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RÄTTVISA
Justice ett grundläggande mänskligt behov.

Rättvisa är en förutsättning för ett samhälle att fungera och överleva. Rättvisa måste
etablera sanning och rätta till 'I rättvisa'. Justice börjar med 'du'. Du måste vara 'bara'. Att
bara är grunden som 'rättvisa' stiger upp. Att bara och ta emot rättvisa är perfekt.
Verkligheten är att det finns orättfärdiga människor som skapar i Justice.

Varje individ har en moralisk och det civila plikt att ta i Justice.

1 GOD väntar på att här från dig!
RÄTTVISA Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå förmyndare (1 st namn) begär hjälp med att bara begär hjälp
med att ta bort orätt
Begäran straffa orättvisa nu och i livet efter detta Låt Good frodas och
ont skrumpna för härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten
Denna bön används när de stöter på orättvisa eller rättvisa är frånvarande.

Människor lever i sociala grupper (samhällen) . Samhällen behöver 'lagar'

(Regler och förordningar) att fungera och överleva. När det visas ett brott mot lag måste
'sanning' hittas. Skulle deras vara ett brott mot lagen, 'Ansvar' måste följa. Ansvarighet
kan finna skuld och etablera förlust. Skuld leder till obligatorisk 'Rehabilitation'. Förlust
måste kompenseras.

Att ha Justice du behöver Laws, som görs av regering och upprätthålls av
domstolarna. Lagar behöver administrera.
Påstådda överträdelser av reglerna utreds genom Marshalls Office (Provins) .
Påstådda överträdelser av förordningarna utreds genom Sheriffs kontor (Grevskap)
.
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När saker eller händelser inträffar rättvisa måste etablera SANNING:

1. Vad hände? >
2. Vad orsakade händer? >
3. Var mänsklig okunnighet inblandade? >

4. Var mänskligt slarv inblandade? >
5. Var mänsklig ondska inblandade? >

6. Hur att ge rättvisa genom ersättning och rehabilitering. >
7. Vilka lärdomar kan dras av detta händer?
Depå Guardian vill att den verkliga sanningen hittas. Detta är endast möjligt när alla tjänstemän
från en domstol (Domare, åtal, försvar) maskopi (lag). Den kontradiktoriska rättvisa är inte
rättvisa. Det är korrupt, elitistisk, det är där för att skydda den 'har för mycket' och de skyldiga.

Adversarial handlar inte om sanning eller rättvisa, inocent eller skyldiga. Men att segra!
Sidan med bättre advokat vinner oavsett om de är skyldiga eller inte. Detta avslutar! Inga
fler kontradiktoriska orättvisa.
Efter kostnader läggs: The Marshall (Provins) sätter ett datum (90 dagar senare) när avgifterna
hörs på 'domstolen'. Marshall väljer sedan från poolen av barrister, 7 som maskopi att hitta riktiga
sanningen. 3 kommer att fungera som domare, en som åklagare, en som avgörande, en som
forskare och en som Enforcer. Notera ! Det finns ingen jury.

Efter avgifter läggs: sheriffen (Grevskap) sätter ett datum (30 dagar senare)
när avgifterna hörs på 'Chambers'. Sheriffen väljer sedan från poolen av advokater, 5 som maskopi att
hitta riktiga sanningen. 1 kommer att fungera som domare, en som anklagare, en som guide, en som
kontorist och en som upphandlare.

domstolar det finns två: Provincial Trial-Court (PT-C) och Shire hörsel- avdelningen (SH-C) .
Överklaganden hörs i båda. Notera! Det finns ingen tvistemål. Båda domstolarna hantera
'Ansvar och kompensation'.
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Rättvisa är obligatorisk och ackumulerad straff. Obligatorisk Domen ger konsistens
Domen och uppkomsten av jämlikhet. Förhindrar korrupt och inkompetent eller Officer
domstolens störa straff. Ackumulerad mening slutar belöna serie brottslingar och
återfallsförbrytare.

Dödsstraff ( Avrättning) som bestraffning är Anti 1 GUD och Anti Specie, oacceptabelt. Varje
regering som kör är brottslig och tas bort. Dess medlemmar åtalas: FRÖKEN R7

Det finns 3 åldersgrupper (Teenage, Juvenile, vuxen) att tänka på när Domen . Inlaga
'Guilty' eller befunnits skyldig influenser mening.
Rehabilitering är 'R' betygsatt (MS R1-7) . 'R' rating i lag Giver Manifest gäller vuxna
inlaga skyldig.

