1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali
www.universecustodianguardians.org

KEADILAN
Keadilan kebutuhan dasar manusia.

Keadilan sangat penting bagi masyarakat untuk berfungsi dan bertahan hidup. Keadilan harus
membangun Kebenaran dan memperbaiki 'Dalam keadilan'. Keadilan dimulai dengan 'ANDA'. Anda harus
'Hanya'. Menjadi Hanya adalah dasar dari yang 'Keadilan' bangkit. Menjadi Hanya dan menerima Keadilan
ideal. Realitas adalah bahwa ada orang-orang yang tidak adil yang membuat Di Keadilan.

Setiap individu memiliki kewajiban moral dan sipil untuk menghapus Dalam Justice.

1 ALLAH menunggu di sini dari ANDA!

KEADILAN Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati wali kustodian yang
setia paling indah Anda (1 st Nama) Permintaan bantuan dengan menjadi Hanya Minta
bantuan dengan menghapus Ketidakadilan

Permintaan menghukum Ketidakadilan sekarang dan di Alam Baka Biarkan Baik
berkembang dan mengerut Jahat Untuk Kemuliaan 1 ALLAH dan Baik of
Humankind

Doa ini digunakan ketika menghadapi ketidakadilan atau keadilan tidak ada.
Orang hidup dalam kelompok sosial (Masyarakat) . Masyarakat membutuhkan 'Hukum'

(Peraturan dan Regulasi) berfungsi dan bertahan hidup. Ketika ada muncul pelanggaran UU,
'Kebenaran' harus ditemukan. Harus mereka menjadi pelanggaran UU, 'Akuntabilitas' perlu
mengikuti. Akuntabilitas dapat menemukan bersalah dan membangun loss. Rasa bersalah
menyebabkan wajib 'Rehabilitasi'. Rugi perlu kompensasi.

Untuk memiliki Keadilan yang Anda butuhkan Hukum, yang dibuat oleh pemerin- ment dan
ditegakkan oleh Pengadilan. Hukum perlu administrasi.

pelanggaran dugaan Aturan diselidiki oleh, Kantor Marshall (Propinsi) .
pelanggaran dugaan Peraturan diselidiki oleh, Kantor Sheriff (Shire) .
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Ketika hal-hal atau peristiwa terjadi Keadilan perlu membentuk KEBENARAN:

1. Apa yang terjadi? >
2. Apa yang menyebabkan terjadi itu? >
3. Apakah ketidaktahuan manusia yang terlibat? >

4. Apakah kelalaian manusia yang terlibat? >
5. Apakah kejahatan manusia yang terlibat? >

6. Bagaimana memberikan keadilan melalui kompensasi dan rehabilitasi. >

7. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian ini?
Kustodian Wali ingin kebenaran sejati ditemukan. Hal ini hanya mungkin bila semua petugas
pengadilan (Hakim, jaksa, pertahanan) berkolusi (tim). Keadilan permusuhan tidak keadilan.
Hal ini korup, elitis, itu ada untuk melindungi 'memiliki terlalu banyak' dan bersalah.
Permusuhan bukan tentang kebenaran atau keadilan, inocent atau bersalah. Tapi, WINNING! Sisi dengan
pengacara yang lebih baik menang terlepas jika mereka bersalah atau tidak. Ini Berakhir! Tidak ada
ketidakadilan yang lebih bermusuhan.

Setelah biaya diletakkan: Marshall (Propinsi) menetapkan tanggal (90 hari kemudian) ketika biaya yang
terdengar di 'pengadilan'. Marshall kemudian memilih dari kolam Barrister, 7 yang berkolusi untuk menemukan
kebenaran yang sesungguhnya. 3 akan bertindak sebagai hakim, 1 sebagai Jaksa, 1 sebagai Advokat, 1
sebagai Peneliti dan 1 sebagai Penegak. Catatan ! Tidak ada Juri.

Setelah biaya diletakkan: Sheriff (Shire) menetapkan tanggal (30 hari kemudian)
ketika biaya yang terdengar di 'Chambers'. Sheriff kemudian memilih dari kolam Pengacara, 5 yang berkolusi
untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. 1 akan bertindak sebagai Hakim, 1 sebagai Pendakwa, 1
sebagai Panduan, 1 sebagai petugas dan 1 sebagai Germo.

pengadilan ada 2: Provinsi Percobaan-Court (PT-C) dan Shire Hearing- Chamber (SH-C) . Banding
didengar di kedua. Catatan! Tidak ada litigasi sipil. Kedua Pengadilan menangani
'Akuntabilitas dan kompensasi'.
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Keadilan adalah wajib dan akumulatif Hukuman. Hukuman wajib membawa
konsistensi Hukuman dan munculnya kesetaraan. Mencegah Petugas korup dan tidak
kompeten atau Mahkamah mengganggu Hukuman. Kalimat akumulatif berhenti
penjahat seri bermanfaat dan penjahat kambuhan.

