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RÅD
Shire er hvor hjertet er, HJEM!
EN Shire er, hvor folk mødes for at opbygge et samfund med socialt
ansvar for at forfølge et fælles gode for alle. Det holder lokale
traditioner, køkken, dialekt levende. Et Shire lever i harmoni med
det lokale habitat, miljø og dets samfund.
EN Shire er en gratis uddannelsesudbyder. Det starter CROn-enheder
(Samfundskørsel ejet ikke med overskud). En Shire ejer hele jorden.Det
giver klyngehjem, sikkerhed, beskæftigelse, velfærd, ...
Provinsen opretter et 'Shire'. Brug en formel bestående af
befolkningstæthed og arealstørrelse. Et 'Shire' kan variere i arealstørrelse
og befolkningstæthed.

Det Provins tilbyder 3 'rådgivere' til 'Shire'. 'Shire' giver end
'rådgivere' fuldtidsbeskæftigelse. 'Shire' -rådet består af 3
'rådgivere' og 2 'kalifs' (1 HE, 1 HUN). 'Kalifs' vælges hvert 4. år den
1.St. Påskedag, Quattro-året den 1St. forbi postsystemet.
''Shires'' ejer hele jorden i provinsen. Der er ikke noget privat ejerskab af jord
(ingen frihed) eller bygninger. En 'Shire' giver alle overkommelige boliger
(klyngehjem). Hjælpeprogrammer(vedligeholdelse af bygninger, kom-

ammunition, vand, elektricitet, affald, kloakering) ejes og drives af
'Shire' ved hjælp af DmC (Beslutningsudvalg) ledelsesstil. Offentlig
transport (både mennesker og varer) er præference. Private
virksomheder erstattes afKron (Community-ejede non-profitenheder).

SHIRE - Råd
Et herredømme styres af udvalget: 'Shire Council'.
Et Shire Council består af 5 personer. 2 'Kalifs'
(1 HE, 1 HUN) + 3 'Rådgivere'.

Der er 2 valgte repræsentanter for Rådet: 'Kalifs'' (1 HE, 1 SHE).
De vælges (kandidater er enkeltpersoner, ikke politiske partier) af
1St. forbi postsystemet. Hvert 4. år på den 1St. Påskedag
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Måned, Quattro-år (N-pengeautomat).

A 'Kalif'kandidat kan kun vælges for 3 perioder i samme'Shireenten på
hinanden følgende eller spredt over deres levetid. De kan dog søge valg
i en anden Shire. Reglen om 3 sigt gælder for hvert Shire.

En kandidat kan kun stille til valg i 1 'Shire' ad gangen. Ingen
kandidat må vælges, mens han er 'Kalif' af en anden 'Shire'.
Skulle en valgt 'Kalif' ikke være i stand til at udføre deres rolle i en
Coucil. Andenpladsen i det forrige 'Shire' valg vil overtage som 'Kalif'.
En HE erstatter en HE og en SHE erstatter en SHE.
Enhver, der er registreret som bosat i Shire i mere end 70 dage og at
være over 21 år har stemmeret. 'Shire' valg er ikke obligatorisk. En
depotforælder forventes altid at stemme ved alle 'Shire' valg. En
ansvarlig beboer stemmer.

Universets værge tilhængere bør overveje at nominere til valg til '
Kalif'. Når de er valgt, introducerer de ''Law Giver Manifest'' til
rådet for at gennemføre sin vejledning.
Bemærk! Medlemmer kan ikke nominere til politisk embede. De kan dog
tilslutte sig 'at undgå' en kandidat(s).

