1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

www.universecustodianguardians.org

PAGPAPLANO
kaunti ay kung saan ang puso ay, HOME!
Layunin ng Shire Planning ay upang magamit ang lupa para sa pinaka-pakinabang ng Komunidad at Habitat.
Ito ay napakahalaga na Komunidad at Habitat pangangailangan ilagay sa armonya. Ang lahat ng matabang
lupa ay utilized para sa lumalaking pagkain at o Pagra-rancho. Ang ilang mga santuwaryo para sa mga
katutubong halaman at mga nilalang ay ibinigay. Non-mayamang lupain ay ginagamit para sa domestic at di
domestic gusali. Umiiral na mga gusali sa masaganang lupa ay buwag at recycled sa di mayamang lupain.
Land ay magtabi para sa Provincial pangangailangan.

Ang lahat ng mga Dakong Libingan ay utong up. Mga labi ay cremated. Land ay ginagamit para sa agrikultura.

Lahat ng Mga Golf Course, Parks, Sporting ovals ay recycled para sa pagkain produksyon. lahat Botanical
Gardens, Mga Zoo naging Sanctuarys para sa mga lokal Habitat (Mga halaman, mga hayop) . Maraming gamit
magtayo ng relihiyon gusali, mausoleums, ang lahat ng mga kastilyo, palaces, mansions .. ay buwag. Land ay
nauuri bilang mayabong o non maaaring magkaanak. Building materyal ay gamiting muli para sa mga bagong
gusali.

A ' kaunti ' ay binubuo ng 1 o higit pang 'Shire Oasis' (S) . A Shire Oasis ay binubuo ng ' SMEC (
Shire medikal at edukasyon Complex) ',' CRBC

(Cron Tingian at Bazaar Complex) ', Sanctuaries (natural na tahanan) , Trabaho Chapels,
Agrikultura at ng komunidad Cluster housings.
Domestic at di domestic transportasyon sa Freeways ay pinalitan ng 'Freeway Mga Tram'! Long-distance
katihan sasakyan ay sa pamamagitan Rail lamang.

Malaki rigs ay phased out (Wreckers) . Toll operator Parasitic, Greedy Manlulupig,
profiteers; Highway robbery ay isang krimen. MS R6

SMEC ( Shire medikal at edukasyon Complex)
A Shire nagbibigay ng libreng medikal mula sa paglilihi sa kamatayan para sa lahat ng tao
at ng libreng edukasyon sa mga bata at matatanda.
Nagbibigay ito ng mga serbisyo ng komunidad sa pamamagitan ng SMEC. Ang SMEC
din ay isang karera landas para lamang SHE
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Libreng Medikal: SMEC nagbibigay ng libreng medical at dental (Maliban sa mga pamamaraan
hospital) para sa lahat.
Libre Pag-aaral sa SMEC: Mga bata dumalo sa 6 araw sa isang linggo mula sa 1 oras matapos Pagsikat ng araw
sa 1 oras bago Sunset. Mga bata ay binibigyan ng takip ng lahat, kasuotan sa paa, pang-edukasyon na
materyales, pagkain at inumin. pahinga sila, magkaroon ng isang paligo (New ipinanganak club) , Ang ilang bahagi
ay may shower.

Ina dumalo sa 6 araw sa isang linggo mula sa 1 oras matapos Pagsikat ng araw sa 1 oras bago Sunset (Makakuha
ng mga ito 3 oras na pahinga) . Mga ina ay binibigyan ng takip ang lahat, foot wear, pagkain, inumin at
mababayaran ( 1x wmw ) . Maaari shower.

Tandaan! Kapag umaalis, Ina at Anak pagbabago. Lahat ng bagay na ibinigay pananatili.
Walang bahay trabaho.
Edad 0-2: ang bagong ipinanganak na matamang nakikinig sa kanyang ina ng isang ' SMEC: Bagong
panganak na club ' 6 araw sa isang linggo. Bagong ipinanganak sa pagkumpleto taon 2 makatanggap ng ' Bagong
panganak na club Diploma ' Ina pagkumpleto 280 oras club sa pag-aaral at pagtuturo makatanggap ng: 'Taon
1 Apprenticeship' SMEC 'Certificate '. Ina nang hindi pumapasok New ipinanganak club 6 araw sa isang
linggo kalagin ang mga bata. Unfit ina.

