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JUSTIÇA
Justiça uma necessidade humana básica.

Justiça é essencial para uma comunidade para funcionar e sobreviver. Justiça tem que
estabelecer a verdade e corrigir 'In Justice'. Justiça começa com 'VOCÊ'. Você precisa ser
'justo'. Sendo apenas é o fundamento a partir do qual 'Justiça' sobe. Sendo apenas e
recebimento de Justiça é o ideal. A realidade é que há pessoas injustas que criam In Justice.

Cada indivíduo tem o dever moral e civil para remover In Justice.

1 Deus está esperando aqui de você!

JUSTIÇA Oração
querida 1 DEUS , Criador do mais belo Universo Seu mais humilde
guardião fiel depositário (1 st nome) pedidos de ajuda em ser apenas
pedidos de ajuda com a remoção Injustice

Os pedidos de punição da Injustiça agora e no Afterlife Deixe o bom
prosperar e shrivel Mal Para a Glória de 1 DEUS e o bem da
humanidade
Esta oração é usado quando se deparam com a injustiça ou a justiça está ausente.

As pessoas vivem em grupos sociais (comunidades) . As comunidades precisam 'leis'

(Regras e regulamentos) para funcionar e sobreviver. Quando aparece uma violação da Lei,
'Verdade' deve ser encontrada. Caso a sua seja uma violação da Lei, 'responsabilização' precisa
seguir. Prestação de contas pode encontrar culpa e estabelecer perda. A culpa leva a 'reabilitação'
obrigatória. Perda precisa ser compensada.

Para ter Justice você precisa Leis, que são feitas por governos mento e
confirmada pelo Tribunais. Leis precisam administração.
violações alegadas das Regras são investigados por, escritório de Marshall (Província)
. violações alegadas dos Regulamentos são investigados por, Escritório do xerife (Condado)
.
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Quando as coisas ou eventos acontecem Justiça precisa estabelecer VERDADE:

1. O que aconteceu? >

2. O que causou a acontecer? >
3. Foi ignorância humana envolvida? >

4. negligência humana foi envolvido? >

5. mal humano foi envolvido? >

6. Como dar justiça através de compensação e reabilitação. >
7. Que lições podem ser aprendidas com este acontecimento?

Custodian Guardião quer a verdade real encontrado. Isso só é possível quando todos os
oficiais de um tribunal (Juízes, Ministério Público, defesa) conspirar (equipe). A justiça
contraditório não é justiça. É corrupto, elitista, ele está lá para proteger o 'ter muito' e os
culpados.
Contraditório não é sobre a verdade ou a justiça, inocent ou culpado. Mas, GANHANDO! O lado com
o melhor advogado ganha, independentemente se eles são culpados ou não. Isso acaba! Nenhuma
injustiça mais contraditório.
Depois de cobranças são colocados: The Marshall (Província) define uma data (90 dias mais tarde) quando
as acusações são ouvidas pelo 'Tribunal'. The Marshall, em seguida, seleciona a partir do pool de barrister, 7
que conspiram para encontrar a verdade real. 3 irá agir como juízes, 1 como promotor, como um advogado,
um como Investigador 1 e como Enforcer. Nota ! Não há Júri.

Após acusações são colocados: O xerife (Condado) define uma data (30 dias mais tarde)
quando as acusações são ouvidas em 'Chambers'. O Sheriff em seguida, seleciona a partir do conjunto dos
Advogados, 5 que conspiram para encontrar a verdade real. 1 irá atuar como magistrado, 1 como acusador, 1
como Guia, 1 como funcionário e 1 como procurador.

tribunais há 2: Provincial Trial Tribunal (TP-C) e Shire auditivas Câmara (SH-C) . Apelos
são ouvidos em ambos. Nota! Não há litígios civil. Ambos os Tribunais lidar com
'responsabilidade e compensação'.
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Justiça é de condenação obrigatória e acumulativo. Condenação obrigatória traz
consistência da condenação e a aparência de igualdade. Impede oficial corrupto e
incompetente ou do Tribunal interferir com a sentença. sentença acumulativo pára
criminosos seriais gratificante e reincidentes.

