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PLANIFICACIÓN
Comarca é onde está o corazón, CASA!
O propósito da planificación do condado é utilizar a terra para o maior
beneficio da comunidade e do hábitat. É esencial que a comunidade e o
hábitat se harmonicen.Toda a terra fértil utilízase para cultivar alimentos ou
gandería. Ofrécense algúns santuarios para vexetación e criaturas nativas.
A terra non fértil úsase para a construción doméstica e non doméstica. Os edificios
existentes en terras fértiles son demolidos e reciclados en terras non fértiles. A terra
está reservada para as necesidades provinciais.
Todos os cemiterios están desenterrados. Os restos son incinerados. A terra úsase para a
agricultura.

Todos os campos de golf, parques e ovais deportivos son reciclados para a produción
de alimentos. Todo Xardín Botánico, Os zoolóxicos convértense en santuarios do
hábitat local (vexetación, fauna). Construír todos os edificios relixiosos, mausoleos,
palacios, castelos, mansións .. son demolidos.As terras clasifícanse como fértiles ou
non fértiles. O material de construción reutilízase para novos edificios.

A 'Comarca'consta de 1 ou máis' Shire Oasis '(s). A Shire Oasis está
composta por 'SmeC (Complexo de educación médica Shire)','CRBC (CROn
Retail Bazaar Complex)', Santuarios (hábitat natural), Capelas de traballo,
agricultura e vivenda en clúster comunal.
O transporte doméstico e non doméstico nas autovías substitúese por "Tranvías
da autovía". O transporte terrestre de longa distancia só é por ferrocarril.
As grandes plataformas son eliminadas gradualmente (destructores). Operadores de peaxe Parasitos,
Avariciosos, depredadores, Aproveitados; O roubo en estrada é un delito.SEÑORITA R6

SmeC (Complexo médico e educativo Shire)
A Shire ofrece asistencia médica e dental gratuíta (agás
procedementos hospitalarios) desde a concepción ata a morte para
todos e educación gratuíta para nenos e maiores. Proporciona estes
servizos comunitarios a través de SmeC. SmeC tamén é un camiño
profesional só para ELA.
Educación gratuíta en SmeC: Os nenos asisten 6 días á semana a partir dunha hora
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despois do amencer ata 1 hora antes do solpor. Aos nenos cóbrenselles
todo, calzado, material educativo, comida e bebida. Descansan, toman un
baño (Club recentemente nado), o resto teñen ducha.

As nais asisten 6 días á semana desde 1 hora despois do amencer ata 1
hora antes do solpor (teñen 3 horas de descanso). Ás nais facilítaselles
todo, calzado, comida, bebida e pagan (1 x wmw). Pode ducharse
. Nota! Ao marchar, as nais e os fillos cambian. Todo o que se proporciona
queda. Non hai traballo na casa.
Idade 0-2: o recentemente nado asiste coa súa nai a 'SmeC Club recén
nacido ' 6 días á semana. Recén nacido ao completar o segundo ano '
Diploma de club recén nacido As nais que realizan 280 horas de
aprendizaxe e ensino do club reciben: Certificado "SmeC" de aprendizaxe
do ano 1'. As nais que non asisten ao club recentemente nado os 6 días da
semana soltan ao neno. Nai non apta.
Idade 3-9: nenos, nenas (Académicos) asistir 6 días á semana mixto (coed.)

clases, Escola Básica SmeC '. Os estudantes ao completar o ano 9
reciben 'Diploma escolar básico '. As nais que realizan 140 horas de
aprendizaxe e ensino da escola básica reciben: "Certificado SmeC de
aprendizaxe do ano 2". As nais que non asisten á escola básica 3 días á
semana soltan ao neno. Non se aplica a SHE que asista a un club
prenatal ou recentemente nado.
Idade 10-14: nenas (Académicos) asistir 6 días á semana só a clases de nenas en
'SmeC: a única escola de rapazas'. Os estudantes ao completar o ano 14 reciben

