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RÅD
Grevskap är där hjärtat är, HOME!
en Grevskap är där människor samlas för att bygga en gemenskap av socialt ansvar för
en strävan efter en gemensam bra för alla. Det håller lokala traditioner, mat, dialekt
levande. A Shire lever i harmoni med den lokala livsmiljön, miljö och det är gemenskap.

en Grevskap är en fri utbildningsanordnare. Det börjar Cron enheter

(Community Kör Ägs inte för vinst) . A Shire äger all mark. Det ger kluster hem,
säkerhet, sysselsättning, välfärd, ...
Provinsen skapar en 'Shire'. Hjälp av en formel som består av befolkningstäthet och
områdesstorlek. A 'Shire' kan variera i area storlek och befolkningstäthet.

De Provins erbjuder 3 'rådgivare' till ' Grevskap '. Den 'Shire' än ger 'rådgivare' heltid. Den
'Shire' Rådets består av 3 'rådgivare' och 2 'Kalifs' (1 HE, en SHE) . 'Kalifs' väljs vart 4
år på ett st Dag påsken månad, Quattro År av en st förgånget posta system.

den " Shires ' äger all mark i provinsen. Det finns ingen privat ägande av mark (Ingen
Freehold) eller byggnader. Den 'Shire' ger alla Affordable bostäder (kluster hem) .
verktyg (Underhåll av byggnader, kommunikation, vatten, el, sopor, avlopp) är 'Shire'
ägs och drivs med användning av DMC ledarstil. Kollektivtrafik
(både människor och gods) ges företräde. Privata företag ersätts med cron ( Community
Kör Ägs icke-vinstdrivande enheter) .

SHIRE - Rådets
A Shire styrs av kommittén: " Shire rådet '.
A Shire Rådet består av 5 personer. 2 'Kalifs' (1HE, en SHE) + 3
'rådgivare'.
Det finns 2 valda företrädare för rådet: " Kalifs ' ( 1 HE, en SHE) .
De väljs (Kandidaterna är individer inte politiska partier) av
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den 1 st förgånget posta system. Var 4 år på ett st Dag påsken månad, Quattro Year (N-At-m)
.
A ' Kalif 'Kandidat kan endast väljas för 3 termer i samma' Grevskap "Antingen i följd eller
spridda över sin livstid. Men de kan söka valet i en annan Shire. Det 3-term regeln
gäller för varje Shire.
En kandidat kan endast ställa upp i val i en 'Shire' åt gången. Ingen kandidat
kan väljas samtidigt som 'Kalif' annan 'Shire'.
Skulle en vald 'Kalif' inte klarar av att uppfylla sin roll i rådet. Tvåan i föregående val
'Shire' kommer att ta över som 'Kalif'. En Han ersätter en han och en SHE ersätter en
SHE.
Någon registrerad som bor i Grevskap för mer än 70 dagar och är över 21 år har rätt
att rösta. val 'Shire' är inte obligatorisk. En Depå Guardian förväntas alltid rösta i alla
val 'Shire'. En ansvariga bosatta röster.

Universe Förvarings Guardians anhängare bör överväga att nominera för val till " Kalif '. När
valde de införa ' Law Giver Manifest ' till rådet att genomföra sin vägledning.
Notera! Medlemmar kan inte nominera till politiska uppdrag. Men de kan stödja 'Staden
undviker' en kandidat (S) .

Depå Guardian kandiderar som " Kalif '. Anhängare förväntas hjälpa till med kampanjen
och rösta för denna kandidat (S) .
En mängd Depå Guardian kandidater. Varje Supporter måste göra ett personligt beslut
som 1 till stöd. Med icke Depå Guardian Kandidater varje Supporter måste göra ett
personligt beslut som ett stöd.

Kalif Arbetsuppgifter : Väljer behov upp till 3 administratörer från
delstatsregeringen pool. En Kalif deltar, rapporter, stolar och röster vid Shire rådets
möten. 2 Kalif s (1 HE, en SHE) är ansikte utåt rådet.

den " HE Kalif' sköter manliga intressen i ' Grevskap '. den " SHE Kalif ' sköter kvinnliga
intressen i ' Grevskap '. Både Kalifs måste delta veckovis Sentinel utbildning. 'Kalifs'
granska 'rådgivare' bör de hittar professionell fel med en 'rådgivare' de invändningar
mot delstatsregeringen. Brottslig verksamhet av en rådgivare är
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rapporteras till Marshall för åtal.
både " Kalifs ' träffas regelbundet med alla " Advisers '. avskrifter
(ljud video) tas av varje möte. Allmänheten inte tillträde till dessa möten. Båda Kalifs
med alla Advisers hålla ett offentligt möte en månad. Allmänheten kan ifrågasätta
rådets medlemmar. Var det möjligt att Kalifs' och eller rådgivare svarar direkt.
uppskjuten svar (S) besvaras vid nästa offentligt möte.