Pena de morte ( Execução) Como punição é Anti 1 DEUS e Anti Espécie, inaceitável. Qualquer
Governo que executa é Penal e é removido. Seus membros são processados: SENHORA
R7
Existem 3 grupos etários (Adolescente, juvenil, adulto) a considerar quando Penas . Defendendo
'culpado' ou encontrado influências Guilty Sentença.
Reabilitação é 'R' nominal (MS R1-7) . rating 'R' em Legislador Manifest se aplica aos adultos se
declarar culpado.

A lei de
Para ter Justice você precisa Leis, que são feitas pelo Governo e confirmada pelos
tribunais. Há apenas 1 Law, 'Lei legislado'. Lei legislado é baseado no "Legislador
Manifest".
Lei, deve punir a injustiça, a respeitar as normas comunitárias (Igualdade, direitos
comunitários, os direitos da comunidade) dar a aparência de 'justo'.

As leis são para proteger os fracos e manter honesto o poderoso! As leis devem garantir,
que uma comunidade é seguro e vive em harmonia com o ambiente.

LEI BAD
Má lei é injusto mal corrupto. É legislação pelo Governo permitindo uma minoria de
aproveitar a maioria através de especulação predatória parasítico e ou explorando (Rasgando)
. Bad Lei é para ser rejeitado pelos oficiais da corte e substituído pelo Parlamento.
Governo que estabeleça ou deixa Bad Lei existe. É votado fora do escritório e seus
membros perseguidos: ' SENHORA R7

propriedade livre e alodial terra é terra pública saquearam da
comunidade pelo governo criminoso corrupto. Este governo quer doou
terras (Agachamento) ou vendeu para especuladores gananciosos
criminais. End Freehold
confiscar todas as terras de propriedade privada. e os edifícios sem
dar compensação. processar qualquer
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organização ou especulação indivíduo de Freehold, Imobiliárias
(Ver Cadeia de Mal) . Shire possui toda a terra.

1GOD criado Planeta Terra para ser usado e desfrutado igualmente por toda a humanidade. Freehold
terra e habitações de propriedade privada está insultando a 1GOD. Cada pedaço de imóveis
neste planeta ou em qualquer outro lugar no Universo pertence à comunidade (Condado) para o
igual benefício de todos. Não há praias particulares, ilhas, ..

Patentes de direitos autorais é a aplicação ávida de de propriedade intelectual. A Comunidade dá
às pessoas os meios e oportunidade para desenvolver Propriedade Intelectual. fore lá- toda a
propriedade intelectual é propriedade da comunidade para ser usado por todos!

uso egoísta e na exploração da propriedade intelectual é saquear a Comunidade um crime
para ser processado: ' SENHORA R6 '.

Privatização de ativos comunitários: Poder Utilities (Electricidade, gás
) ; Utilidades da água (Dessalinização, tubos, reservatórios, Esgoto) ; Transporte público (Local
e longa distância) ; longhaul Freight (Ar, mar, terra, Space) ; Comunicação (Internet, satélite,
Televisão, Rádio, Mail) . Confiscar todos os bens comunitários privatizadas sem dar
compensação. Em seguida, transformá-los em cron. Processar uma pessoa ou organização
especulação dos ativos comunitários privatizadas, SENHORA R6 .

Privatizar Governo dos bens públicos está roubando a comu- nidade. membros do
governo e funcionários do governo que participam neste crime precisa processar: SENHORA
R6
Doação de dedutibilidade fiscal é legalizado 'evasão fiscal' por
Governo corruptos. Tax Avoidance está roubando da Comunidade
pelo bem fora! Anular Doações dedutibilidade fiscal, evasão fiscal,
paraíso fiscal, minimização de impostos .. Governo que facilita
Doe porque você se
doações dedutíveis é criminoso é substituído e processados: ' SENHORA
importa e gostaria de
R6 '.
compartilhar.

LEI CORRUPT Lei Corrupt é lei injusta imoral corrupto inaceitável. Lei corruptos
cria injustiça e desigualdade é para ser rejeitado pelos oficiais da corte e substituído
pelo Parlamento. legislação backdating deve ser promulgada ter todo direito corrupto
existente repetida e condenação obrigatória aplicada.
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Imunidade diplomática é ninguém inaceitável está além de responsabilização pelos
crimes cometidos. Imunidade Diplomática permite que os estrangeiros a cometer crimes
sem responsabilidade. Imunidade Diplomática é revogada e crimes processados.

