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OIKEUS
Justice ihmisen perustarve.
Justice on välttämätöntä yhteisön toimia ja hengissä. Justice on luoda Totuus ja
oikaista 'In Justice'. Justice alkaa 'sinä'. Sinun täytyy olla 'vain'. Ovat vain on perusta,
josta oikeus- 'nousee. Ovat vain ja vastaanottaa Justice on ihanteellinen. Tosiasia on,
että on olemassa epäoikeudenmukaisia ihmisiä, jotka luovat In Justice.

Jokaisella yksilöllä on moraalinen ja kansalaisyhteiskunnan velvollisuus poistaa In Justice.

1 GOD odottaa tässä sinusta!
OIKEUS rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista Maailmankaikkeudelle Nöyrimmät
uskollinen huoltajalle huoltajan (1 st nimi) pyytää apua on vain pyytää
apua poistamalla Epäoikeudenmukaisuus

Pyynnöt rangaista epäoikeudenmukaisuutta nyt ja Afterlife Anna Hyvä
viihtyvät ja pahan kuihtua kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous käytetään kohdatessaan epäoikeudenmukaisuutta tai oikeuteen puuttuu.

Ihmiset elävät sosiaalisissa ryhmissä (Yhteisöt) . Yhteisöt tarvitsevat 'Lait'

(Säännöt ja määräykset) toimimaan ja hengissä. Kun näyttää siltä, rikottu lakia, 'Totuus'
on löydettävä. Jos niiden olla lain rikkomisesta 'Vastuu' on seurattava. Vastuullisuutta
voi löytää syyllisyyden ja luoda tappiota. Syyllisyys johtaa pakollisen 'Kuntoutus'. Tappio
täytyy kompensoida.

Saada Justice tarvitset Lait, jotka tehdään halli- ment ja vahvistanut
tuomioistuinten. Lait tarvitsevat hallinnointiin.
Väitetyt Rules tutkii, Marshall-toimisto (Maakunta) . Väitetyt asetusten
tutkii, Sheriffs toimisto (Shire) .
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Kun asioita tai tapahtumia sattuu oikeus- luotava TOTUUS:
1. Mitä tapahtui? >
2. Mikä aiheutti tapahtuu? >
3. Oliko ihmisen tietämättömyys mukana? >

4. Oliko ihmisen huolimattomuus mukana? >
5. Oliko ihmisten pahuus mukana? >

6. Miten antaa oikeudenmukaisuutta korvaus ja kuntoutus. >
7. Mitä niistä voidaan oppia näin tapahtuu?
Säilytysyhteisö Guardian haluavat totuus löydetty. Tämä on mahdollista vain silloin, kun kaikki
virkamiehet tuomioistuimen (Tuomarit, syyttäjän, puolustuksen) liittoutuvat (joukkue). Kontradiktorisen
oikeus ei ole oikeutta. Se on korruptoitunut, elitistinen, se on siellä suojella 'liikaa' ja syylliset.

Vastavuoroisuusperiaate ei ole kyse totuudesta tai oikeuteen inocent tai syyllinen. Mutta, voittaa! Puoli, jossa
on parempi asianajajan voittaa riippumatta, jos ne ovat syyllistyneet tai ei. Tämä lopettaa! Ei enää
kontradiktorista epäoikeudenmukaisuutta.

Jälkeen maksut on säädetty: Marshallin (Maakunta) asettaa päivämäärä (90 päivä
myöhemmin) kun maksut kuullaan "tuomioistuimen. Marshall valitsee poolista avustajanaan 7
jotka liittoutuvat löytää totuus. 3 toimii tuomaria, 1 kuten syyttäjä, 1 ratkaisuehdotus, 1 kuten
tutkija ja 1, kun Enforcer. Huomautus ! Ei ole tuomariston.

Jälkeen maksut on säädetty: Sheriff (Shire) asettaa päivämäärä (30 päivää myöhemmin)

kun maksut kuullaan 'Chambers'. Sheriff valitsee altaasta Lawyers, 5 jotka liittoutuvat
löytää totuus. 1 toimii Maistraatinportti 1, sellaisena kuin Syyttäjä, 1 opas, 1, kun
virkailija ja 1, kun hankkija.
tuomioistuimet on 2: Maakuntien Trial-tuomioistuin (PT-C) ja Shire kuulo- Chamber (SH-C) . Kanteet
tutkitaan kummassakin. Huomautus! Ei ole siviilioikeudenkäynnissä. Molemmat tuomioistuimet
käsitellä 'Vastuu ja korvaus'.
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Oikeudenmukaisuus on pakollista ja kertyviä tuomitseminen. Pakolliset tuomitseminen
tuo johdonmukaisuutta Sentencing ja ulkonäkö tasa-arvoa. Estää korruptoitunut ja tai
epäpätevä Officer tuomioistuimen häiritsevät tuomitseminen. Kertyviä lause pysähtyy
palkitsevaa sarja- rikollisia ja rikoksenuusijoita.

