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СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Справедливість основною потребою людини.
Справедливість має важливе значення для спільноти, щоб функціонувати і вижити. Справедливість
повинна встановити істину і виправити «У справедливості». Справедливість починається з «ви». Ви
повинні бути «просто». Будучи просто є основою, з якої «Справедливість» піднімається вгору. Будучи
Праведного і отримувати правосуддя є ідеальним. Реальність така, що є несправедливі люди, які
створюють в справедливості.

Кожна людина має моральний і громадянський обов'язок, щоб зняти в юстиції.

1 Бог чекає, щоб тут від ВАС!
СПРАВЕДЛИВІСТЬ молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірного
зберігача опікуна (1 вулиця ім'я) просить допомогти з буттям Просто прошу
допомогти з видаленням Несправедливості

Прошу караючи з Кривди тепер і в Afterlife Нехай Добре
процвітати і Зла зморщуються Для Слави 1 GOD і Добра Людства
Ця молитва використовується при зіткненні з несправедливістю або справедливості відсутня.

Люди живуть в соціальних групах (Спільноти) , Спільноти потрібні «Закони»
(Правила і норми) функціонувати і вижити. Коли виникає порушення закону, «Істина» повинен
бути знайдений. Якщо їх буде порушенням закону, «Відповідальність» повинен слідувати.
Підзвітність може знайти вину і встановити втрати. Почуття провини призводить до обов'язкової
«реабілітації». Втрати повинні бути компенсовані.

Для того, щоб мати справедливість вам потрібні закони, які зроблені прави- тельства і
підтримано судами. Закони необхідне введення.

Передбачувані порушення правил розслідуються, Бюро Маршалла (Провінція)
, Передбачувані порушення Правил розслідуються, Управління шерифів (Шир)
,
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Коли речі або події відбуваються справедливості необхідно встановити істину:

1. Що трапилося? >
2. Що змусило те, що відбувається? >
3. Чи був чоловік невігластво бере участь? >

4. Чи була людина недбалість участь? >
5. Чи була людина зло бере участь? >

6. Як дати правосуддя через компенсацію і реабілітацію. >
7. Які уроки можна витягти з цього випадку?
Хранитель Хранитель хоче справжня істина знайшла. Це можливо тільки тоді, коли всі співробітники
суду (Судді, судове переслідування, захист) змовляються (команда). Змагального правосуддя
справедливість. Це корумпована, елітарне, тобто, щоб захистити «занадто багато», і винуваті.

Змагальність не про істину і справедливості, inocent або винуватою. Але, ПЕРЕМОГА! Сторона з
найкращим адвокатом виграє незалежно від того, винні вони чи ні. Це закінчується! Не більше
змагальних несправедливостей.

після витрати закладаються: Маршалл (Провінція) встановлює дату (Через 90 днів) коли
звинувачення лунають в «суді». Маршалл потім вибирає з пулу барристера, 7, які вступають в
змову, щоб знайти справжню правду. 3 виступатиме в якості суддів, 1 Обвинувач, 1 в якості
захисника, 1 як наукові та 1 в якості Enforcer. Примітка ! Там немає журі.

Після того, як заряди закладені: Шериф (Шир) встановлює дату (Через 30 днів)

коли звинувачення звучать в «палатах». Шериф потім вибирає з пулу юристів, 5, які вступають в
змову, щоб знайти справжню правду. 1 виступатиме в якості магістрату, 1 як викривач, 1 в якості
керівництва, 1 в якості клерка і 1 як добувач.

суди Є 2: Провінційний Trial-суд (ПТ-С) і Шир Hearing- палата (SH-С) , Апеляції
розглядаються в обох. Примітка! Там немає громадянської тяжби. Обидва суди
розглядають «Підзвітність та компенсацію».
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Справедливість є обов'язковою і накопичувальної Sentencing. Обов'язковий
Sentencing приносить консистенцію Вирок і поява рівності. Запобігає корумпованою і
некомпетентної або Офіцера Суд заважаючи Вирок. Накопичувальний пропозицію
припиняє нагородження серійних злочинців і рецидивістів.