Dupla penalização permite que um criminoso para ir livre sem Rehab.

Às vezes, a acusação incompetente e resultado defesa astúcia na injustiça um veredicto
'inocente'. Quando nova evidência está disponível um novo julgamento torna-se necessário. o
princípio do 'Double Jeopardy' proíbe que isso ocorra. Double Jeopardy acaba!

Este princípio é lei corruptos. Nenhum crime deve ficar impune. Se novas evidências
superfícies sempre deve haver nova acusação possível até Verdade total tenha sido
alcançado.

Imunidade é inaceitável ninguém está acima punição para crimes cometidos. Preguiçoso,
ignorante, ção Prosecu- corrupto usa criminosos para fazer seu trabalho e
recompensa-los com imunidade.
Imunidade de Criminal deve ser revogada e acusação prosseguir. Ministério corrupto
preguiçoso é processado e servir a mesma frase como o criminoso que eles usaram.

delação premiada é a forma mais corrupto e desonesto de Direito, ela termina. Barganha é
comportamento criminoso que pára um criminoso de ficar Reabilitação merecia. A Procuradoria
criminosa permite que um criminoso para escolher um menor ' SENHORA R '. Criminal é
recarregada. Ministério corrupto recebe máxima: SENHORA R7 .

Estátua de limitações é inaceitável, não há limite de Responsabilidade. Estatuto de
Limitações é substituído por processar.
Nunca pode haver um tempo limite para prestação de contas.

Profissional, Privilege religiosa dificulta encontrar a verdade. Médicos, padres,
advogados, jornalistas, alegando privacidade do cliente a não responder a
perguntas no Tribunal. Estes privilégios fim. Então, para não interferir em
encontrar a verdade. Testemunhas que se recusam a responder são enjaulados
até que responder (Nenhum profissional, confidencialidade religiosa isenção) . 1
DEUS práticas de prestação de contas.

Justiça
1GOD
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TRIBUNAIS
O objetivo dos Tribunais é estabelecer 'Culpa' ou 'Ausência de culpa' por alegadas violações
de regras (Lei Provincial) ou Regulamentos (Lei Shire)
A ferramenta utilizada para estabelecer, se houve violações, é estabelecer Verdade
A verdade é encontrada por conluio não adversarial.
'Verdade' deve ser estabelecida independentemente de qualquer defender. Se declarar culpado não
impede encontrar 'Verdade'. O acusado deve responder a todos os íons quest-. Recusa de resposta traz
em ' SENHORA R7 "Sem a opção de recurso. Testemunhas que se recusam a responder são enjaulados
até que responder

(Não há isenção sigilo profissional ou religiosa) . A busca da 'verdade' contínua para se
certificar de que não há outro culpado. Falso testemunho: ' SENHORA R3 '.

tribunais há 2: Provincial Trial Tribunal (TP-C) e Shire auditivas Câmara (SH-C) . Apelos
são ouvidos em ambos. Nota! Não há litígios civil. Ambos os Tribunais lidar com
'responsabilidade e compensação'.
Tribunais estão abertos a partir de 1 hora após o nascer do sol até 1 hora antes do por do sol, 6 dias por
semana. Não há Júris. Os recursos são realizadas no mesmo Tribunal.

Todos os funcionários 'PT-C' Court são fornecidos pelo Marshall Office a partir de um conjunto numerado
de 'barrister'. funcionários da Câmara All 'SH-C' são fornecidos pelos xerifes Office a partir de um
conjunto numerado de 'advogados'.
Uma oração julgamento é recitado no início de cada ensaio:

TENTATIVAS - Oração
querida 1 DEUS , que os oficiais da corte pedir orientação Faremos todos os esforços para
encontrar a verdade Nós não vamos deixar medo ou nos favorecer corrupto Vamos
distribuir sentenças obrigatórias

Vamos proteger Justiça de, Leis desconto Bad corruptos! Nós nos esforçamos
para reabilitar todas as almas equivocadas Para a Glória de 1 DEUS e o bem da
humanidade
Esta oração é recitada no início de um julgamento.