Hukuman mati ( Eksekusi) sebagai Hukuman adalah Anti 1 ALLAH dan Anti Specie, tidak dapat
diterima. Setiap Pemerintah yang Mengeksekusi adalah Pidana dan dihapus. anggotanya
dituntut: NONA R7
Ada 3 kelompok umur (Teenage, Anak, Dewasa) untuk dipertimbangkan ketika Hukuman . Memohon
'Bersalah' atau ditemukan pengaruh Bersalah Kalimat.
Rehabilitasi adalah 'R' dinilai (MS R1-7) . Peringkat 'R' dalam UU Pemberi Manifest berlaku untuk orang dewasa
mengaku bersalah.

Hukum
Untuk memiliki Keadilan yang Anda butuhkan Hukum, yang dibuat oleh Pemerintah dan ditegakkan oleh
Pengadilan. Hanya ada 1 Hukum, 'Diundangkan Hukum'. Hukum undangkan didasarkan pada
"Hukum-Pemberi Manifest".

Hukum, harus menghukum ketidakadilan, menjunjung tinggi standar komunitas (Kesetaraan, tugas
masyarakat, hak-hak masyarakat) memberikan tampilan 'FAIR'.

Hukum adalah untuk melindungi yang lemah dan menjaga jujur kuat! Hukum perlu
memastikan, bahwa komunitas aman dan tinggal di Harmoni dengan Lingkungan.

HUKUM BAD
HUKUM BAD tidak adil jahat korup. Hal ini undang-undang oleh Pemerintah memungkinkan minoritas
untuk mengambil keuntungan dari mayoritas melalui pencatutan Predatory parasit dan atau
mengeksploitasi (Merobek) . Hukum yang buruk adalah untuk ditolak oleh Petugas Pengadilan dan
digantikan oleh Parlemen. Pemerintah yang menetapkan atau memungkinkan Bad Hukum ada. Apakah
sebagai keluar dari kantor dan anggotanya dituntut: ' NONA R7

Freehold tanah lahan publik dijarah dari masyarakat oleh
pemerintah pidana korupsi. pemerintah ini baik menyerahkan
tanah (Jongkok) atau dijual kepada pencatut serakah kriminal. akhir
Freehold
menyita semua tanah milik pribadi. dan bangunan tanpa
memberikan kompensasi. mengadili setiap
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organisasi atau pencatutan individu dari Freehold, Real estate
(Lihat Rantai of Evil) . Shire memiliki semua tanah.

1GOD dibuat Planet Bumi yang akan digunakan dan dinikmati secara merata oleh semua of
Humankind. Freehold tanah dan tempat tinggal milik pribadi yang menghina untuk 1GOD. Setiap
bagian dari real estate di planet ini atau tempat lain di alam semesta milik masyarakat (Shire) untuk
kepentingan yang sama dari semua. Tidak ada pantai pribadi, pulau-pulau, ..

Paten hak cipta adalah aplikasi serakah Intelektual-Properti. Masyarakat memberikan orang
cara dan kesempatan untuk mengembangkan Kekayaan Intelektual. kedepan sana semua
kekayaan intelektual adalah milik masyarakat yang akan digunakan oleh semua!

penggunaan egois dan untung dari properti intelektual menjarah Komunitas
Kejahatan dituntut: ' NONA R6 '.
privatisasi aset Komunitas Daya Utilities (Listrik, Gas
) ; Utilitas air (Desalinisasi, Pipa, Waduk, Sewerage) ; Transportasi umum (Lokal dan
jarak jauh) ; barang longhaul (Udara, Laut, Tanah, Space) ; Komunikasi (Internet, satelit,
Televisi, Radio, Mail) . Menyita semua aset Komunitas Privatisasi tanpa memberikan
kompensasi. Kemudian mengubahnya menjadi Cron. Mengadili seseorang atau
organisasi untung dari aset Komunitas Privatisasi, NONA R6 .
Privatisasi pemerintah aset Umum mencuri dari nity tual. anggota pemerintah dan
karyawan pemerintah yang berpartisipasi dalam kejahatan ini perlu menuntut: NONA R6

deductibility Donasi pajak adalah dilegalisir 'Penghindaran Pajak'
oleh Pemerintah korup. Penghindaran pajak mencuri dari Komunitas
dengan baik off! Batal Sumbangan Pemotongan Pajak,
Penghindaran Pajak, haven Pajak, minimalisasi pajak .. Pemerintah
yang memfasilitasi Sumbangan dikurangi Pajak Pidana diganti dan

Donasi karena Anda

dituntut: ' NONA R6 '.

peduli dan ingin
berbagi.

KORUPSI HUKUM Hukum Korup tidak dapat diterima korup Hukum tidak adil bermoral. Hukum
korup menciptakan ketidakadilan dan ketidaksetaraan itu harus ditolak oleh Petugas Pengadilan dan
digantikan oleh Parlemen. undang-undang backdating harus diberlakukan untuk memiliki semua hukum
yang korup yang ada dicoba dan Hukuman wajib diterapkan.
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Imunitas Diplomatik seorang pun dapat diterima di luar pertanggungjawaban untuk
kejahatan yang dilakukan. Imunitas Diplomatik memungkinkan orang asing untuk melakukan
kejahatan tanpa akuntabilitas. Imunitas Diplomatik dicabut dan kejahatan dituntut.

ganda Jeopardy memungkinkan penjahat untuk pergi bebas tanpa Rehab.

