1GOD 1FAITH 1Church Всесвіт Custodian Guardians

Немає насильство Концепції
НАСИЛЬСТВО НІКОЛИ НЕ РІШЕННЯ

Піклувальник Guardians ' Насильство Концепція » зусилля, щоб перетворити людей від того, щоб
бути загрозою для інших людей і суспільства. У ненасильницьким «Хранителя» з 1GOD-х творіння!
Будучи «ненасильницькими» починаєшся будинку включає в себе один сусідів & співтовариство.

Насильство починається з ненародженим. Насильницькі оточення в-все ще проп ensity до
насильства для решти життя. Схильність до насильства потрібен тригер, щоб перерости в
насильство. тригери: Алкоголь, гнів, контактно спорт, страх, боротьба, спорт, невігластва,
приниження, відсутність емпатії, розум змінюючи речовини, однолітки тиску, провокації,
насильницькі відео, жорстокі відео-ігри, ...

Ненародженої схильні до мами і тато ображаючи один одного. Дізнайтеся, що це нормально, ображати
і буде робити це в майбутньому. Ненародженої піддається мамі фізично боляче від батька. ВОНА
новонароджений буде пізніше в житті терпіти фізичне насильство з боку HE. Його новонароджений
буде думати, що це добре, щоб боляче ВОНА. Ненародженої піддаються мамі пити, курити,
використовуючи розум зміни речовини. Цей новонароджений буде мати проблеми зі здоров'ям, і дуже
ймовірно, щоб стати наркоманом.

Забезпечення ненародженої і новонародженого не піддається впливу алкоголю, розуму alte- кільця
речовин, фізичних та / або словесні образи. Це кращий внесок у запобігання насильству. Для досягнення
цієї мети батьки повинні бути освіченими
(До і під час батьківських) щоб уникнути шкідливих звичок & зловживання будь-якого роду.

Спільнота живе з і не притягнути до
відповідальності «насильство». Чи буде " Kill
'!

вбивство людей
загроза для всіх людей і образи 1GOD
!!!

Особа, організація, уряд не має права
вбивати!
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ненароджена
Ненароджена людина починає жити в момент зачаття.

Зачаття, коли яйце зв'язку SHE зі спермою Його. Ніколи
не є людиною ближче до GOD як то в цей момент.
Чудо творіння.

Насильство щодо Ненародженого. Чи є насильство по відношенню до ненародженої, антропогенного роду і
образливо 1GOD , Боляче ненародженої є злочином. Випадкові хворіє: Міссісіпі / R3 Умисне боляче: Міссісіпі / R4

Вбивство ненародженої є злочином. Випадкове вбивство: Міссісіпі / R5 Навмисне вбивство є «Execution»,
в результаті припинення (Передчасне припинення) вагітність:

Міссісіпі / R7 Є 2 види Аборт: легалізовані (Аморальний закон) і незаконним (Злочинець) ,

легалізований (Аморальний закон) Різанина ненароджених. Політик створимо впе- моральний закон. Державно-адміністра
(Судді) Медичний і особистий priv- поїв підрядник (Наймані вбивці) здійснювати аморальний закон. переслідується
Вся ця «Killers»: Міссісіпі / R7

Нелегальний, корумпованою злочинець. Медичні особисті, приватні підрядники, організації та особи,
ріжуть ненароджена людина. Всі вони притягнуті до відповідальності: Міссісіпі / R7

Мама, чому ти вбив мене?
Я хотів би жити і люблю!
ПОВИНЕН - DO:
Закрийте «Аборт-Клінік.
Судове переслідування власників, операторів & співробітників, Міссісіпі / R7 ! Закони, можливо, повинні
бути заднім числом. Немає Винен не повинен бігти реабілітації!

легалізований (Аморальний закон) Аборт Кінці! Аморальною закон скасовується.

Будь-який уряд, який створює або дозволяє аборти замінити і всі ці учасники отримують Міссісіпі
/ R7 !
Моліться! запитати 1GOD провести акушер до відповідальності в житті і Afterlife!

ГАНЬБА> Триматися> акушер
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Акушер матерів. Непридатні матері. Вони втрачають всі права на свої дитина (Немає
контакту) ,

Захист дітей від акушера !!!!!!!
ZERO ТОЛЕРАНТНІСТЬ аборту
ДІТЯМ
Новонароджені до 14 років, дитина. Присмак з відкритою стороною, батьком добре батьківство. Порка
невиконання батька є насильством. Міссісіпі / R2
Побиття дитини батьками або іншими особами є насильство, Міссісіпі / R3. використовуючи об'єкт (Ремінь,
ручка, зброя ..) на дитину є посяганням (Не самозахист) ,
Міссісіпі / R4. Розбещення дитини, Міссісіпі / R5. Парування з дитиною є серйозним злочином, Міссісіпі
/ R7.

Вбивство дитини є злочином. Випадкове вбивство: Міссісіпі / R5 Самооборона:
Міссісіпі / R3 Навмисне, планується вбивство (Виконання) : Міссісіпі / R7
Дитина постраждав неспровокованому домашня тварина, власник тварини стягується
Міссісіпі / R3 Дитина убитий неспровокованому домашнім тваринам. Власник Pet
переслідується, тварина знищується Міссісіпі / R4 Дитина постраждав від
спровокованого домашньої тварини, дитина догани. Ніякі дії не прийняті проти
власника домашньої тварини. Дитина убитий спровокованого домашнім тваринам. Pet
руйнується, власник твердження не мають.

