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JUSTICE
Justitie een basisbehoefte van de mens.

Justice is essentieel voor een gemeenschap te laten functioneren en te overleven. Justitie moet
de waarheid vast te stellen en te verhelpen 'In Justice'. Justitie begint met 'U'. Je moet 'gewoon'
zijn. Het net is de basis van waaruit 'Justice' stijgt. Het net en het ontvangen van Justitie is ideaal.
De werkelijkheid is dat er onrechtvaardige mensen die te creëren In Justitie.

Elk individu heeft een morele en burgerlijke plicht te verwijderen In Justitie.

1 GOD is klaar om hier van U!
JUSTICE Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder voogd (1 st name) Aanvragen hulp met het zijn slechts
Aanvragen hulp bij het verwijderen Onrecht
Verzoeken te straffen van onrecht nu en in het hiernamaals Laat de Goede
gedijen en Kwaad verschrompelen voor de glorie van 1 GOD en de Goede van
de Mensheid
Dit gebed wordt gebruikt bij het aantreffen van onrechtvaardigheid of rechtvaardigheid is afwezig.

Mensen leven in sociale groepen (Communities) . Gemeenten moeten 'wetten'
(Regels en voorschriften) om te functioneren en te overleven. Als er een overtreding van de spelregels
verschijnt, moet u 'Truth' te vinden. Moeten hun een inbreuk op de wet te zijn, 'Accountability' moet
volgen. Accountability kan schuld te vinden en vast te stellen verlies. Schuld leidt tot verplichte
'Rehabilitation. Verlies moet worden gecompenseerd.

Om recht te hebben wat je nodig hebt Laws, die gemaakt zijn door de Regering en
bevestigd door rechtbanken. Wetten moeten toedienen.
Vermeende schendingen van regels worden onderzocht door, Marshall's' Office (Provincie) .
Vermeende schendingen van verordeningen worden onderzocht door, Office Sheriffs' (Graafschap)
.
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Als er dingen of gebeurtenissen gebeuren moet Justitie waarheid vast te stellen:

1. Wat is er gebeurd? >
2. Wat is de oorzaak het gebeuren? >
3. Is de menselijke onwetendheid bij betrokken? >

4. Was de menselijke nalatigheid bij betrokken? >

5. Is de mens kwaad betrokken? >
6. Hoe tot de rechter te geven door middel van compensatie en rehabilitatie. >

7. Welke lessen kunnen worden getrokken uit dit gebeurt?
Bewaarder Guardian willen de echte waarheid gevonden. Dit is alleen mogelijk wanneer alle
functionarissen van een rechter (Rechters, vervolging, defensie) samenspannen (team). De tegenspraak
gerechtigheid is geen recht. Het is beschadigd, elitair, het is er om het 'te veel' en de schuldigen te
beschermen.

Adversarial gaat niet over waarheid of rechtvaardigheid, inocent of schuldig. Maar, WINNEN! De
kant met de betere advocaat wint ongeacht of ze schuldig zijn of niet. Hiermee eindigt! Niet meer
van hoor en wederhoor onrecht.

Na kosten worden gelegd: de Marshall (Provincie) stelt een datum (90 dagen later) wanneer de
kosten worden gehoord 'Court'. De Marshall selecteert vervolgens uit de pool van barrister, 7 die
samenspannen om echte waarheid te vinden. 3 treedt tot rechter, zoals Ministerie 1, 1 als
advocaat, 1 Onderzoeker en 1 als Enforcer. Notitie ! Er is geen jury.

Na lasten worden gelegd: De sheriff (Graafschap) stelt een datum (30 dagen later)

wanneer de kosten worden gehoord 'Chambers'. De Sheriff selecteert vervolgens uit de pool van
advocaten, 5 die samenspannen om echte waarheid te vinden. 1 zal optreden als magistraat, 1 als
aanklager, 1 als gids, 1 als klerk en 1 als Procureur.

rechtbanken er zijn er 2: Provinciaal Trial-Court (PT-C) en Shire hoor- Chamber (SH-C) . Beroep
te horen zijn in beide. Notitie! Er is geen civiele procedures. Beide rechtbanken behandelen
'Verantwoording en compensatie'.
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Justitie is verplicht en cumulatief veroordeling. Verplichte Veroordeling zorgt voor
consistentie van Veroordeling en de verschijning van gelijkheid. Voorkomt corrupt en
of incompetent Officer van het Hof te bemoeien met de veroordeling. Accumulatieve
zin stopt belonen seriële criminelen en veelplegers.

