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Retfærdighed
Retfærdighed et grundlæggende menneskeligt behov.

Retfærdighed er afgørende for, at et samfund kan fungere og overleve. Retfærdighed
skal etablere sandhed og rette 'uretfærdighed'. Retfærdighed starter med DIG! Du
skal være 'bare'.At være retfærdig er det fundament, som retfærdighed rejser sig fra.
At være retfærdig og modtage retfærdighed er ideel. Virkeligheden er, at der er
uretfærdige mennesker, der skaber In Justice.

Hver enkelt har en moralsk, civil pligt til at fjerne uretfærdighed.

1 GUD venter herfra fra DIG!
RETFÆRDIGHED Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste værge (1St. navn) Anmoder om
hjælp til at være retfærdig
Anmoder om hjælp til at fjerne uretfærdighed

Anmodninger om straf for uretfærdighed nu og i efterlivet
Lad det gode trives og ondt skrumpe

Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode

Denne bøn bruges når man støder på uretfærdighed eller retfærdighed er fraværende.

Evil Anti 1 GUD uretfærdighed!
Det kontroversielle system (dårlig, korrupt, kriminel, umoralsk, uretfærdig,
upåvirket) er elitistisk. Den kontradiktoriske tilgang handler om at vinde for
enhver pris(dårlig, korrupt, kriminel, umoralsk, uretfærdig, uretfærdig). Det
juridiske team med den bedste forhandler og flest ressourcer, midler, vinder.
Foragt, sandhed, skyld!Dette retssystem foretrækkes af arvelige tyranere,
monarkister, politiske tyranner, parasitære rovdrivende profitorer, rige,
velhavende, kriminelle. De har for meget gå fri! De har ikke nok gå til fængsel!

Den kontradiktoriske tilgang, systemet slutter! Alle involverede holdes
ansvarlige! Ansvar er tilbagedateret!
Folk lever i sociale grupper (samfund). Fællesskaber har brug for 'love'

(Regler og regulationer) at fungere og overleve. Når der vises
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en overtrædelse af loven, 'sandhed' skal findes. Skulle det være en
overtrædelse af loven, skal 'ansvarlighed' følge. Ansvarlighed kan
finde skyld og skabe tab.Skyld fører til obligatorisk 'rehabilitering'. Tab
kompenseres.
For at få retfærdighed har du brug for love, der er lavet af
regeringen og opretholdt af domstole. Lovene skal administreres.

Påståede overtrædelser af regler undersøges af
Marshalls kontor (Provins). Påståede overtrædelser af
regler undersøges af sheriffkontoret(Shire).
Når ting eller begivenheder sker Retfærdighed er at skabe sandhed:

1. Hvad skete der? >
2. Hvad forårsagede hændelsen? >
3. Var menneskelig uvidenhed involveret? >
4. Var der tale om menneskelig uagtsomhed? >
5. Var menneskelig ondskab involveret? >

6. Hvordan man giver retfærdighed gennem kompensation og rehabilitering. >

7. Hvilke erfaringer kan man drage af dette?
Depotforælder ønsker at finde den ægte sandhed. Dette er kun muligt, når alle
officerer ved en domstol (dommere, retsforfølgning, forsvar) kolliderer
(hold). Den kontradiktoriske retfærdighed er ikke retfærdighed. Det er korrupt, elitistisk,
det er der for at beskytte de 'har for meget' og de skyldige.

Kontradiktorisk handler ikke om sandhed eller retfærdighed, uskyldig eller skyldig.
Men vinder! Siden med den bedre advokat vinder uanset om de er retfærdige eller ej.
Dette slutter! Ikke mere modstridende uretfærdighed.

Efter afgifter er lagt: Marshall (Provins) angiver en dato (90 dage senere) når
anklagerne behandles ved 'Domstolen'. Marshall vælger derefter fra Barristerpoolen, 7, der samarbejder om at finde ægte sandhed. 3 fungerer som
dommere, 1 som anklager, 1 som advokat, 1 som forsker og 1 som håndhæver.
Bemærk ! Der er ingen jury.
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Efter afgiften er anlagt: Sheriffen (Shire) angiver en dato (30 dage senere)
når anklagerne høres i 'Chambers'. Sheriffen vælger derefter fra poolen af
advokater, 5, der samarbejder om at finde ægte sandhed. 1 fungerer som
dommer, 1 som anklager, 1 som guide, 1 som ekspedient og 1 som anklager.

Domstole der er 2: Provincial domstol (PTC) og Shire Hearing
Chamber (SHC). Appeller høres i begge. Bemærk! Der er ingen civil
retssager. Begge domstole håndterer 'Ansvarlighed og erstatning'.
Retfærdighed er obligatorisk og akkumulerende dom. Obligatorisk
udsendelse bringer sammenhæng mellem dom og fremtræden af ligestilling.
Forhindrer korrupt og eller inkompetent domstolens officer at blande sig i
dommen. Akkumulerende dom stopper med at belønne serielle kriminelle og
gentagne lovovertrædere.

Dødsstraf (Udførelse) som straf er anti 1 GUD og Anti Specie,
uacceptabelt. Enhver regering, der henretter, er kriminel og
fjernes. Dets medlemmer retsforfølges:FRK R7
Der er 3 aldersgrupper (Teenager, ung, voksen) at overveje, når
domfældelse. At bede 'skyldig' eller fundet skyldig påvirker sætning.
Rehabilitering er 'R' (MS R1-7). 'R' rating i Law Giver Manifest gælder for
voksne, der erkender skyld.

LOV
For at få retfærdighed har du brug for love, som udarbejdes af regeringen og
opretholdes af domstole. Der er kun 1 lov, 'lovbestemt lov'. Lovgivning er
baseret på "Law-Giver Manifest". Bemærk! Der er ingen præcedenser.
Tidligere afgørelser truffet af domstole ignoreres.
Lov, skal straffe uretfærdighed, opretholde fællesskabsstandarder (lighed,
samfundets pligter, samfundets rettigheder) give udseendet af 'Fair'.