Edad 3-9: mga Lalaki Mga babae (Iskolar) dumalo sa 6 araw sa isang linggo halo-halong (Co ed) mga
klase , SMEC: Basic - School ' Iskolar sa pagkumpleto taon 9 makatanggap ng ' Basic School
Diploma ' . Ina ng pagkumpleto ng 140 na oras sa pag-aaral at pagtuturo Basic School
makatanggap ng: 'Taon 2 apprenticeship SMEC Certificate'. Ina nang hindi pumapasok Basic
school 3 araw sa isang linggo kalagin ang mga bata. Hindi po ba sa SHE ang nag-aaral bago
manganak o Bagong ipinanganak club.

Edad 10-14: mga batang babae (Iskolar) dumalo sa 6 araw sa isang linggo sa mga batang babae lamang
mga klase sa 'SMEC: Girl ni lamang School' . Iskolar sa pagkumpleto taon 14 nakatanggap ' Girl tanging
School Diploma '. Ina pagkumpleto 140 oras Girl tanging School sa pag-aaral, pagtuturo makatanggap ng:

'Medikal at Edukasyon Trade Certificate'. Ina nang hindi pumapasok Girl Paaralan 3
araw sa isang linggo kalagin ang mga bata. Hindi po ba sa SHE ang nag-aaral bago
manganak, New panganay club o Basic-School.
Edad 15-16: mga batang babae (Iskolar) dumalo sa 6 araw sa isang linggo bayad na ( 1x wmw )

mga klase sa 'SMEC: Family-College' . Iskolar sa pagkumpleto taon 16 makatanggap ng ' Family
College Diploma ' .
62 taong old SHE magturo: SHE ay ipinapasa sa Life Karanasan sa susunod na henerasyon (Bayad
3x wmw) sa Family College.
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Edad 63 o sa ibabaw senior (Co ed) edukasyon ay makukuha sa ' SMEC: Senior Activity
Club ' .
Bawat SMEC mayroong pagtitipon !

Dadalo SMEC ay sapilitan para sa SHE ay sa pagaakala at hanggang Anak nakumpleto na
pumapasok SMEC. time Triangle (CG Klock) sa paggamit! Pagsikat ng araw ay, '0 oras' , Sunset ay '14
oras ' . 14 ~ 21 na oras ipinag-uutos na ipapatupad Shire gabi curfew ginagamit.

Staff dumalo sa 6 araw sa isang linggo sa (2) 6 ½ oras shifts (Kasama ang 1/2 oras na pahinga) ,
Magbabayad rate 1x sa 7x wmw , wmw may mga kundisyon. 1st shift

1h hanggang 7 1 / 2h . 2nd shift 6 1 / 2h sa 13h . Nagbabago nagsasapawan. Staff magsimula shift
na may shower at pagkatapos ay ilagay sa ibinigay na takip ang lahat at sapatos. Pagkain at
inumin ay ibinigay.

SHE Career-path: SMEC Manager
* Basic: Pagkatapos ng isang pambungad na, na-promote sa pamamagitan ng katandaan!
Pagkatapos SHE nakatapos ng 'Banal na pagsasama' Contract '. May isang 'Medikal at Edukasyon
Trade Certificate'. SHE ay nagsisimula trabaho bilang ' nars '

( wmw2 ) .
Pagkatapos ng 1 taon karanasan sa trabaho bilang ' nars ' kwalipikado upang maging ' senior Nurse ' ( wmw3 ) .

