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Tidak ada Konsep Kekerasan
KEKERASAN ADALAH TIDAK PERNAH SOLUSI

Kustodian Wali ' Konsep Kekerasan' upaya untuk mengubah orang dari menjadi
ancaman bagi orang lain & masyarakat. Ke non-kekerasan 'Kustodian' dari 1GOD ini kreasi!
Menjadi 'Non kekerasan' dimulai di rumah termasuk teman-teman tetangga &
masyarakat.
Kekerasan dimulai dengan yang belum lahir. lingkungan kekerasan di-masih ensity prop- kekerasan
selama sisa hidup. Kecenderungan untuk kekerasan perlu pemicu untuk mengubah kekerasan. pemicu: Alkohol,
kemarahan, olahraga memerlukan kontak, ketakutan, melawan-olahraga, kebodohan, penghinaan,
kurangnya empati, mengubah pikiran substansi, peer-tekanan, provokasi, kekerasan video, video game
kekerasan, ...

Sebuah terkena belum lahir dengan ibu & ayah verbal menyalahgunakan sama lain. Belajar bahwa tidak
apa-apa untuk lisan penyalahgunaan & akan melakukannya di kemudian hari. Sebuah belum lahir terkena
bungkam secara fisik terluka oleh ayah. SHE baru lahir akan di kemudian hari bertahan kekerasan fisik oleh HE.
Ia baru lahir akan berpikir itu baik-baik saja menyakiti SHE. Sebuah belum lahir terkena bungkam minum,
merokok menggunakan zat mengubah pikiran. Ini baru lahir akan memiliki masalah kesehatan & sangat
mungkin untuk menjadi seorang pecandu.

Memastikan belum lahir & bayi tidak terkena alkohol, pikiran zat cincin alte-, fisik & /
atau pelecehan verbal. Adalah kontribusi terbaik untuk mencegah kekerasan. Untuk
mencapai Orangtua ini perlu dididik
(Sebelum & selama orangtua) untuk menghindari kecanduan & penyalahgunaan apapun.
Sebuah komunitas yang hidup dengan & tidak
memegang bertanggung jawab 'Kekerasan'. akan ' Membunuh'!

Membunuh seseorang

ancaman bagi semua Manusia &
menghina 1GOD !!!

Orang, Organisasi, Pemerintah tidak memiliki hak untuk
MEMBUNUH!
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yg belum lahir
Belum lahir manusia mulai hidup pada saat pembuahan.

Konsepsi adalah ketika obligasi telur SHE dengan sperma HE. Tidak
pernah merupakan manusia lebih dekat untuk menjadi ALLAH seperti
itu pada saat ini. Sebuah keajaiban penciptaan.

Kekerasan terhadap Unborn. Apakah kekerasan terhadap Unborn, jenis-manusia & menghina 1GOD . Menyakiti
seorang Unborn adalah kejahatan. sakit disengaja: NONA / R3 sakit yang disengaja: NONA / R4

Membunuh Unborn adalah kejahatan. pembunuhan disengaja: NONA / R5 pembunuhan yang disengaja adalah
'Eksekusi' sehingga mengakhiri (menggugurkan) kehamilan:

NONA / R7 Ada 2 jenis Aborsi: dilegalisir (Hukum bermoral) & liar (pidana) .

disahkan (Hukum bermoral) pembantaian yang belum lahir. Politisi membuat Hukum moral yang im-. Public-administrator
(Hakim) , Priv- pribadi & Pengobatan makan kontraktor (Menyewa pembunuh) menerapkan Hukum
bermoral. Semua ini 'Killers' yang dituntut: NONA / R7

Ilegal, pidana korupsi. medis, kontraktor swasta, organisasi & individu menyembelih
manusia yang belum lahir. Semua ini dituntut: NONA / R7

Mum kenapa kau membunuhku?

Aku ingin hidup & cinta kamu!
HARUS DILAKUKAN :

Menutup 'Aborsi-Klinik.
Mengadili pemilik, operator & staf, NONA / R7 ! Hukum mungkin perlu mundur. Tidak ada
BERSALAH harus melarikan diri Rehabilitasi!

disahkan (Hukum bermoral) Aborsi Berakhir! hukum bermoral dibatalkan.
Setiap Pemerintah yang menciptakan atau memungkinkan Aborsi diganti & semua anggota itu mendapatkan NONA
/ R7 !
Berdoa! Meminta 1GOD untuk meminta pertanggungjawaban aborsi dalam Kehidupan & Afterlife!

MALU> SHUN> aborsi
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ibu menggugurkan kandungan. Apakah ibu tidak layak. Mereka kehilangan semua hak untuk anak-anak mereka (NO
KONTAK) .

Melindungi anak dari aborsi !!!!!!!
ZERO TOLERANSI ke ABORSI
ANAK
Baru lahir sampai 14 tahun, anak seorang. Sebuah memukul dengan tangan terbuka oleh orang tua adalah
orangtua yang baik. Memukul dengan non-orang tua adalah kekerasan. NONA / R2
Mengalahkan seorang anak oleh orang tua atau orang lain adalah kekerasan, NONA / R3. Menggunakan obyek (Sabuk,
tongkat, senjata ..) pada anak adalah serangan (Bukan pertahanan diri) .