Kadang-kadang penuntutan tidak kompeten dan hasilnya pertahanan licik dalam
ketidakadilan vonis 'tidak bersalah'. Ketika bukti baru tersedia pengadilan ulang menjadi
perlu. Prinsip 'Double Jeopardy' melarang ini terjadi. Ganda Jeopardy Berakhir!
Prinsip ini adalah hukum yang korup. Tidak ada kejahatan harus dihukum. Jika bukti baru
permukaan harus ada selalu penuntutan baru mungkin sampai Total Kebenaran telah dicapai.

Kekebalan dari penuntutan seorang pun tidak dapat diterima atas hukuman bagi kejahatan yang
dilakukan. Malas, bodoh, korup tion Prosecu- menggunakan penjahat untuk melakukan pekerjaan
mereka & mereka imbalan dengan kekebalan.

Imunitas Pidana harus dicabut & penuntutan melanjutkan. Malas Penuntutan korup
dituntut & melayani kalimat yang sama sebagai penjahat yang mereka gunakan.

Menawar permohonan adalah bentuk paling korup dan tidak jujur Hukum, itu Ends. Plea tawar
adalah perilaku kriminal yang berhenti kriminal dari mendapatkan Rehabilitasi pantas. Sebuah
Jaksa pidana memungkinkan Pidana untuk memilih yang lebih rendah ' NONA R '. Pidana diisi
ulang. Jaksa korup mendapat maksimum: NONA R7 .

Statuta Keterbatasan tidak dapat diterima tidak ada batasan pada Akuntabilitas. Statuta
Keterbatasan diganti dengan menuntut.
Tidak akan pernah ada batas waktu Akuntabilitas.
Profesional, Privilege agama menghalangi menemukan Kebenaran. Dokter,
Imam, Pengacara, Wartawan, mengklaim privasi klien untuk tidak menjawab
pertanyaan-pertanyaan di Pengadilan. hak istimewa ini END. Jadi tidak ikut campur
dalam menemukan Kebenaran. Saksi yang menolak untuk menjawab dikurung
sampai mereka menjawab (Tidak ada profesional, kerahasiaan agama
pembebasan) . 1 ALLAH praktek Akuntabilitas.

Keadilan
1GOD ini
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PENGADILAN
Tujuan dari Pengadilan adalah untuk membangun 'Rasa bersalah' atau 'Tidak adanya Rasa bersalah' atas tuduhan
pelanggaran Aturan (Hukum Provinsi) atau Peraturan (Hukum Shire)
Alat yang digunakan untuk membangun, jika ada pelanggaran, adalah untuk menetapkan Kebenaran

Kebenaran ditemukan oleh kolusi tidak bermusuhan.

'Kebenaran' harus ditetapkan terlepas dari memohon. Mengaku bersalah tidak menghalangi
menemukan 'Truth'. Terdakwa harus menjawab semua ion quest-. Penolakan untuk jawaban
membawa pada ' NONA R7 'Tanpa pilihan banding. Saksi yang menolak untuk menjawab dikurung
sampai mereka menjawab

(Tidak ada profesional atau agama kerahasiaan pembebasan) . The mengejar dari 'Truth'
terus menerus untuk memastikan tidak ada lain bersalah. saksi palsu: ' NONA R3 '.

pengadilan ada 2: Provinsi Percobaan-Court (PT-C) dan Shire Hearing- Chamber (SH-C) . Banding
didengar di kedua. Catatan! Tidak ada litigasi sipil. Kedua Pengadilan menangani
'Akuntabilitas dan kompensasi'.
Pengadilan buka dari 1 jam setelah matahari terbit sampai 1 jam sebelum Sunset, 6 hari seminggu. Tidak
ada Juri. Banding yang digelar di Pengadilan yang sama.

Semua pejabat 'PT-C' Pengadilan disediakan oleh Marshall Office dari kolam bernomor
dari 'Barrister'. pejabat Chamber semua 'SH-C' disediakan oleh Sheriff Office dari kolam
bernomor dari 'Pengacara'.
Sebuah doa sidang dibacakan pada awal setiap percobaan:

TRIAL - Doa
sayang 1 ALLAH . kita Petugas Pengadilan meminta bimbingan Kami akan berusaha untuk
menemukan kebenaran Kami tidak akan membiarkan rasa takut atau mendukung korup kami
Kami akan membagikan Kalimat wajib

Kami akan melindungi Keadilan dari Bad, Rusak, Diskon Hukum! Kami
berusaha untuk merehabilitasi semua Souls sesat Untuk Kemuliaan 1 ALLAH dan
Baik of Humankind

Doa ini dibacakan pada awal sidang.
PT-C: ' Provinsi Percobaan-Court' mencoba Kasus bahwa jika 'Rasa bersalah' didirikan
'MS R' disajikan di Rehabilitasi provinsi. Ada 7 pejabat pengadilan, 3 Hakim, Jaksa,
Advokat, Peneliti dan Penegak.
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Hakim, Jaksa, Advokat berkolusi (bekerja sama) untuk menemukan 'Kebenaran',
membangun 'Rasa bersalah' atau Tidak adanya Rasa Bersalah'. Peneliti
mengkompilasi semua bukti. Enforcer yang mengamankan pengadilan, set up
display bukti, memastikan 'Terdakwa' dan saksi muncul.