Kuolemantuomio ( Execution) rangaistuksena on Anti 1 JUMALA ja Anti Laji, jota ei voida
hyväksyä. Jokainen hallitus, joka suorittaa on rikollista ja poistetaan. Sen jäsenet
syytteeseen: NEITI R 7

On 3 ikäryhmissä (Teini, ja II, aikuinen) harkitsemaan Tuomitseminen . Pyytäen
'Guilty' tai syylliseksi vaikutteita Lause.
Kuntoutus on 'R' luokitellulla (MS R1-7) . R-luokittelua Oikeustieteen Antaja Manifest sovelletaan aikuisten
kirjelmän syyllinen.

Lain
Saada Justice tarvitset Lait, jotka tehdään valtioneuvoston ja vahvistanut
tuomioistuinten. On vain 1 laki, 'säädöksiä laki. Säätäneet lain perustuu "laki-antaja
Manifest".
Laki, täytyy rangaista epäoikeudenmukaisuutta, tukeutuvat yhteisön normit (Tasa-arvo, yhteisön
maksuista, yhteisö oikeudet) antaa vaikutelman 'oikeudenmukaiseen'.

Lait ovat suojella heikkoja ja pitää rehellinen voimakas! Lait on varmistettava, että
yhteisö on turvallinen ja elää sopusoinnussa ympäristön kanssa.

BAD LAW
BAD laki on epäoikeudenmukainen korruptoitunut paha. On lainsäädäntö Valtioneuvoston
sallimalla vähemmistö hyödyntää enemmistön kautta Loisperäiset Predatory voiton ja tai
hyödyntäminen (huijata) . Huono laki on hylättävä virkamiehet tuomioistuimen ja korvattu
parlamentissa. Hallitus, joka muodostaa tai jonka avulla huono laki olemassa. On valittu
jatkamaan ja sen jäsenten syytteeseen: " NEITI R 7

maa johon sen haltijalla on täysi omistusoikeus maa on julkinen maa
ryöstivät yhteisöltä korruptoitunut rikollisen hallinnon. Tämä hallitus on
joko jaoimme maa (Kyykyssä) tai myi sen rikollista ahne keinottelijat. end
Freehold

takavarikoida kaikki yksityiset omistamaa maata. ja rakennukset
antamatta korvausta. syytteeseen kaikki
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organisaation tai henkilön voiton Freehold, Kiinteistö
(Ks Chain of Evil) . Shire omistaa kaikki maa.

1GOD luotu Planet Earth on käytettävä ja nauttivat samoista koko ihmiskuntaa. Maa-alueista
ja yksityisesti omistettujen asuntojen loukkaavaa 1GOD. Jokainen pala kiinteistöjen tällä
planeetalla tai missään muualla maailmankaikkeudessa kuuluu yhteisöön (Shire) yhtäläistä
kaikkien hyödyksi. Ei yksityisiä rantoja, saaria, ..

Copyright Patentit on ahne soveltaminen teollis- ja tekijänoikeuden. Yhteisö antaa
ihmisille keinot ja mahdollisuuden kehittää henkisen omaisuuden. Niin ollen kaikki
henkisen omaisuuden yhteisö ominaisuus käyttää kaikki!
Itsekäs käyttö ja voiton välillä immateriaalioikeuksia rosvoten yhteisö Crime
syytteeseen: " NEITI R6 '.
yksityistäminen Yhteisön varat: energiayhtiöt (Sähkö-, kaasu) ; vesilaitokset (Suolojen poistaminen, putket, säiliöt, viemäröinti) ; Julkinen liikenne (Paikallisja kaukoliikenteen) ; rahti pitkän matkan (Ilma-, meri-, maa-, Space) ; viestintä (Internet,
Satelliitti, televisio, radio, Mail) . Takavarikoida kaikki Yksityistetyt yhteisön varat
antamatta korvausta. Sitten kääntää ne Cron. Syytteeseen henkilön tai organisaation
voitontavoittelua alkaen Yksityistetyt yhteisön varoista, NEITI R6 .
Hallitus yksityistämään julkisen omaisuuden on varastamista yhteisössä leviävää. Hallituksen
jäsenet ja hallituksen työntekijät osallistuvat tähän rikokseen tarvitsevat syyttäjäviranomaisille: NEITI
R6

Verovähennyskelpoisuus Lahjoitus laillistettu 'veronkierto'
korruptoituneet hallituksen. Veronkierto on varastamista yhteisölle
hyvin pois! Peruuta Verovähennyskelpoisuus Lahjoitukset,
veronkiertoa, veroparatiisi, vero minimointi .. Hallitus, joka helpottaa
Lahjoita koska
verovähennyskelpoisia Lahjoitukset on rikollista korvataan ja
välität ja haluat
syytteeseen: " NEITI R6 '.
jakaa.
CORRUPT LAW Korruptoituneet Law On mahdotonta hyväksyä korruptoitunut moraalitonta
epäoikeudenmukainen laki. Korruptoitunut laki luo epäoikeudenmukaisuutta ja eriarvoisuutta on hylättävä
virkamiehet tuomioistuimen ja korvattu parlamentissa. Päiväämisestä lainsäädäntöä halutaan säädetty, että kaikki
olemassa olevat korruptoitunut laki yritetään ja pakollisten tuomitseminen sovellettu.
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Diplomaattinen immuniteetti On mahdotonta hyväksyä kukaan ylittää vastuuta tehdyistä
rikoksista. Diplomaattinen koskemattomuus mahdollistaa ulkomaalaisten tehdä rikoksia ilman
vastuuta. Diplomaattista koskemattomuutta on peruutettu ja rikoksista syytteeseen.