Pagkatapos ng 1 taon karanasan sa trabaho bilang ' senior Nurse ' kwalipikado na dumalo 'PHeC
Technical College' kumikita ' Supervisor Certificate ' . Kapag may ay isang pambungad
na-promote sa ' hilot ' ( wmw4 ) .
Pagkatapos ng 1 taon karanasan sa trabaho bilang ' Mid-asawa ' kwalipikado na dumalo 'Phe Leadership
College' kumikita 'Lider Diploma' . Kapag may ay isang pambungad na-promote sa ' ukol sa medisina ' ( wmw5
).
Pagkatapos ng 1 taon karanasan sa trabaho bilang ' ukol sa medisina ' kwalipikado na dumalo 'PHeC
Leadership College' kumikita ' Manager Diploma ' . Kapag may ay isang pambungad na-promote sa ' matrona
' ( wmw6 ) .

Pagkatapos ng 1 taon karanasan sa trabaho bilang ' matrona ' kwalipikado na dumalo 'PDEc Leadership
Camp' kumikita 'Administrator Degree' . Kapag may ay isang pambungad na-promote sa ' SMEC
Manager ' ( wmw7 ) . Miyembro ay sumali sa 'Provincial Adviser pool' .

SMEC ay ang hub ng komunidad na living karamihan ay SHE gumastos ng karamihan ng kanilang mga buhay
doon. SHE ay at bata kailangan upang makipag-socialize upang mabuhay hanggang sa
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kanilang buong potensyal. Communal living ay ang komunidad pagpapalaki ng mga anak sa halip
na mga indibidwal.
SHE ay nagsisimula pumapasok ' SMEC 'Para sa prenatal gawain . ( Tandaan! HE ay hindi kasangkot) . Mula sa 3
linggo bago kapanganakan hanggang-hangga SHE dumadalo SMEC araw-araw. Ito ang patuloy na pagkatapos
ng kapanganakan. siya ay kasangkot sa SMEC hanggang sa ang lahat ng kanyang mga anak na nakumpleto
ang kanilang edukasyon doon. Siya pagkatapos ay nagsisimula sa isang karera. SHE nakumpleto ng isang
Apprenticeship

( Medikal at Edukasyon Trade Certificate ) . SHE dadalo 'SMEC' Gatherings. Sa
kalaunan SHE ay nag-aaral Senior Activity Club .

SMEC ay may isang kampanilya tower. Araw-araw sa 'Sunrise', 'tanghali' 'Sunset' ito
magpapa-ring para sa 1 minuto. tugtog na ito nagdiriwang 1 NG DIYOS pagbigay sa amin ng
Daylight pamamagitan ng Sikat ng Araw. Days 1-6

(linggo ng trabaho) , 1hour matapos Pagsikat at 1hour bago Sunset the rings bell
para sa 2 minuto. Pagbibigay ng senyas trabaho simula at work dulo. Day 7 (Masayang
araw) 1 oras pagkatapos Pagsikat at 1 oras bago Sunset the rings bell para sa 3
minuto. ito
hinahayaan 1 NG DIYOS at ang Community alam doon ay isang ' Nag-iipon '.

CRBC ( Cron Tingian at Bazaar Complex )
CRBC palitan Shopping Centers at Shopping Malls. CRBC ay nakatayo sa isang 4 na antas pitong
sulok ng gusali. A CRBC ay isang 'Heptagon Hub' bawat panig ay gusali naka-attach. Halimbawa:
isang SMEC, Trabaho Chapels, Communal Cluster Housing, .. Bahagi ng isang 'Shire-Oasis'.

CRBC bubukas Day 1-5, 1 oras pagkatapos ng Sunrise, pagsasara ng 1 oras bago sun- set. CRBC
bubukas Araw 6, 1 oras matapos Pagsikat ng araw, pagsasara ng tanghali. Mula sa Tanghali sa 1 oras
bago Sunset ay linisin, pagpapanatili at pag-aayos. Day 7 CRBC ay sarado!

A CRBC ay nakatayo sa isang 4 na antas ng gusali.

Ground-level ay Storage, kalakal sa at goods
out para sa retail outlet at Bazaar.
antas 1 ay ang cron-Retail area na may kasamang

Inumin-Bar (Non-alcoholic) .
Level 2 ay ang Bazaar, lahat ng bagay homemade /
homegrown, ginamit ngunit hindi walang silbi.