NONA / R4. Menganiaya seorang anak, NONA / R5. Kawin dengan anak adalah kejahatan serius, NONA
/ R7.
Membunuh anak adalah kejahatan. pembunuhan disengaja: NONA / R5 Pertahanan diri:

NONA / R3 Disengaja, pembunuhan terencana (eksekusi) : NONA / R7
Anak terluka oleh hewan peliharaan tak beralasan, pemilik hewan peliharaan dibebankan
NONA / R3 Anak dibunuh oleh hewan peliharaan tak beralasan. pemilik hewan peliharaan
yang dituntut, hewan peliharaan hancur NONA / R4 Anak terluka oleh hewan peliharaan
diprovokasi, anak ditegur. Tidak ada tindakan yang diambil terhadap pemilik hewan
peliharaan. Anak dibunuh oleh hewan peliharaan diprovokasi. Pet hancur, pemilik tidak
dituntut.

Anak terluka oleh hewan domestik tak beralasan. pemilik hewan dituntut, NONA
/ R3 Anak dibunuh oleh hewan domestik tak beralasan. hewan domestik
pemilik hancur dituntut, NONA / R4 Anak terluka oleh hewan domestik
memprovokasi, anak ditegur. Tidak ada tindakan yang diambil terhadap
pemilik hewan domestik. Anak dibunuh oleh hewan domestik
diprovokasi. hewan domestik hancur pemilik tidak dituntut.

binatang liar tak beralasan sakit atau membunuh anak. Hewan hancur. Terprovokasi
binatang buas sakit anak. Anak ditegur. satwa liar adalah membiarkan
pergi. Terprovokasi binatang buas membunuh anak. satwa liar hancur.
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Anak (0-7) tahun melakukan kekerasan (Penyerangan, pembunuhan, pengrusakan) : Anak ditegur, orang
tua & pendidik mendidik itu. Orang tua membayar kompensasi penuh .

anak ( 8-14) tahun melakukan kekerasan:
Sakit hati ini orang lain, NONA / R3 ( pertahanan diri MS / R1) .

Sakit menggunakan obyek (Sabuk, tongkat, senjata ..) NONA / R4 ( pertahanan diri MS / R2) sakit
berkepanjangan (Repeat, penyiksaan) . NONA / R5.

Pet sakit ini, hewan domestik, Wild hewan, NONA / R2 .
Menyakitkan Pet, hewan domestik, hewan liar, menggunakan obyek (Sabuk, tongkat, senjata ..) NONA / R3 . Pro-merindukan
sakit (Repeat, penyiksaan) NONA / R4 .
Bunuh ini orang lain, NONA / R7 ( kecelakaan, pertahanan diri MS / R4) .

Pet Bunuh ini, hewan domestik, Wild hewan, NONA / R5 ( kecelakaan diri
pertahanan MS / R3) .
Kekerasan terhadap benda (perusakan) . NONA / R4 ( orang tua membayar

kompensasi) .
Catatan! Remaja Shire Rehab R1-7 berlaku.
Anak diperbolehkan untuk menonton kekerasan (Olahraga kontak, bertarung olahraga, hiburan kekerasan
lainnya, kekerasan video ..) orang yang memungkinkan anak untuk menonton kekerasan dituntut, NONA / R2. Anak
berpartisipasi dalam olahraga kontak, bertarung olahraga & memutar video kekerasan & / atau game kekerasan
lainnya. Orang yang memungkinkan anak untuk berpartisipasi & / atau bermain kekerasan mendapat NONA /
R3. Anak diberi senjata, mainan atau nyata. Orang yang memberikan & / atau menunjukkan bagaimana
menggunakan senjata mainan, dituntut NONA / R4. Orang yang memberikan & / atau menunjukkan bagaimana
menggunakan senjata nyata, dituntut NONA / R7.

Setiap anggota Komunitas memiliki tugas sipil & moral untuk melindungi setiap
anak dalam masyarakat dari 'Kekerasan'!

PEMUDA
Pemuda SHE 15 sampai 17 tahun, seorang HE 15 sampai 18 tahun. Sebuah memukul dengan tangan terbuka
oleh orang tua adalah orangtua yang baik. Memukul dengan non orangtua adalah kekerasan. NONA / R2

Mengalahkan Pemuda dengan orang tua atau orang lain adalah kekerasan, NONA / R3. Menggunakan obyek (Sabuk,
tongkat, senjata ..) pada Pemuda adalah serangan (Kecuali, pertahanan diri) . NONA / R4. Menganiaya Pemuda
adalah kejahatan NONA / R4. Perkawinan
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antara Pemuda adalah kejahatan, NONA / R3. Sebuah SHE hamil karena kejahatan ini,
akuntabilitas Pemuda, NONA / R4. kawin dewasa dengan Pemuda adalah kejahatan, NONA / R5. Sebuah
SHE hamil karena kejahatan ini, Dewasa mendapat, NONA / R6.

Membunuh Pemuda adalah kejahatan. pembunuhan disengaja: NONA / R5 Pertahanan diri:

NONA / R3 Disengaja, pembunuhan terencana (eksekusi) : NONA / R7
Pemuda terluka oleh hewan peliharaan tak beralasan, pemilik hewan peliharaan dibebankan
NONA / R3 Pemuda dibunuh oleh hewan peliharaan tak beralasan. Pet hancur pemilik
dituntut, NONA / R4. Pemuda terluka oleh hewan peliharaan diprovokasi, pemuda
berpendidikan melalui NONA / R1. Tidak ada tindakan yang diambil terhadap pemilik hewan
peliharaan. Pemuda dibunuh oleh hewan peliharaan diprovokasi. Pet hancur pemilik tidak
dituntut.

Pemuda terluka oleh hewan domestik tak beralasan. pemilik hewan
domestik dituntut, NONA / R3. Pemuda dibunuh oleh hewan domestik tak
beralasan. hewan domestik meletakkan pemilik dituntut, NONA / R4. Pemuda
terluka oleh hewan Domestik diprovokasi, pemuda berpendidikan, NONA / R1.
Tidak ada tindakan yang diambil terhadap hewan Domestik & pemilik.