Setelah 'Kebenaran' ditemukan Korban membuat Pernyataan yang mencakup permintaan
kompensasi. Hakim kemudian pensiun selama 1 jam untuk mempersiapkan Keadilan. Hakim
memutuskan secara terpisah oleh mayoritas 2 'Putusan' dan 'Kompensasi'. Banding oleh Korban (Kompensasi)
dan Terdakwa
(Putusan) yang akan diajukan dalam waktu 7 minggu. Banding yang digelar di Pengadilan yang sama
dengan Hakim yang berbeda.

SH-C: ' Shire Hearing-Chamber' mencoba Kasus bahwa jika 'Rasa
bersalah' didirikan 'MS-R' disajikan di Shire Rehab.

Ada 5 pejabat Pengadilan, Hakim, Pendakwa, Panduan
. Petugas dan Germo. Hakim, Pendakwa dan panduan berkolusi (bekerja sama) untuk
menemukan 'Kebenaran', membangun 'Rasa Bersalah

atau 'Tidak adanya Rasa Bersalah'. Panitera mengkompilasi semua bukti. Penegak
mengamankan pengadilan, set up display bukti, memastikan 'Terdakwa' dan saksi muncul.

Setelah 'Kebenaran' ditemukan Korban membuat Pernyataan yang mencakup permintaan
kompensasi. Hakim kemudian pensiun untuk 1/2 jam untuk mempersiapkan Keadilan, 'Putusan'
dan 'Kompensasi'. Banding oleh Dituduh

(Putusan) dan Korban (Kompensasi) perlu diajukan dalam waktu 3 minggu. Banding yang digelar di
Pengadilan yang sama. Tapi Hakim yang berbeda.
eksplorasi ruang angkasa dan kolonisasi perlu
aturan (hukum) Pengadilan Space-Eksplorasi (S>
XC) .
S> putusan XC mengikat untuk semua Provinsi
!!! (Lihat hukum ruang)

Hukum Ruang batin (1) memenuhi Ruang Bumi dan Bumi Bulan. Luar Angkasa Hukum (2) memenuhi
Planet Eksplorasi & menjajah. hukum ruang yang umpired, dikelola dan ditegakkan oleh S>
XC.
Pengadilan ini memiliki 7 Hakim (1 dari masing-masing Provinsi) . Penghakiman datang secara rahasia &
suara mayoritas. Minimum mayoritas 4.
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Catatan! Tidak adil, korup sistem pengadilan adversarial diganti dengan: 'Hanya' Adil, berkolusi sistem
pengadilan yang menetapkan KEBENARAN!

hukuman
keadilan Hukuman wajib akumulatif, berturut-turut non. Hukuman
wajib membawa konsistensi Hukuman dan munculnya
kesetaraan. Mencegah Petugas yang korup dan tidak kompeten
dari Pengadilan mengganggu Hukuman. MS berakhir korup,
tidak adil 'Diskon Hukuman' (Suspended Kalimat, ada
Conviction mencatat, awal-release, Parole, Pardon ..) .

Anda melakukan KEJAHATAN yang !!! >>> Anda melakukan TIME !!!
Serial Pidana tidak harus dihargai. Multi Bersalah menemukan Crimi- NAL tidak harus
dihargai oleh porsi berturut-turut dari Kalimat (Count Hukuman Non-) . porsi non
berturut-turut Kalimat adalah Justice.
Hukuman akumulatif digunakan untuk mengulang 'Pelanggar'. Ulangi Pelanggar tidak
belajar dari Rehabilitasi mereka sebelumnya. kedepan sana perlu mengulang Rehabilitasi. Dulu
dan Sekarang Hukuman digabungkan, mengingat total waktu Rehabilitasi.