Level 3 ay Administration at manggagawa masira lugar.
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ang bubong ay binubuo ng Solar-panels.
Cron Retail modelo pinagsasama ang lahat ng mga retail na mga pangangailangan, para sa komunidad Cluster
living, sa 1 retail complex. Cron-Retail nagtatapos duplicate pumapalit lahat ng Franchises (Pagkain, damit,
Variety ...) may 1 outlet para sa bawat segment.

Cron Retail pumapalit sa lahat ng fast food panggagaya na may isang Healthy (Non alcoholic) Inumin
Bar.
CRBC ay gumagamit ng mga sistema ng pamamahala ng cron. Pupunan sa
pamamagitan ng mga boluntaryo customer. Cron pamamahala nagpapatakbo sa
pamamagitan ng DmC ( Paggawa ng desisyon Committee) . Customer boluntaryo
ay mga customer na sumang-ayon (Taunang) upang gumana 7 oras sa bawat 4 na
linggo

panahon para sa libre. Pagtanggap ng isang discount sa bawat pagbili + isang taunang smorgasbord.
Din ang mga ito upang magbigay ng feedback sa DmC.

ang B

azaar

ay retailing ng crafts, mga lutong bahay na mga produkto.

Preloved item.
Retailing ay binubuo ng produktong nagawa. Nilikha ng isang pinalawig na pamilya at inaalok para sa
tingian sa pamamagitan ng parehong pinalawig na pamilya. Hindi maaaring magkaroon ng mga
empleyado o boluntaryo sa labas extended pamilya. Pinalawak Family ay binubuo ng: Grandparents,
Magulang (kapatid) at mga bata.
Preloved (Ginagamit) mga item ay nabili sa pamamagitan ng mga may-ari o sa ngalan ng ibang tao. Ang isang
nagbebenta ay dapat ipagbigay-alam sa isang mamimili kung ang mga kalakal ay nabili sa ngalan ng ibang tao.
Preloved huwag lumapit sa isang warranty (Walang refund o swap) . Mamimili mag-ingat!

Ang Bazaar mangangalakal piliin taon-taon ng isang kinatawan sa CRBC DmC.

W arning!
Kung mayroon kang upang patuloy na shop. Ikaw ay isang 'addict', humingi ng tulong.

cron Cluster ay isang grupo ng cron ni
Tagapag-ingat tagapag-alaga tumawag ng maraming mga hiwalay na cron ni cooperating upang maghatid
ng isang buong Province (Tribal) : ' Cron Cluster ' . Cron Cluster palitan Matakaw, panghuhuthot pambansa
o multinational na mga negosyo.
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Major mga proyekto o mga proyekto, mga serbisyo na nagsasangkot ng higit sa 1 Shire nangangailangan ng
maraming mga hiwalay na cron na makikipagtulungan ( cron Cluster ) .

cron Cluster ay isang koleksyon ng cron ni cooperating sa bawat isa sa customer
supplier relasyon. Eg 'Morning Vitamin Tablet'
(Produkto) . Cron ni kasangkot: Distribution, Marketing, Manufacturing, Packaging,
Primary producer, Research, Development, Retail.
cron ni iyon ay bahagi ng isang cron Cluster kailangan ang kanilang DmC ni upang makipag-ugnayan. Ang
bawat DmC dapat magbigay ng kapangyarihan (paggawa ng desisyon) 1 tao upang kumatawan sa interes ng
kanilang cron sa loob ng cron Cluster. Anumang cron na hindi magbigay ng isang paggawa ng desisyon na
kinatawan Kailangang ma-inalis mula sa Cluster at pinalitan ng isa pa.

cron ' s ay maaaring magnais na harapin ang Provincial Government at o organisasyon nito (Mga
utility ...) . kagawaran Only Pamahalaan, na gumagamit ng cron sistema ng pamamahala DmC Maaari
sumali sa isang cron Cluster .