Laws
Att ha rättvisa behöver Laws, som görs av regeringen och upprätthålls av
domstolarna. Det finns bara ett lag, 'lagstiftat Law'. Lagstiftat Lagen bygger på
"laggivare Manifest".
Lagen måste straffa orättvisa, upprätthålla samhällsnormer (Jämställdhet, gemenskap
uppgifter, samhällsrättigheter) ge intryck av 'rättvis'.
Lagar för att skydda de svaga och hålla ärlig kraftfull! Lagar måste se till att ett
samhälle är säker och lever i harmoni med miljön.

BAD LAG
BAD LAG är orättvist korrupt ont. Det är lagstiftning regeringen att tillåta en minoritet
att dra nytta av de flesta genom Parasit Predatory spekulation och eller utnyttja (slita
av) . Bad lag ska avvisas av innehavare av domstolen och ersätts av parlamentet.
Regeringen som etablerar eller låter Bad lag existerar. Röstas ut ur kontor och dess
medlemmar åtalas: " FRÖKEN R7

Freehold mark är allmän mark plundrade från samhället genom
korrupta brotts regeringen. Denna regering gav antingen bort
mark (Huk) eller säljas till kriminella giriga profitörer. End
Freehold
konfiskera alla privatägd mark. och byggnader utan att ge
ersättning. åtala någon
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organisation eller individ profitera från Freehold, Fastigheter
(Se Chain of Evil) . Shire äger all mark.
1GOD skapat Planet Earth som ska användas och njöt lika med hela mänskligheten. Freehold
land och privatägda bostäder kränkande för 1GOD. Varje bit av fastigheter på denna
planet eller någon annan plats i universum hör till samhället (Grevskap) för lika nytta
för alla. Inga privata stränder, öar, ..

Copyright Patent är giriga tillämpning av Intellectual-egendom. Gemenskapen ger
människor medel och möjlighet att utveckla Intellectual Property. Där- förgrunden all
immateriell egendom är gemensam egendom som ska användas av alla!

Självisk användning och profiterar från immateriella rättigheter plundring
gemenskapen ett brott åtalas: " FRÖKEN R6 '.
Privatisering gemenskaps tillgångar: Power Utilities (El, gas
) ; Water Utilities (Avsaltning, Rör, Kar, avloppshantering) ; Kollektivtrafik (Lokala och
långväga) ; frakt~~POS=TRUNC (Luft, Hav, Land, Space) ; Kommunikation (Internet,
satellit, tv, radio, Mail) . Konfiskera Privatiserade gemenskaps tillgångar utan att ge
ersättning. förvandla dem sedan till cron. Åtala en person eller organisation profiterar
från Privatiserade gemenskaps tillgångar FRÖKEN R6 .
Regeringen privatisering av offentliga tillgångar stjäl från samfundet.
Regeringsmedlemmar och regerings anställda som deltar i detta brott måste åtala: FRÖKEN
R6
Skatteavdrag Donation är legaliserad 'Skatte Avoidance' av
korrupta regeringen. Skatteflykt stjäl från gemenskapen vid
brunnen off! Avbryta skatteavdrag donationer, skatteflykt,
skatteparadis, skatteminimering .. Regeringen som underlättar
avdragsgilla donationer är kriminell ersätts och åtalas: " FRÖKEN Donera eftersom du
bryr dig och vill
R6 '.
dela.

KORRUMPERADE LAG Corrupt Law är oacceptabelt korrumperade omoraliskt
orättvist lag. Korrupta lag skapar orättvisor och ojämlikhet den ska avvisas av innehavare
av domstolen och ersätts av parlamentet. Antedatering lagstiftning ska antas ha all befintlig
korrupta lag omprövat och obligatorisk Domen tillämpas.
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Diplomatisk immunitet är oacceptabelt ingen är bortom ansvar för brott som
begås. Diplomatisk immunitet tillåter utlänningar att begå brott utan ansvar. Diplomatisk
immunitet upphävs och brott åtalas.