Lovene skal beskytte de svage og holde ærlige, de stærke! Loven
sikrer, at et samfund er sikkert og lever i 'Harmony' med sig selv
det lokale habitat og større miljø.
DÅRLIG LOV
Dårlig lov er uretfærdig, korrupt, ond. Det er lovgivning fra regeringen,
der tillader et mindretal at drage fordel af flertallet gennem parasitisk
rovdrivende fortjeneste, udnyttelse (afrivning). Dårlig lov afvises af
domstolens officerer og erstattes af parlamentet. Regering, der opretter
eller lader dårlig lov eksistere. Stemmes ud af embedet og dens
medlemmer retsforfølges: 'FRK R7
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Frigivelse jord er offentlig jord plyndret fra et samfund
af korrupt kriminel regering. Denne regering gav enten
jord væk (huk) eller solgte det til kriminelle grådige
profitorer (udviklere, jordspekulanter). Frihold slutter!
Konfisker alle privatejede grunde og bygninger uden
kompensation.

Forfølg enhver organisation eller individuel fortjeneste fra Freehold,
Real Estate (se Chain of Evil). Shire ejer al jord.
1 GUD skabte Planet Earth til at blive brugt og nydt lige så godt af
hele menneskeheden. Ejendom og privatejede boliger er
fornærmende over for 1 GUD. Hvert stykke fast ejendom på denne
planet eller ethvert andet sted i universet tilhører samfundet (Shire)
til lige fordel for alle. Ingen private strande, øer, søer, floder, ..
Copyright Patenter er den grådige anvendelse af
intellektuel ejendom. Et samfund giver folk den
midler og mulighed for at udvikle intellektuel ejendom. Derfor er al
intellektuel ejendom fællesskabsejendom, der skal bruges af alle!
Selvisk brug og profit af intellektuel ejendomsret plyndrer et samfund
en forbrydelse, der skal retsforfølges: 'FRK R6'.
Privatisering af Fællesskabets aktiver. Hjælpeprogrammer: Strøm(Elektricitetsgas

) , Vand (Afsaltning, rør, reservoirer, kloakering); Offentlig transport
(lokal og lang afstand), Godstransport (Luft, hav, jord, rum);
Meddelelse(Internet, satellit, tv, radio, mail).
Konfisker alle privatiserede samfundsaktiver uden at give kompensation.
Vend dem derefter til CROn. Retsforfølge en person eller organisation, der
tjener på privatiserede fællesskabsaktiver,FRK R6. Regeringens
privatisering af offentlige aktiver er at stjæle fra samfundet. Det erstattes!
Dets medlemmer og regeringsmedarbejdere, der deltager i
denne forbrydelse, få: FRK R6

Fradragsberettigelse Donation er legaliseret
'Skatteunddragelse' af korrupt regering. Skatteundgåelse er
at stjæle fra et samfund af brøndene! Annuller skattefradrag
donationer, skatteunddragelse, skatteparadis,
skatteminimering.Regeringen, der muliggør
skattefradragsberettigede donationer, erstattes +FRK R6

Doner fordi
du holder af og

gerne dele.

KORRUPT LOV
Korrupt lov er uacceptabel korrupt umoralsk uretfærdig lov. Korrupt
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lov skaber uretfærdighed og ulighed, det skal afvises af domstolens
officerer og erstattes af parlamentet. Backdating-lovgivning har til formål
at få prøvet al eksisterende korrupt lov og obligatorisk domfældelse
anvendt.

Diplomatisk immunitet er uacceptabelt, ingen er ansvarlig for
begåede forbrydelser. Diplomatisk immunitet tillader udlændinge at
begå forbrydelser uden ansvar. Diplomatisk immunitet tilbagekaldes og
forbrydelser retsforfølges.
Dobbelt Jeopardy tillader en kriminel at gå fri uden Rehab. Nogle gange
fører inkompetent retsforfølgelse og listigt forsvar til at indføre en "ikke
skyldig" dom for en skyldig. Når nye beviser er tilgængelige, bliver det
nødvendigt at foretage en ny prøve. Princippet 'Double Jeopardy' forbyder,
at dette sker. Double Jeopardy Ends! Skyldige prøves igen.

Dette princip er korrupt lov. Ingen forbrydelse skal ustraffes. Hvis nye
beviser dukker op, skal der altid være mulighed for ny retsforfølgning,
indtil total sandhed er opnået.
Immunitet mod retsforfølgning er uacceptabelt ingen er over straf for
begåede forbrydelser. Lazy, uvidende, korrupt retsforfølgning bruger
kriminelle til at udføre deres arbejde og belønner dem med immunitet.
Kriminals immunitet ophæves, retsforfølgning fortsætter. Lazy korrupt
retsforfølgning retsforfølges, idet den samme dom som den kriminelle,
de brugte.
Anbringende om forhandling den mest korrupte, uærlige form for lov, den ender!

Forhandlinger er kriminel adfærd, der forhindrer en kriminel i at få
fortjent rehabilitering. En korrupt anklager tillader en kriminel at
vælge en mindre 'FRK R'. Kriminel er genopladet. Korrupt anklager
får maksimalt:FRK R7.
Forældelsesfrist er uacceptabelt, er der ingen begrænsning for
pålidelighed. Forældelsesfrist erstattes af retsforfølgning. Der kan
aldrig være en tidsbegrænsning på ansvarlighed.
Professionel, Religiøst privilegium hindrer at finde sandheden.
Læger, præster, advokater, journalister, der hævder klienters
privatliv for ikke at besvare spørgsmål i retten.

Disse privilegier slutter. Så ikke blande dig i at finde
sandheden. Vidner, der nægter at svare, er bur, indtil
de svarer(ingen professionel, religiøs
undtagelsesfritagelse). 1 GUD praktiserer ansvarlighed.
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1 GUD

Dommedag > Renhedsskalaer (Rul
7) Genoplev bønner Bemærk! En person kan ikke

Retfærdighed

lyve, lege dum eller være følelsesløs med 1 GUD.

DOMSTOLER
Formålet med domstole er at fastslå 'skyld' eller 'fravær af skyld' for
påståede overtrædelser af reglerne (Provinslov) eller regler (Shire Law

). Det værktøj, der bruges til at fastslå, hvis der var brud, er at etablere
sandheden. Sandheden findes ved ikke-kontradiktorisk samarbejde.