Дитина постраждав неспровокованому домашня тварина. Власник тварин
переслідується, Міссісіпі / R3 Дитина убитий неспровокованому домашня тварина.
Домашня тварина знищується власник переслідується, Міссісіпі / R4 Дитина
постраждав від спровокованого домашньої тварини, дитина догани. Ніякі дії не
прийнято проти домашнього власника тварини. Дитина убитий спровокованим
домашня тварина. Домашня тварина знищується власник твердження не мають.

Неспровоковані дикі тварини шкодять або вбивають дитина. Тварина
руйнується. Спровокований дикі тварини шкодять дитина. Дитина догани. Дика
тварина відпускає. Спровокований дика тварина вбиває дитина. знищується
Дика тварина.
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дитина (0-7) року вчиняють насильство (Напад, вбивство, вандалізм) : Дитина догани, батьки і
педагоги виховувати його. Батьки платять повну компенсацію ,

дитина ( 8-14) років здійснює насильство:
інші Херт, в Міссісіпі / R3 ( самозахист МС / R1) ,
Шкода з використанням об'єкта (Ремінь, ручка, зброя ..) Міссісіпі / R4 ( самозахист МС / R2), тривала
біль (Повтор, катування) , Міссісіпі / R5.
Hurt в домашньому тварин, домашні тварини, дикі тварини, Міссісіпі / R2 ,

Hurts Pet, домашня тварина, дика тварина, використовуючи об'єкт (Ремінь, ручка, зброя ..) Міссісіпі / R3 , Pro-жадав
боляче (Повтор, катування) Міссісіпі / R4 ,

інші вбити, в Міссісіпі / R7 ( аварія, самозахист МС / R4) ,
Pet Kill, в домашніх тварин, диких тварин, Міссісіпі / R5 ( аварія, саме

Захист МС / R3) ,
Насильство щодо об'єктів (Акти вандалізму) , Міссісіпі / R4 ( батьки платять

компенсація) ,
Примітка! Підліткова Шир Rehab R1-7 застосовується.
Дитина має право дивитися насильство (Контактні види спорту, боротися спортом, інші насильницькі
розвагами, насильницьке відео ..) людина, що дозволяє дитині спостерігати насильство переслідується, Міссісіпі
/ R2. Дитина бере участь в контактному спорті, боротьба спорті і грає насильницьке відео і / або інші
жорстокі ігри. Людина, який дозволяє дитині брати участь і / або грати насильство отримує Міссісіпі /
R3. Дитина дається зброя, іграшка або реальний. Людина дає і / або показати, як використовувати
іграшку зброю, переслідується Міссісіпі / R4. Людина дає і / або показати, як використовувати реальне
зброю, переслідується Міссісіпі / R7.

Кожен член громади має цивільний і моральний борг захищати кожна
дитина в суспільстві від «насильств»!

МОЛОДЬ
Юнацтво SHE 15 до 17 років, такий він 15 до 18 років. Присмаком з відкритою боку одного з батьків гарне
виховання дітей. Прицмокуючи від відсутності батьків є насильство. Міссісіпі / R2

Побиття молоді від батьків або інших осіб є насильством, Міссісіпі / R3. використовуючи об'єкт (Ремінь,
ручка, зброя ..) на молоді є посяганням (За винятком, самозахист) , Міссісіпі / R4. Приставання з молоді є
злочином Міссісіпі / R4. спаровування
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серед молоді є злочином, Міссісіпі / R3. ВОНА завагітніти через це злочин, молодь
відповідальність, Міссісіпі / R4. Доросле спаровування з молоддю є злочином, Міссісіпі / R5. ВОНА
завагітніти через це злочин, Adult отримує, Міссісіпі / R6.

Вбивство молоді є злочином. Випадкове вбивство: Міссісіпі / R5 Самооборона:
Міссісіпі / R3 Навмисне, планується вбивство (Виконання) : Міссісіпі / R7
Молодь постраждав неспровокованому домашнім улюбленцем, власник домашньої тварини стягується
Міссісіпі / R3 Молодь убитий неспровокованому домашнім тваринам. Pet знищується
власник переслідується, Міссісіпі / R4. Молодь постраждала спровоковане домашнім
улюбленцем, молодь здобуває освіту через Міссісіпі / R1. Ніякі дії не прийняті проти
власника домашньої тварини. Молодь убитий спровокованого домашнім тваринам. Pet
знищений власник твердження не мають.
Молодь постраждала неспровокованому домашнім тваринам. Внутрішній власник
тварини переслідується, Міссісіпі / R3. Молодь вбиває неспровокованому домашня
тварина. Домашня тварина придушене власника переслідується, Міссісіпі / R4. Молодь
постраждала від спровокованого домашньої тварини, молодь здобуває освіту, Міссісіпі / R1.