'Só rapaza Diploma escolar '. As nais que realizan 140 horas Só para
nenas A aprendizaxe escolar, o ensino reciben: "Certificado comercial
de educación médica". As nais que non asisten á escola de nenas 3
días á semana soltan ao neno. Non se aplica aos estudantes
prenatais, recén nacidos ou colexios básicos de SHE.
Idade 15-16: nenas (Académicos) asistir 6 días á semana de pago 1 x wmw
clases en "SmeC Family College". Os estudosos ao completar o ano 16
reciben "Diploma universitario familiar ' . .

62 anos vella ELA ensina: ELA transmite Experiencias vitais á próxima
xeración (pagou 3 x wmw) no Family College.
Idade 63 ou maior (coed.) a educación está dispoñible en 'Club de
Actividade Sénior SmeC'.

Todos SmeC ten un Xuntanza !
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Asistir a SmeC é obrigatorio para a concepción de SHE e ata que os
nenos completen a asistencia a SmeC.
Triángulo do tempo (CG Klock) en uso! A saída do sol é, "0 horas", O solpor é "14 horas".
14 a 21 horas obrigatoriamente obrigado toque de queda Shire nocturno en uso.

O persoal asiste 6 días á semana en (2) Quendas de 6½ horas (inclúe descanso de
media hora), taxa de pago 1 x - 7 x wmw, wmw aplícanse as condicións. 1st quenda

De 1 h a 7 1/2 h. 2nd quenda 6 1/2 h a 13 h. Os cambios se
superpoñen. O persoal comeza a quenda coa ducha e despois
coloca a tapa e o calzado. Ofrécese comida e bebida.
ELA Carreira-camiño: SmeCManager
* Básico: Despois dunha apertura, promovida pola antigüidade!

Despois ELA completou un "Matrimonio Santo" Contrato '. Ten un "Certificado
comercial de educación e medicina". ELA comeza a traballar como 'Enfermeira'

(wmw2).

Despois de 1 ano de experiencia laboral como 'Enfermeira' cualifica para converterse '
Enfermeira maior' (wmw3) promovido pola antigüidade cando se dispón dun posto.

Despois de 1 ano de experiencia laboral como 'Enfermeira maior' cualifica para
asistir ao "PHeC Technical College" 'Certificado de supervisor '. Promovido por
antigüidade cando hai un posto dispoñible a 'Matrona' (wmw4).

Despois de 1 ano de experiencia laboral como 'Matrona' cualifica para asistir
ao 'PDEc Leadership College' "Diploma de líder". Promovido por antigüidade
cando hai un posto dispoñible a 'Medic' (wmw5).
Despois de 1 ano de experiencia laboral como 'Medic' cualifica para asistir ao
'PDEc Leadership College' 'Diploma de Xestor '. Promovido por antigüidade
cando hai un posto dispoñible a 'Matrona' (wmw6).
Despois de 1 ano de experiencia laboral como 'Matrona' cualifica para asistir ao
'PDEc Leadership Camp' que gaña "Título de administrador". Promovido por
antigüidade cando hai un posto dispoñible a 'Xestor SmeC' (wmw7).
Únese ao grupo de asesores provinciais.