Perbandingan Hukuman untuk 'Kriminal ( SEBUAH) '
temuan bersalah

Korup

KEADILAN

21 tahun

1 pelanggaran: 7 + 7 + 7 tahun 7 tahun (Berurutan)
Dibebaskan setelah 3 tahun

disajikan 3 tahun

dilayani 21 tahun

Re-menyinggung: 7 + 7 tahun lalu

7 tahun (Berurutan)

14 tahun +

tersinggung: 7 + 7 + 7 y ini

0 tahun (Masa lalu diabaikan)

21years =

Dibebaskan setelah 3 tahun

dilayani 35 tahun

disajikan 3 tahun
Total untuk semua pelanggaran

6 tahun Keadilan mengejek Keadilan 35 tahun' '

Hukuman mati ( Eksekusi) sebagai Hukuman adalah Anti 1 ALLAH
dan Anti Specie, tidak dapat diterima. Setiap Pemerintah yang
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mengeksekusi adalah Pidana isremoved dan anggotanya dituntut: NONA R7

Dasar!
Seorang terdakwa ditemukan 'Guilty' adalah seorang kriminal. Setiap keyakinan memiliki hukuman wajib. T di
sini adalah tidak ada pembelaan tawar-menawar. Tidak ada pengurangan hukuman, imunitas atau suspensi
hukuman.

Multi Bersalah menemukan, kalimat untuk setiap bersalah find ditambahkan bersama-sama, mencapai. Jumlah
ini adalah untuk dilayani berturut-turut non penuh. Tidak ada diskon hukuman bagi penjahat serial.

Ulangi Pelanggar tidak belajar dari Rehab mereka sebelumnya. kedepan sana perlu
mengulang Rehabilitasi. Masa lalu dan sekarang Hukuman digabungkan, diberi Kalimat
akumulatif jumlah yang disajikan secara penuh.
Tidak ada rilis awal, Parole, Pardon ...
Ada 3 kelompok umur (Teenage, Anak, Dewasa) untuk dipertimbangkan ketika Hukuman . Memohon
'Bersalah' atau ditemukan pengaruh Bersalah Kalimat.
Rehabilitasi adalah 'R' dinilai (MS R1-7) . Peringkat R Hukum Pemberi Manifest berlaku untuk orang dewasa
mengaku bersalah.

Jumlah Kalimat yang memutuskan Rehabilitasi diterapkan. Dewasa mengaku bersalah sampai 3
kali 'R4' (3 ● 7 = 21 tahun) 21 tahun: ' Rehab pidana '.

Hukuman diskon
Hukuman diskon rusak, tidak adil itu dibatalkan. undang-undang backdating harus
diberlakukan untuk memiliki semua kalimat diskon yang ada Re- dihukum. Hukuman diskon
adalah untuk digantikan oleh: NONA / R1-7

Melayani Kalimat berturut-turut: Pidana dihargai karena menjadi seorang kriminal seri
memiliki hukumannya dikurangi. Ini Berakhir!

Kalimat terakhir diabaikan ketika Hukuman. Mengabaikan pidana yang tidak belajar
dari masa lalu rehabilitasi tidak jujur adil. Ini berakhir!

Ditangguhkan Kalimat? Seorang penjahat ditemukan bersalah, mendapat hukumannya ditangguhkan
dan pergi gratis. Jenis hukuman kriminal membuang-buang sumber daya,, saat Pengadilan dan Hukum
penegakan hukum. Ini berakhir! Petugas pengadilan bahwa tangan keluar Kalimat Suspended dihapus: NONA
R7
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Parole dan Rilis Awal '! Korup dan tidak adil. Mereka berdua akhirnya. Anggota
dewan Parole dituntut, NONA R7
Bersalah tetapi tidak bersalah penjahat ditemukan bersalah tapi kesalahannya tidak tercatat dan pergi
gratis. Sebuah SHE adalah brutal, HE ditemukan bersalah tapi menemukan bersalah diabaikan sehingga
tidak akan mengganggu status selebriti dan ia dapat menandatangani Juta kontrak $ radio. Ini Berakhir! Petugas
pengadilan bahwa tangan keluar Bersalah tetapi tidak Bersalah Kalimat mendapatkan ini: NONA R7

hukuman wajib akuntabel adil KEADILAN

Keadilan kebutuhan adalah Media Pengadilan.
Orang-orang memiliki hak, kebutuhan untuk melihat, mendengar semua bagian
Kehakiman. Bagaimana itu bekerja. Sebuah Pengadilan tidak akan digunakan
untuk propaganda, hiburan, hubungan masyarakat atau sebagai Media Circus. Tidak
ada rekaman video sidang. kamera Discreet Keamanan digunakan. Menutupi
wajah tidak diperbolehkan. NONA R3

Tidak ada rekaman video media percobaan. Memungkinkan kamera media pada persidangan
ternyata sidang menjadi hiburan. Ketika menghadapi kamera Hakim, Hakim, Jaksa, Pertahanan (Barrister,
Pengacara) , Terdakwa dan saksi berperilaku berbeda dari mereka akan jika mereka tidak ada
kamera. Orang tidak akan bertindak dan berperilaku alami. Di bawah pertambangan pembacaan
bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara dan penggunaan bahasa. Orang juga akan berpakaian
yang berbeda untuk membuat gambar yang tidak alami.

