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Xustiza
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.

1 DEUS está esperando aquí dende TI!

XUSTIZA Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O
teu máis humilde gardián fiel gardián (1st nome) Solicita
axuda para ser Xusto
Solicita axuda para eliminar Injustice
Solicita que se castigue a inxustiza agora e no máis alá. Que
o bo prospere e que o mal se reduza

Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade

Esta oración úsase cando se atopa inxustiza ou ausencia de xustiza.
Evil Anti 1 inxustiza de Deus!
O sistema adversario (malo, corrupto, criminal, inmoral, inxusto, inxusto) é
elitista. O enfoque contradictorio consiste en gañar a calquera prezo(malo,
corrupto, criminal, inmoral, inxusto, inxusto). Gaña o equipo xurídico co mellor
negociador e con máis recursos, fondos e gañadores. ¡Ignorando, a verdade, a
culpa!Este sistema xurídico é favorecido por tiranos hereditarios,
monárquicos, tiranos políticos, aproveitadores depredadores parasitos, ricos,
ricos, criminais. O de moito vai gratis! Os non teñen o suficiente para ir á
prisión.
O sistema contradictorio, de enfoque, remata! Todos os implicados son
responsables. A rendición de contas está actualizada.
A xente vive en grupos sociais (comunidades). As comunidades precisan "leis"

(Normas e regulamentos) para funcionar e sobrevivir. Cando aparece
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hai que atopar un incumprimento da lei, "Verdade". Se se trata dun incumprimento
da lei, cómpre seguir a "rendición de contas". A rendición de contas pode atopar
culpa e establecer perdas.A culpa leva á "rehabilitación" obrigatoria. A perda
compénsase.

Para ter xustiza necesitas leis, feitas polo goberno e
confirmadas polos tribunais. As leis precisan administrarse.
O suposto incumprimento das regras é investigado pola Oficina de
Marshall (Provincia). Os supostos incumprimentos dos regulamentos son
investigados pola Oficina dos Sheriffs(Comarca).

Cando suceden cousas ou eventos, a xustiza é establecer a verdade:

1. Que pasou? >
2. Que causou o acontecemento? >
3. Estaba implicada a ignorancia humana? >

4. Estivo implicada a neglixencia humana? >
5. Estivo implicado o mal humano? >

6. Como dar xustiza mediante indemnizacións e rehabilitación. >

7. Que leccións se poden aprender con isto?
Custodian Guardian quere a verdade real atopada. Isto só é posible
cando todos os axentes dun xulgado (xuíces, acusación, defensa) colude
(equipo). A xustiza contraria non é xustiza. É corrupto, elitista, está aí para
protexer aos que "teñen demasiado" e aos culpables.
O adversario non se trata de verdade ou xustiza, inocente ou culpable. Pero,
gañando! O bando co mellor avogado gaña independentemente de se son
culpables ou non.Isto remata! Xa non hai inxustiza contraria.
Despois cargos están colocados: O Marshall (Provincia) establece unha data (90 días
despois) cando os cargos son escoitados no "Tribunal". O Marshall selecciona entón
entre a piscina de Barrister, 7 que colaboran para atopar a verdade verdadeira. 3
actuarán como xuíces, 1 como fiscal, 1 como avogado, 1 como investigador e 1 como
executor.Nota ! Non hai xurado.
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Despois de poñer os cargos: O Sheriff (Comarca) establece unha data (30 días despois)
cando as acusacións son escoitadas en "Chambers". O xerife selecciona entón entre o
grupo de avogados, 5 que colaboran para atopar a verdade real. 1 actuará como
maxistrado, 1 como acusador, 1 como guía, 1 como secretario e 1 como procurador.

Xulgados hai 2: Xulgado de xuízo provincial (PTC) e a Cámara de Audiencias
Shire (SHC). Os dous escóitanse os chamamentos. Nota! Non hai litixios civís.
Ambos os tribunais manexan "Responsabilidade e compensación".

A xustiza é obrigatoria e acumulativa. A sentenza obrigatoria trae
consistencia na sentenza e a aparencia de igualdade. Evita que o
axente corrupto ou incompetente do xulgado interfira na
sentenza. A sentenza acumulativa deixa de premiar aos
delincuentes en serie e aos reincidentes.
Pena de morte (Execución) como o Castigo é Anti 1 DEUS e Anti Specie,
inaceptable. Calquera goberno que execute é criminal e é eliminado. Os
seus membros son procesados:SEÑORITA R7
Hai 3 grupos de idade (Adolescente, xuvenil, adulto) a ter en conta ao
sentenciar. A declaración "culpable" ou culpable atopada inflúe na frase.
A rehabilitación está clasificada como "R" (MS R1-7). A cualificación "R" do Manifesto Law Giver
aplícase a adultos que se declaran culpables.

LEIS
Para ter xustiza necesitas leis, feitas polo goberno e confirmadas
polos tribunais. Só hai 1 lei, "Lei lexislada". A lei lexislada baséase no
"Manifesto de quen dá a lei". Nota! Non hai precedentes. As
decisións anteriores dos tribunais son ignoradas.
A lei, debe castigar a inxustiza, defender as normas da comunidade (igualdade,
deberes comunitarios, dereitos comunitarios) dar a aparencia de "Fair".
As leis son para protexer aos débiles e manter honestos aos poderosos. As leis
aseguran que unha comunidade está segura e vive en "harmonía" consigo
mesma co hábitat local e cun maior ambiente.

