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CONCELLO
Comarca é onde está o corazón, CASA!
A Comarca é onde a xente se xunta para construír unha comunidade de
responsabilidade social para a procura dun ben común para todos. Mantén
vivas as tradicións locais, a cociña e o dialecto. A Comarca vive en harmonía co
hábitat local, o medio ambiente e a súa comunidade.
A Comarca é un provedor gratuíto de educación. Comeza as entidades CROn
(Propiedade comunitaria sen ánimo de lucro). A Comarca ten toda a terra.
Proporciona fogares agrupados, seguridade, emprego, benestar, ...
A provincia crea unha "Comarca". Empregando unha fórmula consistente na densidade de
poboación e o tamaño da área. Unha "comarca" pode variar no tamaño da área e na
densidade de poboación.

O Provincia ofrece 3 'Asesores' á 'Comarca'. A "Comarca" dá emprego a
tempo completo aos "asesores". O consello "Comarca" está composto por 3
"Asesores" e 2 "Kalifs" (1 EL, 1 ELA). Os "Kalifs" son elixidos cada 4 anos o 1st
Día do mes de Pascua, Ano Quattro polo 1st pasado o sistema de
publicacións.
'Comarcas'posuír toda a terra da provincia. Non hai propiedade privada da
terra(sen libre) ou edificios. Un "Shire" ofrece todas as vivendas a prezos
accesibles (casas agrupadas). Utilidades(mantemento de edificios, communicación, auga, electricidade, lixo, alcantarillado) son "Shire" de propiedade e
operan con DmC (Comité de toma de decisións) estilo de xestión. Transporte
público (tanto persoas como mercadorías) dáselle preferencia. As empresas
privadas son substituídas porCROn (Entidades sen ánimo de lucro de propiedade
comunitaria).

SHIRE - Consello
A Comarca está rexida polo Comité:Shire Council'.
Un Shire Council está formado por 5 persoas. 2 'Kalifs'

(1 EL, 1 ELA) + 3 'Asesores'.

Hai dous representantes elixidos do Consello: 'Kalifs' (1 EL, 1 ELA).
Son elixidos (os candidatos son individuos non partidos políticos) polo 1st
pasado o sistema de publicacións. Cada 4 anos o 1st Día de Pascua
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Mes, Ano Quattro (N-ATM).
A 'Kalif"o candidato só pode ser elixido por 3 mandatos no mesmo"Comarca
'Consecutivas ou repartidas ao longo da súa vida. Non obstante, poden buscar
elección noutra comarca. A regra dos 3 termos aplícase a cada Comarca.

Un candidato só pode presentarse ás eleccións en 1 "Comarca" á vez. Ningún
candidato pode ser elixido sendo "Kalif" doutro "Comarca".

Se un "Kalif" elixido fose incapaz de cumprir o seu papel nun Consello. O
segundo clasificado nas anteriores eleccións "Shire" pasará a ser "Kalif".
Un HE substitúe a un HE e un ELS substitúe a UN.
Calquera persoa rexistrada como residente no Comarca hai máis de 70 días e ter
máis de 21 anos ten dereito a voto. As eleccións "Shire" non son obrigatorias.
Espérase que un gardián gardián vote sempre en todas as eleccións "Shire". Vota
un residente responsable.

Gardiáns dos custodios do universo os partidarios deberían considerar
nomear ás eleccións para 'Kalif'. Unha vez elixidos presentan o 'Manifesto do
Dador da Lei' ao concello para aplicar a súa orientación.
Nota! Os membros non poden nomear para o cargo político. Non obstante,
poden aprobar "Fuxir" dun candidato(s).

Gardián gardián presentándose ás eleccións como 'Kalif'. Espérase que
os simpatizantes axuden coa campaña e voten por este candidato(s).
Unha multitude de candidatos a Custodian Guardian. Cada simpatizante
ten que tomar unha decisión persoal que 1 apoiar.Con candidatos que
non sexan gardiáns, cada simpatizante debe tomar unha decisión persoal
que apoiar (excepto candidatos evitados).

Deberes Kalif: Selecciona segundo sexa necesario ata 3
administradores do grupo provincial. A Kalif asiste, informa, preside e
vota ás reunións do Consello Shire. Os 2 Kalif's (1 EL, 1 ELA) son a cara
pública do Consello.
O 'HE Kalif' coida os intereses masculinos noComarca'. O 'ELA Kalif'coida
os intereses femininos no'Comarca'. Ambos Kalifs deben asistir a un
adestramento semanal de Sentinel. Os "Kalifs" examinan aos "asesores" se
atopan fallos profesionais cun "asesor" que se opoñen ao goberno
provincial.A actividade criminal por parte dun asesor é denunciada ao
Marshall para ser procesada.
Ambos 'Kalifs"reúnese regularmente con todos os"Asesores'. Transcricións