SmeC é o centro da vida da comunidade onde pasará a maior parte da
súa vida alí. ELES e nenos necesitan socializar para estar á altura de
todo o seu potencial. A vida comunitaria é a comunidade que cría
nenos e non individuos. Isto implica unha connivencia entre pais,
profesores e médicos.
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Ela comeza a asistirSmeC'para actividades prenatais.Nota! EL non está
involucrado. A partir de 3 semanas antes do nacemento, ELA asiste a SmeC
a diario. Isto é continuo despois do nacemento. ELA estará relacionada con
SmeC ata que todos os seus fillos completen a súa educación alí. Ela
comeza entón unha carreira. ELA completou un aprendizaxe(Certificado de
comercio médico e educación). ELA asistirá aos encontros "SmeC".
Finalmente, ELA asistiráClub de Actividade Senior.
SmeC ten un campanario. Todos os días ás'Sunrise ', 'O
mediodía 'Sunset' soa durante 1 minuto. Este toque celebra1
DEUS dándonos a luz do día a través da luz do sol. Días 1-6
(semana laboral), 1 hora despois do amencer e 1 hora antes do solpor
soa a campá durante 2 minutos. Inicio do traballo de sinalización e fin
do traballo.Día 7 (Fun-Day) 1 hora despois do amencer e 1 hora antes
do solpor soa a campá durante 3 minutos. Deixa

1 DEUS e a comunidade sabe que hai un 'Reunión '.

CRBC (CROn Retail and Bazaar Complex)
CRBC substitúe aos centros comerciais e centros comerciais. Os CRBC están
situados nun edificio de heptágono de 4 niveis. Un CRBC é un "Heptagon Hub"
que cada lado ten edificios anexos. Exemplo: un SmeC, capelas de traballo,
vivenda en clúster comunal, ..Parte dun Shire-Oasis '.
O CRBC abre o día 1-5, 1 hora despois do amencer, pechando 1 hora antes do
atardecer. O CRBC abre o día 6, 1 hora despois do amencer, pechando o mediodía.
De mediodía a 1 hora antes do atardecer se limpa, mantén e repara. O día 7 CRBC
está pechado.
A CRBC está situado nun edificio de heptágono de 4 niveis.
A ras de chan é almacenamento, mercadorías e mercadorías

para venda polo miúdo e Bazaar.

Nivel 1 é a área CROn-Retail incluíndo
Bar de bebidas (non alcohólico).

Nivel 2 é o Bazar, todo caseiro,

cultivado en casa, usado, pero non inútil.
Nivel 3 é a Administración, os traballadores rompen a área.

O Teito consta de paneis solares.
O modelo CROn Retail combina todas as necesidades de venda polo miúdo, para a vida en
clúster comunal, nun complexo comercial. CROn Retail remata a duplicación substitúe a todas
as franquías (Alimentación, roupa, variedade ..) con 1 saída para cada segmento.

CROn Retail substitúe todos os clons de comida rápida por un saudable (non alcoho-
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lic) Bar de bebidas.

CRBC usa o CROn sistema de xestión. Complementado
por clientes voluntarios.A xestión de CROn opera por
DmC (Toma de decisións Comité). Os voluntarios dos
clientes están de acordo (anual) traballar 7 horas en
cada período de 4 semanas de balde. Recibindo un
desconto en cada compra + un Smorgasbord anual. Eles tamén son para
dar comentarios aoDmC.

B azaar
É venda polo miúdo de
artesanía, produtos caseiros.
Elementos preferidos.

A venda polo miúdo consiste no produto producido. Creado por unha
familia extensa e ofrecido á venda polo miúdo pola mesma familia extensa.
Non se poden ter empregados nin voluntarios fóra da familia extensa. A
familia extensa está composta por: avós, pais(irmáns) e nenos.
Encantado (usado) os artigos véndense por parte de propietarios ou por conta doutra
persoa. O vendedor debe informar o comprador se a mercadoría se vende por conta
doutra persoa. Os amados non veñen con garantía(sen reembolso nin intercambio).
Comprador ollo!
Os comerciantes de Bazaar elixen anualmente un representante para o CRBC DmC.

Aviso !

Se tes que mercar constantemente. Es un "adicto", busca axuda.

CROn Cluster é un grupo de CROn's
Custodian Guardian chama a unha multitude de persoas separadas CROn
colabora para servir a toda unha provincia (tribal): 'CROn Cluster'. CROn Cluster
substitúe ás gananciosas, parasitarias depredadoras, que lucran por empresas
nacionais ou multinacionais. Os grandes proxectos ou proxectos, servizos que
inclúen máis de 1 Shire, requiren multitude de CROn separados para cooperar
(CROn Cluster).