MALA LEI
Mala lei é inxusto, corrupto, malvado. É unha lexislación do goberno que
permite que unha minoría poida aproveitarse da maioría a través de
aproveitamentos e depredadores parasitarios (arrincando). Os oficiais do
xulgado rexeitan a mala lei e substitúena o parlamento. Goberno que
establece ou deixa existir a mala lei. É votado fóra do cargo, os seus membros
procesados:SEÑORITA R7
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Libre a terra é unha terra pública saqueada dunha
comunidade por un goberno criminal corrupto. Este goberno
ou regalou terras (en cuclillas) ou vendérono a criminales
ganadores de ganancias (promotores, especuladores de terras)
. Freehold Ends! Confiscar todos os terreos e edificios de
propiedade privada sen dar compensación.
Perseguir a calquera organización ou lucro individual por parte de Freehold, Real
Estate (ver Cadea do Mal). Shire é dono de toda a terra.
1 DEUS creou o planeta Terra para ser usado e disfrutado por igual por toda a
humanidade. A terra en liberdade e as vivendas de propiedade privada son
insultantes 1 DEUS. Todos os bens inmobles deste planeta ou de calquera outro
lugar do Universo pertencen á comunidade (Comarca) para o mesmo beneficio de
todos. Non hai praias privadas, illas, lagos, ríos, ..
Patentes de dereitos de autor é a codiciosa aplicación de
Propiedade Intelectual. Unha comunidade dá ás persoas
medios e oportunidade para desenvolver a propiedade intelectual. Polo tanto, toda
propiedade intelectual é propiedade da comunidade que todos deben usar!
O uso egoísta e o aproveitamento da propiedade intelectual saquean a unha
comunidade un delito que debe ser procesado:SEÑORITA R6'.

Privatización de bens comunitarios. Utilidades: enerxía(Electricidade Gas
) , Auga (Desalinización, canos, encoros, alcantarillado); Transporte público
(local e de longa distancia), Transporte a longo prazo (Aire, Mar, Terra,
Espazo); Comunicación(Internet, satélite, televisión, radio, correo).
Confiscar todos os activos da comunidade privatizados sen dar compensación.
Despois convérteos en CROn. Perseguir a unha persoa ou organización que se
lucre cos activos da comunidade privatizados,SEÑORITA R6. A privatización do
goberno de activos públicos está roubando á comunidade. ¡Substitúese! Os
seus membros e empregados do goberno que participan
este crime, obtén: SEÑORITA R6

Deducibilidade fiscal doazón está legalizado como "evasión
fiscal" por parte dun goberno corrupto. A evasión fiscal está
roubando a unha comunidade benestar. Cancelar donativos de
deducibilidade fiscal, evasión fiscal, paraíso fiscal, minimización
de impostos.Substitúese o goberno que facilita as doazóns
deducibles de impostos + SEÑORITA R6

Doa porque
importa e
gústame compartir.

LEI DA CORRUPCIÓN

Lei corrupta é inaceptable corrupta lei inmoral inxusta. Corrupto
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a lei crea inxustiza e desigualdade. Será rexeitada polos oficiais do tribunal e
substituída polo parlamento. A lexislación sobre actualización de datos está
promulgada para que se reintente toda a lei corrupta existente e se aplique a
sentenza obrigatoria.

Inmunidade diplomática é inaceptable que ninguén estea máis alá da rendición
de contas polos delitos cometidos. A inmunidade diplomática permite aos
estranxeiros cometer crimes sen responsabilidade. Revócase a inmunidade
diplomática e perséguense os delitos.

Double Jeopardy permite que un criminal saia libre sen rehabilitación. Ás
veces, un procesamento incompetente e unha astuta defensa resultan na
inxustiza un veredicto "Non culpable" para un culpable. Cando hai novas
probas, faise necesario un novo xuízo. O principio "Double Jeopardy" prohibe
que isto ocorra. Double Jeopardy Ends! Os culpables reinténtanse.

Este principio é a lei corrupta. Ningún delito debe quedar impune. Se
xorden novas probas, sempre debe haber novas acusacións posibles
ata lograr a Verdade total.
Inmunidade contra o procesamento é inaceptable que ninguén estea por encima
do castigo polos delitos cometidos. O procesamento preguiceiro, ignorante e
corrupto usa os criminais para facer o seu traballo e recompénsalles con
inmunidade. Revócase a inmunidade dun criminal, prosegue o proceso. Perezoso
procesamento de corruptos é procesado, cumpra a mesma pena que o criminal que
usaron.

Negociación de motivos a forma de lei máis corrupta e deshonesta, acaba!
A negociación de alegacións é un comportamento delituoso que impide que un
delincuente poida recibir unha merecida rehabilitación. Un fiscal corrupto permite
que un criminal elixa un menorSEÑORITA R'. Criminal recárgase. O Fiscal Corrupto
obtén o máximo:SEÑORITA R7.

Estatuto de limitacións é inaceptable non hai límite na rendición de contas.
O Estatuto de limitacións substitúese polo procesamento. Nunca pode haber
un límite de tempo na responsabilidade.
Profesional, O privilexio relixioso impide atopar a verdade. Médicos,
sacerdotes, avogados, reporteiros, reclamando a privacidade do
cliente para non responder as preguntas no xulgado.
Estes privilexios rematan. Así que non interferir na procura da
verdade. As testemuñas que se negan a responder están engaioladas
ata que responden(sen exención de confidencialidade relixiosa
profesional). 1 DEUS practica a rendición de contas.
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1 DEUS
Xustiza

Día do xuízo > Escalas de pureza (Desprazamento

7) Revive Oracións Nota! Unha persoa non pode
mentir, burlarse ou adormecerse1 DEUS.

Xulgados
O propósito dos tribunais é establecer "culpa" ou "ausencia de culpa" por
supostas infraccións ás regras (Lei provincial) ou Normativa (Lei Shire

). A ferramenta empregada para establecer, se houbese incumprimentos, é establecer a
verdade. A verdade atópase por connivencia e non contraditoria.

