd wurdt sear
troch terge húsdier, Jeugd wurdt oplieding, MS / R1.
Gjin aksje nommen tsjin húsdier & eigner.
Jeugd wurdt fermoarde troch terge húsdier. Húsdier wurdt delset
eigner wurdt net ferfolge.
Unprovoked wyld bist hurts of deadet Jeugd. Bist wurdt ferneatige. Tergjen
wylde bist hurts Jeugd. Jeugd wurdt reprimanded. Wylde bist is lit
gean. Tergjen wylde bist deadet Jeugd. Wyld bist wurdt delset.

Jeugd commits geweld:
Hurt fan oaren, MS / R3 ( sels ferdigening MS / R1) .

Hurts mei help fan in foarwerp (Riem, stok, wapen ..) MS / R4 ( sels ferdigening MS / R2) lange
Hurt (Repeat, marteling) , MS / R5.

Hurt syn Pet, húsdier, Wild beest, MS / R3 .
Hurts Pet, húsdier, Wild dier, mei help fan in foarwerp (Riem, stok, wapen ..) MS / R4 . lange
Hurt (Repeat, marteling) MS / R5 .
Kill fan oaren, MS / R7 ( accident, sels definsje MS / R4) .

Kill syn Pet, húsdier, Wild beest, MS / R6 ( accident, sels
definsje MS / R3) .

Geweld tsjin foarwerpen (fandalisme) , MS / R5 ( âlden betelje ½
kompensaasje, jeugd tanket oare ½) .
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Noat! Juvenile Shire / Provinsjale Rehab R1-7 jildt.
Jeugd is tastien om te watch geweld (Kontakt sport, striid sport, gewelddiedich video ..) . Persoan
dy't mooglik makket jeugd te watch geweld krijt MS /
R3. Jeugd partisipearret yn kontakt sport, striid sport & spilet fûle video & / of oare
gewelddiedich-games. Persoan dy't mooglik makket Jeugd om mei te dwaan & / of play geweld
wurdt ferfolge, MS / R4. Jeugd wurdt jûn wapens, boartersguod of echte. Persoan jaan & / of
showing hoe te brûken boartersguod wapen, wurdt ferfolge MS / R6. Persoan jaan & / of showing
hoe te brûken echte wapen, wurdt ferfolge MS / R7.

Folwoeksen
Folwoeksene a SHE 18 oant 63 jier, in HE 19 oant 63 jier.

Hurting in Adult is geweld, MS / R3.
Mei help fan in foarwerp (Riem, stok, wapen ..) is in mishanneling, MS / R4.

Molesting fan in Adult is in misdie MS / R3.
Mating sûnder tastimming is in misdie (Koalsied) , MS / R4.

Adult mating, breaching 'Hillich matrimony kontrakt' is in misdie
(Oerhoer, emosjonele oantaasting) , MS / R4 ( gjin bern) R5 ( bern) .
IN dults mating sûnder in 'Holy matrimony kontrakt' of 'Companion Contract', binne te
behannele wurde as de 'jiskefet' oft se binne.

Killing in Adult in misdie. Sels ferdigening: MS / R3 Accidental killing: MS
/ R5 ( Sûnens) . Moedwillige, plande killing (eksekúsje) : MS / R7
Adult wurdt sear troch unprovoked húsdier, pet eigner krijt MS / R3

Adult wurdt fermoarde troch unprovoked húsdier. Pet wurdt delset eigener krijt, MS
/ R4. Adult wurdt sear troch terge pet, adult wurdt ûnderrjocht fia MS / R1. Gjin
aksje nommen tsjin pet eigner. Adult wurdt fermoarde troch uitgelokt húsdier.
Pet wurdt delset eigner wurdt net ferfolge. Adult is kremearre.

Adult wurdt sear troch unprovoked húsdier. Animal eigner krijt MS / R3.
Adult wurdt fermoarde troch unprovoked húsdier. Húsdier wurdt
delset eigener krijt MS / R4 Adult wurdt sear troch terge húsdier,
adult wurdt oplieding, MS / R1 Gjin aksje nommen tsjin bist of
eigner. Adult wurdt fermoarde troch terge húsdier. Animal wurdt
delset. Eigner is net yn rekken brocht. Adult is kremearre.