PT-C: ' Provincial Trial Court' tenta Casos que se 'culpa' é estabelecida 'MS R' é
servido em Provincial Reabilitação. Há 7 funcionários judiciais, 3 Juízes, procurador,
advogado, pesquisador e Enforcer.
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Os juízes, Procurador, conluio advogado (trabalhar juntos) para encontrar
'Verdade', estabelecer 'culpa' ou ausência de culpa'. O Pesquisador compila
todas as evidências. O Enforcer assegura tribunal, configura evidências
exibe, garante 'Acusado' e testemunhas aparecer.

Depois de 'Verdade' é encontrado Vítimas fazer uma declaração que inclui pedido de
compensação. Os juízes então me aposentar por 1 hora para preparar Justiça. Os juízes decidir
separadamente por maioria de 2 'Verdict' e 'compensação'. Apelos pelas vítimas (Compensação)
e acusou
(Veredito) estão a ser interposto no prazo de 7 semanas. Os recursos são realizadas no mesmo Tribunal
com diferentes juízes.

SH-C: ' Shire Hearing-Chamber' tenta Casos que se 'culpa' é
estabelecida 'MS-R' é servido em Shire Rehab.
Há 5 funcionários judiciais, magistrado, acusador, Guia
, Clerk e procurador. Magistrado, Acusador e guia de conluio (trabalhar juntos)
para encontrar 'Verdade', estabelecer 'Culpa

ou 'Ausência de culpa'. O Clerk compila todas as evidências. Enforcer assegura tribunal,
configura evidências exibe, garante 'Acusado' e testemunhas aparecer.

Depois de 'Verdade' é encontrado Vítimas fazer uma declaração que inclui pedido de
compensação. O magistrado, em seguida, retira-se para 1/2 hora para preparar Justiça,
'Verdict' e 'compensação'. Apelos por Accused
(Veredito) e vítimas (Compensação) precisam ser interposto no prazo de 3 semanas. Os recursos são
realizadas no mesmo Tribunal. Mas Magistrado diferente.

Exploração espacial e colonização precisam de
regras (leis) um Tribunal Space-Exploration (S>
XC) .
S> decisões XC são obrigatórias para todas as
Províncias !!! (Ver direito espacial)

Leis espaço interior (1) atender Espaço Terra e da Lua Terra. Outer Leis espaço (2) atender a
Planeta Exploração e colonizadores. leis espaciais são arbitradas, administrada e executada
pela S> XC.

Este tribunal tem 7 juízes (1 de cada Província) . Julgamento vem por voto secreto e
maioria de votos. maioria mínimo de 4.
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Nota! sistema judicial injusto, corrupto contraditório é substituída por: Fair 'Just', conluio
sistema judicial que estabelece a VERDADE!

CONDENAÇÃO
Justiça é condenação obrigatória acumulativo, não consecutivos. Condenação
obrigatória traz consistência da condenação e a aparência de
igualdade. Impede oficial corrupto e incompetente do Tribunal
interferir com a sentença. MS termina corromper, indevidamente 'de
Penas desconto' (Pena suspensa, n condenação constante, de
libertação antecipada, Condicional, Pardon ..) .

Você faz o CRIME !!! >>> Você faz o TEMPO !!!
Criminal Serial não deve ser recompensado. Guilty multi encontra Crimi- NAL não deve ser
recompensado por porção consecutivo de Sentenças (Sentenciar contagem Dis-) . Não porção
consecutivo de sentença é Justiça.

Sentenciar acumulativo é usado para repetir 'Delinquentes'. Delinquente da repetição não
ter aprendido com sua reabilitação anterior. Lá- tona precisa refazer a Reabilitação. Penas
passado e presente são combinados, dado um tempo total de reabilitação.

Condenação de comparação para 'Criminal ( A) '
achados culpados

JUSTIÇA

corrupto

21 anos

1ª ofensa: 7 + 7 + 7 anos 7 anos (Consecutivo)
Liberdade condicional depois de 3 anos

servido 3 anos

servido 21 anos

Re-ofende: 7 + 7 anos ofensa

7 anos (Consecutivo)

Past: 7 + 7 + 7 y das

0 anos (Passado ignorado)

14 anos 21
anos + =

Liberdade condicional depois de 3 anos

servido 3 anos
Total para todas as infracções

servido 35 anos

6 anos zombeteiro Justiça Justiça 35 anos '

Pena de morte ( Execução) Como punição é Anti 1 DEUS
e Anti Espécie, inaceitável. Qualquer Governo que
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executa é Penal isremoved e seus membros perseguidos: SENHORA R7

Basics!
Um acusado encontrado 'culpado' é um criminoso. Toda convicção tem uma pena obrigatória. T aqui
não é delação premiada. Nenhuma redução na sentença, a imunidade ou a suspensão da
sentença.
Guilty multi encontra, frase para cada achado culpado são somados, totalizaram. Este total é para
ser servido não consecutiva na íntegra. Sem condenação de desconto para os criminosos seriais.