Råd möten börjar med en bön:

SHIRE - Bön
Kära 1 GOD , Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna vårdnadshavare-förmyndare (1 st name) begär att denna ödmjuka
gemenskap kan bli välsignade Ett samhälle som lever i harmoni med sin
livsmiljö Ett samhälle som uppmuntrar växande familjer Ett samhälle som
är mitt hem för härligheten av 1 GOD och det goda i mänskligheten

Denna bön används på Shire dag och Shire rådets möten!
' Advisers ' granska " Kalifs ' bör de hittar moral eller professi- Onal fel med en " Kalif ' De
motsätter sig delstatsregeringen.
Brottslig verksamhet genom en Kalif rapporteras Marshalls för åtal.
Deras finns 3 administratörer, 'Habitat rådgivare, Livsstil rådgivare, välfärd rådgivare'. En
rådgivare är en temp under 7 månader. Befunnits lämpligt beco-mes en heltids Shire
anställd. Lön: 7x wmw samma som en Kalif.

Habitat rådgivare
Habitat rådgivare deltar, rapporter, röstar på "Shire rådet. Måste
delta veckovis Sentinel utbildning. A 'Habitat rådgivare' är
ansvarig för: skydd av djur, växter livsformer. Markförvärv,
utveckling och service. Shire planering och genomförande,
bygg- och fastighetsstyrning. Byggande och underhåll av
dränering, avlopp och vattenförsörjning. konstruktion och
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underhåll av vägar, stigar, vägmärken och underjordiska kablar. Rengöring av gator,
sopinsamling, driften av soptippar, ...

Lifestyle rådgivare
Lifestyle rådgivare deltar, rapporter, röstar på 'Shire' rådet. Måste
delta veckovis Sentinel utbildning. Den 'Lifestyle rådgivare' är
ansvarig för: Övervakning av stadgar, Sheriff, brandbekämpning,
arbetssäkerhet, livsmedelskontroll och djurkontroll. Drift av Leisure
Centre, kommunikation, bibliotek, turism, religion, underhållning, ...

Welfare rådgivare
Welfare rådgivare deltar, rapporter, röstar på 'Shire' rådet. Måste
delta veckovis Sentinel utbildning. Den 'Welfare rådgivare' är
ansvarig för: 'Shire medicinsk och utbildning Complex' (SMEC) .
Underhåll av alla byggnader. Levererar prisvärda bostäder.
Samlar hyra. Drift av gemenskapens transport inom kommunal
område. Sköter hemlösa, arbetslösa, pensionärer, ..

Råd uppmuntrar upprättandet av ' cron ' ( Community Kör ägs inte för vinst företag) . Den
'Shire' underlättar omvandlingen av privata och statliga ägandet till gemenskap
ägande.
De Råd vaktar lokala Habitat. Alla som bor i " Grevskap'
har en skyldighet att ta hand om och bevara Habitat. Depå Guardian leva i harmoni
med den lokala Habitat.
Råd misslyckanden: Utrotning av växt- och varelsearter Homeless- ness, Pollution,
svält, analfabeter, Arbetslöshet .. Misslyckades rådet till svars och ersättas.

Råd ( Grevskap) kan inte använda kredit för att finansiera sin budget. Shire intäkter (avgifter,
skatt och Fines) går upp Shire tjänster ökar.
Shire intäkter minskar sina tjänster skärs tillbaka.

Shire Dialect
A ' Grevskap ' är flerspråkig och traditionella. Varje Grevskap använder två
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språk den provinsiella (1st) och en lokal (2 nd) Dialekt. Dialect är något annat språk
sedan Provincial huvudspråk.
en Grevskap dialekt väljs genom att använda språket i den 1: a bosättarna i området. Där
den 1: a bosättare språket är detsamma som huvudspråk. Den 2: a och 3: e mest
talade språk (Ej huvudspråk) gå in i en Shire folkomröstning.

Varje Grevskap är ansvarig för undervisning och användning av huvudspråket och lokala
dialekten. Allt ' Grevskap' kommunikation är att vara flerspråkiga. Dialect är en Shire
Heritage som utvecklas till en Shire Tradition. Dialekt (Tradition) bildar en fortsättning
mellan tidigare, nuvarande och framtida generationer.

en Grevskap har en dialekt namn t.ex. 'Wiesngau' dialekt är 'Bayrisch'

(Bayern) . Huvudspråk är Deutsch (Tysk).

