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PLANNING
Graafschap is waar het hart is, HOME!
Doel van Shire Planning is het land voor het meeste voordeel van de Gemeenschap en Habitat benutten. Het
is essentieel dat de Gemeenschap en Habitat behoeften te harmoniseren. Alle vruchtbare grond wordt
gebruikt voor het verbouwen van voedsel en of veeteelt. Sommige heiligdommen voor inheemse vegetatie en
wezens zijn aanwezig. Non-vruchtbare grond wordt gebruikt voor binnenlandse en niet als huisdier gebouw.
Bestaande gebouwen op vruchtbare grond worden afgebroken en gerecycled op niet vruchtbare grond. Land
is gereserveerd voor de Provinciale behoeften.

Alle Graveyards worden opgegraven. Resten worden gecremeerd. Land wordt gebruikt voor de landbouw.

Alle golfbanen, parken, Sporting ovalen worden gerecycleerd voor de productie van levensmiddelen. Allemaal
Botanische tuinen, Dierentuinen geworden Sanctuarys voor de lokale Habitat (Vegetatie, het wild) . Alle doel
bouwen religieuze gebouwen, mausolea, alle kastelen, paleizen, herenhuizen .. worden gesloopt. Land is
geclassificeerd als vruchtbaar of niet vruchtbaar. Bouwmateriaal wordt hergebruikt voor nieuwe gebouwen.

EEN ' Graafschap ' bestaat uit 1 of meer "Shire Oasis (S) . A Shire Oasis bestaat uit ' SMEC ( Shire
medische en onderwijs Complex) '' CRBC
(Cron Retail en Bazaar Complex) ', Sanctuaries (natuurlijke leefomgeving) , Work Kapellen,
Landbouw en gemeentelijke Cluster behuizingen.
Binnenlandse en non binnenlands vervoer op snelwegen wordt vervangen door 'Freeway
Trams'! Lange-afstand transport over land is slechts Rail.
Grote installaties worden afgebouwd (Schadelijke dieren) . Toll operators Parasitaire, Greedy Predatory,
profiteurs; Highway overval is een misdaad. MEVROUW R6

SMEC ( Shire medische en onderwijs Complex)
A Shire biedt gratis medische vanaf de conceptie tot de dood voor iedereen
en gratis onderwijs aan kinderen en senioren.
Het biedt de volgende community diensten via SMEC. De SMEC is ook een
carrièrepad voor slechts SHE!
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Free Medical: SMEC biedt gratis medische en tandheelkundige (Met uitzondering van het ziekenhuis
procedures) aan iedereen.

Gratis Education at SMEC: Kinderen gaan 6 dagen per week van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur
voor zonsondergang. Kinderen zijn voorzien van dekking alle, schoeisel, educatief materiaal,
eten en drinken. Zij rusten, hebben een bad (New geboren club) , De rest hebben een douche.

Moeders gaan 6 dagen per week van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang (Ze
krijgen 3 uur pauze) . Moeders zijn voorzien van dekking alle, schoeisel, eten, drinken en krijg
betaald ( 1x wmw ) . Kunt douchen.

Notitie! Bij het verlaten, Moeders en Kinderen die verandering. Alles voorzien
verblijven. Er is geen huis werk.

Leeftijd 0-2: de nieuw geboren attends met zijn moeder een ' SMEC: Pasgeboren club' 6
dagen per week. Nieuwe geboren op de voltooiing van jaar 2 ontvangen ' Pasgeboren club
Diploma' Moeders invullen van 280 uur club leren en onderwijzen te ontvangen: 'Jaar 1
Stage 'SMEC' Certificate '. Moeders die niet naar New geboren club 6 dagen per week
verliest het kind. Ongeschikte moeder.