(audio, vídeo) tómanse de cada reunión. Non se admite público
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a estas reunións. Ambos Kalifs e todos os asesores celebran unha reunión
pública un ao mes. O público pode interrogar aos membros do Consello.
Foron posibles os conselleiros de Kalif e ou inmediatamente. Resposta
diferida(s) son contestadas na próxima reunión pública.
Consello as reunións comezan cunha oración:

SHIRE - Oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu máis
humilde fiel custodio-gardián (1st nome) Pide que esta humilde
comunidade poida ser bendita Unha comunidade que vive en
harmonía co seu hábitat Unha comunidade que anima ás
familias en crecemento Unha comunidade que é o meu fogar

Para a Gloria de 1 DEUS e o Ben da Humanidade
Esta oración úsase nas reunións do día Shire e do Consello Shire.

'Asesores"examinar o"Kalifs"se atopan falta moral ou profesional
cun"Kalif"opóñense ao goberno provincial.
Actividade criminal por parte dun Kalif Denúnciase a Marshall para ser procesado.
Son 3 administradores, "Asesor de hábitat, asesor de estilo de vida, asesor de
benestar". Asesor é temporal durante 7 meses. Axeitado convértese nun empregado
de Shire a tempo completo. Salario:7xwmw o mesmo que un Kalif.

Asesor de hábitat
Asesor de hábitat asiste, informa, vota no 'Shire Council'.
Debe asistir á formación Sentinel semanal. Como "Asesor do
hábitat" é responsable de:protección da fauna, flora formas
de vida. Adquisición, desenvolvemento e mantemento de
terreos. Planificación e implementación de comarcas,
construción e control de edificios. Construción, mantemento
de drenaxe, alcantarillado, abastecemento de auga.
Construción, mantemento de estradas, carreiros, sinais de
tráfico e cables subterráneos. Limpeza de rúas, recollida de
lixo, explotación de vertedoiros, ...

Asesor de estilo de vida
Asesor de estilo de vida asiste, informa, vota no consello "Shire". Debe
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asistir semanalmente ao adestramento Sentinel. Como "Lifestyle
Adviser" é responsable de:Supervisión dos estatutos, prevención
de incendios, alguacil, seguridade no traballo, control de
alimentos e animais. Funcionamento do centro de lecer,
biblioteca, comunicación, turismo, relixión, entretemento, ...

Asesor de benestar
Asesor de benestar asiste, informa, vota no consello
"Shire". Debe asistir á formación Sentinel semanal. Como
"Asesor de Benestar" é responsable de:"Complexo médico
e educativo Shire" (SmeC). Mantemento de todos os
edificios. Subministra vivendas a prezos accesibles, cobra
aluguer. Opera o transporte comunitario dentro de Shire.
Coida sen fogar, parados, anciáns, ..

Consello fomenta o establecemento de 'CROn' (Comunitario, sen
propiedade sen ánimo de lucro). A "Comarca" facilita a conversión da
propiedade privada e estatal a propiedade da comunidade.

O Consello garda o Hábitat local. Todos os que viven noComarca
'ten a obriga de coidar e preservar o hábitat. Custodian Guardian
vive en harmonía co hábitat local.
Consello fallos: Extinción de especies vexetais e de criaturas, sen
fogar, contaminación, fame, analfabetos, paro ... O Consello fallido
substitúese, e faise responsable.

Unha comunidade local acomodada ten persoas sen fogar (durmir en contedores
de lixo) subalimentado (comer lixo) e loitando (acosado polos cobradores de
débedas, acosado, acosado, ..) xente. Moita da súa xente vai sen as necesidades
de cada día en directo (comida para comer, auga limpa, roupa decente, abrigo
seguro e cómodo e seguro). Estas persoas necesitadas viven na miseria, o que a
miúdo leva ao abuso de substancias(fumar, alcohol e substancias que alteran a
mente). Esta é unha comunidade egoísta que vive a "Cadea do Mal". Incumprindo
o seu deber de decencia humana. Esta é a túa comunidade? Se é así é o teu deber
cambiar as cousas. Non facelo é inmoral. É o mal é Anti 1DEUS. O mal é un activo
desposuído,SEÑORITA R6
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Consello (Comarca) non pode utilizar o crédito para financiar o seu orzamento. Ingresos
da comarca (Cargos, impostos e multas) sobe Os servizos de Shire aumentan.
Os ingresos de Shire diminúen os seus servizos son reducidos.

