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SPRAVEDLNOST
Justice základní lidskou potřebou.

Spravedlnost je základem pro obec fungovat a přežít. Justice musí prokázat pravdu a
napravit "V dvora. Justice začíná s 'YOU'. Musíte být ‚Just‘. Být Jenom je základem, z
něhož ‚spravedlnost‘ stoupá. Být spravedlivý a přijímání spravedlnost je ideální.
Skutečností je, že tam jsou nespravedliví lidé, kteří tvoří ve spravedlnost.

Každý jedinec má morální a občanskou povinnost odstranit v spravedlnosti.

1 Bůh čeká na tu z vás!
SPRAVEDLNOST Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější Universe nejčastěji skromného
věrného depozitní opatrovníka (1 Svatý name) žádá pomoc s tím, že jen
žádá pomoc při odstraňování bezpráví
Žádosti trestání nespravedlnosti nyní i v posmrtném životě Let the
Good daří a zlo svraštit pro slávu 1 GOD a dobro lidstva
Tato modlitba je používán když se setká s nespravedlností nebo spravedlnost je nepřítomný.

Lidé žijí v sociálních skupinách (obce) , Komunity potřebují ‚zákony‘
(Pravidla a regulace) fungovat a přežít. Když se zdá, porušení zákona, ‚pravda‘ je třeba
nalézt. By měla být jejich porušení zákona, ‚odpovědnost‘ je třeba dodržovat.
Odpovědnost může najít vinu a vytvořit ztrátu. Vina vede k povinnému ‚rehabilitace‘.
Ztráta je třeba kompenzovat.

Chcete-li mít spravedlnost je třeba zákony, které jsou vyrobeny podle GovernMENT a obhajuje soudy. Zákony je třeba podávání.

Údajné porušení pravidel jsou vyšetřovány, Marshallovy Úřad (Provincie)
, Údajných porušení předpisů jsou vyšetřovány, úřad šerifa (Hrabství) ,
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Když se věci či události se stalo Justice potřebuje navázat PRAVDU:

1. Co se stalo? >
2. Co způsobilo, že se děje? >
3. Byl lidská neznalost zapojit? >
4. Byl lidská nedbalost zapojit? >
5. Byl člověk zlo zapojit? >
6. Jak dát spravedlnosti prostřednictvím odškodnění a rehabilitace. >

7. Co se můžeme poučit z této události?
Kustod Guardian chtějí skutečnou pravdu našel. To je možné pouze tehdy, když všichni
úředníci soudu (Soudci, stíhání, obrana) nekalé praktiky (team). Sporné spravedlnost není
spravedlnost. Je poškozen, elitářský, že je tam chránit ‚mají příliš mnoho‘ a viny.
Kontradiktorní není o pravdě a spravedlnosti, inocent nebo vinným. Ale vyhrál! Strana s
lepším právník vyhraje bez ohledu na to, zda jsou vinni či nikoliv. Tímto končí! Žádné další
adversarial nespravedlnost.

Po poplatky jsou uloženy: Marshall (Provincie) stanoví datum (90 dní později) když jsou
poplatky slyšet na ‚soud‘. Marshall pak vybere z fondu Barrister, 7 který nekalé najít skutečnou
pravdu. 3 se bude chovat jako rozhodčích, 1 jako zástupce, 1 jako advokát, 1 jako vědecký a
1 jako Enforcer. Poznámka ! Neexistuje žádná porota.

Poté, co jsou stanoveny poplatky: šerif (Hrabství) stanoví datum (30 dní později)

když jsou poplatky slyšet ‚Chambers‘. Šerif pak vybere z fondu právníků, 5 který nekalé
najít skutečnou pravdu. 1 bude působit jako smírčí soudce, 1 as žalobníku, 1 jako průvodci,
1 jako úředník a 1 jako pořizovatel.

soudy existují 2: Zemský Trial-Court (PT-C) a Shire sluchově Chamber (SH-C) , Odvolání jsou
slyšet v obou. Poznámka! Neexistuje žádný občanský soudní spor. Oba soudy zvládnout
‚Odpovědnost a odškodnění‘.

2

Společenství Provincie 15.05.2.1 N-u-m
Zákonodárce Manifest Jak je psáno, že musí být!

1 GOD 1 FAITH 1 Church Vesmír Depozitář Guardians
www.universecustodianguardians.org

Justice je povinné a akumulační vynášení. Povinné Trestání přináší konzistenci
ukládání a vzhled žen a mužů. Zabraňuje poškozený a nebo nekompetentní soudním
úředníkem narušuje ukládání trestů. Akumulační věta zastaví odměňující sériového
zločince a recidivisty.

