1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians

Không Khái niệm bạo lực
BẠO LỰC LÀ KHÔNG BAO GIỜ MỘT GIẢI PHÁP

Ngân hàng giám sát Guardians ' Khái niệm bạo lực' nỗ lực để biến người từ một mối
đe dọa cho người khác & cộng đồng. Vào một tổ chức phi bạo lực 'giám sát' của 1GOD
của sáng tạo! Là 'Không bạo lực' bắt đầu ở nhà bao gồm bạn bè hàng xóm và cộng
đồng.
Bạo lực bắt đầu với nhi. môi trường xung quanh bạo lực trong vẫn còn là một ensity prop- đến
bạo lực đối với phần còn lại của cuộc sống. Các xu hướng bạo lực cần một kích hoạt để trở thành
bạo lực. Gây nên: Rượu, giận dữ, thể thao contact-, sợ hãi, chống-thể thao, sự thiếu hiểu biết, sỉ
nhục, thiếu sự đồng cảm, chất tâm thay đổi, peer-áp, khiêu khích, video bạo lực, bạo lực video trò
chơi, ...

Một bị lộ nhi với mẹ & cha lăng mạ nhau. Tìm hiểu rằng nó không quan trọng để được chửi bới & sẽ
làm như vậy sau này trong cuộc sống. Một nhi tiếp xúc với mẹ được thể chất bị tổn thương bởi người
cha. SHE mới sinh sẽ sau này trong cuộc sống chịu đựng sự lạm dụng về thể chất bởi HE. HE mới
sinh sẽ nghĩ không sao làm tổn thương SHE. Một nhi tiếp xúc với mẹ uống rượu, hút thuốc lá sử
dụng tâm làm thay đổi chất. Đây mới sinh sẽ có những vấn đề sức khỏe & rất có khả năng trở thành
một người nghiện.

Đảm bảo trẻ sơ sinh chưa sinh & không được tiếp xúc với rượu, đầu óc chất vòng alte-, vật lý
& / hoặc lạm dụng bằng lời nói. Là sự đóng góp tốt nhất để ngăn chặn bạo lực. Để đạt được
phụ huynh này cần được giáo dục

(Trước & trong cha mẹ) để tránh nghiện & lạm dụng bất cứ loại nào.
Một cộng đồng sống chung với & không giữ
trách nhiệm 'Bạo lực'. Sẽ ' Giết chết'!

Giết chết một người
một mối đe dọa cho tất cả con người và một
sự xúc phạm đến 1GOD !!!

Người, Tổ chức, Chính phủ không có quyền
GIẾT!
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chưa chào đời
Nhi con người bắt đầu sống ở thai.
Conception là khi trái phiếu trứng SHE với tinh trùng HE. Không bao giờ
là một con người gần gũi hơn để trở thành THƯỢNG ĐẾ như sau đó tại
thời điểm này. Một điều kỳ diệu của tạo vật.

Bạo lực đối với các Unborn. Là bạo lực đối với các Unborn, loại do con người & sỉ nhục 1GOD . Làm
tổn thương một Unborn là một tội ác. tổn thương do tai nạn: CÔ / R3 tổn thương cố ý: CÔ / R4

Giết chết một Unborn là một tội ác. giết người tình cờ: CÔ / R5 giết người có chủ ý là một
'Thực hiện' dẫn đến chấm dứt (Hủy bỏ) mang thai:

CÔ / R7 Có 2 loại Phá thai: hợp pháp hóa (Luật vô đạo đức) & bất hợp pháp (Hình sự) .

hợp pháp hóa (Luật vô đạo đức) giết mổ nhi. Chính trị gia của tạo Luật đạo đức im-. Công-quản
trị (ban giám khảo) , Y tế priv- cá nhân & nhà thầu ăn (Kẻ giết người thuê) thực hiện Luật
vô đạo đức. Tất cả những 'Killers' đang bị truy tố: CÔ / R7

Bất hợp pháp, tội phạm tham nhũng. cá nhân y tế, nhà thầu tư nhân, các tổ chức và cá
nhân giết mổ một con người trong bụng. Tất cả những bị truy tố: CÔ / R7

Mẹ tại sao bạn giết tôi?
Tôi muốn sống & Love You!
PHẢI - DO:
Đóng cửa 'Phá thai-Phòng khám.
Truy tố chủ sở hữu, các nhà khai thác & nhân viên, CÔ / R7 ! Pháp luật có thể cần phải được tính trở lại.
Không GUILTY phải thoát Phục hồi chức năng!

hợp pháp hóa (Luật vô đạo đức) Phá thai kết thúc! luật vô đạo đức bị hủy.
Bất kỳ Chính phủ tạo ra hoặc cho phép phá thai được thay thế và tất cả các thành viên của nó có được CÔ
/ R7 !
Hãy cầu nguyện! Hỏi 1GOD tổ chức chịu trách nhiệm việc phá thai trong cuộc sống & Afterlife!

XẤU HỔ> SHUN> phá thai
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bà mẹ phá thai. Là những người mẹ không thích hợp. Họ mất tất cả các quyền đối với con cái (KHÔNG CÓ
LIÊN LẠC) .

Bảo vệ trẻ em khỏi việc phá thai !!!!!!!
Không khoan nhượng để PHÁ THAI
ĐỨA TRẺ
Trẻ sơ sinh đến 14 năm, một trẻ em. Một cú đập bằng tay mở bởi mẹ là cha mẹ tốt. Smacking
bởi phi cha mẹ là bạo lực. CÔ / R2
Đập một đứa trẻ bởi cha mẹ hoặc những người khác là bạo lực, CÔ / R3. Sử dụng một đối tượng (Vành đai, cây gậy,
vũ khí ..) trên một đứa trẻ là một cuộc tấn công (Không tự vệ) ,
CÔ / R4. Lạm dụng tình dục của một đứa trẻ, CÔ / R5. Giao phối với một đứa trẻ là một tội ác nghiêm trọng,
CÔ / R7.