Merusak integritas proses pengadilan mengubahnya menjadi teater. Tidak adil!
Tidak dapat diterima.
sebelum Percobaan

pelaporan Media sebelum Trial terbatas pada nama Terdakwa, yang Court & tanggal Trial. Setiap
pelaporan lainnya (Biaya, nama saksi, pejabat pengadilan, pendapat, komentar ...) adalah
penghinaan Pengadilan: ' NONA R3 '
selama Percobaan

Ada larangan Media pada pelaporan selama persidangan. Media melanggar larangan
adalah menghina pengadilan: ' NONA R3 '
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Setelah Percobaan kesimpulan

Media memberikan ' Detil Laporan Percobaan' setelah kesimpulan sidang: Yang dituduh (Gambar,
alamat, majikan, orang tua) ? Apa yang mana biaya? pejabat pengadilan .. Putusan, Penalaran
& rehabilitasi, kompensasi jika ada. Media harus memberikan pendapat dan komentar.

Catatan ! Hakim (Hakim) tidak bisa (pernah) menekan laporan rinci oleh Media untuk alasan
apapun (Keamanan Nasional, Privasi, Hukum Korup ..) .

Menarik
Setelah banding telah diajukan. pelaporan Media sebelum Trial, selama Trial dan setelah
aturan Percobaan berlaku.

Kebebasan pelaporan Detil Percobaan adalah suci!

Menekan rangka berarti melindungi 'Bersalah'. Melindungi mereka adalah ancaman bagi
masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk tahu 'Guilty ini (Gambar, alamat, majikan, orang
tua) 'Dan korban (S) detail. Hasil banding & penalaran (Laporan Percobaan Detil ') . setiap
penolakan
(Suppression rangka Hakim setelah Banding) kegiatan ini mendapatkan ini NONA R7 '

Catatan ! masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rincian suatu 'Guilty ini. Ini membantu
masyarakat melindungi diri dari kejahatan, kejahatan .. Masyarakat memiliki hak untuk tahu 'korban (S) 'Detail.
Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan bantuan maksimal.

Setiap Hakim, Hakim mengeluarkan perintah Suppression setelah Trial, Banding
dihapus dari Kehakiman. kredensial profesional mereka dibatalkan, dituntut ' NONA R7 '.

Catatan ! Setiap Bersalah dilindungi oleh order Suppression melakukan kejahatan (S) . Setiap
Hakim, Hakim yang mengeluarkan perintah Suppression ini bersalah oleh asosiasi (Menjadi
ancaman bagi masyarakat) . kredensial profesional mereka dibatalkan, dituntut ' NONA R7 ' .

Setiap Korban dilindungi oleh order Suppression. Tidak mendapatkan bantuan yang
dibutuhkan. Setiap Hakim, Hakim yang mengeluarkan perintah Suppression ini bersalah
karena melalaikan tugas untuk anggota masyarakat. kredensial profesional mereka
dibatalkan, dituntut ' NONA R7 ' .
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REHABILITASI
Rehabilitasi dikelola oleh Marshall, Sheriffs. Rehabilitasi melibatkan pendidikan, penyitaan
aset dan kandang. Rehabilitasi menghukum Bersalah dan melindungi Komunitas! Ini adalah
bentuk Hanya dari ment punish-. Ini melindungi masyarakat dan membantu Bersalah
menjadi anggota yang berguna dari masyarakat.

Rehabilitasi memiliki 7 nilai R 1-7 . Mereka adalah 2 jenis Rehabilitasi, Shire dan Provinsi.
Manakah dari 2 menerapkan tergantung pada usia, MS R1-7 kelas. Ada 3 kelompok umur,
Teenage (8-14) , Remaja (14-17 SHE, 14-18 HE) dan Dewasa (SHE 17+, HE 18+) Anak-anak di
bawah 8 tahun tidak dituntut. Orang tua dan pendidik berurusan dengan mereka.

* memohon Bersalah (Pengakuan + semua rincian dari kesalahan) #Terbukti bersalah
SEBUAH shire menyediakan 2 jenis rehabilitasi, 'Pendidikan Shire Rehab

( ESR ) dan Tugas Shire Rehab' (DSR) . 7 Remaja (8-14)
shire Rehab
R1 ESR *1 minggu #2 minggu
R2 ESR *2 minggu #4 minggu

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

R6 DSR *1 tahun

# 2 tahun

R7 DSR *2 tahun #4 tahun Ketika 15 ditransfer ke Juvenile Rehab!
7 Juvenile (14-17 SHE, 14-18 HE) shire Rehab
R1 ESR *2 minggu #4 minggu
R2 ESR *4 minggu # 8 minggu
R3 ESR * 8 minggu # 16 minggu

R4 ESR * 16 minggu # 32 minggu

R5 DSR *1 tahun

# 2 tahun

R6 DSR *2 tahun
R7 DSR *4 tahun #8 tahun
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* memohon Bersalah (Pengakuan + semua rincian dari kesalahan) #Terbukti bersalah
7 Dewasa provinsi Rehab