Pemuda dibunuh oleh hewan Domestik diprovokasi. hewan domestik
meletakkan pemilik tidak dituntut.
binatang liar tak beralasan sakit atau membunuh Pemuda. Hewan hancur. Terprovokasi
binatang buas sakit Pemuda. Pemuda ditegur. satwa liar adalah membiarkan pergi. Terprovokasi
binatang buas membunuh Pemuda. hewan liar meletakkan.

Pemuda melakukan kekerasan:
Sakit hati ini orang lain, NONA / R3 ( pertahanan diri MS / R1) .

Sakit menggunakan obyek (Sabuk, tongkat, senjata ..) NONA / R4 ( pertahanan diri MS / R2) sakit
berkepanjangan (Repeat, penyiksaan) . NONA / R5.

Pet sakit ini, hewan domestik, Wild hewan, NONA / R3 .
Menyakitkan Pet, hewan domestik, hewan liar, menggunakan obyek (Sabuk, tongkat, senjata ..) NONA / R4 . sakit
berkepanjangan (Repeat, penyiksaan) NONA / R5 .
Bunuh ini orang lain, NONA / R7 ( kecelakaan, pertahanan diri MS / R4) .

Pet Bunuh ini, hewan domestik, Wild hewan, NONA / R6 ( kecelakaan diri
pertahanan MS / R3) .

Kekerasan terhadap benda (perusakan) . NONA / R5 ( orang tua membayar ½

kompensasi, pemuda berutang lainnya ½) .
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Catatan! Juvenile Shire / Provinsi Rehab R1-7 berlaku.
Pemuda diperbolehkan untuk menonton kekerasan (Olahraga kontak, bertarung olahraga, kekerasan video ..) .
Orang yang memungkinkan remaja untuk menonton kekerasan mendapat NONA /
R3. Pemuda berpartisipasi dalam olahraga kontak, bertarung olahraga & memutar video kekerasan & / atau
kekerasan-game lainnya. Orang yang memungkinkan Pemuda untuk berpartisipasi & / atau Kekerasan bermain
dituntut, NONA / R4. Pemuda diberikan senjata, mainan atau nyata. Orang yang memberikan & / atau menunjukkan
bagaimana menggunakan senjata mainan, dituntut NONA / R6. Orang yang memberikan & / atau menunjukkan
bagaimana menggunakan senjata nyata, dituntut NONA / R7.

Dewasa
Dewasa sebuah SHE 18-63 tahun, seorang HE 19-63 tahun.

Menyakiti Dewasa ini kekerasan, NONA / R3.
Menggunakan obyek (Sabuk, tongkat, senjata ..) adalah serangan, NONA / R4.
Menganiaya sebuah Dewasa adalah kejahatan NONA / R3.
Kawin tanpa persetujuan adalah kejahatan (Memperkosa) . NONA / R4.

kawin dewasa, melanggar 'kontrak perkawinan Kudus' adalah kejahatan
(Perzinahan, serangan emosional) . NONA / R4 ( tidak ada anak) R5 ( anak-anak) .

SEBUAH dults kawin tanpa 'kontrak perkawinan Kudus' atau 'Companion Kontrak', harus
diperlakukan seperti 'Sampah' mereka.
Membunuh Dewasa kejahatan. Pertahanan diri: NONA / R3 pembunuhan disengaja: NONA
/ R5 ( Kesehatan dan Keamanan) . Disengaja, pembunuhan terencana (eksekusi) : NONA / R7
Dewasa terluka oleh hewan peliharaan tak beralasan, pemilik hewan peliharaan mendapat NONA / R3
Dewasa dibunuh oleh hewan peliharaan tak beralasan. Hewan peliharaan meletakkan
pemilik mendapat, NONA / R4. Dewasa terluka oleh hewan peliharaan diprovokasi, dewasa
berpendidikan melalui NONA / R1. Tidak ada tindakan yang diambil terhadap pemilik hewan
peliharaan. Dewasa dibunuh oleh hewan peliharaan diprovokasi. Hewan peliharaan
meletakkan pemilik tidak dituntut. Dewasa dikremasi.

Dewasa terluka oleh hewan domestik tak beralasan. pemilik hewan mendapat NONA
/ R3. Dewasa dibunuh oleh hewan domestik tak beralasan. hewan domestik
meletakkan pemilik mendapat NONA / R4 Dewasa terluka oleh hewan Domestik
diprovokasi, dewasa berpendidikan, NONA / R1 Tidak ada tindakan yang diambil
terhadap hewan atau pemilik. Dewasa dibunuh oleh hewan Domestik diprovokasi.
Hewan meletakkan. Pemilik tidak dikenakan biaya. Dewasa dikremasi.
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binatang liar tak beralasan sakit atau membunuh Dewasa. Hewan hancur.
Terprovokasi binatang buas menyakitkan Dewasa. Dewasa berpendidikan melalui NONA / R1.

satwa liar adalah membiarkan pergi. Terprovokasi binatang buas membunuh Dewasa. satwa liar hancur.
Dewasa dikremasi.

Dewasa melakukan kekerasan:
Sakit hati ini orang lain, NONA / R4. Sakit menggunakan obyek (Sabuk, tongkat, senjata ..)

NONA / R5. sakit berkepanjangan (Repeat, penyiksaan) . NONA / R6.

Pet sakit ini, hewan domestik, Wild hewan, NONA / R3. Menyakitkan Pet, hewan estic dom-, hewan
liar, menggunakan obyek (Sabuk, tongkat, senjata ..) NONA /

R4. sakit berkepanjangan (Repeat, penyiksaan) Pet, hewan domestik, Wild hewan, NONA / R5.