Giết chết một trẻ em là một tội ác. giết người tình cờ: CÔ / R5 Tự vệ:
CÔ / R3 Cố ý, lên kế hoạch giết người (chấp hành) : CÔ / R7
Đứa trẻ đang bị tổn thương bởi vật nuôi vô cớ, chủ sở hữu vật nuôi được sạc

CÔ / R3 Trẻ em bị giết bởi con vật cưng vô cớ. chủ sở hữu vật nuôi bị khởi tố, vật nuôi bị phá
hủy CÔ / R4 Đứa trẻ đang bị tổn thương bởi vật nuôi chọc tức, đứa trẻ đang bị khiển trách.
Không có hành động thực hiện đối với chủ sở hữu vật nuôi. Trẻ em bị giết bởi con vật cưng
bị khiêu khích. Pet bị phá hủy, chủ sở hữu không bị truy tố.

Đứa trẻ đang bị tổn thương bởi vật nuôi vô cớ. chủ sở hữu động vật bị
khởi tố, CÔ / R3 Trẻ em bị giết bởi vật nuôi vô cớ. vật nuôi được chủ sở hữu
bị phá hủy bị khởi tố, CÔ / R4 Đứa trẻ đang bị tổn thương bởi kích động
vật trong nước, đứa trẻ đang bị khiển trách. Không có hành động thực
hiện đối với chủ sở hữu động vật trong nước. Trẻ em bị giết bởi kích động
vật nuôi. vật nuôi bị phá hủy chủ sở hữu không bị truy tố.

động vật hoang dã vô cớ đau hoặc giết chết đứa trẻ. Động vật bị phá hủy. Gây
động vật hoang dã đau đứa trẻ. Đứa trẻ đang bị khiển trách. động vật hoang dã
được buông ra. Gây động vật hoang dã giết chết con. động vật hoang dã bị phá
hủy.
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Đứa trẻ (0-7) năm cam kết bạo lực (Tấn công, giết người, phá hoại) : Đứa trẻ đang bị khiển trách,
cha mẹ và nhà giáo dục, giáo dục nó. Cha mẹ phải bồi thường đầy đủ .

Đứa trẻ ( 8-14) năm cam kết bạo lực:
người khác tổn thương của, CÔ / R3 ( tự vệ MS / R1) .

Hurts sử dụng một đối tượng (Vành đai, cây gậy, vũ khí ..) CÔ / R4 ( tự vệ MS / R2) đau
kéo dài (Lặp lại, tra tấn) , CÔ / R5.
Hurt của thú nuôi, động vật trong nước, Wild động vật, CÔ / R2 .
Đau Pet, động vật trong nước, động vật hoang dã, sử dụng một đối tượng (Vành đai, cây gậy, vũ khí ..) CÔ
/ R3 . tổn thương Pro-mong (Lặp lại, tra tấn) CÔ / R4 .

người khác kill của, CÔ / R7 ( tai nạn, tự vệ MS / R4) .
Kill của thú nuôi, động vật trong nước, Wild động vật, CÔ / R5 ( tai nạn, tự
quốc phòng MS / R3) .

Bạo lực đối với đối tượng (Phá hoại) , CÔ / R4 ( cha mẹ trả
đền bù) .
Chú thích! Teenage Shire Rehab R1-7 được áp dụng.

Đứa trẻ được phép xem bạo lực (Thể thao tiếp xúc, chống thao, giải trí bạo lực khác,
video bạo lực ..) người đó cho phép trẻ em để xem bạo lực bị khởi tố, CÔ / R2. Trẻ em tham
gia vào môn thể thao tiếp xúc, thể thao chiến đấu & đóng video bạo lực & / hoặc các trò
chơi bạo lực khác. Người đó cho phép trẻ tham gia và / hoặc chơi bạo lực được CÔ /
R3. Trẻ em được đưa ra vũ khí, đồ chơi hay thật. Người đưa ra & / hoặc hiển thị cách sử
dụng vũ khí đồ chơi, bị khởi tố CÔ / R4. Người đưa ra & / hoặc hiển thị cách sử dụng vũ khí
thực, bị khởi tố CÔ / R7.

Mỗi thành viên của Cộng đồng có trách nhiệm dân sự & tinh thần để bảo vệ mọi
trẻ em trong cộng đồng từ 'Bạo lực'!

THIẾU NIÊN
Thanh niên một SHE 15 đến 17 năm, một HE 15 đến 18 năm. Một cú đập bằng tay mở
bởi cha mẹ là cha mẹ tốt. Smacking bởi phi cha mẹ là bạo lực. CÔ / R2
Đánh đập một thanh niên do cha mẹ hoặc người khác là bạo lực, CÔ / R3. Sử dụng một đối tượng (Vành đai,
cây gậy, vũ khí ..) trên một thanh niên là một cuộc tấn công (Ngoại trừ, tự vệ) , CÔ / R4. Gạ gẫm của một thanh
niên là một tội ác CÔ / R4. giao phối
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giữa thanh niên là một tội ác, CÔ / R3. Một SHE có thai vì tội phạm này, Thanh niên trách nhiệm
giải trình, CÔ / R4. giao phối dành cho người lớn với một thanh niên là một tội ác, CÔ / R5. Một
SHE có thai vì tội ác này, dành cho người lớn được, CÔ / R6.

Giết chết một thanh niên là một tội ác. giết người tình cờ: CÔ / R5 Tự vệ:
CÔ / R3 Cố ý, lên kế hoạch giết người (chấp hành) : CÔ / R7
Thanh niên bị tổn thương bởi vật nuôi vô cớ, chủ sở hữu vật nuôi được sạc

CÔ / R3 Thanh niên bị giết bởi con vật cưng vô cớ. Pet bị phá hủy chủ sở hữu bị khởi tố, CÔ / R4.
Thanh niên bị tổn thương bởi vật nuôi chọc tức, thanh niên được đào tạo qua CÔ / R1. Không
có hành động thực hiện đối với chủ sở hữu vật nuôi. Thanh niên bị giết bởi con vật cưng bị
khiêu khích. Pet bị phá hủy chủ sở hữu không bị truy tố.

Thanh niên bị tổn thương bởi vật nuôi vô cớ. chủ sở hữu vật nuôi bị
khởi tố, CÔ / R3. Thanh niên bị giết bởi vật nuôi vô cớ. vật nuôi được đặt
xuống chủ sở hữu bị khởi tố, CÔ / R4. Thanh niên bị tổn thương bởi kích
động vật trong nước, thanh niên được đào tạo, CÔ / R1.
Không có hành động thực hiện đối với gia súc trong nước & chủ sở hữu.

