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Xustiza

Multas
A xustiza unha necesidade humana básica.

A xustiza é esencial para que unha comunidade funcione e sobreviva.
A xustiza ten que establecer a verdade e corrixir a "inxustiza". A
xustiza comeza por TI! Debe ser "Xusto". Ser Xusto é a base da que
xorde a Xustiza. Ser Xusto e recibir Xustiza é ideal.A realidade é que
hai xente inxusta que crea En Xustiza.

Cada individuo ten o deber moral e civil de eliminar a inxustiza.
Actualmente as multas son discriminativas, inxustas, non xustas. Isto é para cambiar.

CG ofrece unha solución xusta e non discriminativa. Agora aplícase!
As multas forman parte da rehabilitación por incumprimentos da lei. A rehabilitación é
tratar a todos por igual. Actualmente isto non está a suceder.

Rehabilitación de multas corruptas!
Persoa (A) multa con 300! A renda semanal "A" é de 300(ingresos baixos).
Persoa (B) multa con 300! A renda semanal "B" é de 2000(ingresos elevados)

Persoa (C) multa con 300! A renda semanal "C" é de 100.000(rico)

A persoa A é un inquilino sen aforro que está un pouco atrasado no pago das facturas. Para
pagar a multa non se pagará o aluguer, nin a comida comprada, nin as facturas pagadas,
nin a gasolina comprada. A persoa A depende moito dos amigos e da familia para sobrevivir
á semana.

A persoa A decide non pagar non ten cartos. Engadiranse os custos legais.
Non paga cartos. É tempo de prisión! A agora é un criminal con
antecedentes. A está manchada para a vida.
A persoa B é un profesional dunha familia de 2 ingresos que paga por unha
casa e ten un ximnasio e un membro do club, un contable que minimiza os
impostos. Transmite a multa ao contable. Se B decide pagar a multa, B
probablemente perderá unha noite no teatro. A semana seguinte B cobrará
aos clientes 300 máis.

A persoa C é un depredador parásito, rico, moi pagado

(300 por hora) asesores xurídicos. C dille aos seus asesores legais que
retiren a multa. O equipo xurídico dille ao alguacil que o seu cliente
pelexará a multa ante o xulgado máis alto do país. O Sheriff non ten os
recursos para esta loita. O xerife retira a multa. Sen rexistro.
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C celebra ten unha festa con amigos nun iate corporativo.
A persoa A está moi severamente rehabilitada. O que se pretende como aviso
resultou nunha rehabilitación destruíndo a vida. O goberno que administra ou
crea esta inxustiza é substituído procesado, SEÑORITA R6! Os empregados do
goberno, os subcontratistas que fan cumprir a inxustiza son desposuídos e
procesados,SEÑORITA R6! O novo goberno acaba coa inxustiza.
A persoa B toma nota do aviso que se move. Substitúese o goberno que permite a
minimización de impostos ou non aplica as violacións. SEÑORITA R6!
Persoal C. depredador parásito mal. O activo é desposuído, engaiolado SEÑORITA
R6! A persoa C é causa de corrupción, inxustiza, apartheid da riqueza.

Remata!

Tolerancia cero a:

Corrupción inxustiza Riqueza apartheid
Boas novas. Custodian Guardian ten unha solución.
As multas non utilizan un valor monetario fixado (apartheid da riqueza). No seu lugar utilízase
un conxunto%: 10%.

Solución CG Multas. Xusto Xusto
Multa de persoa: 30 ; Persoa B ben 200 ; Persoa C ben 10.000.

Sheriff está ben. Non o recolle. Facenda cobra multa. Aplica a
recollida coa axuda de Marshall.
O apartheid de riqueza é a principal causa de accidentes,
adicción, cambio climático, secas, pandemia, lixo, sen teito,
fame, contaminación, sede, violencia.
Hereditaria, política e de riqueza (Propiedade) a tiranía é creadora do apartheid da
riqueza. A través da propiedade transmiten posición, poder, riqueza. Crear unha
elite de posición, poder e riqueza non merecida. Este comportamento é causa e
efecto do apartheid da riqueza. Propiedade de posición, poder, riqueza, fins.
A propiedade do gardián do custodio transmite a continuidade do coñecemento,
recordos, tradicións, crenzas .. O gardián gardián transmite o espírito e a
responsabilidade da comunidade. Gardián gardián transmite a filosofía de 1 DEUS 1

FE 1 Igrexa. Tamén transmiten o seu guía.Dereito-Giver Manifest'.
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