Bunuh ini orang lain, NONA / R7 ( membela diri MS / R4) . Pet Bunuh ini, hewan domestik, Wild
hewan, NONA / R6 ( tidak berlaku Vet, Butcher, Ranger) .

Kekerasan terhadap benda (perusakan) . NONA / R4 ( kompensasi ini) .

Catatan! Dewasa Shire / Provinsi Rehab R1-7 berlaku.
Dewasa tidak untuk menonton & / atau bermain kekerasan (Olahraga kontak, melawan-olahraga, game
kekerasan, kekerasan video. .) Shire menutup semua fasilitas yang menunjukkan atau memungkinkan untuk
berpartisipasi dalam kekerasan. Pengiklan, promotor, sponsor olahraga kekerasan, hiburan, games, ...
ditutup & dituntut, NONA

/ R7 . game kekerasan, video dihapus, dihapus, diparut, oleh Shire tanpa
kompensasi.
kepemilikan pribadi atas senjata berakhir. senjata milik pribadi (Real,
replika, mainan) disita tanpa kompensasi & hancur.
kepemilikan ilegal senjata (Real, replika) merupakan ancaman bagi
masyarakat, kejahatan, NONA / R7.

Senior
Senior SHE 63 tahun +, sebuah HE 63 tahun +. aturan dewasa berlaku untuk Senior korban &
pelaku.

Gangs
2 atau lebih individu (Anak, remaja, dewasa, tua) mendapatkan bersama-sama untuk melakukan
kekerasan adalah geng. kekerasan geng adalah pengecut, ancaman bagi masyarakat. anggota
geng bersalah oleh asosiasi (Berpartisipasi, menonton, tidak ada) .
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Menyakiti (Dengan atau tanpa senjata) korban adalah kejahatan: hewan peliharaan, hewan domestik,
satwa liar, NONA / R5 untuk setiap anggota Gang. Anak, remaja, dewasa, senior, NONA / R6 untuk setiap
anggota Gang.
Pembunuhan (Dengan atau tanpa senjata) korban adalah kejahatan: hewan peliharaan, hewan domestik,
satwa liar, NONA / R6 untuk setiap anggota Gang. Anak, remaja, dewasa, senior, NONA / R7 untuk setiap
anggota Gang.

Kekerasan terhadap benda (perusakan) . NONA / R4 ( kompensasi ini)
berlaku untuk setiap Gang Anggota (Bersalah oleh asosiasi) .

Bullying
Agresif menyalahgunakan, mengintimidasi, mendominasi orang lain adalah bullying.

intimidasi sukses menjadi kecanduan repedative. Bullying
(Serangan emosional) dimulai dengan intimitation & bisa berkembang menjadi serangan.

Bully biasanya mengelilingi diri dengan pengecut malang. Mereka menjadi
geng. Bully & geng bersalah oleh asosiasi.
Indimidation, NONA / R1 . ancaman, NONA / R2 . Menyakiti atau membunuh . individu anak / Remaja /
Dewasa / Senior . aturan Gang berlaku.

Mengangkut
transportasi operasi Bully ini (Udara, darat, laut) :

Burnout, memotong, ekor gating, wheelies, ekstra keras, NONA / R1 +

kendaraan & lisensi yang disita selama 1 bulan.
Mempercepat, balap, NONA / R2 + kendaraan & lisensi yang disita selama 2 bulan.
terjepit (Kendaraan bepergian di setiap sisi, menghalangi korban dari mengubah jalur atau
berputar) . NONA / R3 + kendaraan (Hancur) & Kehilangan semua lisensi transportasi selama 10
tahun.

disandera (Terjepit + kendaraan di depan & belakang) . NONA / R3 + kendaraan
(Hancur) & Kehilangan semua lisensi transportasi selama 10 tahun.

Paksa jalan: NONA / R 3+ kendaraan (Hancur) looses lisensi selama-lamanya.
Seseorang terluka, NONA / R 4 + kendaraan (Hancur) looses lisensi selama-lamanya.
Seseorang terbunuh . NONA / R 5 + kendaraan (Hancur) looses lisensi selama-lamanya.

Transportasi dengan bullbar adalah senjata. transportasi kinerja tinggi adalah senjata. transportasi
SUV adalah senjata. aturan senjata berlaku.
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Perilaku / Pikiran mengubah zat
kekerasan terkait alkohol, NONA dua kali lipat (X2) .
Perilaku / Pikiran mengubah tumbuhan & / atau zat / obat kekerasan terkait, NONA adalah tiga
kali lipat (X3) .

Kedua alkohol + Perilaku / Pikiran mengubah herbal & atau zat obat
NONA dikalikan dengan lima (X5) .

Hubungi Olahraga
Hubungi Olahraga mendorong intimidasi (mengancam) , cedera (Melumpuhkan, kematian) , Thuggishness
& Crime (Penyerangan, pembunuhan) . Profesional Hubungi Olahraga juga mendorong kecurangan (Taruhan,
pengakuan, judul, piala) , komersialisme (Terlalu mahal produk yang dilindungi hak cipta) , Tubuh & pikiran
penyalahgunaan zat mengubah (Harus menang, tekanan teman sebaya, sponsor) .

Hubungi Olahraga dibagi antara tim & peristiwa individu.
Catatan! Tidak ada senjata yang digunakan.