Double Jeopardy möjliggör en brottsling för att gå fri utan Rehab.
Ibland inkompetent åtal och list försvar resultat i orätt en 'Not Guilty' dom. När nya
bevis finns blir en förnyad prövning nödvändig. Den 'Double Jeopardy' princip
förbjuder detta inträffar. Double Jeopardy slutar!

Denna princip är korrupt lag. Inget brott bör gå ostraffade. Om nya bevis ytor måste det
finnas alltid nya åtal möjlig fram till total sanning har uppnåtts.

Immunitet från åtal är oacceptabelt ingen är ovan straff för brott. Lazy använder
okunniga, korrupta Prosecu- tion brottslingar att göra sitt arbete och belönar dem
med immunitet.
Immunitet för straff måste återkallas och åtal fortsätter. Lat korrupta åtal åtalas och
tjäna samma mening som den kriminella de använde.

FÖRHANDLING OM ERKÄNNANDE är den mest korrupta och oärliga form av lag på alla det. Grunden
förhandlingar är kriminellt beteende som stoppar en brottsling från att få förtjänade
rehabilitering. En brottsling åklagare gör en kriminell att välja en mindre " FRÖKEN R '. Brotts
laddas. Corrupt Åklagaren får maximal: FRÖKEN R7 .

Preskriptions är oacceptabelt att det inte finns någon gräns för ansvarighet. Preskriptions
ersätts med åtal.
Det kan aldrig finnas en tidsgräns på ansvarighet.
Professionell, Religiösa Privilege hindrar att hitta sanningen. Läkare,
präster, advokater, reportrar, hävdar klient privatliv till inte svara på
frågor i domstolen. Dessa privilegier End. Så att inte blanda sig i att
finna sanningen. Vittnen som vägrar att svara är bur tills de svarar (Ingen
professionell, undantag religiösa sekretess) . 1 GOD praxis Ansvar.

1GOD s
Justice
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dOMSTOLAR
Syftet med domstolar är att etablera 'Skuld' eller 'Frånvaro av skuld' för påstådda brott mot
reglerna (Norma Foral) eller förordningar (Shire lag)
Verktyget används för att fastställa om det fanns överträdelser, är att etablera sanningen

Sanningen hittas genom maskopi inte kontradiktoriskt.

'Sanning' måste fastställas oberoende av någon åberopa. Inlaga skyldig inte hindrar
att hitta 'sanningen'. Den tilltalade måste svara på alla quest- joner. Vägran att svara
ger på " FRÖKEN R7 "Utan möjlighet att överklaga. Vittnen som vägrar att svara är bur
tills de svarar
(Det finns inget undantag professionell eller religiös sekretess) . Den fullfölja av 'sanning' kontinuerlig
för att se till att det inte finns några andra skyldig. Falskt vittnesbörd: " FRÖKEN R3 '.

domstolar det finns två: Provincial Trial-Court (PT-C) och Shire hörsel- avdelningen (SH-C) .
Överklaganden hörs i båda. Notera! Det finns ingen tvistemål. Båda domstolarna hantera
'Ansvar och kompensation'.
Domstolar är öppna från en timme efter soluppgång till en timme före solnedgången, 6 dagar i veckan. Det
finns inga Juryer. Överklaganden hålls vid samma domstol.

Alla 'PT-C' Court tjänstemän tillhandahålls av Marshalls Office från en numrerad pool av
'barrister'. All 'SH-C avdelningen tjänstemän tillhandahålls av Sheriffs kontor från en
numrerad pool av advokater ".

Ett försök bön reciteras i början av varje försök:

TRIAL - Bön
Kära 1 GOD , vi Officers domstolens be om vägledning Vi ska sträva efter att finna
sanningen Vi kommer inte låta rädsla eller gynna korrupta oss Vi kommer att dela ut
obligatoriska Meningar

Vi kommer att skydda Justice från Bad, korrupta, Lågpris lagar! Vi strävar efter
att rehabilitera alla missriktade själar för härligheten av 1 GOD och det goda i
mänskligheten
Denna bön reciteras i början av en rättegång.