6

1GOD syn Wet-Ferhat Manifest Lyk as biskreaun stiet it scil wêze!

14.12.2.1 N-At-m www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe bewarder Guardians

Unprovoked wyld bist hurts of deadet Adult. Bist wurdt ferneatige.
Tergjen wylde bist hurts Adult. Adult wurdt oplieding fia MS / R1.
Wylde bist is lit gean. Tergjen wylde bist deadet Adult. Wyld bist wurdt ferneatige. Adult
is kremearre.

Adult commits geweld:
Hurt fan oaren, MS / R4. Hurts mei help fan in foarwerp (Riem, stok, wapen ..)

MS / R5. lange Hurt (Repeat, marteling) , MS / R6.
Hurt syn Pet, húsdier, Wild beest, MS / R3. Hurts Pet, Dom- descolÂÂoc dier, Wild dier,
mei help fan in foarwerp (Riem, stok, wapen ..) MS /
R4. lange Hurt (Repeat, marteling) of Pet, Húsdier, Wild beest, MS / R5.

Kill fan oaren, MS / R7 ( selsferdigening MS / R4) . Kill syn Pet, húsdier, Wild beest, MS / R6
( net fan tapassing Vet, Butcher, Ranger) .
Geweld tsjin foarwerpen (fandalisme) , MS / R4 ( beleanning fan skeafergoeding) .

Noat! Adult Shire / Provinsjale Rehab R1-7 jildt.
Folwoeksen is net to watch & / of spyljen geweld (Kontakt sport, striid-sport, gewelddiedich
spultsjes, gewelddiedich video. .) Shire slút alle fasiliteiten dy't sjen litte of tastean te dwaan oan
geweld. Advertearders, inisjatyfnimmers, sponsors fan geweld sport, fertier, spultsjes, ... binne
sletten & ferfolge, MS

/ R7 . Violent spultsjes, video binne wiske, gewist, fersnippere, troch Shire sûnder
kompensaasje.
Privee eigendom fan wapens einen. Partikulier eigendom wapens (Echte,
replika, speelgoed) wurde konfiskearre sûnder kompensaasje &
fernield.

Yllegale eigendom fan wapens (Echte, replika) is in bedriging
foar de mienskip, in misdie, MS / R7.

Senior
Senior a SHE 63 jier +, in HE 63 jier +. Folwoeksen regels jilde foar Senioarenseizoen slachtoffers &
dieders.

Gangs
2 of mear persoanen (Bern, jongerein, folwoeksene, senior) getting tegearre te begean
geweld binne in binde. Gang geweld is leffe, in bedriging foar de mienskip. Gang leden
binne skuldich troch feriening (Meidwaan, watching, net dêr) .
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Sear dwaan (Mei of sûnder wapen) in slachtoffer is in misdie: pet, húsdier, wyld bist, MS
/ R5 foar eltse Gang lid. Bern, jongerein, folwoeksene, senior, MS / R6 foar eltse Gang
lid.

Killing (Mei of sûnder wapen) in slachtoffer is in misdie: pet, húsdier, wyld bist, MS / R6
foar eltse Gang lid. Bern, jongerein, folwoeksene, senior, MS / R7 foar eltse Gang lid.

Geweld tsjin foarwerpen (fandalisme) , MS / R4 ( beleanning fan skeafergoeding)

jildt foar elke Gang Member (Skuldich by feriening) .

pesten
Aggressively abusing, ûnferbidliks, de baas op oaren is pesten.
Súksesfolle pesten wurdt in repedative ferslaving. pesten
(Emosjonele oantaasting) begjint mei intimitation & kinne evolve yn mishanneling.

Bully is meastal hinne harsels mei net tafallige lefferts. Se wurde in binde. Bully
& gang wurden skuldich troch feriening.
Indimidation, MS / R1 . bedrigings, MS / R2 . Hurt of killing , yndividuele bern / jongere / Adult /
Senioarenwedstriid . Gang regels jilde.