Tandaan! Government owned negosyo na hindi naging cron
negosyo (Mga Utility, Long bumatak transportasyon, pagmimina, Space exploration ...)

ay tatakbo gamit ang cron sistema ng pamamahala D mC .

cron Cluster gumana mula sa ' CRBC ' at Trabaho Chapels.

Communal Cluster Housing
Mga tao ay may 1GOD ibinigay karapatan sa abot-kayang mga secure na living
quarters (Shelter) . Gobyerno ay may isang tungkulin upang matustusan ang mga
abot-kayang mga secure na living quarters. Shelter ay tinustusan ng mga ' Shire ' .

Para sa kaunti upang matustusan ang mga abot-kayang kuwartong paninirahan lahat Freehold Land at domestic (Pribadong
pag-aari) kanlungan ay inililipat dito. Walang-laman na mailipat na ari-arian ay puno ng mga bahay na mga tao at
mga pamilya sa waiting list. Multi bedroom bahay na may lamang 1 walang may-ari kailangang gumawa ng sa iba
pang mga occupiers. Ito ay hindi katanggap-tanggap anti panlipunang pag-uugali para sa 1 tao pagkakaroon ng
higit pagkatapos 1 bedroom.

Lahat ng mga abot-kayang kuwartong paninirahan ay Rental accommodation. Sa paglaon, vanity
ornamental hardin, libreng standing tahanan kailangang ma-papalitan ng cluster community pabahay. Cluster
rental accommodation ay ibinigay sa pamamagitan ng 'Shire'.

Lahat ng cluster accommodation ay may 3 mga antas ng nangungupahan +1 antas ng glass house: Ground
Level, Level 1, Level 2, Glasshouse (Nangungupahan ay maaaring lumaki halaman) . Cluster accommodation ay
binubuo ng Single yunit (1 kuwarto) ,
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Couple units (2 rooms) , Mga yunit ng Pamilya (3 rooms ...) . Ipinag-uutos na gabay-linya (Katayuan ng pamilya,
edad) mag-apply.

Lahat ng Abot-kayang Secure Living Quarter ay Rental accommodation.
Lingguhang upa ay 14% ng gross lingguhang kita ng nangungupahan. Maramihang mga
nangungupahan upa ay 14% ng pinagsamang gross lingguhang kita ng nangungupahan.

halimbawa: $ 100 gross lingguhang kita, magrenta $ 14.

$ 1000 gross lingguhang kita, magrenta $ 140

kaunti supplies ng koryente at tubig na may araw-araw na minimum (Free) (pagkatapos bayaran) maximum
na i-cut-off ang paggamit, komunidad laundry, pagpapanatili, libangan, basura at sewerage-alis.
Tandaan! Domestic at di domestic burning ng tae ng hayop, kahoy, karbon, gas, langis para sa pagluluto, heating
at kapangyarihan, Nagtatapos!

Single tenant ay may karapatan sa 1 kuwarto komunidad na pamumuhay. Sa edad na 63 transfer ay sa
pagreretiro accommodation (Sapilitan) . Single 1 kuwarto tenant ay gumagamit sa parehong toilet antas ng
komunidad, shower pasilidad at sa ibabang antas paglalaba, bath.

ikabit (1 HE at 1 SHE) nangungupahan ay may 2 rooms: Living, sleeping, kitchenette at
Toilet, Shower. Ibahagi laundry, bath sa ibaba na antas.

Ilipat sa 'Family-unit' kapag dumating sa mga bata. Ilang nagiging single transfers (Sapilitan)
na single-unit.
Family nangungupahan ay may 2 kuwarto (Living, natutulog, Maliit na Kusina at Toilet, Shower. Share paglalaba,
bath sa ibabang antas) + 1 kuwarto para sa bawat 2 bata. Pagkatapos ng huling anak gumagalaw out (Sa
pamamagitan ng edad 18 mandatory) . Couple transfer (Sapilitan) papagsugpungin pamumuhay.