Leeftijd 3-9: jongens & meisjes (Geleerden) wonen 6 dagen per week gemengd (Co ed) klassen
, SMEC: Basic - School' Geleerden over de voltooiing van jaar 9 ontvangen ' Basic
School Diploma' . Moeders invullen van 140 uur Basic School leren en onderwijzen te
ontvangen: 'Jaar 2 leertijd SMEC Certificate'. Moeders een week niet naar Basisschool
3 dagen verliest het kind. Geldt niet voor ze is het bijwonen van prenatale of Nieuw
geboren club.
Leeftijd 10-14: meisjes (Geleerden) wonen 6 dagen per week girls only lessen op 'SMEC:
Girl's alleen School' . Geleerden over de voltooiing van jaar 14 te ontvangen ' enige meisje
School Diploma'. Moeders invullen van 140 uur Girl enige school leren, onderwijzen
ontvangen:

'Medische en onderwijs Trade Certificate'. Moeders een week niet naar Girl's School
3 dagen verliest het kind. Geldt niet voor ze is het bijwonen van prenatale,
Pasgeboren club of Basic-School.
Leeftijd 15-16: meisjes (Geleerden) wonen 6 dagen per week betaald ( 1x wmw )

lessen op 'SMEC: Family-College' . Geleerden over de voltooiing van jaar 16 te ontvangen ' Family
College Diploma' .
62 jaar oude SHE leren: SHE doorgeeft Life Experiences om de volgende generatie (Betaalde
3x WMW) bij Family College.

Gemeenschap Graafschap 15.02.2.1 N-bij-m

Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn!

1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

leeftijd 63 of ouder senior (Co ed) onderwijs is te vinden op ' SMEC: Hogere Activity
Club' .
elk SMEC heeft een Bijeenkomst !

Het bijwonen van SMEC is verplicht voor ze is het bedenken en tot kinderen hebben
afgerond bijwonen SMEC. tijd Triangle (CG Klock) in gebruik! Sunrise is, '0 uur' , Sunset is '14
uur . 14 tot 21 uur verplichte afgedwongen Shire nacht avondklok in gebruik is.

De medewerkers volgen 6 dagen per week in (2) 6½ urenverschuivingen (Inclusief 1/2 uur pauze) , loonschaal 1x naar
7x wmw , wmw voorwaarden zijn van toepassing. 1e shift

1 uur tot 7 1 / 2u . 2e shift 6 1 / 2u tot 13u . Verschuivingen overlappen. Personeel beginnen
verschuiven met douche zet dan op voorwaarde omvatten alle en schoeisel. Eten en drinken
zijn aanwezig.

SHE Career-path: SMEC Manager
* Basic: Na een opening, gepromoot door anciënniteit!
Nadat ze voltooide een 'Holy-Huwelijk' Contract'. Heeft een 'Medische en onderwijs
Trade Certificate'. Ze begint werk als ' Verpleegster '
( wmw2 ) .
Na 1 jaar werkervaring als ' Verpleegster ' in aanmerking te worden ' senior Verpleegkundige ' ( wmw3 ) .

Na 1 jaar werkervaring als ' senior Verpleegkundige ' in aanmerking komt voor 'PHEC Technical
College' verdient 'bij te wonen Supervisor Certificate' . Wanneer er een opening bevorderd ' Verloskundige
' ( wmw4 ) .

Na 1 jaar werkervaring als ' Verloskundige ' kwalificeert bij te wonen 'PHE Leadership
College' verdient 'Leader Diploma' . Wanneer er een opening bevorderd ' medisch ' ( wmw5
).
Na 1 jaar werkervaring als ' medisch ' in aanmerking komt voor 'PHEC Leadership College'
verdient 'bij te wonen Manager Diploma' . Wanneer er een opening bevorderd ' matrone ' ( wmw6
).

Na 1 jaar werkervaring als ' matrone ' kwalificeert bij te wonen 'PdeC Leadership Camp'
verdient 'Administrator Degree' . Wanneer er een opening bevorderd ' SMEC Manager ' ( wmw7
) . Sluit zich aan bij het Provinciaal adviseur pool ' .

SMEC is de spil van gemeenschapsleven meest SHE zal het grootste deel van hun leven doorbrengen. SHE's
en kinderen moeten socialiseren om te voldoen aan
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hun volledige potentieel. Gemeenschappelijk wonen is de gemeenschap het opvoeden van kinderen in
plaats van individuen.