Trest smrti ( Provedení) Jako trest je proti 1 BŮH a Anti kovových peněz, nepřijatelné. Každá
vláda, která Provede je kriminální policie a je odstraněna. Jejími členy jsou stíháni: SLEČNA
R7
K dispozici jsou 3 věkových skupin (Teenage, Juvenile, pro dospělé) aby zvážila, když
trestů , Prosit ‚Guilty‘ nebo shledán vinným vlivy větu.
Rehabilitace je ‚R‘ hodnocených (MS R1-7) , Hodnocení ‚R‘ v zákoně dárce manifestu platí pro dospělou
osobu prosbě vinný.

Law
Chcete-li mít spravedlnost je třeba zákony, které jsou vyrobeny vládou a potvrzen soudy. Je
tu jen jeden zákon, ‚legislativně Law‘. Legislativně Zákon je založen na „Zákonodárce
manifestu“.

Zákon musí trestat bezpráví, dodržovat pravidla komunity (Rovnost, komunitní
povinnosti, práva Společenství) zdání ‚spravedlivé‘.
Zákony na ochranu slabých a udržet čestný silný! Zákony je třeba zajistit, že komunita
je bezpečná a žije v souladu s životním prostředím.

BAD LAW
BAD zákon je nespravedlivý poškozen zlo. Je to legislativa vládou umožňuje
menšině využít většiny přes parazitní dravý šmelinu a nebo využívání (odtrhávat) , Bad
právo se odmítnut důstojníky soudu a nahrazena parlamentu. Vláda, která zavádí
nebo nechává Bad právo existovat. Je volen ven kanceláře a její členové stíháni: " SLEČNA
R7

Volně držet Pozemek je veřejná půda vyplenili z komunity
korupčním trestním vládou. Tato vláda buď rozdal pozemky (Podřepu)
nebo prodal trestné chamtivých spekulantů. konec Freehold
konfiskace veškerého soukromého vlastněnou půdu. a budovy
bez uvedení odškodnění. stíhat jakýkoli
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organizace nebo jednotlivec šmelina z Freehold, Nemovitost
(Viz řetěz zla) , Shire vlastníkem všech pozemků.

1GOD vytvořil Planeta Země, které mají být použity, a těší stejnou měrou celé lidstvo. Pozemky
a soukromých osob obydlí jsou urážlivé 1GOD. Každý kus nemovitostí na této planetě
nebo jakékoliv jiné místo ve vesmíru patří ke komunitě (Hrabství) pro rovné ku
prospěchu všech. Žádné soukromé pláže, ostrovy, ..

autorských práv Patenty je chamtivý uplatnění duševního vlastnictví. Společenství
dává lidem prostředky a příležitost rozvíjet duševní vlastnictví. Proto měla veškeré
duševní vlastnictví je majetek obce, které mají být používány všechny!
Sobecký použití a kšeftaření z duševního vlastnictví je drancování tak Společenství trestný
čin, které mají být stíhán ' SLEČNA R6 ‘.

Privatizace majetku Společenství: energetik (Elektřiny, plynu
) ; Vodárny (Odsolování, trouby, nádrže, kanalizace) ; Veřejná doprava (Místní a dálkové) ;
nákladní dálkových (Vzduch, moře, země, Space) ; Sdělení (Internet, satelit, televize,
rozhlas, Mail) , Konfiskovat veškeré privatizovaného majetku Společenství, aniž by
kompenzace. Poté jej do cron. Stíhat osoby nebo organizace, těžili z privatizovaného
majetku Společenství SLEČNA R6 ,
Vláda privatizace veřejného majetku je krádež ze spolećenství. členové vlády a vládní
zaměstnanci podílející se na této trestné činnosti je třeba stíhání: SLEČNA R6

Daňová uznatelnost Darování legalizován ‚daňové úniky‘
korupčním vlády. Daňovým únikům je krádež ze Společenství
dobře off! Zrušit daňová uznatelnost darů, vyhýbání se daňovým
povinnostem, daňovým rájem, daňové minimalizace .. Vláda, která
usnadňuje daňově uznatelné Dary se trestní nahrazuje a stíháni: Darovat, protože
vám záleží a rádi
" SLEČNA R6 ‘.
podělili.

CORRUPT LAW Corrupt Law Je nepřijatelné, poškozen nemorální nespravedlivý
zákon. Corrupt Zákon vytváří nespravedlnosti a nerovnosti je třeba odmítnut důstojníky
soudu a nahrazena parlamentu. legislativa antedatování má být přijat, aby všechny stávající
poškozený právo zopakována a povinné vynášení použita.
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Diplomatická imunita Je nepřijatelné, nikdo není mimo odpovědnosti za zločiny
spáchané. Diplomatická imunita umožňuje cizincům páchání trestné činnosti bez
odpovědnosti. Diplomatická imunita je zrušeno a stíhán zločiny.