Mga lugar sa pagitan ng Cluster pabahay ay ginagamit para sa orchards at libreng hanay alagang hayop. Ang
mga ito ay pinapanatili ng Cluster tahanan nangungupahan (Hindi bayad) .

Sino ang sa isang roster.

FREEWAY - Tram isang CG transport na solusyon!
Mga lungsod na may 1million + residente at Freeways ay may 2 pangunahing mga problema: polusyon at rush
hour kasikipan. Ang parehong mga problema na kailangan ngayon ay hindi mamaya solusyon. Tagapag-ingat
Guardian ay may isang solusyon. Freeway trams! Rail pinapalitan indibidwal na transportasyon at mahabang
bumatak Big rig kargada.

Ang isang Freeway ay may 3 lane na humahantong sa sentro City at 3 lane na humahantong ang layo mula sa
sentro City.

1 st alisin ang lahat ng mga kotse, trak at bus mula sa Freeway. 2 nd lay tram
track sa freeway ibabaw 2 sa bawat paraan.
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Ang 2 na mga track sa lungsod bound side (>) ng Freeway ay dapat gamitin ng mga taong puwersang
panggalaw trams. 1 track papunta sa lungsod at ang iba pang mga napupunta ang layo mula sa City. Ang
mga tao puwersang panggalaw trams carry 300 plus commuters. Sila ay titigil lamang sa bawat Freeway
exit. Sa Exit tumitigil commuters ay maaaring ilipat sa isang lokal na commuter mag-ampon, Shuttle 3
wheelers o maglakad.

Ang 2 na mga track sa lungsod ang layo side (<) ng Freeway ay upang magamit sa pamamagitan ng kargamento
mover trams. 1 track napupunta sa lungsod. Ang iba pang mga napupunta ang layo mula sa City. Ang kargamento
mover trams carry semi trailer sukat na naglo-load; sila lamang itigil sa bawat Freeway exit. Sa Exit tumitigil
kargamento ay maaaring ilipat sa isang lokal na kargamento center o Shuttle 3 wheelers. Extra large mabigat na
kalakal gamitin 4 (o higit pang mga) wheelers.

Freeway mga tram ay isang Shire Cluster cron operasyon. 3wheelers na transport kalakal, mga
tao mula sa tram. Ang mga ito ay mga indibidwal o cron.
Ano ang tungkol sa mga sasakyan na ay inalis mula sa Freeway? Kotse ay isang pangunahing polluter sila ay
phased out (Wreckers) . Bulk kargamento ay transported sa pamamagitan ng tram, rail. Maikling bumatak ng
kargamento ay gumagamit Shuttle trak. Malaki rigs ay phased out (Wreckers) .

Paano ang tungkol sa Toll-operator? Toll-operator ay Greedy Parasitic profiteers; Highway robbery ay
isang parusahan krimen, MS / R6 Toll operators ay may kanilang mga ari-arian seized at bumalik sa
komunidad na may out kabayaran. Ang lahat ng mga kalsada nabibilang sa Shire at ay libre upang
gamitin.

Ang lahat ng mga kalsada nabibilang sa lahat ng mga tao!
Pampublikong transportasyon (Parehong mga tao at mga kalakal) ay ibinigay preference.

3 WHEELS isang CG transport na solusyon!

Tagapag-ingat Guardian suportahan 3 wheel pedal transportasyon ng mga tao, hayop at mga kalakal
paggalaw. Ito ay maikling distansya transportasyon sa loob ng isang Shire Oasis. Ito ay ginagamit upang
kunin at ihatid sa Freeway Tram tumitigil.
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Transport mga kamalian!
Tagapag-ingat tagapag-alaga ay naniniwala na ang katawan ng tao ay hindi bumuo ng para sa mataas na bilis ng
paglalakbay. Samakatuwid hindi na kailangan para sa bilis. Ang lahat ng high speed transportasyon (Air, lupa,
dagat) nagtatapos.

