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ความยุติธรรม
ความยุติธรรมความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์

ความยุติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชุมชนที่ทำงานและอยู่รอด ความยุติธรรมมีการสร้างความจริงและแก้ไข
'ในความยุติธรรม' ยุติธรรมเริ่มต้นด้วย 'You' คุณจะต้องเป็น 'แค่' เป็นเพียงเป็นรากฐานจากการที่
'ยุติธรรม' ลุกขึ้น เป็นเพียงแค่ความยุติธรรมและรับเหมาะ
ความจริงก็คือว่ามีคนไม่เป็นธรรมที่สร้างในความยุติธรรม

แต่ละคนมีหน้าที่ทางศีลธรรมและทางแพ่งเพื่อลบในความยุติธรรม

1 พระเจ้ากำลังรอที่นี่จากคุณ!
ความยุติธรรม การอธิษฐาน
ที่รัก 1 พระเจ้า , ผู้สร้างที่สวยที่สุดในจักรวาลอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดผู้ปกครองผู้ปกครองของคุณซื่อสัตย์
(1 เซนต์ ชื่อ)
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเป็นเพียงแค่การจองช่วยเหลือเกี่ยวกับการลบความอยุติธรรม

จองลงโทษของความอยุติธรรมในขณะนี้และในชีวิตหลังความตายให้ดีเจริญเติบโตและเหี่ยวเฉาชั่วร้ายสำหรับแด่
1 พระเจ้า และการที่ดีของมนุษยชาติ
การสวดมนต์นี้จะใช้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความไม่เป็นธรรมหรือความยุติธรรมจะขาด

คนอาศัยอยู่ในกลุ่มทางสังคม (ชุมชน) . ชุมชนต้อง 'กฎหมาย'
(กฎระเบียบและข้อบังคับ) ทำงานและอยู่รอด เมื่อปรากฏว่ามีการละเมิดกฎหมาย 'ความจริง'
จะต้องพบ พวกเขาควรจะมีการละเมิดกฎหมาย 'รับผิดชอบ' ต้องปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบอาจพบความผิดและสร้างความสูญเสีย ความผิดนำไปสู่การบังคับ 'ฟื้นฟู'
การสูญเสียความต้องการที่จะได้รับการชดเชย

ที่จะมีความยุติธรรมที่คุณต้องการกฎหมายที่จะทำโดย Govern- ment
และยึดถือศาล กฎหมายต้องบริหาร
ละเมิดข้อกล่าวหาของกฎจะถูกตรวจสอบโดยมาร์แชลล์สำนักงาน (จังหวัด) .
ละเมิดข้อกล่าวหาของกฎระเบียบที่มีการตรวจสอบโดยสำนักงานนายอำเภอ (ไชร์)
.
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เมื่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความยุติธรรมความต้องการที่จะสร้างความจริง:

1. เกิดอะไรขึ้น? >
2. สิ่งที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้น? >
3. ได้รับความโง่เขลาของมนุษย์เกี่ยวข้อง? >

4. ได้รับความประมาทของมนุษย์เกี่ยวข้อง? >
5. ความชั่วร้ายของมนุษย์เกี่ยวข้อง? >

6 วิธีที่จะให้ความยุติธรรมผ่านการชดเชยและการฟื้นฟูสมรรถภาพ >
7. บทเรียนสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้หรือไม่?

คัสโตเดียการ์เดียนต้องการความจริงที่แท้จริงพบ นี้เป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของศาล (ผู้พิพากษาอัยการป้อ
สมรู้ร่วมคิด (ทีม) ความยุติธรรมขัดแย้งไม่ได้ความยุติธรรม
มันเป็นความเสียหายชั้นนำก็จะมีการปกป้อง 'มีมากเกินไปและมีความผิด

ความขัดแย้งไม่ได้เกี่ยวกับความจริงหรือความยุติธรรม inocent หรือผิด แต่ชนะ!
ด้านที่มีทนายความที่ดีกว่าชนะโดยไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาจะมีความผิดหรือไม่ นี้สิ้นสุด! ความอยุติธรรมไม่มีความขัดแ

หลังจาก ค่าใช้จ่าย จะวาง: มาร์แชลล์ (จังหวัด) กำหนดวันที่ (90 วันต่อมา) เมื่อค่าใช้จ่ายที่จะได้ยินที่
'ศาล' มาร์แชลล์จากนั้นเลือกจากสระว่ายน้ำของเนติบัณฑิต 7
ที่สมรู้ร่วมคิดในการค้นหาความจริงที่แท้จริง 3 จะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาอัยการ 1 เป็น 1
ในฐานะผู้สนับสนุน 1 เป็นนักวิจัยและ 1 Enforcer บันทึก ! ไม่มีคณะกรรมการตัดสินคือ

หลังจากที่ค่าใช้จ่ายที่จะวาง: นายอำเภอ (ไชร์) กำหนดวันที่ (30 วันต่อมา)
เมื่อค่าใช้จ่ายที่จะได้ยินที่ 'Chambers' นายอำเภอจากนั้นเลือกจากสระว่ายน้ำของนักกฎหมายที่
5 ที่สมรู้ร่วมคิดในการค้นหาความจริงที่แท้จริง 1 จะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษา 1 เป็นโจทก์ 1
เป็นคู่มือ 1 เป็นเสมียนและ 1 procurer

ศาล มี 2: จังหวัดพิจารณาคดีของศาล (PT-C) และไช Hearing- หอการค้า (SH-C) . ศาลอุทธรณ์จะได้ยินทั้งใน
บันทึก! ไม่มีการดำเนินคดีทางแพ่งคือ ศาลทั้งสองจัดการ 'ความรับผิดชอบและการชดเชย'
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ความยุติธรรมมีผลบังคับใช้และสะสมพิจารณา พิจารณาบังคับนำความสอดคล้องของการพิจารณาและการปรากฏตัวข
ป้องกันการทุจริตและเจ้าหน้าที่หรือไร้ความสามารถของศาลรบกวนการพิจารณา
ประโยคทยอยสะสมหยุดอาชญากรอนุกรมที่คุ้มค่าและกระทำผิดซ้ำ

โทษประหาร ( การดำเนินการ) เพื่อเป็นการลงโทษคือการต่อต้าน 1 พระเจ้า และต่อต้านเหรียญไม่สามารถยอมรับได้
รัฐบาลใด ๆ ที่รันเป็นความผิดทางอาญาและจะถูกลบออก สมาชิกของมันจะถูกดำเนินคดี: นางสาว R7