Depotforælder står til valg som 'Kalif'. Supportere forventes at
hjælpe med kampagnen og stemme på denne kandidat(s). Et
væld af vogterekandidater. Hver supporter skal træffe en
personlig beslutning, som 1 skal støtte.Med ikke depotansvarlige
kandidater skal hver supporter tage en personlig beslutning, som
1 skal støtte (undtagen undgåede kandidater).
Kalif-pligter: Vælger efter behov op til 3 administratorer fra den
offentlige regeringspool. A Kalif deltager, rapporterer, leder og
stemmer på Shire Council-møder. De 2 Kalifs (1 HE, 1 HUN) er Rådets
offentlige ansigt.

Det 'HAN Kalif ' ser efter mandlige interesser i 'Shire'. Det 'HUN Kalif
'' ser efter kvindelige interesser i 'Shire'. Begge Kalifs skal deltage i
ugentlig Sentinel-træning. 'Kalifs' undersøger 'rådgivere', hvis de
finder professionel fejl med en 'rådgiver', de modsætter sig
provinsregeringen.Kriminel aktivitet af en rådgiver rapporteres til
Marshall for retsforfølgning.
Begge 'Kalifs'' mødes regelmæssigt med alle de 'Rådgivere'. Udskrifter

(lyd, video) tages af hvert møde. Offentligheden er ikke optaget
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til disse møder. Begge Kalifs med alle rådgivere holder et offentligt møde 1
om måneden. Offentligheden kan afhøre rådets medlemmer. Var det
muligt, at kaliferne og / eller rådgiverne svarede med det samme. Udskudt
svar(s) besvares på det næste offentlige møde.

Råd møder starter med en bøn:

SHIRE - Bøn
Kære 1 GUD, Skaberen af det smukkeste univers Din
mest ydmyge trofaste vogter (1St. beder om, at dette
ydmyge samfund kan blive velsignet Et samfund, der
lever i harmoni med sit habitat Et samfund, der
opmuntrer voksende familier Et samfund, der er mit
hjem
Til ære for 1 GUD og menneskehedens gode
Denne bøn bruges på Shire-dagen og Shire Council-møder!

''Rådgivere'' undersøge 'Kalifs'' skulle de finde moralsk eller
professionel fejl med et 'Kalif'' de protesterer mod provinsregeringen.
Kriminel aktivitet ved en Kalif er rapporteret til Marshalls til retsforfølgelse.

De er 3 administratorer, 'Habitatrådgiver, livsstilsrådgiver, Welf- er
rådgiver'. Rådgiveren er midlertidig i 7 måneder. Egnet bliver en
fuldtidsansat hos Shire. Løn:7xwmw det samme som en kalif.

Habitatrådgiver
Habitatrådgiver deltager, rapporterer, stemmer ved
'Shire Council'. Skal deltage i ugentlig Sentinel træning.
Som 'Habitat Adviser' er ansvarlig for:beskyttelse af
fauna, floraens livsformer. Jordopsamling, udvikling og
service. Shire planlægning og implementering, bygning
og bygningskontrol. Konstruktion, vedligeholdelse af
dræning, kloakering, vandforsyning. Opførelse,
vedligeholdelse af veje, stier, trafikskilte og
underjordiske kabler. Rengøring af gader,
affaldsindsamling, drift af lossepladser, ...

Livsstilsrådgiver
Livsstilsrådgiver deltager, rapporterer, stemmer på 'Shire' Council. Skal
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deltage i ugentlig Sentinel træning. Som 'Lifestyle
Rådgiver' er ansvarlig for:Tilsyn med vedtægter,
brandforebyggelse, sheriff, arbejdssikkerhed, mad
og dyrekontrol. Drift af fritidscenter, bibliotek,
kommunikation, turisme, religion, underholdning, ...

Velfærdsrådgiver
Velfærdsrådgiver deltager, rapporterer, stemmer på
'Shire' Council. Skal deltage i ugentlig Sentinel træning.
Som 'Velfærdsrådgiver' er ansvarlig for:'Shire medicinsk
og uddannelseskompleks' (SmeC). Vedligeholdelse af alle
bygninger. Leverer overkommelige boliger, opkræver
husleje. Opererer samfundstransport inden for Shire. Ser
efter hjemløse, arbejdsløse, seniorer, ..