Double Jeopardy sallii rikollinen mennä vapaasti ilman Rehab.
Joskus epäpätevä syytteeseen ja ovela puolustus johtaa epäoikeudenmukaisuutta A 'syytön'
tuomiota. Kun uusia todisteita on käytettävissä uudelleenkäsittelyä on tarpeen. The 'Double
Jeopardy' kielletään lähtökohtaisesti ongelma toistu. Double Jeopardy loppuu!
Tämä periaate on korruptoitunut laki. Rikosta pitäisi jäädä rankaisematta. Jos uusien todisteiden
pintojen on oltava aina uusi syytteeseen mahdollista vasta yhteensä Totuus on saavutettu.

Syytesuojaa On mahdotonta hyväksyä kukaan ei yllä rangaistus rikoksista. Laiska,
tietämätön, korruptoitunut Prosecu- seen käyttää rikollisia tekemään työnsä ja
palkitsee niitä koskemattomuutta.
Koskemattomuuden Criminal on kumottava ja syytteeseen edetä. Laiska
korruptoitunut syytteen syyte ja palvella samassa lauseessa rikollista he käyttivät.

valitusperuste Tinkiminen on kaikkein korruptoitunut ja epärehelliset muoto lain, se päättyy. Valitusperuste
neuvotteluasema on rikollista toimintaa, joka estää rikollisen saamasta ansaittu Kuntoutus.
Rikollinen Syyttäjä avulla rikollinen valita pienemmän " NEITI R '. Rikollinen latautuu.
Korruptoituneet Syyttäjä saa enintään: NEITI R 7 .

Vanhentumissääntö ei ole hyväksyttävää ei ole rajoitettu vastuullisuutta. Vanhentumissääntö
korvataan syyttäjäviranomaisten.
Ei voi koskaan olla aikaraja Accountability.
Ammatillinen, Uskonnolliset Privilege vaikeuttaa löytää totuus. Lääkärit,
Papit, Asianajajat, Toimittajat väittäen asiakkaan yksityisyyttä ei vastata
kysymyksiin oikeudessa. Näitä oikeuksia END. Joten ei puuttuisi löytää
totuus. Todistajia, jotka kieltäytyvät vastaamasta ovat häkissä, kunnes he
vastaavat (Ei ammattimainen, uskonnollinen luottamuksellisuutta poikkeus) . 1
GOD käytäntöjä vastuullisuutta.

1GOD
oikeusministeri
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tUOMIOISTUIMET
Tarkoituksena tuomioistuinten on perustaa 'Syyllisyys' tai 'poissaolo Syyllisyys' väitetystä
rikkomisesta Säännöt (Foralin) tai asetuksissa (Shire laki)

Työkalu voidaan todeta, jos rikottiin, on luoda Totuus
Totuus on todettu yhteispelistä ei kontradiktorista.

'Totuus' on käyttää riippumatta mahdollisista vedota. Kirjelmän syyllinen ei estä löytää 'Totuus'. Syytetty
on vastattava kaikkiin quest- ioneja. Kieltäytyminen vastaamasta tuo aiheesta " NEITI R 7 "Ilman
mahdollisuutta valittaa. Todistajia, jotka kieltäytyvät vastaamasta ovat häkissä, kunnes he
vastaavat

(Ei ole ammatillista tai uskonnollista luottamuksellisuutta poikkeus) . Harjoittaa, on
'totuuden' jatkuva varmista, että ei ole muita syyllisiä. Väärää todistusta: " NEITI R3 '.

tuomioistuimet on 2: Maakuntien Trial-tuomioistuin (PT-C) ja Shire kuulo- Chamber (SH-C) . Kanteet
tutkitaan kummassakin. Huomautus! Ei ole siviilioikeudenkäynnissä. Molemmat tuomioistuimet
käsitellä 'Vastuu ja korvaus'.
Tuomioistuimet ovat avoinna 1 tunti auringonnousun jälkeen 1 tunti ennen auringonlaskua, 6 päivää viikossa. Ei ole
olemassa Palkintolautakunnat. Valitukset pitää samassa tuomioistuimessa.

Kaikki "PT-C oikeusavustajan toimittaa Marshallin Officen numeroitu allas
'avustajanaan'. Kaikki "SH-C jaosto virkamiehet toimittaa Sheriffs' Officen numeroitu
allas" Lakimiesliiton.
Kokeilu rukous on luettu alussa kunkin kokeen:

TRIAL - rukous
Rakas 1 GOD , me virkailijat tuomioistuimen pyytämään opastusta Meidän on pyrittävä
löytämään totuuden Emme anna pelon tai suosia korruptoitunut meille Tulemme
ojentaa pakollisia Lauseet

Me suojelemme oikeus- Bad, korruptoituneita alennus lait! Pyrimme
kuntouttaa kaikki harhaan Souls kunniaksi 1 GOD ja ihmiskunnan hyväksi
Tämä rukous on luettu alussa oikeudenkäyntiä.
PT-C: ' Maakuntien Trial-tuomioistuimen yrittää asiat, että jos 'Syyllisyys' on todettu, 'MS R'
tarjoillaan Provincial kuntoutuksen. On 7 Tilintarkastustuomioistuimen virkamiehet, 3 tuomaria,
syyttäjää, Advocate, tutkija ja Enforcer.
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Tuomarit, syyttäjä, julkisasiamies harjoittavat salaista (työskennellä yhdessä) löytää
'Totuus', vahvistaa 'Syyllisyys' tai puuttuminen Syyllisyys'. Tutkija kokoaa
kaikki todisteet. The Enforcer turvaa tuomioistuin, perustetaan todisteita
näytöt, valvoo "syytetyn ja todistajia näkyviin.