มี 3 กลุ่มอายุ (วัยรุ่น, เด็กและเยาวชน, ผู้ใหญ่) จะต้องพิจารณาเมื่อการพิจารณา . ขอร้อง 'ผิด'
หรือพบความผิดที่มีอิทธิพลต่อประโยค
การฟื้นฟูสมรรถภาพคือ 'R' จัดอันดับ (MS R1-7) . คะแนน 'R' ในกฎหมายมอบให้ Manifest
นำไปใช้กับผู้ใหญ่ขอร้อง

กฎหมาย
ที่จะมีความยุติธรรมที่คุณต้องกฎหมายซึ่งจะทำโดยรัฐบาลและหนื่งศาล มีเพียง 1 กฎหมายเป็น
'กฎหมายกฎหมาย' กฎหมายกฎหมายอยู่บนพื้นฐานของ "กฎหมายมอบให้ Manifest"

กฎหมายต้องลงโทษความอยุติธรรมรักษามาตรฐานของชุมชน (ความเสมอภาคหน้าที่ชุมชนสิทธิชุมชน)
ให้ลักษณะของ FAIR ฯ
กฎหมายที่จะปกป้องผู้ที่อ่อนแอและให้ความซื่อสัตย์ที่มีประสิทธิภาพ! กฎหมายต้องให้แน่ใจว่าเป็นชุมชนที่มีความปลอ

กฎหมาย BAD

กฎหมาย BAD เป็นความชั่วร้ายเสียหายไม่เป็นธรรม มันเป็นกฎหมายโดยรัฐบาลอนุญาตให้ชนกลุ่มน้อยที่จะใช้ประโย
(ฉีก) . กฎหมายไม่ดีคือการถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ของศาลและถูกแทนที่โดยรัฐสภา
รัฐบาลที่กำหนดหรือช่วยให้ Bad กฎหมายที่มีอยู่
ได้รับการโหวตออกจากสำนักงานและสมาชิกดำเนินคดี: ' นางสาว R7

ฟรีโฮลด์ ที่ดินที่ดินสาธารณะปล้นจากชุมชนโดยรัฐบาลอาญาเสียหาย รัฐบาลชุดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้ไปที่ดิน
(นั่งยอง) หรือขายให้เห็นแก่โลภความผิดทางอาญา End Freehold

ยึดที่ดินของเอกชนทั้งหมด และอาคารโดยไม่ต้องให้ค่าตอบแทน
ดำเนินคดีใด ๆ
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องค์กรหรือมัวบุคคลจากฟรีโฮลด์อสังหาริมทรัพย์
(ดูห่วงโซ่แห่งความชั่วร้าย) . ไชร์เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมด

1GOD สร้างโลกที่จะใช้และมีความสุขอย่างเท่าเทียมกันโดยทั้งหมดของมนุษยชาติ Freehold
ที่ดินและเอกชนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยจะดูถูก 1GOD ชิ้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์บนโลกใบนี้หรือสถานที่อื่นใดในจ
(ไชร์) เพื่อประโยชน์เท่าเทียมกันของทุกคน ไม่มีชายหาดส่วนตัวเกาะ ..

สิทธิบัตรลิขสิทธิ์ เป็นโปรแกรมที่โลภของทรัพย์สินทางปัญญา ชุมชนให้คนวิธีการและโอกาสในการพัฒนาทรัพย์สิน
ก่อนรองเพื่อขอแบ่งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของชุมชนที่จะใช้โดยทุกคน!

ใช้เห็นแก่ตัวและกำไรจากทรัพย์สินทางปัญญาถูกปล้นชุมชนอาชญากรรมที่จะดำเนินคดี: ' นางสาว
R6 '
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ของสินทรัพย์ชุมชน: เพาเวอร์ยูทิลิตี้ (ไฟฟ้าก๊าซ
) ; สาธารณูปโภคน้ำ (desalinization ท่ออ่างเก็บน้ำท่อน้ำทิ้ง) ; การขนส่งสาธารณะ (ในประเทศและยาวระยะทาง)
; longhaul ขนส่งสินค้า (Air, วิวทะเล, ที่ดิน, พื้นที่) ; การสื่อสาร (อินเทอร์เน็ต, โทรทัศน์, โทรทัศน์,
วิทยุ, Mail) . ยึดสินทรัพย์ชุมชนแปรรูปทั้งหมดโดยไม่ให้ค่าตอบแทน จากนั้นเปิดให้เป็น cron
ดำเนินคดีกับบุคคลหรือองค์กรมัวจากการแปรรูปสินทรัพย์ชุมชน นางสาว R6 .

แปรรูปรัฐบาลของสินทรัพย์สาธารณะขโมยจาก NITY แล้วแต่
สมาชิกราชการและพนักงานราชการมีส่วนร่วมในคดีนี้ต้องดำเนินคดี: นางสาว R6

บริจาคลดหย่อนภาษี เป็น legalized 'การหลีกเลี่ยงภาษี'
โดยรัฐบาลเสียหาย ภาษีการหลีกเลี่ยงการถูกขโมยจากชุมชนโดยดีออก!
ยกเลิกการบริจาคลดหย่อนภาษี, การหลีกเลี่ยงภาษี, ภาษี, การลดภาษี .. ของรัฐบาลที่อำนวยความสะดวกในการบริจ
' นางสาว R6 '
บริจาคเพราะคุณสนใจและต้องการที่จะแบ่ง

กฎหมายคอรัปชั่นกฎหมายเสียหาย เป็นที่ยอมรับไม่เสียหายกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่ผิดศีลธรรม

กฎหมายเสียหายสร้างความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมกันก็คือการถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ของศาลและถูกแทนที่โ
กฎหมาย backdating
คือการได้รับการประกาศให้มีพระราชบัญญัติทั้งหมดเสียหายที่มีอยู่และลองพิจารณาบังคับใช้

4

ชุมชน จังหวัด 15.05.2.1 N-at-เมตร
กฎหมายมอบให้ Manifest ตามที่เขียนไว้มันจะเป็น!

1 พระเจ้า 1 FAITH 1 คริสตจักร จักรวาลปกครองผู้ปกครอง
www.universecustodianguardians.org

ละเว้นการทูต ไม่มีใครยอมรับไม่ได้อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบสำหรับการก่ออาชญากรรม ทูตละเว้นการอนุญาตใ
ทูตภูมิคุ้มกันถูกเพิกถอนและอาชญากรรมดำเนินคดี

อันตราย ช่วยให้ความผิดทางอาญาที่จะไปฟรีโดยไม่ต้องทำกายภาพบำบัด

ดำเนินคดีบางครั้งไร้ความสามารถและผลการป้องกันไหวพริบในความอยุติธรรม 'ไม่ผิด'
คำตัดสินของศาล เมื่อหลักฐานใหม่ที่สามารถใช้ได้อุทธรณ์กลายเป็นสิ่งจำเป็น หลักการ
'ทำอันตราย' ห้ามนี้เกิดขึ้น Ends อันตราย!