Thanh niên bị giết bởi kích động vật trong nước. vật nuôi được đặt
xuống chủ sở hữu không bị truy tố.
động vật hoang dã vô cớ đau hoặc giết chết thanh niên. Động vật bị phá hủy. Gây động
vật hoang dã đau Youth. Thanh niên là khiển trách. động vật hoang dã được buông ra. Gây
động vật hoang dã giết chết thanh niên. động vật hoang dã được đặt xuống.

Thanh niên cam kết bạo lực:
người khác tổn thương của, CÔ / R3 ( tự vệ MS / R1) .

Hurts sử dụng một đối tượng (Vành đai, cây gậy, vũ khí ..) CÔ / R4 ( tự vệ MS / R2) đau
kéo dài (Lặp lại, tra tấn) , CÔ / R5.
Hurt của thú nuôi, động vật trong nước, Wild động vật, CÔ / R3 .

Đau Pet, động vật trong nước, động vật hoang dã, sử dụng một đối tượng (Vành đai, cây gậy, vũ khí
..) CÔ / R4 . đau kéo dài (Lặp lại, tra tấn) CÔ / R5 .

người khác kill của, CÔ / R7 ( tai nạn, tự vệ MS / R4) .
Kill của thú nuôi, động vật trong nước, Wild động vật, CÔ / R6 ( tai nạn, tự
quốc phòng MS / R3) .

Bạo lực đối với đối tượng (Phá hoại) , CÔ / R5 ( cha mẹ trả ½
bồi thường, thanh niên nợ khác ½) .
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Chú thích! Vị Thành Niên Shire / tỉnh Rehab R1-7 được áp dụng.

Thanh niên được phép xem bạo lực (Thể thao tiếp xúc, đấu tranh thể thao, video bạo lực ..) .
Người đó cho phép trẻ xem bạo lực được CÔ /
R3. Thanh niên tham gia vào môn thể thao tiếp xúc, chống thao & đóng video bạo lực & / hoặc
bạo lực-trò chơi khác. Người đó cho phép thanh niên tham gia và / hoặc bạo lực chơi bị khởi tố,
CÔ / R4. Thanh niên được đưa ra vũ khí, đồ chơi hay thật. Người đưa ra & / hoặc hiển thị cách
sử dụng vũ khí đồ chơi, bị khởi tố CÔ / R6. Người đưa ra & / hoặc hiển thị cách sử dụng vũ khí
thực, bị khởi tố CÔ / R7.

người lớn
Người lớn một SHE 18-63 năm, một HE 19-63 năm.
Làm tổn thương một người lớn là bạo lực, CÔ / R3.
Sử dụng một đối tượng (Vành đai, cây gậy, vũ khí ..) là một cuộc tấn công, CÔ / R4.

Gạ gẫm của một người lớn là một tội ác CÔ / R3.

Giao phối mà không có sự là một tội ác (Rape) , CÔ / R4.
giao phối dành cho người lớn, vi phạm 'hợp đồng hôn nhân Thánh' là một tội ác

(Ngoại tình, hành hung tình cảm) , CÔ / R4 ( không có con) R5 ( bọn trẻ) .
Một dults giao phối mà không có một 'hợp đồng hôn nhân Thánh' hoặc 'Đồng hành Hợp đồng',
phải được đối xử như 'Trash' họ đang có.

Giết chết một người lớn một tội ác. Tự vệ: CÔ / R3 giết người tình cờ: CÔ
/ R5 ( Sức khỏe và an toàn) . Cố ý, lên kế hoạch giết người (chấp hành) : CÔ / R7
Người lớn bị tổn thương bởi vật nuôi vô cớ, chủ sở hữu vật nuôi được CÔ / R3
Người lớn bị giết bởi con vật cưng vô cớ. Pet được đặt xuống chủ sở hữu được, CÔ / R4. Người
lớn bị tổn thương bởi vật nuôi chọc tức, người lớn phải được đào tạo qua CÔ / R1. Không có
hành động thực hiện đối với chủ sở hữu vật nuôi. Người lớn bị giết bởi con vật cưng bị khiêu
khích. Pet được đặt xuống chủ sở hữu không bị truy tố. Dành cho người lớn được hỏa táng.

Người lớn bị tổn thương bởi vật nuôi vô cớ. chủ sở hữu động vật được CÔ / R3. Người
lớn bị giết bởi vật nuôi vô cớ. vật nuôi được đặt xuống chủ sở hữu được CÔ / R4 Người
lớn bị tổn thương bởi kích động vật trong nước, người lớn phải được đào tạo, CÔ
/ R1 Không có hành động thực hiện đối với động vật hoặc chủ sở hữu. Người
lớn bị giết bởi kích động vật trong nước. Động vật được đặt xuống. Chủ đầu tư
chưa được sạc. Dành cho người lớn được hỏa táng.
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động vật hoang dã vô cớ đau hoặc giết chết dành cho người lớn. Động vật bị phá hủy.
Gây động vật hoang dã đau dành cho người lớn. Người lớn phải được đào tạo qua CÔ / R1.
động vật hoang dã được buông ra. Gây động vật hoang dã giết chết dành cho người lớn. động vật hoang dã bị phá
hủy. Dành cho người lớn được hỏa táng.

Adult cam kết bạo lực:
người khác tổn thương của, CÔ / R4. Hurts sử dụng một đối tượng (Vành đai, cây gậy, vũ khí ..)

CÔ / R5. đau kéo dài (Lặp lại, tra tấn) , CÔ / R6.
Hurt của thú nuôi, động vật trong nước, Wild động vật, CÔ / R3. Đau Pet, vật estic dom-, động vật hoang
dã, sử dụng một đối tượng (Vành đai, cây gậy, vũ khí ..) CÔ /

R4. đau kéo dài (Lặp lại, tra tấn) của vật nuôi, vật nuôi, Wild động vật, CÔ / R5.
người khác kill của, CÔ / R7 ( tự vệ MS / R4) . Kill của thú nuôi, động vật trong nước, Wild động
vật, CÔ / R6 ( không áp dụng Vet, Butcher, Ranger) .

Bạo lực đối với đối tượng (Phá hoại) , CÔ / R4 ( bồi thường tiền lương của) .