CROn Cluster é unha colección de CROn que cooperan entre si
5
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na relación co provedor do cliente. Por exemplo, produto,
Comprimido de vitamina. CROn está implicado: Distribución,
comercialización, fabricación, envasado, produtor principal,
investigación, desenvolvemento, venda polo miúdo.

CROn's que forman parte dun CROn Cluster precisan os seus DmC's
enlazar. Cada DmC debe potenciar (toma de decisións) 1 persoa para
representar o interese do seu CROn dentro do clúster CROn. Calquera
CROn que non proporcione un representante de toma de decisións debe
ser eliminado do clúster e substituído por outro.
CROnPode querer tratar co goberno provincial e coas súas
organizacións (utilidades ..). Só os departamentos gobernamentais que
usan o CROn sistema de xestión DmC pode unirse a CROn Cluster.

Nota! Negocios gobernamentais que non se converten CROn
negocio (Utilidades, transporte de longo percorrido, minería, exploración espacial ...)

execútanse usando o CROn sistema de xestión DmC.

CROn Cluster operar desde 'CRBC'e Capelas de traballo.

Vivenda Clúster Comunal
Os humanos temos un 1 DEUS dereito a vivendas seguras a
prezos accesibles (Refuxio). O goberno ten o deber de
subministrar estes vivendas seguras e accesibles.
O refuxio é subministrado pola 'Comarca'.

Para o Comarca para subministrar vivendas a prezos accesibles todas as terras
libres e domésticas (propiedade privada) trasládanlle refuxio. Os bens transferidos
baleiros énchense de persoas sen fogar e familias en listas de espera. As casas de
varios dormitorios con só 1 ocupante precisan acoller a outros ocupantes. É
inaceptable un comportamento antisocial para 1 persoa que teña máis de 1
dormitorio.

Todos os aloxamentos accesibles son aloxamentos. Finalmente, o xardín
ornamental de vanidade e as casas independentes substitúense por
vivendas en cluster. O "Shire" proporciona un aluguer seguro e accesible
de aluguer en clúster.
Todos os aloxamentos en clúster teñen 3 niveis de inquilinos + 1 casa de cristal: Nivel
chan, nivel 1, nivel 2, Casa de vidro (os inquilinos poden cultivar plantas). O
aloxamento en clúster consiste en unidades individuais (1 habitación), Unidade de
parella (2 habitacións), Unidades familiares (3 habitacións ...). Directrices obrigatorias
(situación familiar, idade) aplicar.
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Todos, "Affordable Secure Living Quarter", son aloxamentos en aluguer.
A renda semanal é o 14% dos ingresos brutos semanais do inquilino. O aluguer de varios
inquilinos é o 14% da renda bruta conxunta semanal dos inquilinos.

Exemplo: Ingreso bruto semanal de $ 100, aluguer de $ 14.
Ingreso bruto semanal de $ 1000, aluguer $ 140

Comarca subministra electricidade e auga cun mínimo diario (Gratis) (despois
paga) uso máximo cortado, lavandería comunitaria, mantemento, recreación,
alcantarillado e eliminación de lixo. Nota! Queima doméstica e non doméstica de
esterco, madeira, carbón, gas, petróleo para cociñar, calefacción e enerxía
eléctrica, REMATA! Úsase electricidade a partir de enerxías renovables.
Unidade única. O inquilino solteiro ten dereito a vivir nunha habitación na comunidade.