Смертна кара ( виконання) в якості покарання Анти 1 GOD і анти Specie, неприйнятний. Будь-який
уряд, який виконує злочинно і віддаляється. Його члени переслідуються: Міссісіпі R7

Є 3 вікові групи (Підлітковий, юнацький, дорослий) розглянути при винесенні вироку , Закликаючи
«Guilty» або визнані винними впливає на вирок.
Реабілітація «R» номінальний (МС R1-7) , рейтинг «R» в законі Giver маніфесту відноситься до дорослих
визнав себе винним.

закону
Для того, щоб мати справедливість вам потрібні закони, які приймаються урядом і підтримане судами. Існує
тільки один закон, «Закон в законодавчому порядку. Законодавчо Закон ґрунтується на «законодавцем
Manifest».

Закон повинен покарати несправедливість, підтримувати стандарти спільноти (Рівність,
громадські обов'язки, права громад) дати поява «FAIR».
Закони повинні захищати слабких і зберегти чесні потужний! Закони повинні гарантувати, що
підприємницькі кола є безпечним і живе в гармонії з навколишнім середовищем.

недіючий закон

BAD LAW несправедливо корумповане зло. Це законодавство уряду дозволяє меншості
скористатися більшістю через паразитичну і хижу спекуляцію або експлуатації (Зривання) , Поганий
закон повинні бути відкинутий посадовими особами суду і замінений парламентом. Уряд,
який визначає чи дає можливість поганий закон існує. Чи є відсторонено від посади і його
члени переслідуються: " Міссісіпі R7

фригольд земля громадська земля розграбована від спільноти
корумпованою злочинної влади. Це уряд або роздав землі (На
корточках) або продав його злочинні жадібні спекулянт. кінець
фригольд
конфіскувати все в приватній власності землю. і будівля без надання
компенсації. будь-яке судове переслідування
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організація або приватна особа спекуляція від Фріхолд, Нерухомість
(Див Ланцюг Зла) , Ширше володіє всією землею.

1GOD створив планету Земля, щоб використовувати і в рівній мірі користувалися
всіма Людства. На землі і приватні житла прикро 1GOD. Кожен шматок
нерухомості на цій планеті або в будь-якому іншому місці у Всесвіті належить
спільноті (Шир) за рівне благо всіх. Ні приватні пляжі, острови, ..

Авторське право Патенти є жадібним застосуванням інтелектуальної власності. Спільнота
дає людям кошти і можливості для розвитку інтелектуальної власності. Там- передня вся
інтелектуальна власність є муніципальною власністю, щоб використовувати всі!
Егоїстичне використання і спекуляція інтелектуальної власності грабують Спільнота злочинно бути
притягнута до відповідальності: " Міссісіпі R6 ».

приватизація активів спільноти: Електроенергетика (Електрика, газ
) ; водоканалів (Опріснення, Труби, Резервуари, каналізація) ; Громадський транспорт (Місцева і
міжміський) ; вантажні далекомагістральних (Повітря, море, Земля, Космос) ; зв'язок (Інтернет,
супутникове телебачення, телебачення, радіо, електронна пошта) , Конфіскувати все приватизовані
активи співтовариства без надання компенсації. Потім включите їх у CRON. Судове переслідування
особи або організація спекуляції з приватизованих активів Товариства, Міссісіпі R6 ,

Уряд Приватизація державних активів краде з уча- нескінченності. Урядовці та
державні службовці, які беруть участь в цьому злочині необхідно судове
переслідування: Міссісіпі R6
Податкові відрахування Пожертвування легалізована «ухилення від сплати
податків» корумпованим урядом. Ухилення від сплати податків краде зі спільноти
свердловини геть! Скасування податкових відрахувань пожертвування, ухилення
від сплати податків, податкова гавань, мінімізації податків .. Уряд, який полегшує
Зробити внесок, тому що
оподатковуваним пожертвування злочинно замінюється і переслідуються: ' Міссісіпі
ви дбаєте і хочете

R6 ».

поділитися.

Корумповані ПРАВО корумпованих Закон Неприпустимо корумпованою аморально несправедливий
закон. Корумпований Закон створює несправедливість і нерівність слід відкинута посадовим особам суду і
замінений парламент. Заднім числом законодавство повинно бути прийнято, щоб всі існуючі корумпований
закон повторений і обов'язковим Sentencing застосовується.
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дипломатичний імунітет Неприпустимо ніхто не виходить за рамки відповідальності за
скоєні злочини. Дипломатичний імунітет дозволяє іноземцям скоювати злочини без
відповідальності. Дипломатичний імунітет анульований і злочини переслідуються.