Ze is begint het bijwonen van ' SMEC 'Voor prenatale activiteiten . ( Notitie! HIJ is niet
betrokken) . Vanaf 3 weken voor de geboorte Ze bezoekt SMEC dagelijks. Deze
continue na de geboorte. Ze zal worden betrokken bij SMEC totdat al haar kinderen
hun opleiding hebben voltooid. Ze begint dan een carrière. Ze voltooide een stage

( Medische en onderwijs Trade Certificaat ) . Ze zal 'SMEC' Gatherings bij te wonen.
Uiteindelijk zal ze aanwezig zijn Senior Activity Club .

SMEC heeft een klokkentoren. Elke dag om 'Sunrise', 'Middag' 'Sunset' het
ringen gedurende 1 minuut. Deze beltonen viert 1 GOD geeft ons daglicht door
middel van zonlicht. 1-6 dagen

(werkweek) , 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang de bel
gedurende 2 minuten. Signalering start werk en werk einde. dag 7 (Leuke
dag) 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang de bel gedurende 3
minuten. Deze
laten we 1 GOD en de Gemeenschap weet dat er een ' Bijeenkomst'.

CRBC ( Cron Retail en Bazaar Complex )
CRBC vervangen Winkelcentra en winkelcentra. CRBC zijn gelegen in een 4-niveau heptagon
gebouw. Een CRBC een "zevenhoek Hub weerszijden is bevestigd gebouwen. Voorbeeld: een
SMEC, Work Kapellen, Gemeenschappelijk Cluster Wonen, .. Een deel van een 'Shire-Oasis'.

CRBC opent Dag 1-5, 1 uur na zonsopgang, het sluiten van 1 uur voor zon-set. CRBC opent Dag 6, 1
uur na zonsopgang, het sluiten van de middag. Van 's middags tot 1 uur voor zonsondergang is
schoon te maken, onderhoud en reparaties. Dag 7 CRBC is gesloten!

EEN CRBC ligt in een 4-niveau gebouw.
Begane grond is opslag, goederen en goederen

uit voor retail outlet en Bazaar.
Niveau 1 is de cron-Retail gebied met inbegrip

Beverage-Bar (niet alcoholisch) .

Level 2 is de Bazaar, alles zelfgemaakt /
van eigen bodem, gebruikt, maar niet nutteloos.

Niveau 3 is Administratie & arbeiders te breken gebied.
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De Dak bestaat uit zonne-panelen.
Cron Retail model combineert alle retail behoeften, Bermen Cluster wonen, in 1 retail
complex. Cron-Retail eindigt duplicatie vervangt alle Franchises (Voedsel, kleding,
Variety ...) met 1 uitlaat voor elk segment.
Cron Retail vervangt alle Fastfood Klonen met een gezond (niet alcoholisch) Beverage
Bar.
CRBC maakt gebruik van het cron management systeem.
Aangevuld door vrijwilligers van de klant. Cron beheer werkt door DmC
( Besluitvorming Committee) . Customer vrijwilligers zijn klanten
die akkoord (Jaarlijks) tot 7 uur werken in elke 4 weken
periode gratis. Het ontvangen van een korting op elke aankoop + een jaarlijkse Smorgasbord.
Ze zijn ook om feedback te geven aan de DmC.

De B

azaar

is de detailhandel van ambachten, zelfgemaakte producten.

Preloved items.
Detailhandel bestaat vervaardigd product. Gemaakt door een uitgebreide familie en voor de
detailhandel die door dezelfde familie. Kan geen medewerkers of vrijwilligers buiten
uitgebreide familie hebben. Uitgebreide Familie bestaat uit: grootouders, ouders (broers en
zussen) en Children.
Preloved (gebruikt) items worden verkocht door eigenaars of namens iemand anders. Een verkoper moet een
koper te informeren als de goederen voor rekening van iemand anders worden verkocht. Preloved niet
geleverd met een garantie (Geen terugbetaling of swap) . Koper let op!

De Bazaar handelaren kiest jaarlijks een vertegenwoordiger bij de CRBC DmC.