R1 ESR

* 1 tahun

# 2 tahun

R2 DSR

* 2 tahun

# 4 tahun

R3 Kandang PR

* 4 tahun

# 8 tahun

R4 kesempatan 2 PR *8 tahun

# 16 tahun

R5 Pidana PR

* 16 tahun

# 32 tahun

R6 hardcore PR

* 32 tahun # 64 tahun

R7 Hari penghakiman PR * 64 tahun #sampai mati
Dituduh Bersalah memohon mendapat total 27 tahun: NONA R5 Pidana PR
berlaku. Dituduh memohon Tidak Bersalah ditemukan bersalah mendapat total 10 tahun: NONA R3 Kandang
P R berlaku.
Sebuah Bersalah dijelaskan nya yang salah lakukan, mengajarkan untuk meminta maaf, bagaimana
menebus kesalahan dan menjadi anggota yang berguna dari Komunitas. Tidak ada lagi mempermalukan
keluarga, merehabilitasi dan membantu Souls sesat lain untuk melakukan hal yang sama! ' RehabPrayer', digunakan
setiap pagi oleh rehabilitator.

REHAB - Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta yang paling indah aku minta maaf karena
saya salah-lakukan aku akan menebus kesalahan

Saya berjanji untuk menjadi anggota yang berguna dari komunitas saya akan
ada lagi aib keluarga saya

Saya berusaha untuk merehabilitasi diri & semua Souls sesat lainnya Untuk
Kemuliaan 1 ALLAH & Baik dari Manusia

Doa ini dibacakan setiap pagi oleh Rehabilitor.
Eksekusi • sebagai hukuman tidak dapat diterima.

ENGKAU TIDAK AKAN MEMBUNUH !!!
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SEBUAH shire menyediakan 2 jenis rehabilitasi, 'Pendidikan Shire Rehab

(ESR) dan Tugas Shire Rehab' (DSR) . Kedua rehabilitasi melayani untuk kelompok 3 usia,
remaja, remaja dan dewasa. Remaja (8-14) Ketika 15 ditransfer ke Juvenile Rehab! Remaja (SHE
14-17, HE 14-18) ketika 17+ (DIA) 18+ ( DIA) ditransfer ke (PR) Rehab provinsi! Catatan!
Rehabilitator harus membayar untuk rehabilitasi. orang tua remaja membayar 100%. Juvenile membayar
50%, orang tua membayar 50%. Dewasa membayar 100%.

Pendidikan Shire Rehab ( ESR )
ESR adalah 1 pada skala Rehabilitasi. Ini adalah kandang rehabilitasi non. The rehabilitator
tinggal di rumah semalam (Membayar untuk rehabilitasi) . Pendidikan rehabilitator dijemput dari
rumah 6 hari seminggu 1 jam setelah Sunset (TT) untuk melakukan 5 hari pelayanan masyarakat
1 hari tion educa-. 1 jam sebelum Sunset (TT) Rehabilitator yang dibawa pulang. Rehabilitator
memiliki setiap 2 jam 10 menit (Toilet, makanan, minuman) istirahat

Tugas Shire Rehab ( DSR)
Tugas Rehab adalah pendidikan dan tugas melalui. Rehabilitator membayar untuk
rehabilitasi. Tugas rehabilitator dijemput dari rumah 1 jam setelah Sunrise (TT) , Hari 1
minggu. Melakukan 5 hari pelayanan masyarakat

+ 1 hari pendidikan. Pada hari 6, 1 jam sebelum Sunset (TT) Rehabilitator yang
dibawa pulang.
Sebuah Tugas rehabilitator (DR) dimulai tugas 1 jam setelah Sunrise (TT) .

'DR' memiliki setiap 2 jam 10 menit (Toilet, makanan, minuman) istirahat. DR terbatas untuk
malam tapi pulang untuk Fun-Day.
(TT) Waktu-Segitiga Kustodian-Wali New-Age manajemen waktu

Provinsi menyediakan 5 jenis sangkar-rehabilitasi: Cage, 2 kesempatan, Pidana,
Hardcore, Hari penghakiman . Ada senyawa terpisah untuk HE dan SHE. Hamil SHE
yang telah ada New lahir
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diambil. DIA yang menempel penis atau ejakulasi ke dalam anus lain HE ini (Perkosaan
homoseksual) atau mulut (Bejat, menjijikkan, tidak wajar)

telah penis mereka dihapus di pantat.
rehabilitator provinsi (PR) disimpan semalam di sebuah kubus 3m³. Sebuah batu lantai,
dinding, langit-langit, terdiri dari Topan, Api dan tahan Kelembaban tinggi panel Beton
Pracetak dengan abu-abu finishing permukaan pigmen. depan terdiri dari steelbars,
pintu steelbars. Wajah lorong. Tidak ada jendela. Tidak ada backwall ke luar. Lampu
lorong pergi di Sunset dan Sunrise di.

Ada 2 tempat tidur susun siram terhadap steelbars. Terhadap backwall adalah 1 toilet baja tanpa
pengaman atau tutup. Sebuah kubus adalah rumah bagi 4 rehabilitator. SHE harus Shower. HE harus
Shower, mencukur setiap 6 th hari di minggu ini. Tidak ada barang-barang pribadi diperbolehkan
menerima salinan dari 'LGM'.