Når ting eller begivenheder sker, fastslår domstole sandheden:

1. Hvad skete der? >
2. Hvad forårsagede hændelsen? >
3. Var menneskelig uvidenhed involveret? >
4. Var der tale om menneskelig uagtsomhed? >
5. Var menneskelig ondskab involveret? >

6. Hvordan man giver retfærdighed gennem kompensation og rehabilitering. >

7. Hvilke erfaringer kan man drage af dette?
'Sandhed' skal etableres uanset ethvert indlæg. At erkende skyld er
ikke til hinder for at finde 'Sandhed'.Den anklagede skal besvare alle
opgaver. Afslag på svar frembringer 'FRK R7'uden mulighed for
appel. Vidner, der nægter at svare, er bur, indtil de svarer
(der er ingen fritagelse for professionel eller religiøs fortrolighed).
Forfølgelsen af 'Sandhed' fortsætter for at sikre, at der ikke er andre
skyldige. Falsk vidne: 'FRK R3'.

Domstole der er 2: Provincial domstol (PTC) og Shire Hearing
Chamber (SHC). Appeller høres i begge. Bemærk! Der er ingen civil
retssager. Begge domstole håndterer 'Ansvarlighed og erstatning'.
Domstole er åbne fra 1 time efter solopgang til 1 time før solnedgang, 6 dage
om ugen. Der er ingen juryer. Appeller afholdes ved samme domstol.
Alle 'PTC' domstolsembedsmænd leveres af Marshalls 'kontor fra en
nummereret pulje af' barrister '. Alle embedsmænd fra 'SHC' -kammeret
leveres

af sheriffkontoret fra en nummereret pulje af 'advokater'.
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En prøvebøn reciteres ved begyndelsen af hver prøve:

PRØVNING - Bøn
Kære 1 GUD, vi Domstolens officerer beder om vejledning. Vi vil
bestræbe os på at finde sandheden
Vi vil ikke lade frygt eller begær ødelægge
os, vi uddeler obligatoriske sætninger

Vi vil beskytte retfærdighed mod dårlige, korrupte,
rabatlove Vi bestræber os på at rehabilitere alle vildledte
sjæle til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn reciteres ved starten af en prøve.

PTC: 'Provincial Trial Court 'prøver sager om, at hvis' skyld 'er etableret,
serveres' MS R 'i provinsrehabilitering. Der er 7 domstolsembedsmænd,
3 dommere, anklager, advokat, forsker og håndhæver.

Dommerne, anklager, advokat samarbejder (arbejde
sammen) at finde 'Sandhed', etablere 'Skyld' eller
Fravær af skyld '. Forskeren samler alle beviser.
Encercer sikrer retten, opretter bevisvisning, sørger
for 'Anklaget' og vidner vises.
Efter at 'Sandhed' er fundet, afgiver ofrene en erklæring, der inkluderer
kompensationsanmodning. Dommerne trækker sig derefter tilbage i 1 time for at
forberede Justis. Dommerne træffer afgørelse separat med et flertal på 2
'Bedømmelse' og 'Kompensation'. Klager fra ofre (Kompensation) og anklaget

(Dom) skal indgives inden for 7 uger. Appeller afholdes ved samme
domstol med forskellige dommere.

SHC: 'Shire Hearing-Chamber 'prøver sager om, at hvis'
skyld 'er etableret, serveres' MS-R 'i Shire Rehab.
Der er 5 domstolsembedsmænd, dommer, anklager, guide,
kontorist og anskaffer. Dommer, anklager,Guide, kollider
(arbejde sammen) at finde sandheden, etablere 'skyld

eller 'Fravær af skyld'. Kontorist udarbejder alle beviser. Encercer sikker
domstol, opretter bevisvisning, sikrer, at anklagede vidner vises.
Efter at 'Sandhed' er fundet, afgiver ofrene en erklæring, der inkluderer
kompensationsanmodning. Dommeren trækker sig derefter tilbage i 1/2 time
for at forberede retfærdighed, 'dom' og 'kompensation'. Anklager anklaget
(Verd- ict) og ofre (Kompensation) skal indgives inden for 3 uger.
Appeller afholdes ved samme domstol. Men anderledes dommer.
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Rumudforskning og kolonisering
har brug for regler (love) en
pladsefterforskningsret (S> XC). S>
XC-afgørelser er bindende for alle
provinser !!! (se rumlov)
Lov om indre rum (1) tage højde for Earth Space og Earth Moon. Lov om
ydre rum (2) tage højde for Planet Exploration, Colonizing. Rumlovene er
umpired, administreret og håndhævet af S> XC.
Denne domstol har 7 dommere (1 fra hver provins). Dommen kommer ved hemmelig
afstemning og flertalsafstemning. Minimumsstørhed 4.

Bemærk! Uretfærdigt, korrupt kontradiktionssystem erstattes af: 'Bare'
retfærdigt, sammenhængende domstolssystem. Det skaber sandhed uden juryer!

SENTENCING
Retfærdighed er Obligatorisk dom akkumulerende, ikke
sammenhængende. Obligatorisk domfæstelse bringer
konsekvens af domfældelse og fremtræden af lighed.
Forhindrer korrupt og inkompetent embedsmand ved
Domstolen at blande sig i dommen.MS afslutter korrupt,
uretfærdig 'Discount Sentencing' (Suspenderet sætning,
Ingen overbevisning indspillet, Tidlig frigivelse, Parole, Pardon ..).

Du gør FORBRYDELSE !!! >>> Du gør TIDEN !!!
Serieforbryder skal ikke belønnes. Multi Guilty finder, at Criminal ikke
bør belønnes ved fortløbende forkyndelse af sætninger (Rabatafgørelse)
. Ikke-fortløbende forkyndelse af straf er retfærdighed.
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Akkumulerende dom bruges til gentagne 'lovovertrædere'. Gentagne
lovovertrædere har ikke lært af deres tidligere rehabilitering. Derfor
skal du gøre om rehabilitering.Tidligere og nuværende domme
kombineres, givet en samlet rehabiliteringstid.