Cando suceden cousas ou eventos, os tribunais establecen a verdade:

1. Que pasou? >
2. Que causou o acontecemento? >
3. Estaba implicada a ignorancia humana? >

4. Estivo implicada a neglixencia humana? >
5. Estivo implicado o mal humano? >

6. Como dar xustiza mediante indemnizacións e rehabilitación. >

7. Que leccións se poden aprender con isto?
A "verdade" debe establecerse independentemente de calquera alegación. Declararse
culpable non impide atopar a "Verdade".O acusado debe responder a todas as preguntas.
A negativa a responder provoca "SEÑORITA R7'sen opción de recurso. As testemuñas
que se negan a responder están engaioladas ata que responden

(non hai exención de confidencialidade profesional nin relixiosa). A persecución da
"Verdade" continúa para asegurarse de que non haxa outros culpables. Falso
testemuño:SEÑORITA R3'.

Xulgados hai 2: Xulgado de xuízo provincial (PTC) e a Cámara de Audiencias
Shire (SHC). Os dous escóitanse os chamamentos. Nota! Non hai litixios civís.
Ambos os tribunais manexan "Responsabilidade e compensación".
Os xulgados están abertos desde 1 hora despois do amencer ata 1 hora antes do solpor, 6
días á semana. Non hai xurados. Os recursos presentanse no mesmo xulgado.
Todos os funcionarios dos tribunais "PTC" son subministrados pola Oficina do Marshall desde un
grupo numerado de "Barrister". Todos os funcionarios da Cámara "SHC" son subministrados

pola Oficina dos Sheriffs dun grupo numerado de "Avogados".
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Ao principio de cada xuízo recítase unha oración de xuízo:

PROBA - Oración
querido 1 DEUS, os oficiais do xulgado pedimos orientación.
Procuraremos atopar a verdade
Non deixaremos que o medo nin os favores nos
corrompan Repartiremos as Sentenzas obrigatorias

Protexeremos á Xustiza das leis malas, corruptas e de
descontos. Tentamos rehabilitar todas as almas equivocadas
para a gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración recítase ao comezo dun xuízo.

PTC: 'O xulgado de xuízo provincial xulga casos que se se establece
"Culpa", "MS R" aténdese na rehabilitación provincial. Hai 7
funcionarios xudiciais, 3 xuíces, fiscal, avogado, investigador e executor.
Os xuíces, o fiscal, o avogado colaboran (traballar xuntos)
para atopar "Verdade", establece "Culpa" ou Ausencia de
culpa ". O investigador recompila todas as probas. O
Executor protexe o xulgado, crea mostras de probas,
asegura que aparecen "Acusados" e testemuñas.
Despois de atoparse "Verdade" as vítimas fan unha declaración que inclúe a
solicitude de compensación. Os xuíces retíranse durante 1 hora para preparar
a Xustiza. Os xuíces deciden por separado por maioría de 2 "Veredicto" e
"Compensación". Recursos das vítimas (Compensación) e Acusado
(Veredicto) aloxaranse nun prazo de 7 semanas. As apelacións celébranse no
mesmo xulgado con xuíces diferentes.

SHC: 'A Sala de Audiencias de Shire "tenta casos que se
se establece" Culpa "," MS-R "serve en Shire Rehab.
Hai 5 funcionarios xudiciais, maxistrado, acusador, guía,
secretario e procurador. Maxistrado, acusador,Guía, colude
(traballar xuntos) para atopar a verdade, establece a culpa
ou "Ausencia de culpa". O secretario recompila todas as probas. O policía asegura o
xulgado, crea mostras de probas e garante que comparezan as testemuñas acusadas.

Despois de atoparse "Verdade" as vítimas fan unha declaración que inclúe a solicitude
de compensación. A continuación, o maxistrado retírase durante media hora para
preparar Xustiza, "Veredicto" e "Compensación". Recursos dos acusados (Veredicto) e
Vítimas (Compensación) ten que ser aloxado nun prazo de 3 semanas.
Os recursos presentanse no mesmo xulgado. Pero distinto maxistrado.
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Exploración espacial e a colonización
precisa de regras (leis) un xulgado de
exploración espacial (S> XC). As decisións
S> XC son vinculantes para todas as
provincias !!! (ver lei espacial)
Leis do espazo interior (1) atender ao espazo terrestre e á lúa terrestre. Leis do
espazo ultraterrestre (2) atender a exploración do planeta, colonizadora. As leis
espaciais son arbitradas, administradas e aplicadas por S> XC.

Este xulgado ten 7 xuíces (1 de cada provincia). O xuízo prodúcese por
votación secreta e por maioría. Mínima maioría 4.
Nota! O sistema xudicial contraditorio inxusto e corrupto substitúese por:
"Xusto", sistema xudicial en colusión. Iso establece a Verdade sen xurados!

SENTENCIA
A xustiza é Sentenza obrigatoria acumulativo, non
consecutivo. A sentenza obrigatoria trae consistencia
na sentenza e a aparencia de igualdade. Evita que o
axente corrupto e incompetente do xulgado interfira
na sentenza.MS remata unha "sentenza de desconto"
corrupta e inxusta (Sentenza suspendida,
Non se rexistrou ningunha convicción, lanzamento anticipado, liberación condicional, perdón ..).

Ti fas o DELITO !!! >>> Ti fas o TEMPO !!!
Criminal en serie non debe ser recompensado. Múltiples culpables consideran que o
criminal non debe ser recompensado mediante o cumprimento consecutivo de penas
(Sentenza de desconto). O cumprimento non consecutivo da sentenza é xustiza.
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Sentenza acumulativa úsase para repetir "Delincuentes". Os
reincidentes non souberon da súa rehabilitación anterior. Por iso, hai
que refacer a rehabilitación.Sentenzas pasadas e presentes
combínanse, dado un tempo total de rehabilitación.