Chú thích! Adult Shire / tỉnh Rehab R1-7 áp dụng.
Người lớn không phải là để xem và / hoặc chơi bạo lực (Thể thao tiếp xúc, chống-thể thao, trò chơi
bạo lực, video bạo lực. .) Shire đóng tất cả các cơ sở vật chất mà hiển thị hoặc cho phép tham gia
vào bạo lực. Các nhà quảng cáo, quảng bá, tài trợ thể thao bạo lực, giải trí, trò chơi, ... đều đóng cửa
và bị truy tố, CÔ

/ R7 . trò chơi bạo lực, video bị xóa, xóa, xé, bởi Shire mà không bồi thường.

sở hữu tư nhân của vũ khí kết thúc. vũ khí tư nhân (Thực tế,
bản sao, đồ chơi) bị tịch thu mà không bồi thường thiệt hại và
phá hủy.
quyền sở hữu trái phép vũ khí (Thực tế, bản sao) là một mối đe dọa
cho cộng đồng, một tội ác, CÔ / R7.

Cao cấp
Senior một SHE 63 năm +, một HE 63 năm +. quy tắc dành cho người lớn áp dụng đối với các nạn nhân Senior &
thủ phạm.

Các băng nhóm
2 hoặc nhiều cá nhân (Trẻ em, thanh niên, người lớn, cao cấp) nhận được với nhau để phạm bạo lực là
một băng đảng. bạo lực băng đảng là hèn nhát, một mối đe dọa đối với cộng đồng. các thành viên
băng đảng là có tội bởi hiệp hội (Tham gia, theo dõi, không có) .
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Đau (Có hoặc không có vũ khí) một nạn nhân là một tội ác: vật nuôi, vật nuôi, động vật hoang dã, CÔ
/ R5 cho mỗi thành viên Gang. Trẻ em, thanh niên, người lớn, cao cấp, CÔ / R6 cho mỗi thành viên
Gang.
giết chết (Có hoặc không có vũ khí) một nạn nhân là một tội ác: vật nuôi, vật nuôi, động vật hoang
dã, CÔ / R6 cho mỗi thành viên Gang. Trẻ em, thanh niên, người lớn, cao cấp, CÔ / R7 cho mỗi thành
viên Gang.

Bạo lực đối với đối tượng (Phá hoại) , CÔ / R4 ( bồi thường tiền lương của)

áp dụng cho mọi thành viên Gang (Tội bởi hiệp hội) .

Bắt nạt
Tích cực lợi dụng, đáng sợ, thống trị người khác là bắt nạt.
bắt nạt thành công sẽ trở thành một chứng nghiện repedative. Bắt nạt
(Tấn công cảm xúc) bắt đầu với intimitation & có thể phát triển thành cuộc tấn công.

Bully thường được bao quanh mình với những kẻ hèn nhát không may. Họ trở thành một băng
đảng. Bully & băng đảng trở thành tội bởi hiệp hội.
Indimidation, CÔ / R1 . Các mối đe dọa, CÔ / R2 . Tổn thương hoặc giết chết , con cá nhân / vị thành niên /
người lớn / Senior . quy tắc Gang áp dụng.

Vận chuyển
phương tiện giao thông hoạt động bắt nạt của (Không khí, đất, nước biển) :

Burnout, cắt đứt, đuôi gating, wheelies, thêm ồn ào, CÔ / R1 +
xe & giấy phép đang bị tạm giữ trong vòng 1 tháng.

Đẩy, đua xe, CÔ / R2 + xe & giấy phép đang bị tạm giữ trong 2 tháng.
kẹp (Xe di chuyển trên mỗi bên, cản trở nạn nhân từ chuyển làn đường hoặc quay) , CÔ
/ R3 + xe cộ (nghiền) & Thua tất cả giấy phép vận chuyển cho 10 năm.
Hostaged (Kẹp + xe trước & sau) , CÔ / R3 + xe cộ
(nghiền) & Thua tất cả giấy phép vận chuyển cho 10 năm.
Buộc thực hiện các đường: CÔ / R 3+ xe cộ (nghiền) thua giấy phép cho bao giờ hết.

Ai đó đang bị tổn thương, CÔ / R 4 + xe (nghiền) thua giấy phép cho bao giờ hết.

Ai đó đang giết chết , CÔ / R 5 + xe (nghiền) thua giấy phép cho bao giờ hết.
Giao thông vận tải với Bullbar là một vũ khí. vận chuyển hiệu suất cao là một vũ khí. SUV giao thông
là một thứ vũ khí. quy tắc vũ khí được áp dụng.
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Hành vi / tâm làm thay đổi chất
Rượu bạo lực liên quan, CÔ được tăng gấp đôi (X2) .
Hành vi / tâm thay đổi loại thảo mộc & / hoặc các chất / thuốc bạo lực liên quan, CÔ được
tăng gấp ba (X3) .

cả hai rượu + Hành vi / tâm thay đổi loại thảo mộc & hoặc các chất ma túy

CÔ được nhân với lăm (X5) .

Liên hệ với thể thao
Liên hệ với thể thao khuyến khích bắt nạt (dọa nạt) , chấn thương (Làm tê liệt, cái chết) ,
Thuggishness & Crime (Tấn công, giết người) . Professional Liên Sports cũng khuyến khích gian lận (Cá
cược, công nhận, tiêu đề, cúp) , thương mại hóa (Overpriced sản phẩm có bản quyền) , Cơ thể &
tâm lạm dụng làm thay đổi chất (Cần phải giành chiến thắng, áp lực bạn bè, các nhà tài trợ) .

Liên hệ với thể thao được phân chia giữa đội & sự kiện cá nhân.
Chú thích! Không vũ khí được sử dụng.

Liên hệ với thể thao là giải trí, cạnh tranh, tầng lớp thượng lưu chỉ có 1
người chiến thắng. Cạnh tranh, tầng lớp thượng lưu tạo Apartheid. Một chiến
thắng được tắm rửa với giúp lễ, vinh quang, giải thưởng, tiền bạc, là thần tượng (sai)
, thờ cúng (Chỉ dành cho 1GOD) . lỏng (S) Là (Là) la ó, lăng mạ, tuyên thệ nhậm
chức tại, khạc nhổ vào mặt, ném vào thùng rác, không có bạn bè & xa lánh. Chuyên
nghiệp thương mại hóa Liên Sports
(Cá cược, phương tiện truyền thông, chủ sở hữu, các nhà tài trợ) là tham nhũng &
hình sự. Liên hệ với thể thao kết thúc.