1.3.7. Grevskap dag Firande ( NAtm)
Shire Day firar också den lokala dialekten

Shire Planning
Syftet med ShirePlanning är att utnyttja marken till mest nytta för gemenskapen och
Habitat. Det är viktigt att gemenskapen behöver och Habitat behöver harmonisering. All
bördig mark används för att odla mat och eller boskapsuppfödning. Vissa helgedomar för
ursprunglig vegetation och inhemska varelser finns. Icke bördig mark används för
inhemska och icke inhemska byggnad. Befintliga byggnader på bördig mark ska rivas
återvinnas på icke bördig-land.

A ' Grevskap ' består av en eller flera " Shire-Oasis ' (S) . A Shire-Oasis består av: ' SMEC ( Shire
medicinsk utbildning Complex) '' CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) ', Sanctuaries (naturlig
livsmiljö) , Arbets kapell, jordbruk, Gemensamma Cluster husen. (Se Planering)

SMEC ( Shire medicinsk utbildning Complex)
A Shire ger gratis medicinsk från befruktningen till döden för alla. Gratis
utbildning till barn och äldre. Det ger dessa samhälls-tjänster via
SMEC. Den SMEC är också en karriärväg för bara hon!
Free Medical: SMEC tillhandahåller gratis medicinska, odontologiska (Utom sjukhuset

5

gemenskap Grevskap 15.02.2.1 N-At-m
Laggivare Manifest Som det står skrivet skall det vara!

1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

förfaranden) till alla. Varje SMEC har en Sammankomst ! (Se Planering)

SMEC har en klocktornet. Varje dag på 'Sunrise', 'Midday' och 'Sunset'
det ringer i 1 minut. Denna ringning firar
1 GOD ger oss dagsljus genom solljus.
dagar 1-6 (arbetsvecka) , 1 timme efter soluppgång och en timme före solnedgången
klockan ringer i 2 minuter. Signalering arbete start, arbetar slut.

dag 7 (Rolig dag) 1 timme efter soluppgång och en timme före solnedgången
klockan ringer i 3 minuter. detta gör 1GOD och gemenskapen vet att det finns en
" Sammankomst'.

6.1.7. Utbildning dag Firande
12.1.7. God hälsa dag Firande
Delta i Fun-firandet.
Burning röka BBQ: s, 'End! Out door uppvärmning, 'End'! Kallt ute
bära varmare trasa. Eller gå in. Använda värme utomhus är,
Environmental Vandalism, FRÖKEN R7 .

Gemenskaperna skapa nya vattenreservoarer. Reservoir bör vara djupt snarare än
ytlig. Djupt vatten är kallare, vilket minskar förångning, algtillväxt (Särskilt den giftiga
typ) och insektsangrepp.
Vattensporter är förbjudna att sluta urinera, mens och pooing i vatten (Svarvning
vatten till avlopp) .
vatten~~POS=TRUNC hantverk (Jet ski, motorbåtar ..) förorena (Bensin, olja,
batterisyra ..) de är förbjudna! Undantag: Park Ranger transport.

CRBC ( Cron Retail & Bazaar Complex)
CRBC ersätta Köpcentrum och köpcentra. CRBC ligger i en 4-nivå byggnad. En CRBC
ligger bredvid en 'SMEC' båda är omgivna av Kommunala Cluster boende,
arbete-kapell. En del av en 'Shire-Oasis'.

cron Cluster
cron Cluster är en samling av cron 'S som samverkar med varandra
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i kund, leverantörsrelationer. Större projekt eller tjänster som omfattar mer än en
Shire kräver en mängd separata Cron s att samarbeta (CRON Cluster) . Cron Cluster
ersätta Greedy, Parasitisk, spekulation nationella eller multinationella organisationer.

Gemensamt Cluster Housing
Människan har en 1 GOD ges rätt till prisvärda Secure stallar (Skydd)
. Regeringen har en skyldighet att förse sin befolkning med
prisvärda säkra stallar. Shelter levereras av en Shire.

Områden mellan Cluster huset används för fruktträdgårdar och frigående boskap. De
underhålls av kluster hem hyresgäster. Som är på en lista.

Definitioner
jordbruk: Market Garden > Blommor, örter, grönsaker ..
Orchard > Bär, frukt, nötter ..
Bruka > Grain, Djurfoder ..
Ranch > Fisk, Däggdjur, Fjäderfä, Reptiler ..

Bygghöjd ( inte högre): Gemensamt Cluster Housing >
4 nivåer: marknivå, Level 1, Nivå 2, Glasshouse.
Retail and Bazaar Complex >
4 nivåer: marknivå, Level 1, Nivå 2, Nivå 3, solpanel tak.
arbets~~POS=TRUNC Chapels > 8 nivåer: marknivå, + 7 nivåer, solpanel tak.

Hem
Slutet
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