Sammenligningsdom for 'kriminel (EN)''
Skyldige fund

Korrupt

1. lovovertrædelse: 7 + 7 + 7 år

7 år (Fortløbende)
Paroled efter 3 år
tjent i 3 år

21 år

7 år (Fortløbende)

14 år +
21 år =

Genovertrædelser: 7 + 7 år
Tidligere lovovertrædelse: 7 + 7 + 7 år

I alt for alle lovovertrædelser

0 år (tidligere ignoreret)

Paroled efter 3 år
tjent i 3 år
6 år hånende

RETFÆRDIGHED

tjente 21 år

tjent i 35 år
35 års retfærdighed''

Retfærdighed

Dødsstraf (Udførelse) som straf er anti 1 GUD

og Anti Specie, uacceptabelt. Enhver regering, der udfører er
kriminel, fjernes og dens medlemmer retsforfølges: FRK R7

Grundlæggende!

En anklaget fandt, at 'skyldig' er en kriminel. Enhver overbevisning har en
obligatorisk dom. Ther er der ingen anbringender. Ingen nedsættelse af straf,
immunitet eller udsættelse af dom.

Multi skyldige fund, sætning for hvert skyldigt fund tilføjes sammen, i
alt. Denne sum skal serveres uafbrudt fuldt ud. Ingen rabatafgørelser
for seriekriminelle.
Gentagne lovovertrædere har ikke lært af deres tidligere Rehab. Derfor er det
nødvendigt at foretage genoptræning.Tidligere og nuværende domme
kombineres med en samlet akkumulerende sætning, der serveres fuldt ud.
Ingen tidlig frigivelse, Parole, Pardon ...

Der er 3 aldersgrupper (Teenager, ung, voksen) at overveje, når
domfældelse. At bede 'skyldig' eller fundet skyldig påvirker sætning.

Rehabilitering er 'R' (MS R1-7). R-vurdering i lovgivningsmanifest
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gælder for voksen, der erkender skyld.

Total sætning bestemmer, hvilken rehabilitering der anvendes. Voksen erklærer
sig skyldig i 3 gange 'R4' (3 ● 7 = 21 år) 21 år: 'Kriminel rehabilitering'.

Rabatafgørelse
Rabatafgørelse er korrupt, uretfærdig annulleres det. Lovgivning
om backdating vedtages for at få alle eksisterende rabatstraffe
dømt. Rabattering er erstattet af: FRK/R1-7
Servering af sætninger fortløbende: Kriminel belønnes for at
være en seriekriminal der får sin straf reduceret. Dette slutter!
Lovgivningen om backdating vedtages for at få alle eksisterende på
hinanden følgende rabatdomme gendømt.

Tidligere sætninger ignoreres når domfældelse. At ignorere en kriminel,
der ikke har lært af tidligere rehabilitering, er uærlig uretfærdig. Det slutter!
Backdating-lovgivning vedtages for at få alle eksisterende ignorerede
sætninger gendømt.

Suspenderet sætning? En kriminel bliver fundet skyldig, får sin straf
suspenderet og går fri. Denne type dom er strafferetlig, spild af
ressourcer, tid for domstole og retshåndhævelse. Det slutter!Retsofficer,
der uddeler suspenderede sætninger, fjernes: FRK R7 Lovgivningen om
backdating vedtages for at få alle eksisterende betingede domme idømt.
Parole og tidlig frigivelse! Er korrupte og uretfærdige. De slutter begge.
Medlemmer af parole board retsforfølges, FRK R7 Lovgivningen om
backdating vedtages for at få alle eksisterende betingede domme idømt.
Skyldig men ikke skyldig en kriminel bliver fundet skyldig, men hans skyld
registreres ikke og går fri. EN HON bliver brutaliseret, HAN bliver fundet skyldig,
men hans skyldige fund ignoreres, så det ikke forstyrrer hans berømthedsstatus,
og han kan underskrive Million $ radiokontrakter. Dette slutter!Domstolsbetjent,
der uddeler skyldige men ikke skyldige sætninger får: FRK R7
Backdating-lovgivning er vedtaget for at få registreret og gendømt alle
eksisterende ikke-registrerede skyldige domme.

Obligatorisk domfældelse ansvarlig fair RETFÆRDIGHED
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Retfærdighed har brug for en domstol.
Folk har ret, et behov for at se, høre alle dele af retfærdighed.
Hvordan det virker.En domstol må ikke bruges til propaganda,
underholdning, public relations eller som Media Circus. Der er
ingen videobåndoptagelse af prøveversionen.

Der bruges diskrete sikkerhedskameraer. Dækning af
ansigt er ikke tilladt.FRK R3

Der er ingen medievideooptagelse af prøveversionen. Tilladelse af
mediekameraer under retssagen gør retssagen til underholdning.Når du
står over for kameraer, dommer, dommer, anklager, forsvar (Advokat),
anklagede og vidner opfører sig anderledes, end de ville, hvis der ikke
var kameraer. Folk vil ikke handle og opføre sig naturlige. Under
minedrift læser man kropssprog, ansigtsudtryk, stemmetone og
sprogbrug. Folk klædte sig også anderledes for at skabe et unaturligt
billede.Under minedrift integreres retssager, der gør dem til teater.
Uretfærdig! Ikke acceptabelt. Ikke sker!
Før retssagen
Medierapportering før retssagen er begrænset til navnet på den anklagede, hvilken
domstol, dato for retssagen. Enhver anden rapportering (anklager, vidne navne,
domstolsembedsmænd, udtalelser, kommentarer ...) er foragt for retten: 'FRK R3''
Under retssagen

Der er et medieforbud mod rapportering under retssagen. Forbud mod
mediebrud er foragt for retten: ''FRK R3''

Efter afslutning af prøve
Medier giver en 'Detaljeret prøverapport ' efter afslutning af retssagen: Hvem blev
beskyldt (billede, adresse, arbejdsgiver, forældre)? Hvad hvor afgifterne? Domstolens
embedsmænd .. Bedømmelse, begrundelse, rehabilitering, erstatning, hvis nogen.
Medier skal afgive en udtalelse og kommentere.
Bemærk! Dommer (Dommer) kan ikke (nogensinde) undertrykke detaljeret rapportering
fra medierne af en eller anden grund (national sikkerhed, privatliv, korrupt lov ..).