Liên hệ với thể thao cần mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ
sở, gây lãng phí nguồn lực cộng đồng và tạo ra cộng đồng (Dài hạn) món
nợ. Những thiết bị là năng lượng lãng phí & gây ô nhiễm. Họ đang
được sử dụng & cao trong chi phí bảo trì. Họ tạo ra rác
(rất nhiều) , Hỗn loạn giao thông (sự ô nhiễm) Và thời gian cảnh sát lãng phí.

Đội Liên-Thể thao:
Bóng đá: Người Mỹ (Sân banh) , người Úc (Quy tắc Úc) , Gaelic, Rugby League,
Rugby Union, ...
Khúc côn cầu: Ball, Field, Ice, Inline, Polo, Roller, Street, ~ lối đánh quần ở bắc mỹ

Handball ~ Water polo ~
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Cá nhân Liên-Thể thao:
Quyền anh: Boxing, Bare knuckle, Kick, MUSTI-yuddha, Đường cháy, ...

Võ thuật: Ju-Jitsu, Kung Fu, Muay Tha, Taekwondo, ...
Wrestling: Wrestling, Sumo, ...
Liên hệ-Sports sử dụng vũ lực tác động vật lý cố ý hoặc ngẫu nhiên.
Điều này dẫn đến đau đớn, thương tích, đôi khi làm tê liệt hoặc tử
vong. Là kế hoạch làm cho họ một tội ác, 'Kế hoạch Hành hung' CÔ / R4
Nếu chết thương, 'Killing kế hoạch' CÔ / R7 . thành viên trong nhóm,
Huấn luyện viên là có tội bởi hiệp hội.

Bad-Media, Bad-Trường & Bad-Cha mẹ đưa lên tham gia Liên Sport (Bully của, Thug của người
hung bạo nhau) như rollmodels cho trẻ em & người chưa thành niên. Như một kết quả trẻ em &
thanh thiếu niên nghĩ rằng nó là alright bắt nạt, bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác. Việc
sử dụng & chấp nhận 'BẠO LỰC' bắt đầu với Liên-Sports. Phi bạo lực có nghĩa là,

'NO Liên-Sports'.
Liên hệ-Sports được sử dụng bởi trục lợi Media, tài trợ để quảng cáo & thị trường cho
nghiện: Rượu, cờ bạc, Mua sắm, hút thuốc, Fast-Food, Tiện ích ... Cờ bạc, lạm dụng
ma túy và vận động viên ưu tú ích kỷ dẫn đến gian lận & tham nhũng. Quảng cáo &
tiếp thị dẫn đến khai thác cả tin.

Fans / Khán giả mà thích xem bắt nạt, brutalization, đau người sát nhân, chấn thương, chết ... Bị Bệnh !!! Họ
cũng sẽ được thưởng thức bạn và gia đình của bạn phải chịu đựng, giữ rõ ràng trong số họ. Căn cứ vào
điều kiện đúng những người hâm mộ sẽ trở nên bạo lực, họ tin rằng bạo lực đối với người khác là chấp
nhận được.

Chính phủ cho phép Liên Sport được tổ chức chịu trách nhiệm, thay thế. Chính phủ mà đưa
cộng đồng vào nợ nần để tạo điều kiện Liên hệ Sport được tổ chức chịu trách nhiệm với
quyền lợi của họ và tài sản cá nhân để trả món nợ này! Cá cược, Truyền thông & tài trợ
đang xa lánh. Là tội của tội phạm (Assault, Killing ..) bằng cách thúc đẩy & hưởng lợi từ tội
phạm, bị truy tố! Quyền sở hữu tư nhân Liên hệ với thể thao bị hủy bỏ tất cả các quyền lợi
và tài sản bị tịch thu mà không bồi thường!
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Các nhà giáo dục là để giải thích cho các học giả của họ rằng chiến Liên Sport không phải là
những tấm gương. Những chiến binh là kẻ bắt nạt, côn đồ, tội phạm, .. họ đang xa lánh. Các nhà
giáo dục người cho phép hoặc khuyến khích các học giả tham gia tại Liên-Sport được loại bỏ từ
giáo dục.
Họ cũng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương tích học giả nhận.

Cha mẹ giải thích cho con cái của họ rằng chiến Liên Sport không rolemodels & đang
xa lánh. Bậc cha mẹ cho phép hoặc khuyến khích con em mình tham gia tại Liên Sport
là vô trách nhiệm. Phụ huynh phải được reeducated. Cha mẹ tái phạm, mất con.

Không khoan nhượng để LIÊN HỆ THỂ THAO
Chiến đấu - Thể Thao
Chiến đấu (Chống lại) Thể thao Giải trí là một môn thể thao tiếp xúc cạnh tranh. 2
hoặc nhiều chiến đấu với nhau trong chiến đấu mô phỏng hay thực. Chiến binh
có thể được trang bị. Combat có mục đích gây thương tích, cắt xén và / hoặc
giết chết một con người như vui chơi giải trí cho người hâm mộ điên.

Mô phỏng hoặc thực giải trí chiến đấu được thể
hiện bởi những người ốm và theo dõi bởi người
bệnh. Bất kỳ người thưởng thức người bị tổn
thương hoặc bị giết cần giúp đỡ tâm thần.

Chiến đấu-kỹ thuật: Bắn cung , đấm bốc knuckle trần , Battlefield-Sports, Quyền
anh, Đấu kiếm, Jiu-Jitsu, Karate, Kendo, Kenpo, Kickboxing, Kung Fu, sắt nắm tay,
Võ, Mixed & võ thuật cổ truyền, Muay Thái, chiến đấu Shoot-, Bắn súng,
Stick-Fighting, Sword -fighting, Taekwondo, ... chiến đấu-vũ khí:

Axe, Bow, Brass-đốt ngón tay, Crossbow, cong-thanh gươm, Dagger, Epee, nhôm, Mace,
Nunchakus, súng ống, Saber, ngắn gươm, Shotgun, Stick, thẳng thanh kiếm, Tekko,
Tiger-móng vuốt, ...
Battlefield thể thao là doanh nghiệp chiến đấu giải trí lấy cảm hứng từ nhượng quyền thương mại
trò chơi video bạo lực. Đó là mục đích là để giết. giải trí Đây là ảo nhưng không có thật. Để muốn
giết người khác là vô đạo đức.
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Shun giải trí này. End Battlefield Sports. Kết thúc trò chơi video bạo lực.