PT-C: ' Provincial Trial-domstolens försöker Fall att om 'skuld' är etablerad 'MS R'
serveras i Provincial rehabilitering. Det finns 7 Court tjänstemän, 3 domare, åklagare,
advokat, forskare och Enforcer.
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Den domare, åklagare, advokat agera i maskopi (jobba tillsammans) att
hitta 'sanningen', etablera 'Skuld' eller frånvaron av skuld'. Forskaren
samman alla bevis. Den Enforcer säkrar domstol, sätter upp bevis visar
garanterar 'Anklagad' och vittnen visas.

Efter 'sanning' hittas Offer göra ett uttalande som innehåller begäran ersättning. Domarna
pension därefter under en timme för att framställa Justice. Domarna bestämmer sig med en
majoritet av två 'Bedömning' och 'ersättning'. Överklaganden av offer (Ersättning) och
Anklagat

(Dom) är ska inges inom 7 veckor. Överklaganden hålls på samma domstolen
olika domare.
SH-C: ' Shire Hearing-avdelningen' försöker Fodral att om 'Skuld' är
etablerat 'MS-R' serveras i shire Rehab.
Det finns 5 Court tjänstemän, magistrat, åklagare, Guide
, Clerk och upphandlare. Magistrate, anklagare och guide agera i maskopi (jobba
tillsammans) att hitta 'sanningen', etablera 'Skuld

eller 'Frånvaro av skuld'. Clerk samman alla bevis. Enforcer säkrar domstol,
sätter upp bevis visar garanterar 'Anklagad' och vittnen visas.

Efter 'sanning' hittas Offer göra ett uttalande som innehåller begäran ersättning. Magistrat
pension sedan 1/2 timme för att förbereda rättvisa, 'Bedömning' och 'ersättning'. Överklaganden
av Accused
(Dom) och offer (Ersättning) måste lämnas in inom 3 veckor. Överklaganden hålls vid
samma domstol. Men annorlunda Magistrate.
Utforskning av rymden och kolonisering
behöver regler (lagar) en rymd Exploration
Court (S> XC) .

S> XC avgöranden är bindande för alla
provinser !!! (Se rymd lag)

Inner Space Lagar (1) tillgodose Earth Space och jord månen. Yttre rymden Laws (2) tillgodose
Planet Exploration & Kolonisering. Rymd lagar umpired administreras och upprätthålls av
S> XC.
Denna domstol har 7 domare (En från varje provins) . Dom kommer genom sluten omröstning
och majoritet. Minsta majoriteten 4.
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Notera! Orättvist, korrupta kontradiktoriska Court systemet ersättas med följande: 'Bara' Fair,
maskopi Court system som etablerar sanningen!

döma
rättvisa är obligatorisk Domen ackumulerande, icke rad. Obligatorisk
Domen ger konsistens Domen och uppkomsten av jämlikhet.
Förhindrar korrupta och inkompetenta Officer domstolens störa
straff. MS avslutar korrupt, orättvisa 'rabatt Domen' (Villkorlig
dom, ingen Conviction registreras, Early-release, Parole, Pardon
..) .

Du gör brottet !!! >>> Du gör TIME !!!
Serial Criminal bör inte belönas. Multi Guilty finner Crimi- nal bör inte belönas med
följd servering av Meningar (Disorder count Sentencing) . Icke rad servering av mening
är rättvisa.
ackumulerad Domen används för upprepade 'brottslingar'. Återfallsförbrytare har inte
lärt från sin tidigare rehabilitering. Där- förgrunden behöva göra om rehabilitering. Tidigare
och nuvarande Domen kombineras, givet en total rehabilitering tid.

Jämförelse straff för 'Criminal ( EN) '
guilty fynd

Korrupt

RÄTTVISA

1st brott: 7 + 7 + 7 år 7 år (I följd)

21 år

Villkorligt frigiven efter 3 år

Åter kränker: 7 + 7 år tidigare
brott: 7 + 7 + 7 Y

tjänade 3 år

tjänade 21 år

7 år (I följd)

14 år +
21years =

0 år (Tidigare ignoreras)
Villkorligt frigiven efter 3 år

tjänade 3 år
Totalt för alla brott

tjänade 35 år

6 år gäck Justice 35 års Justice '

Dödsstraff ( Avrättning) som bestraffning är Anti 1 GOD
och Anti Specie, oacceptabelt. Varje regering som
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utför är Criminal isremoved och dess medlemmar åtalas: FRÖKEN R7

Grunderna!
En anklagad hittat 'Guilty' är en brottsling. Varje övertygelse har en obligatorisk mening. T här
är ingen invändning förhandlingar. Ingen minskning av mening, immunitet eller dömande
suspension.