หลักการนี้เป็นพระราชบัญญัติเสียหาย ไม่มีความผิดทางอาญาที่ควรจะไปโดยไม่มีใครขัดขวาง หากหลักฐานใหม่พื้นผิว

ภูมิคุ้มกันจากการถูกดำเนินคดี เป็นที่ยอมรับไม่ได้ไม่มีใครอยู่เหนือการลงโทษสำหรับการก่ออาชญากรรม
ขี้เกียจไม่รู้ tion Prosecuเสียหายใช้อาชญากรจะทำผลงานของพวกเขาและผลตอบแทนที่พวกเขามีภูมิคุ้มกัน
ภูมิคุ้มกันของความผิดทางอาญาจะต้องถูกเพิกถอนและการฟ้องร้องดำเนินการต่อไป
ขี้เกียจโจทก์เสียหายถูกดำเนินคดีและรับโทษเช่นเดียวกับความผิดทางอาญาที่พวกเขาใช้

การเจรจาต่อรองข้ออ้าง เป็นรูปแบบที่เสียหายมากที่สุดและไม่น่าไว้วางใจของกฎหมายก็สิ้นสุด ข้ออ้างการเจรจาต่อรองเป
อัยการอาญาช่วยให้ความผิดทางอาญาให้เลือกน้อย ' นางสาว R ' ความผิดทางอาญาชาร์จ
เสียหายอัยการสูงสุดได้รับ: นางสาว R7 .

ข้อ จำกัด เป็นที่ยอมรับไม่ได้ไม่มีขีด จำกัด ในความรับผิดชอบ ข้อ จำกัด
จะถูกแทนที่ด้วยการฟ้องร้อง
มีไม่สามารถกำหนดเวลาในการรับผิดชอบ

มืออาชีพ สิทธิพิเศษทางศาสนาเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาความจริง แพทย์พระสงฆ์ทนายความผู้สื่อข่าวอ้างความเป็น
สิทธิพิเศษนี้ END ดังนั้นจะไม่เข้าไปยุ่งในการค้นหาความจริง
พยานที่ปฏิเสธที่จะตอบจะถูกขังอยู่ในกรงจนกว่าพวกเขาจะตอบ (ไม่เป็นมืออาชีพ,
การรักษาความลับทางศาสนาได้รับการยกเว้น) . 1 พระเจ้า การปฏิบัติที่รับผิดชอบ

ความยุติธรรมของ
1GOD
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ศาล
วัตถุประสงค์ของศาลคือการสร้าง 'ผิด' หรือ 'ขาดความผิดสำหรับการละเมิดกฎที่ถูกกล่าวหาจาก (กฎหมายจังหวัด)
หรือกฎระเบียบ (ไชกฎหมาย)
เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างถ้ามีการละเมิดคือการสร้างความจริง
ความจริงก็คือพบได้โดยการสมรู้ร่วมคิดไม่ขัดแย้ง

'ความจริง' จะต้องจัดตั้งขึ้นโดยไม่คำนึงถึงใด ๆ ออดอ้อน ขอร้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการหา
'ความจริง' จำเลยจะต้องตอบไอออน quest- ทั้งหมด ปฏิเสธที่จะให้คำตอบที่จะนำที่ ' นางสาว R7 'ไม่มีตัวเลือกของก
พยานที่ปฏิเสธที่จะตอบจะถูกขังอยู่ในกรงจนกว่าพวกเขาจะตอบ
(ไม่มีมืออาชีพหรือทางศาสนาได้รับการยกเว้นการรักษาความลับ) . จะไล่ตามของ 'ความจริง'
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีความผิดอื่น ๆ ไม่มี พยานเท็จ: ' นางสาว R3 '

ศาล มี 2: จังหวัดพิจารณาคดีของศาล (PT-C) และไช Hearing- หอการค้า (SH-C) . ศาลอุทธรณ์จะได้ยินทั้งใน
บันทึก! ไม่มีการดำเนินคดีทางแพ่งคือ ศาลทั้งสองจัดการ 'ความรับผิดชอบและการชดเชย'

ศาลเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นถึง 1 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตกดิน, 6
วันต่อสัปดาห์ ไม่มีคณะลูกขุนมี ศาลอุทธรณ์จะจัดขึ้นที่ศาลเดียวกัน

ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ PT-C 'ศาลจัดทำโดยมาร์แชลล์ Office จากสระว่ายน้ำจำนวนของ 'หมอ' ทั้งหมด
'SH-C' เจ้าหน้าที่หอการค้าจัดทำโดยนายอำเภอ Office จากสระว่ายน้ำจำนวนทนายความ '

คำอธิษฐานทดลองท่องที่จุดเริ่มต้นของแต่ละการทดลองใช้:

การทดลอง - การอธิษฐาน

ที่รัก 1 พระเจ้า , เราเจ้าหน้าที่ศาลขอคำแนะนำเราจะพยายามที่จะค้นหาความจริงเราจะไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือเข้า

เราจะปกป้องความยุติธรรมจาก Bad, เสียหาย, กฎหมายส่วนลด!
เราพยายามที่จะฟื้นฟูวิญญาณเข้าใจผิดทั้งหมดเพื่อความรุ่งเรืองของ 1 พระเจ้า และการที่ดีของมนุษยชาติ
การสวดมนต์นี้ถูกอ่านในช่วงเริ่มต้นของการพิจารณาคดี

PT-C: ' จังหวัดพิจารณาคดีศาลพยายามกรณีว่าถ้า 'ผิด' ที่จะจัดตั้งขึ้น 'MS R'
จะมีหน้าที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด มี 7 เจ้าหน้าที่ศาล 3 ผู้พิพากษา, อัยการ,
ผู้ให้การสนับสนุนนักวิจัยและปฏิบัติการอยู่
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ผู้พิพากษา, อัยการ, สมรู้ร่วมคิดสนับสนุน (ทำงานด้วยกัน) เพื่อหา 'ความจริง'
สร้าง 'ผิด' หรือไม่มีความผิด' นักวิจัยการรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
ในปฏิบัติการยึดศาลกำหนดขึ้นแสดงหลักฐานให้มั่นใจว่า
'ผู้ถูกกล่าวหาและพยานปรากฏ