Doodstraf ( Uitvoering) Als straf is Anti 1 GOD en Anti specie, onaanvaardbaar. Elke
regering die wordt uitgevoerd is Criminal en wordt verwijderd. De leden worden vervolgd: MEVROUW
R7
Er zijn 3 leeftijdsgroepen (Teenage, Jeugd, volwassene) om te overwegen wanneer
Veroordeling . Pleiten 'Guilty' of schuldig bevonden invloeden Zin.
Rehabilitatie is 'R' beoordelingscijfer (MS R1-7) . 'R' rating in Wetgever Manifest van toepassing op volwassen
pleiten schuldig.

Wetten
Om recht te hebben wat je nodig hebt Laws, die zijn gemaakt door de regering en bevestigd door
rechtbanken. Er is maar 1 Wet, 'regelgevend Law'. Regelgevend wet is gebaseerd op de "Wetgever
Manifest".
Law, moet onrechtvaardigheid straffen, handhaving van de communautaire normen (Gelijkheid, gemeenschap
plichten, community-rechten) geven de verschijning van 'eerlijke'.

Wetten zijn om de zwakken te beschermen en eerlijk de krachtige! Wetten moeten ervoor
zorgen, dat een gemeenschap is veilig en leeft in harmonie met het milieu.

BAD LAW
BAD LAW is onrechtvaardig corrupt kwaad. Het is de wetgeving van de regering van het toestaan van een
minderheid om te profiteren van de meerderheid te nemen door middel van Parasitaire Predatory
woekerwinsten en of exploiteren (Scheuren) . Bad De wet is door personeelsleden van de Rekenkamer moet
worden afgewezen en vervangen door het Parlement. Overheid die vaststelt of laat Bad wet bestaan. Wordt
weggestemd en haar leden vervolgd: ' MEVROUW R7

Freehold land is openbaar land geplunderd uit de gemeenschap
door corrupte criminele overheid. Deze regering ofwel gaf weg
land (Kraken) of verkocht aan criminele hebzuchtige profiteurs. end
Freehold
confisqueren alle particuliere grond in eigendom. en gebouwen
zonder compensatie. vervolging van elk
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organisatie of persoon woekerwinsten uit Freehold, Real estate
(Zie Chain of Evil) . Shire is eigenaar van alle grond.

1GOD creëerde Planet Earth om gebruikt te worden en genoten in gelijke mate door alle van de
mensheid. Eigen grond en particuliere woningen zijn beledigend voor 1GOD. Elk stuk van onroerend
goed op deze planeet of een andere plaats in het heelal behoort tot de gemeenschap (Graafschap) voor
hetzelfde voordeel van iedereen. Geen prive-stranden, eilanden, ..

Copyright Octrooien is de gulzige toepassing van intellectueel eigendom. De Gemeenschap geeft
mensen de middelen en de mogelijkheid om intellectuele eigendom te ontwikkelen. Er- voorgrond alle
intellectuele eigendom is gemeenschap van goederen te worden gebruikt door alle!

Selfish gebruik en profiteren van intellectuele eigendom plundert de Gemeenschap een
Crime te vervolgen: ' MEVROUW R6 '.
privatisering van de communautaire activa: Energiebedrijven (Elektriciteit, gas

) ; water Utilities (Ontzilting, buizen, Reservoirs, riolering) ; Openbaar vervoer (Lokale en
interlokale) ; Freight langeafstandsvluchten (Lucht-, zee-, Land, Space) ; Communicatie (Internet,
satelliet, Televisie, Radio, Mail) . Confisqueren alle geprivatiseerde Community activa
zonder compensatie. zet ze dan in cron. Vervolgen een persoon of organisatie
woekerwinsten van Geprivatiseerd Gemeenschap activa, MEVROUW R6 .
Overheid Privatisering van openbare activa is het stelen van de gemeen- schap.
regeringsleden en medewerkers regering deel te nemen aan deze misdaad moeten
vervolgen: MEVROUW R6
Fiscale aftrekbaarheid Donatie is gelegaliseerde 'belastingontwijking' door
corrupte regering. Belastingontwijking is het stelen van de Gemeenschap door
de goed af! Annuleren Fiscale aftrekbaarheid Donaties, belastingontwijking,
toevluchtsoord, belasting minimalisering .. Regering dat de belasting
aftrekbare giften vergemakkelijkt wordt Criminal wordt vervangen en vervolgd
' MEVROUW R6 '.

Doneren omdat u
de zorg en willen
delen.

CORRUPT LAW Corrupt Law is onaanvaardbaar corrupt immoreel onrechtvaardige wet. Corrupt wet
creëert onrechtvaardigheid en ongelijkheid is door personeelsleden van de Rekenkamer moet worden
afgewezen en vervangen door het Parlement. Antidateren wetgeving moet worden uitgevaardigd om alle
bestaande corrupte wet opnieuw geprobeerd en verplichte Veroordeling toegepast.
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Diplomatieke immuniteit is onaanvaardbaar niemand valt buiten de verantwoordelijkheid voor
misdaden begaan. Diplomatieke onschendbaarheid laat buitenlanders om misdaden te plegen, zonder
verantwoording. Diplomatieke onschendbaarheid is ingetrokken en misdaden vervolgd.