O inquilino individual de 1 habitación utiliza baños comunitarios do mesmo
nivel, ducha e lavandería de nivel inferior, baño. Aos 63 anos trasládase a un
aloxamento para xubilados (obrigatorio).
Unidade de parella! Parella (1 EL e 1 ELA) os inquilinos teñen 2 habitacións:
salón / cociña, durmir e aseo / ducha. Comparte roupa, baño no nivel inferior.
Móvete a "Unidade familiar" cando cheguen os nenos. Os nenos marchan. Os
pais volven a unha unidade de parella(obrigatorio). Unha parella convértese en
transferencias individuais(obrigatorio) a unidade única.
Os inquilinos familiares teñen 2 habitacións, salón / cociña, dormitorio e aseo /
ducha + 1 habitación por cada 2 nenos. Comparte roupa, baño no nivel inferior.
Despois de que o último fillo se vaia (obrigatorio ata os 18 anos). Traslado de
parella (obrigatorio) para vivir en parella.
Cluster Homes permite pequenos: acuario, terrario, cans pequenos
(obediencia adestrada). Non permitir: aves, gatos, animais salvaxes,
animais domésticos, calquera cousa que sexa máis grande que un can
pequeno, sen reprodución. Criaturas que son unha ameaza para os
inquilinos ou para o hábitat.

As áreas comprendidas entre as vivendas en racimo utilízanse para hortas e gando
en liberdade. Son mantidos polos inquilinos das casas de Cluster (sen pagar).
Quen están nunha lista.

FRE EWA Y - Tranvía unha solución de transporte CG!
As cidades con máis de 1 millón de residentes e as autoestradas teñen 2 grandes
problemas: contaminación e conxestión de horas punta. Ambos problemas non precisan
solucións posteriores. Custodian Guardian ten unha solución. Tranvías da autoestrada!

Ferrocarril que substitúe o transporte individual e o longo percorrido.
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Unha autoestrada ten 3 carrís que conducen ao centro da cidade e 3 carrís que
afastan do centro da cidade. 1st elimina todos os coches, camións e autobuses da
autovía. 2nd coloque as vías do tranvía na superficie 2 da autovía en cada sentido.

As 2 pistas ao lado da cidade (>) da autovía deben ser
utilizados por tranvías. 1 pista vai á cidade e a outra
vai da cidade. A xente
os tranvías móbiles levan máis de 300 viaxeiros. Paran só en todas as saídas da
autoestrada.Na parada de saída os viaxeiros poden trasladarse a un refuxio de
viaxeiros local, transportar 3 rodas ou camiñar.
As 2 pistas da cidade (<) da autovía deben ser utilizados por tranvías de carga. 1 pista
vai á cidade. O outro vaise da Cidade. Os tranvías que transportan mercadorías
transportan cargas de tamaño semirremolque; só paran en todas as saídas da
autoestrada.Nas paradas de saída o transporte de mercadorías pode trasladarse a un
centro de carga local ou a un transbordador de 3 rodas. Uso de mercancías pesadas
moi grandes 4(ou máis) rodas.

Os tranvías da autovía son unha operación CROn de Shire Cluster. 3 rodas que
transportan mercadorías, xente dende tranvías. Son individuos ou CROn.
Que pasa cos vehículos que se retiran da autoestrada? Os automóbiles son os principais contaminantes
e son eliminados gradualmente (destructores). O transporte a granel é transportado por tranvía,
ferrocarril. O transporte de curta duración utiliza camións Shuttle. As grandes plataformas son
eliminadas gradualmente(destructores).

Que pasa cos operadores de peaxe? Os operadores de peaxe son Avariciosos, Parasitos,
Predadores, Aproveitadores. O roubo en estrada é un delito punible,SEÑORITA R6.

Os operadores de peaxe teñen os seus activos incautados e devoltos á comunidade
sen compensación. Todas as estradas pertencen a Shire, son de uso gratuíto.

Todas as estradas pertencen a toda a xente.
Transporte público (tanto persoas como mercadorías) dáselle preferencia.