หลังจากที่ 'ความจริง' พบผู้ประสบภัยให้คำซึ่งรวมถึงการร้องขอค่าชดเชย ผู้พิพากษาแล้วออกจากตำแหน่งเป็นเวลา
1 ชั่วโมงเพื่อเตรียมความยุติธรรม ผู้พิพากษาตัดสินใจแยกกันโดยส่วนใหญ่ของ 2 'คำตัดสิน' และ
'ค่าตอบแทน' a ศาลอุทธรณ์โดยผู้ประสบภัย (ค่าตอบแทน) และถูกกล่าวหาว่า
(คำตัดสิน) จะต้องยื่นภายใน 7 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ศาลอุทธรณ์จะมีขึ้นที่ศาลเช่นเดียวกันกับผู้พิพากษาที่แตกต่างกัน

SH-C: ' ไชได้ยินหอการค้า' พยายามกรณีว่าถ้า 'ผิด' ที่จะจัดตั้งขึ้น
'MS-R' ให้บริการในไชร์ Rehab
มี 5 เจ้าหน้าที่ศาลพิพากษาโจทก์, คู่มือการอยู่
, เสมียนและ procurer ผู้พิพากษาและโจทก์ คู่มือการสมรู้ร่วมคิด (ทำงานด้วยกัน)
เพื่อหา 'ความจริง' สร้าง 'ความรู้สึกผิด
หรือกรณีที่ไม่มีความผิด ' เสมียนรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
สั่งยึดศาลกำหนดขึ้นแสดงหลักฐานให้มั่นใจว่า 'ผู้ถูกกล่าวหาและพยานปรากฏ

หลังจากที่ 'ความจริง' พบผู้ประสบภัยให้คำซึ่งรวมถึงการร้องขอค่าชดเชย ผู้พิพากษาแล้วเกษียณสำหรับ
1/2 ชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมผู้พิพากษา 'คำตัดสิน' และ 'ค่าตอบแทน' ศาลอุทธรณ์โดยผู้ต้องหา

(คำตัดสิน) และช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ค่าตอบแทน) จะต้องมีการยื่นภายใน 3 สัปดาห์ ศาลอุทธรณ์จะจัดขึ้นที่ศาลเดียว
แต่ผู้พิพากษาที่แตกต่างกัน
การสำรวจอวกาศ และการล่าอาณานิคมต้องกฎ
(กฎหมาย) ศาลพื้นที่สำรวจ (S> XC) .
S> มติ XC จะมีผลทุกจังหวัดทั่วประเทศ !!! (ดูกฎหมายอวกาศ)

กฎหมายอวกาศภายใน (1) ให้ความสำคัญสำหรับโลกอวกาศและดวงจันทร์ของโลก นอกกฏหมายอวกาศ (2)
ตอบสนองสำหรับแพลนสำรวจและอาณานิคม กฎหมายอวกาศจะ umpired
บริหารงานและการบังคับใช้โดย S> XC

ศาลแห่งนี้มี 7 ผู้พิพากษา (1 จากจังหวัดแต่ละคน) . คำพิพากษามาลงคะแนนลับและเสียงข้างมาก
ส่วนใหญ่อย่างน้อย 4
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บันทึก! ธรรมเสียหายระบบศาลขัดแย้งจะถูกแทนที่โดย: 'แค่'
แฟร์สมรู้ร่วมคิดระบบศาลที่กำหนดความจริง!

การพิพากษาวางโทษ

ความยุติธรรมคือ พิจารณาบังคับ สะสมที่ไม่ต่อเนื่องกัน พิจารณาบังคับนำความสอดคล้องของการพิจารณาและการป
ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุจริตและไร้ความสามารถของศาลรบกวนการพิจารณา
MS ลงท้ายเสียหายไม่เป็นธรรม 'พิจารณาส่วนลด' (ที่ถูกระงับประโยคที่ไม่มีความเชื่อมั่นที่บันทึกไว้ในช่วงต้นปล่อยท
.. ) .

คุณทำอาชญากรรม !!! >>> คุณทำไทม์ !!!
กฎหมายอาญาอนุกรม ไม่ควรได้รับการตอบแทน ผิดหลายพบ Crimi- NAL
ไม่ควรได้รับการตอบแทนจากการให้บริการที่ต่อเนื่องกันไปตามคำพิพากษา (พิจารณานับสำหรับตัด)
. ไม่ใช่การให้บริการติดต่อกันเป็นประโยคที่ยุติธรรม

พิจารณาทยอยสะสม จะใช้สำหรับการทำซ้ำ 'ผู้กระทำผิด' ผู้ที่กระทำผิดซ้ำไม่ได้เรียนรู้จากการฟื้นฟูสมรรถภาพของ
ก่อนรองเพื่อขอแบ่งจำเป็นต้องทำซ้ำฟื้นฟูกิจการ อดีตและปัจจุบันการพิจารณาจะรวมกันให้เป็นเวลาฟื้นฟูทั้งหมด

พิจารณาเปรียบเทียบสำหรับ 'ความผิดทางอาญา ( A) '
พบว่ามีความผิด

ทุจริต

ความยุติธรรม

21 ปี

การกระทำผิดกฎหมายที่ 1: 7 + 7 + 7 ปี 7 ปี (ต่อเนื่อง)

คุมหลัง 3 ปี
ทำหน้าที่ 3 ปี

เสิร์ฟ 21 ปี

7 ปี (ต่อเนื่อง)
ปีที่ผ่านมาการกระทำผิดกฎหมาย: 7 + 7 + 7 ปีของ
0 ปี (ที่ผ่านมาไม่สนใจ)
คุมหลัง 3 ปี
ทำหน้าที่ 3 ปี
Re-ละเมิด: 7 + 7

รวมสำหรับความผิดทั้งหมด

14 ปี +
21years =
เสิร์ฟ 35 ปี

6 ปี เยาะเย้ยความยุติธรรม ผู้พิพากษา 35 ปี '

โทษประหาร ( การดำเนินการ) เพื่อเป็นการลงโทษคือการต่อต้าน 1 พระเจ้า

และต่อต้านเหรียญไม่สามารถยอมรับได้ รัฐบาลใด ๆ ที่
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ดำเนินการเป็นความผิดทางอาญา isremoved และสมาชิกดำเนินคดี: นางสาว R7

ข้อมูลเบื้องต้น!