Double Jeopardy kan een crimineel om gratis te gaan zonder Rehab.

Soms incompetent vervolging en sluw defensie resultaat in onrecht een 'Not Guilty' verdict. Wanneer
er nieuwe gegevens beschikbaar zijn om een nieuw proces noodzakelijk. De 'Double
Jeopardy' principe verbiedt dit te voorkomen. Double Jeopardy Ends!
Dit principe is corrupt wet. Geen criminaliteit moet onbestraft blijven. Als nieuw bewijsmateriaal
oppervlakken er altijd nieuwe vervolging mogelijk moet zijn tot de volledige Waarheid is bereikt.

Immuniteit van vervolging is onaanvaardbaar niemand is boven de straf voor misdaden
gepleegd. Lazy, onwetend, corrupte vervolging tie gebruikt criminelen om hun werk te
doen en hen beloont met immuniteit.
Immuniteit van Strafrecht moet worden ingetrokken en vervolging overgaan. Lazy corrupt
Ministerie wordt vervolgd en dezelfde zin als de criminele vroeger serveren.

plea bargaining is de meest corrupte en oneerlijke vorm van de wet, het eindigt. Plea
bargaining is crimineel gedrag dat een strafbaar stopt van het krijgen verdiende Rehabilitation.
Een crimineel Aanklager kan een Criminal in mindere 'kiezen MEVROUW R '. Criminal is
opgeladen. Corrupt aanklager krijgt maximum: MEVROUW R7 .

Verjaring is onaanvaardbaar is er geen limiet op Verantwoording. Verjaring is
vervangen door de vervolging.
Er kan nooit een tijdslimiet op Accountability zijn.
Professional, Religieuze Privilege belemmert het vinden van de waarheid. Artsen,
priesters, advocaten, Reporters, beweert client privacy geen vragen
beantwoorden in Court. Deze voorrechten END. Dus niet te mengen in het vinden
van de waarheid. Getuigen die weigeren te antwoorden gehuisvest zijn, totdat ze
te beantwoorden (Geen professionele, religieuze vertrouwelijkheid vrijstelling) . 1
GOD praktijken Accountability.

1GOD
Rechtvaardigheid
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RECHTER
Het doel van de rechtbanken is om 'schuld' of 'Absence of Guilt' vast te stellen voor vermeende schendingen
van het reglement (Provinciale wet) of verordeningen (Shire Law)
Het instrument dat wordt gebruikt om vast te stellen, als er inbreuken, is om de waarheid vast te stellen
De waarheid wordt gevonden door collusie niet van hoor en wederhoor.

'Truth' moet ongeacht pleiten worden vastgesteld. Pleiten schuldig niet in de weg te vinden 'Truth'. De
verdachte moet alle quest- ionen te beantwoorden. De weigering om antwoord brengt op ' MEVROUW R7
'Zonder de mogelijkheid van beroep. Getuigen die weigeren te antwoorden gehuisvest zijn, totdat ze te
beantwoorden

(Er is geen professionele of religieuze vertrouwelijkheid vrijstelling) . Het nastreven van 'Truth' continue
om ervoor te zorgen dat er geen andere schuldig. Valse getuigenis: ' MEVROUW R3 '.

rechtbanken er zijn er 2: Provinciaal Trial-Court (PT-C) en Shire hoor- Chamber (SH-C) . Beroep
te horen zijn in beide. Notitie! Er is geen civiele procedures. Beide rechtbanken behandelen
'Verantwoording en compensatie'.
Rechtbanken zijn geopend van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang, 6 dagen per week. Er
zijn geen jury. Beroep worden gehouden, op hetzelfde Hof.

All 'PT-C' Court ambtenaren worden geleverd door de Marshall's' Office uit een genummerde pool
van 'barrister'. All 'SH-C' Chamber ambtenaren worden geleverd door de Sheriffs' Office uit een
genummerde pool van 'Advocaten'.
Een proef gebed wordt gereciteerd aan het begin van elke proef:

TRIAL - Gebed
Geachte 1 GOD , we de officieren van het Hof te vragen voor begeleiding Wij zullen
trachten te waarheid We zullen niet bang laten of genade vinden corrupt ons Wij zullen
uitdelen verplicht Zinnen

We zullen Justitie beschermen tegen Bad, Corrupt, Discount Laws! Wij streven
ernaar om alle verkeerde Souls rehabiliteren voor de glorie van 1 GOD en de Goede
van de Mensheid
Dit gebed wordt gereciteerd aan het begin van een proces.