Råd tilskynder til etablering af ''Kron'' (Community Run, ejet ikke
for profitvirksomhed). 'Shire' letter konvertering af privat og
statligt ejerskab til samfundsejerskab.
Det Råd beskytter den lokale habitat. Alle, der bor i 'Shire '

har en forpligtelse til at passe og bevare habitatet. Depotmandens
værge lever i harmoni med den lokale habitat.

Råd fejl: Udryddelse af plante- og væsensarter, hjemlighed,
forurening, sult, analfabeter, arbejdsløshed .. Mislykket Coucil
udskiftes, holdes ansvarlig!

Et lokalt velhavende samfund har hjemløse (sover i affaldsdumper) underfodret (spiser
affald) og kæmper (forfølges af gældssamlere, mobbet, </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </
s> </s> </s> </s> </s>chikaneret, ..) mennesker. Mange af dets mennesker går uden det
nødvendige i hverdagen (spiselig mad, rent vand, anstændig klædning, overkommelig,
komfortabelt sikkert husly). Disse trængende mennesker lever i elendighed, hvilket ofte
fører til stofmisbrug(rygning, alkohol og sindskiftende stoffer). </s> </s> </s> </s> </s> </
s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>Dette er et egoistisk samfund, der lever i 'Chain of Evil'!
Mangler dens pligt til menneskelig anstændighed. Er dette dit samfund? I så fald er det din
pligt at ændre ting. Manglende overholdelse er imoralsk. Det er ondt er anti 1GUD. Det
onde er frataget aktiv, FRK R6
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Råd (Shire) kan ikke bruge kredit til at finansiere deres budget.
Lønindtægter (Gebyrer, skatter og bøder) stiger Shire-tjenesterne stiger.
Shire-indtægter mindsker dets tjenester reduceres.

Shire Dialect
A 'Shire'' er flersproget og traditionel. Hver Shire bruger 2 sprog
det provinsielle (1.) og en lokal (2nd) Dialekt. Dialekt er ethvert andet
sprog end provinsens hovedsprog.
EN Shire dialekt vælges ved hjælp af sproget i 1St. bosættere i
området. Hvor den 1St. bosætters sprog er det samme som
hovedsproget. Den 2nd og 3rd mest talte sprog (ikke hovedsprog) gå
ind i en Shire-folkeafstemning.
Hver Shire er ansvarlig for undervisning, brug af hovedsproget og
lokal dialekt. Alle 'Shire ' kommunikation skal være flersproget.
Dialekt er en Shire Heritage, der udvikler sig til en Shire Tradition. Dialekt

(Tradition) danner en fortsættelse mellem fortid, nutid og fremtidige
generationer (viden kontinuitet).
EN Shire har et dialektnavn, fx 'Wiesngau' dialekt er 'Bayrisch'

(Bayersk). Hovedsprog er Deutsch(Tysk).

1.3.7. Shire dag Fest (NAtm)

Shire Day fejrer også den lokale dialog

Shire-planlægning
Formålet med Shire Planning er at udnytte jord til størst mulig fordel for
Fællesskabet og habitat. Det er vigtigt, at samfundets behov og
habitatbehov harmoniseres.Al frugtbar jord bruges til dyrkning af mad
og, eller gård. Nogle helligdomme for indfødt vegetation og indfødte
skabninger er til rådighed.Ikke-frugtbar jord bruges til husholdnings- og
ikke-husholdningsbygning. Eksisterende bygninger på frugtbar jord skal
nedrives genanvendes på ikke-frugtbar jord.

A 'Shire'' består af 1 eller flere 'Shire Oasis''(s). En Shire Oasis består
af: ''SmeC (Shire medicinsk, uddannelseskompleks)','CRBC (CROn
Retail, Bazaar Complex)', Sanctuaries (naturlige omgivelser),
Landbrug, Fælles klyngehuse, Arbejdskapeller.