Jälkeen 'Totuus' löytyy Uhrit tehdä ilmoitus, joka sisältää korvauksen pyydettäessä. Tuomarit
sitten vetäytyä 1 tunti valmistautua Justice. Tuomarit päättävät erikseen enemmistöllä
2 'Tuomio' ja 'Compensation'. Muutoksenhaku uhrien (Korjaus) ja syytti
(Tulos) on jätettävä 7 viikkoa. Valitukset pidetään samaan tuomioistuimen eri
tuomaria.
SH-C: ' Shire suullista-jaosto' katkaisee Tapaukset, että jos 'Syyllisyys'
on todettu, 'MS-R' on tarjolla shire Rehab.
On 5 Tilintarkastustuomioistuimen virkamiehet, Tuomari, Syyttäjä, opas

, Virkailija ja hankkija. Maistraatti, Syyttäjä ja opas harjoittavat salaista (työskennellä
yhdessä) löytää 'Totuus', vahvistaa 'Syyllisyys
tai 'puuttuminen Syyllisyys'. Clerk kokoaa kaikki todisteet. Täytäntöönpanoviranomaisina turvaa
tuomioistuin, perustetaan todisteita näytöt, valvoo "syytetyn ja todistajia näkyviin.

Jälkeen 'Totuus' löytyy Uhrit tehdä ilmoitus, joka sisältää korvauksen pyydettäessä. Magistrates
sitten vetäytyy varten puoli tuntia valmistella oikeus-, 'Tulos' ja 'kompensointi'. Vetoomuksista
Accused
(Tulos) ja uhrien (Korjaus) on jätettävä 3 viikon kuluessa. Valitukset pitää samassa
tuomioistuimessa. Mutta eri maistraatti.
Avaruustutkimus ja kolonisaatio tarvitsevat
sääntöjä (Lait) Space Exploration Court (S>
XC) .
S> XC päätökset sitovat kaikkia provinssit
!!! (Ks välilyönti laki)

Sisätila Lait (1) palvelemaan Earth Space ja Maan Kuu. Outer Space Lait (2) palvelemaan
Planet Exploration & kolonisoitumaan. Space lakeja umpired, hallinnoi ja panee
täytäntöön S> XC.
Tämä tuomioistuin on 7 tuomaria (1 kustakin maakunta) . Tuomio tulee suljetulla lippuäänestyksellä &
ääntenenemmistöllä. Vähintään enemmistö 4.
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Huomautus! Epäoikeudenmukainen, korruptoitunut kontradiktorisen järjestelmä korvataan: 'Vain' Fair,
salaista tuomioistuinlaitosta jossa vahvistetaan totuus!

tuomitseminen
Justice on Pakollinen tuomitseminen kertyviä, ei peräkkäisiä. Pakolliset
tuomitseminen tuo johdonmukaisuutta Sentencing ja ulkonäkö
tasa-arvoa. Estää korruptoitunut ja epäpätevä Officer tuomioistuimen
häiritsevät tuomitseminen. MS päättyy korruptoituneita
epäoikeudenmukainen 'alennus tuomitseminen' (Ehdollinen
rangaistus, ei ole vakuuttavaa kirjataan, Early-julkaisu, Parole, Pardon
..) .

Et rikoksen !!! >>> Teet AIKA !!!
Serial Criminal ei pitäisi palkita. Multi Guilty etsii rikolliselta ei pitäisi palkita
peräkkäisessä annos lauseiden (Dis- count tuomitseminen) . Ei peräkkäisen palvelevat
virke Justice.
kertyviä tuomitseminen käytetään toista 'rikoksentekijöiden. Rikoksenuusijoita ole
oppineet aiemmista Kuntoutus. Niin ollen tarvitse tehdä uudelleen Kuntoutus. Past and
Present tuomitseminen yhdistetään, annetaan yhteensä Kuntoutus aikaa.

Vertailu rangaistuksista Criminal ( A) '
Guilty löydöt

OIKEUS

turmeltunut

1. rikkomus: 7 + 7 + 7 vuotta 7 vuotta (Peräkkäiset)

21 vuotta

Ehdonalaiseen 3 vuoden jälkeen

palveli 3 vuotta

palveli 21 vuotta

Re-loukkaa: 7 + 7 takavuosina

7 vuotta (Peräkkäiset)

14 vuosi + 21

rikoksesta: 7 + 7 + 7 y: n

0 vuotta (Viimeisen huomiotta)

vuosi =

Ehdonalaiseen 3 vuoden jälkeen

palveli 35 vuotta

palveli 3 vuotta
Yhteensä kaikkien rikosten

6 vuotta ivallinen Justice 35 vuoden Justice '

Kuolemantuomio ( Execution) rangaistuksena on Anti 1 GOD

ja Anti Laji, jota ei voida hyväksyä. Jokainen hallitus että
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suorittaa on Criminal isremoved ja sen jäsenet syytteeseen: NEITI R 7

Perusteet!
Syytettyä löydy 'Guilty' on rikollinen. Jokainen vakaumus on pakollinen lauseen. T tässä ei ole
valitusperuste neuvotteluvoimaa. Ei väheneminen virkkeessä koskemattomuus tai
rangaistuksen jousitus.
Multi Guilty toteaa Lause jokaiselle syylliseksi löytää lasketaan yhteen, oli. Tämä kokonaismäärä
on annettava tiedoksi kuin peräkkäisen kokonaan. Ei alennusta rangaistuksen Serial rikollisia.