Ferfiere
Bully s operearjend ferfier (Loft, lân, see) :
Burnout, snijen ôf, sturt gating, wheelies, ekstra lûd, MS / R1 +
vehicle & lisinsje wurde impounded foar 1 moanne.

Speeding, racing, MS / R2 + vehicle & lisinsje wurde impounded foar 2 moanne.

sandwiched (Vehicles reizgje oan eltse kant, hindering slachtoffer út feroarjen leanen
of turning) , MS / R3 + fehikel (Crushed) & Looses alle ferfier Lizenzen foar 10 jier.

Hostaged (Sandwiched + reauwen foaroan & back) , MS / R3 + fehikel
(Crushed) & Looses alle ferfier Lizenzen foar 10 jier.
Twongen of dyk: MS / R 3+ fehikel (Crushed) looses lisinsje for ever.
Immen wurdt sear, MS / R 4 + vehicle (Crushed) looses lisinsje for ever.
Immen wurdt fermoarde , MS / R 5 + vehicle (Crushed) looses lisinsje for ever.

Ferfier mei Bullbar is in wapen. Hege prestaasjes ferfier is in wapen. SUV ferfier is in
wapen. Wapen regels jilde.
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Behavior / Mind feroarjen fan stoffen
Alkohol relatearre geweld, MS wurdt ferdûbele (X2) .

Behavior / Mind feroarjen fan kruiden & / of stoffen / drugs relatearre geweld, MS wurdt
trebled (X3) .

Beide alcohol + Behavior / Mind feroarjen fan kruiden & of stoffen drugs
MS wurdt fermannichfâldige mei fiif (X5) .

Contact Sports
Contact Sports oanmoedigje narjen (Intimidate) , ferwûnings (Crippling, ferstjerren) ,
Thuggishness & Crime (Mishanneling, killing) . Professional Contact Sports ek stimulearje
falsk spul (Betting, erkenning, titel, trophy) , commercialism (All auteursrjochtlik beskerme
produkten) , Lichem & tinken altering stof misbrûk (Moatte winne, Peer druk, sponsors) .
Contact Sports wurde ferdield tusken team & yndividuele eveneminten.

Noat! Gjin wapens wurde brûkt.

Contact Sports is entertainment, wedstriden, elitêr der is mar 1
winner. Kompetitive, elitêr skept apartheid. In winner wurdt gedoucht
mei wurk, hearlikheid, prizen, jild, wurdt grutste (falsk) , oanbeaën (Reservearre
foar allinnich 1GOD) . lossere (S) is (Binne) booed, misledige, sward at,
spuide at, pelted mei afval, friendless & shunned. Professional Contact
Sports commercialism

(Betting, media, eigners, sponsors) binne korrupt & kriminele.
Contact Sports ein.

Contact Sports nedich doel build ynfrastruktuer & fasiliteiten,
fergrieme mienskip middels & meitsjen mienskip (lange termyn) skuld.
Dy foarsjennings binne Energy wasters & Polluters. Se wurde
ûnder brûkt & hege yn ûnderhâld kosten. Se meitsje garbage
(In soad) , Ferkear gaos (fersmoarging) & Ôffal Police tiid.

Team Contact-Sports:
Football: Amerikaanske (Gridiron) , australian (Aussie regels) , Gaelic, Rugby League,
Rugby Union, ...

Hockey: Bal, Field, Ice, Inline, Polo, Roller, Street, ~ Lacrosse
Hânbal ~ Wettersport ~
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Yndividuele Contact-Sports:
Boxing: Bokse, Bare Knuckle, Kick, MUSTI-yuddha, Street-fjochterij, ...
Martial Arts: Ju-Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...
wrestling: Wrakseljen, Sumo, ...
Contact-Sports brûke fysike ynfloed force tefoaren of ynsidinteel.
Dit resultearret yn pine, ferwûnings, soms crippling of dea. Being
plande makket se in misdie, 'Ynplande Assault' MS / R4 As de
ferwûne dies, 'Ynplande Killing' MS / R7 . Team leden, Coach
binne skuldich troch feriening.