Double Jeopardy umožňuje trestní jít zdarma bez Rehab.
Někdy nekompetentní stíhání a mazaný obrana výsledek nespravedlnosti a ‚nevinen‘
verdikt. Je-li k dispozici nové důkazy Pro obnovené řízení bude nutné. zásadou
‚dvojitého ohrožení‘ zakazuje tuto výskytu. Dvojitého ohrožení Ends!
Tento princip je poškozený právo. Žádný trestný čin by mělo zůstat nepotrestán. Pokud se objeví nové
důkazy plochy musí být vždy možné nový trestní stíhání, dokud nebude dosažena celková pravda.

Beztrestnost Je nepřijatelné, nikdo se nad trest za zločiny spáchané. Líný, neznalý,
zkorumpovaný Prosecu- ce používá zločince dělat svou práci a odměnou jim s
imunitou.
Imunita z trestního musí být zrušeny a stíhání pokračovat. Lazy poškozen Stíhání je
stíhán a slouží ke stejnému trestu jako zločinec, které používá.

žalobnímu důvodu vyjednávání je nejzkorumpovanější a nečestný formou zákona, končí. Žalobnímu
důvodu vyjednávání je kriminální chování, které se zastaví zločince od získání zasloužené
rehabilitace. Trestní zástupce umožňuje zločinec zvolit menší " SLEČNA R ‘. Zločinec se dobíjí.
Zkorumpované státní zástupce dostane maximum: SLEČNA R7 ,

Promlčení Je nepřijatelné, není tam žádný limit na odpovědnost. Promlčení je
nahrazen stíhání.
Nikdy nemůže být lhůta na odpovědnost.
Profesionální, Náboženské Privilege brání zjištění pravdy. Lékaři,
kněží, právníci, Reportéři, tvrdí soukromí klienta, že nebude
odpovídat na otázky u soudu. Tyto výsady END. Tak, aby
nezasahovala do hledání pravdy. Svědci, kteří odmítají odpovědět
jsou v klecích, dokud odpověď (No profesní, náboženské tajemství
osvobození) , 1 GOD praktiky odpovědnost.

1GOD je
Justice
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SOUDY
Účelem soudů je vytvořit ‚Vina‘ nebo ‚Absence viny‘ za údajné porušení pravidel (Provincial
Law) nebo nařízení (Shire Law)
Tento nástroj používá ke stanovení, jestli došlo k jinému porušení, je vytvořit Pravdu
Pravdou je nalezen tajné dohody není kontradiktorní.

‚Pravda‘ musí být stanovena bez ohledu na jakýkoli prosit. Prosbě vinný nebrání zjištění
‚pravda‘. Obviněný musí odpovědět na všechny quest- ionty. Odmítnutí odpovědi přináší na
" SLEČNA R7 "Bez možnosti odvolání. Svědci, kteří odmítají odpovědět jsou v klecích,
dokud odpověď

(Neexistuje žádný profesionální či náboženskou osvobození důvěrnost) , Usilovat o ‚Pravda‘
souvislé, aby se ujistil, že žádný jiný vinen. Křivé svědectví: " SLEČNA R3 ‘.

soudy existují 2: Zemský Trial-Court (PT-C) a Shire sluchově Chamber (SH-C) , Odvolání jsou
slyšet v obou. Poznámka! Neexistuje žádný občanský soudní spor. Oba soudy zvládnout
‚Odpovědnost a odškodnění‘.
Soudy jsou otevřené od 1 hodiny po východu slunce až 1 hodinu před západem slunce, 6 dní v týdnu. Neexistují
žádné poroty. Odvolání se konají ve stejném soudu.

Všechny ‚PT-C‘ Soudní úředníci jsou dodávány v Marshall úřadu z číslované poolu
‚Barrister‘. Úředníci komora all ‚SH-c‘ jsou dodávány Šerifové Úřad z číslované poolu
‚právníků‘.
Zkušební modlitba je předneseno na začátku každého pokusu:

TRIAL - Modlitba
Milý 1 GOD , my důstojníci soudu požádat o vedení Budeme usilovat o to,
najít pravdu Nenecháme strach nebo zvýhodnit poškozen nás Budeme
rozdávat povinné Věty

Budeme chránit spravedlnost od špatný, zkažený, Slevové zákonů! Naší
snahou je rehabilitovat všechny zavádějící duše ke slávě 1 GOD a dobro
lidstva
Tato modlitba je přednesl na začátku hlavního líčení.