ризик двічі понести кримінальну відповідальність за один і той же злочин дозволяє злочинцеві йти безкоштовно без Rehab.

Іноді некомпетентним переслідування і хитрість результат захисту в несправедливості
статус «Не Guilty» вирок. Коли нові дані доступні повторний розгляд стає необхідним.
Принцип дії «Double Jeopardy» забороняє цього не відбувається. Подвійні Jeopardy Кінці!

Цей принцип корумпований закон. Жоден злочин не повинно залишатися безкарним. Якщо нові дані
поверхні повинна бути завжди нове звинувачення можливо до повної істина не була досягнута.

Імунітет від судового переслідування Неприпустимо ніхто не вище покарання за скоєні
злочини. Лінивий, неосвічений, корумпована Prosecu- ції використовує злочинець, щоб зробити
свою роботу і винагороджує їх з імунітетом.
Імунітет Criminal повинен бути анульований і переслідування триває. Лінивий корумпованою
Звинувачення переслідується і виконує ту ж фразу, як злочинець, вони використовували.

переговори про укладення угоди про визнання провини є найбільш корумпованою і нечесної формою
закону, вона закінчується. Угода про визнання провини є злочинну поведінку, яке зупиняє злочинця від
отримання заслуговували реабілітації. Злочинець Прокурор дозволяє злочинцеві вибирати менше " Міссісіпі R
». Кримінальна перезаряджається. Корумповані прокурор отримує максимальне значення: Міссісіпі R7 ,

Закон про позовну давність Неприпустимо не існує ніяких обмежень по
відповідальності. Давність замінюється переслідування.
Там ніколи не може бути обмеження по часу на відповідальності.

професійні, Релігійна Privilege заважає знайти істину. Лікарі, священики,
юристи, Журналісти, вимагаючи клієнта на недоторканність приватного життя
не відповідати на питання в суді. Ці привілеї END. Тому, щоб не втручатися в
пошуку Істини. Свідки, які відмовляються дати відповіді на клітку, поки вони
не відповідають (Не професіонал, звільнення від релігійної конфіденційності) , 1
GOD практики звітності.

1GOD
Правосуддя
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СУДИ
Метою судів є встановлення «провини» або «Відсутність провини» за передбачувані порушення
правил (Провінційний закон) або Правила (Шир Law)
Інструмент, який використовується для встановлення, якщо були порушення, щоб встановити істину

Істина знаходиться по змови не змагальності.
«Істина» повинна бути встановлена незалежно від будь-якої благати. Закликаючи винним не заважає
знайти «істину». Обвинувачений повинен відповісти на всі іони quest-. Відмова від відповіді накликає " Міссісіпі
R7 'Без можливості оскарження. Свідки, які відмовляються дати відповіді на клітку, поки вони не
відповідають

(Ні професійного або релігійного звільнення конфіденційності) , Переслідуючи «Істину»
безперервно, щоб переконатися, що немає інших винуваті. Помилкові свідки: ' Міссісіпі R3 ».

суди Є 2: Провінційний Trial-суд (ПТ-С) і Шир Hearing- палата (SH-С) , Апеляції
розглядаються в обох. Примітка! Там немає громадянської тяжби. Обидва суди
розглядають «Підзвітність та компенсацію».
Суди відкриті з 1 години після сходу сонця до 1 години до заходу сонця, 6 днів на тиждень. Там
немає Присяжні. Апеляція проводиться в тому ж суді.

Всі посадові особи «PT-C» Суду поставляються в Маршалла Бюро з пронумерованих пулу
"баристером". посадові особи Все «SH-C» Камерні поставляються шерифів Бюро з
пронумерованих пулу "юристів".
Пробний молитва читається на початку кожного випробування:

СУД - молитва
дорогий 1 GOD , ми посадові особи суду просити керівництво Ми будемо
прагнути знайти істину ми не дозволимо побоювання корумпованою нас Ми
роздамо обов'язкові Sentences

Ми будемо захищати справедливість від корумпованих, знижки Законів! Ми
докладаємо всіх зусиль, щоб відновити всі втрачені душі Для Слави 1 GOD і
Добра Людства
Ця молитва читається на початку судового процесу.