ผู้ถูกกล่าวหาพบ 'ผิด' เป็นความผิดทางอาญา ทุกคนเชื่อมั่นมีประโยคบังคับ T ที่นี่จะไม่มีการเจรจาต่อรองข้ออ้าง
ไม่มีการลดลงในประโยคภูมิคุ้มกันหรือระงับการพิจารณาคดี

ผิดหลายพบประโยคสำหรับแต่ละความผิดที่พบมีการเพิ่มเข้าด้วยกันรวมทั้งสิ้น ทั้งหมดนี้คือการได้รับการบริการที่ไม่ไ
ไม่มีการพิจารณาส่วนลดสำหรับอาชญากรอนุกรม

ผู้ที่กระทำผิดซ้ำไม่ได้เรียนรู้จาก Rehab ก่อนหน้านี้ของพวกเขา
ก่อนรองเพื่อขอแบ่งจำเป็นต้องทำซ้ำการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในอดีตและปัจจุบันการพิจารณาจะรวมกันได้รับประโยคสะ
ไม่มีการเปิดตัวต้นทัณฑ์บนให้อภัย ...
มี 3 กลุ่มอายุ (วัยรุ่น, เด็กและเยาวชน, ผู้ใหญ่) จะต้องพิจารณาเมื่อการพิจารณา . ขอร้อง 'ผิด'
หรือพบความผิดที่มีอิทธิพลต่อประโยค
การฟื้นฟูสมรรถภาพคือ 'R' จัดอันดับ (MS R1-7) . คะแนน R ในกฎหมายมอบให้ Manifest
นำไปใช้กับผู้ใหญ่ขอร้อง
ประโยครวมตัดสินใจที่ถูกนำไปใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ใหญ่ขอร้องผิดถึง 3 ครั้ง 'R4' (3 ● 7 = 21
ปี) 21 ปี ' บำบัดความผิดทางอาญา '

พิจารณาส่วนลด
พิจารณาส่วนลด เสียหายไม่เป็นธรรมมันเป็นโมฆะ กฎหมาย backdating
คือการได้รับการประกาศให้มีทุกประโยคส่วนลดที่มีอยู่อีกครั้งถูกตัดสินจำคุก พิจารณาส่วนลดจะถูกแทนที่โดย:
นางสาว / R1-7
ประโยคต่อเนื่อง: ความผิดทางอาญาเป็นรางวัลสำหรับการเป็นความผิดทางอาญาอนุกรมมีประโยคของเขาลดลง
นี้สิ้นสุด!

ประโยคที่ผ่านมาจะถูกละเลย เมื่อการพิจารณา ความผิดทางอาญาไม่สนใจที่ยังไม่ได้เรียนรู้จากการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ผ่านม
มันจะสิ้นสุด!

ระงับประโยค? ทางอาญาเป็นความผิดได้รับประโยคของเขาถูกระงับและไปฟรี ประเภทของการพิจารณาคดีนี้เป็นคว
มันจะสิ้นสุด! เจ้าหน้าที่ศาลว่ามือออกประโยคที่ถูกระงับจะถูกลบออก: นางสาว R7
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ทัณฑ์บนและวางจำหน่ายในช่วงต้น '! จะเสียหายและไม่ยุติธรรม พวกเขาทั้งสองด้าน
สมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์บนจะถูกดำเนินคดี นางสาว R7

มีความผิด แต่ไม่ผิด ความผิดทางอาญาเป็นความผิด
แต่ความผิดของเขาจะไม่ถูกบันทึกและไปฟรี นางเป็นถูกกระทำเขาจะพบว่ามีความผิด
แต่พบความผิดของเขาจะถูกละเว้นดังนั้นมันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสถานะที่มีชื่อเสียงของเขาและเขาสามารถลงชื่อล้าน
$ สัญญาวิทยุ นี้สิ้นสุด! เจ้าหน้าที่ศาลว่ามือออกประโยคผิด แต่ไม่ได้รับความผิดของ: นางสาว R7

พิจารณาบังคับ ยุติธรรมรับผิดชอบ ความยุติธรรม

ยุติธรรมจำเป็นต้องเป็นสื่อศาล
คนมีสิทธิความต้องการที่จะเห็นได้ยินทุกส่วนของความยุติธรรม
มันทำงานอย่างไร. ศาลไม่ได้ที่จะนำมาใช้สำหรับการโฆษณาชวนเชื่อ,
บันเทิง, ประชาสัมพันธ์หรือเป็นสื่อละคร มีวิดีโอเทปของการพิจารณาคดีไม่เป็น
กล้องรอบคอบการรักษาความปลอดภัยที่มีการใช้
ครอบคลุมใบหน้าไม่ได้รับอนุญาต นางสาว R3

ไม่มีวิดีโอสื่อการบันทึกเทปรายการของการทดลองคือ
ช่วยให้กล้องสื่อในการพิจารณาคดีจะเปิดการพิจารณาคดีเข้าสู่ความบันเทิง เมื่อหันหน้าไปทางกล้องพิพากษาผู้พิพาก
อัยการ, กลาโหม (ทนายความทนายความ) ผู้ถูกกล่าวหาและพยานทำตัวแตกต่างจากพวกเขาหากพวกเขาไม่มีกล้อง
คนจะไม่ทำหน้าที่และประพฤติตามธรรมชาติ
ภายใต้การทำเหมืองแร่การอ่านภาษากายการแสดงออกทางสีหน้าน้ำเสียงและการใช้ภาษา
คนก็จะแต่งตัวแตกต่างกันเพื่อสร้างภาพที่ผิดธรรมชาติ
ลอบทำลายความสมบูรณ์ของการพิจารณาคดีทำให้พวกเขาเข้าไปในโรงภาพยนตร์
ไม่เป็นธรรม! ไม่ยอมรับ.
ก่อนการพิจารณาคดี

รายงานสื่อก่อนการพิจารณาคดีจะถูก จำกัด ให้ชื่อของจำเลยซึ่งศาลและวันที่ของการทดลอง ใด
ๆ รายงานอื่น ๆ (เสียค่าชื่อพยานเจ้าหน้าที่ศาลความคิดเห็นความคิดเห็น ... ) เป็นดูหมิ่นศาล: ' นางสาว
R3 '
ระหว่างการพิจารณาคดี

มีการห้ามสื่อในการรายงานระหว่างการพิจารณาคดี ห้ามสื่อทำลายอยู่ในดูหมิ่นศาล:
' นางสาว R3 '
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หลังจากที่จบการทดลอง
สื่อให้ 'a รายละเอียดรายงานการทดลอง' หลังจากสรุปการทดลองใช้: ผู้ซึ่งถูกกล่าวหา (นามสกุล,
ที่อยู่, นายจ้าง, ผู้ปกครอง) ? สิ่งที่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ เจ้าหน้าที่ศาล ..
คำตัดสินใช้เหตุผลและการฟื้นฟูสมรรถภาพชดเชยถ้ามี สื่อควรให้ความเห็นและแสดงความคิดเห็น

บันทึก ! ผู้พิพากษา (ผู้พิพากษา) ไม่ได้ (เคย) ปราบปรามการรายงานรายละเอียดโดยสื่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม (การรักษาความปลอดภัยแห่งชาต
กฎหมายเสียหาย .. ) .