PT-C ' Provinciaal Trial-Hof probeert Zaken die als 'schuld' is gevestigd 'MS R' wordt
geserveerd in de provinciale revalidatie. Er zijn 7 Court ambtenaren, 3 rechters, procureur,
advocaat, onderzoeker en Enforcer.
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De rechters, procureur, advocaat samen te spannen (samenwerken) naar 'Truth'
te vinden, vast te stellen 'schuld' of afwezigheid van schuld'. De onderzoeker stelt
al het bewijsmateriaal. The Enforcer beveiligt rechtbank, stelt bewijs displays,
zorgt voor 'verdachte en getuigen verschijnen.

Na 'Truth' is gevonden slachtoffers een verklaring afleggen waarin verzoek tot schadevergoeding omvat. De
rechters dan terugtrekken gedurende 1 uur tot de rechter voor te bereiden. De rechters beslissen afzonderlijk
door een meerderheid van de 2 'Verdict' en 'compensatie'. Beroep door Slachtoffers (Een vergoeding) en
beschuldigde

(Vonnis) binnen 7 weken worden ingediend. Beroep worden gehouden, op hetzelfde Hof met
verschillende rechters.

SH-C ' Shire Hoorzitting-Chamber' probeert Zaken die als 'schuld' is
gevestigd 'MS-R' wordt geserveerd in Shire Rehab.

Er zijn 5 Court ambtenaren, Magistraat, aanklager, Guide

,

Clerk en Procureur. Magistraat, aanklager en Guide geheime afspraken maken (samenwerken)

naar 'Truth' te vinden, vast te stellen 'Schuld

of 'Absence of Guilt'. De Clerk verzamelt al het bewijsmateriaal. Enforcer stelt de
rechtbank, stelt bewijs displays, zorgt voor 'verdachte en getuigen verschijnen.

Na 'Truth' is gevonden slachtoffers een verklaring afleggen waarin verzoek tot schadevergoeding
omvat. De Magistraat met pensioen dan een 1/2 uur tot de rechter, 'Verdict' en 'compensatie' voor
te bereiden. Beroep door Accused
(Vonnis) en slachtoffers (Een vergoeding) moet binnen 3 weken worden ingediend. Beroep worden
gehouden, op hetzelfde Hof. Maar verschillende Magistraat.

Ruimteonderzoek en kolonisatie hebben regels
nodig (wetten) een ruimte-exploratie Court (S>
XC) .
S> XC uitspraken zijn bindend voor alle
provincies !!! (Zie ruimte wet)

Inner Space Laws (1) catering voor Aarde Ruimte en Aarde Maan. Outer Space Laws (2) catering
voor Planet Exploration & Koloniseren. Space wetten worden umpired, beheerd en uitgeoefend
door S> XC.
Deze rechtbank heeft 7 rechters (1 van elke provincie) . Oordeel komt bij geheime stemming & meerderheid
van stemmen. Minimale meerderheid 4.
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Notitie! Onrechtvaardig, corrupt adversarial Court systeem wordt vervangen door: 'Just' Fair,
samenspannen Court systeem dat voorziet in WAARHEID!

STRAFVONNIS
Justitie is verplichte Veroordeling cumulatief, niet opeenvolgend zijn. Verplichte
Veroordeling zorgt voor consistentie van Veroordeling en de
verschijning van gelijkheid. Voorkomt corrupt en incompetent Officer
van het Hof te bemoeien met de veroordeling. MS eindigt corrupt,
onrechtvaardige 'Discount Veroordeling' (Voorwaardelijke straf, No
Conviction opgenomen, Early-release, Parole, Pardon ..) .

Je doet de CRIME !!! >>> Je doet de TIME !!!
Serial Criminal mag niet worden beloond. Multi Guilty vindt Criminologie NAL mag niet worden
beloond door opeenvolgende strafuitvoeringsmodaliteiten (Dis- count Veroordeling) . Niet-opeenvolgende
portie Zin is Justitie.
accumulatieve Veroordeling wordt gebruikt voor terugkerende 'Overtreders'. Recidivisten hebben
niet geleerd van hun vorige Rehabilitation. Er- voorgrond moet de revalidatie opnieuw te doen. Past
and Present Veroordeling gecombineerd, gegeven een totale Rehabilitation tijd.