Rikoksenuusijoita ole oppineet aiemmista Rehab. Niin ollen tarvitse tehdä uudelleen
kuntoutukseen. Menneisyyden ja nykyisyyden tuomitseminen yhdistetään, annetaan yhteensä
kertyvä Lause joka tarjoillaan kokonaisuudessaan.
Ei varhainen julkaisu, Parole, Pardon ...

On 3 ikäryhmissä (Teini, ja II, aikuinen) harkitsemaan Tuomitseminen . Pyytäen
'Guilty' tai syylliseksi vaikutteita Lause.
Kuntoutus on 'R' luokitellulla (MS R1-7) . R-luokittelu Oikeustieteen Antaja Manifest sovelletaan aikuisten
kirjelmän syyllinen.

Yhteensä Lause päättää, mitä Kuntoutus sovelletaan. Aikuinen syyllisyytensä 3 kertaa R4(3 ● 7 = 21 vuosi) 21 vuotta: " Criminal Rehab '.

alennus tuomitseminen
alennus tuomitseminen on korruptoitunut, epäoikeudenmukaista se kumotaan. Päiväämisestä
lainsäädäntöä halutaan säädetty, että kaikki olemassa olevat alennus lauseita uudelleen tuomittu. Alennus
Sentencing on korvattava: NEITI / R1-7

Rangaistusta peräkkäin: Rikollinen palkitaan liikkuvaan serial rikollinen jolla
rangaistuksensa vähenee. Tämä lopettaa!
Past Lauseet ohitetaan määrätessään rangaistuksia. Unohtaminen rikollinen, joka ei ole oppinut
aiemmista kuntoutus on epärehellinen epäoikeudenmukainen. Se loppuu!

Ehdollinen rangaistus? Rikollinen syylliseksi, saa hänen tuomiotaan keskeytettiin menee
ilmaiseksi. Tämäntyyppinen tuomitsemisesta on rikollista, tuhlata resursseja, aikaa Court ja
lainvalvonta. Se loppuu! Court toimittama ojentaa ehdollisia rangaistuksia poistetaan: NEITI R
7
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Parole ja ehdonalaisen vapauttamisen "! Ovat korruptoituneita ja epäoikeudenmukainen. Molemmat loppua.
Jäsenet Ehdonalaislautakunta asetetaan syytteeseen, NEITI R 7

Guilty mutta syytön rikollinen on tuomittu, mutta hänen syyllisyyttään ei ole tallennettu
menee ilmaiseksi. Hän raaistettu, HÄN on tuomittu, mutta hänen syyllisyytensä find
ohitetaan, joten se ei häiritse hänen julkkis asema ja hän voi allekirjoittaa Million $ radio
sopimuksia. Tämä lopettaa! Court toimittama ojentaa Guilty mutta syytön lauseet saavat n: NEITI
R7

Pakollinen rangaistuksen vastuussa oikeudenmukainen OIKEUS

Justice tarve on Court Media.
Ihmisillä on oikeus, tarve nähdä, kuulla kaikki osat Justice.
Kuinka se toimii. Tuomioistuin ei saa käyttää propagandan,
viihde, PR tai Media Circus. Ei ole video teippiä
oikeudenkäyntiä. Huomaamaton Valvontakamerat
käytetään. Kattavat kasvoja ei sallita. NEITI R3

Ei ole media video teippiä oikeudenkäyntiä. Sallimalla median kamerat
oikeudenkäynnissä muuttuu oikeudenkäyntiä osaksi viihdettä. Kun vastassa kamerat
tuomarin, tutkintatuomarin syyttäjä, Defence (Avustajanaan asianajaja) Syytetään ja
todistajien käyttäytyvät eri kuin ne olisivat, jos heidän ei ollut kameroita. Ihmiset eivät
toimi ja käyttäydy luonnollisen. Alle kaivos lukeminen kehon kieli, ilmeet, äänensävy ja
käyttö kielen. Ihmiset myös se pukeutuvat eri luoda luonnoton kuvan.