Chiến đấu (chống lại) Thể thao đang xa lánh & đóng cửa.
Tất cả các địa điểm Fight-Sport Đào tạo & tổ chức sự kiện đang phá hủy & tái chế

(Nhà Cluster, SMEC, Chợ-Gardens ..)
chiến chống-Sport đang xa lánh & hồ sơ của họ bị xóa. Cha mẹ phải giải thích cho con
cái của họ rằng Chiến đấu chiến thể thao không phải là mô hình vai trò & đang xa lánh.
Các nhà giáo dục là để giải thích cho các học giả của họ rằng Chiến đấu chiến thể thao
không phải là mô hình vai trò & đang xa lánh. Chính phủ hỗ trợ Fight (Chống lại) Thể
thao Giải trí được thay thế & truy tố CÔ / R7

Chiến đấu (Chống lại) Thể thao Giải trí quảng cáo Quảng bá & Nhà tài trợ
đang được xa lánh & truy tố, CÔ / R7 !!!

Không khoan nhượng để chiến đấu SPORTS
giải trí kỹ thuật số
bạo lực kỹ thuật số là một mối đe dọa cho yếu ớt, tâm trí ấn tượng. Brain rửa những
tâm trí để chấp nhận bạo lực tê lương tâm của họ.
bạo lực kỹ thuật số là không thể chấp nhận được vì nó khuyến khích bạo lực thực tế.

phần bạo lực kỹ thuật số của Digital Entertainment (Trò chơi, phim ảnh, video, lưu trữ, truyền
hình ...) sản xuất kết thúc. Hiện bản sao của bị xóa, xóa, cắt nhỏ, .. sản xuất bạo lực kỹ thuật
số, nhà văn, đạo diễn, họa sĩ, diễn viên, thương nhân, các nhà bán lẻ đang bị truy tố, CÔ / R7. đài
truyền hình
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các trang web Internet cho thấy 'Violent' giải trí mất giấy phép của họ & đang đóng cửa.

vũ khí
chỉ ngoài (Quân đội) & Internal (Luật-Enforcement) An ninh Chính phủ được phép có hoặc
sử dụng vũ khí. Cho & / hoặc bán vũ khí cho phi Chính phủ trong đó có an ninh tư nhân,
dân thường, gunclubs, thợ săn, pistolclubs, các hiệp hội súng trường, .. là một mối đe dọa
cho cộng đồng, một tội ác, CÔ / R7.

Một số người có vũ khí vì họ có kế hoạch để sử dụng chúng. Những người khác có vũ khí để đe dọa
nhưng không có kế hoạch sử dụng chúng để làm hại & giết. Cả hai sẽ chỉ sử dụng vũ khí của họ nên
một tình huống phát sinh, sợ hãi, giận dữ, sự khiêu khích, .. Trong những tình huống như thế này họ
không thể sử dụng vũ khí nếu không đã có sẵn. Sở hữu hoặc có một vũ khí & sử dụng nó để tự bảo vệ
của một cuộc tấn công sắp xảy ra hoặc nhận thức không phải là tự vệ. Đó là bạo lực willfull (Tổn
thương, kill) , Cần 'Phục hồi chức năng'.

Bất kỳ đối tượng sử dụng để gây tổn thương hoặc giết người, động vật, động vật
hoang dã, ... là một thứ vũ khí. Vũ khí được phân loại thành những người giải phóng
một viên đạn (Mũi tên, đạn, phi tiêu, bột viên ..) & những, cái đó (Rìu, câu lạc bộ,
dao ..) rằng không.

Một mối đe dọa lớn đối với cộng đồng là
Knife Fetishists & freaks Gun.

Họ phải được giải giáp & lồng,
CÔ / R7.
Fetishists dao không thể rời khỏi nhà mà không có một cái gì đó sắc nét & nhọn.

lý do của họ để thực hiện một vũ khí: kiểm soát, sợ hãi, áp lực bạn bè, sức mạnh, bảo vệ,
tự vệ, để đạt được sự tôn trọng. Một người sùng bái Knife là rất nhiều khả năng để đâm khi
trang bị. Fetishists Knife là một cộng đồng-mối đe dọa, CÔ / R7.

freaks Gun không thể sống mà không biết rằng họ có một khẩu súng. lý
do của họ để thực hiện một vũ khí: kiểm soát, sợ hãi, áp lực bạn bè,
sức mạnh, bảo vệ, tự vệ, để đạt được sự tôn trọng. Một quái Gun là
rất nhiều khả năng để có được bắn khi trang bị. Gun freaks là những
mối đe dọa cộng đồng lớn nhất. Theo đuổi họ, tước khí giới, lồng họ, CÔ
/ R7.

13

Luật-Đấng Ban Manifest 1GOD của Như có chép rằng nó sẽ được!

14.12.2.1 N-At-m

www.universecustodianguardians.org

1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians

câu lạc bộ súng, câu lạc bộ súng lục, súng trường các hiệp hội, nhà nghỉ săn, .. đang đóng
cửa. đạn dược, vũ khí của họ, bị phá hủy, trường bắn đang bị phá hủy. Thành viên, nhà
quản lý, nhân viên, có được CÔ / R7.
Chính phủ cho phép súng freaks câu lạc bộ & các hiệp hội của họ được thay thế. Tất cả các
thành viên của Chính phủ mà được thay thế & truy tố,
CÔ / R7. Hiến pháp cho phép freaks súng được viết lại bằng cách sử dụng 'Luật-Đấng Ban
Manifest'.

không khoan nhượng đến

freaks GUN & Fetishists DAO
Luật Thi hành
(Cops, Marshall, cảnh sát, Sentinel, Sheriff)
Luật Thi hành (LE) là độc lập, Điều tra, hướng dẫn, bảo vệ & Thực thi. Cộng đồng mong đợi
Luật Thi hành mà không do dự để đưa sức khỏe & cuộc sống của họ gặp nguy hiểm. Luật-Enforcement
mong đợi hỗ trợ cộng đồng và tôn trọng.