Delinquente da repetição não ter aprendido com sua Rehab anterior. Lá- tona precisa
refazer Reabilitação. Penas passado e presente são combinados, dada uma frase
acumulativo total, que é servido por completo.
Sem autorização precoce, Parole, Pardon ...

Existem 3 grupos etários (Adolescente, juvenil, adulto) a considerar quando Penas . Defendendo
'culpado' ou encontrado influências Guilty Sentença.
Reabilitação é 'R' nominal (MS R1-7) . classificação R nos Legislador Manifest se aplica aos adultos se
declarar culpado.

Pena total decide qual Reabilitação é aplicada. Adulto se declara culpado de 3 vezes
'R4' (3 ● 7 = 21 anos) 21 anos: ' Rehab Criminal '.

condenação de desconto
condenação de desconto é corrupto, injusto é anulada. legislação backdating deve ser
promulgada ter todas as penas de desconto existentes re-condenado. Condenação de desconto
deve ser substituído por: SENHORA / R1-7

Servindo frases consecutivamente: Criminal é recompensado por ser um criminoso em
série ter sua sentença reduzida. Isso acaba!
Sentenças últimos são ignoradas quando a sentença. Ignorando criminoso que não tenha aprendido
a partir de reabilitação passado é desonesto injusto. Ele termina!

Sentença suspensa? Um criminoso for considerado culpado, recebe a sua pena suspensa e
fica livre. Este tipo de sentença é criminais, o desperdício de recursos, tempo de Tribunal e
Aplicação da Lei. Ele termina! oficial de justiça que distribui penas suspensas é removido: SENHORA
R7
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Parole e soltura prematura '! São corruptos e injustos. Ambos final. Os membros do conselho de liberdade
condicional sejam processados, SENHORA R7

Culpada, mas não culpado um criminoso for considerado culpado, mas a culpa não é registrada e fica
livre. A ELA é brutalizado, for considerado culpado, mas seu achado culpado é ignorado por isso não
irá interferir com o seu status de celebridade e ele pode assinar milhões de contratos $ rádio. Isso
acaba! oficial de justiça que distribui Sentenças culpado, mas não culpado obter de: SENHORA R7

sentença obrigatória justo responsáveis JUSTIÇA

necessidade Justiça é um Media Tribunal.
As pessoas têm direito, uma necessidade de ver, ouvir todas as partes de
Justiça. Como funciona. A Corte não está a ser usado para propaganda,
entretenimento, relações públicas ou como mídia Circus. Não há gravação
de vídeo do julgamento. câmeras Discreto segurança são utilizados.
Cobrindo o rosto não é permitido. SENHORA R3

Não há gravação de vídeo de mídia do julgamento. Permitindo que câmeras de mídia no julgamento
transforma o julgamento em entretenimento. Ao se deparar com câmeras Juiz, Magistrado,
Procurador, Defesa (Advogado, Advogado) , Acusado e testemunhas se comportar diferente do que
seria se a sua havia câmeras. As pessoas não vão agir e comportar-se natural. Sob a mineração a
leitura da linguagem corporal, expressão facial, tom de voz e uso da linguagem. As pessoas também
iria vestir diferente para criar uma imagem pouco natural.

Minar a integridade do processo judicial transformando-os em teatro. Injusto! Não
aceitável.
antes do julgamento

reportagens da mídia antes do julgamento é limitado a nome do acusado, que Court & data do julgamento. Qualquer
outra informação (Encargos, nomes de testemunhas, funcionários judiciais, opiniões, comentários ...) é
desrespeito ao tribunal: " SENHORA R3 '
durante o julgamento
Há uma proibição de mídia em relatar durante o julgamento. quebra de mídia proibição
está em desobediência ao tribunal: ' SENHORA R3 '
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Após conclusão de teste
Mídia dá um ' Detalhe Relatório de teste' após a conclusão julgamento: Que foi acusado (Foto,
endereço, empregador, pais) ? O que, onde as acusações? funcionários judiciais .. Verdict,
Raciocínio & reabilitação, indemnização, se houver. Mídia deve dar uma opinião e comentário.