PT-C ' Zemský Trial-Court‘snaží Pouzdra, že pokud‚‘je stanovena‚Vina MS R‘se podává
v zemském rehabilitaci. K dispozici je 7 Soudní úředníci, 3 Soudci, státní zástupce,
advokát, výzkumník a Enforcer.
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Soudci, státní zástupce, advokát dohodnou (spolupracovat) najít
‚pravda‘, zavést ‚Vina‘ nebo absence viny‘. Výzkumník sestavuje
všechny důkazy. Enforcer zajišťuje soud, nastaví důkazy displeje,
zajišťuje ‚Obviněný‘ a objeví se svědky.

Poté, co se nalézá ‚Pravda‘ Oběti učinit prohlášení, která obsahuje žádost o
kompenzace. Soudci pak do důchodu po dobu 1 hodiny na přípravu spravedlnost. Soudci
rozhodnou samostatně většinou 2 ‚Verdikt‘ a ‚kompenzace‘. Odvolání oběti (Kompenzace)
a obvinil
(Výrok) mají být podány během 7 týdnů. Odvolání se konají ve stejném soudu s
různými soudců.
SH-C: ' Shire sluchu-Chamber‘snaží Pouzdra, že pokud‚‘je
stanovena‚Vina MS-R‘je podávána Shire Rehab.
K dispozici je 5 Soudní úředníci, smírčí soudce, žalobce, Průvodce

, Clerk a pořizovatel. Soudce, žalobce a průvodce dohodnou (spolupracovat)
najít ‚pravda‘, vytvořit ‚Vina

nebo ‚Absence viny‘. Úředník sestavuje všechny důkazy. Enforcer zajišťuje soud,
nastaví důkazy displeje, zajišťuje ‚Obviněný‘ a objeví se svědky.

Poté, co se nalézá ‚Pravda‘ Oběti učinit prohlášení, která obsahuje žádost o
kompenzace. Magistrát pak odejde 1/2 hodiny na přípravu spravedlnost, ‚verdikt‘ a
‚kompenzace‘. Odvolání podle Obviněný
(Výrok) a oběti (Kompenzace) je třeba podat ve lhůtě 3 týdnů. Odvolání se konají ve
stejném soudu. Ale jiný soudce.
Výzkum vesmíru a kolonizace potřebují
pravidla (zákony) Prostorově Exploration
Court (S> XC) ,
S> XC rozsudky jsou závazné pro všechny
provincie !!! (Viz prostor zákon)

Vnitřní prostor Zákony (1) obstarávat prostoru Země a Země Měsíc. Outer Space Zákony (2) obstarávat
pro Planet Exploration & kolonizovat. Vesmírné zákony jsou rozhodovány, spravuje a vymáhá S>
XC.

Tento soud má 7 soudců (1 z každé provincii) , Rozsudek je tajným hlasováním a
většinou hlasů. Minimální většina 4.
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Poznámka! Nespravedlivé, zkorumpované nepřátelský systém Court se nahrazuje tímto: ‚Pouze‘ Fair,
tajné dohody soudní systém, který zavádí PRAVDA!

Trestání
Justice je povinné Trestání akumulační, které nejdou po sobě. Povinné
Trestání přináší konzistenci ukládání a vzhled žen a mužů.
Zabraňuje zkorumpované a neschopné soudním úředníkem
narušuje ukládání trestů. MS končí poškozený, bezdůvodné
‚sleva trestní sazbou‘ (Podmíněný trest, No Conviction
zaznamenal, Early uvolňováním Parole, Pardon ..) ,

Děláte zločinu !!! >>> Děláte TIME !!!
Serial Criminal by neměl být odměněn. Multi Guilty najde Crimi- NAL by neměl být
odměněn za sebou porci vět (Disable počet Trestání) , Non po sobě výkon trestu je
spravedlnost.
akumulační Trestání Používá se pro opakované ‚pachatelů‘. Recidivisté se nenaučili od
jejich předchozí rehabilitace. Proto měla nutné zopakovat rehabilitace. Historie a
současnost vynášení se spojí, vzhledem k tomu, celkovou dobu rehabilitace.