อุทธรณ์
เมื่อการอุทธรณ์ได้รับการยื่น รายงานสื่อก่อนการพิจารณาคดีในระหว่างการทดลองและหลังการทดลองใช้กฎ

เสรีภาพในการรายงานรายละเอียดการทดลองเป็นมงคล!

การระงับการสั่งซื้อหมายถึงการปกป้อง 'ผิด' ปกป้องพวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อชุมชน ชุมชนมีสิทธิที่จะรู้
'ของความผิด (นามสกุล, ที่อยู่, นายจ้าง, ผู้ปกครอง) และเป็นเหยื่อ (s) รายละเอียด
ผลการอุทธรณ์และการใช้เหตุผล (รายละเอียดรายงานการทดลอง) . ปฏิเสธใด ๆ
(สั่งปราบปรามผู้พิพากษาอุทธรณ์หลัง) ของกิจกรรมนี้ได้รับของ นางสาว R7 '

บันทึก ! ชุมชนมีสิทธิที่จะทราบรายละเอียดว่า 'ความผิดของ
มันจะช่วยให้ชุมชนปกป้องตัวเองจากความชั่วร้ายอาชญากรรม .. ชุมชนมีสิทธิที่จะรู้ว่า 'เหยื่อ (s) 'รายละเอียด
ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือสูงสุด

ผู้พิพากษาใด ๆ , ผู้พิพากษาออกคำสั่งปราบปรามหลังจากคดีอุทธรณ์ถูกลบออกจากตุลาการ ข้อมูลประจำตัวของมืออ
ถูกดำเนินคดี ' นางสาว R7 '

บันทึก ! มีความผิดใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดย คำสั่งปราบปรามการก่ออาชญากรรม (s) . ผู้พิพากษาใด
ๆ , ผู้พิพากษาที่ออกคำสั่งปราบปรามนี้เป็นความผิดโดยสมาคม (เป็นภัยคุกคามต่อชุมชน) .
ข้อมูลประจำตัวของมืออาชีพของพวกเขาจะถูกยกเลิก, ถูกดำเนินคดี ' นางสาว R7 ' .

เหยื่อใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดย คำสั่งปราบปราม ไม่ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น ผู้พิพากษาใด
ๆ,
ผู้พิพากษาที่ออกคำสั่งปราบปรามนี้เป็นความผิดของทอดทิ้งหน้าที่ของการเป็นสมาชิกของชุมชน
ข้อมูลประจำตัวของมืออาชีพของพวกเขาจะถูกยกเลิก, ถูกดำเนินคดี ' นางสาว R7 ' .
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การฟื้นฟูสมรรถภาพ

การฟื้นฟูสมรรถภาพยาโดยมาร์แชลนายอำเภอ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชักสินทรัพย์และการ caging การฟื้นฟูสมรรถภาพลงโทษผู้กระทำผิดแล
มันเป็นเพียงแค่รูปแบบของ ment ลงโทษ จะช่วยปกป้องชุมชนและช่วยให้มีความผิดกลายเป็นสมาชิกที่มีประโยชน์ขอ

การฟื้นฟูสมรรถภาพมี 7 เกรด R 1-7 . ของพวกเขาเป็น 2
ประเภทของการฟื้นฟูสมรรถภาพไชร์และจังหวัด ซึ่งใน 2 ใช้ขึ้นอยู่กับอายุเกรด MS R1-7 มี 3
กลุ่มอายุวัยรุ่นอยู่ (8-14) เด็กและเยาวชน (14-17 SHE, 14-18 HE) และผู้ใหญ่ (เธอ 17+ ฯพณฯ
18+) เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปียังไม่ได้ดำเนินคดี พ่อแม่และครูจัดการกับพวกเขา

* *ขอร้
* * อง

(คำสารภาพ + รายละเอียดทั้งหมดของความผิด) ผิด #Found

มณฑล มี 2 ประเภทของการฟื้นฟู 'การศึกษาไชร์ Rehab
( ESR ) และหน้าที่ไชร์ Rehab' (DSR) . 7 วัยรุ่น (8-14)
มณฑล Rehab
R1 ESR *1 สัปดาห์ #2 สัปดาห์
R2 ESR *2 สัปดาห์ #4 สัปดาห์

R3 ESR *4 สัปดาห์ # 8 สัปดาห์
R4 ESR * 8 สัปดาห์ # 16 สัปดาห์
R5 ESR * 16 สัปดาห์ # 32 สัปดาห์

R6 DSR *1 ปี

# 2 ปี

R7 DSR *2 ปี #4 ปี เมื่อ 15 โอนไปยังเด็กและเยาวชน Rehab!
7 เด็กและเยาวชน (14-17 SHE, 14-18 HE) มณฑล Rehab

R1 ESR * 2 สัปดาห์ #4 สัปดาห์
R2 ESR *4 สัปดาห์ # 8 สัปดาห์
R3 ESR * 8 สัปดาห์ # 16 สัปดาห์

R4 ESR * 16 สัปดาห์ # 32 สัปดาห์

R5 DSR *1 ปี
R6 DSR *2 ปี
R7 DSR *4 ปี # 8 ปี

12

# 2 ปี
# 4 ปี

เมื่อ 17+ (เธอ) 18+ (เขา) โอน
ไปจังหวัด Rehab!
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* *ขอร้
* * อง

(คำสารภาพ + รายละเอียดทั้งหมดของความผิด) ผิด #Found

7 ผู้ใหญ่ ต่างจังหวัด Rehab

R1 ESR

* 1 ปี

# 2 ปี

R2 DSR

* 2 ปี

# 4 ปี

R3 กรง พีอาร์

* 4 ปี

# 8 ปี

R4 โอกาสครั้งที่ 2 พีอาร์ * 8 ปี

# 16 ปี

R5 อาชญากร พีอาร์

* 16 ปี

R6 ไม่ยอมใครง่ายๆ พีอาร์

* *32
* * ปี

# 32 ปี
# 64 ปี

R7 วันพิพากษา พีอาร์ * 64 ปี #until ตาย
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดโทษฐานที่ได้รับทั้งหมด 27 ปี นางสาว R5 อาชญากร พีอาร์