PT-C: ' Провінційний Trial-Суд »намагається випадки, що якщо" Вина "встановлюються"
MS R "подається в провінційній реабілітації. Є 7 посадових осіб суду, 3 судді, прокурор,
адвокат, наукові та Enforcer.
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Судді, прокурор, адвокат вступає в змову (працювати разом) знайти
«істину», встановити «Провину» або відсутність провини ». Дослідник
збирає всі докази. Enforcer забезпечує суд, встановлює фактичні дисплеї,
забезпечує «Обвинувачений» і з'являються свідки.

Після того, як знайдена «Істина» Жертви зробити заяву, яка включає в себе запит компенсації. Судді
потім піти у відставку протягом 1 години, щоб підготувати справедливість. Судді вирішують
окремо більшістю голосів 2 «Вердикт» і «компенсації». звернення жертв (Компенсація) і
Обвинувачені

(Вирок) повинні бути подані протягом 7 тижнів. Апеляція проводиться в тому ж суді з
різними суддями.
SH-C: ' Ширше Слух-камера »намагається випадки, що якщо" Почуття провини
"встановлюється" MS-R ", який подається в ширше Rehab.

Є 5 посадових осіб суду, магістрат, обвинувач, Керівництво

,

Клерк і годувальник. Магістрат, Обвинувач і Керівництво вступають в змову (працювати

разом) знайти «істину», встановити «Провину

або «Відсутність провини». Клерк збирає всі докази. Enforcer забезпечує суд,
встановлює фактичні дисплеї, забезпечує «Обвинувачений» і з'являються свідки.

Після того, як знайдена «Істина» Жертви зробити заяву, яка включає в себе запит компенсації. Магістрат
потім йде у відставку протягом 1/2 години, щоб підготувати справедливість, «Вердикт» і
«компенсації». апеляції Accused

(Вирок) і жертви (Компенсація) має бути подано протягом 3-х тижнів. Апеляція
проводиться в тому ж суді. Але різний магістрат.
Дослідження космосу і колонізації потрібні
правила (Закони) Просторово-Exploration суд (S>
XC) ,
S> XC постанови є обов'язковими для всіх
провінцій !!! (Див космічного права)

Внутрішній простір Закони (1) задоволення Землі простору і Землі Місяця. Закони космічного
простору (2) обслуговувати Planet Exploration & -Колонізація. Космічні закони ампайри, вводити і
застосовуватися S> XC.

Цей суд має 7 суддів (1 від кожної провінції) , Суд приходить таємним голосуванням і
більшістю голосів. Мінімальна більшість 4.
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Примітка! Несправедливо, корумпованою змагальності суду замінено: Fair «просто», в
змові судоустрій, який встановлює ПРАВДА!

ПРИГОВОРА
справедливість обов'язкове призначення покарання накопичувальний,
не підряд. Обов'язковий Sentencing приносить консистенцію Вирок і
поява рівності. Запобігає корумпованою і некомпетентний Офіцер Суд
заважаючи Вироку. MS закінчується корумпованою, несправедливі
Знижка по винесенню вироків " (Умовне покарання, немає Conviction
записано, раннього релізу, Parole, Пардон ..) ,

Ви робите ЗЛОЧИН !!! >>> Ви робите ЧАС !!!
серійний Кримінальна не повинно бути винагороджено. Мульти Guilty знаходить Crimi- NAL не повинні
бути винагороджені шляхом послідовного відбування покарань (Відкидаючи граф Вирок) , Непослідовні
відбування покарання є справедливість.

призначення покарань за сукупністю злочинів або вироків використовуються для Repeat
«правопорушників». Рецидивісти не навчилися з попередньої реабілітації. Там- носі необхідно повторити
реабілітації. Минуле й сьогодення Sentencing комбінується з огляду на загальний час реабілітації.

Порівняння Sentencing для «Кримінальних ( A) '
винні знахідками

продажний

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

21 років

Перше порушення: 7 + 7 + 7 років 7 років (Послідовний)
Помилуваний після 3-х років
служив в 3-х років

служив 21 років

Re-ображає: 7 + 7 років Past нападу:

7 років (Послідовний)

14 років +

7 + 7 + 7 значень у

0 років (Минуле ігнорується)

21years =

Помилуваний після 3-х років

служив 35 років

служив в 3-х років

Всього за всі злочини

6 років глузлива справедливість 35-річний суддя '

Смертна кара ( виконання) в якості покарання Анти 1 GOD

і анти Specie, неприйнятний. Будь-який уряд,
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виконує злочинно isremoved і його члени переслідуються: Міссісіпі R7

Основи!
Обвинувачений знайшов «Guilty» є злочинцем. Кожне переконання має обов'язкову пропозицію. T тут
немає переговори про укладення угоди про визнання провини. Чи не скорочення пропозиції, імунітет або
винесення вироку підвіски.