Ніякі дії не прийнято проти домашньої тварини і власника.
Молодь гине від спровокованого домашньої тварини. придушене Домашня
тварина власник твердження не мають.
Неспровоковані дикі тварини шкодять або вбивають молодь. Тварина руйнується. Спровокований
дикі тварини шкодять молодь. Молодь догани. Дика тварина відпускає. Спровокований
дикі тварини вбивають молодь. Дика тварина придушене.

Молодь здійснює насильство:
інші Херт, в Міссісіпі / R3 ( самозахист МС / R1) ,
Шкода з використанням об'єкта (Ремінь, ручка, зброя ..) Міссісіпі / R4 ( самозахист МС / R2), тривала
біль (Повтор, катування) , Міссісіпі / R5.
Hurt в домашньому тварин, домашні тварини, дикі тварини, Міссісіпі / R3 ,

Hurts Pet, домашня тварина, дика тварина, використовуючи об'єкт (Ремінь, ручка, зброя ..) Міссісіпі / R4
, тривала біль (Повтор, катування) Міссісіпі / R5 ,

інші вбити, в Міссісіпі / R7 ( аварія, самозахист МС / R4) ,
Pet Kill, в домашніх тварин, диких тварин, Міссісіпі / R6 ( аварія, саме

Захист МС / R3) ,
Насильство щодо об'єктів (Акти вандалізму) , Міссісіпі / R5 ( батьки платять ½

компенсації, молодь зобов'язана інший ½) ,
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Примітка! Ювенальна Shire / провінційний Rehab R1-7 застосовується.
Молодь має право дивитися насильство (Контактні види спорту, боротися спортом, насильницьке відео ..) ,
Людина, яка дозволяє молоді дивитися насильство отримує Міссісіпі /

R3. Молодь бере участь в контактному спорті, боротьба спорту і грає насильницьке відео і / або інші
насильницькі-гри. Людина, яка дозволяє молоді брати участь і / або грати насильство переслідується, Міссісіпі
/ R4. Молоді даються зброю, іграшка або реальний. Людина дає і / або показати, як використовувати
іграшку зброю, переслідується Міссісіпі / R6. Людина дає і / або показати, як використовувати реальне
зброю, переслідується Міссісіпі / R7.

для дорослих
Дорослий SHE 18 до 63 років, А ВІН 19 до 63 років.
Боляче доросла людина насильство, Міссісіпі / R3.

використовуючи об'єкт (Ремінь, ручка, зброя ..) це напад, Міссісіпі / R4.
Приставати доросла людина є злочином Міссісіпі / R3.

Парування без згоди є злочином (Ріпакова) , Міссісіпі / R4.
Доросле спаровування, порушивши «Святий договір шлюбу» є злочином

(Перелюб, емоційний напад) , Міссісіпі / R4 ( дітей немає) R5 ( діти) ,
A dults спарювання без «Святого договору подружжя» або «Компаньйон» Договору,
повинні розглядатися як «Кошик» вони.
Вбивство дорослих злочину. Самооборона: Міссісіпі / R3 Випадкове вбивство: Міссісіпі
/ R5 ( Здоров'я та безпека) , Навмисне, планується вбивство (Виконання) : Міссісіпі / R7
Дорослий поранений неспровокованому домашнім улюбленцем, власник тварини отримує Міссісіпі / R3
Дорослий убитий неспровокованому домашнім тваринам. Pet придушене власник
отримує, Міссісіпі / R4. Дорослий поранений спровокованого домашнім улюбленцем,
дорослий утворений за допомогою Міссісіпі / R1. Ніякі дії не прийняті проти власника
домашньої тварини. Дорослий убитий спровокованого домашнім тваринам. Pet
придушене власник твердження не мають. Дорослий піддано кремації.
Дорослий постраждав неспровокованому домашнім тваринам. власник тварини
отримує Міссісіпі / R3. Дорослий вбито неспровокованому домашня тварина.
придушене Домашня тварина власник отримує Міссісіпі / R4 Дорослий постраждав
від спровокованого домашньої тварини, дорослий освічена, Міссісіпі / R1 Ніякі дії не
прийняті по відношенню до тварин або власника. Дорослий вбито спровокованим
домашня тварина. Тварина придушене. Власник не стягується. Дорослий піддано
кремації.
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Неспровоковані дикі тварини шкодять або вбивають дорослий. Тварина руйнується.
Спровокований дикі тварини шкодять дорослий. Дорослий утворений за допомогою Міссісіпі / R1.

Дика тварина відпускає. Спровоковано дика тварина вбиває дорослих. знищується Дика тварина. Дорослий
піддано кремації.

Adult чинить насильство:
інші Херт, в Міссісіпі / R4. Шкода з використанням об'єкта (Ремінь, ручка, зброя ..)

Міссісіпі / R5. тривала біль (Повтор, катування) , Міссісіпі / R6.
Hurt в домашньому тварин, домашні тварини, дикі тварини, Міссісіпі / R3. Hurts Pet, dom- estic тварин, диких
тварин, використовуючи об'єкт (Ремінь, ручка, зброя ..) Міссісіпі /
R4. тривала біль (Повтор, катування) з домашніх тварин, Домашня тварина, Дика тварина, Міссісіпі / R5.