Hubungi Olahraga hiburan, kompetitif, elitis hanya ada 1 pemenang. Kompetitif,
elitis menciptakan Apartheid. Seorang pemenang adalah mandi dengan
pembantunya, kemuliaan, hadiah, uang, mengidolakan (Salah) , menyembah (Dicadangkan
untuk hanya 1GOD) . looser (S) aku s (adalah) mencemooh, menghina, disumpah
di, meludahi, dilempari sampah, sahabat & dijauhi. Profesional Hubungi
Olahraga komersialisme

(Taruhan, media, pemilik, sponsor) korup & kriminal. Hubungi
Olahraga end.
Hubungi Sports perlu tujuan membangun infrastruktur & fasilitas,
membuang-buang sumber daya masyarakat & menciptakan masyarakat (jangka
panjang) hutang. Fasilitas ini Energy pemboros & polusi. Mereka berada di
bawah digunakan & tinggi dalam biaya pemeliharaan. Mereka membuat
sampah
(banyak) , Kekacauan lalu lintas (polusi) & Buang waktu polisi.

Hubungi Tim-Sports:
Sepak bola: Amerika (Lapangan hijau) . Australia (Aturan Aussie) , Gaelic, Liga Rugby,
Rugby Union, ...

Hoki: Ball, Field, Ice, Inline, Polo, Roller, Street, ~ Lacrosse
Handball ~ polo air ~
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Individu Kontak-Sports:
Tinju: Tinju, buku jari Bare, Jurus, Musti-Yuddha, Jalan kebakaran, ...
Seni bela diri: Ju-Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...
Gulat: Gulat, Sumo, ...
Hubungi-Sports menggunakan kekuatan dampak fisik yang disengaja atau insidentil.
Hal ini menyebabkan rasa sakit, cedera, kadang-kadang melumpuhkan atau
kematian. Menjadi direncanakan membuat mereka kejahatan, 'Direncanakan
Assault' NONA / R4 Jika meninggal terluka, 'Direncanakan Membunuh' NONA / R7 . anggota
tim, Pelatih bersalah oleh asosiasi.

Bad-Media, Bad-Sekolah & Bad-tua memasang peserta Hubungi Sport (Bully ini, Thug ini yang
menyiksa satu sama lain) sebagai rollmodels untuk anak-anak & remaja. Akibatnya anak-anak &
remaja pikir itu baik-baik saja untuk menggertak, menyakiti atau melukai orang lain. Penggunaan &
akseptabilitas 'KEKERASAN' dimulai dengan kontak-Sports. Non-kekerasan berarti,

'NO Kontak-Sports'.
Hubungi-Sports digunakan oleh Pencatutan Media, Sponsor untuk mengiklankan & pasar untuk
kecanduan: Alkohol, Judi, Belanja, merokok, Fast-Food, Gadget ... Perjudian, penyalahgunaan
narkoba & Atlet elitis egois menyebabkan kecurangan & korupsi. Iklan & pemasaran
menyebabkan eksploitasi mudah tertipu.

Fans / Penonton yang menikmati menonton intimidasi, brutalization, nyeri premanisme, cedera, kematian ...
Apakah Sakit !!! Mereka juga akan menikmati Anda & keluarga Anda menderita, tetap jelas dari mereka. Mengingat
kondisi yang tepat Fans ini akan menjadi kekerasan, mereka percaya kekerasan terhadap orang lain dapat
diterima.

Pemerintah yang memungkinkan Hubungi Sport bertanggung jawab, diganti. Pemerintah yang
menempatkan masyarakat dalam utang untuk memfasilitasi Hubungi Sport yang bertanggung
jawab dengan hak-hak mereka & aset swasta untuk membayar utang ini! Taruhan, Media &
Sponsor yang Sengaja diabaikan. Menjadi bersalah atas kejahatan (Assault, Membunuh ..) dengan
mempromosikan & manfaat dari kejahatan, dituntut! Kepemilikan pribadi Hubungi Olahraga
dibatalkan semua hak & aset disita tanpa kompensasi!
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Pendidik untuk menjelaskan kepada ulama mereka yang Hubungi Sport kombatan tidak panutan. kombatan
ini pengganggu, preman, penjahat, .. mereka Sengaja diabaikan. Pendidik yang memungkinkan
atau mendorong para sarjana untuk berpartisipasi pada Kontak-Sport dikeluarkan dari Pendidikan.
Mereka juga bertanggung jawab atas cedera Scholars terima.
Orang tua menjelaskan kepada anak-anak mereka bahwa Hubungi Sport kombatan tidak rolemodels & yang
Sengaja diabaikan. Orang tua yang membiarkan atau mendorong anak-anak mereka untuk berpartisipasi di
Hubungi Sport tidak bertanggung jawab. Orang tua harus pendidikan ulang. Orang tua reoffend, kehilangan
anak-anak.

ZERO TOLERANSI ke HUBUNGI SPORT
Melawan - Olahraga
Pertarungan (Tempur) Olahraga Hiburan adalah olahraga kontak kompetitif. 2
atau lebih kombatan saling bertarung dalam pertempuran simulasi atau real.
Kombatan dapat dipersenjatai. Tempur memiliki tujuan melukai, memutilasi & /
atau membunuh seorang manusia sebagai hiburan bagi penggemar gila.

Simulasi atau real hiburan tempur disajikan oleh
orang-orang yang sakit & ditonton oleh orang-orang
sakit. Setiap orang menikmati orang terluka atau
terbunuh membutuhkan bantuan psikiater.