Vergelijking Veroordeling voor 'Criminal ( EEN) '
Guilty vondsten

corrupt

JUSTICE
21 jaar

1e overtreding: 7 + 7 + 7 jaar 7 jaar (Opeenvolgende)
Voorwaardelijk vrij na 3 jaar

gediend 3 jaar

gediend 21 jaar

Re-beledigt: 7 + 7 jaar Past

7 jaar (Opeenvolgende)

overtreding: 7 + 7 + 7 y's

0 jaar (Verleden genegeerd)

14 jaar 21
jaar + =

Voorwaardelijk vrij na 3 jaar

gediend 3 jaar
Totaal voor alle delicten

gediend 35 jaar

6 jaar spottende Justice 35 jaar 'Justice '

Doodstraf ( Uitvoering) Als straf is Anti 1 GOD
en Anti specie, onaanvaardbaar. Elke regering die
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voert is Criminal isremoved en haar leden vervolgd: MEVROUW R7

Basics!
Een verdachte gevonden 'Guilty' is een crimineel. Elke overtuiging heeft een verplichte zin.
T hier is geen plea bargaining. Geen vermindering van de zin, immuniteit of veroordeling
opschorting.
Multi Guilty vindt, zin voor elk schuldig vondst worden bij elkaar opgeteld, bedroeg. Dit totaal is om
gediend te worden non opeenvolgende volledig. Geen korting veroordeling voor seriële criminelen.

Recidivisten hebben niet geleerd van hun vorige Rehab. Er- voorgrond moeten Rehabilitation
overdoen. Verleden en heden Veroordeling gecombineerd, gegeven een totale accumulatieve
zin dat wordt geserveerd volledig.
Geen Vroege Nieuwe release, Parole, Pardon ...

Er zijn 3 leeftijdsgroepen (Teenage, Jeugd, volwassene) om te overwegen wanneer
Veroordeling . Pleiten 'Guilty' of schuldig bevonden invloeden Zin.
Rehabilitatie is 'R' beoordelingscijfer (MS R1-7) . R rating in Wetgever Manifest van toepassing op volwassen
pleiten schuldig.

Totaal Zin beslist welke Rehabilitation wordt toegepast. Adult pleit schuldig aan 3 keer
'R4' (3 ● 7 = 21 jaar) 21 jaar: ' Criminal Rehab '.

Discount Veroordeling
Discount Veroordeling corrupt is, onrechtvaardig wordt vernietigd. Antidateren wetgeving moet worden
uitgevaardigd om alle bestaande korting zinnen opnieuw worden veroordeeld. Discount Veroordeling wordt
vervangen door: MEVROUW / R1-7

Straffen uitzitten achtereenvolgens: Criminal wordt beloond voor het zijn van een seriële
crimineel die zijn straf verminderd. Hiermee eindigt!
Past Zinnen worden genegeerd wanneer veroordeling. Het negeren van crimineel die niet heeft geleerd
van het verleden revalidatie is oneerlijk onrechtvaardig. Het eindigt!

Voorwaardelijke straf? Een crimineel wordt schuldig bevonden, krijgt zijn straf opgeschort en
gaat vrij. Dit type van veroordeling is crimineel, verspilling van middelen, het tijdstip van politie en
justitie. Het eindigt! Court officer die uitdeelt voorwaardelijke straffen wordt verwijderd: MEVROUW
R7
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Parole en vervroegde vrijlating '! Zijn corrupt en onrechtvaardig. Beiden einde. Leden van
Parole board worden vervolgd, MEVROUW R7
Schuldig maar niet schuldig een crimineel wordt schuldig bevonden, maar zijn schuld wordt niet
opgenomen en gaat vrij. Een SHE is wreed, is schuldig gevonden, maar zijn schuldig vondst wordt
genegeerd, zodat het niet zal bemoeien met zijn celebrity-status en hij kan ondertekenen Million $ radio
contracten. Hiermee eindigt! Court officer die uitdeelt Schuldig maar niet Schuldig zinnen krijgen's: MEVROUW
R7

verplichte veroordeling verantwoording fair JUSTICE

Justitie behoefte is een Court Media.
Mensen hebben het recht, de noodzaak om te zien, alle delen van Justitie
te horen. Hoe het werkt. Een Hof is niet te worden gebruikt voor
propaganda, entertainment, public relations of als Media Circus. Er is geen
video-opnames van het proces. Discreet Beveiliging camera's worden
gebruikt. Die gezicht is niet toegestaan. MEVROUW R3

Er is geen media video-opnames van het proces. Het toestaan van media-camera's tijdens het proces
verandert het proces in entertainment. Bij gerichte camera's Rechter, Magistraat, aanklager, Defensie (Barrister,
advocaat) , Beschuldigde en getuigen gedragen zich anders dan ze zou doen als hun waren geen
camera's. Mensen zullen niet handelen en zich gedragen natuurlijk. Onder de mijnbouw het lezen van
lichaamstaal, gezichtsuitdrukking, intonatie en het gebruik van de taal. Mensen zouden ook verschillend
om een onnatuurlijk beeld te creëren kleden.

