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Retfærdighed

Bøder
Retfærdighed et grundlæggende menneskeligt behov.

Retfærdighed er afgørende for, at et samfund kan fungere og overleve. Retfærdighed
skal etablere sandhed og rette 'uretfærdighed'. Retfærdighed starter med DIG! Du skal
være 'bare'. At være retfærdig er det fundament, som retfærdighed rejser sig fra. At
være retfærdig og modtage retfærdighed er ideel.Virkeligheden er, at der er
uretfærdige mennesker, der skaber In Justice.

Hver enkelt har en moralsk, civil pligt til at fjerne uretfærdighed.
I øjeblikket er bøder diskriminerende uretfærdige, ikke retfærdige! Dette er for at ændre sig.

CG tilbyder en retfærdig, ikke-diskriminerende løsning. Det skal anvendes nu!

Bøder er en del af rehabiliteringen for lovovertrædelser.
Rehabilitering er at behandle alle lige. I øjeblikket sker dette ikke.

Korrupt bøder rehabilitering!
Person (EN) får en bøde på 300! 'A' ugentlig indkomst er 300(lav indkomst).

Person (B) får en bøde på 300! 'B' ugentlige indkomst er 2000(høj indkomst)
Person (C) får en bøde på 300! 'C' ugentlig indkomst er 100.000(velhavende)

Person A er en lejer uden besparelser er lidt bagud i at betale regninger. For at
betale bøden er der ingen husleje, ingen købt mad, ingen regninger, ingen
benzin købt. Person A er stærkt afhængig af venner og familie for at overleve
ugen.
Person A beslutter ikke at betale, har ikke pengene. Juridiske
omkostninger tilføjes. Betaler ikke nogen penge. Fængsels tid! A er nu en
kriminel med en rekord. A er plettet for livet.

Person B er professionel i en familie med 2 indkomster, der betaler for et
hjem, har gymnastiksal og klubmedlemskab en revisor, der minimerer
skat. Videregiver bøden til revisoren. Skulle B beslutte at betale bøden, vil
B sandsynligvis gå glip af en aften i teatret. Den følgende uge opkræver B
300 kunder mere.
Person C er en parasitisk rovdrivende fortjener, velhavende og højt betalt
(300 i timen) juridiske rådgivere. C beder sine juridiske rådgivere om at få
bøden trukket tilbage. Det juridiske team fortæller lensmanden, at deres klient
vil bekæmpe bøden til landets højeste domstol. Sheriffen har ikke
ressourcerne til denne kamp. Sheriffen trækker bøden tilbage. Ingen rekord.
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C fejrer har en fest med vennerne på en selskabsyacht.
Person A er for alvorligt rehabiliteret. Hvad der er beregnet som en advarsel har
resulteret i et liv, der ødelægger rehabilitering. En regering, der administrerer eller
skaber denne uretfærdighed, erstattes retsforfulgt, FRK R6! Statslige medarbejdere,
underleverandører, der håndhæver uretfærdighed, fjernes og retsforfølges af
aktiver, FRK R6! Ny regering afslutter uretfærdighed.
Person B tager opmærksom på advarselsfine bevægelser. En regering, der tillader
skatteminimering eller ikke håndhæver overtrædelser, erstattes FRK R6!

Ond, parasitisk rovdyr, profitor Person C. Er aktiv fjernet, bur FRK
R6! Person C er årsag til korruption, uretfærdighed, rigdom apartheid!
Det slutter!

Nul tolerance over for:

Korruption Uretfærdighed Rigdom apartheid
Gode nyheder. Depotmanden har en løsning.
Bøder bruger ikke en bestemt monetær værdi (velstands apartheid). I stedet bruges et
sæt%: 10%.

CG Fines-løsning. Fair Just
Person A bøde: 30 ; Person B fint 200 ; Person C fint 10.000.
Sheriff sæt er fint. Samler det ikke. Treasury opkræver bøde. Håndhæver
indsamling med Marshalls hjælp.

Rigdom apartheid er den vigtigste årsag til ulykker,
afhængighed, klimaforandring, tørke, pandemi, affald, hjemløs,
sult, forurening, tørst, vold.
Arvelig, politisk og rigdom (Ejendom) tyranni er skabere af velstands
apartheid. Via ejendom videregiver de position, magt, rigdom. Oprettelse
af en elite af ufortjent ufortjent position, magt, rigdom. Denne adfærd er
årsag og virkning af Wealth Apartheid. Position for magt, rigdom, slutter.
Værge værgemål videregiver viden kontinuitet, memorabilia, traditioner,
overbevisninger .. Værgemåls værge videregiver fællesskabsånd og
ansvar. Værge værge videregive filosofien om 1 GUD 1

TRO 1 Kirke. De videregiver også deres guide, 'Law-Giver Manifest '.
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