Multi Guilty finner straff för varje skyldiga hitta summeras uppgick. Denna totala är
att serveras inte i rad i sin helhet. Ingen rabatt straff för serie brottslingar.

Återfallsförbrytare har inte lärt från sin tidigare Rehab. Där- förgrunden måste göra om
rehabilitering. Tidigare och nuvarande Domen kombineras, givet en total ackumulativa
mening som serveras i sin helhet.
Ingen förtida frigivning, Parole, Pardon ...

Det finns 3 åldersgrupper (Teenage, Juvenile, vuxen) att tänka på när Domen . Inlaga
'Guilty' eller befunnits skyldig influenser mening.
Rehabilitering är 'R' betygsatt (MS R1-7) . R rating i lag Giver Manifest gäller vuxna
inlaga skyldig.
Totala Meningen beslutar vilken rehabilitering appliceras. Vuxen erkänner sig vara skyldig till 3
gånger 'R4' (3 ● 7 = 21 år) 21 år: ' Criminal Rehab '.

rabatt Domen
rabatt Domen är korrupt, orättvist det ogiltigförklaras. Antedatering lagstiftning ska
antas ha alla befintliga rabatt meningar åter dömd. Rabatt Domen ska ersättas med
följande: FRÖKEN / R1-7
Avtjänar straff i följd: Brotts belönas för att vara en seriell brottsling som har sitt straff
reducerat. Detta avslutar!
Tidigare Meningar ignoreras när Domen. Ignorera brottsling som inte har lärt sig från
tidigare rehabilitering är oärlig orättvist. Det slutar!

Villkorlig dom? En brottsling befinns skyldig, får sitt straff avbrytas och går fri. Denna
typ av domar är kriminella, slösa resurser, tid för domstolen och brottsbekämpning. Det
slutar! Court officer som delar ut villkorlig dom tas bort: FRÖKEN R7
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Parole och förtida frigivning "! Är korrupta och orättvist. De båda ändar.
Medlemmar av Parole Board åtalas, FRÖKEN R7
Guilty men inte Guilty en kriminell befinns skyldig, men hans skuld är inte registreras och
går fri. En SHE är förgrep, är han befunnits skyldig, men hans skyldig fynd ignoreras så att
den inte kommer att störa hans kändisskap och han kan teckna Miljoner $ radiokontrakt.
Detta avslutar! Court officer som delar ut Guilty men icke skyldig Meningar får s: FRÖKEN R7

obligatorisk straff ansvarig mässa RÄTTVISA

Justice behov är en domstol Media.
Människor har rätt, ett behov av att se, höra alla delar av rättvisa.
Hur det fungerar. En domstolen att inte användas för propaganda,
underhållning, PR eller som Media Circus. Det finns ingen video
tejpa av rättegången. Diskret Övervakningskameror används.
Coveringframsida är inte tillåtet. FRÖKEN R3

Det finns ingen media video tejpa av rättegången. Att låta media kameror vid rättegången
vänder rättegången i underhållning. När inför kameror Judge, domare, åklagare, försvars (Barrister,
Lawyer) Anklagade och vittnen beter annorlunda än de skulle om deras fanns inga
kameror. Folk kommer inte att agera och bete sig naturligt. Under gruv läsningen av
kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonfall och användning av språket. Människor också skulle klä
annorlunda för att skapa en onaturlig bild.