Srovnání Trestání za ‚Trestní ( A) '
guilty nálezy

zkažený

SPRAVEDLNOST

1. přestupek: 7 + 7 + 7 let 7 let (Po sobě)

21 let

Podmínečně propuštěn po 3 letech

sloužil 3 roky

sloužil 21 let

Re-uráží: 7 + 7 let Past trestný

7 let (Po sobě)

čin: 7 + 7 + 7 y'S

0 let (V minulosti ignorována)

14 let +
21years =

Podmínečně propuštěn po 3 letech

sloužil 3 roky
Celkem za všechny přestupky

sloužil 35 let

6 let posměšný Justice 35 let Justice '

Trest smrti ( Provedení) Jako trest je proti 1 GOD
a Anti kovových peněz, nepřijatelné. Každá vláda, která
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vykoná je trestní isremoved a její členové stíháni: SLEČNA R7

Základy!
Obviněný nalezeno ‚Guilty‘ je zločinec. Každý přesvědčení má povinný trest. T Zde
není žádný důvod opravného vyjednávání. Žádné snížení ve větné, imunity nebo
trestu suspenze.
Multi Guilty zjistí, Sentence pro každou provinilého nález se sčítají, celkem. Že celkový
výsledek je třeba sloužil non po sobě v plné výši. Žádné slevy trestů pro sériovou
zločince.

Recidivisté se nenaučili od jejich předchozí Rehab. Proto měla muset předělat
rehabilitace. Minulost a současnost vynášení se spojí, vzhledem k celkové akumulační
větu, která se podává v plné výši.
No Předčasné propuštění, Parole, Pardon ...

K dispozici jsou 3 věkových skupin (Teenage, Juvenile, pro dospělé) aby zvážila, když
trestů , Prosit ‚Guilty‘ nebo shledán vinným vlivy větu.
Rehabilitace je ‚R‘ hodnocených (MS R1-7) , Hodnocení R v zákoně dárce manifestu platí pro dospělou
osobu prosbě vinný.

Celkové Sentence rozhoduje, který je aplikován rehabilitace. Dospělý přiznává, že
3krát ‚R4‘ (3 ● 7 = 21 let) 21 let: ' trestní Rehab ‘.

sleva Trestání
sleva Trestání je poškozen, nespravedlivý to je zrušeno. legislativa antedatování má
být přijat, aby všechny existující sleva věty opětovně odsouzen. Sleva Trestání musí
být nahrazen: SLEČNA / R1-7

Servírovací Věty postupně: Trestní je odměněn za to, že seriál kriminální s jeho trest
snížen. Tímto končí!
Minulé Věty jsou ignorovány Při vynášení. Ignorování zločinec, který se nepoučila z
minulých rehabilitace je nečestné nespravedlivé. Končí to!

Podmíněný trest? Zločinec je shledán vinným, dostane jeho trest pozastavena a jede
zdarma. Tento druh trestu je trestné, plýtvání, doba výkonu soudu a práva. Končí to!
Soudní úředník, který rozdává trestů je odstraněn: SLEČNA R7
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Parole a Early Release "! Jsou zkorumpovaní a nespravedlivý. Oba konce. Členové
Parole desky jsou stíhány, SLEČNA R7
Guilty Guilty ale ne zločinec je shledán vinným, ale jeho vina není zaznamenán a jde
zdarma. SHE je brutálně, HE je shledán vinným, ale jeho vinným nález je ignorován, takže to
nebude zasahovat do jeho postavení celebrity a on může podepsat Million $ rozhlasové
smlouvy. Tímto končí! Soudní úředník, který rozdává Guilty Guilty ale ne Věty get: SLEČNA R7

povinné trestů odpovědný fair SPRAVEDLNOST

Justice potřeba to Court Media.
Lidé mají právo, je třeba vidět, slyšet všechny části dvora. Jak to
funguje. Soudem nemá být použita pro propagandy, zábavu,
public relations nebo jako mediální cirkus. Neexistuje žádná videa
nálepku soudu. Používají diskrétní Bezpečnostní kamery.
Pokrývající plochu není dovoleno. SLEČNA R3

Neexistuje žádná media video nálepku soudu. Umožnění mediální kamery u soudu
obrátí soud do zábavy. Když čelí kamery soudce, soudce, státní zástupce, obrany (Barrister,
advokát) , Obviněných a svědků se chovají jiná, než kdyby jejich nebyly žádné kamery.
Lidé nebudou jednat a chovat se přirozeně. Pod výtěžek čtení řeči těla, výraz tváře,
tón hlasu a používání jazyka. Lidé by také oblékat jiný vytvořit nepřirozený obraz.