Мульти Guilty знаходить, пропозиція для кожної винною знахідки складається разом, склав. Ця сума
повинна бути поданий не послідовні в повному обсязі. Немає знижки примовляючи для серійних
злочинців.

Рецидивісти не впізнали з попереднього Rehab. Там- носі необхідно повторити реабілітації. Минуле
й сьогодення Sentencing комбінуються, враховуючи загальну накопичувальну Засуджений, який
подається в повному обсязі.
Немає Дострокове звільнення, Parole, помилування ...

Є 3 вікові групи (Підлітковий, юнацький, дорослий) розглянути при винесенні вироку , Закликаючи
«Guilty» або визнані винними впливає на вирок.
Реабілітація «R» номінальний (МС R1-7) , рейтинг R в законі Giver маніфесту відноситься до дорослих
визнав себе винним.

Всього Вирок вирішує, який застосовується для реабілітації. Дорослий визнає себе винним в 3 рази
«R4» (3 ● 7 = 21 років) 21 рік: " кримінальна Rehab ».

знижка Sentencing
знижка Sentencing корумпована, несправедливі він анулюється. Заднім числом законодавство
повинно бути прийнято, щоб всі існуючі дисконтні пропозиції повторно засуджені. Знижка Вирок
повинен бути замінений: Міссісіпі / R1-7
Які відбувають покарання послідовно: Кримінальна винагороджений за те, що серійний злочинець, який
має його пропозиція зменшується. Це закінчується!

Минулі Пропозиції ігноруються при винесенні вироку. Не звертаючи уваги на злочинця, який не навчився
з минулого реабілітації нечесно несправедливо. Це закінчується!

Підвісна Засуджений? Злочинець був визнаний винним, отримує вирок припинявся і
виходить на свободу. Цей тип вироку кримінальні, витрачаючи ресурси, час виконання
судового і прав. Це закінчується! Суд офіцер, який роздає Зважені Sentences видаляється: Міссісіпі
R7
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Умовно-дострокове звільнення і ранній випуск "! Корумпована і несправедлива. Вони обидва кінці.
Члени Parole ради переслідуються, Міссісіпі R7

Винен, але не винуваті злочинець визнаний винним, але його провина не записується і виходить на
свободу. Вона озвіріла, він буде визнаний винним, але його винна знахідка ігнорується, так що не
втручатиметься в його статусі знаменитості, і він може підписати Million $ радіо контракти. Це
закінчується! Співробітник суду, який роздає Guilty, але не Guilty Вироки отримати років: Міссісіпі R7

обов'язкове призначення покарання підзвітні ярмарок СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Необхідність юстиції це суд ЗМІ.
Люди мають право, потреба бачити, чути все частині правосуддя.
Як це працює. Суд не повинен використовуватися для пропаганди,
розваги, суспільних відносин або як медіа цирк. Там немає відео
зйомки проб. використовуються камери Discreet безпеки. Покриття
особи не допускається. Міссісіпі R3

Там немає медіа-відео зйомки проб. Дозвіл камер ЗМІ на суді перетворює суд на
розвагу. Коли перед камерами суддя, суддя, прокурор, оборони (Буквоїд, юрист) ,
Обвинувачених і свідків поводяться інакше, ніж вони були б, якщо їх не було
камер. Люди не будуть діяти і вести себе природно. При видобутку читання мови
тіла, вираз обличчя, тон голосу і використання мови. Люди також одягали
різними, щоб створити неприродний спосіб.
Підрив цілісності судового процесу, перетворюючи їх в театр. Несправедливо!
Не прийнятний.

перед Trial
Медіа-звітність до суду обмежується ім'ям Accused, що суд і дата судового розгляду. Будь-яка
інша звітність (Збори, імена свідків, судові чиновники, думка, коментарі ...) це неповага
до суду: " Міссісіпі R3 '
Під час судового розгляду

Існує Медіа заборона на звітність в ході судового процесу. Медіа порушення
заборони в неповазі до суду: ' Міссісіпі R3 '
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Після укладення Trial
Медіа дає ' Докладний звіт Trial » після випробувального укладення: Хто був звинувачений (Фотографія,
адреса, роботодавець, батьки) ? Що, де звинувачення? посадові особи суду .. Вердикт,
Міркування та реабілітація, компенсація, якщо такі є. ЗМІ повинні дати оцінку і коментар.