3Que anguías unha solución de transporte CG!
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Custodian Guardian soporte para o transporte de 3 rodas con pedais para o movemento
de persoas, animais e mercadorías. É un transporte a curta distancia dentro dun Shire
Oasis. Úsase para recoller e entregar ás paradas do tranvía da autovía.

Transporte erros !
O gardián gardián cre que o corpo humano non está construído para viaxes a alta
velocidade. Polo tanto, non hai necesidade de velocidade. Todo o transporte de alta
velocidade (aire, terra, mar) remata.

2Rodas (un erro de enxeñaría)
O transporte en dúas rodas está mal deseñado, o que supón un perigo para a saúde.
É usado por pais crueis para ferir (facelos montar e caer) aos seus fillos e fainos
miserables. O transporte en dúas rodas aumenta os custos da asistencia sanitaria da
comunidade.

O transporte motorizado de dúas rodas vén en dúas versións:
"Dirt and Road". A versión Dirt úsase para desbotar (vandalizar)
ata o "Hábitat". A contaminación acústica asusta a vida salvaxe.
A contaminación atmosférica reduce o aire respirable. Isto remata!

A versión Road é usada por individuos anti-sociais e anti-comunitarios.
Úsano para acelerar (o fan todos). Andan en bicicleta para facer ruído excesivo.
A forma de montar convérteos nunha molestia na estrada.Aumentan as mortes
por estrada. Aumentan os custos da asistencia sanitaria comunitaria. Son unha
praga da comunidade!Isto remata!

Banda de motos (ver Violencia, bandas) constan de 2 ou máis pilotos.
Os membros dunha banda que cometen un comportamento ilegal son culpables por asociación

(ver, participar, non alí). Non son aceptables as bandas de
bicicletas. Disólvense.

Fabricación, venda polo miúdo, uso de todos os extremos de transporte de dúas rodas. Todo o
stock existente está triturado. Os malos pais reedúcanse, SEÑORITA R1. Os montadores e
pilotos de bicicletas de lixo son vándalos ambientais, SEÑORITA R7

O transporte de 2 rodas substitúese por 3 rodas.
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Remata o transporte aéreo non gobernamental e non CROn. Non hai licencias de transporte
aéreo privado nin de transporte aéreo privado. Cortáronse as licenzas existentes.

Remata o transporte marítimo non gubernamental e non
CROn. Sen transporte marítimo privado, licenzas de transporte
marítimo privado. Canceláronse as licenzas existentes.
O transporte terrestre motorizado privado e doméstico está restrinxido gradualmente.
Os vehículos de luxo e de alto rendemento son requisados, esmagados.

A produción remata.
Churrasqueiras fumando ardentes, 'Fin! Calefacción por portas,
"End's"! O frío no exterior leva un pano máis cálido. Ou entra
dentro. Usar calefacción exterior é vandalismo ambiental,
SEÑORITA R7.

As comunidades crean depósitos de auga doce. O encoro é profundo e non raso.A
auga profunda é máis fría, reducindo a evaporación, o crecemento de algas,
especialmente o tipo velenoso e a infestación de insectos. Prohíbese aos deportes
acuáticos para deixar de orinar, menstruar e facer caca na auga (convertendo a
auga en alcantarillado).
Embarcacións acuáticas (motos acuáticas, barcos a motor ..)
contaminar (gasolina, aceite, ácido da batería ..) están prohibidos!
Excepción: transporte Park Ranger.

Definicións
Agricultura : Xardín Mercado > Flores, herbas, verduras ..
Horta > Bayas, froitas, froitos secos ..
Facenda > Gran, alimentación animal ..

Rancho > Peixes, mamíferos, aves, réptiles ..
Altura do edificio (non superior): Vivenda Clúster Comunal >
4 niveis: planta baixa, nivel 1, nivel 2, casa de cristal
Complexo de venda polo miúdo e bazar >

4 niveis: chan, nivel 1, nivel 2, nivel 3
Capelas de traballo > 8 niveis: chan, + 7 niveis

Casa
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Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será!