інші вбити, в Міссісіпі / R7 ( самооборони МС / R4) , Pet Kill, в домашніх тварин, диких тварин, Міссісіпі
/ R6 ( не застосовується Vet, Butcher, Ranger) ,
Насильство щодо об'єктів (Акти вандалізму) , Міссісіпі / R4 ( виплатити компенсацію в) ,

Примітка! Дорослий Shire / провінційний Rehab R1-7 застосовується.

Дорослий не дивитися і / або грати насильство (Контактні види спорту, боротьба-спортивні, жорстокі
ігри, насильницьке відео. .) Ширше закриває всі об'єкти, які показують чи дозволяють брати участь в
насильстві. Рекламодавці, промоутери, спонсори жорстокого спорту, розвага, ігри, ... замкнуті і
переслідуються, Міссісіпі

/ R7 , Жорстокі ігри, відео будуть видалені, стерті, тертий, по Ширше без
компенсації.

Приватна власність на кінцях зброї. Приватне зброю (Реальна,
репліка, іграшка) вилучається без компенсації і знищені.
Незаконне володіння зброєю (Реальна, копія) являє собою загрозу
для суспільства, злочин, Міссісіпі / R7.

старший
Старший SHE 63 років +, А ВІН 63 років +. Дорослі правила поширюються на старші жертва і
злочинець.

банди
2 або більше осіб (Діти, молодь, дорослий, старший) збираються разом, щоб зробити
насильство є бандою. Бандитизм боягузливий, загроза для суспільства. Члени банди
винні по асоціації (Учасники, спостерігаючи, чи не існує) ,
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Hurt (З або без зброї) жертва є злочином: домашня тварина, домашня тварина, дика тварина, Міссісіпі / R5
для кожного члена банди. Дитина, молодь, дорослі, люди похилого віку, Міссісіпі / R6 для кожного члена
банди.
вбивство (З або без зброї) жертва є злочином: домашня тварина, домашня тварина, дика тварина, Міссісіпі
/ R6 для кожного члена банди. Дитина, молодь, дорослі, люди похилого віку, Міссісіпі / R7 для кожного
члена банди.
Насильство щодо об'єктів (Акти вандалізму) , Міссісіпі / R4 ( виплатити компенсацію в)

відноситься до кожного Gang Учасник (Винність асоціації) ,

залякуючий

Агресивно зловживання, лякаючий, домінуючий інші знущання.
Успішне знущання стає repedative наркоманії. залякуючий
(Емоційне напад) починається з intimitation і може перерости в напад.

Bully зазвичай оточують себе нещасними труси. Вони стають бандою. Bully і
банда стає винним по асоціації.
Indimidation, Міссісіпі / R1 , загрози, Міссісіпі / R2 , Шкода або вбивство , окремий дитина / Ювенальний /
дорослий / Старший , правила Gang застосовуються.

транспорт
експлуатації транспортних хулігана (Повітря, земля, море) :
Burnout, відрізавши, хвіст стробирования, віллі, додатковий гучний, Міссісіпі / R1 +
транспортний засіб і ліцензії будуть конфісковані протягом 1 місяця.
Перевищення швидкості, гонки, Міссісіпі / R2 + транспортний засіб і ліцензії будуть конфісковані
протягом 2-х місяців.
затиснутий (Транспортні засоби, що рухаються на кожній стороні, заважаючи жертву від перестроювання
або повороту) , Міссісіпі / R3 + автомобіль (Подрібнений) І втрачає всі ліцензії транспорту протягом 10
років.
Hostaged (Затиснутий + транспортні засоби попереду і ззаду) , Міссісіпі / R3 + автомобіль
(Подрібнений) І втрачає всі ліцензії транспорту протягом 10 років.
Примусові дороги: Міссісіпі / R 3+ автомобіль (Подрібнений) втрачає ліцензію назавжди.

Хтось боляче, Міссісіпі / R 4 + автомобіль (Подрібнений) втрачає ліцензію назавжди.

Хтось вбив , Міссісіпі / R 5 + автомобіль (Подрібнений) втрачає ліцензію назавжди.

Транспорт з кенгурятником цього зброєю. Високоефективний транспорт є зброєю. SUV
транспорт є зброєю. правила застосовуються зброю.
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Поведінка / Інтелектуальні зміни речовини
Алкоголь насильство, пов'язане з Міссісіпі подвоюється (Х2) ,
Поведінка / розум змінюючи трави і / або речовини / наркотики, пов'язані з насильством, Міссісіпі потроюється
(Х3) ,

обидві алкоголь + Поведінка / розум змінюючи трави і ліки або речовини,
Міссісіпі множиться на п'ять (Х5) ,

Контакт Спорт
Контакт Спорт заохочувати знущання (Intimidate) , травми (Паралізує, смерть) , Thuggishness і
злочинності (Напад, вбивство) , Професійний Контакт Спорт і заохочувати шахрайство (Ставки,
визнання, титул, трофей) , меркантилізм (Завищена, захищені авторськими правами продукти) , Тіло і
розум зловживання змінює речовини (Потрібно, щоб виграти, тиск з боку однолітків, спонсори) ,

Контакт Спорт розділені між командою і окремими подіями.
Примітка! не використовується зброя.