Melawan-teknik: Archery . Bare buku jari tinju . Battlefield-Olahraga, Tinju, Anggar,
Jiu-Jitsu, Karate, Kendo, Kenpo, Kickboxing, Kung Fu, Iron-tinju, Martial Arts, Mixed &
Tradisional Martial Arts, Muay Thai, pertempuran Shoot-, Shooting, Stick-Fighting,
Pedang Kebakaran, Taekwondo, ... melawan-senjata:

Kapak, Bow, Kuningan-buku jari, Crossbow, Curved-pedang, belati, Epee, Foil, Mace,
Nunchakus, Pistol, senapan, Saber, Short-pedang, Shotgun, Stick, Straight-pedang, Tekko,
Tiger-cakar, ...
Battlefield Olahraga adalah bisnis hiburan tempur terinspirasi oleh waralaba video game kekerasan.
Itu bertujuan untuk membunuh. hiburan ini adalah virtual tetapi tidak nyata. Untuk ingin membunuh
orang lain adalah tidak bermoral.
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Menghindari hiburan ini. End Olahraga Battlefield. End video game kekerasan.

Pertarungan (tempur) Olahraga yang dijauhi & ditutup.

Semua tempat Melawan-Sport Training & Kegiatan dibongkar & daur ulang

(Cluster rumah, SMEC, Pasar-Gardens ..)
Melawan-Sport kombatan dijauhi & catatan mereka dihapus. Orang tua untuk
menjelaskan kepada anak-anak mereka yang Melawan kombatan Sport tidak panutan
& dijauhi.

Pendidik untuk menjelaskan kepada ulama mereka yang Melawan kombatan Sport
tidak panutan & dijauhi. Pemerintah yang mendukung Melawan (Tempur) Sport
Entertainment diganti & dituntut NONA / R7

Pertarungan (Tempur) Sport Entertainment Pengiklan Promotor & Sponsor
yang akan dijauhi & dituntut, NONA / R7 !!!

ZERO TOLERANSI ke FIGHT SPORTS
hiburan digital
Kekerasan digital merupakan ancaman bagi lemah, pikiran dipengaruhi. Otak mencuci pikiran ini
untuk menerima kekerasan mematikan hati nurani mereka.
Kekerasan digital tidak dapat diterima karena mendorong kekerasan yang sebenarnya.

Kekerasan bagian digital dari Digital Entertainment (Game, film, video, penyimpanan,
TV ...) produksi berakhir. Ada salinan ini dihapus, dihapus, diparut, .. produsen
kekerasan Digital, penulis, sutradara, animator, aktor, marketeers, pengecer dituntut, NONA
/ R7. Stasiun TV
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situs internet yang menunjukkan 'hebat' hiburan kehilangan lisensi mereka & ditutup turun.

senjata
hanya Eksternal (Militer) & internal (Penegakan hukum) Keamanan pemerintah diperbolehkan untuk
memiliki atau menggunakan senjata. Memberikan & / atau menjual senjata ke non pemerintah
termasuk keamanan swasta, sipil, gunclubs, pemburu, pistolclubs, asosiasi senapan, .. adalah
ancaman bagi masyarakat, kejahatan, NONA / R7.

Beberapa orang memiliki senjata karena mereka berencana untuk menggunakannya. Orang lain memiliki
senjata untuk mengintimidasi tapi tidak berencana untuk menggunakannya untuk menyakiti & membunuh. Keduanya
akhirnya menggunakan senjata mereka harus situasi timbul, takut, marah, provokasi, .. Dalam situasi seperti ini
mereka tidak bisa menggunakan senjata jika non yang tersedia. Memiliki atau memiliki senjata &
menggunakannya untuk menangkis serangan dekat atau dirasakan tidak membela diri. Hal ini kekerasan dibuat
tidak (Sakit, kill) , Membutuhkan 'Rehabilitasi'.

Setiap objek yang digunakan untuk menyakiti atau membunuh manusia, hewan,
satwa liar, ... adalah senjata. Senjata diklasifikasikan menjadi orang-orang yang
melepaskan proyektil (Panah, peluru, panah, pelet ..) & mereka (Kapak, klub, pisau
..) yang tidak.

Sebuah ancaman besar bagi masyarakat adalah
Knife fetishists & aneh Gun.

Mereka harus dilucuti & dikurung,
NONA / R7.

fetishists pisau tidak bisa meninggalkan rumah tanpa sesuatu yang tajam & runcing.
alasan mereka untuk membawa senjata: kontrol, ketakutan, tekanan teman sebaya, kekuasaan, perlindungan,
pembelaan diri, untuk mendapatkan rasa hormat. Sebuah fetishist Knife jauh lebih mungkin untuk mendapatkan
ditusuk ketika bersenjata. fetishists pisau adalah komunitas-ancaman, NONA / R7.

aneh Gun tidak bisa hidup tanpa mengetahui bahwa mereka memiliki senjata. alasan
mereka untuk membawa senjata: kontrol, ketakutan, tekanan teman sebaya,
kekuasaan, perlindungan, pembelaan diri, untuk mendapatkan rasa hormat. Sebuah
aneh Gun jauh lebih mungkin untuk mendapatkan ditembak ketika bersenjata. Gun
aneh adalah ancaman masyarakat terbesar. Mengejar mereka, melucuti senjata
mereka, kandang mereka, NONA / R7.
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klub Gun, klub pistol, asosiasi senapan, berburu pondok-pondok, .. yang ditutup. amunisi
mereka, senjata, dihancurkan, rentang menembak dibongkar. Anggota, administrator,
karyawan, dapatkan NONA / R7.

Pemerintah yang memungkinkan senjata aneh klub mereka & asosiasi diganti. Semua
anggota pemerintah yang diganti & dituntut,
NONA / R7. Konstitusi yang memungkinkan orang-orang aneh senjata yang ditulis ulang menggunakan
'Hukum-Pemberi Manifest'.