มีผลบังคับใช้ ที่ถูกกล่าวหาว่าขอร้องไม่ผิดเป็นความผิดที่ได้รับรวม 10 ปี นางสาว R3 กรง P R มีผลบังคับใช้

ผิดจะมีการอธิบายของเขาทำผิดสอนจะขอโทษวิธีการที่จะทำให้การแก้ไขและเป็นสมาชิกที่มีประโยชน์ของชุมชน
ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม disgracing ครอบครัวฟื้นฟูและช่วยให้วิญญาณเข้าใจผิดอื่น ๆ
ที่จะทำเช่นเดียวกัน! ' RehabPrayer' ถูกนำมาใช้ทุกเช้าโดย Rehabilitator

REHAB - การอธิษฐาน
ที่รัก 1 พระเจ้า , ผู้สร้างจักรวาลที่สวยที่สุดฉันขอโทษสำหรับฉันผิดฉันจะทำให้การชดเชย

ผมมุ่งมั่นที่จะเป็นสมาชิกที่มีประโยชน์ของชุมชนฉันจะไม่มากอับอายครอบครัวของฉัน
ฉันพยายามที่จะฟื้นฟูตัวเองและวิญญาณเข้าใจผิดอื่น ๆ ทั้งหมดเพื่อความรุ่งเรืองของ 1
พระเจ้า & การที่ดีของมนุษยชาติ
การสวดมนต์นี้จะท่องทุกเช้าโดย Rehabilitor
การกระทำ • เป็นการลงโทษที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

เจ้าจะต้องไม่ฆ่า !!!
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มณฑล มี 2 ประเภทของการฟื้นฟู 'การศึกษาไชร์ Rehab
(ESR) และหน้าที่ไชร์ Rehab' (DSR) . ทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ความสำคัญสำหรับ 3
กลุ่มอายุวัยรุ่นเด็กและเยาวชนและผู้ใหญ่ วัยรุ่น (8-14) เมื่อ 15 โอนไปยังเด็กและเยาวชน Rehab!
เยาวชน (SHE 14-17, 14-18 HE) เมื่อ 17+ (เธอ) 18+ ( เขา) โอนไป (PR) จังหวัด Rehab! บันทึก!
Rehabilitator มีการจ่ายเงินสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ พ่อแม่ของวัยรุ่นจ่าย 100%
เด็กและเยาวชนจ่าย 50% พ่อแม่จ่าย 50% จ่ายผู้ใหญ่ 100%

การศึกษาไชร์ Rehab ( ESR )

ESR เป็นที่ 1 โยฟื้นฟูกิจการ มันเป็นสถานบำบัดกรงไม่ใช่ Rehabilitator อยู่บ้านในชั่วข้ามคืน (ค่าใช้จ่ายสำหรับกา
. ศึกษา Rehabilitator หยิบขึ้นมาจากบ้าน 6 วันต่อสัปดาห์ 1 ชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน (TT)
จะทำ 5 วันของการบริการชุมชน 1 วันของการ tion educa- 1 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก (TT) Rehabilitator
จะมาที่บ้าน Rehabilitator มีทุก 2 ชั่วโมง 10 นาที (ห้องสุขา, อาหาร, เครื่องดื่ม) หยุดพัก

หน้าที่ไชร์ Rehab ( DSR)
หน้าที่บำบัดคือการศึกษารางและหน้าที่ Rehabilitator จ่ายสำหรับทำกายภาพบำบัด Rehabilitator
หน้าที่หยิบขึ้นมาจากบ้าน 1 ชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ขึ้น (TT) วันที่ 1 ของสัปดาห์ การทำ 5
วันของการบริการชุมชน
+ 1 วันของการศึกษา ในวันที่ 6 1 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก (TT) Rehabilitator
จะมาที่บ้าน
หน้าที่ Rehabilitator (DR) เริ่มต้นหน้าที่ 1 ชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ขึ้น (TT) .

'DR' มีทุก 2 ชั่วโมง 10 นาที (ห้องสุขา, อาหาร, เครื่องดื่ม) หยุดพัก. DR ถูกกักขังอยู่ในคืนนี้
แต่ไปที่บ้านเพื่อความสนุกวัน
(TT) เวลาสามเหลี่ยม Custodian-ผู้ปกครองยุคใหม่การจัดการเวลา

จังหวัดให้ 5 ประเภทของกรงฟื้นฟู: กรงโอกาสครั้งที่ 2, กฎหมายอาญา, ไม่ยอมใครง่ายๆ วันพิพากษา
. มีสารที่แยกต่างหากสำหรับเขาและเธอมี ตั้งครรภ์เธอได้มีเกิดใหม่
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เอาออกไป. เขาเป็นคนที่ติดอวัยวะเพศหรือทวารหนักอุทานเข้าไปในเขาอีก (ข่มขืนรักร่วมเพศ) หรือปาก
(ต่ำช้า, น่าขยะแขยงผิดธรรมชาติ)
มีอวัยวะเพศของพวกเขาเอาออกที่ตะโพก
Rehabilitator จังหวัด (PR) จะถูกเก็บไว้ค้างคืนในก้อน3m³ ชั้นก้อน, ผนัง,
เพดานประกอบด้วยพายุไซโคลน, ไฟและทนต่อความชื้นสูงแผงคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีเม็ดสีเทาผิว
ด้านหน้าประกอบด้วย steelbars ประตู steelbars มันใบหน้าห้องโถง ไม่มีหน้าต่าง มี backwall
ออกไปข้างนอกไม่เป็น ไฟห้องโถงไปปิดที่ซันเซ็ทและที่พระอาทิตย์ขึ้น

มี 2 bunkbeds ราบกับ steelbars มี กับ backwall คือห้องน้ำ 1 เหล็กโดยไม่ต้องนั่งหรือฝา ก้อนเป็นบ้านที่
4 Rehabilitator SHE ต้องอาบน้ำ เขาจะต้องอาบน้ำโกนทุก 6 TH วันของสัปดาห์.
ไม่มีรายการที่ส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้รับสำเนาของ 'LGM' a

พีอาร์ไม่ได้รับเงิน ไม่สามารถรับเงินของขวัญหรือของแถม ไม่สามารถลงคะแนน!
ไม่สามารถได้รับการเลือกตั้ง!