Контакт Спорт це розвага, конкурентоспроможні, елітарний є тільки
один переможець. Конкурентні елітарний створює апартеїд. Переможець
обсипається з поплічниками, слава, призи, гроші, обожнюють (помилковий) поклонявся
(Зарезервовано тільки для 1GOD) , невдаха (И) є (Є) освистали, образам,
вилаяв, сплюнув на, закидають сміттям, самотня і уникали. Професійний
Контакт Спорт меркантилізм
(Ставки, засоби масової інформації, власники, спонсори) корумповані і
злочинно. Контакт Спорт кінця.

Контакт Спорт потрібна мета побудови інфраструктури & об'єктів,
витрачати ресурси громади та створення спільноти (довгий строк) борг. Ці
об'єкти енергетики зіпсовані і Забруднювачі. Вони знаходяться під
використовуються і високо в витратах на обслуговування. Вони створюють
сміття

(Багато) трафік хаос (Забруднення) І витрачати час поліції.

Команда Контакт-Спорт:

Футбол: американський (Gridiron) , австралієць (Амер) , Гельський, регбі,
регбі, ...
Хокей: М'яч, поле, Лід, Inline, Polo, Roller, вулиця, ~ лакросс
Гандбол ~ Водне поло ~
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Індивідуальний Контакт-Спорт:

Бокс: Бокс, Bare кісточки, удар, Musti-йуддха, вуличні бої, ...
Бойові мистецтва: Джиу-джитсу, кунг-фу, муай Tha, тхеквондо, ...

боротьба: Боротьба, сумо, ...
Контакт-Спорт використовувати фізичну силу удару навмисної або випадкової.

Це призводить до болю, травми, іноді пошкоджуючи або смерті. Планується,
робить їх злочини, «Плановане Напад» Міссісіпі / R4 Якщо
потерпілий вмирає, «Плановане Killing» Міссісіпі / R7 , Члени
команди, тренер винні по асоціації.

Bad-Media, Bad-школа і Бад-Батьки поставити учасник Контакт Спорту (Хуліган, бандит є хто
робить жорстоким один друг) в rollmodels для дітей і підлітків. В результаті діти і підлітки
думають, що це добре, щоб залякувати, пошкодити або поранити інших. Використання і
прийнятність «НАСИЛЬСТВО» починається з контактно-Sports. Ненасильство означає,

«НІ Контакт-Спорт».
Контакт-Спорт використовуються спекулянтами ЗМІ, спонсорів для реклами і ринку пристрастей: Алкоголь,
азартні ігри, Магазини, Куріння, Фаст-фуд, гаджети ... Азартні ігри, зловживання наркотиків та
егоїстичні елітарні Спортсмени ведуть до шахрайства і корупції. Реклама і маркетинг привести до
експлуатації легковірних.

Вентилятори / Глядачі, які Вам подобається спостерігати залякуванням, огрубіння, бандитизм біль, травми,
смерть ... хворі !!! Вони також будуть користуватися ви і ваша сім'я страждає, триматися подалі від них. З
огляду на правильне стан цих вболівальники стануть жорстокими, вони вважають, що насильство по
відношенню до інших є прийнятним.

Уряд, який дозволяє Contact Sport несе відповідальність, замінити. Уряд, поставити
співтовариство в борги, щоб полегшити контакт спорт, несе відповідальність в своїх
правах і приватні активи, щоб погасити цей борг! Ставки, ЗМІ та спонсори уникати. Будучи
винним в скоєнні злочинів (Напад, вбивство ..) шляхом заохочення і вигоди від злочину,
притягаються до відповідальності! Приватна власність контактно спорту анулюється все
права і активи конфісковані без компенсації!
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Педагоги пояснити свій вчений, що Контакт Спорт воюючі не є зразком для
наслідування. Ці бійці хулігани, бандити, злочинці, .. вони уникають. Педагоги, які
дозволяють або заохочувати науковців до участі в Контакт-Sport видаляються з
системи освіти.
Вони також несуть відповідальність за будь-які пошкодження, вчені отримують.

Батьки пояснюють своїм дітям, що Контакт Спорт воюючі не є Доросла несподіванка і
уникають. Батьки, які дозволяють або заохочують своїх дітей до участі в Контакт Спорт
безвідповідальні. Батьки повинні бути перевиховувати. Батьки рецидивісти, розслабити
дитина.

ZERO Толерантність до КОНТАКТИ СПОРТ
Боротьба - Спорт
бій (Бій) Спорт, розвага є конкурентним контактним видом спорту. 2 або
більше воюючі битися один з одним в моделюється або реальному бою.
Воюючі можуть бути озброєні. Combat має на меті поранення, калічачи і /
або знищення людини як розвага для божевільних шанувальників.

Симуляція чи реальні бойові розваги представлені
хворими людьми і спостерігали за хворими людьми.
Будь-яка особа, що користуються люди боляче або
вбиті потребує психіатричної допомоги.