TANPA TOLERANSI untuk

GUN aneh & fetishists KNIFE
Penegakan hukum
(Polisi, Marshall, Polisi, Sentinel, Sheriff)
Penegakan hukum (LE) adalah Independen, Selidiki, Panduan, Lindungi & Menegakkan. Masyarakat
berharap Penegakan Hukum tanpa ragu-ragu untuk menempatkan kesehatan mereka & hidup beresiko. Hukum-Penegakan
mengharapkan dukungan masyarakat & hormat.

Menyakiti seorang karyawan LE adalah kejahatan, NONA / R5.
Menggunakan obyek (Sabuk, tongkat, senjata ..) adalah serangan, NONA / R6.

pembunuhan disengaja (Kesehatan dan Keamanan) NONA / R5.

pembunuhan yang disengaja (Pembunuhan, eksekusi) : NONA / R7
karyawan LE terluka oleh hewan peliharaan tak beralasan, hewan peliharaan-pemilik
dituntut, NONA / R3 karyawan LE dibunuh oleh hewan peliharaan ked unprovo-. Pet
hancur pemilik dituntut, NONA / R4.
karyawan LE terluka oleh hewan peliharaan diprovokasi, LE karyawan dididik &
menempatkan pada akhir senioritas . Tidak ada tindakan yang diambil terhadap pemilik
hewan peliharaan. karyawan LE dibunuh oleh hewan peliharaan diprovokasi. Pet hancur
pemilik tidak dituntut.

karyawan LE terluka oleh hewan domestik tak beralasan.
pemilik hewan dituntut, NONA / R3. karyawan LE dibunuh oleh hewan
domestik tak beralasan. Hewan meletakkan pemilik dituntut, NONA / R4. karyawan
LE terluka oleh hewan Domestik diprovokasi, LE karyawan dididik &
menempatkan pada akhir senioritas . Tidak ada tindakan yang diambil
terhadap hewan Domestik & pemilik. karyawan LE dibunuh oleh hewan
Domestik diprovokasi. hewan domestik
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meletakkan pemilik tidak dituntut.
binatang liar tak beralasan sakit atau membunuh LE karyawan.

Hewan hancur. Terprovokasi binatang buas sakit LE karyawan. Karyawan
dididik & menempatkan pada akhir senioritas. satwa liar adalah membiarkan
pergi. Terprovokasi binatang buas membunuh LE karyawan. Hewan hancur.

LE karyawan melakukan kekerasan:
Sakit hati ini orang lain adalah tidak terhormat habis, NONA / R4. Sakit menggunakan obyek (Sabuk,
tongkat, senjata) adalah tidak terhormat habis, NONA / R5.
sakit berkepanjangan (Repeat, penyiksaan) adalah tidak terhormat habis, NONA / R6
LE karyawan menyakitkan orang lain dalam membela diri, mendapat councilling. Menggunakan kekuatan
yang berlebihan diperintahkan untuk mengundurkan diri.

Sakit Pet, hewan domestik, Wild hewan, adalah tidak terhormat habis, NONA / R3. Menyakitkan Pet,
hewan domestik, hewan liar, menggunakan obyek (Sabuk, tongkat, senjata ..) adalah tidak
terhormat habis, NONA / R4.

sakit berkepanjangan (Repeat, penyiksaan) Pet, hewan domestik, Wild hewan, NONA / R5. membunuh
disengaja Pet, hewan Domestik (Tanpa izin pemilik) , Binatang buas (Tidak Ranger a) . NONA / R6

Kekerasan terhadap benda (perusakan) . terhormat habis, NONA /
R4 ( membayar kompensasi)

Bunuh ini orang lain, adalah tidak terhormat habis, & dituntut, NONA / R7.

Pembunuh Polisi gagal melindungi masyarakat. Alasan mereka fearfulness. Tidak ada tempat
untuk pengecut, pembunuh di Penegakan Hukum. Orang lain yang melindungi mereka, NONA / R7. karyawan
LE yang melindungi Pembunuh Polisi bersalah oleh asosiasi NONA / R7

Catatan! Dewasa Shire / Provinsi Rehab R1-7 berlaku.

TANPA TOLERANSI untuk KILLER COPS !!!
KORBAN dari KEJAHATAN -Doa Hari peringatan 2.4.7. sayang 1GOD . Pencipta Alam
Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Meminta
untuk meringankan penderitaan & rasa sakit Korban Kejahatan Bantuan Korban Kejahatan
mendapatkan Justice & kompensasi
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Saya berjanji untuk membantu menghukum tanpa henti kejahatan Tanyakan bahwa
Kejahatan dihukum dalam Kehidupan & Afterlife Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik dari
Manusia

Doa ini digunakan pada Korban Kejahatan Day (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Setiap komunitas Kustodian Guardian adalah mendukung
Penegakan Hukum lokal 'Neighborhood Watch Komunitas'. Mengamati,
merekam, melaporkan, membantu penegak hukum! Mungkin harus
melakukan penangkapan warga sipil. Ini komunitas Anda tetap aman
untuk keluarga Anda, ...

Pemerintah
Penyiksaan manusia & hewan Evil, Anti 1GOD . tidak dapat diterima. Namun banyak pemerintah
menghasut atau membiarkan hal ini terjadi. Populer dengan China, AS, Suriah .. Pemerintah yang
memungkinkan penyiksaan diganti & semua orang envolved dituntut, NONA / R6 .

Pembunuhan (Mengeksekusi) sebagai hukuman tidak dapat diterima! Banyak pemerintah menghasut
atau membiarkan hal ini terjadi. Populer dengan China, Jepang, AS, Indonesia, Iran, Suriah, ..
Membunuh (pembunuhan) merupakan bagian dari kebijakan luar negeri AS. Rusia assassinates lawan
politik.