Appel
Når en appel er indgivet. Medierapportering før prøveperiode, under
prøveperiode og efter prøveregler gælder.

Detalje af frihedsrettigheder er hellig!
Undertrykkelse af orden betyder beskyttelse af 'skyldige'. At beskytte dem er en
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trussel mod Fællesskabet. Lokalsamfundet har ret til at kende et 'troskab'
(billede, adresse, arbejdsgiver, forældre)'og et offer(s) detaljer. Appelresultatet,
begrundelse('Detaljeret prøverapport'). Enhver benægtelse
(Dommerundertrykkelsesordre efter appel) af denne aktivitet får FRK R7''

Bemærk ! Samfundet har ret til at kende en 'Guilt's detaljer. Det hjælper
samfundet med at beskytte sig mod ondskab, kriminalitet ..Samfundet har
ret til at kende et offer(s)' detaljer. Dette gør det muligt for et samfund at
yde maksimal hjælp.
Enhver dommer, dommer, der udsteder en undertrykkelsesordre efter retssagen,
appel fjernes fra retsvæsenet. Deres professionelle legitimationsoplysninger
annulleres, retsforfølges 'FRK R7'.
Bemærk! Enhver skyldig beskyttet af en undertrykkelsesordre, der begår en
forbrydelse(s). Enhver dommer, dommer, der har udstedt denne
undertrykkelsesordre, er skyldig ved forening (at være en trussel mod samfundet).
Deres professionelle legitimationsoplysninger annulleres og retsforfølges''FRK R7''.
Ethvert offer beskyttet af en undertrykkelsesordre. Får ikke behov for hjælp fra
lokalsamfundet.Enhver dommer, dommer, der har udstedt denne
undertrykkelsesordre, er skyldig i pligtforsømmelse over for et medlem af samfundet.
Deres professionelle legitimationsoplysninger annulleres, retsforfølges''FRK R7''.

REHABILITATION
Rehabilitering administreres af Marshals, Sheriffs. Rehabilitering
involverer uddannelse, beslaglæggelse af aktiver og bur.Rehabilitering
straffer den skyldige og beskytter samfundet! Det er den retfærdige form
for straf.Det beskytter samfundet og hjælper skyldige med at blive nyttige
medlemmer af samfundet.
Rehabilitering har 7 karakterer R 1-7. Deres er to typer rehabilitering, Shire
og Provincial. Hvilken af de 2, der gælder, afhænger af alder, MS R1-7karakter.Der er 3 aldersgrupper, Teenage (8-14), Ungdoms (14-17 HUN,
14-18 HE) og voksen (HUN 17+, HE 18+) Børn under 8 år retsforfølges ikke.
Forældre og undervisere beskæftiger sig med dem.

*Beder skyldig (tilståelse + alle detaljer om uret) #Fundet skyldig
EN Shire giver 2 typer rehabilitering, 'Education Shire Rehab
(ESR) og pligter Shire Rehab ' (DSR).
7 Teenage (8-14) Shire Afvænning
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R1 ESR *En uge

# 2 uger

R2 ESR *2 uger # 4 uger
R3 ESR * 4 uger # 8 uger
R4 ESR * 8 uger # 16 uger
R5 ESR * 16 uger # 32 uger
R6 DSR *1 år

# 2 år

R7 DSR *2 år #4 år

Da 15 blev overført til Juvenile Rehab!

7 Ung (14-17 HUN, 14-18 HE) Shire Afvænning

R1 ESR * 2 uger

# 4 uger

R2 ESR * 4 uger # 8 uger
R3 ESR * 8 uger # 16 uger
R4 ESR * 16 uger # 32 uger
R5 DSR *1 år
R6 DSR *2 år
R7 DSR *4 år

# 2 år
# 4 år
# 8 år

Når 17+ (HUN) 18+ (HAN) overført til
Provincial Rehab!

*Beder skyldig (tilståelse + alle detaljer om uret) #Fundet skyldig
7 voksne Provins Afvænning

R1 ESR

* 1 år

# 2 år

R2 DSR

* 2 år

# 4 år

R3 Bur PR

* 4 år

# 8 år

R4 2. chance PR

* 8 år

# 16 år

R5 Kriminel PR

* 16 år

# 32 år

R6 Hardcore PR

* 32 år

# 64 år

R7 Dommedag PR * 64 år

# indtil døden

Anklagede beder Skyldig får i alt 27 år: FRK R5 Kriminel PR
gælder. Anklaget påberåber sig ikke skyldig bliver fundet skyldig får i alt
10 år: FRK R3 Bur PR gælder.
En skyldig forklares, at han har gjort forkert, lært at undskylde, hvordan
man kan rette op, blive et nyttigt medlem af Fællesskabet. Du skal ikke
mere skænke familien, rehabilitere, hjælpe andre vildledte sjæle med at
gøre det samme! ''Rehab bøn ', bruges hver morgen af Rehabilitator.
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AFVÆNNING - Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Jeg
undskylder for min forkert handling
Jeg skal gøre det godt

Jeg lover at blive et nyttigt medlem af samfundet, jeg
skal ikke mere skænke min familie
Jeg bestræber mig på at rehabilitere mig selv og alle andre vildledte
sjæle til ære for 1 GUD og menneskehedens gode

Denne bøn reciteres hver morgen af Rehabilitator.

Udførelse da straf ikke kan accepteres.

DU SKAL IKKE DRÆBE !!!

EN Shire giver 2 typer rehabilitering, 'Education Shire Rehab

(ESR) og pligter Shire Rehab ' (DSR). Begge rehabiliteringer tager højde for
3 aldersgrupper, teenagere, unge og voksne. Teenage (8-14) Da 15 blev
overført til Juvenile Rehab! Ungdoms(HUN 14-17, HE 14-18)

Når 17+ (HUN) 18+ (HAN) overført til (PR) Provincial Rehab!

Bemærk! Rehabilitator skal betale for rehabilitering. Teenageforældre
betaler 100%. Ungeløn 50%, forældre 50%. Voksen betaler 100%.