Bad-Media, bad-Schools & bad-Ouders set up Contact Sport dielnimmers (Bully 's,
Thug s dy't Brutalize elkoar) as rollmodels oan bern & Juveniles. As gefolch bern &
Juveniles tinke is it goed om te Bully, sear of ferwûne oaren. It gebrûk & artikel fan
'geweld' begjint mei Contact-Sports. Non-geweld betsjut,

'NO Contact-Sports'.
Contact-Sport wurde brûkt troch Profiteering Media, Sponsors om te advertearjen & merk
foar ferslaving: Alkohol, Gokken, Winkelen, Smoking, fast-food, Gadgets ... Gokken, drug
misbrûk & egoïstysk elitêr Athletes liede ta falsk spul & korrupsje. Reklame & marketing
liede ta eksploitaasje fan gullible.

Fans / Taskôgers dy't genietsje watching pesten, brutalization, thuggery pine, wûnen slaan,
dea ... Binne Sick !!! Se sille ek genietsje jo & dyn famylje lije, hâlden dúdlik fen hjarren. Mei it
each op it rjocht betingst dizze fans sille wurden gewelddiedich, se leauwe geweld tsjin oaren
is akseptabel.

Oerheid dy't mooglik makket Kontakt Sport wurdt oansprutsen, ferfongen. Oerheid dy't sette de
mienskip yn skulden te fasilitearjen Kontakt Sport wurde holden oanspraaklik mei harren
oanspraken & privee fermogen en werombetelje dit skulden! Betting, Media & Sponsors wurde
Shunned. Being skuldich oan misdieden (Assault, Killing ..) troch it befoarderjen & better wurdt fan
kriminaliteit, wurde ferfolge! Privee eigendom fan Kontakt Sports giet net troch alle oanspraken &
besittings wurde konfiskearre sûnder fergoeding!
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Ûnderwizers binne te lizzen oan harren gelearden dy't Kontakt Sport combatants binne gjin rol
modellen. Dy combatants binne Bullies, thugs, misdiedigers, .. se wurde Shunned. Opfieders
dy't tastean of stimulearje gelearden mei te dwaan by Contact-Sport binne fuortsmiten fan
Underwiis.
Se binne ek oanspraaklik foar eventuele skea Kenners ûntfange.

Âlden útlizze oan harren bern dy't Kontakt Sport combatants binne gjin rolemodels &
binne Shunned. Âlden dy't tastean of stimulearje harren bern om mei te dwaan by
Contact Sport binne ferantwurde. Âlden binne te reeducated. Âlden reoffend, los de
bern.

ZERO tolerânsje te CONTACT SPORT
Fight - Sports
Fjochtsje (Striid) Sport Entertainment is in wedstriidsport kontakt sport. 2 of
mear combatants fjochtsje elkoar yn Simulated of echte bestriding.
Combatants meie wurde wapene. Combat hat it doel fan misledigje,
mutilating & / of deadzjen fan in minske as ferdivedaasje foar
demintearjende fans.
Simulated of echte bestriding entertainment wurdt
presintearre troch sike minsken & holden troch
sike minsken. Eltse persoan genietsje minsken
sear of fermoarde moat psychiatrysk help.

Fight-technyken: Archery , Bare Knuckle boxing , Slachfjild-Sports, Boxing,
Skermje, Jiu-Jitsu, Karate, Kendo, Kenpo, Kickboxing, Kung Fu, Iron-fûst, Martial
Arts, Louwes & Traditional Martial Arts, Muay Thai, Shoot- fjochterij, Shooting,
Stick-Fighting, Sword -fighting, Taekwondo, ... Fight-wapens:

Ax, Bow, Brass-knokkels, Crossbow, bûgde-swurd, Dagger, bewurkje, Foil, Mace,
Nunchakus, Pistol, Rifle, Sabre, koarte-swurd, Shotgun, Stick, Straight-swurd, tekko,
Tiger-claw, ...
Slachfjild Sport is de bestriding fan entertainment bedriuw ynspirearre troch de gewelddiedige video
game Franchises. It hat as doel om te deadzjen. Dit entertainment is firtuele mar net echt. Om wolle
deadzjen in oare persoan is net moralistysk.
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Skou dizze entertainment. End Battlefield Sports. End gewelddiedich fideospultsjes.