Примітка ! суддя (Магістрат) не може (Коли-небудь) пригнічують докладні звіти ЗМІ з якої-небудь
причини (Національна безпека, конфіденційність, Corrupt закон ..) ,

заклик
Після того, як скарга була подана. ЗМІ звітності до суду, в ході судового розгляду і після того, як
правила Пробні застосовуються.

Свобода Detail Trial звітності священна!
Пригнічуючи порядок означає захищаючи «Винний». Захист їх становить загрозу для
Співтовариства. Громада має право знати «Guilty-х (Фотографія, адреса, роботодавець,
батьки) 'І жертва (И) подробиці. Результат заклик & міркування ( 'Докладний звіт Trial') ,
будь-яка відмова
(Порядок придушення судді після апеляції) цієї діяльності отримати років Міссісіпі R7 '

Примітка ! Громада має право знати докладні відомості про «Guilty в. Це допомагає
спільноті захистити себе від зла, злочину .. Громада має право знати «жертву (И) "Подробиці.
Це дозволяє спільноті надати максимальну допомогу.

Будь-який суддя, магістрат видачі наказу Suppression після суду Оскарження видаляється з
судоустрою. Їх професійні повноваження скасовуються, переслідуються " Міссісіпі R7 ».

Примітка ! Будь Guilty захищений помехоподавляющий порядок вчинення злочину (И) , Будь-який
суддя, суддя, який видав цей наказ Suppression винен по асоціації (Будучи загрозою для
спільноти) , Їх професійні повноваження скасовуються, переслідується ' Міссісіпі R7 ' ,

Будь-яка жертва захищена помехоподавляющий порядок. Чи не отримувати необхідну
допомогу. Будь-який суддя, суддя, який видав цей наказ Suppression винен в невиконанні
обов'язку члена спільноти. Їх професійні повноваження скасовуються, переслідується ' Міссісіпі
R7 ' ,
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ВІДНОВЛЕННЯ
Відновлення вводять шляхом Маршаллом, Шериф. Реабілітація включає в себе
освіту, припадки активів і арретірованія. Реабілітація карає винних і захищає
співтовариство! Це просто форма punish- MENT. Він захищає співтовариство і
допомагає Guilty стати корисними членами суспільства.

Реабілітація має 7 класів R 1-7 , Їх 2 види реабілітації, Шира і провінційний. Який з 2
застосовуються в залежності від віку, класу MS R1-7. Є 3 вікових груп, підлітки (8-14) , У
справах неповнолітніх (14-17 ВОНА, 14-18 ОН) і дорослих (ВПА 17+, ВІН 18+) Діти у віці
до 8 років, не переслідуються. Батьки і педагоги з ними боротися.

* закликаючи винним (Сповідь + всі деталі образ) #Found Guilty
графство надає 2 види реабілітації, «Освіта Шир Rehab
( ESR ) і обов'язки Шир Rehab » (DSR) , 7-підліток (8-14) графство
відновлення

R1 ESR *1 тиждень #2 тижні

R2 ESR *2 тижні # 4 тижні
R3 ESR * 4 тижні # 8 тижнів
R4 ESR * 8 тижнів # 16 тижнів

R5 ESR * 16 тижнів # 32 тижні

R6 DSR *1 рік

# 2 роки

R7 DSR *2 роки # 4 років Коли 15 передані в ювенальної Rehab!
7 Ювенальна (14-17 ВОНА, 14-18 ОН) графство відновлення

R1 ESR * 2 тижні # 4 тижні
R2 ESR * 4 тижні # 8 тижнів
R3 ESR * 8 тижнів # 16 тижнів

R4 ESR * 16 тижнів # 32 тижні

R5 DSR *1 рік

# 2 роки

R6 DSR *2 роки
R7 DSR * 4 роки # 8 років
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* закликаючи винним (Сповідь + всі деталі образ) #Found Guilty
7 дорослих провінційний відновлення

R1 ESR

* 1 рік

# 2 роки

R2 DSR

* 2 роки

# 4 років

R3 кліть PR

* 4 роки

# 8 років

R4 другий шанс PR * 8 років

# 16 років

R5 злочинець PR

* 16 років

R6 Hardcore PR

* 32 років # 64 років

# 32 років

R7 Судний день PR * 64 років #до смерті
Підсудний визнав себе винним отримує в цілому 27 років: Міссісіпі R5 злочинець PR
застосовується. Обвинувачений не визнає себе винним визнаний винним отримує в цілому 10 років: Міссісіпі
R3 кліть P R застосовується.