W aarschuwing!

Als Je moet voortdurend winkel. Je bent een 'Addict', hulp te zoeken.

cron Cluster een groep cron's
Bewaarder Guardians bel een veelheid van afzonderlijke cron's samenwerken om een hele
provincie te dienen (Tribal) : ' Cron Cluster' . Cron Cluster vervangen Greedy, woekerwinsten
nationale of multinationale bedrijven.
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Grote projecten of projecten, diensten die meer dan 1 Shire gaat vereisen een veelheid van
afzonderlijke cron om mee te werken ( cron Cluster ) .

cron Cluster is een verzameling cron's met elkaar samenwerken in customer
leverancierrelaties. Bv 'Morning Vitamin Tablet'
(artikel) . Cron's betrokken: Distributie, marketing, productie, verpakking, primaire
producent, Onderzoek, Ontwikkeling, Retail.
cron's die deel uitmaken van een cron Cluster hebben hun DMC contact te onderhouden. Elke DmC
moeten machtigen (besluitvorming) 1 persoon om het belang van hun cron binnen de Cron Cluster
vertegenwoordigen. Elke cron die niet voorziet in een besluitvorming vertegenwoordiger nodig heeft
van de Cluster te worden verwijderd en vervangen door een ander.

cron ' s zou willen gaan met provinciale regering en of de organisaties (Utilities ...) . Alleen
overheidsinstellingen, dat de te gebruiken cron beheersysteem DmC kunt
deelnemen aan een cron Cluster .
Notitie! Handen van de overheid zaken die niet zijn omgezet in cron
bedrijf (Utilities, langeafstandstransport, mijnbouw, Ruimtevaart ...)
worden uitgevoerd met behulp van de cron beheersysteem D mC .

cron Cluster opereren vanuit ' CRBC ' en Work-kapellen.

Gemeenschappelijke Cluster Housing
Mensen hebben een 1GOD gegeven recht op betaalbare veilige
woonruimte (Shelter) . De overheid heeft de plicht om deze betaalbare
veilige woonruimte te leveren. Shelter wordt geleverd door de ' Graafschap'
.

Voor de Graafschap aan betaalbare woonruimte leveren alle terreinen in eigendom en
huishoudelijke (Privé-eigendom) shelter worden overgedragen. Lege overgedragen woning is
gevuld met daklozen en gezinnen op de wachtlijst. Multi slaapkamer huizen met slechts 1
bezetter moet nemen in andere bezetters. Het is onaanvaardbaar asociaal gedrag voor 1
persoon met meer dan 1 slaapkamer.

Alle betaalbare woonruimte zijn Vakantie. Uiteindelijk, ijdelheid siertuin, vrijstaande
huizen moeten worden vervangen door de gemeenschap cluster huisvesting. Cluster
huurwoningen wordt geleverd door de 'Shire'.

Alle cluster accommodatie hebben 3 niveaus van huurders + 1 niveau glas huis: Begane grond,
niveau 1, niveau 2, Glasshouse (Huurders kunnen groeien planten) . Cluster accommodatie bestaat uit
afzonderlijke eenheden (1 kamer) ,
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paar units (2 kamers) , Family eenheden (3 kamers ...) . Verplichte richt- lijnen (Gezinssituatie, leeftijd) van
toepassing zijn.

Alle betaalbare Secure Living Quarter Vakantie.
Wekelijkse huur is 14% van het bruto wekelijkse inkomen van de huurder. Meerdere huur huurders is
14% van het gezamenlijke bruto wekelijkse inkomen van huurders.

Voorbeeld: $ 100 bruto wekelijkse inkomsten, verhuur $ 14.
$ 1000 bruto wekelijkse inkomsten, verhuur $ 140

Graafschap levert elektriciteit en water met dagelijkse minimum (Gratis) (dan betalen) maximale
afgesneden gebruik, gemeenschap wasserij, onderhoud, recreatie, afval en riolering-verwijdering.
Notitie! Binnenlandse en niet als huisdier verbranden van mest, hout, kolen, gas, olie om te koken,
verwarmen en macht, LOOPT AF!