Vaarantaa eheys tuomioistuinkäsittelyn kääntämällä ne teatterissa. Unjust! Ei
hyväksyttävä.
ennen oikeudenkäyntiä

Media raportointi ennen oikeudenkäyntiä rajoittuu nimeen Accused, mikä Court & päivämäärä Trial. Minkä
lisäksi mitään muuta (Maksut, todistaja nimiä, tuomioistuinten virkamiehet, mielipiteitä, kommentteja ...) on
oikeuden halventamisesta " NEITI R3 '

aikana Trial
On media kielto raportointia oikeudenkäynnin aikana. Media breaking kielto
oikeuden halventamisesta: ' NEITI R3 '
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Kokeilun jälkeen johtopäätös

Media antaa " Yksityiskohta Trial Report' kokeilun jälkeen johtopäätös: Jota syytettiin (Kuva,
osoite, työnantaja, vanhemmat) ? Mitä jos maksuja? Oikeusavustajan .. Tulos, päättelykyky ja
kuntoutus, korvauksia, jos sellaisia on. Tiedotusvälineiden pitäisi antaa lausunnon ja
kommentoida.
Huomautus ! Tuomari (Maistraatti) ei voi (koskaan) tukahduttaa yksityiskohtainen raportointi Media
jostain syystä (National Security, Privacy, korruptoitunut laki ..) .

valitus
Kun valitus on tehty. Media raportointi ennen oikeudenkäyntiä, oikeudenkäynnin aikana ja
sen jälkeen Trial sääntöjä.

Vapaus Yksityiskohta Trial raportointi on pyhä!
Tukahduttaa järjestys tarkoittaa suojelemiseksi 'Guilty'. Suojaaminen on uhka yhteisön. Yhteisö
on oikeus tietää 'Guilty n (Kuva, osoite, työnantaja, vanhemmat) "Ja uhri (S) yksityiskohdat.
Valitus Tuloksena & perustelut ( 'Yksityiskohta Trial Report') . mahdollinen epääminen
(Tuomari Suppression järjestyksessä jälkeen muutoksenhakutuomioistuin) Tämän toiminnan saada n NEITI R 7 '

Huomautus ! Yhteisö on oikeus tietää 'Guilty tiedot. Se auttaa yhteisöä
suojautumaan pahasta, rikollisuus .. Yhteisö on oikeus tietää 'uhri (S) ' yksityiskohdat.
Tämä mahdollistaa yhteisöä antamaan maksimaalinen apu.

Tuomareille, Tuomari laatimalla Suppression järjestyksessä kokeiltavaksi, Valitus poistetaan
oikeuslaitoksen. Ammatillista valtakirjojen perutaan, asetetaan syytteeseen " NEITI R 7 '.

Huomautus ! Tahansa Guilty suojattu vaimennusvertailu tilaus rikoksen (S) . Tuomareille,
Tuomari, joka on myöntänyt tämän Suppression tilaus on syylliseksi yhdistys (On uhka
yhteiskunnalle) . Ammatillista valtakirjojen perutaan, asetetaan syytteeseen ' NEITI R 7 ' .

Uhrin suojattu vaimennusvertailu järjestyksessä. Ei saada apua tarvitaan. Tuomareille,
Tuomari, joka on myöntänyt tämän Suppression järjestys on syyllistynyt laiminlyönti
on yhteisön jäsen. Ammatillista valtakirjojen perutaan, asetetaan syytteeseen ' NEITI R
7'.
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KUNTOUTUS
Kuntoutus annetaan Marshalls, Sheriffit. Kuntoutus liittyy koulutus, omaisuuden
kouristuksia ja altaaseenpanoilmoitukseen. Kuntoutus rankaisee syyllisiä ja suojaa
yhteisön! Se on vain muoto rankaisutoimista ment. Se suojaa yhteisössä ja auttaa
Guilty tulla hyödyllinen yhteisön jäseniksi.

Kuntoutus on 7 laadut R 1-7 . Heidän on 2 eri Kuntoutus, Shire ja maakunnan. Mitkä 2
sovelletaan riippuu iästä, MS R1-7 luokalla. On 3 ikäryhmissä, Teenage (8-14) ,
nuoruusiän (14-17 SHE, 14-18 HE) ja aikuisten (SHE 17+, HE 18+) Alle 8-vuotiaat
lapset eivät syytteeseen. Vanhemmat ja opettajat käsittelemään niitä.

* kirjelmän Guilty (Tunnustus + kaikki yksityiskohdat vääryydet) #Todettu syylliseksi
kreivikunta tarjoaa 2 eri kuntoutuksen, 'Koulutus Shire Rehab
( ESR ) ja tehtävät Shire Rehab' (DSR) . 7 Teenage (8-14) kreivikunta
Kuntoutus

R1 ESR *1 viikko #2 viikkoa
R2 ESR *2 viikkoa #4 viikkoa

R3 ESR *4 viikkoa # 8 viikkoa
R4 ESR * 8 viikkoa # 16 viikkoa

R5 ESR * 16 viikko # 32 viikkoa

R6 DSR *1 vuosi

# 2 vuotta

R 7 DSR *2 vuotta #4 Vuotta Kun 15 siirtyi Juvenile Rehab!
7 Nuorten (14-17 SHE, 14-18 HE) kreivikunta Kuntoutus

R1 ESR *2 viikkoa #4 viikkoa
R2 ESR *4 viikkoa # 8 viikkoa
R3 ESR * 8 viikkoa # 16 viikkoa

R4 ESR * 16 viikko # 32 viikkoa
R5 DSR *1 vuosi

R6 DSR *2 vuotta

# 2 vuotta

# 4 Vuotta

R 7 DSR *4 Vuotta #8 vuotta

12

kun 17+ (HÄN) 18+ (HÄN) siirretty
Provincial Rehab!

Yhteisö maakunta 15.05.2.1 N-At-m
Laki-antaja Manifest Niin kuin on kirjoitettu sen on oltava!