กรง จังหวัด Rehab
มาใหม่ มีการส่งมอบในเกียร์, ห้องน้ำ, เครื่องประดับและของใช้ส่วนตัวอื่น ๆ
ของพวกเขาทั้งหมด น้ำหนัก, ฝักบัว, โกน, รอยสักได้ลบออกได้ 2
สืบหาฝังอยู่ในร่างกายของพวกเขา 1 Tracer มีข้อมูล ID และเป็นอีซีแอลระยะทางสั้น ๆ 2 ครั้ง เป็น
Tracer ดาวเทียม Rehabilitator ชื่อของพวกเขาได้ถูกแทนที่ด้วยหมายเลข

พวกเขาได้รับเลข 'พีอาร์' เกียร์สำเนาของ 'กฎหมายมอบให้ Manifest' a
พวกเขาจะแสดงให้เห็นก้อนที่บ้านและสองชั้นของพวกเขา ในตอนท้ายของวันพวกเขาจะแนะนำให้รู้จักกับเตียงอื่น
ๆ ประชาสัมพันธ์ เพื่อนร่วมชั้นอธิบายกิจวัตรประจำวัน

บันทึก ! PR ไม่มีรายการที่ส่วนบุคคล ไม่สามารถมีการติดต่อทางกายภาพกับผู้เข้าชมหรือรับอะไรจากพวกเขา
ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอกยกเว้นกับผู้เข้าชม

กิจวัตรประจำวัน 6 วันต่อสัปดาห์ ที่พระอาทิตย์ขึ้น (TT) ไซเรนตื่นประชาสัมพันธ์
พวกเขาวางบนเกียร์และรองเท้าของพวกเขาไปห้องน้ำ, รัฐกับเพื่อนร่วมชั้นอื่น ๆ
การก่ออาชญากรรมของพวกเขาและพวกเขาทั้งหมดเข้าด้วยกันนมัสการ: ' สวดมนต์บำบัด ' .

Cube ประตูเปิดขึ้นที่พวกเขาย้ายไปยังพื้นที่ชุมนุม
พวกเขาได้รับการปันส่วนรายวัน (อาหารเครื่องดื่ม) ย้ายไปประกอบการทำงาน
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โบสถ์หรือการขนส่ง บันทึก ! blubbery (น้ำหนักเกิน) พีอาร์ได้รับอาหารไม่มี

(จนกว่าจะมีน้ำหนักที่ถูกต้อง) เครื่องดื่มเท่านั้น

งานประชาสัมพันธ์จาก 1 ชั่วโมงหลังจากพระอาทิตย์ขึ้น มีทั้งหมด 3 10 นาที (กินดื่มห้องสุขา) แบ่ง
หยุดอยู่ที่ 1 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตก PR ทำงานนอกสารประกอบจะถูกนำกลับไป หลังจากที่ทำงานพวกเขาล้างใบ
กลับไปที่ homecube ของพวกเขา ไฟห้องโถงออกไปที่ซันเซ็ท (TT) . บันทึก! มีไฟในการประชาสัมพันธ์ที่บ้านก้อนไ

วันที่ 7 ( วันสนุก) เริ่มเป็น 6 วันก่อนหน้านี้ ประชาสัมพันธ์การย้ายไปยังกลุ่มของพวกเขา (28) พื้นที่สำหรับประกอบ
นมัสการกลุ่ม: ' สวดมนต์ทุกวัน ' รับชุดอาหารว่างตอนเช้าเครื่องดื่มหารือ 'กฎหมายมอบให้
Manifest' วันกลาง (เที่ยง) ได้รับแพ็คอาหารกลางวันเครื่องดื่มบูชา: ' ขอขอบคุณคุณสวดมนต์ ' ฟังเพลง.
รับหลังเที่ยงสแน็คแพ็คเครื่องดื่มบูชา: ' ขอขอบคุณคุณสวดมนต์ ' ดูหนัง.
แล้วเช่นเดียวกับหลังเลิกงาน

ภาระหน้าที่ประชาสัมพันธ์! จะไม่ใช้ความรุนแรงทำงานหนักบูชาทุกวันแสดงความเคารพต่อพนักงานประชาสัมพันธ์อาสาสม
กลับใจ! ฟื้นฟู!
-สิทธิพิเศษในการประชาสัมพันธ์ มี 4, 1 ชั่วโมงเข้าชมปี ฟรีการแพทย์ .

2 โอกาส จังหวัด Rehab
เช่นเดียวกับ 'กรงประชาสัมพันธ์' + ข้อ จำกัด มากขึ้น

มาใหม่ สัญญาของพวกเขา 'ศักดิ์สิทธิ์วิวาห์' มิตรภาพสัญญาจะถูกยกเลิก การสื่อสารทั้งหมดติดต่อกับเพื่อนเด็กพันธม

วันที่ 7 ( วันสนุก) ภาพยนตร์จะถูกแทนที่ด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์
-สิทธิพิเศษในการประชาสัมพันธ์ มีทั้งหมด 3, 1 ชั่วโมงที่เข้าชมปี ฟรี จำกัด (จำเป็น)
ทางการแพทย์ .

อาชญากร จังหวัด Rehab
เช่นเดียวกับ '2 ครั้ง โอกาสประชาสัมพันธ์' + ข้อ จำกัด มากขึ้น

วันที่ 7 ( สนุกวัน) เพลงจะถูกแทนที่ด้วยความเงียบ
-สิทธิพิเศษในการประชาสัมพันธ์ มี 2, 1 ชั่วโมงเข้าชมปี ปฐมพยาบาลเท่านั้น .
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ไม่ยอมใครง่ายๆ จังหวัด Rehab
เช่นเดียวกับ 'PR อาญา' + ข้อ จำกัด มากขึ้น
กิจวัตรประจำวัน 6 วันต่อสัปดาห์ ทำพิเศษหนักทำงานสกปรก
-สิทธิพิเศษในการประชาสัมพันธ์ มี 1, 1 ชั่วโมงที่เยี่ยมชมปี ยาแก้ปวดเท่านั้น .

วันพิพากษา จังหวัด Rehab
เช่นเดียวกับ 'ไม่ยอมใครง่ายๆประชาสัมพันธ์' + ข้อ จำกัด มากขึ้น

กิจวัตรประจำวัน 6 วันต่อสัปดาห์ ทำไม่แข็งแรงการทำงานที่เป็นอันตราย
สิทธิพิเศษในการประชาสัมพันธ์ ไม่มี.

บันทึก! นักโทษที่เสียชีวิตระหว่าง การพักฟื้น มีการเผา
เถ้าถ่านของพวกเขาจะแผ่กระจายไปทั่วหมักเมรุ

ปลาย
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