Narušila integritu soudního řízení a proměnili je v divadle. Nespravedlivý!
Nepřijatelné.
před Trial
reporting média před Trial je omezen na jméno obviněného, který Court & datum Trial. Jakákoliv
jiná reporting (Poplatky, jména svědků, soudní úředníci, názory, komentáře ...) je pohrdání
soudem: " SLEČNA R3 '

během Trial
Tam je zákaz Media na hlášení v průběhu soudního řízení. Zákaz Media lámání
je v pohrdání soudem: ' SLEČNA R3 '
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Po zkušební závěru
Media dává ' Detail Trial Report‘ Po zkušebním závěr: Který byl obviněn (Obraz,
adresa, zaměstnavatel, rodiče) ? Co kde náboje? Soudní úředníci .. Verdict, uvažování
a rehabilitace, kompenzační pokud existuje. Média by měla zaujímat stanovisko a
komentář.
Poznámka ! Soudce (Smírčí soudce) nemůže (vůbec) potlačit podrobnějšími údaji podle média z
jakéhokoli důvodu (National Security, Privacy, Corrupt Law ..) ,

Odvolání

Poté, co bylo odvolání podáno. reporting média před soudem v průběhu pokusu a
po pravidla Trial platit.

Svoboda zpráv Detail Trial je posvátný!
Potlačení pořadí znamená chránit jen ‚Guilty‘. jejich ochrany je hrozbou pro
Společenství. Komunita mají právo vědět ‚Guilty'S (Obraz, adresa, zaměstnavatel,
rodiče) 'A oběť (Y) detaily. Výsledkem odvolání a uvažování ( 'Detail Trial Report') ,
Jakékoli popírání
(Soudce Suppression pořadí po senátu) této aktivity get SLEČNA R7 '
Poznámka ! Obec má právo znát informace za ‚vinen je. Pomáhá obec chránit před
zlem, kriminalitě .. Komunita mají právo vědět ‚oběť (Y) "detaily. To umožňuje
společenství, aby v co největší míře pomoc.

Kterýkoli soudce, soudce vydáním potlačení pořadí po líčení, odvolání se odstraní ze
soudnictví. Jejich profesionální pověření jsou zrušeny, je stíhán " SLEČNA R7 ‘.

Poznámka ! Jakékoli Guilty chráněno potlačení pořadí spáchání trestného činu (Y) , Kterýkoli
soudce, soudce, který vydal toto potlačení pořadí je vinen sdružení (Bytí hrozba pro
společnost) , Jejich profesionální pověření jsou zrušeny, je stíhán ' SLEČNA R7 ' ,

Jakákoli oběť chráněno potlačení pořadí. Nedostávají potřebné pomoci. Kterýkoli
soudce, soudce, který vydal toto potlačení rozkaz je vinen zanedbání povinnosti
člena komunity. Jejich profesionální pověření jsou zrušeny, je stíhán ' SLEČNA R7 ' ,
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REHABILITACE
Rehabilitační spravuje Marshalls, šerifové. Rehabilitace se týká vzdělání, záchvaty
aktiv a umístění do klece. Rehabilitace potrestá viníky a chrání Společenství! Je to jen
forma punish- MENT. Chrání komunity a pomáhá Guilty stát užitečnými členy komunity.

Rehabilitace má 7 stupňů R 1-7 , Jejich jsou 2 druhy rehabilitace, Shire a provinciálem. Který
z těch 2 se vztahují závisí na věku, MS R1-7 třídy. K dispozici jsou 3 věkové skupiny,
dospívání (8-14) juvenilní (14 až 17 SHE, 14-18 HE) a pro dospělé (SHE 17+, HE 18+) Děti
do 8 let nejsou trestně stíháni. Rodiče a pedagogové se s nimi vypořádat.

* prosbě vinný (Zpověď + všechny detaily křivd) #Shledán vinným
A Hrabství nabízí 2 druhy rehabilitace, ‚Education Shire Rehab
( ESR ) a povinnosti Shire Rehab‘ (DSR) , 7 Teenage (8-14)
Hrabství Léčebna

R1 ESR *1 týden #2 týdny
R2 ESR *2 týdny #4 týdny
R3 ESR *4 týdny # 8 týdnů
R4 ESR * 8 týdnů # 16 týdnů
R5 ESR * 16 týdnů # 32 týdnů
R6 DSR *1 rok

# 2 roky

R7 DSR *2 roky #4 roky Když 15 převedena na mladistvé Rehab!
7 Juvenile (14 až 17 SHE, 14-18 HE) Hrabství Léčebna

R1 ESR * 2 týdny #4 týdny
R2 ESR *4 týdny # 8 týdnů
R3 ESR * 8 týdnů # 16 týdnů
R4 ESR * 16 týdnů # 32 týdnů
R5 DSR *1 rok
R6 DSR *2 roky
R7 DSR *4 roky #8 let
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* prosbě vinný (Zpověď + všechny detaily křivd) #Shledán vinným
7 dospělých provinciální Léčebna