1 GOD 1 usko 1 kirkko Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

* kirjelmän Guilty (Tunnustus + kaikki yksityiskohdat vääryydet) #Todettu syylliseksi
7 Aikuisten maakunta- Kuntoutus

R1 ESR

* 1 vuosi

# 2 vuotta

R2 DSR

* 2 vuotta

# 4 Vuotta

R3 Häkki PR

* 4 Vuotta

# 8 vuotta

R4 2. mahdollisuus PR *8 vuotta

# 16 vuotta

R5 rikollinen PR

* 16 vuotta

# 32 vuotta

R6 hardcore PR

* 32 vuotta # 64 vuotta

R 7 Tuomiopäivä PR * 64 vuotta #kuolemaan saakka
Syytetty tunnustaa syyllisyytensä saa yhteensä 27 vuotta: NEITI R5 rikollinen PR

sovelletaan. Syytetty vetoaa syytön todetaan syylliseksi saa yhteensä 10 vuotta: NEITI R3 Häkki P R
sovelletaan.

Syyllinen on selitetty hänen väärä tekemässä, opetti anteeksi, miten hyvittää ja tulla
hyödyllinen yhteisön jäsen. Ei enää häpäistä perhe, kunnostetaan ja auttaa muita
harhaan Souls tekemään samoin! ' RehabPrayer', käytetään joka aamu kuntoutujan.

KUNTOUTUS - rukous
Rakas 1 GOD , Luoja kauneimmista universumin pyydän anteeksi
väärinkäytöksistä minä hyvittää
Lupaan tulla hyödyllinen yhteisön jäsen En enää häpeä perheeni
Pyrin kuntouttaa itseäni ja kaikkia muita harhaan Souls kunniaksi 1 GOD & ihmiskunnan
hyväksi
Tämä rukous on luettu joka aamu Rehabilitor.
suoritus • koska rangaistus ei ole hyväksyttävää.

Älä tapa !!!
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kreivikunta tarjoaa 2 eri kuntoutuksen, 'Koulutus Shire Rehab
(ESR) ja tehtävät Shire Rehab' (DSR) . Molemmat kuntoutusta palvelemaan 3 ikäryhmissä,
teini, nuorten ja aikuisten. teini-ikäinen (8-14) Kun 15 siirtyi Juvenile Rehab! Nuorten (SHE
14-17, HE 14-18) kun 17+ (HÄN) 18+ ( HÄN) siirretty (PR) Provincial Rehab! Huomautus!
Kuntoutujan on maksettava kuntoutukseen. Teinivanhemmat maksaa 100%. Nuoruusiän maksaa
50%, vanhemmat maksavat 50%. Aikuinen maksaa 100%.

Koulutus Shire Rehab ( ESR )
ESR on 1. annetun Rehabilitation mittakaavassa. Se on ei häkki Rehab. Kuntoutujan
jää kotiin yössä (Maksaa kuntoutus) . Koulutuksen kuntoutujan poimitaan kotoa 6 päivää
viikossa 1 tunti auringonlaskun jälkeen (TT) tehdä 5 päivän yhdyskuntapalvelu 1 päivä
ja koulutuk- seen. 1 tunti ennen Sunset (TT) kuntoutujan otetaan kotiin. Kuntoutujan on
2 tunnin välein 10 minuutin (Wc, ruoka, juoma) tauko

Tehtävät Shire Rehab ( DSR)
Tehtävänsä Rehab on aallonpohjasta koulutusta ja tehtävät. Kuntoutujan maksaa: t
Rehab. Tullit kuntoutujan poimitaan kotoa 1 tunti auringonnousun jälkeen (TT) , Päivä 1
viikko. Doing 5 päivän yhdyskuntapalvelu
+ 1 päivä koulutuksen. Päivänä 6 1 tunti ennen Sunset (TT) kuntoutujan
otetaan kotiin.
A kuuluvien tehtävien hoitamiseksi kuntoutujan (DR) alkaa tehtävät 1h auringonnousun jälkeen (TT) .

'DR' on välein 2 tuntia 10 min (Wc, ruoka, juoma) tauko. DR rajoittuu yöksi, vaan
menee kotiin Fun päivän.
(TT) Aika-Kolmio Säilytysyhteisö-Guardians new age aika hallinta

Maakuntaa tarjoaa 5 eri häkkikanojen-kuntoutus: Häkki, 2. mahdollisuus, Criminal,
Hardcore, Tuomiopäivä . On erilliset yhdisteitä HE ja SHE. Raskaana Hän on siellä
Vastasyntynyt
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otettu pois. Hän on se kiinni peniksen tai siemensyöksyn toiseen HE peräaukko (Homoseksuaali
Rapsi) tai suussa (Turmeltunut, vastenmielinen, luonnoton)

ovat heidän penis poistettiin lantiota.
Provincial kuntoutujan (PR) pidetään yön yli 3m³ kuutio. Kuutiot lattia, seinät, katto,
koostuvat Cyclone, Palo ja korkea kosteus kestävä Betonielementtirakentaminen
paneelit harmaata pigmenttiä pinta. Edessä koostuu steelbars, joka on steelbars ovi.
Se kohtaa käytävällä. Ei ole ikkunoita. Ei ole takaseinää ulkopuolelle. Käytävä valot
sammuvat Sunset ja Sunrise.