Làm tổn thương một nhân viên LE là một tội ác, CÔ / R5.
Sử dụng một đối tượng (Vành đai, cây gậy, vũ khí ..) là một cuộc tấn công, CÔ / R6.

giết người tình cờ (Sức khỏe và an toàn) CÔ / R5.
giết người cố ý (Ám sát, thực hiện) : CÔ / R7
nhân viên LE đang bị tổn thương bởi vật nuôi vô cớ, vật nuôi chủ sở hữu bị khởi
tố, CÔ / R3 nhân viên LE bị giết bởi con vật cưng ked unprovo-. Pet bị phá hủy
chủ sở hữu bị khởi tố, CÔ / R4.
nhân viên LE đang bị tổn thương bởi vật nuôi chọc tức, nhân viên LE được giáo dục & đặt ở
phần cuối của thâm niên . Không có hành động thực hiện đối với chủ sở hữu vật nuôi. nhân
viên LE bị giết bởi con vật cưng bị khiêu khích. Pet bị phá hủy chủ sở hữu không bị truy tố.

nhân viên LE đang bị tổn thương bởi vật nuôi vô cớ.
chủ sở hữu động vật bị khởi tố, CÔ / R3. nhân viên LE bị giết bởi vật nuôi vô
cớ. Động vật được đặt xuống chủ sở hữu bị khởi tố, CÔ / R4. nhân viên LE
đang bị tổn thương bởi kích động vật trong nước, nhân viên LE được giáo
dục & đặt ở phần cuối của thâm niên . Không có hành động thực hiện đối
với gia súc trong nước & chủ sở hữu. nhân viên LE bị giết bởi kích động vật
trong nước. Vật nuôi
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đặt xuống chủ sở hữu không bị truy tố.
động vật hoang dã vô cớ đau hoặc giết chết nhân viên LE.
Động vật bị phá hủy. Gây động vật hoang dã đau nhân viên LE. Nhân viên
được đào tạo & đặt ở phần cuối của thâm niên. động vật hoang dã được
buông ra. Gây động vật hoang dã giết chết nhân viên LE. Động vật bị phá
hủy.

nhân viên LÊ cam kết bạo lực:
người khác bị tổn thương là đê tiện xả, CÔ / R4. Hurts sử dụng một đối tượng (Vành
đai, cây gậy, vũ khí) là đê tiện xả, CÔ / R5.
đau kéo dài (Lặp lại, tra tấn) là đê tiện xả, CÔ / R6
nhân viên LE đau người khác trong tự vệ, được councilling. Sử dụng vũ lực quá mức
được lệnh phải từ chức.

Pet, động vật trong nước, Wild động vật Hurt, là đê tiện xả, CÔ / R3. Đau Pet, động vật
trong nước, động vật hoang dã, sử dụng một đối tượng (Vành đai, cây gậy, vũ khí ..) là
đê tiện xả, CÔ / R4.
đau kéo dài (Lặp lại, tra tấn) của thú nuôi, động vật trong nước, Wild động vật, CÔ / R5. kills cố ý Vật
nuôi, động vật trong nước (Không có chủ sở hữu cho phép) , Động vật hoang da (Không phải là một
Ranger) , CÔ / R6

Bạo lực đối với đối tượng (Phá hoại) , đê tiện xả, CÔ /
R4 ( trả tiền bồi thường)
những người khác giết, là đê tiện xả, và truy tố, CÔ / R7.
Killer Cảnh sát thất bại trong việc bảo vệ cộng đồng. cái cớ của họ về sự sợ hãi. Không
có chỗ cho những kẻ hèn nhát, kẻ giết người trong Luật Thi hành. Những người bảo vệ
chúng, CÔ / R7. nhân viên bảo vệ LE killer Cops là có tội bởi hiệp hội CÔ / R7
Chú thích! Adult Shire / tỉnh Rehab R1-7 được áp dụng.

không khoan nhượng đến KILLER COPS !!!
NẠN NHÂN của TỘI ÁC -Prayer Ngày kỷ niệm 2.4.7. kính thưa 1GOD , Đấng Tạo
Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên) yêu cầu
để giảm bớt đau đớn và nỗi đau của nạn nhân Nạn nhân Tội phạm Phù Hộ các tội phạm được
Justice & bồi thường
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Tôi hứa sẽ giúp trừng phạt tội phạm bất tận Ask ác mà bị trừng
phạt trong cuộc sống & Afterlife Đối với Glory of 1GOD & lợi ích của
Nhân loại
Lời cầu nguyện này được sử dụng trên Nạn nhân của tội phạm ngày (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Mỗi cộng đồng giám sát Guardian là hỗ trợ thực thi pháp luật
địa phương một 'Neighborhood Watch cộng đồng'. Quan sát,
ghi chép, báo cáo, hỗ trợ bảo vệ pháp luật! Có thể phải thực
hiện vụ bắt giữ dân sự. Đó là cộng đồng của bạn giữ nó an
toàn cho gia đình bạn, ...

Chính quyền
Tra tấn của con người và động vật là Evil, Chống 1GOD , không thể chấp nhận. Tuy nhiên, nhiều
chính phủ xúi giục hoặc cho phép điều này xảy ra. Phổ biến với Trung Quốc, Mỹ, Syria .. Chính phủ
cho phép tra tấn được thay thế & tất cả mọi người envolved bị khởi tố, CÔ / R6 .

giết chết (Thực hiện) như sự trừng phạt là không thể chấp nhận! Nhiều chính phủ xúi giục hoặc
cho phép điều này xảy ra. Phổ biến với Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Indonesia, Iran, Syria, .. Giết
chết (Ám sát) là một phần của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Nga ám sát đối thủ chính trị.

Chính phủ cho phép giết chết được thay thế & tất cả mọi người envolved bị khởi tố, CÔ / R7
.
Trung Quốc, Mỹ, ... xúi giục dân sự-chiến tranh như là một phần của chính sách đối ngoại. mối đe dọa này để
chung sống hoà bình, là Evil, Chống 1GOD, không thể chấp nhận. Các quốc gia có chính sách này, Chính phủ
của họ được thay thế và tất cả các thành viên Chính phủ chịu trách nhiệm, CÔ / R7 .