R1 ESR

* 1 rok

# 2 roky

R2 DSR

* 2 roky

# 4 roky

R3 Klec PR

* 4 roky

# 8 let

R4 2. šance PR *8 let

# 16 let

R5 Zločinec PR

* 16 let

R6 hardcore PR

* 32 let # 64 let

# 32 let

R7 Soudný den PR * 64 let #until smrti
Obvinila doznal dostane celkem 27 let: SLEČNA R5 Zločinec PR
platí. Obvinila prosí nevinen shledán vinným dostane celkem 10 let: SLEČNA R3 Klec
P R platí.
Provinilé vysvětluje jeho špatné dělat, učil se omluvit, jak napravit a stát se
užitečným členem Společenství. Žádné další disgracing rodinu, rehabilitaci a
pomáhat dalším zavádějící duše, aby učinily totéž! ' RehabPrayer‘ Používá se každé
ráno od Rehabilitator.

LÉČEBNA - Modlitba
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru Omlouvám se za mé
provinění budu napravit
Slibuji, že budu stát užitečným členem komunity I nebudou více
ostuda svou rodinu
I snažit rehabilitovat sebe & všechny ostatní zavádějící duše ke slávě 1 GOD &
dobro lidstva
Tato modlitba je předneseno každé ráno Rehabilitor.

Provedení • jako trest není přijatelné.

Nezabiješ !!!
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A Hrabství nabízí 2 druhy rehabilitace, ‚Education Shire Rehab
(ESR) a povinnosti Shire Rehab‘ (DSR) , Oba rehabilitace obstarávat pro věkové skupiny 3,
dospívání, mladistvých a dospělých. Dospívající (8-14) Když 15 převedena na mladistvé Rehab!
mladistvý (SHE 14-17, 14-18 HE) když 17+ (ONA) 18+ ( ON) převedeno do (PR) Provincial Rehab! Poznámka!

Rehabilitator musí platit pro rehabilitaci. Dospívající rodiče zaplatí 100%. Juvenilní platí
50%, rodiče zaplatí 50%. Dospělý zaplatí 100%.

Education Shire Rehab ( ESR )
ESR je první na rehabilitace měřítku. Jedná se o non klec rehabilitace. Rehabilitator
zůstane doma přes noc (Platí pro rehabilitaci) , Školský Rehabilitator se zvedl z domova 6
dní v týdnu 1 hodinu po západu slunce (TT) dělat 5 dnů veřejně prospěšných prací +1
den Ïeny. 1 hodinu před Sunset (TT) Rehabilitator se odebrali do svých domovů.
Rehabilitator má každé 2 hodiny 10 minut (WC, jídlo, pití) přestávka

Cla Shire Rehab ( DSR)
Cla Rehab je koryto vzdělání a povinnosti. Rehabilitator platit pro rehabilitaci. Cla
Rehabilitator se zvedl z domova 1 hodinu po východu slunce (TT) , 1. den v týdnu.
Dělat 5 dní veřejně prospěšných prací
+ 1 den výuky. 6. den, 1 hodinu před Sunset (TT) Rehabilitator se odebrali do
svých domovů.
Povinnosti Rehabilitator (DR) Začíná cel 1 hodina po východu slunce (TT) ,

‚DR‘ má každé 2 hodiny 10 minut (WC, jídlo, pití) přestávka. DR je omezen na noc,
ale jde domů for fun-den.
(TT) Time-Triangle Depozitní-Guardians New-Age time-management

Provincie poskytuje 5 typů kleci-rehabilitace: Cage, druhá šance, trestní, Hardcore, Soudný
den , K dispozici jsou samostatné sloučeniny pro on a ona. Těhotná Ona je tam
narodilo
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odvezen. Je to, že držet svůj penis nebo ejakulátu do jiného, že je řiť (Homosexuál
řepkový) nebo úst (Zkažený, nechutné, nepřirozené)
mají jejich penis odstraněny na zádi.
Provincial Rehabilitator (PR) se udržují přes noc v 3m³ krychle. Kóje podlaha, stěny, strop,
se skládají z Cyclone, ohně a vysoké vlhkosti vzduchu prefabrikovaných betonových panelů
s šedým pigmentu povrchovou úpravou. Přední sestává z steelbars, na steelbars dveře. Je
čelí chodby. Neexistují žádná okna. Neexistuje žádný zadní stěnu ven. Chodba zhasnou při
západu slunce a při východu slunce.