Sentenza comparativa por 'criminal (A)'
Achados culpables

Corrupto

XUSTIZA

1a infracción: 7 + 7 + 7 anos

7 anos (Consecutivo)

21 anos

Condenado despois de 3 anos

serviu 3 anos

cumpriu 21 anos

Reincidencias: 7 + 7 anos

7 anos (Consecutivo)

Ofensa pasada: 7 + 7 + 7 anos

0 anos (pasado ignorado)

14 anos +
21anos =

Condenado despois de 3 anos

Total por todas as infraccións

serviu 3 anos

cumpriu 35 anos

6 anos burlándose

Xustiza de 35 anos'

Xustiza

Pena de morte (Execución) como o Castigo é Anti 1 DEUS

e Anti Specie, inaceptable. Calquera goberno que execute é criminal,
é eliminado e os seus membros procesados: SEÑORITA R7

Básicos!
Un acusado atopado "Culpable" é un criminal. Toda condena ten unha sentenza
obrigatoria. Taquí non hai ningunha negociación. Sen redución de condena,
inmunidade ou suspensión de condena.
Achados multi culpables, a sentenza por cada achado culpable súmanse, sumándose.
Este total debe servirse non consecutivo na súa totalidade. Sen condena de desconto
para os criminais en serie.
Os reincidentes non souberon da súa rehabilitación anterior. Polo tanto, hai que
refacer a rehabilitación.A Oración pasada e a actual combinanse, dada unha Oración
acumulada total que se cumpre na súa totalidade. Non hai lanzamento anticipado,
liberación condicional, perdón ...

Hai 3 grupos de idade (Adolescente, xuvenil, adulto) a ter en conta ao
sentenciar. A declaración "culpable" ou culpable atopada inflúe na frase.
A rehabilitación está clasificada como "R" (MS R1-7). Valoración R en Manifesto de Law Giver
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aplícase a adultos que se declaran culpables.

A sentenza total decide que rehabilitación se aplica. Un adulto declárase culpable
de 3 veces "R4" (3 ● 7 = 21 anos) 21 anos: 'Rehabilitación criminal'.

Sentenza de desconto
Sentenza de desconto é corrupto, inxusto e anulado. A lexislación de retrodatación
está promulgada para que se resentan todas as sentenzas de desconto existentes. A
sentenza de desconto substitúese por: SEÑORITA/R1-7

Servindo sentenzas consecutivamente: Criminal é recompensado
por ser un criminal en serie coa condena reducida. Isto remata!
A lexislación de retrodatación está promulgada para que se volvan condenar todas as
penas de desconto consecutivas existentes.

Ignóranse as oracións pasadas ao sentenciar. Ignorar aos criminais que non
aprenderon da rehabilitación pasada é inxusto e deshonesto. Remata!A lexislación
de retrodatación está promulgada para que se volvan condenar todas as sentenzas
ignoradas existentes.

Oración suspendida? Un criminal é declarado culpable, suspende a
condena e sae en liberdade. Este tipo de condena é penal, malgasta
recursos, tempo xudicial e aplicación da lei. Remata!O oficial xudicial que
reparte as penas suspensas é eliminado: SEÑORITA R7 A lexislación de
antecedentes promulga para que se resentan todas as penas suspendidas
existentes.
Libertade condicional e liberación anticipada'! Son corruptos e inxustos. Rematan os
dous.Os membros do consello de liberdade condicional son procesados, SEÑORITA R7 A
lexislación de antecedentes promulga para que se resentan todas as penas suspendidas
existentes.

Culpable pero non Culpable un criminal é declarado culpable pero a súa culpa non
se rexistra e queda libre. A ELA é brutalizada, EL é culpable pero o seu descubrimento
culpable é ignorado polo que non interferirá co seu estatuto de famoso e pode
asinar contratos de radio Million $. Isto remata!Un oficial xudicial que reparte as
sentenzas de culpabilidade pero non as de culpabilidade: SEÑORITA R7
A lexislación de antecedentes está promulgada para que todos os vereditos de culpabilidade non
rexistrados existentes sexan rexistrados e condenados.

Sentenza obrigatoria feira responsable XUSTIZA
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A xustiza precisa un xulgado de medios.
A xente ten dereito, necesidade de ver, escoitar todas as
partes da Xustiza. Cómo funciona.Non se debe utilizar un
xulgado para propaganda, entretemento, relacións públicas
nin como Media Circus. Non hai gravación de vídeo da proba.
Utilízanse cámaras de seguridade discretas. Non se permite
cubrir a cara.SEÑORITA R3

Non hai gravación de vídeo multimedia do xuízo. Permitir cámaras multimedia no
xuízo converte o xuízo en entretemento.Cando se enfronta ás cámaras Xuíz,
maxistrado, fiscal, defensa (Avogado, avogado), Os acusados e as testemuñas
compórtanse de xeito diferente ao que farían se non tivesen cámaras. As persoas
non actuarán e comportaranse de xeito natural. Baixo a minería a lectura da
linguaxe corporal, a expresión facial, o ton da voz e o uso da linguaxe. A xente
tamén vestiría diferente para crear unha imaxe antinatural.Baixo a minería a
integridade dos procesos xudiciais converténdoos en teatro. ¡Inxusto! Non
aceptable. Non está a suceder.

Antes do xuízo
Os informes dos medios antes do xuízo limítanse ao nome do acusado, que tribunal,
data do xuízo. Calquera outro informe (cargos, nomes de testemuñas, funcionarios
xudiciais, opinións, comentarios ...) é desprezo do xulgado:SEÑORITA R3'
Durante o xuízo
Hai unha prohibición dos medios de comunicación para informar durante o xuízo. A prohibición de romper os medios de
comunicación está en desprezo do xulgado: 'SEÑORITA R3'

Despois da conclusión do xuízo

Os medios de comunicación danInforme de proba de detalle'despois da conclusión do
xuízo: Quen foi acusado (foto, enderezo, empresario, pais)? Que onde están os cargos?
Funcionarios xudiciais .. Veredicto, razoamento, rehabilitación, indemnización se hai.Os
medios de comunicación deben opinar e comentar.

Nota! Xuíz (Maxistrado) non pode (sempre) suprimir a información detallada de
Media por calquera motivo (seguridade nacional, privacidade, lei corrupta ..).

Recurso
Unha vez interposto un recurso. Informes de medios antes da proba, durante a
proba e despois aplícanse as regras.

Liberdade de detalle O informe das probas é sagrado.