Uddannelse Shire Rehab (ESR)
ESR er 1. på rehabiliteringsskalaen. Det er en rehab, der ikke er bur.En
rehabilitator bliver hjemme natten over (betaler for rehabilitering).
Uddannelsesrehabilitatoren afhentes hjemmefra 6 dage om ugen 1 time
efter solopgang (TT) at udføre 5 dages samfundstjeneste + 1 dags
uddannelse. 1 time før solnedgang(TT) Rehabilitatoren føres hjem.
Rehabilitator har hver 2. time og ti minutter(toilet, mad, drikke) pause.

Pligter Shire Rehab (DSR)
Pligter Rehab sker gennem uddannelse og pligter. Rehabilitator betaler
for genoptræning.Duties Rehabilitator afhentes hjemmefra 1 time efter
solopgang (TT), dag 1 i ugen. Udfører 5 dages samfundstjeneste
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+ 1 dag med uddannelse. På dag 6, 1 time før solnedgang (TT)
Rehabilitatoren føres hjem.

En pligtrehabilitator (DR) starter pligt 1 time efter solopgang (TT).

'DR' har hver anden time a 10 minutter (toilet, mad, drikke) pause. DR er
begrænset til natten, men går hjem til Fun-Day.
(TT) Time-Triangle Custodian-Guardians New-Age tidsstyring

Provinsen tilbyder 5 typer rehabiliteret bur: Bur, 2. sal, Kriminel,
Hardcore, Dommedag. Der er separate komponenter til HE og SHE.
Gravide, hun har fået nyfødt bort.HAN er, der holder deres penis
eller ejakulerer i en anden HEs anus
(homoseksuel voldtægt) eller mund (fordærvet, modbydeligt, unaturligt) få
deres penis fjernet ved rumpen.
Provinsial rehabilitator (PR) opbevares natten over i en 3 m³
terning. Et terninger gulv, vægge, loft består af cyklon, ild og høj
fugtighedsbestandig Præfabrikerede betonpaneler med grå
pigmentoverflade. Fronten består af stålstænger, en dør af
stålstænger. Det vender ud mod en gang. Der er ingen vinduer.
Der er ingen bagvæg udefra. Hallelys slukkes ved solnedgang og tændt
ved solopgang.
Der er 2 køjesenge, der flugter mod stålstænger. På bagvæggen er der 1
ståltoilet uden sæde eller låg.En terning er hjemsted for 4 rehabilitatorer. HAN

skal brusebad, barbere hver 6th dag i ugen. Hun skal brusebad

(6th dag). Ingen personlige genstande er tilladt, og accepter en kopi af 'LGM'.
PR bliver ikke betalt. Kan ikke modtage penge, gaver eller ekstramateriale. Kan ikke
stemme! Kan ikke vælges!

Bur Provincial Rehab
Ny ankomst skal aflevere deres udstyr, toiletartikler, smykker og alle andre
personlige ting. Er vægt, brusebad, barbering, fjernede tatoveringer, er der
implanteret 2 sporstoffer i kroppen. 1 Tracer indeholder ID-inf-

ormation og er en kortdistancemitter. Den 2nd er en satellit sporbar.
Rehabilitator får deres navn erstattet med et nummer.
De modtager nummereret 'PR' udstyr, en kopi af et 'Law Giver Manifest'.
PR vises deres hjemmeterning, køje. I slutningen af dagen introduceres de
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afstod til de andre køjer PR. Køjeskammerater forklarer den daglige rutine.
Bemærk! PR har ingen personlige genstande. Kan ikke have fysisk kontakt med
besøgende eller modtage noget fra dem. Ingen kommunikation udefra undtagen
med besøgende.

Daglig rutine 6 dage om ugen ved solopgang (TT) en sirene vækker PR. De
tager deres udstyr og fodtøj på, går på toilet, fortæller de andre
køjeskammerater deres forbrydelser og alt sammen tilbeder de:''Rehab bøn''.
Kubedøren åbnes, de bevæger sig til samleområdet.
De modtager daglige rationer (mad, drikke) gå videre til sammensat arbejde
kapel eller transport. Bemærk! Spæk (overvægtig) PR får ingen mad
(indtil de har den korrekte vægt) kun drikke.
PR arbejde fra 1 time efter solopgang. Har 3, 10 minutter(toilet, drikke, spise)
pauser. Stop 1 time før solnedgang.PR, der arbejder uden for virksomheden,
tages tilbage. Efter arbejde vasker de ansigt, hænder, modtager snackpakke
og drikker. Gå tilbage til deres hjemmeterning. Hallelys slukkes ved
solnedgang(TT). Bemærk! Der er ingen lys i PR-hjemmekuben.

Dag 7 (Sjov dag) starter som de foregående 6 dage. PR flytter til deres
gruppe(28) samle området. Gruppetilbedelse: 'Daglig bøn'. Modtag
morgensnackpakke med drikke, diskuter, Law Giver Manifest. Middag

(middag) modtag madpakke med drikke, tilbedelse: Tak bøn.
Høre musik. Modtag efter middag snackpakke med drikke, tilbed: '
Tak bøn'. Se film. Så det samme som efter arbejde.
PR-forpligtelser! Vær ikke-voldelig, arbejd hårdt, tilbed dagligt, vis
respekt for PR-personale, frivillige og besøgende. Angre! Rehabiliter!
PR-privilegier. Har 4, 1 times besøg om året. Gratis medicinsk.

2. chance Provincial Rehab
Det samme som 'Cage PR' + flere begrænsninger.

Ny ankomst deres 'Holy Matrimony' kontrakt, ledsagerkontrakt er
annulleret. Al kommunikation, kontakt med kompis, partnerbørn
slutter.

Dag 7 (Sjov dag) film erstattes med meditation, bøn.
PR-privilegier. Besøg 3, 1 time om året. Gratis begrænset (vigtig)
Medicinsk.
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Kriminel Provincial Rehab
Det samme som '2nd Chance PR '+ flere begrænsninger.

Dag 7 (Sjov dag) musik erstattes med stilhed.
PR-privilegier. Besøg 2, 1 time om året. Kun førstehjælp.

Hardcore Provincial Rehab
Det samme som 'Criminal PR' + flere begrænsninger.

Daglig rutine 6 dage om ugen gør ekstra hårdt, beskidt arbejde.