Single huurder heeft het recht om 1 kamer gemeenschap leven. Op de leeftijd van 63 overdracht is
naar pensioen huisvesting (verplicht) . Single 1 kamer huurder gebruikt op hetzelfde niveau
gemeenschap toiletten, douche faciliteit en op bodemniveau wasserij, bad.

Paar (1 HIJ en 1 ZE) huurders hebben 2 kamers: Woon-, slaap-, kitchenette en een
toilet, douche. Delen wasserij, bad op bodemniveau.
Ga naar 'Family-units' wanneer kinderen aankomt. Een paar wordt enkele transfers (verplicht) tot
een enkele eenheid.

Family huurders hebben 2 kamers (Wonen, slapen, een kitchenette en een toilet, douche.
Delen wasserij, bad op laagste niveau) +1 kamer per 2 kinderen. Na het laatste kind beweegt
uit (Leeftijd 18 verplicht) . paar overdracht (verplicht) te koppelen leven.
Gebieden tussen Cluster behuizing worden gebruikt voor boomgaarden en gratis waaiervee. Ze worden
onderhouden door Cluster woningen huurders (Onbetaalde) .

Die op een rooster.

FREEWAY - Tram een CG transportoplossing!
Steden met 1 miljoen + bewoners en Snelwegen hebben 2 grote problemen: vervuiling en de spits
congestie. Beide problemen moeten nu niet later oplossingen. Bewaarder Guardian hebben een
oplossing. Freeway trams! Rail vervangen van individueel vervoer en lange-afstandsvluchten Big
Rig transport.
Een Freeway heeft 3 rijstroken die leidt naar het centrum van de stad en 3 rijstroken leidt weg van het centrum
van de stad.

1 st verwijder alle auto's, vrachtwagens en bussen van de snelweg. 2 nd lag
tramsporen binnen de autoweg oppervlak 2 elke manier.
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De 2 tracks op de stad gebonden kant (>) van de Freeway worden gebruikt door mensen
mover trams. 1 spoor gaat naar de stad en de andere gaat uit de buurt van de stad. De people
mover trams vervoeren 300 plus pendelaars. Ze stoppen alleen bij elke afslag Freeway. Bij de
uitgang stopt pendelaars kunnen overdragen aan een lokale commuter schuilplaats, Shuttle 3
wielers of lopen.

De 2 tracks op de stad weg kant (<) van de Freeway worden gebruikt door vracht mover trams. 1
spoor gaat naar de stad. De andere gaat weg uit de stad. De vracht mover trams vervoeren
oplegger sized belastingen; ze alleen stoppen bij elke afslag Freeway. Bij de uitgang niet meer
vracht kan overdragen aan een lokale vrachtcentrum of Shuttle 3 wielers. Extra grote zware
goederen te gebruiken 4 (of meer) wheelers.

Freeway Trams zijn een Shire Cluster Cron operatie. 3wheelers dat het vervoer van
goederen, mensen uit trams. Ze zijn individuen of cron.
Hoe zit het met de voertuigen die vanaf de snelweg worden verwijderd? Auto's zijn een belangrijke vervuiler ze
worden uitgefaseerd (Schadelijke dieren) . Bulk vracht wordt vervoerd per tram, trein. Short haul vracht gebruikt
Shuttle vrachtwagens. Grote installaties worden afgebouwd (Schadelijke dieren) .

Hoe zit het met Toll-operators? Toll-operators zijn Greedy Parasitaire profiteurs; Highway overval is
een strafbaar feit, MEVROUW / R6 Toll- operators hebben hun activa in beslag genomen en
teruggegeven aan de gemeenschap met uit compensatie. Alle wegen behoren tot Shire en zijn gratis
te gebruiken.

Alle wegen behoren tot alle mensen!
Openbaar vervoer (Zowel personen als goederen) wordt de voorkeur gegeven.