Fjochtsje (striid) Sport wurde SHUNNED & ticht.

Alle Fight-Sport Training & Event poadia wurde sloopt & nij brûkt
(Cluster wenten, SmeC, Market-Gardens ..)
Fight-Sport combatants wurde SHUNNED & harren records wiske. Âlden binne te lizzen
oan harren bern dy't Fight Sport combatants binne gjin rol modellen & wurde SHUNNED.

Ûnderwizers binne te lizzen oan harren gelearden dy't Fight Sport combatants binne
gjin rol modellen & wurde SHUNNED. Oerheid dy't stipet Fight (Striid) Sport
Entertainment wurdt ferfongen & ferfolge MS / R7
Fjochtsje (Striid) Sport Entertainment Advertearders 'inisjatyfnimmers & Sponsors
binne te SHUNNED & ferfolge, MS / R7 !!!

ZERO tolerânsje om te fjochtsjen SPORTS
Digital entertainment
Digitale geweld is in bedriging foar slop, impressionable koppen. Brain wassen dizze
geasten te akseptearjen geweld numbing harren gewisse.

Digitale geweld is net akseptabel omdat it stimulearret eigentlike geweld.

Digitale geweld part fan Digital Entertainment (Games, films, video, opslach, TV ...) produksje
eintsjes. Besteande copy 's binne wiske, gewist, fersnippere, .. Digital geweld produsinten,
skriuwers, regisseurs, animators, akteurs, marketeers, winkellju wurde ferfolge, MS / R7. tillevyzjestasjons

12

1GOD syn Wet-Ferhat Manifest Lyk as biskreaun stiet it scil wêze!

14.12.2.1 N-At-m www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe bewarder Guardians

Ynternet sites dy't sjen litte 'Violent' entertainment los harren rydbewiis & wurde sletten.

wapens
allinnich Eksterne (Militêr) & Ynterne (Wetbewarring) Government Security binne tastien te
hawwen of brûk wapens. Jaan & / of ferkeapjen fan wapens oan net Government ynklusyf
privee feiligens, boargers, gunclubs, jagers, pistolclubs, gewear ferienings, .. is in
bedriging foar de mienskip, in misdie, MS / R7.

Guon minsken hawwe wapens, omdat se fan doel te brûken se. Oare minsken hawwe wapens te
intimidate mar net fan plan om te brûke se kwea & deadzjen. Beide bedarje mei help fan harren
wapen moat in situaasje ûntstien, eangst, lilkens, útdaging, .. Yn situaasjes lykas dat sy koenen
net brûke wapens as hy net wiene beskikber. It besit fan of it hawwen fan in wapen & gebrûk fan it
te fend fan in driigjende of waarnommen oanfal is net selsferdigening. It is willfull geweld (Hurt, kill) ,
Noaten 'Rheumatologie'.

Eltse foarwerp brûkt om sear of deadzjen minsken, bisten,
wildlife, ... is in wapen. Wapens wurde yndield yn dyjingen dy't
loslitte in projektyl (Pylk, kûgel, dart, pellets ..) & dy (Bile, club,
mes ..) dat net.
In grutte bedriging foar de mienskip binne
Knife Fetishists & Gun Freaks.

Se binne te disarmed & caged,
MS / R7.
Mes Fetishists kinne net ferlitte thús sûnder wat skerp & pointy.
Harren redenen foar it ferfieren fan in wapen: control, eangst, Peer druk, macht,
beskerming, sels definsje, te krije respekt. In Knife fetisjist is folle mear kâns om yn
stutsen doe't wapene. Mes Fetishists binne in mienskip-bedriging, MS / R7.