Nota ! Juiz (Magistrado) não podes (sempre) suprimir relatórios detalhados pela mídia, por qualquer
motivo (Nacional de Segurança, Privacidade, Lei Corrupt ..) .

Recurso
Uma vez que o recurso foi interposto. reportagens da mídia antes do julgamento, durante o Julgamento
e depois de aplicar regras experimentais.

Liberdade de informação Detalhe Trial é sagrado!
fim suprimir significa proteger o 'culpado'. Protegê-los é uma ameaça para a Comunidade. A
comunidade tem o direito de saber de um 'Guilty (Foto, endereço, empregador, pais) 'E uma
vítima (S) detalhes. O resultado apelo e raciocínio ( 'Relatório de teste Detalhe') . qualquer
negação
(Ordem Supressão juiz após Recurso) desta atividade obter do SENHORA R7 '

Nota ! A comunidade tem o direito de saber os detalhes de um 'é culpado. Ele ajuda a
comunidade se proteger do mal, crime .. A comunidade tem o direito de saber a 'vítima (S) 'detalhes.
Isso permite que uma comunidade para dar assistência máxima.

Qualquer juiz, magistrado emissão de uma ordem Supressão após o julgamento, Recurso é removido
do Judiciário. Suas credenciais profissionais são canceladas, é processado ' SENHORA R7 '.

Nota ! Qualquer Guilty protegido por uma ordem de supressão cometer um crime (S) . Qualquer juiz,
magistrado que emitiu esta ordem de supressão é culpado por associação (Sendo uma ameaça
para a comunidade) . Suas credenciais profissionais são canceladas, é processado ' SENHORA R7 ' .

Qualquer vítima protegida por uma ordem de supressão. Não recebendo a ajuda necessária. Qualquer
juiz, magistrado que emitiu esta ordem de supressão é culpado de negligência no cumprimento do
dever de um membro da comunidade. Suas credenciais profissionais são canceladas, é processado ' SENHORA
R7 ' .
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REABILITAÇÃO
Reabilitação é administrado por Marshalls, Xerifes. Reabilitação envolve a educação,
as apreensões de ativos e de enjaulamento. Reabilitação pune os culpados e protege a
comunidade! É a forma apenas de punição. Ele protege a comunidade e ajuda Guilty
tornar-se membros úteis da comunidade.

Reabilitação tem 7 graus R 1-7 . Sua 2 tipos de Reabilitação, Shire e Provincial. Qual
dos 2 Aplique depende da idade, grau MS R1-7. Existem 3 grupos etários,
Adolescentes (8-14) , Juvenil (14-17 ELA, 14-18 HE) e Adulto (ELA 17+, 18+ HE) Crianças
menores de 8 anos não são processados. Pais e educadores lidar com eles.

* se declarar culpado (Confissão + todos os detalhes de erros) #Considerado culpado
UMA Condado oferece 2 tipos de reabilitação, 'Educação Shire Rehab
( ESR ) e Deveres Shire Rehab' (DSR) . 7 adolescente (8-14)
Condado reabilitação

R1 ESR * 1 semana #2 semanas
R2 ESR *2 semanas #4 semanas

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

R6 DSR *1 ano

# 2 anos

R7 DSR *2 anos #4 anos Quando 15 transferida para Juvenile Rehab!
7 juvenil (14-17 ELA, 14-18 HE) Condado reabilitação
R1 ESR * 2 semanas #4 semanas

R2 ESR *4 semanas #8 semanas
R3 ESR *8 semanas # 16 semanas
R4 ESR * 16 semanas # 32 semanas

R5 DSR *1 ano
R6 DSR *2 anos
R7 DSR *4 anos #8 anos
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* se declarar culpado (Confissão + todos os detalhes de erros) #Considerado culpado
7 Adulto Provincial reabilitação

R1 ESR

* 1 ano

# 2 anos

R2 DSR

* 2 anos

# 4 anos

R3 cela PR

* 4 anos

# 8 anos

R4 2º oportunidade PR *8 anos

# 16 anos

R5 Criminoso PR

* 16 anos

# 32 anos

R6 hardcore PR

* 32 anos # 64 anos

R7 Dia do julgamento PR * 64 anos #até a morte
Acusado culpado pede recebe um total de 27 anos: SENHORA R5 Criminoso PR
aplica. Acusado afirma não ser culpado for considerado culpado recebe um total de 10 anos: SENHORA R3
cela P R aplica.