PR-privilegier. Besøg 1, 1 time om året. Kun smertestillende.

Dommedag Provincial Rehab
Det samme som 'Hardcore PR' + flere begrænsninger.

Daglig rutine 6 dage om ugen gør usundt, farligt arbejde.
PR-privilegier. Ingen.

Bemærk! Fanger, der dør under Rehabilitering kremeres. Deres
aske er spredt over Crematorium-komposten.

MA RSHALL
Uafhængig ~ Undersøg ~ Håndhæv ~ Vejledning ~ Beskyt

Provincial retshåndhævelse består af Marshall, Ranger og Shire Sheriff,
Sentinel. Marshalls og Sheriff er uafhængige. De udpeges eller vælges
ikke.De er resultatet af en karrierevej: Ansættelsesforhold,
erhvervserfaring, avanceret uddannelse, uddannelse og forfremmelse
efter anciennitet hos personer med samme kvalifikationer.
Marshall undersøger og håndhæver overtrædelser af reglerne. De gør
dette ved barristerpoolen. Marshalls kørselsrehabilitering, karantæne,
PHeC, PDeC og CE, krematorium.

Marshalls guide samfundet gennem oplysningskampagner, der
forklarer de provinsielle regler (Love). Individuel vejledning.

Marshall beskytter samfundet, miljøet, dyrelivet:
Marshalls> Provinsielle strafferetlige og civile love, samfundets
nødtjenester, provinsrehab, karantæne, ... forbindes med sheriff.
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Rangers> Grænsebeskyttelse, Wildlife and Vegetation
Sanctuaries, miljøbeskyttelse, ..

Marshall Karrierevej for HE
Efter at HE afsluttede 'Community Emergency service' (CE). Bliver
'Trainee Ranger(wmw2)i 3 år. Så er der 2 underkarrierer, barrister
eller ranger. Underkarriere besluttes efter individuelle kapaciteter
og organisatoriske behov.Ranger karriere er mere fysisk.
Efter 3 år som 'Trainee Ranger' kvalificerer sig til at blive 'Barrister' eller
'Ranger' (wmw3). Efter 3 års erhvervserfaring som 'Barrister' eller
'Ranger' er kvalificeret til at deltage i 'PHeC, Technical-College'. Optjener
efter afslutning 'Supervisor-Certificate'.

Når der er en åbning fremmet til 'Forsker' eller 'Beskytter'

(wmw4). Forsker slutter sig til 'Marshall Barrister-pool'.Protector er en Ranger.
Efter 3 års erhvervserfaring som 'forsker' eller 'beskytter' kvalificerer sig til at
deltage i 'PHeC, Leadership-College' tjener efter afslutning

''Leader-Diploma '.

Når der er en åbning forfremmet til 'Forsvarer, anklager' eller 'Depot'
(wmw5). Forsvarer, anklager er en del af 'Marshall Barrister pool'.Efter
3 års erhvervserfaring som forsvarer, anklager 'eller' depotmand
(Ranger)'kvalificerer sig til at deltage i' PHeC, Leadership-College 'tjener
efter afslutningen' Manager-Diploma '.
Når der er en åbning forfremmet til 'Dommer' eller 'Kurator' (wmw6).
Dommer er en del af 'Marshall Barrister-pool'.Efter 3 års erhvervserfaring
som 'dommer' eller 'kurator (Ranger)'kvalificerer sig til at deltage i' PHeC,
Leadership-Camp 'tjener efter afslutning' Administrator-grad '

Tilslutter sig 'Provincial Adviser-pool'.

Når der er en åbning forfremmet til 'Marshall' (wmw7). Kan kun fjernes
for pligtforsømmelse. Ved flertalsafstemning(36) af parlamentet.
Marshall er en karriereudnævnelse, ikke en politisk udnævnelse.

Marshall Karrierevej for HUN
Efter at hun har gennemført en ''Hellig ægteskab ' kontrakt. Har et
medicinsk uddannelseshandelscertifikat(se SmeC). Hun begynder at
arbejde som 'Trainee Ranger (wmw2)i 2 år. Der er 2 underkarrierer,
Barrister eller Ranger. Underkarrierer besluttes på individuelle
kapaciteter, organisatoriske behov. En Ranger-karriere er mere fysisk.
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Efter 2 år som 'Trainee Ranger' kvalificerer sig til at blive 'Barrister' eller
'Ranger' (wmw3). Efter 2 års erhvervserfaring som 'Barrister' eller
'Ranger' er kvalificeret til at deltage i 'PHeC, Technical-College'. Optjener
efter afslutning 'Supervisor-Certificate'.

Når der er en åbning fremmet til 'Forsker' eller 'Beskytter'

(wmw4). Forsker slutter sig til 'Marshall Barrister-pool'.Efter 2 års
erhvervserfaring som 'forsker' eller 'beskytter' kvalificerer sig til at
deltage i 'PHeC, tjener Leadership-College' 'Leader-Diploma'.

Når der er en åbning forfremmet til 'Forsvarer, anklager' eller 'Depot'
(wmw5). Forsvarer, anklager er en del af 'Marshall Barrister-pool'.Efter
2 års erhvervserfaring som forsvarer, anklager 'eller' depotmand
'kvalificerer sig til at deltage i' PHeC, Leadership-College 'tjener efter
afslutningen' Manager-Diploma '.
Når der er en åbning forfremmet til 'Dommer' eller 'Kurator' (wmw6).
Dommer er en del af 'Marshall Barrister-pool'.Efter 2 års
erhvervserfaring som 'Judge' eller 'Curator' kvalificerer sig til at deltage i
'PHeC, Leadership-Camp' tjener efter afsluttet Administrator-grad '.
Tilslutter sig 'Provincial Adviser-pool'.
Når der er en åbning forfremmet til 'Marshall' (wmw7). Kan kun fjernes
for pligtforsømmelse. Ved flertalsafstemning(36) af parlamentet.
Marshall er en karriereudnævnelse, ikke en politisk udnævnelse.