Pemerintah yang memungkinkan pembunuhan diganti & semua orang envolved dituntut, NONA /
R7 .
China, AS, ... menghasut sipil-perang sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Ancaman ini untuk hidup
berdampingan secara damai, adalah Evil, Anti 1GOD, tidak dapat diterima. Negara-negara dengan kebijakan ini,
Pemerintah mereka diganti & semua anggota Pemerintah bertanggung jawab, NONA / R7 .

Militer
Militer adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman eksternal. Militer tidak agresor tapi
'Defender'. Militer adalah untuk mengambil tawanan. Membunuh adalah harus dihindari di semua biaya.
senjata Knockout digunakan. Militer yang bergerak terhadap penduduk mereka sendiri Teroris. NONA / R7
Militer menggunakan pemogokan preemtive atau 1 st untuk menyerang menjadi:

PERANG - PENJAHAT : NONA / R7 .
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Petugas & bintara ini (Komisi Petugas Non) adalah pemimpin yang menunjukkan kepemimpinan moral, sipil &
profesional. Tentara mengikuti perintah. Petugas & bintara yang mengikuti secara membabi buta perintah tidak
layak untuk menjadi pemimpin & yang diturunkan untuk tentara.

Petugas & bintara yang mengikuti perintah & penggunaan Senjata: ion destruct- massal,
pembunuhan massal, Kerusakan lingkungan massa; mengeksekusi orang, tahanan; penyiksaan
orang, tahanan; yang penjahat, mereka dibuang, NONA / R7 . Petugas & bintara yang mengambil
tindakan militer terhadap penduduk mereka sendiri Teroris, yang dibuang,
NONA / R7 . Petugas & bintara yang berkolaborasi dengan Invader / yang menduduki adalah Pengkhianat, NONA
/ R7 . Petugas & bintara yang membunuh pejuang bersenjata atau sipil adalah pengecut Evil, NONA / R7.

Menggunakan Senjata pembunuhan massal, menggunakan Senjata pemusnah massal, menggunakan
Senjata kerusakan lingkungan massal semua Kejahatan Perang!

Semua produksi senjata di atas berakhir. Timbunan & fasilitas produksi yang hancur & daur ulang
untuk tujuan damai. Para ilmuwan yang mengembangkan senjata-senjata ini dituntut, NONA / R7 . Sebuah
Pemerintah bahwa stok & / atau menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata ini
tidak diganti & dituntut, NONA / R7 . Setiap individu atau organisasi keuntungan dari senjata-senjata
ini dituntut, NONA / R7 .

KORBAN dari PERANG -Doa Hari peringatan 3.4.7. sayang 1GOD . Pencipta Alam
Semesta paling rendah hati yang setia kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Janji
untuk membantu & mendapatkan bantuan Komunitas Korban Perang Minta untuk
meringankan kesedihan & rasa sakit Korban Perang Saya berjanji untuk membantu
mengadili Perang-penjahat Tanyakan bahwa Invasi dihapuskan Untuk Kemuliaan 1GOD & Baik
dari Manusia

Doa ini digunakan pada Korban Perang Hari (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Perdamaian
Norwegia (Nobel) Hadiah Perdamaian harus diberikan kepada orang yang ... akan telah melakukan
sebagian besar atau karya terbaik untuk persaudaraan antara bangsa-bangsa, untuk penghapusan
atau pengurangan tentara berdiri & bagi penyelenggaraan & promosi kongres perdamaian. Mereka
dianugerahi Hadiah untuk Presiden AS Barack Obama.

Obama (Assasin, penjajah, penjajah panglima perang, dunia teroris terkemuka)

teroris paling aktif mengirimkan nya 'CIA-Drones' untuk meneror, menyakiti & membunuh warga
sipil (Anak-anak, ibu, ayah & lansia) di 'Afghanistan, Irak, Libya, Pakistan, Somalia, Yaman, ... Dia
mengirim Ethiopia, pasukan Kenya menyerbu Somalia, CIA meneror warga sipil & menghasut
kerusuhan, memulai perang sipil Suriah berusaha menggulingkan terpilih pemerin- ment, ...

Obama mendukung kejahatan perang Israel, pembunuhan, genosida warga Palestina. Dia
mendukung Saudi Arabian kejahatan perang, pembunuhan, genosida Yemini, ... Obama
menyebut nya US Special-Angkatan Assassins "Heroes". Assassin adalah Killers pengecut
psikotik yang perlu cuting prose- seperti halnya 'Obama' NONA / R7 .

Dengan memberi Obama Perdamaian-Prize Norwegia menunjukkan bahwa hadiah ini adalah
penipu, palsu. Mengakhiri penipuan, NO MORE PALSU PERDAMAIAN PRIZE! Tuntut Obama NONA
/ R7 . !

Perdamaian adalah abstrak.

Kekerasan adalah ancaman.
Berhenti, 'Kekerasan', mulai dari rumah!
Memaafkan Kekerasan di rumah, selama pendidikan, hiburan, di tempat kerja, di masyarakat, tidak
hanya ancaman bagi generasi ini, generasi berikutnya tetapi generasi yang akan datang. Anak-anak
melaporkan orang tua yang membiarkan Kekerasan di rumah, selama pendidikan, hiburan, di tempat
kerja, di masyarakat, menghancurkan masa depan Childrens mereka. Orang tua memegang
akuntabel, menghapus politisi yang memungkinkan atau bertanggung jawab dari: memaafkan
kekerasan di rumah, di tempat kerja, selama pendidikan, di

18

1GOD Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus!
14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali

hiburan, di masyarakat, politisi mendapatkan: NONA/ R7

1000 dari tahun jahat datang ke Akhir.
BE bAIK MENGHUKUM EVIL

Akhir
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