Underminera integriteten för rättegångar vänder dem till teatern. Orättvis! Inte
acceptabelt.
före Trial
rapportering media innan Trial är begränsat till namn anklagade som Court & datum Trial. Någon
annan rapportering (Avgifter, vittne namn, domstolstjänstemän, åsikter, kommentarer ...) är
förakt för domstolen: " FRÖKEN R3 '

under Trial
Det är en mediaförbudet rapportering under rättegången. Media bryta förbudet är
i förakt av domstolen: ' FRÖKEN R3 '
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Efter Trial slutsats
Media ger en " Detalj Trial rapporten' Efter rättegången slutsats: Som anklagades (Bild,
adress, arbetsgivare, föräldrar) ? Vad var avgifterna? Domstolstjänstemän .. Bedömning,
resonemang och rehabilitering, ersättning om något. Media bör ge ett yttrande och
kommentera.
Notera ! Bedöma (Magistrat) kan inte (någonsin) trycka detaljerad rapportering av Media av
någon anledning (National Security, Privacy, korrupta lag ..) .
Överklagande

När ett överklagande har lämnats in. rapportering media innan Trial under Trial
och efter prov regler.
Frihet Detalj Trial rapporteringen är helig!
Undertryckande ordning innebär att skydda den 'Guilty'. Att skydda dem är ett hot mot
gemenskapen. Samhället har rätt att veta 'Guilty s (Bild, adress, arbetsgivare, föräldrar) 'Och
ett offer (S) detaljer. Överklagandet Resultatet & resonemang ( 'Detalj Trial rapporten) . alla
förnekande
(Judge Suppression ordning efter Appeal) denna verksamhet får s FRÖKEN R7 '

Notera ! Samhället har rätt att veta 'Guilty detaljer. Det hjälper samhället att skydda
sig mot det onda, brott .. Samhället har rätt att veta 'offer (S) "detaljer. Detta gör det
möjligt för ett samhälle för att ge maximalt stöd.

Alla domare, domare att utfärda en bekämpande ordning efter Trial är Överklagande
bort från rättsväsendet. Deras yrkeskompetens annulleras, åtalas " FRÖKEN R7 '.

Notera ! Alla Guilty skyddas av en dämpning för att begå ett brott (S) . Domare,
magistrat som utfärdade denna bekämpande ordning är skyldig genom association (Som
är ett hot mot samhället) . Deras yrkeskompetens annulleras, åtalas ' FRÖKEN R7 ' .

Alla offer skyddas av en Suppression ordning. få inte den hjälp som behövs. Domare,
magistrat som utfärdade denna bekämpande ordning är skyldig till tjänstefel till en
medlem av samhället. Deras yrkeskompetens annulleras, åtalas ' FRÖKEN R7 ' .
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REHABILITERING
Rehabilitering administreras av Marshalls, sheriffer. Rehabilitering innebär utbildning,
tillgångs kramper och placering i bur. Rehabilitering straffar skyldiga och skyddar
gemenskapen! Det är bara formen av straff ning. Det skyddar samhället och hjälper
Guilty bli användbara medlemmar av samhället.

Rehabilitering har 7 kvaliteter R 1-7 . Deras finns 2 typer av rehabilitering, Shire och
Provincial. Vilken av de två tillämpas beror på ålder, MS R1-7 klass. Det finns 3
åldersgrupper, Tonårs (8-14) , Juvenile (14-17 SHE, 14-18 HE) och Adult (SHE 17+, 18+
HE) Barn under 8 år inte åtalas. Föräldrar och lärare ta itu med dem.

* inlaga skyldig (Bekännelse + alla detaljer av fel) #Förklarad skyldig
en Grevskap ger 2 typer av rehabilitering, 'Utbildning Shire Rehab
( ESR ) och skyldigheter Shire Rehab' (DSR) . 7 Teenage (8-14)
Grevskap Rehab

R1 ESR *1 vecka #2 veckor
R2 ESR *2 veckor #4 veckor

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

R6 DSR *1 år

# 2 år

R7 DSR *2 år #4 år När 15 överförts till Juvenile Rehab!
7 Juvenile (14-17 SHE, 14-18 HE) Grevskap Rehab

R1 ESR * 2 vecka #4 veckor
R2 ESR *4 veckor # 8 veckor
R3 ESR * 8 veckor # 16 veckor

R4 ESR * 16 veckor # 32 veckor

R5 DSR *1 år
R6 DSR *2 år
R7 DSR *4 år #8 år
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* inlaga skyldig (Bekännelse + alla detaljer av fel) #Förklarad skyldig
7 Vuxen Provinsiell Rehab