Suprimir a orde significa protexer aos "Culpables". Protexelos é un
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ameaza para a Comunidade. A comunidade ten dereito a coñecer a culpa (foto,
enderezo, empresario, pais)'e unha vítima(s) detalles. O resultado da apelación,
razoamento("Informe de proba detallada"). Calquera negación (Orde de supresión
do xuíz despois da apelación) desta actividade SEÑORITA R7'

Nota ! A comunidade ten dereito a coñecer os detalles da culpa. Axuda á
comunidade a protexerse do mal, do crime ...A comunidade ten dereito a
coñecer a unha vítima(s)'detalles. Isto permite a unha comunidade prestar a
máxima asistencia.
Calquera xuíz, maxistrado que emita unha orde de supresión despois do xuízo e
recurso é eliminado do poder xudicial. As súas credenciais profesionais son
canceladas, son procesadas 'SEÑORITA R7'.

Nota! Calquera culpable protexido por unha orde de supresión que comete un
delito(s). Calquera xuíz, maxistrado que ditou esta orde de supresión é culpable
por asociación (sendo unha ameaza para a comunidade). As súas credenciais
profesionais son canceladas e procesadas'SEÑORITA R7'.

Calquera vítima protexida por unha orde de supresión. Non se precisa axuda
da comunidade.Calquera xuíz, maxistrado que ditou esta orde de supresión é
culpable de desistir do deber con un membro da comunidade. As súas
credenciais profesionais son canceladas e procesadas'SEÑORITA R7'.

REHABILITACIÓN
A rehabilitación é administrada por mariscais, xerifes. A rehabilitación
implica educación, incautacións de activos e engaiolamento.A
rehabilitación castiga aos culpables e protexe á comunidade. É a forma
xusta de castigo.Protexe a comunidade e axuda a Guilty a converterse en
membros útiles da comunidade.

A rehabilitación ten 7 graos R 1-7. Son 2 tipos de rehabilitación, comarcal
e provincial. Cal dos 2 aplicados depende da idade, grao MS R1-7.Hai 3
grupos de idade, os adolescentes (8-14), Xuvenil (14-17 ELA, 14-18 HE) e
Adulto (ELA 17+, HE 18+) Os nenos menores de 8 anos non son
procesados. Pais e educadores trátanse deles.

*Suplicando culpable (confesión + todos os detalles dos erros) #Atopado Culpable
A Comarca ofrece 2 tipos de rehabilitación, 'Educación Shire Rehab

(ESR) e deberes Shire Rehab ' (DSR).
7 Adolescente (8-14) Comarca Rehabilitación
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R1 ESR * 1 semana

# 2 semanas

R2 ESR * 2 semanas # 4 semanas

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

R6 DSR * 1 ano

# 2 anos

R7 DSR *2 anos # 4 anos

Cando 15 se trasladaron a Juvenile Rehab!

7 Xuvenil (14-17 ELA, 14-18 HE) Comarca Rehabilitación

R1 ESR * 2 semanas

# 4 semanas

R2 ESR * 4 semanas # 8 semanas
R3 ESR * 8 semanas # 16 semanas
R4 ESR * 16 semanas # 32 semanas

R5 DSR * 1 ano
R6 DSR *2 anos
R7 DSR * 4 anos

# 2 anos
# 4 anos
# 8 anos

Cando máis de 17 anos (ELA) Maiores de 18 anos (EL)
trasladado a Rehabilitación Provincial!

*Suplicando culpable (confesión + todos os detalles dos erros) #Atopado Culpable
7 Adulto Provincial Rehabilitación

R1 ESR

* 1 ano

# 2 anos

R2 DSR

* 2 anos

# 4 anos

R3 Gaiola PR

* 4 anos

# 8 anos

R4 2a oportunidade PR * 8 anos

# 16 anos

R5 Criminal PR

* 16 anos

# 32 anos

R6 Hardcore PR

* 32 anos

# 64 anos

R7 JudgmentDay PR * 64 anos

# ata a morte

O acusado declara que Guilty ten un total de 27 anos: SEÑORITA R5 Criminal PR

aplícase. O acusado declara que non é culpable recibe un total de 10 anos:
SEÑORITA R3 Gaiola PáxR aplícase.

A Culpable explícaselle o seu mal facer, ensínaselle a pedir perdón, a
corrixirse, a converterse nun membro útil da comunidade. Xa non hai que
deshonrar á familia, rehabilitarse, axudar a outras almas equivocadas a facer
o mesmo. 'Oración de rehabilitación, úsao todas as mañás o Rehabilitador.
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REHAB - Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. Pido
desculpas polo meu mal facer

Vou reparar

Comprométome a ser un membro útil da comunidade. Non
vou deshonrar máis á miña familia
Intento rehabilitarme a min mesmo e a todas as outras almas
equivocadas para a gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración é recitada todas as mañás polo Rehabilitador.

Execución xa que o castigo non é aceptable.

NON MATARAS !!!

A Comarca ofrece 2 tipos de rehabilitación, 'Educación Shire Rehab

(ESR) e deberes Shire Rehab ' (DSR). Ambas as rehabilitacións atenden a 3
grupos de idade, adolescentes, xuvenís e adultos. Adolescente (8-14) Cando
15 se trasladaron a Juvenile Rehab! Xuvenil(ELA 14-17, EL 14-18)
Cando máis de 17 anos (ELA) 18+ (EL) trasladado a (PR) Rehabilitación provincial!

Nota! O rehabilitador ten que pagar a rehabilitación. Os pais adolescentes pagan o
100%. O xuvenil paga o 50%, os pais pagan o 50%. Pago adulto 100%.

Educación Shire Rehab (ESR)
A ESR é a 1a na escala de Rehabilitación. É unha rehabilitación sen gaiola.Un
rehabilitador queda na casa durante a noite (paga a rehabilitación). O
rehabilitador educativo recóllese na casa 6 días á semana 1 hora despois do
amencer (TT) facer 5 días de servizo á comunidade +1 día de educación. 1 hora
antes do solpor(TT) o Rehabilitador lévase a casa. O rehabilitador ten cada 2
horas por 10 minutos(inodoro, comida, bebida) romper.