Ondermijnen van de integriteit van de gerechtelijke procedure draaien ze in theater.
Onrechtvaardige! Niet acceptabel.

voordat Trial
Media rapportage vóór het proces is beperkt tot de naam van de verdachte, die Court & datum van Trial. Eventuele
andere rapportage (Kosten, getuige namen, rechtbank ambtenaren, meningen, opmerkingen, ...) is minachting
van het Hof: " MEVROUW R3 '

tijdens Trial
Er is een Media verbod op het melden van tijdens het proces. Media breken verbod
in contempt of court: ' MEVROUW R3 '
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Na Trial sluiting
Media geeft een ' Detail Trial Report' proefzending conclusie: Wie werd beschuldigd (Foto,
adres, werkgever, ouders) ? Wat waar de kosten? Hofbeambten .. Verdict, redeneren en
revalidatie, compensatie indien aanwezig. De media moeten een advies en commentaar
geven.
Notitie ! Rechter (Magistraat) kan niet (ooit) onderdrukken gedetailleerde rapportage door Media om
welke reden (National Security, Privacy, Corrupt Law ..) .
In beroep gaan

Zodra een beroep is aangetekend. Media rapportage vóór het proces, tijdens Trial
en na Trial regels gelden.

Vrijheid van Detail Trial rapportage is heilig!
Onderdrukken teneinde bescherming betekent het "schuldig. hen te beschermen is een bedreiging voor
de Gemeenschap. De gemeenschap hebben recht op een 'Guilty kennen (Foto, adres, werkgever,
ouders) 'En een slachtoffer (S) details. Het beroep resultaat & redenering ( 'Detail Trial Report') . elke
ontkenning
(Judge Onderdrukking orde na beroep) van deze activiteit krijgen's MEVROUW R7 '

Notitie ! De gemeenschap hebben recht op een 'Guilty de details te kennen. Het helpt de gemeenschap
zelf te beschermen tegen het kwaad, misdaad .. De gemeenschap hebben recht op een 'slachtoffer
kennen (S) 'Details. Dit maakt een community om een maximale hulp te verlenen.

Verzoek van een rechter, magistraat het afgeven van een onderdrukking orde na Trial, wordt beroep verwijderd
uit de Rechtspraak. Hun professionele referenties worden geannuleerd, wordt vervolgd ' MEVROUW R7 '.

Notitie ! Elke Guilty beschermd door een Onderdrukking orde plegen van een misdrijf (S) . Verzoek van een
rechter, magistraat dat deze onderdrukking bevel zich schuldig door associatie (Zijnde een bedreiging voor
de gemeenschap) . Hun professionele referenties worden geannuleerd, wordt vervolgd ' MEVROUW R7 ' .

Elke Slachtoffer beschermd door Suppressie order. Krijgen niet de hulp nodig had. Verzoek van een
rechter, magistraat dat deze onderdrukking bevel zich schuldig maakt aan plichtsverzuim aan een lid
van de gemeenschap. Hun professionele referenties worden geannuleerd, wordt vervolgd ' MEVROUW
R7 ' .
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REVALIDATIE
Revalidatie wordt beheerd door Brandveiligheids, sheriffs. Revalidatie betreft onderwijs,
asset toevallen en kooien. Revalidatie straft de Guilty en beschermt de Gemeenschap!
Het is de Just vorm van bestraffing ment. Het beschermt de gemeenschap en helpt Guilty
worden nuttige leden van de gemeenschap.

Revalidatie heeft 7 klassen R 1-7 . Hun zijn 2 soorten Revalidatie, Shire en provinciale.
Welke van de 2 van toepassing afhankelijk van de leeftijd, MS R1-7 rang. Er zijn 3
leeftijdsgroepen, Teenage (8-14) , Jeugd (SHE 14-17, 14-18 HE) en Adult (SHE 17+, 18+
HE) Kinderen tot 8 jaar worden niet vervolgd. Ouders en opvoeders omgaan met hen.

* Schuldig pleiten (Bekentenis + alle details van misstanden) #Schuldig bevonden
EEN Graafschap biedt 2 types van revalidatie, 'Onderwijs Shire Rehab
( ESR ) en plichten Shire Rehab' (DSR) . 7 Teenage (8-14) Graafschap
Rehabilitatie

R1 ESR *1 week #2 weken
R2 ESR *2 weken #4 weken

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

R6 DSR *1 jaar

# 2 jaar

R7 DSR *2 jaar #4 jaar Wanneer 15 overgebracht naar Juvenile Rehab!
7 Juvenile (SHE 14-17, 14-18 HE) Graafschap Rehabilitatie

R1 ESR *2 weken #4 weken
R2 ESR *4 weken #8 weken
R3 ESR *8 weken # 16 weken
R4 ESR * 16 weken # 32 weken

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

toen 17 jaar en ouder (ZE) 18 jaar of ouder+ (HIJ) overgebracht

Provincial Rehab!
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* Schuldig pleiten (Bekentenis + alle details van misstanden) #Schuldig bevonden
7 Adult provinciaal Rehabilitatie

R1 ESR

* 1 jaar

# 2 jaar

R2 DSR

* 2 jaar

# 4 jaar

R3 Kooi PR

* 4 jaar

# 8 jaar

R4 2e kans PR *8 jaar

# 16 jaar

R5 crimineel PR

* 16 jaar

# 32 jaar

R6 Hardcore PR

* 32 jaar # 64 jaar

R7 Dag des oordeels PR * 64 jaar #tot de dood
Beschuldigde pleit schuldig krijgt een totaal van 27 jaar: MEVROUW R5 crimineel PR
is van toepassing. Beschuldigde pleit niet schuldig is schuldig bevonden krijgt een totaal van 10 jaar: MEVROUW
R3 Kooi P R is van toepassing.