A Guilty é explicou sua atitude errada, ensinou a pedir desculpas, como fazer as
pazes e se tornar um membro útil da Comunidade. Não mais desonrar a família,
reabilitar e ajudar outras almas mal orientadas a fazer o mesmo! ' RehabPrayer', é
utilizado todos os dias por reabilitador.

REABILITAÇÃO - Oração

querida 1 DEUS , Criador do mais belo Universo Peço desculpas
pela minha injustiça vou fazer as pazes
Comprometo-me a tornar-se um membro útil da comunidade I não mais
desgraça a minha família

Eu me esforço para me e todas as outras almas mal orientadas para a glória de
reabilitar 1 DEUS & o bem da humanidade
Esta oração é recitada todas as manhãs pela Rehabilitor.

Execução • como castigo não é aceitável.

Não matarás !!!
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UMA Condado oferece 2 tipos de reabilitação, 'Educação Shire Rehab
(ESR) e Deveres Shire Rehab' (DSR) . Ambos reabilitação servir para grupos 3 anos,
adolescente, juvenil e adulto. Adolescência (8-14) Quando 15 transferida para Juvenile Rehab!
Juvenil (ELA 14-17, 14-18 HE) quando 17+ (ELA) 18+ ( ELE) transferido para (PR) Rehab
Provincial! Nota!
Reabilitador tem que pagar para a reabilitação. pais adolescentes pagar 100%. Juvenile
pagar 50%, os pais pagam 50%. Adulto pagar 100%.

Educação Shire Rehab ( ESR )
ESR é 1º na escala de Reabilitação. É uma reabilitação não gaiola. O reabilitador fica em
casa durante a noite (Paga por reabilitação) . A Educação reabilitador é captado a partir de
casa 6 dias por semana 1 hora após o por do sol (TT) fazer 5 dias de serviços comunitários
um dia de ção educa-. 1 hora antes do sol (TT) o reabilitador é levado para casa. Rehabilitator
tem a cada 2 horas a 10 minutos (WC, comida, bebida) pausa

Deveres Shire Rehab ( DSR)
Deveres Rehab é a educação e deveres cocho. Reabilitador pagar é para a reabilitação. O
reabilitador Deveres é captado a partir de casa uma hora depois de Sunrise (TT) , Dia 1 da
semana. Fazendo 5 dias de serviço comunitário

+ 1 dia da educação. No dia 6, 1 hora antes do sol (TT) o reabilitador é levado
para casa.
Um reabilitador Deveres (DR) começa deveres uma hora depois de Sunrise (TT) .

'DR' tem a cada 2 horas por 10 minutos (WC, comida, bebida) pausa. DR está confinada para a
noite, mas vai para casa para Fun-dia.
(TT) Time-Triângulo Custodian-Guardians Nova Era tempo de gerenciamento

A província oferece 5 tipos de enjaulado-de reabilitação: Cage, 2ª oportunidade,
Criminal, Hardcore, Dia do julgamento . Existem compostos separados para HE e ELA.
Grávida, ela é já lá recém-nascido
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levado embora. Ele é que furar o pênis ou ejacular no ânus de outro HE (Colza
homossexual) ou na boca (Depravado, nojento, não natural)
ter o seu pénis removido na garupa.
reabilitador provincial (PR) são mantidos durante a noite em um cubo 3m³. Um piso de cubos,
paredes, tecto, consistem de ciclone, do fogo e resistentes à humidade elevada painéis
pré-moldados em betão com acabamento de superfície cinzenta pigmento. A frente é composta por
steelbars, uma porta steelbars. Ele enfrenta um corredor. Não há janelas. Não há backwall para o
exterior. corredor luzes sair em Sunset e em pelo Sunrise.