Gun freaks kin net libje sûnder wittenskip dat se hawwe in gewear. Harren
redenen foar it ferfieren fan in wapen: control, eangst, Peer druk,
macht, beskerming, sels definsje, te krije respekt. In Gun freak is
folle mear kâns te krijen sjitgat doe't wapene. Gun Freaks binne de
grutste mienskip bedriging. Stribje se, ûntwapenje se, koai se, MS / R7.
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Gun clubs, pistol klups, gewear ferienings, jacht Fekansjewennings, .. binne stillein. Harren
munysje, wapens, binne ferneatige luts, ranges wurde sloopt. Leden, administrators,
meiwurkers, krije MS / R7.
Oerheid dy't mooglik makket gun freaks harren klups & ferieningslibben wurdt ferfongen. Alle
leden fan dat regear wurde ferfongen & ferfolge,
MS / R7. Grûnwetten dy't tastean gun freaks wurde nij skreaun mei help fan de 'Wet-Ferhat
Manifest'.

GJIN TOLERÂNSJE nei
GUN freaks & mes Weasels
Wetbewarring
(Cops, Marshall, plysje, Sentinel, Sheriff)
Wetbewarring (LE) is Independent, Ûndersykje, Gids, Protect & ôftwinge. De mienskip
ferwachtsje wetshandhavingsinstanties sûnder wifkjen te setten harren sûnens & libben yn
gefaar. Law-Hanthavenjen ferwachtsje mienskip stipe & respekt.

Hurting an LE wurknimmer is in misdie, MS / R5.
Mei help fan in foarwerp (Riem, stok, wapen ..) is in mishanneling, MS / R6.

accidental killing (Sûnens) MS / R5.
moedwillige killing (Moard, útfiering) : MS / R7
LE wurknimmer wurdt sear troch unprovoked húsdier, pet-eigener wurdt ferfolge, MS / R3
LE wurknimmer wurdt fermoarde troch unprovo- Ked húsdier. Pet wurdt ferneatige
eigener wurdt ferfolge, MS / R4.

LE wurknimmer wurdt sear troch terge pet, LE wurknimmer wurdt oplieding & set
oan 'e ein fan seniority . Gjin aksje nommen tsjin pet eigner. LE wurknimmer wurdt
fermoarde troch uitgelokt húsdier. Pet wurdt ferneatige eigner wurdt net ferfolge.

LE wurknimmer wurdt sear troch unprovoked húsdier.
Animal eigner wurdt ferfolge, MS / R3. LE wurknimmer wurdt fermoarde
troch unprovoked húsdier. Animal wurdt delset eigener wurdt ferfolge, MS
/ R4. LE wurknimmer wurdt sear troch terge húsdier, LE wurknimmer
wurdt oplieding & set oan 'e ein fan seniority . Gjin aksje nommen tsjin
húsdier & eigner. LE wurknimmer wurdt fermoarde troch terge
húsdier. Húsdier is
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put down eigner wurdt net ferfolge.
Unprovoked wyld bist hurts of deadet LE wurknimmer.
Bist wurdt ferneatige. Tergjen wylde bist hurts LE wurknimmer. Employee
wurdt oplieding & set oan 'e ein fan seniority. Wylde bist is lit gean. Tergjen
wylde bist deadet LE wurknimmer. Bist wurdt ferneatige.

LE wurknimmer commits geweld:
Hurt fan oaren is ûnearvolle ôffierd, MS / R4. Hurts mei help fan in foarwerp (Riem,
stok, wapen) is ûnearvolle ôffierd, MS / R5.
lange Hurt (Repeat, marteling) is ûnearvolle ôffierd, MS / R6
LE wurknimmer hurts oaren yn sels definsje, krijt councilling. Mei help fan oermjittige krêft
oardere om ôf te treden.