On 2 kerrossänkyä vasten steelbars. Vastaan takaseinään on 1 terästä wc ilman
istuinta tai kannen. Kuutio on koti 4 kuntoutujan. Hänen piti suihku. HE on suihku, ajella
joka 6. th viikonpäivä. Ei henkilökohtaiset tavarat voivat hyväksyä kopio 'LGM'.

PR eivät saa maksaa. Ei voi saada rahaa, lahjoja tai extrat. Voi äänestää! Ei voida
valita!

Häkki Provincial Rehab
Tulokas on käsi niiden pyydysten, hygieniatuotteet, korut ja muut henkilökohtaiset
tavarat. Ovat painon, suihku, ajella, on tatuointeja poistettu, ovat 2 merkkiaineita
istutetaan niiden elin. 1 Tracer sisältää ID-tiedot ja on lyhyen matkan emitterin. 2 ND on
Satellite Tracer. Kuntoutujan ovat nimensä korvata useilla.

He saavat numeroitu 'PR' pyydyksiä, kopio 'laki Antajasta Manifest'.
Ne näkyvät kodin kuutio ja kerrossänky. Päivän lopussa he tutustuvat muiden
punkkaa PR. Kerrossänky kaverit selittää päivittäistä rutiinia.

Huomautus ! PR ei ole henkilökohtaisia tavaroita. Ei voi olla fyysisessä kosketuksessa
vierailijoiden tai vastaanottaa heiltä mitään. Ei tiedonsiirron ulkopuolella paitsi vierailija.

Päivittäinen rutiini 6 päivää viikossa auringonnousun aikaan (TT) sireeni herää PR. Ne laittaa
niiden pyydysten ja jalkineet, mene wc, tilasta toiseen kerrossänky kaverit rikoksistaan ja kaikki
yhdessä he palvelevat: ' Rehab Rukous ' .

Kuutio ovi avautuu, he siirtyvät koota alueelle.
He saavat Päivittäisen annoksen (ruoka juoma) siirtyä yhdisteeseen työhön
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kappelissa tai kuljetuksen. Huomautus ! blubbery (ylipainoinen) PR saa mitään ruokaa

(Kunnes ne on oikea paino) vain juoda.
PR työtä 1 tunti auringonnousun jälkeen. On 3, 10 minuuttia (Syödä, juoda, wc) taukoja.
Pysähdy 1 tunti ennen auringonlaskua. PR ulkopuolella työskentelevien yhdiste otetaan
takaisin. Töiden jälkeen ne pestään kasvot ja kädet, saada välipala pakkaus ja juomaa.
Palaavat homecube. Käytävä valot sammuvat Sunset (TT) . Huomautus! Ei ole olemassa valoja
PR Koti- kuutio.

päivä 7 ( Hauska päivä) alkaa edellisen 6 päivää. PR siirtyä ryhmänsä (28) koota alueella. Ryhmä
Worship: " Daily Prayer '. Saavat aamulla välipala pakkaus juoma, keskustella 'laki antaja
Manifest'. Keskipäivä (keskipäivä) vastaanottaa lounaspaketti juoman, palvonta: ' Kiitos Rukous '.
Kuunnella musiikkia. Vastaanottaa puolenpäivän jälkeen välipala-pakkaus juoman, palvonta " Kiitos
Rukous '. Katsella elokuvaa. Sitten sama kuin töiden jälkeen.

PR velvoitteita! Olla väkivallaton, töitä, palvonta päivittäin, osoittavat suhteessa PR
henkilökunnan, vapaaehtoisten ja vierailijoille. Katua! Kuntouttaa!
PR-oikeudet. On 4, 1 tunti käyntiä vuodessa. ilmaiseksi Lääketieteellinen .

2nd Chance Provincial Rehab
Sama kuin 'Cage PR' + enemmän rajoituksia.

Tulokas niiden 'pyhään avioliittoon' Sopimus, Companionship sopimus purkautuu. Kaikki
viestintä, joutuessaan kaveri, Lapsia päättyy.

päivä 7 ( Hauska päivä) elokuva korvataan mietiskellen, rukous.
PR-oikeudet. On 3, 1 tunti käyntiä vuodessa. vapaa rajoitettu (Välttämätön)
lääketieteellinen .

rikollinen Provincial Rehab
Sama kuin '2 ND Mahdollisesti PR' + enemmän rajoituksia.

päivä 7 ( Hauska päivä) Musiikin korvataan hiljaisuus.

PR-oikeudet. On 2, 1 tunti käyntiä vuodessa. Ensiapu vain .
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hardcore Provincial Rehab
Sama kuin rikosoikeutta PR '+ enemmän rajoituksia.
Päivittäinen rutiini 6 päivää viikossa do hartiavoimin, likaisen työn.

PR-oikeudet. On 1, 1 tunnin vierailu vuodessa. särkylääkkeet vain .

Tuomiopäivä Provincial Rehab
Sama kuin 'Hardcore PR' + enemmän rajoituksia.
Päivittäinen rutiini 6 päivää viikossa do epäterveellistä, vaarallista työtä.
PR etuoikeuksia. Ei mitään.

Huomautus! Vangit kuolevat Kuntoutus krematoidaan. Heidän tuhkat jakautuvat
krematorio kompostia.

pää
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