Há 2 beliches flush contra steelbars. Contra a parede traseira é 1 WC aço sem assento ou
tampa. Um cubo é o lar de 4 reabilitador. Ela tem que chuveiro. HE tem que tomar banho,
fazer a barba todos os 6 º dia da semana. Não há itens pessoais são permitidos aceitar uma
cópia do 'LGM'.
PR não receber o pagamento. não pode receber dinheiro, presentes ou extras. não pode votar! Não pode
ser eleito!

cela provincial Rehab
Nova chegada tem que entregar seus equipamentos, produtos de higiene pessoal, jóias e todos os
outros itens pessoais. São peso, chuveiro, fazer a barba, têm tatuagens removidos, têm 2 traçadores
implantados em seu corpo. 1 Tracer contém informações ID e está a uma curta distância emissor. O
2 nd é um Tracer satélite. Reabilitador ter seu nome substituído por um número.

Eles recebem numeradas engrenagem 'PR', uma cópia do 'Legislador manifesto'.

Eles são mostrados seu cubo casa e beliche. No final do dia eles são apresentados a outros
beliches PR. companheiros de beliche explicar a rotina diária.

Nota ! PR não tem itens pessoais. não pode ter contato físico com visitantes ou receber
qualquer coisa deles. Nenhuma comunicação com o exterior, exceto com o visitante.

Diárias de rotina 6 dias por semana at Sunrise (TT) uma sirene desperta PR. Eles colocaram em seus
equipamentos e calçados, ir vaso sanitário, de estado para os outros companheiros de beliche seus crimes e
todos juntos eles adoram: ' Oração Rehab ' .

Cube porta se abre, eles se movem para a área de montar.
Eles recebem rações diárias (Comida, bebida) passar para o composto de trabalho
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capela ou transporte. Nota ! blubbery (excesso de peso) PR obter nenhum alimento

(Até que tenham peso correcto) só beber.
trabalho PR a partir de 1 hora após o nascer do sol. Have 3, 10 minutos (Comer, beber, vaso
sanitário) rompe. Parar em 1 hora antes da Sunset. PR trabalhando fora do complexo é levado de
volta. Depois do trabalho que lavar o rosto e as mãos, receber pacote de lanche e bebida. Volte
para sua homecube. corredor luzes sair em Sunset (TT) . Nota! Não há luzes no cubo PR casa-.

dia 7 ( Dia divertido) começa como os últimos 6 dias. PR movimento ao seu Grupo (28) montar
área. Culto Grupo: ' A oração diária '. Receba manhã pacote de lanche com bebida, discutir
'Legislador manifesto'. meio dia (Horas) receber pacote de almoço com bebida, adoração: ' Obrigado
Oração '. Escutar musica. Receba após o meio-dia lanche-pack com bebida, adoração: ' Obrigado
Oração '. Assistir filme. Em seguida, o mesmo que depois do trabalho.

obrigações PR! Ser não-violenta, trabalhar duro, culto diário, mostrar respeito a PR
funcionários, voluntários e visitantes. Arrepender-se! Reabilitar!

PR-privilégios. Temos 4, visitas 1 hora por ano. livre Medical .

2nd chance provincial Rehab
O mesmo que 'Gaiola Pr' + mais restrições.
Nova chegada seu contrato 'Santo Matrimônio', companheirismo contrato é cancelado. Toda a
comunicação, entre em contato com o companheiro, filhos parceiras acabar.

dia 7 ( Dia divertido) filme é substituído por meditar, orar.
PR-privilégios. Have 3, visitas 1 hora por ano. livre limitado (essencial)

Médico .

Criminoso provincial Rehab
O mesmo que '2 nd + mais restrições Possibilidade de relações públicas'.

dia 7 ( Dia divertido) música é substituído com o silêncio.
PR-privilégios. Tenho 2, visitas 1 hora por ano. Primeiros socorros única .
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hardcore provincial Rehab
O mesmo que 'PR Criminal' + mais restrições.
Diárias de rotina 6 dias por semana fazer o trabalho duro, sujo extra.

PR-privilégios. Have 1, visita 1 hora por ano. única analgésicos .

Dia do julgamento provincial Rehab
O mesmo que 'hardcore PR' + mais restrições.
Diárias de rotina 6 dias por semana fazer um trabalho insalubre, perigoso.

privilégios PR. Nenhum.
Nota! Os prisioneiros que morrem durante Reabilitação são cremados. Suas cinzas são
espalhadas sobre o composto Crematório.

Fim
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