Боріться-методи: стрільба з лука , Bare Knuckle боксу , Battlefield-Спорт, Бокс,
фехтування, Джиу-джитсу, карате, кендо, Кемпо, кікбоксинг, кунг-фу, Залізний кулак,
Бойові мистецтва, змішані і традиційні бойові мистецтва, муай-тай, Shoot- боротьба,
стрільба, Stick-боротьба, меч -fighting, тхеквондо, ... Fight-зброю:

Ах, цибуля, Brass-кастет, арбалет, вигнутий-меч, кинджал, шпага, фольга, Mace,
Nunchakus, пістолет, гвинтівку, шабля, короткий меч, дробовик, Палка, Straight-меч,
Текко, Tiger кіготь, ...
Battlefield спорт є бойовим шоу-бізнес надихнув насильницькими відеоігри франшизи. Це
мета полягає в тому, щоб убити. Це розвага віртуальне, але не реально. Для того, щоб
хотіти вбити іншу особу аморально.
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Shun цієї розваги. End Battlefield спорту. Кінець жорстоких відеоігор.

бій (Бойовий) Заняття спортом уникали і закриті.

Всі місця Fight-Спорт Навчання і Подій знесені і перероблені
(Будинку касетні, SMEC, Маркет-сади ..)
Боротьба-Спорт воюючі уникали і їх записи видаляються. Батьки повинні
пояснити своїм дітям, що Fight Спорт воюючі не є зразками для наслідування і є
уникали.

Педагоги пояснити свій вчений, що Fight Спорт воюючих не є зразками для
наслідування і є уникали. Уряд, який підтримує боротьбу (Бій) Спорт, розваги
заміщається і переслідується Міссісіпі / R7
бій (Бій) Спорт Промоутери та спонсори Розваги рекламодавців повинні бути
уникали і переслідуються, Міссісіпі / R7 !!!

ZERO Толерантності до БОРОТЬБІ СПОРТУ
цифрові розваги
Цифрове насильство являє загрозу для слабких, вразливих умов. Мозок мив ці уми,
щоб прийняти насильство оніміння своєї совісті.
Цифрове насильство не є прийнятним, оскільки вона заохочує фактичне насильство.

Цифрове насильство частина Digital Entertainment (Ігри, фільми, відео, зберігання, ТВ ...) виробництво
закінчується. Існуючі копії, будуть видалені, стерті, тертий, .. виробники цифрової насильство,
письменники, режисери, аніматори, актори, риночники, роздрібні переслідуються, Міссісіпі / R7. телевізійні
станції
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Інтернет-сайти, які показують «Violent» розваги втрачають свою ліцензію і закриваються.

зброю
тільки зовнішні (Військовий) і внутрішній (Правозастосування) Уряд безпеку може мати або
використовувати зброю. Надання та / або продаж зброї, не уряд, включаючи приватну
безпеку, цивільні обличчя, gunclubs, мисливців, pistolclubs, стрілецькі асоціації, .. є
загрозою для суспільства, злочин, Міссісіпі / R7.

У деяких людей є зброя, тому що вони планують використовувати їх. Інші люди мають зброю
залякувати, але не планують використовувати їх, щоб шкодити й убити. І в кінцевому підсумку,
використовуючи свою зброю, якщо виникне ситуація, страх, гнів, провокації, .. У подібних ситуаціях
вони не могли використовувати зброю, якщо не були доступні. Володіння або мати зброю і
використовувати його, щоб парирувати про неминучу або передбачуваної атаці не самооборона. Це
willfull насильство (Біль, вбивство) , Потребують реабілітації «».

Будь-який об'єкт, який використовується поранити або вбивати людей,
тварин, диких тварин, ... це зброя. Зброя підрозділяється на ті, які
випускають снаряд (Стрілка, куля, дротик, гранули ..) і ті, (Сокира, клуб, ніж
..) які не роблять.

Велика небезпека для спільноти ножових
фетишистів і Gun виродки.
Вони повинні бути роззброєні і проарретірованние,
Міссісіпі / R7.

Ніж фетишисти не можуть вийти з дому без чогось гострого і загостреного.
Їх причини для носіння зброї: контроль, страх, тиск з боку однолітків, влада, захист, засоби
самозахисту, щоб отримати повагу. Ніж фетишист набагато більше шансів отримати ніж,
коли озброєне. Ніж фетишисти спільноти, загроза, Міссісіпі / R7.

Gun виродки не можуть жити, не знаючи, що у них є зброя. Їх причини для
носіння зброї: контроль, страх, тиск з боку однолітків, влада, захист, засоби
самозахисту, щоб отримати повагу. Гармата урод набагато більше шансів
отримати постріл, коли озброєний. Гармата виродки становлять найбільшу
загрозу співтовариство. Переслідувати їх, роззброїти їх, клітини їх, Міссісіпі /
R7.
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Збройові клуби, пістолет клуби, стрілецькі асоціації, мисливські будиночки, .. закриті. Їх
боєприпаси, зброю, будуть знищені, тири зносяться. Користувачі, адміністратори,
співробітники, отримують Міссісіпі / R7.

Уряд, який дозволяє пістолет викрутаси їх клуби і асоціації заміщається. Всі члени
цього уряду змінюються і переслідуються,
Міссісіпі / R7. Конституцій, які дозволяють гармати виродків переписуються з використанням
«законодавцем маніфесту».

НУЛЬОВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ в

GUN фріки & KNIFE фетишисти
Правозастосування
(Cops, Маршалл, поліція, Страж, шериф)
Правозастосування (LE) незалежний, Дослідити, керівництво, захист і Примусово. Спільнота
очікує правопорядок, не вагаючись, щоб покласти їх здоров'я & життя в небезпеці. Правоохоронні
розраховувати на підтримку спільноти & повагу.

Боляче працівника LE є злочином, Міссісіпі / R5.
використовуючи об'єкт (Ремінь, ручка, зброя ..) це напад, Міссісіпі / R6.
позбавлення життя в результаті нещасного випадку (Здоров'я та безпека) Міссісіпі / R5.

умисне вбивство (Вбивство, виконання) : Міссісіпі / R7
співробітник LE поранений неспровокованому домашня тварина, тварина-господар
переслідується, Міссісіпі / R3 співробітник LE убитий unprovo- keď домашнім тваринам.
Pet знищується власник переслідується, Міссісіпі / R4.
співробітник LE поранений спровокованого домашнім улюбленцем, LE працівник
отримує освіту і помістити в кінці старшинству , Ніякі дії не прийняті проти власника
домашньої тварини. співробітник LE убитий спровокованого домашнім тваринам. Pet
знищений власник твердження не мають.

співробітник LE поранений неспровокованому домашньої тварини.

Власник тварин переслідується, Міссісіпі / R3. співробітник LE убитий
неспровокованому домашньої тварини. Тварина придушене власника
переслідується, Міссісіпі / R4. співробітник LE постраждав від спровокованого
домашньої тварини, LE працівник отримує освіту і помістити в кінці старшинству , Ніякі
дії не прийнято проти домашньої тварини і власника. співробітник LE убитий
спровокованого домашньої тварини. домашня тварина
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придушене власник твердження не мають.
Неспровоковані дикі тварини шкодять або вбивають співробітник LE.

Тварина руйнується. Спровокований дикі тварини шкодять працівник LE. Співробітник
отримує освіту і помістити в кінці старшинству. Дика тварина відпускає. Спровокований
дика тварина вбиває співробітник LE. Тварина руйнується.

LE працівник здійснює насильство:
інші Hurt є безчесним розряджений, Міссісіпі / R4. Шкода з використанням об'єкта (Ремінь,
палиця, зброя) безчесно розряджений, Міссісіпі / R5.

тривала біль (Повтор, катування) безчесно розряджений, Міссісіпі / R6
LE працівник шкодить іншим самооборони, отримує councilling. Використання надмірної сили
наказано піти у відставку.

Hurt домашня тварина, домашня тварина, Дика тварина, безчесно розряджений, Міссісіпі / R3. Hurts
Pet, домашня тварина, дика тварина, використовуючи об'єкт (Ремінь, ручка, зброя ..) безчесно
розряджений, Міссісіпі / R4.
тривала біль (Повтор, катування) з домашніх тварин, домашні тварини, дикі тварини, Міссісіпі / R5. умисні
вбивства Домашня тварина, домашня тварина (Без дозволу власників) , Дикі тварини (Не Ranger) , Міссісіпі
/ R6

Насильство щодо об'єктів (Акти вандалізму) , безчесно розряджений, Міссісіпі /

R4 ( виплачує компенсації)
інші вбити, є непорядним розряджений, і переслідуються, Міссісіпі / R7.

Вбивця Менти не в змозі захистити співтовариство. Їх виправдання боягузтва. Там немає
місця для боягузів, вбивць у правоохоронній діяльності. Інші, які захищають їх, Міссісіпі / R7. Співробітники
LE, які захищають кілер Cops винні по асоціації Міссісіпі / R7

Примітка! Дорослий Shire / провінційний Rehab R1-7 застосовується.

НУЛЬОВА ТОЛЕРАНТНІСТЬ в УБИЙЦА КОПС !!!
ЖЕРТВИ з ЗЛОЧИННІСТЬ -Prayer День пам'яті 2.4.7. дорогий 1GOD , Творець
найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Просить, щоб
полегшити страждання & біль жертв злочинності Допомога жертвам злочинів отримати
справедливість і компенсацій
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Я обіцяю, щоб допомогти покарати злочин нескінченного
Запитайте, що Зло покаране в житті і Afterlife Для Слави 1GOD & гарне
Людство
Ця молитва використовуються на жертвах Дня злочинності (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Кожна громада Custodian Гардіан підтримує місцевий
Правоохоронна марку «Neighborhood Watch спільноти». Спостереження,
запис, звітність, допомога правозастосовчу! Можливо, доведеться
зробити цивільні арешти. Це ваше співтовариство тримати його в
безпеці для вашої родини, ...

уряд
Катування людей і тварин Зла, Anti 1GOD , не прийнятний. Проте, багато урядів
підбурювати або дозволити цьому статися. Популярні з Китаєм, США, Сирії .. Уряд, що
дозволяють тортури замінюються і все професійніше переслідуються, Міссісіпі / R6 ,

вбивство (Виконання) в якості покарання не допускається! Багато урядів підбурювати або
дозволити цьому статися. Популярна з Китаєм, Японією, США, Індонезією, Іраном, Сирією, ..
Вбивство (Вбивство) є частиною зовнішньої політики США. Росія вбиває політичних
супротивників.