Marshall Code
(MLE) Medlemmer af retshåndhævelse, Marshall, Ranger, Sheriff,
Sentinel, Police, .. er der for at sikre, at et samfund er sikkert.
Fællesskabet ønsker sin retshåndhævelse (LE) at være høflige, modige
villige til at sætte deres liv på banen for samfundet, have en høj moralsk
og professionel standard, for at være pålidelige og retfærdige. Hold dig
mentalt, fysisk fit.Tag ikke liv eller industriel handling.
MLE bruger adfærd, ændrer sind (alkohol, heroin, ..) stoffer nedtages,
omskoleres. 2nd lovovertrædelse går i bunden af anciennitet. 3rd
lovovertrædelse udrømmes uærlig, +FRK R3.
MLE begår enhver forbrydelse, der er uærlig udledt, retsforfulgt. Enhver
forbrydelse begået efter at have haft alkohol fordobler rehabilitering.
Narkotika i kroppen diskant Rehab.MLE blander sig med beviser (ændrer,
ødelægger, fabrikerer, tilbageholder, ..) og eller skræmme vidner udskydes,
retsforfølges, FRK R3
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Der er ikke plads til overvægt (spæk) personlig i LE. Enhver personlig
(rang) bliver overvægtig (ikke gravid) får 3 måneder til at miste
spækkeren. Manglende overholdelse bedes om at træde tilbage. Gør ikke
ophold slippe.
Politiets fagforeninger ødelægger den respekt og tillid, som samfundet har til
retshåndhævelse. Politiets fagforeninger beskytter medlemmer, der er
inkompetente, korrupte, bryder med moral, civilret, strafferet. De tilskynder
deres medlemmer til at tro, at deres velbefindende er vigtigere end
samfundets.Ikke sandt. Politiets fagforeninger slutter.

At skade en LE-medarbejder er vold, angriber: FRK R5. Brug af en
bælte, pind, våben, ..: FRK R6. Utilsigtet drab (Selvforsvar,
sundhed og sikkerhed er utilsigtet drab): FRK R5. Forsætlig drab
(mord, henrettelse): FRK R7
LE-medarbejder er såret af uprovokeret kæledyr, kæledyrsejer retsforfølges, FRK
R3. LE-medarbejder dræbes af uprovokeret kæledyr. Kæledyr er ødelagt, ejeren
retsforfølges,FRK R4. LE-medarbejder er såret af provokeret kæledyr, LE-medarbejder
er uddannet og sat i slutningen af anciennitet. Ingen handling truffet mod ejeren af
kæledyr.LE-medarbejder dræbes af provokeret kæledyr. Kæledyr er ødelagt, ejeren
retsforfølges ikke.

LE-medarbejder er såret af uprovokeret husdyr. Indenlandsk
dyreejer er opkrævetFRK R3. LE-medarbejder dræbes af
uprovokeret husdyr. Husdyr er ødelagt, ejeren får,FRK R4.
LE-medarbejder er såret af provokeret husdyr, LE-medarbejder
er uddannet og afskaffet anciennitet. Ingen handling truffet mod
husdyr eller ejer. LE-medarbejder dræbes af provokeret husdyr.
Husdyr ødelægges ejeren debiteres ikke.
Ikke-provokerede vilde dyr gør ondt eller dræber LE-medarbejderen. Dyr
ødelægges.Provokerede vilde dyr gør ondt i LE-medarbejderen. Medarbejderen er
uddannet og sat i slutningen af ancienniteten. Vilde dyr slippes.Provokerede
vilde dyr dræber LE-medarbejder. Dyr ødelægges.

LE-medarbejder begår vold: Hurts andre (selvforsvar, regner igen)
er uærlig udskrevet, FRK R5. Gør ondt (overdreven kraft)
ved hjælp af en bælte, pind, våben er uærlig udskrevet, FRK R6.
Langvarig ondt (tortur) er uærlig udskrevet, FRK R7.
Nasty LE Hurt's Pet, husdyr, vildt dyr, er uærlig udledt, FRK R3. Gør
ondt i kæledyr, husdyr, vilde dyr, ved hjælp af en bælte, pind,
våben, .. er uærlig udskrevet, FRK R4. Udsætte-

20

Fællesskab Provins Som det er skrevet, skal det være! 16.04.3.1 NAtm

1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets værge

www.universecustodianguardians.org

ged såret (tortur) af kæledyr, husdyr, vildt dyr, FRK R5.
Kill's Pet, husdyr, (uden ejerens tilladelse) Vildt dyr (ikke en Ranger)
, er uærlig udskrevet, FRK R6 (selvforsvar er undtaget). Vold mod
genstande (vandalisme), vanærende afskediget, FRK R4 (betaler
erstatning)
Voksen Rehab R1-7 gælder
Kills andre, er uærlig udskrevet, retsforfulgt, FRK R7. Killer Cops
undlader at beskytte samfundet. Deres undskyldning for frygt er der
intet sted for kujoner, mordere i lovhåndhævelse.Andre, der
beskytter dem, FRK R7. Deres er:

Nul tolerance over for mordere
MLE, der lever efter Marshall 'Code', forventer samfundsstøtte og
respekt.

Ofre af Forbrydelse -Bøn Mindedag 2.4.7.
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din mest
ydmyge trofaste vogter (1St. navn) Bed om at lindre
smerterne fra ofre for kriminalitet Hjælp ofre for
kriminalitet få retfærdighed og erstatning Jeg lover at
hjælpe med at straffe forbrydelse uendelig
Bed om, at ondskab bliver straffet i livet og efterlivet til
ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges når det er nødvendigt og på mindedagen.

Vold er truslen Stop vold start derhjemme!
Se CG non Violence koncept!
Prædiken: Du skal ikke dræbe! (se 1 kirke)
Relateret læsning: vagtpost! (se Fællesskabet)
Studieemne: Retfærdighed (se undersøgelse)

Ny tidsalder tidsadministration Sjove dagstemaer, deltag!
2.4.7. Ofre for kriminalitetsdag et mindesmærke CG Kalender

3.4.7. Ofre for krigsdagen en mindedag CG Kalender

3

8.2.7. Holocaust-dagen en skamdag CG Kalender
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Retfærdighed et samfund har brug for!
Retfærdighed en pligt i samfundet!
Retfærdighed et fællesskabsret!
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