R1 ESR

* 1 år

# 2 år

R2 DSR

* 2 år

# 4 år

R3 Bur PR

* 4 år

# 8 år

R4 2: a chans PR *8 år

# 16 år

R5 Kriminell PR

* 16 år

R6 hardcore PR

* 32 år # 64 år

# 32 år

R7 Domedag PR * 64 år #till döden
Anklagade erkänner sig vara skyldig får totalt 27 år: FRÖKEN R5 Kriminell PR

gäller. Anklagade pleads inte guilty befinns skyldig får totalt 10 år: FRÖKEN R3 Bur
P R gäller.
En Guilty förklaras hans fel att göra, lära sig att be om ursäkt, hur man gottgöra och
bli en användbar medlem av gemenskapen. Inga fler vanära familjen, rehabilitera
och hjälpa andra missriktade själar att göra detsamma! ' RehabPrayer' används varje
morgon av sanerare.

REHAB - Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum Jag ber om
ursäkt för min orätt jag ska gottgöra
Jag lovar att bli en användbar medlem av samhället skall jag inte
längre skäms min familj
Jag strävar efter att rehabilitera mig och alla andra missriktade själar för härligheten
av 1 GOD & den bra av mänskligheten

Denna bön reciteras varje morgon av Rehabilitor.
Avrättning • som straff är inte acceptabelt.

Du skall inte döda !!!
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en Grevskap ger 2 typer av rehabilitering, 'Utbildning Shire Rehab
(ESR) och skyldigheter Shire Rehab' (DSR) . Både rehabilitering tillgodose tre
åldersgrupper, tonårs, juvenil och vuxen. Tonårs (8-14) När 15 överförts till Juvenile
Rehab! Juvenil (SHE 14-17, HE 14-18) när 17+ (HON) 18+ ( HAN) överförd till (PR) Provincial
Rehab! Notera!
Sanerare måste betala för rehabilitering. Tonårs föräldrar betala 100%. Juvenile betala
50%, föräldrarna betalar 50%. Vuxen betala 100%.

Utbildning Shire Rehab ( ESR )
ESR är 1: a på rehabilitering skalan. Det är en icke bur rehab. Den sanerare stannar
hemma under natten (Betalar för rehabilitering) . Utbildningen rehabilitator plockas upp från
hemmet 6 dagar i veckan en timme efter solnedgången (TT) att göra 5 dagar
samhällstjänst en dag utbild- ning. 1 timme före solnedgången (TT) den sanerare tas hem.
Sanerare har varje 2 timmar 10 minuter (Toalett, mat, dryck) ha sönder

Arbetsuppgifter Shire Rehab ( DSR)
Arbetsuppgifter Rehab är tråg utbildning och arbetsuppgifter. Sanerare betala är för rehab. De
uppgifter sanerare plockas upp från hemmet en timme efter soluppgång (TT) , Dag 1 i
veckan. Gör 5 dagars samhällstjänst

+ 1 dag utbildning. På dag 6, 1 timme före solnedgången (TT) den sanerare
tas hem.
En Uppgifter rehabilitator (DR) startar arbetsuppgifter 1 timme efter soluppgången (TT) .

'DR' har varje 2 timmar 10 minuters (Toalett, mat, dryck) ha sönder. DR är begränsad för
natten men går hem för Fun-Day.
(TT) Tids Triangle Depå-Guardians New-Age time-management

Provinsen har 5 typer av bur-rehabilitering: Cage, 2: a chans, Criminal, Hardcore, Domedag
. Det finns separata föreningar för hon och han. Gravida hon har det Nyfödd
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borttagen. Han är som hålla sin penis eller utlösning i en annan HE anus (Homosexuell Raps) eller
munnen (Depraverade, motbjudande, onaturliga)

har sin penis avlägsnas på rumpan.
Provincial sanerare (PR) hålls över natten i en 3m³ kub. En kuber golv, väggar, tak,
består av Cyclone, Brand och hög fuktighet resistenta prefabricerade betongelement med
grått pigment ytfinish. Fronten består av steelbars, en steelbars dörr. Det står en hall. Det
finns inga fönster. Det finns ingen bakvägg på utsidan. Korridoren lamporna släcks vid
solnedgången och vid soluppgången.

Det finns 2 våningssängar flush mot steelbars. Mot bakväggen är ett stål toaletten
utan säte eller lock. En kub är hem för fyra sanerare. SHE måste dusch. HE måste
duscha, raka varje 6 th veckodag. Inga personliga föremål får acceptera en kopia av
'LGM'.
PR inte får betalt. Kan inte ta emot pengar, gåvor eller extramaterial. Det går inte att rösta! Kan inte
väljas!