Een Guilty wordt verklaard zijn verkeerd doen, geleerd om zich te verontschuldigen, hoe goed te
maken en uitgegroeid tot een nuttig lid van de Gemeenschap. Geen schande van de familie,
rehabiliteren en help andere misleide zielen om hetzelfde te doen! ' RehabPrayer', Er wordt elke
ochtend gebruikt door rehabilitator.

REHABILITATIE - Gebed
Geachte 1 GOD , Maker van de mooiste Universe Ik verontschuldig
me voor mijn onrecht ik zal goedmaken
Ik beloof dat ik een nuttig lid van de gemeenschap zal ik niet meer te
schande mijn familie te worden

Tracht ik mezelf en alle andere misleide zielen voor de glorie van rehabiliteren 1
GOD & de Goede van de Mensheid
Dit gebed wordt elke ochtend gereciteerd door Rehabilitor.

Uitvoering • straf is onaanvaardbaar.

Gij zult niet doden !!!
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EEN Graafschap biedt 2 types van revalidatie, 'Onderwijs Shire Rehab
(ESR) en plichten Shire Rehab' (DSR) . Beide revalidatie catering voor 3 leeftijdsgroepen, tieners, jongeren
en volwassenen. Tiener (8-14) Wanneer 15 overgebracht naar Juvenile Rehab! jeugdig (SHE 14-17, 14-18
HE) toen 17 jaar en ouder (ZE) 18 jaar of ouder+ ( HIJ) overgeplaatst naar (PR) Provinciale Rehab! Notitie!

Rehabilitator moet betalen voor revalidatie. Teenage ouders betalen 100%. Juvenile betalen
50%, ouders betalen 50%. Volwassen betalen 100%.

Onderwijs Shire Rehab ( ESR )
ESR is 1 op de Rehabilitation schaal. Het is een niet kooi afkickkliniek. De rehabilitator thuis
blijft 's nachts (Betaalt voor revalidatie) . De Onderwijsraad rehabilitator wordt opgehaald van
huis 6 dagen per week 1 uur na zonsondergang (TT) 5 dagen taakstraf doen +1 dag van
onder- wijs. 1 uur voor zonsondergang (TT) de rehabilitator wordt naar huis genomen.
Rehabilitator heeft om de 2 uur 10 minuten (Toilet, eten, drinken) breken

Taken Shire Rehab ( DSR)
Taken Rehab is trog onderwijs en plichten. Rehabilitator betalen voor revalidatie. De
Taken rehabilitator wordt opgehaald van huis 1 uur na zonsopgang (TT) , Dag 1 van
de week. Doen 5 dagen taakstraf
+ 1 dag van het onderwijs. Op dag 6 1 uur voor zonsondergang (TT) de rehabilitator wordt naar
huis genomen.

Een Taken rehabilitator (DR) begint plichten 1 uur na zonsopgang (TT) .
'DR' heeft om de 2 uur een 10 minuten (Toilet, eten, drinken) breken. DR is opgesloten voor de
nacht, maar naar huis gaat voor Fun-Day.

(TT) Time-Driehoek Custodian-Guardians New-Age time-management

De provincie biedt 5 soorten gekooide-revalidatie: Cage, 2e kans, Crimineel, Hard, Dag
des oordeels . Er zijn aparte verbindingen voor hij en zij. Zwangere SHE's zijn er
Pasgeboren

14

Gemeenschap Provincie 15.05.2.1 N-bij-m
Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn!

1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

weggenomen. Hij is die steken hun penis of ejaculeren in de anus van een andere HE's (Homo
verkrachting) of mond (Verdorven, walgelijke, onnatuurlijke)

hebben hun penis verwijderd bij de romp.
provinciale rehabilitator (PR) worden overnacht bewaard in een 3m³ kubus. Een kubussen vloer,
wanden, plafond, uit Cyclone, Brand en hoge vochtigheid bestendige geprefabriceerde betonplaten
met grijze pigment oppervlakteafwerking. De voorzijde bestaat uit steelbars, een steelbars deur.
Het kijkt uit op een gang. Er zijn geen ramen. Er is geen achterwand naar buiten. Hal lichten gaan
uit bij zonsondergang en bij zonsopgang.

