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Oikeus

Sakot
Oikeus on ihmisen perustarve.
Oikeus on välttämätöntä, jotta yhteisö toimisi ja selviäisi. Oikeuden on vahvistettava totuus
ja korjattava ”epäoikeudenmukaisuus”. Oikeus alkaa sinusta! Sinun täytyy olla 'vain'.
Oikeudenmukaisuus on perusta, josta oikeus nousee. Oikeudenmukaisuus ja
oikeudenmukaisuuden saaminen on ihanteellista.Todellisuus on, että on olemassa
epäoikeudenmukaisia ihmisiä, jotka luovat oikeudenmukaisuutta.
Jokaisella ihmisellä on moraalinen, kansalaisvelvollisuus poistaa epäoikeudenmukaisuus.

Tällä hetkellä sakot ovat syrjiviä ja kohtuuttomia! Tämän on tarkoitus muuttua.
CG tarjoaa oikeudenmukaisen ja syrjimättömän ratkaisun. Sitä on sovellettava nyt!

Sakot ovat osa lainrikkomusten kuntoutusta. Kuntoutus on kohdella
kaikkia tasavertaisesti. Tällä hetkellä näin ei tapahdu.
Korruptoituneiden sakkojen kuntoutus!

Henkilö (A) sakot 300! A -viikkotulo on 300(pienituloiset).
Henkilö (B) sakot 300! B -viikkotulot ovat 2000(korkeat tulot)
Henkilö (C) sakot 300! C -viikkotulot ovat 100 000(varakas)
Henkilö A on vuokralainen, jolla ei ole säästöjä, ja on hieman jäljessä laskujen
maksamisesta. Sakon maksamiseksi he eivät maksa vuokraa, eivät osta ruokaa, eivät
maksa laskuja, eivät osta bensiiniä. Henkilö A luottaa vahvasti ystäviin ja perheeseen
selviytyäkseen viikosta.

Henkilö A päättää olla maksamatta, ei ole saanut rahaa. Oikeudelliset
kulut lisätään. Ei maksa rahaa. Onko vankilassa! A on nyt rikollinen, jolla on
ennätys. A pilaantuu elinikäiseksi.

Henkilö B on ammattilainen 2 -tuloista perheestä, joka maksaa
asunnosta kuntosalin ja klubijäsenyyden, kirjanpitäjä, joka minimoi
verot. Siirrä sakon kirjanpitäjälle. Jos B päättää maksaa sakon, B
todennäköisesti jää väliin teatteri -iltana. Seuraavalla viikolla B veloittaa
asiakkailta 300 enemmän.

Henkilö C on loinen saalistaja, rikas, hyvin palkattu

(300 tunnissa) oikeudellisia neuvonantajia. C kehottaa oikeudellisia
neuvonantajiaan perimään sakon. Lakitiimi kertoo serifille, että heidän
asiakkaansa taistelee sakon kanssa maan korkeimpaan oikeuteen. Sheriffillä ei
ole resursseja tähän taisteluun. Sheriffi peruuttaa sakon. Ei ennätystä.
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C juhlii juhlia ystävien kanssa yritysjahdilla.
Henkilö A on liian vakavasti kuntoutettu. Varoituksen tarkoitus on johtanut elämää
tuhoavaan kuntoutukseen. Hallitus, joka hallitsee tai luo tämän
epäoikeudenmukaisuuden, korvataan syytteellä, NEITI R6! Hallituksen työntekijät,
alihankkijat, jotka panevat täytäntöön epäoikeudenmukaisuuden, riistetään ja
syytetään, NEITI R6! Uusi hallitus lopettaa epäoikeudenmukaisuuden.

Henkilö B panee merkille varoituksen sakon siirtymisen eteenpäin. Hallitus, joka
sallii verojen minimoinnin tai ei valvo rikkomuksia, korvataan NEITI R6!
Paha loinen saalistaja voittaja Hyönteinen C. Onko omaisuus poistettu, häkissä NEITI
R6! Henkilö C on syy korruptioon, epäoikeudenmukaisuuteen, rikkauteen apartheidiin!

Se loppuu!

Nollatoleranssi:
Korruption epäoikeudenmukaisuus Varallisuus apartheid

Hyviä uutisia. Custodian Guardianilla on ratkaisu.
Sakot eivät käytä määritettyä rahallista arvoa (rikkaus apartheid). Sen sijaan käytetään
joukkoa %: 10%.
CG Fines -ratkaisu. Oikeudenmukainen

Henkilö A sakko: 30 ; Henkilö B hyvä 200 ; Henkilö C hyvä 10000.
Sheriff -setti on hyvä. Ei kerää sitä. Valtiokonttori kerää hyvin. Pakottaa
keräämisen Marshallin avustuksella.
Rikkaus apartheid on onnettomuuksien, riippuvuuden,
ilmastonmuutoksen, kuivuuden, pandemian, roskien, kodittomien,
nälän, saastumisen, janon, väkivallan pääsyy.
Perinnöllinen, poliittinen ja rikkaus (Estate) tyrannia on rikkauden apartheidin luoja.
Kiinteistön kautta he välittävät aseman, vallan, vaurauden. Ansaitsemattoman
ansaitsemattoman aseman, vallan, vaurauden eliitin luominen. Tämä
käyttäytyminen on Wealth Apartheidin syy ja seuraus. Aseman, vallan, vaurauden
omaisuus, päättyy.

Säilytysyhteisö välittää tiedon jatkuvuutta, muistoesineitä, perinteitä,
uskomuksia. Huoltaja välittää yhteisöhenkeä ja vastuuta. Huoltaja
välittää filosofiaa 1 JUMALA 1
USKO 1 kirkko. He myös välittävät oppaansa,Lakimies Manifest '.
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