Bur Provincial Rehab
Ny ankomst måste lämna in sin utrustning, toalettartiklar, smycken och alla andra
personliga saker. Är vikt, dusch, rakning, har tatueringar bort, har 2 spårämnen
implanteras i kroppen. En Tracer innehåller ID-information och är ett kort avstånd
emittern. den 2 nd är en satellit Tracer. Sanerare har sitt namn ersätts med ett nummer.

De får numrerade 'PR' redskap, en kopia av 'Law Giver Manifest'.
De visas sitt hem kub och vånings. Vid dagens slut de introduceras till andra
britsar PR. Vånings mates förklara den dagliga rutinen.

Notera ! PR har inga personliga saker. Kan inte ha fysisk kontakt med besökare eller
ta emot något från dem. Inga kommunikation med utsidan utom med besökare.

Dagliga rutiner 6 dagar i veckan vid soluppgången (TT) en siren vaknar PR. De satte på
sina redskap och skor, gå toalett, tillstånd till de övriga våningskamrater deras brott och alla
tillsammans tillber: ' Rehab Prayer ' .

Cube dörren öppnas, de flyttar till montera området.

De får dagliga ransoner (Mat, dryck) gå vidare till föreningen arbete

15

gemenskap Provins 15.05.2.1 N-At-m
Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara!

1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians
www.universecustodianguardians.org

kapell eller transport. Notera ! blubbery (övervikt) PR får ingen mat
(Tills de har rätt vikt) bara dricka.
PR-arbete från en timme efter soluppgången. Har 3, 10 minuters (Äta, dricka, toalett) raster.
Stanna vid en timme före solnedgången. PR arbetar utanför föreningen tas tillbaka. Efter
arbete de tvätta ansikte och händer, får mellanmål pack och dryck. Gå tillbaka till sin
homecube. Korridoren lamporna gå ut på Sunset (TT) . Notera! Det finns inget ljus i PR hemkub.

dag 7 ( Rolig dag) börjar som de tidigare 6 dagar. PR flytta till sin Group (28) montera
område. Grupp Worship: " daglig bön '. Får morgonen snack pack med dryck, diskutera
'Law Giver Manifest'. mitten av dagen (middag) får lunchpaket med dryck, dyrkan: ' Tack
Prayer '. Lyssna på musik. Ta emot efter lunchtid snack-pack med dryck, gudstjänst: " Tack
Prayer '. Se på film. Då densamma som efter jobbet.

PR skyldigheter! Vara icke-våldsamma, arbeta hårt, tillbedjan dagligen, visa respekt för PR
personal, volontärer och besökare. Ångra! Restaurera!

PR-privilegier. Har 4, 1 timme besök per år. Free Medical .

2:e Chance Provincial Rehab
Samma som 'Cage Pr' + fler restriktioner.
Ny ankomst deras 'heliga äktenskapet' Contract är Companion kontrakt avbryts. All
kommunikation, kontakt med mate, partner barn slut.

dag 7 ( Rolig dag) film ersätts med mediterar, bön.
PR-privilegier. Har 3, 1 timme besök per år. Gratis begränsad (grundläggande)
Medicinsk .

Kriminell Provincial Rehab
Samma som '2 nd Chance PR' + fler restriktioner.
dag 7 ( Rolig dag) musik ersätts med tystnad.
PR-privilegier. Har 2, 1 timme besök per år. endast första hjälpen .
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hardcore Provincial Rehab
Samma som 'Criminal Pr' + fler restriktioner.
Dagliga rutiner 6 dagar i veckan göra extra hårt, smutsigt arbete.

PR-privilegier. Har en, en timme besök per år. bara smärtstillande .

Domedag Provincial Rehab
Samma som 'Hardcore PR' + fler restriktioner.
Dagliga rutiner 6 dagar i veckan gör ohälsosamt, farligt arbete.

PR privilegier. Ingen.
Notera! Fångar som dör under Rehabilitering kremeras. Deras aska sprids över
Krematorium kompost.

Slutet

17

gemenskap Provins 15.05.2.1 N-At-m
Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara!