Уряд, що дозволяють вбивати заміщаються і все професійніше переслідується, Міссісіпі /
R7 ,

Китай, США, ... провокують громадянську-війну як частина зовнішньої політики. Ця загроза
мирному співіснуванню, Зло, Анти- 1GOD, не прийнятний. Країни з цією політикою, їх уряд
замінюються і всі члени урядів несуть відповідальність, Міссісіпі / R7 ,

військовий
Військовий щоб захистити співтовариство від зовнішньої загрози. Військові не агресор, а
«Defender». Військові це взяти в полон. Вбивати слід уникати будь-яку ціну. використовуються
Нокаут зброю. Військові, які рухаються проти свого власного населення терористи. Міссісіпі / R7
Військові з допомогою preemtive удару або 1 вулиця вторгнутися стати:

WAR - ЗЛОЧИНЦІ : Міссісіпі / R7 ,
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Офіцери і сержанти (Не співробітник Комісії) є лідерами, які показують моральне, громадянське і
професійне керівництво. Солдати виконувати накази. Офіцери і сержанти, які слідують сліпо накази
непридатні бути лідерами і які понизили до солдата.

Офіцери і сержанти, які слідують наказам & використання зброї: маси destruct- іона, масові вбивства,
масове нанесення шкоди навколишньому середовищу; страчувати людей, ув'язнених; катувати
людей, ув'язнених; злочинці, вони розряджаються, Міссісіпі / R7 , Офіцери і сержанти, які приймають
військові дії проти свого власного населення, терористи, які вивантажуються,

Міссісіпі / R7 , Офіцери і сержанти, які співпрацюють з Invader / орендарем є зрадниками, Міссісіпі
/ R7 , Офіцери і сержанти, які вбивають беззбройні невійськова або цивільні злі труси, Міссісіпі / R7.

Використання зброї масового знищення, з використанням зброї масового знищення, з
використанням зброї масового екологічного збитку, все військові злочини!

Та все це виробництво зброї закінчується. Відвали і виробничі об'єкти руйнуються і
перероблені в мирних цілях. Вчені, які розробляють цю зброю переслідуються, Міссісіпі / R7 , Уряд,
за запасами і / або використовує або погрожує використати цю зброю заміщається і судове
переслідування, Міссісіпі / R7 , Будь-яка фізична особа або організація, прибуток від цієї зброї
переслідується, Міссісіпі / R7 ,

ЖЕРТВИ з WAR -Prayer День пам'яті 3.4.7. дорогий 1GOD , Творець
найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я)
Обіцяє допомогти і отримати допомогу співтовариства для жертв війни
Просить, щоб полегшити горе & біль жертв воєн обіцяють допомогти вести
війну кримінальники Просіть Вторгнення скасовуються Для Слави 1GOD & гарне
Людство

Ця молитва використовуються на жертвах дня війни (CG Kalender) !

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
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Мир
Норвезька (Нобель) Премія миру присуджується людині, яка ... виконаєте саме
або кращу роботу за братерство між народами, для скасування або скорочення
постійних армій і для проведення і просування мирного конгресу. Вони
удостоєні премії президентові США Бараку Обамі.
Обама (Вбивця, загарбник, окупант воєначальник, світи провідних терористів)
найактивніший терорист посилає його «ЦРУ-дронів» тероризувати, боляче і вбивати мирних жителів (Діти,
матері, батьки і літні люди) в «Афганістані, Іраку, Лівії, Пакистані, Сомалі, Ємен, ... Він послав
ефіопських, кенійських військ вторгнення в Сомалі, ЦРУ тероризує мирних жителів, що розпалюють
& заворушення, почали сирійську громадянську війну в спробі повалення обрано прави- тельства, ...

Обама підтримує у військових злочинах Ізраїлю, вбивства, геноцид палестинців. Він підтримує
Саудівської Аравії від військових злочинів, вбивства, геноцид ямок, ... Обама називає свої
американські спеціальними силами Assassins «Герой». Вбивці є психотическими боязкими вбивцями,
які потребують prose- крою як це робить «Обама» Міссісіпі / R7 ,

З присудження Обамі світу премія норвежця показала, що цей приз оманливий, підробка.
Припинити обман, NO MORE FAKE ПРЕМІЇ МИРУ! Обама судове переслідування Міссісіпі
/ R7 , !

Мир є абстрактним.
насильство це загроза.
Стій, «Насильство», почати у себе вдома!
Потурання насильство в будинку, під час навчання, в сфері розваг, на роботі, в
суспільстві, є не тільки загрозою для цього покоління, наступного покоління, але майбутніх
поколінь. Діти повинні повідомляти батько, що виправдовують насильство в будинку, під
час навчання, в сфері розваг, на роботі, в суспільстві, руйнуючи їх дитина майбутній. Батьки
тримають підзвітні, видаліть політики, які дозволяють або відповідальні за: потурання
насильства в сім'ї, на роботі, під час навчання, в
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розваги, в суспільстві, політики отримують: МС / R7

1000-х років Зла приходять до кінця.
БУДЬ ХОРОШИМ ПОКАРАТИ ЗЛО

кінець
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