PR tidak dibayar. tidak dapat menerima uang, hadiah atau ekstra. tidak bisa memilih! tidak dapat
dipilih!

Kandang Rehab provinsi
Baru datang harus menyerahkan peralatan mereka, perlengkapan mandi, perhiasan dan semua
barang-barang pribadi lainnya. Apakah berat badan, mandi, mencukur, telah tato dihapus, telah 2
pelacak ditanamkan dalam tubuh mereka. 1 Tracer berisi informasi ID dan merupakan emitor jarak
pendek. 2 nd adalah Tracer satelit. Rehabilitator telah nama mereka diganti dengan nomor.

Mereka menerima nomor gear 'PR', salinan 'Hukum Pemberi Manifest'.
Mereka ditampilkan kubus rumah mereka dan tidur. Pada akhir hari mereka diperkenalkan ke
ranjang lainnya PR. rekan Bunk menjelaskan rutinitas sehari-hari.

Catatan ! PR tidak memiliki barang-barang pribadi. tidak dapat memiliki kontak fisik dengan pengunjung
atau menerima sesuatu dari mereka. Tidak ada komunikasi dengan luar kecuali dengan pengunjung.

Rutinitas sehari-hari 6 hari seminggu di Sunrise (TT) sirene terbangun PR. Mereka menempatkan pada gigi
dan alas kaki mereka, pergi toilet, negara dengan pasangan tidur lainnya kejahatan mereka dan
bersama-sama mereka menyembah: ' Doa Rehab ' .

Cube pintu terbuka, mereka pindah ke merakit daerah.
Mereka menerima jatah harian (makanan Minuman) beralih ke senyawa kerja
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kapel atau transportasi. Catatan ! blubbery (kegemukan) PR tidak mendapatkan makanan
(Sampai mereka memiliki berat badan yang benar) hanya minum.

PR bekerja dari 1 jam setelah Sunrise. Memiliki 3, 10 menit (Makan, minum, toilet) istirahat. Berhenti di 1
jam sebelum matahari terbenam. PR bekerja di luar kompleks diambil kembali. Setelah bekerja mereka
mencuci muka dan tangan, menerima paket makanan ringan dan minuman. Kembali ke homecube
mereka. Lampu lorong pergi keluar pada Sunset (TT) . Catatan! Tidak ada lampu di PR rumah-kubus.

hari 7 ( Hari yang menyenangkan) dimulai sebagai sebelumnya 6 hari. PR pindah ke Grup (28) merakit
daerah. Grup Ibadah: ' Doa harian '. Menerima snack pagi pak dengan minuman, membahas 'Hukum
Pemberi Manifest'. Pagi menjelang siang (tengah hari) menerima paket makan siang dengan minuman,
ibadah: ' Terima kasih Doa '. Mendengarkan musik. Menerima setelah tengah hari snack-pack dengan
minuman, ibadah: ' Terima kasih Doa '. Menonton film. Kemudian sama seperti setelah bekerja.

PR kewajiban! Non-kekerasan, bekerja keras, ibadah sehari-hari, menunjukkan rasa hormat kepada
staf PR, relawan dan pengunjung. Bertobat! Memperbaiki!
PR-hak istimewa. Memiliki 4, 1 jam kunjungan setahun. Pengobatan Gratis .

2 Kesempatan Rehab provinsi
Sama dengan 'Cage PR' + pembatasan lebih.
Baru datang mereka Matrimony Kudus 'Kontrak, Persahabatan Kontrak dibatalkan. Semua
komunikasi, kontak dengan pasangan, anak-anak pasangan berakhir.

hari 7 ( Hari yang menyenangkan) Film diganti dengan bermeditasi, berdoa.

PR-hak istimewa. Memiliki 3, 1 jam kunjungan setahun. Gratis terbatas (Penting)

Medis .

Pidana Rehab provinsi
Sama seperti '2 nd Kesempatan PR' + pembatasan lebih.
hari 7 ( Hari yang menyenangkan) musik diganti dengan keheningan.
PR-hak istimewa. Memiliki 2, 1 jam kunjungan setahun. pertolongan pertama hanya .
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hardcore Rehab provinsi
Sama dengan 'Criminal PR' + pembatasan lebih.
Rutinitas sehari-hari 6 hari seminggu melakukan ekstra keras, pekerjaan kotor.
PR-hak istimewa. Memiliki 1, 1 jam kunjungan setahun. obat penghilang rasa sakit hanya .

Hari penghakiman Rehab provinsi
Sama dengan 'Hardcore PR' + pembatasan lebih.
Rutinitas sehari-hari 6 hari seminggu melakukan yang tidak sehat, pekerjaan yang berbahaya.

hak PR. Tidak ada.
Catatan! Tahanan yang meninggal selama Rehabilitasi yang dikremasi. abu mereka
tersebar di kompos Crematorium.

Akhir
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