2 W takong ( isang pagkakamali engineering )
2 wheel sasakyan ay hindi maayos na dinisenyo transportasyon, isang kalusugan ipagsapalaran. Ito ay
ginagamit sa pamamagitan ng malupit na mga magulang upang saktan (Gawin ang mga ito sumakay at
mahulog) ang kanilang mga anak at gawin silang malungkot. 2 wheel sasakyan drive up ng mga gastos ng
pangangalaga ng kalusugan ng komunidad.

Motorized 2 wheel sasakyan ay sa 2 bersyon: 'Dirt at Road'. Ang Dumi bersyon
ay ginagamit upang pambati (Tampalasanin)

up ang 'Habitat'. ni Ito ingay polusyon frightens wildlife.
Ang polusyon sa hangin binabawasan breathable air. Ito Magtatapos!

Ang Road bersyon ay ginagamit ng anti panlipunan, anti indibidwal na komunidad.
Ginagamit nila ito upang mapabilis (Lahat ng mga ito gawin) . Sumakay sila bikes upang gumawa ng sobrang ingay.
May paraan ng riding gumagawa ng mga ito ng isang kalsada istorbo. Sila ay taasan ang pagkamatay ng kalsada.
Sila ay pataasin ang mga gastos ng pangangalaga ng kalusugan ng komunidad. Ang mga ito ay isang komunidad
maninira! Ito Magtatapos!

Motorsiklo gang (Tingnan Vilonce, Gangs) binubuo ng 2 o higit pang mga Riders.
Gang mga miyembro tanggapin ang alok lawless pag-uugali ay may kasalanan sa pamamagitan ng kapisanan
(Manood, mga kalahok, hindi doon). Bike gangs ay hindi katanggap-tanggap. Sila ay disbanded.

Manufacturing, retailing, ang paggamit ng lahat ng mga dulo 2 wheel sasakyan. Ang lahat ng mga umiiral
na stock ay durog. Bad Magulang makakuha ng re edukado, MS R1 .

Dirtbike assemblers at Riders ay Environmental Vandals , MS R7
2 wheel sasakyan ay napalitan ng di motorized 3 wheel sasakyan. Non government at non
cron air transport dulo. Walang mga pribadong air transport o pribadong air transport
lisensya. Umiiral na mga lisensya ay kinansela.
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Non government at non cron sea transport dulo. Walang mga
pribadong sea transport o pribadong sea transport lisensya. Umiiral na
mga lisensya ay ancelled.

Pribado at domestic Moterized lupa transportasyon ay limitado at phased out. Mataas
na pagganap at luxury sasakyan ay hamig, durog. Produksyon ng mga dulo.

Nasusunog na paninigarilyo BBQ ni, 'Tapusin! Out door heating, 'End'! Malamig sa
labas magsuot ng mas mainit na tela. O pumunta sa loob. Ang paggamit ng mga
panlabas na heating ay, Environmental Paninira, MS R7 .

Communities lumikha ng sariwang tubig reservoirs. Reservoir ay dapat na malalim na sa halip na
mababaw. Deep tubig ay mas malamig-lamig, pagbabawas ng pagsingaw, algae paglago lalo na ang
lason uri at insekto infestation.

Water sports ay ipinagbabawal upang ihinto urinating, menstruating at pooing sa tubig
(On ng tubig sa alkantarilya) . tubig craft (Jet ski, motorboats ..) dumihan (Gasolina,
langis, baterya acid ..) sila ay naka-ban! Exception: Park Ranger transportasyon.

Mga Kahulugan

Agrikultura: market Garden > Bulaklak, Herb, Gulay ..
lagwerta > Berries, prutas, Nuts ..
sakahan > Grain, feed ng hayop ..

rantso > Isda, Mammals, Poultry, Reptile ..
Building taas ( hindi mas mataas): Communal Cluster Housing >
4 na antas: Ground Level, Level 1, Level 2, Glasshouse

Tingian at Bazaar Complex >
4 na antas: Ground Level, Level 1, Level 2, Level3
work Chapels > 8 mga antas: Ground Level, + 7 Mga Antas

bahay
katapusan
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