Hurt syn Pet, húsdier, Wild beest, is ûnearvolle ôffierd, MS / R3. Hurts Pet, húsdier, Wild
dier, mei help fan in foarwerp (Riem, stok, wapen ..) is ûnearvolle ôffierd, MS / R4.
lange Hurt (Repeat, marteling) fan Pet, húsdier, Wild beest, MS / R5. moedwillige kills Pet,
húsdier (Sûnder eigners tastimming) , Wyld bist (Is gjin Ranger) , MS / R6

Geweld tsjin foarwerpen (fandalisme) , ûnearvolle ôffierd, MS /
R4 ( pays skeafergoeding)

Kill fan oaren, is ûnearvolle ûntslein, & ferfolge, MS / R7.
Killer Cops fail te beskermjen mienskip. Harren excuse fan kommer. Der is gjin plak foar
lefferts, killers yn wetshandhavingsinstanties. Oaren dy't beskermje se, MS / R7. LE
meiwurkers dy't beskermje Killer Cops binne skuldich troch feriening MS / R7
Noat! Adult Shire / Provinsjale Rehab R1-7 jildt.

GJIN TOLERÂNSJE nei KILLER Cops !!!
Victims fan MISDIE -Bea Betinkingsdei 2.4.7. Dear 1GOD , Skepper fan de
moaiste Universe Jo meast humble trou bewarder-Guardian (1 st namme) freget om
gemak it harspit & pine fan slachtoffers fan misdriuwen Help slachtoffers fan Crime krije
Justice & skeafergoeding
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Ik ûnthjitte te helpen straffe kriminaliteit unending Freegje dat Evil
wurdt straft yn Life & hjirneimels Foar de Glorie 1GOD & de Goede fan
humankind
Dit gebed is keppele oan slachtoffers fan Crime Day (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Eltse bewarder Guardian mienskip is in 'buertprevinsje Mienskip'
stypjen lokale wetshandhavingsinstanties. Observearjen, it
opnimmen, rapportaazje, help law-hanthaveningsbelied! Hat
mooglik te meitsjen sivile arrestaasjes. It is dyn mienskip keep it
feilich foar dyn famylje, ...

Regear
Torture fan minsken & bisten is Evil, Anti 1GOD , net akseptabel. Dochs in soad
oerheden instigate of tastean dit te barren. Populêr by Sina, US, Syrje .. Oerheid dy't
tastean marteling wurde ferfongen & elkenien envolved wurdt ferfolge, MS / R6 .

Killing (Útfierende) as straf is net akseptabel! In soad oerheden instigate of tastean dit te
barren. Populêr by Sina, Japan, US, Yndoneezje, Iran, Syrje, .. Killing (Assassination) is in
part fan Amerikaanske bûtenlânsk belied. Ruslân assassinates politike tsjinstanners.

Oerheid dy't tastean killing wurde ferfongen & elkenien envolved wurdt ferfolge, MS / R7
.
China, US, ... instigate sivile Wars as ûnderdiel fan frjemde-belied. Dizze bedriging foar
freedsume coexistence, is Evil, Anti- 1GOD, net akseptabel. Lannen mei dit belied, harren
regear wurdt ferfongen & alle Government leden oansprutsen, MS / R7 .

Militêr
Militêre is te beskermjen mienskip fan eksterne bedriging. Militêre is net it aggressor mar
'ferdigener'. Militêre is te nimmen finzenen. Killing is om te foarkommen wurde by alle kosten.
Knockout wapens wurde brûkt. Military dy't bewege tsjin harren eigen befolking binne Terrorists. MS
/ R7 Military mei help fan in preemtive staking of binne 1 st om in ynfal wurden:

WAR - kriminelen : MS / R7 .
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Officers & NCO s (Non Kommisje Officer) binne lieders dy't sjen litte morele, sivile &
profesjonele liederskip. Soldaten folgje oarders. Officers & NCO s dy't folgje blyn oarders
binne unfit te wêzen lieders & wurde degradearre ta soldaat.

Officers & NCO s dy't folgje oarders & gebrûk Wapens: fan massa destruct- ion, Mass
killing, massa miljeuskea; útfiere minsken, finzenen; torture minsken, finzenen; binne
misdiedigers, se binne ôffierd, MS / R7 . Officers & NCO s dy't nimme militêre aksje tsjin
harren eigen befolking binne Terrorists, dy't binne ôffierd,
MS / R7 . Officers & NCO syn dy't gear te wurkjen mei in Invader / besetter binne ferrieders, MS /
R7 . Officers & NCO s dy't deadzje in unarmed oanfaller west of sivyl binne Evil lefferts, MS / R7.