Quân đội
Quân đội là để bảo vệ cộng đồng khỏi mối đe dọa từ bên ngoài. Quân đội không phải là kẻ xâm
lược nhưng 'Defender'. Quân đội là để lấy các tù nhân. Giết người là để tránh bằng mọi giá. vũ khí
loại trực tiếp được sử dụng. Quân sự di chuyển đối với dân riêng của họ là kẻ khủng bố. CÔ / R7 Quân
đội sử dụng một cuộc tấn công preemtive hoặc là 1 st xâm lược trở thành:

TỘI PHẠM CHIẾN TRANH : CÔ / R7 .
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Cán bộ & của NCO (Cán bộ Ủy ban Non) là các nhà lãnh đạo cho thấy lãnh đạo tinh thần, dân dụng & chuyên
nghiệp. Những người lính làm theo đơn đặt hàng. Cán bộ & của NCO rằng theo một cách mù quáng mệnh lệnh là
không xứng đáng là người lãnh đạo & đang giáng chức để người lính.

Cán bộ & NCO rằng làm theo đơn đặt hàng & Vũ khí sử dụng: của ion destruct- tin đại
chúng, giết chết hàng loạt, thiệt hại môi trường tin đại chúng; thực dân, tù nhân; người tra
tấn, tù nhân; được bọn tội phạm, họ được thải ra, CÔ / R7 . Cán bộ & NCO rằng hành động
quân sự chống lại người dân của họ là khủng bố, những người đang xả,

CÔ / R7 . Cán bộ & NCO rằng cộng tác với một Invader / cư ngụ là kẻ phản bội, CÔ / R7 . Cán
bộ & NCO rằng giết một chiến sĩ vũ trang hoặc dân sự là hèn nhát Evil, CÔ / R7.

Sử dụng vũ khí giết người hàng loạt, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, sử dụng vũ
khí thiệt hại môi trường khối đều là tội ác chiến tranh!
Tất cả các sản xuất vũ khí ở trên kết thúc. Các kho dự trữ và các cơ sở sản xuất bị phá hủy
& tái chế cho các mục đích hòa bình. Các nhà khoa học phát triển những vũ khí này đang bị
truy tố, CÔ / R7 . Một Chính phủ rằng dự trữ & / hoặc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng những vũ
khí này là thay thế & truy tố, CÔ / R7 . Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức thu lợi nhuận từ những vũ
khí này bị khởi tố, CÔ / R7 .

NẠN NHÂN của WAR -Prayer Ngày kỷ niệm 3.4.7. kính thưa 1GOD , Đấng Tạo
Hóa của vũ trụ đẹp nhất khiêm tốn nhất trung giám sát-người giám hộ của bạn (1 st tên)
hứa hẹn sẽ giúp & giúp đỡ cộng đồng cho nạn nhân chiến tranh yêu cầu để giảm bớt nỗi
đau và nỗi đau của nạn nhân chiến tranh Tôi hứa sẽ giúp truy tố Chiến tranh tội phạm
Hỏi rằng cuộc xâm lược đều bị bãi bỏ vì vinh quang của 1GOD & lợi ích của Nhân loại

Lời cầu nguyện này được sử dụng trên nạn nhân Ngày Chiến tranh (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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hòa bình
Người Na Uy (Nobel) Giải thưởng Hòa bình được trao cho người ... có trách nhiệm đã làm
hầu hết hoặc công việc tốt nhất cho tình huynh đệ giữa các quốc gia, cho việc bãi bỏ
hoặc giảm quân đội đứng & cho tổ chức & chương trình khuyến mãi của Đại hội hòa bình.
Họ trao giải cho Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Obama (Assassin, kẻ xâm lược, chiếm đóng lãnh chúa, thế giới khủng bố hàng đầu)

khủng bố tích cực nhất gửi 'CIA-Drone' của mình để khủng bố, tổn thương & giết thường dân (Trẻ
em, người mẹ, người cha và người già) trong 'Afghanistan, Iraq, Libya, Pakistan, Somalia,
Yemen, ... Ông gửi Ethiopia, Kenya quân xâm lược Somalia, CIA đang khủng bố thường dân &
kích động bất ổn, bắt đầu chiến tranh dân sự Syria đang cố gắng lật đổ bầu Govern- ment, ...

Obama ủng hộ của Israel tội phạm chiến tranh, ám sát, diệt chủng của người Palestine. Ông
hỗ trợ Saudi Arabian tội phạm chiến tranh, ám sát, diệt chủng của Yemini, ... Obama kêu gọi
ông Mỹ chuyên Lực lượng Assassins "Heroes". của Assassin là Killers hèn nhát loạn thần
kinh cần cuting prose- cũng như 'Obama' CÔ / R7 .

Bằng cách trao tặng ông Obama Hòa bình-Prize Na Uy cho thấy rằng giải thưởng này
là giả dối, giả. Chấm dứt sự lừa dối, NO MORE GIẢ PEACE PRIZE! truy tố Obama CÔ
/ R7 . !

hòa bình là một bản tóm tắt.

bạo lực là mối đe dọa.
Dừng lại, 'Bạo lực', bắt đầu ở nhà!
Túng Bạo lực trong gia đình, trong giáo dục, trong ngành giải trí, tại nơi làm việc, trong cộng
đồng, không chỉ là một mối đe dọa cho thế hệ này, thế hệ tiếp theo nhưng các thế hệ tiếp theo. Trẻ
em là để báo cáo các bậc cha mẹ mà bỏ qua Bạo lực trong gia đình, trong giáo dục, trong
ngành giải trí, tại nơi làm việc, trong cộng đồng, phá hủy tương lai trẻ em của họ. Cha mẹ giữ
trách nhiệm, loại bỏ các chính trị gia đó cho phép hoặc chịu trách nhiệm về: túng Bạo lực trong
gia đình, tại nơi làm việc, trong giáo dục, trong
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1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians

giải trí, trong cộng đồng, các chính trị gia nhận được: CÔ/ R7

1000 năm of Evil đang sắp kết thúc.
BE tỐT trừng phạt EVIL

Kết thúc
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