3 WIELEN een CG transportoplossing!

Bewaarder Guardian steunen 3 wiel pedalen vervoer van mensen, dieren en goederen
bewegen. Het is op korte afstand vervoer binnen een Shire Oasis. Het wordt gebruikt op te
halen en te leveren aan Freeway Tram stopt.
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Transport onrecht!
Bewaarder voogd van mening dat het menselijk lichaam niet is gebouwd voor hoge rijsnelheid. Daarom
is er geen behoefte aan snelheid. Alle hoge snelheid transport (Lucht, land, zee) loopt af.

2 W hielen ( een technische fout )
2 wielvervoer is slecht ontworpen transport, een gevaar voor de gezondheid. Het wordt gebruikt
door wrede ouders te kwetsen (Ze rijden en omvallen) hun kinderen en maken ze ellendig. 2 wiel
transport rijden gemeenschap kosten van de gezondheidszorg.

Gemotoriseerd 2 wiel vervoer komt in 2 versies: 'Vuil en Road'. The
Dirt-versie wordt gebruikt om churn (Vernielen)
de 'Habitat'. Het is geluidsoverlast bang voor wilde dieren.
De luchtverontreiniging vermindert ademlucht. Hiermee eindigt!

The Road-versie wordt gebruikt door asociaal, anti gemeenschap individuen.
Ze gebruiken het om te versnellen (Ze allemaal doen) . Ze rijden fietsen om veel lawaai te maken. Er
manier van het rijden maakt ze een weg overlast. Ze verhogen de verkeersdoden. Ze rijden up
community kosten van de gezondheidszorg. Ze zijn een community pest! Hiermee eindigt!

motorbende (Zie Vilonce, Gangs) bestaan uit 2 of meer rijders.
Bendeleden plegen van wetteloos gedrag schuldig door associatie (Kijken,
deelnemen, er niet is). Bike bendes zijn niet aanvaardbaar. Ze worden ontbonden.
Productie, detailhandel, met behulp van 2 wielvervoer uiteinden. Alle bestaande voorraad wordt
verpletterd. Bad Ouders krijgen re opgeleid, MEVROUW R1 .

Dirtbike monteurs en ruiters zijn Environmental Vandalen , MEVROUW R7
2 wielvervoer wordt vervangen door gemotoriseerde 3 wielvervoer. Niet-gouvernementele en niet
cron luchtvervoer eindigt. Geen enkele particuliere luchtvervoer of particuliere luchtvervoer
licenties. Bestaande licenties worden geannuleerd.
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Niet-gouvernementele en niet cron zeevervoer eindigt. Geen enkele
particuliere vervoer over zee of particuliere vervoer over zee licenties. Bestaande
licenties worden ancelled.

Private en de binnenlandse Moterized vervoer over land is beperkt en afgebouwd. Hoge
prestaties en luxe voertuigen in beslag worden genomen, verpletterd. Productie eindigt.

Burning roken BBQ's, 'End! Buiten de deur verwarming, 'End'! Cold dragen
buiten warmer doek. Of ga naar binnen. Met behulp van outdoor
verwarming, Environmental Vandalisme, MEVROUW R7 .

Gemeenschappen zoet water reservoirs. Reservoir moet diep in plaats van
oppervlakkig zijn. Diep water, waardoor verdamping algengroei bijzonder giftige soort
koeler en insectenplaag.
Watersport Het is verboden om te stoppen met urineren, menstruatie en poepen in het
water (Turning water in riolering) . ambachtelijke water (Jetski, motorboten ..) verontreinigen
(Benzine, olie, accuzuur ..) ze zijn verboden! Uitzondering: Park Ranger transport.

Definities
Landbouw : Tuinderij > Bloemen, kruiden, groenten ..
Boomgaard > Bessen, fruit, noten ..

Farm > Grain, diervoeders ..
Boerderij > Vissen, zoogdieren, gevogelte, Reptielen ..

Bouwhoogte ( niet hoger): Gemeenschappelijke Cluster Housing >
4 niveaus: Ground Level, niveau 1, niveau 2, Glasshouse

Retail en Bazaar Complex >
4 niveaus: Ground Level, niveau 1, niveau 2, Level3

work Kapellen > 8 niveaus: Ground Level, + 7 Levels

Huis
Einde
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