Обвинувальний пояснюється його неправильно робити, вчив, щоб вибачитися, як загладити
свою провину і стати корисним членом спільноти. Немає більше зганьбити сім'ю,
відновлення і допомогти іншим заблудлі душі, щоб зробити те ж саме! ' RehabPrayer », використовується
щоранку реабілітолог.

REHAB - молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Перепрошую за
мою неправильності робити я загладити

Я обіцяю стати корисним членом суспільства, я не буду більше не
ганьбити свою родину

Я намагаюся реабілітувати себе & всі інші заблудлі душі для слави 1
GOD & гарне Людство
Ця молитва читається щоранку Rehabilitor.
виконання • як покарання не є прийнятним.

Не убий !!!
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графство надає 2 види реабілітації, «Освіта Шир Rehab
(ШОЕ) і обов'язки Шир Rehab » (DSR) , Обидва реабілітації обслуговувати 3 віку, підлітка,
неповнолітніх і дорослих. Підліткова (8-14) Коли 15 передані в ювенальної Rehab!
ювенільний (ВПА 14-17, ВІН 14-18) коли 17+ (ВПА) 18+ ( ВІН) передані (PR) Провінційний
Rehab! Примітка!
Реабілітолог повинен оплатити реабілітацію. Підліткові батьки платять 100%. Ювенальна
платять 50%, батьки оплачують 50%. Дорослі платять 100%.

Освіта Шир Rehab ( ESR )
ШОЕ перша за шкалою реабілітації. Це не клітка реабілітаційних. Реабілітолог
залишається вдома на ніч (Платить за реабілітацію) , Освіта реабілітолог підібраний з
дому 6 днів на тиждень 1 годину після заходу сонця (ТТ) зробити 5 днів громадських
робіт +1 день educa- ції. 1 годину до заходу сонця (ТТ) реабілітолог береться додому.
Реабілітатора має кожні 2 години за 10 хвилин (Туалет, їжа, напої) перерву

Обов'язки Шир Rehab ( DSR)
Обов'язки Rehab цього корито освіту і обов'язок. Реабілітолог платити за реабілітацію. Обов'язки
реабілітолог підібраний з дома 1 години після сходу сонця (ТТ) , День 1 тижня. Ведення
5 днів громадських робіт

+ 1 день освіти. На 6-й день, 1 годину до заходу сонця (ТТ) реабілітолог
береться додому.
Обов'язки реабілітолог (ДОКТОР) починає обов'язки 1год після сходу сонця (ТТ) ,

«DR» має кожні 2 години в 10 хвилин (Туалет, їжа, напої) перерву. DR обмежується протягом
ночі, але йде додому для Fun-Day.
(ТТ) Час-трикутник Custodian-хранителі New-Age тайм-менеджмент

Область забезпечує 5 видів іммобілізованих реабілітації: Клітка, другий шанс,
Кримінал, Hardcore, Судний день , Є окремі сполуки для ВІН і ВОНА. Вагітна
вона вже є Новий роду
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забрали. Він що дотримуйтеся їх пеніс або єякулировать в задній прохід іншого він (Гомосексуальна
рапсове) або рот (Розпусна, огидна, неприродно)

мати їх пеніс видалені на крупу.
Провінційний реабілітолог (PR) витримували протягом ночі в 3m³ куб. Кубів підлогу,
стіни, стелю, складається з циклону, вогню і високої вологості, стійких збірних бетонних
панелей з сірої поверхні пігменту обробки. Передня складається з steelbars, в steelbars
двері. Він стикається з передпокою. Там немає вікон. Там немає донного назовні. Передпокої
згаснуть на заході і на світанку.

Є 2 двоярусні ліжка врівень з steelbars. На задній стінці є 1 сталевий унітаз без
сидіння або кришки. Куб є домом для 4 реабілітолога. ВОНА є душ. Його повинен
душа, гоління кожен 6 го день тижня. Ніякі особисті речі не дозволяється приймати
для копії «ЛГМ».
PR не платять. Не можу отримати гроші, подарунки або додаткові послуги. Не можу голосувати! Не може
бути обраним!