SmeC (Shire medicinsk, uddannelseskompleks)
A Shire tilbyder gratis medicinsk, dental, patologi (excepthospital pro5
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cedurer) for alle fra undfangelse til døden. Gratis
uddannelse til børn og seniorer. Det leverer disse
samfundstjenester via SmeC.SmeC en karrierevej for
kun hun! Hver SmeC har en samling!
SmeC har et klokketårn. Hver dag ved 'Solopgang', 'Middag' og
'Solnedgang' ringer det i 1 minut. Denne ringning fejrer

1 GUD giver os dagslys gennem sollys.

Dag 1-6 (arbejdsuge), 1 time efter solopgang og 1 time før
solnedgang ringer klokken i 2 minutter. Signalering af arbejdets
start, slutningen af arbejdet.

Dag 7 (Sjov dag) 1 time efter solopgang og 1 time før
solnedgang ringer klokken i 3 minutter. Dette lader1 GUD og
Fællesskabet ved, at der er en 'Indsamling '.
Socialisere med andre deltage, 1 GUD elsker en samling, så skal du også!

6.1.7. Uddannelse dag Fest
12.1.7. Godt helbred dag Fest
Deltag i sjov-fest.

Brændende rygning BBQ's, ildkasser 'End! Udvarme,
'End's'! Koldt udvendigt bære varmere klud, eller gå
ind.Brug af udendørs opvarmning er miljømæssig
hærværk, hold ansvarlig, FRK R7.

Fællesskaber skaber ferskvandsreservoirer. Reservoiret skal være
dybt i stedet for lavt.Dybt vand er køligere, reducerer
fordampning, algevækst (især den giftige type) og insektangreb.
Vandsport er forbudt at stoppe olie, vandladning, menstruation og
pooing i vand (omdanne vand til kloakering).
Vandfartøj (jetski, motorbåde ..) forurene (benzin,
olie, batterisyre ..) de er forbudt! Undtagelse: Park
Ranger-transport (ikke forurenende).

CRBC (CROn Retail Bazaar Complex)
CRBC udskifte indkøbscentre og indkøbscentre. CRBC er placeret i en
bygning på 4 niveauer. En CRBC er ved siden af en 'SmeC', begge er
omgivet af kommunale klyngeboliger, Work-Chapels.En del af en 'Shire
Oasis'.

CROn Cluster
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CROn Cluster er en samling af Kronsamarbejder med hinanden i kunde-,
leverandørforhold. Større projekter eller tjenester, der involverer mere end
1 Shire, kræver et væld af separate CROn'er for at samarbejde (CROnklynge). CROn Cluster erstatter grådige, parasitære, rovdyrende,
fortjenstfulde nationale eller multinationale organisationer.

Kommunale klyngeboliger
Mennesker har en 1 GUD givet ret til overkommelige
sikre boliger (Ly). Regeringen har en pligt til at
forsyne sin befolkning med overkommelige sikre
boliger. Shelter leveres af en Shire.
Områder mellem klyngehuse bruges til
frugtplantager og fritgående husdyr.

De vedligeholdes af lejere i Cluster
hjem. Hvem er på en liste.

Definitioner
Landbrug: Markedshave > Blomster, urter, grøntsager ..
frugthave > Bær, frugt, nødder ..

Gård > Korn, dyrefoder ..
Ranch > Fisk, Pattedyr, Fjerkræ, Krybdyr ..

Bygningshøjde (ikke højere): Kommunale klyngeboliger >
4 niveauer: Jordniveau, niveau 1, niveau 2, glashus.
Detail- og basarkompleks >

4 niveauer: Jordniveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3, solpaneltag.

Arbejdskapeller > 8 niveauer: Jordplan, + 7 niveauer, solpaneltag.
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