Deberes Shire Rehab (DSR)
Deberes Rehabilitación é a través da educación e deberes. Pago do rehabilitador
por rehabilitación.O rehabilitador de tarefas recóllese na casa 1 hora despois do
amencer (TT), día 1 da semana. Facendo 5 días de servizo á comunidade
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+ 1 día de educación. O día 6, 1 hora antes do solpor (TT) o
Rehabilitador lévase a casa.
Un rehabilitador de deberes (DR) comeza as tarefas 1 hora despois do amencer (TT).

"DR" ten cada 2 horas a 10 minutos (inodoro, comida, bebida) romper. O DR
está confinado pola noite, pero vai a casa por Fun-Day.

(TT) Time-Triangle Custodian-Guardians New-Age xestión do tempo

A provincia ofrece 5 tipos de rehabilitación en gaiola: Gaiola,
segunda oportunidade, criminal, hardcore, Día do xuízo. Hai
compostos separados para HE e SHE. Embarazada, levou a un
recén nacido.Elas meten o pene ou eyaculan noutro ano do HE
(Violación homosexual) ou boca (depravado, noxento, antinatural)
quítalles o pene na cola.
Rehabilitador provincial (PR) gárdanse durante a noite nun cubo de 3 m³.
Un chan de cubos, paredes, teito, consta de paneis de formigón
prefabricados resistentes ao ciclón, ao lume e á alta humidade con
acabado superficial de pigmento gris. A parte frontal consta de barras de
aceiro, unha porta de barras de aceiro. Dá a un corredor. Non hai xanelas.
Non hai parede traseira cara ao exterior. As luces do corredor apáganse ao
atardecer e ao amencer.

Hai 2 literas a ras de barras de aceiro. Contra a parede traseira hai 1 inodoro
de aceiro sen asento nin tapa.Un cubo alberga 4 rehabilitadores. EL
ten que ducharse, afeitarse cada 6th día da semana. ELA ten que ducharse

(6th día). Non se admiten artigos persoais para unha copia de "LGM".

PR non cobran. Non se poden recibir cartos, agasallos ou extras. Non se pode
votar. Non se pode elixir.

Gaiola Rehabilitación provincial
Nova chegada ten que entregar os seus artigos de aseo, xoias e todos os demais
obxectos persoais. Ten peso, ducha, afeitase, quítanse as tatuaxes, teñen 2
trazadores implantados no corpo. 1 trazador contén información de identificación

ormación e é un emisor de curta distancia. O 2nd é un satélite.
Rehabilitador ten o seu nome substituído por un número.

Reciben equipos "PR" numerados, unha copia dun "Manifesto de Giver".
Os PR amosan o seu cubo de casa, a liteira. Ao final do día preséntanse

15

Comunidade Provincia Como está escrito, será! 16.04.3.1 NAtm

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

cedido aos outros liteiros PR. Os compañeiros de literas explican a rutina diaria.

Nota! As relacións públicas non teñen obxectos persoais. Non podo ter
contacto físico cos visitantes nin recibir nada deles. Non hai comunicacións
con fóra agás co visitante.

Rutina diaria 6 días á semana ao amencer (TT) esperta unha serea PR.
Levan as súas roupas e calzado, van ao baño, declaran aos outros
compañeiros de liteira os seus crimes e adoran:'Oración de rehabilitación'.
A porta do cubo ábrese e móvense á área de montaxe.
Reciben racións diarias (comida, bebida) pasar á capela de traballo composto
ou ao transporte. Nota! Gruixón (sobrepeso) Os PR non reciben comida

(ata que teñan o peso correcto) só bebe.

Traballo de relacións públicas 1 hora despois do amencer. Ten 3, 10 minutos(inodoro, bebida,
comida) pausas. Parar 1 hora antes do solpor. As relacións públicas que traballan fóra dos
compostos retómanse. Despois do traballo lávanse a cara, as mans, reciben un paquete de
merendas e beben. Volve ao seu cubo de casa. No atardecer apáganse as luces do corredor(TT)

. Nota! Non hai luces no cubo doméstico de relacións públicas.

Día 7 (Fun-Day) comeza como os 6 días anteriores. As relacións públicas pasan ao seu
grupo(28) montar área. Adoración en grupo: 'Oración diaria'. Recibe un paquete de
merendas pola mañá coa bebida, comenta o Manifesto da Lei Giver. Mediodía

(Mediodía) recibir paquete de xantar con bebida, adorar: Oración de grazas. Escoita
música. Recibe despois do mediodía paquete de merendas con bebida, adora:Oración
de grazas'. Ver película. Despois o mesmo que despois do traballo.
Obrigas de relacións públicas! Non sexas violento, traballa duro, adora diariamente, mostra
respecto ao persoal de relacións públicas, aos voluntarios e aos visitantes. Arrepíntete! Rehabilitar!

Privilexios de relacións públicas. Ten 4, 1 hora de visitas ao ano. Médico gratuíto.

2a oportunidade Rehabilitación provincial

O mesmo que "Cage PR" + máis restricións.
Nova chegada o seu contrato de "Santo Matrimonio", o contrato de
acompañamento, está cancelado. Remata toda comunicación, contacto co
compañeiro, fillos compañeiros.

Día 7 (Fun Day) a película substitúese por meditar, orar.
Privilexios de relacións públicas. Ten 3, 1 hora de visitas ao ano. De balde limitado (esencial)

Médico.

16

Comunidade Provincia Como está escrito, será! 16.04.3.1 NAtm

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

Criminal Rehabilitación provincial
O mesmo que '2nd Probabilidade de PR '+ máis restricións.

Día 7 (Fun Day) a música substitúese polo silencio.
Privilexios de relacións públicas. Ten 2, 1 hora de visitas ao ano. Só primeiros auxilios.