кліть Провінційний Rehab
Нове прибуття повинен здати свої речі, туалетні приналежності, прикраси і всі інші
особисті речі. Є маса, душ, голитися, є татуювання видалені, мають 2 трассеров
імплантованих в своєму тілі. 1 Tracer містить ідентифікаційну інформацію і знаходиться на
невеликій відстані емітера. 2 й є супутникове Tracer. Реабілітолог їх замість прізвища
числом.
Вони отримують пронумеровані передачі «PR», копія "закон Giver маніфесту.

Вони показали свій будинок куб і ліжко. В кінці дня вони знайомляться з іншими
нарами PR. Двоярусні товариші пояснити розпорядок дня.

Примітка ! PR не має ніяких особистих речей. Не може мати фізичний контакт з відвідувачами
або отримати щось від них. Немає зв'язку з зовнішнього боку, за винятком з відвідувачем.

Розпорядок дня 6 днів в тиждень на світанку (ТТ) сирени будить PR. Вони надягли на їх
спорядженні і взуття, йти туалет, стан на інших двоярусні товариш своїх злочинів, і всі разом
вони поклоняються: ' Rehab Молитва ' ,
Куб відкриває двері, вони переміщаються в збірці області.

Вони отримують щоденні раціони (Їжа, пиття) перейти до з'єднання роботи
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каплиця або транспорт. Примітка ! Blubbery (Надмірна вага) PR не отримують ніякої їжі

(Поки вони не мають правильний вага) тільки пити.

PR роботи від 1 години після сходу сонця. Є 3, 10 хв (Є, пити, туалет) брейки. Зупинка на
1 годину до заходу сонця. PR, який працює поза з'єднання забрані. Після роботи вони
миють обличчя і руки, отримати закуски пакет і напої. Поверніться до їх homecube.
Передпокої погасли вогні на заході (ТТ) , Примітка! Там немає світла в ПР Головна- куб.

день 7 ( Веселий день) починається, як і попередні 6 днів. Піар-хід їх групи (28) зібрати
області. Група Поклоніння: ' щоденна молитва ». Прийом вранці закуски пакет з напоєм,
обговорити «Закон Подавець Manifest». середина дня (Полудень) отримати обід пакет з
напоєм, поклоніння: ' Спасибі Молитви ». Слухати музику. Прийом після полудня снек-пак з
напоєм, поклоніння: " Спасибі Молитви ». Дивитися фільм. Тоді ж, як і після роботи.

PR зобов'язання! Будьте ненасильницькими, трудитися, поклоніння щодня, проявляти повагу до
PR-співробітників, волонтерів та відвідувачів. Покайтеся! Реабілітувати!

PR-привілей. Є 4, 1 години відвідувань на рік. Безкоштовна медична ,

другий шанс Провінційний Rehab
Так само, як «Клітка PR» + більше обмежень.

Нове прибуття їх договір «Святий Подружжя», Companionship Договір
анулюється. Всі комунікації, контакт з матом, кінець дітей-партнерів.

день 7 ( Веселий день) фільм замінюється медитація, молитва.
PR-привілей. Є 3, 1 години відвідувань на рік. Free обмежений (Обов'язково)

медична ,

злочинець Провінційний Rehab
Ж, як «2 й Chance PR »+ більше обмежень.
день 7 ( Веселий день) музика змінюється мовчанням.
PR-привілей. Є 2, 1 години відвідувань на рік. Тільки перша допомога ,

16

співтовариство провінція 15.05.2.1 Н-В-м
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Hardcore Провінційний Rehab
Так само, як «Кримінальна PR» + більше обмежень.
Розпорядок дня 6 днів в тиждень зробити додаткову жорстку, брудну роботу.

PR-привілей. Є 1, 1 години відвідування в рік. тільки знеболюючі ,

Судний день Провінційний Rehab
Так само, як «Hardcore PR» + більше обмежень.
Розпорядок дня 6 днів в тиждень робити нездорову небезпечну роботу.

PR привілеї. Ніхто.
Примітка! Ув'язнені, які вмирають під час реабілітація кремують. Їх попіл
розвіюють над Крематорій компосту.

кінець
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