Er zijn 2 stapelbedden vlak tegen steelbars. Tegen de achterwand is 1 stalen wc zonder bril of het deksel. Een
kubus is de thuisbasis van 4 rehabilitator. SHE hebben om te douchen. HE hebben om te douchen, scheren
om de 6 th dag van de week. Er worden geen persoonlijke items zijn niet toegestaan accepteren om een kopie
van de 'LGM'.

PR niet betaald. Kan niet ontvangen geld, geschenken of extra's. Kan niet stemmen! Kan niet worden
gekozen!

Kooi provinciale Rehab
NewArrival moet inleveren hun spullen, toiletartikelen, sieraden en alle andere persoonlijke
items. Zijn gewicht, douchen, scheren, zijn tatoeages verwijderd, hebben 2 tracers
geïmplanteerd in hun lichaam. 1 Tracer bevat ID informatie en is een korte afstand zender. De
2 nd is een Satellite Tracer. Rehabilitator hebben hun naam vervangen door een nummer.

Zij ontvangen genummerde 'PR' gear, een kopie van de 'Wet Gever Manifest'.
Ze worden getoond hun huis kubus en een stapelbed. Aan het eind van dag zij kennis met de
andere stapelbedden PR. Bunk mates verklaren de dagelijkse routine.

Notitie ! PR geen persoonlijke items. Kan fysiek contact met de bezoekers niet hebben of iets
van hen te ontvangen. Geen communicatie met de buitenwereld, behalve met de bezoeker.

Dagelijkse routine 6 dagen per week bij zonsopgang (TT) een sirene ontwaakt PR. Ze zetten
hun uitrusting en schoeisel, ga toilet, staat naar de andere kooi mates hun misdaden en allemaal
samen zij aanbidden: ' Rehab Prayer ' .
Cube deur opent, verhuizen ze naar het assembleren gebied.

Zij ontvangen dagrantsoenen (eten drinken) overgaan tot het werk samengestelde
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kapel of transport. Notitie ! blubbery (Overgewicht) PR krijgen geen eten

(Totdat ze juiste gewicht) alleen drinken.
PR werk vanaf 1 uur na zonsopgang. Heeft 3, 10 minuten (Eten, drinken, toilet) pauzes. Stop bij 1
uur voor zonsondergang. PR werken buiten de verbinding worden teruggenomen. Na het werk was
ze het gezicht en de handen, ontvangen snackpakket en drinken. Ga terug naar hun homecube.
Hal lichten gaan uit bij zonsondergang (TT) . Notitie! Er zijn geen verlichting in PR home- kubus.

dag 7 ( Leuke dag) begint als de vorige 6 dagen. PR verhuizing naar hun Group (28) assembleren
gebied. Groep Worship ' dagelijks Gebed '. Ontvang ochtendsnack pak met drank, te bespreken
'Wetgever Manifest'. Mid dag (middag) ontvangen lunchpakket met drank, aanbidding: ' Thank You
Prayer '. Luisteren naar muziek. Ontvangen na de middag snack-pack met drank, aanbidding: ' Thank
You Prayer '. Film kijken. Dan is het hetzelfde als na het werk.

PR verplichtingen! Niet-gewelddadige, hard werken dagelijks, aanbidding, respect tonen aan PR
medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Bekeert u! Rehabiliteren!

PR-privileges. Heeft 4, 1 uur bezoeken per jaar. Free Medical .

2nd Chance provinciale Rehab
Hetzelfde als 'Cage PR' + meer beperkingen.
NewArrival hun 'Heilig Huwelijk' Contract, Gezelschap overeenkomst wordt geannuleerd. Alle
communicatie, contact met de partner, partner kinderen komen.

dag 7 ( Leuke dag) film wordt vervangen door mediteren, gebed.
PR-privileges. Heeft 3, 1 uur bezoeken per jaar. gratis beperkt (essentieel)

Medisch .

crimineel provinciale Rehab
Hetzelfde als '2 nd Chance PR' + meer beperkingen.
dag 7 ( Leuke dag) muziek wordt vervangen door stilte.

PR-privileges. Heeft 2, 1 uur bezoeken per jaar. Alleen eerste hulp .
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Hardcore provinciale Rehab
Hetzelfde als 'Criminal PR' + meer beperkingen.
Dagelijkse routine 6 dagen per week doen extra hard, vuile werk.

PR-privileges. Heeft 1, 1 uur bezoek per jaar. alleen pijnstillers .

Dag des oordeels provinciale Rehab
Hetzelfde als 'Hardcore PR' + meer beperkingen.
Dagelijkse routine 6 dagen per week doen ongezonde, gevaarlijk werk.

PR privileges. Geen.
Notitie! Gevangenen die tijdens sterven Revalidatie gecremeerd. Hun as liggen verspreid
over het Crematorium compost.

Einde
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