Dialecto Shire
A 'Comarca'é multilingüe e tradicional. Todos Comarca usa 2
idiomas o provincial (1o) e un local (2nd) Dialecto. O dialecto é
calquera outro idioma que o principal da provincia.
A Comarca o dialecto selecciónase empregando o idioma do 1st
colonos na zona. Onde o 1st a lingua dos colonos é a mesma que a
lingua principal. O 2nd e 3rd linguas máis faladas (non idioma principal)
vai a un referendo Shire.
Cada un Comarca é responsable do ensino, uso da lingua principal e
dialecto local. Todo 'Comarca'as comunicacións serán multilingües.
O dialecto é un Patrimonio Comarcal que evoluciona cara a unha Tradición Comarcal. Dialecto

(Tradición) forma unha continuación entre as xeracións pasadas, presentes e
futuras (continuidade do coñecemento).
A Comarca ten un nome dialectal, por exemplo, o dialecto "Wiesngau" é "Bayrisch"

(Bávaro). A lingua principal é o alemán(Alemán).

1.3.7. Comarca día Celebración (NAtm)

Shire Day tamén celebra o dialecto local

Planificación Comarcal
O propósito da Shire Planning é utilizar a terra para o maior beneficio da
comunidade e do hábitat. É esencial que as necesidades da comunidade e as
necesidades de hábitat harmonicen.Todas as terras fértiles utilízanse para
cultivar alimentos e / ou gandería. Ofrécense algúns santuarios para a
vexetación autóctona e as criaturas nativas.A terra non fértil úsase para a
construción doméstica e non doméstica. Os edificios existentes en terras fértiles
van ser demolidos reciclados en terras non fértiles.

A 'Comarca"consiste en 1 ou máis"Shire Oasis'(s). A Shire Oasis está composta
por: 'SmeC (Shire Medical, Complexo educativo)','CRBC (CROn Retail, Bazaar
Complex)', Santuarios (hábitat natural), Agricultura, Aloxamentos de
agrupamentos comunais, Capelas de traballo.

SmeC (Shire Medical, Complexo educativo)
A Shire ofrece patoloxía médica, dental e gratuíta (excepth pro- hospitalario
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ceduras) para todos dende a concepción ata a morte. Educación
gratuíta para nenos e maiores. Proporciona estes servizos
comunitarios a través de SmeC.SmeC unha traxectoria profesional
só por ELA. Cada SmeC ten unha reunión.

SmeC ten un campanario. Todos os días ás'Sunrise ', '
Midday 'e' Sunset 'soa durante 1 minuto. Este toque celebra
1 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. Comezo do traballo de
sinalización, fin do traballo.

Día 7 (Fun Day) 1 hora despois do amencer e 1 hora antes do
solpor soa a campá durante 3 minutos. Isto permite1 DEUS e
a comunidade sabe que hai un 'Reunión '.
Socializar con outras persoas asistentes, 1 DEUS encántalle un encontro, tamén debes!

6.1.7. Educación día Celebración
12.1.7. Boa saúde día Celebración
Participa nas celebracións do Fun-Day.
Fumar ardendo Churrasqueiras, focos de lume 'Fin! Calefacción
por portas, "End's"! Frío no exterior usa un pano máis quente ou
entra dentro.Usar calefacción exterior é vandalismo ambiental,
responsabilizar, SEÑORITA R7.

As comunidades crean depósitos de auga doce. O encoro debe ser profundo en
lugar de raso.A auga profunda é máis fría, reduce a evaporación e o crecemento
de algas (especialmente o tipo velenoso) e infestación de insectos. Prohíbese aos
deportes acuáticos para deter o aceite, ouriñar, menstruar e poo en 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 (non contaminante).

CRBC (CROn Retail Bazaar Complex)
CRBC substituír os centros comerciais e os centros comerciais. Os CRBC están
situados nun edificio de 4 niveis. Un CRBC está xunto a un "SmeC", ambos están
rodeados de vivendas en clúster comunal, capelas de traballo.Parte dun "Shire
Oasis".

CROn Cluster
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CROn Cluster é unha colección de CROncolabora entre si nas relacións cos
clientes e cos provedores. Os grandes proxectos ou servizos que impliquen
máis de 1 Shire requiren multitude de CROn separados para cooperar (CROn
Cluster). CROn Cluster substitúe ás organizacións nacionais ou multinacionais
avariciosas, parasitarias, depredadoras, lucrativas.

Vivenda Clúster Comunal
Os humanos temos un 1 DEUS dereito a vivendas seguras a
prezos accesibles (Refuxio). O goberno ten o deber de
abastecer á súa poboación de vivendas seguras e accesibles. O
refuxio é subministrado por unha comarca.
As áreas comprendidas entre as vivendas en racimo
utilízanse para hortas e gando en liberdade.

Son mantidos polos inquilinos das casas de
Cluster. Quen están nunha lista.

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: chan, nivel 1, nivel 2, casa de cristal.
Complexo de venda polo miúdo e bazar >

4 niveis: chan, nivel 1, nivel 2, nivel 3, tellado de paneis solares.
Capelas de traballo > 8 niveis: chan, + 7 niveis, cuberta de panel solar.
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