Hardcore Rehabilitación provincial
O mesmo que "PR criminal" + máis restricións.
Rutina diaria 6 días á semana facer un traballo extra duro e sucio.
Privilexios de relacións públicas. Teña 1, 1 hora de visita ao ano. Só analxésicos.

Día do xuízo Rehabilitación provincial
O mesmo que "Hardcore PR" + máis restricións.
Rutina diaria 6 días á semana facer un traballo pouco saudable e perigoso.
Privilexios de relacións públicas. Ningunha.

Nota! Presos que morren durante Rehabilitación están incinerados. As
súas cinzas esténdense polo compost do Crematorio.

MA RSHALL
Independente ~ Investigar ~ Aplicar ~ Guía ~ Protexer
A policía provincial está composta por Marshall, Ranger e Shire Sheriff,
Sentinel. Os de Marshall e Sheriff son independentes. Non son nomeados
nin elixidos.Son o resultado dunha traxectoria profesional: Aprendizaxe,
experiencia laboral, formación avanzada, educación e promoción por
antigüidade de persoas coas mesmas cualificacións.

Marshall investiga e aplica as infraccións ás regras. Fano xunto á
piscina de Barrister. Rehabilitación de Marshall, corentena, PHeC,
PDeC e CE, crematorio.
Marshall guía a comunidade a través de campañas de sensibilización pública
que explican as regras provinciais (Leis). Orientación individual.
Marshall protexe a comunidade, o medio ambiente, a vida salvaxe:

Marshall> Leis penais e civís provinciais, servizos de emerxencia
comunitarios, rehabilitación provincial, corentena, ... Enlace co xerife.
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Rangers> Protección fronteiriza, Santuarios de fauna e vexetación,
Protección do medio ambiente, ..

Marshall Traxectoria profesional para HE
Despois de que HE completase o "servizo de emerxencia comunitario" (CE).
Convértese en garda en prácticas(wmw2)'durante 3 anos. Despois hai 2 sub
carreiras, Barrister ou Ranger. As sub carreiras decídense por capacidades
individuais e necesidades organizativas.A carreira de Ranger é máis física.
Despois de 3 anos como "Trainee Ranger" cualifica para converterse en "Barrister"
ou "Ranger" (wmw3). Despois de 3 anos de experiencia laboral como 'Barrister' ou
'Ranger' cualifica para asistir a 'PHeC, Technical-College'. Gaña despois de
completar o "Certificado de supervisor".

Cando hai unha apertura promovida a "Investigador" ou "Protector"
(wmw4). O investigador únese a "Marshall Barrister-pool".Protector é un garda
forestal. Despois de 3 anos de experiencia laboral como 'Investigador' ou 'Protector'
cualifica para asistir a 'PHeC, Leadership-College' gaña despois da súa finalización

'Líder-Diploma '.

Cando hai unha apertura promovida a "Valedor, fiscal" ou "custodio"
(wmw5). Defensor, Fiscal é parte do "pool Marshall Barrister".Despois de 3
anos de experiencia laboral como Defensor, Fiscal ou Custodio (Ranger)
"cualifica para asistir" ao PHeC, Leadership-College e gaña despois de
completar o título de "Xerente-Diploma".
Cando hai un oco promovido a "xuíz" ou "comisario" (wmw6). O xuíz forma
parte da "Marshall Barrister-pool".Despois de 3 anos de experiencia laboral
como 'xuíz' ou 'comisario' (Ranger)"cualifica para asistir" PHeC, LeadershipCamp "gaña despois de completar o" título de administrador "
Únese á 'Agrupación de asesores provinciais'.

Cando hai unha apertura promovida a "Marshall" (wmw7). Só se pode
eliminar por desistencia do deber. Por maioría de votos(36) do
Parlamento. Marshall é unha cita profesional, non unha cita política.

Camiño profesional de Marshall para ELA
Despois ELA completou un 'Santo Matrimonio' contrato. Ten un
certificado comercial de educación médica(ver SmeC). ELA comeza a
traballar como 'Trainee Ranger (wmw2)durante 2 anos. Hai 2 sub-carreiras,
Barrister ou Ranger. As sub carreiras decídense por capacidades individuais
e necesidades organizativas. A carreira de Ranger é máis física.
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Despois de 2 anos como "Trainee Ranger" cualifica para converterse en "Barrister"
ou "Ranger" (wmw3). Despois de 2 anos de experiencia laboral como 'Barrister' ou
'Ranger' cualifica para asistir a 'PHeC, Technical-College'. Gaña despois de
completar o "Certificado de supervisor".

Cando hai unha apertura promovida a "Investigador" ou "Protector"
(wmw4). O investigador únese a "Marshall Barrister-pool".Despois de 2 anos de
experiencia laboral como "Investigador" ou "Protector" cualifica para asistir a
"PHeC, Leadership-College" gaña "Leader-Diploma".

Cando hai unha apertura promovida a "Valedor, fiscal" ou "custodio"
(wmw5). Defensor, Fiscal é parte da "Marshall Barrister-pool".
Despois de 2 anos de experiencia laboral como Defensor, Fiscal ou
'Custodian' cualifica para asistir a 'PHeC, Leadership-College' despois
de completala 'Xerente-Diploma '.
Cando hai un oco promovido a "xuíz" ou "comisario" (wmw6). O xuíz forma
parte da "Marshall Barrister-pool".Despois de 2 anos de experiencia laboral
como 'xuíz' ou 'comisario' cualifica para asistir a 'PHeC, Leadership-Camp'
gaña despois de completar o título de administrador. Únese á 'Agrupación
de asesores provinciais'.

Cando hai unha apertura promovida a "Marshall" (wmw7). Só se pode
eliminar por desistencia do deber. Por maioría de votos(36) do
Parlamento. Marshall é unha cita profesional, non unha cita política.