K dispozici jsou 2 bunkbeds flush proti steelbars. Proti zadní stěně je 1 ocelový
záchod bez sedla nebo víka. Krychle je domovem 4 Rehabilitator. Musela sprcha.
Musel Sprcha, holit každý 6 th den v týdnu. Žádné osobní předměty jsou povoleny
přijmout pro kopii ‚LGM‘.
PR nedostanou zaplaceno. Nemůže přijímat peníze, dárky nebo bonusy. Nelze volit! Nemůže být
zvolen!

Klec Provincial Rehab
Nový přírůstek musí odevzdat svou výstroj, toaletní potřeby, šperky a všechny další
osobní věci. Jsou hmotnost, sprcha, holení, mají tetování odstraněny, mají 2 stopovací
látky implantované v jejich těle. 1 Tracer obsahuje identifikační informace, a je krátká
vzdálenost zářič. je 2 nd Je Satellite Tracer. Rehabilitator již jejich název nahrazen řadou.

Dostávají očíslované ‚PR‘ gear, kopie ‚Právo dárce manifestu‘.
Jsou uvedeny jejich domovské kostku a palandu. Na konci dne se seznámí s dalšími
palandy PR. Patrové kamarádi vysvětlit každodenní rutinu.

Poznámka ! PR nemají žádné osobní věci. Nemůže mít fyzický kontakt s návštěvníky
nebo přijímat cokoliv z nich. Žádná komunikace s vnější s výjimkou s návštěvníkem.

Každodenním životě 6 dní v týdnu na Východ (TT) siréna probouzí PR. Dali na jejich
zařízení a obuvi, jít WC, stav k dalším patrovou kamarády jejich zločinů a všichni
společně uctívají: ' Rehab Prayer ' ,
Cube otevře dveře, se stěhují do této oblasti shromáždit.

Dostávají denní dávky (jídlo pití) přejít na sloučeninu práci
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kaple nebo doprava. Poznámka ! Blubbery (nadváha) PR dostat žádné jídlo

(Dokud nebudou mít správnou hmotnost) jen pít.

PR práce od 1 hodiny po východu slunce. Have 3, 10 minuty (Jíst, pít, WC) přestávky. Zastaví
na 1 hodinu před západem slunce. PR pracuje mimo sloučeniny jsou vzaty zpět. Po práci se
umyjí ruce a obličej, obdrží občerstvení balení a pití. Vrať se do svého homecube. Chodba
světla zhasnou při západu slunce (TT) , Poznámka! Existují v PR Domů- krychli žádná světla.

7. den ( Zábavný den) začíná v posledních 6 dnů. PR přemístí do skupiny (28) sestavit plochu. Skupina
Uctívání: ' Daily Prayer ‘. Přijímat dopolední svačinu balíček s nápojem, diskutovat dále jen
‚zákon dárce manifestu‘. Mid den (poledne) obdrží obědový balíček s pitím, uctívání: ' Děkovné
modlitby ‘. Poslouchat hudbu. Obdrží po poledním občerstvením-pack s pitím, uctívání ' Děkovné
modlitby ‘. Sledovat film. Pak stejná jako po práci.

Povinnosti PR! Být nenásilné, tvrdě pracovat, uctívání denně, ukázat respekt PR
zaměstnance, dobrovolníky a návštěvníky. Litovat! Rehabilitovat!

PR-privilegia. Mají 4, 1 hodina návštěv ročně. Free Medical ,

2. Možnost Provincial Rehab
Stejně jako ‚Cage PR‘ + další omezení.
Nový přírůstek Jejich ‚Svaté manželství‘ Smlouva, Doprovod smlouva zrušena. Veškerá
komunikace, kontakt s kolegou, partnerské děti skončí.

7. den ( Zábavný den) Film je nahrazen meditaci, modlitbu.
PR-privilegia. Mají 3, 1 hodina návštěv ročně. bez omezen (nezbytný)
Lékařský ,

Zločinec Provincial Rehab
Stejně jako ‚2 nd Chance PR‘+ další omezení.
7. den ( Zábavný den) hudba je nahrazena tichem.
PR-privilegia. Mají 2, 1 hodina návštěv ročně. Pouze první pomoc ,
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hardcore Provincial Rehab
Stejně jako ‚trestní PR‘ + další omezení.
Každodenním životě 6 dní v týdnu dělat extra tvrdý, špinavou práci.
PR-privilegia. Mají 1, 1 hodina návštěvu ročně. pouze léky proti bolesti ,

Soudný den Provincial Rehab
Stejně jako ‚Hardcore PR‘ + další omezení.
Každodenním životě 6 dní v týdnu dělat nezdravý, nebezpečnou práci.

PR privilegia. Žádný.
Poznámka! Vězni, kteří zemřou během Rehabilitace jsou zpopelněno. Jejich popel jsou
rozloženy do krematoria kompostu.

Konec
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