Mei help Wapens fan massa moard, mei help fan wapens fan massa ferneatiging, mei help
Wapens fan massa miljeuskea binne allegear oarlochsmisdieden!

Alle boppesteande wapens produksje einiget. Stockpiles & produksje fasiliteiten binne
ferneatige & recycled foar freedsume doelen. Wittenskippers dy't ûntwikkelje dizze
wapens wurde ferfolge, MS / R7 . In oerheid dy't stockpiles & / of brûkt of driget te brûken
dizze wapens is ferfongen & ferfolge, MS / R7 . Elke persoan of organisaasje profiting út
dizze wapens wurdt ferfolge, MS / R7 .

Victims fan OARLOCH -Bea Betinkingsdei 3.4.7. Dear 1GOD , Skepper fan
de moaiste Universe Jo meast humble trou bewarder-Guardian (1 st namme) belooft
te helpen & krije Mienskip help foar slachtoffers fan War freget om gemak it fertriet
& pine fan de slachtoffers fan de Twadde ik wik helpe ferfolgjen War-kriminelen
Freegje dat ynfallen wurde ôfskaft Foar de Glorie 1GOD & de Goede fan humankind

Dit gebed is keppele oan slachtoffers fan War Day (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Frede
The Noarsk (Nobel) Frede wurdt takend oan 'e persoan dy't ... scil hawwe dien de
measte of de bêste wurk foar bruorskip tusken folken, foar it ôfskaffen of ferminderjen
fan steande legers & foar it oanhâlden & promoasje fan frede kongres. Se bekroand mei
de priis nei Amerikaanske presidint Barack Obama.
obama (Assassin, invader, bewenner kriichshear, wrâlden leading terroristyske)

de meast aktive terrorist stjoert syn 'CIA-Drones' te terrorize, sear & deadzje boargers (Bern,
memmen, heiten & âlderein) yn 'Afghanistan, Irak, Libië, Pakistan, Somalië, Jemen, ... Hy
stjoere Etiopyske, Kenyan troepen om in ynfal Somalië, de CIA is terrorizing boargers &
way ûnrêst, begûn Syryske boargeroarloch besiket te ôfsetten keazen Govern- ment, ...

Obama stipet Israel syn oarloch-misdieden klinke, Moardoanslaggen, genoside fan de Palestinen.
Hy stipet Saudi Arabian oarloch-misdieden klinke, Moardoanslaggen, genoside fan Yemini, ... Obama
neamt syn US Special-Forces Assassins "Heroes". Assassin 's binne psychotic leffe Killers dy't
nedich prose- cuting as docht' Obama ' MS / R7 .

Troch it takennen Obama de Frede-priis it Noarsk syn bliken dat dizze priis is
unehrenhaft, in nep. Ein fan it bidroch, NO MORE FAKE Frede! prosecute Obama
MS / R7 . !

Frede is in abstrakt.
Geweld is de bedriging.
Halte, 'Geweld', begjinne thús!
Condoning Geweld yn hûs, yn it ûnderwiis, yn entertainment, op it wurk, yn 'e mienskip,
binne net allinnich in bedriging foar dizze generaasje, folgjende generaasje mar kommende
generaasjes. Bern binne te rapportearjen âlden dy't condone Geweld yn hûs, yn it ûnderwiis,
yn entertainment, op it wurk, yn 'e mienskip, te ferneatigjen harren Bernesintrum It takomst. Âlden
hold ferantwurding, wiskje politisy dy't tastean of binne ferantwurdlik fan: Condoning geweld
yn thús, op it wurk, yn it ûnderwiis, en
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entertainment, yn 'e mienskip, politisy krije: MS / R7

1000 's fan de jierren fan Evil komme ta in ein.
WÊS GOED punish EVIL

Ein
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