Código Marshall
(MLE) Os membros das forzas da orde, Marshall, Ranger, Sheriff,
Sentinel, Police, están alí para asegurarse de que unha comunidade está
a salvo. A comunidade quere a súa aplicación da lei (LE) ser cortés,
valente e disposto a poñer a súa vida na liña da comunidade, ter un alto
nivel moral e profesional, ser fiable e xusto. Mantéñase físicamente en
forma.Non tome unha acción vital ou industrial.
MLE usando comportamento, alteración da mente (alcol, heroína, ..) substancias
é degradado, readestrado. 2nd a ofensa vai ao fondo da Antigüidade. 3rd

o delito é deshonrado, +SEÑORITA R3.

MLE comete calquera delito é deshonrado, procesado. Calquera
delito cometido tendo alcol dobra a rehabilitación. Drogas no corpo
Rehabilitación aguda.MLE interfire coas probas (altera, destrúe,
fabrica, retén, ..) e intimidar ás testemuñas é deshonrado despedido,
procesado, SEÑORITA R3
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Non hai lugar para o sobrepeso (graxa) persoal en LE. Calquera persoal
(rango) volverse con sobrepeso (non embarazada) dáselle 3 meses para
perder a graxa. De non facelo, pídese a dimisión. Non dimite déixase ir.
Os sindicatos policiais están a destruír o respecto e a confianza que a
comunidade ten nas forzas da orde. Os sindicatos policiais protexen a membros
incompetentes, corruptos, que incumpren a lei moral, civil e penal. Animan aos
seus membros a pensar que o seu benestar é máis importante que o da
comunidade.Non é certo. Rematan os sindicatos policiais.

Ferir a un empregado de LE é violencia, agresor: SEÑORITA R5. Usando un
cinto, pau, arma, ..: SEÑORITA R6. Matanza accidental (A defensa persoal, a
saúde e a seguridade son asasinatos accidentais): SEÑORITA R5. Matanza
voluntaria (asasinato, execución): SEÑORITA R7
O empregado de LE é ferido por unha mascota non provocada, o dono da compañía é procesado, SEÑORITA

R3. O empregado de LE é asasinado por unha mascota non provocada. Mascota é destruída propietario é
procesado,SEÑORITA R4. O empregado LE é ferido por unha mascota provocada, o empregado LE é
educado e posto ao final da antigüidade. Non se tomou ningunha medida contra o propietario da
mascota.O empregado de LE é asasinado por unha mascota provocada. A mascota é destruída o
propietario non é procesado.

O empregado de LE é ferido por un animal doméstico non provocado. Cabe ao
propietario dun animal doméstico,SEÑORITA R3. O empregado de LE é asasinado por un
animal doméstico non provocado. O animal doméstico é destruído.SEÑORITA R4.
O empregado LE é ferido por un animal doméstico provocado, o empregado LE é
educado e posto ao final da antigüidade. Non se tomou ningunha medida contra o
animal doméstico ou o dono. O empregado de LE é asasinado por un animal doméstico
provocado. O animal doméstico destrúese o propietario non cobra.
Un animal salvaxe sen provocar fai mal ou mata ao empregado de LE. O animal é
destruído.Un animal salvaxe provocado fai dano ao empregado de LE. O empregado é
educado e posto ao final da antigüidade. Déixase ir un animal salvaxe.Un animal salvaxe
provocado mata o empregado de LE. O animal é destruído.

O empregado de LE comete violencia: Os feridos son outros (defensa persoal,
fai reciclaxe) é deshonrado o alta, SEÑORITA R5. Doe (forza excesiva)

usando un cinto, pau, arma é deshonrado o alta, SEÑORITA R6. Dolor
prolongado (tortura) é deshonrado o alta, SEÑORITA R7.

Nasty LE Hurt's Pet, animal doméstico, animal salvaxe, é deshonrado,
SEÑORITA R3. Doe a mascota, animal doméstico, animal salvaxe, usando
un cinto, pau, arma, .. é deshonrado o alta, SEÑORITA R4. Prolon-
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ferido (tortura) de mascota, animal doméstico, animal salvaxe, SEÑORITA R5.

Kill's Pet, animal doméstico, (sen permiso dos propietarios) Animal salvaxe (non
un Ranger), é deshonroso descargado, SEÑORITA R6 (a defensa persoal está
exenta). Violencia contra os obxectos (vandalismo), deshonroso descargado,
SEÑORITA R4 (paga unha compensación)
Aplícase a rehabilitación adulta R1-7

Os outros de Kill, son deshonrosos despedidos, procesados, SEÑORITA R7.
Killer Cops non protexe á comunidade. A súa escusa de medo, non hai
lugar para covardes, asasinos nas forzas da orde.Outros que os protexen,
SEÑORITA R7. O seu é:

Tolerancia cero aos policías asasinos
Os MLE que viven segundo o "Código" de Marshall esperan apoio e respecto da
comunidade.

Vítimas de Crime -Oración Día conmemorativo 2.4.7.
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu
máis humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Pide para aliviar
a angustia e a dor das vítimas de delitos Axude ás vítimas de
delitos a obter xustiza e indemnización Prometo axudar a
castigar os delitos sen fin
Pregunta que o mal sexa castigado en Vida e Alén Para
a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase cando é necesario e o día dos conmemorativos.

Violencia é a ameaza Pare a violencia comeza na casa!
Vexa o concepto CG non Violence.

Sermón: Non matarás! (ver 1 Igrexa)
Lectura relacionada: Sentinela! (ver Comunidade)
Tema do estudo: Xustiza (ver Estudo)

Nova Era xestión do tempo Temas divertidos do día, participa!

2.4.7. Vítimas do crime un día Memorial CG Kalender
3

.4.7. Día das vítimas da guerra un día conmemorativo CG Kalender

8.2.7. O día do Holocausto un día de vergoña CG Kalender
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1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

Xustiza que unha comunidade precisa! A
xustiza é un deber comunitario.
Xustiza un dereito comunitario!
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