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PLANNING
Shire is wêr't it hert is, HOME!
Doel fan Shire Planning is te benutsje grûn foar it grutste foardiel fan de Mienskip en Habitat. It
is essinsjeel dat Mienskip en Habitat behoeften harmonisearjen. Alle fruchtbere grûn wurdt
benutte foar groeiende iten en of ranching. Guon hillichdommen foar lânseigen fegetaasje en
skepsels binne foarsjoen. Non-fruchtbere grûn wurdt brûkt foar húshâldlike en net binnenlânsk
gebou. Besteande gebouwen op fruchtbere lân wurde sloopt en recycled op non fruchtbere lân.
Land is reservearre foar Provinsjale behoeften.

Alle tsjerkhôven wurde ôfgroeven. Oerbliuwsels wurde kremearre. Land wurdt brûkt foar de lânbou.

Alle Golf kursussen, Parks, Sporting ovals wurde recycled foar iten produksje. Alle Botanical
Gardens, Zoos wurden Sanctuarys foar lokale Habitat (Begroeiing, Wildlife) . Alle doel bouwe
religieuze gebouwen, mausoleums, alle kastielen, paleizen, hearehuzen .. wurde sloopt. Land
wurdt klassifisearre as fruchtbere of net fruchtbere. Gebou materiaal wurdt opnij brûkt foar nije
gebouwen.

A ' Shire ' bestiet út 1 of mear 'Shire Oasis' (S) . A Shire Oasis bestiet út ' SmeC ( Shire
medyske en ûnderwiis Complex) ',' CRBC
(Cron Retail en Bazaar Complex) ', Hillichdommen (natuerlike habitat) , Wurk
Stêdsgesichten, Lânbou en kommunaal Cluster Housings.

Binnenlân en non ynlânske ferfier op Freeways wurdt ferfongen troch 'Freeway
Trams'! Lange-ôfstân oer lân ferfier is troch Rail allinne.
Big Rigs wurde ôfboud (Wreckers) . Toll operators parasitêr, gierig rôfdieren
profiteurs; Highway robbery is in misdriuw. MS R6

SmeC ( Shire medyske en ûnderwiis Complex)
In Shire soarget fergees medyske fan konsepsje ta de dea foar elkenien en
fergees ûnderwiis oan bern en senioaren.

It jout dizze mienskip tsjinsten fia SmeC. De SmeC ek is in
karriêre paad foar allinnich SHE!
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Free Medical: SmeC jout fergees medyske & dental (Útsein sikehûs
prosedueres) foar elkenien.
Free Underwiis at SmeC: Bern bywenje 6 dagen yn de wike fan 1 oere neidat Sunrise
oant 1 oere foar Sunset. Bern wurde foarsjoen cover allegear, schoenen, edukatyf
materiaal, iten en drinken. Se rêste, hawwe in bad (Nij born klup) , De rest hawwe in
douche.
Mothers bywenje 6 dagen yn de wike fan 1 oere neidat Sunrise oant 1 oere foar Sunset (Sy
krije 3 oere break) . Memmen binne foarsjoen cover allegear, foet wear, iten, drinken en krije
betelle ( 1x WMW ) . Kin shower.

Noat! As ferlit, memmen en bern feroarje. Alles provided stays. Der is gjin thús
wurk.
Leeftiid 0-2: de nije berne is oanwêzich mei syn mem a ' SmeC: Newborn club ' 6
dagen yn de wike. Nij berne op it dien meitsjen fan jaar 2 ûntfange ' Newborn club
Diploma ' Mothers ynfoljen fan 280 oeren klup learen en ûnderwizen ûntfange: 'Year 1
learling' SmeC 'Certificate '. Mothers net folgjen fan Nij berne klup 6 dagen yn 'e wike
los it bern. Unfit mem.
Leeftiid 3-9: boys & famkes (Kenners) bywenje 6 dagen yn 'e wike gemengd (Co ed) klassen
, SmeC: Basic - Skoalle' Gelearden op it dien meitsjen fan it jier 9 ûntfange ' Basic
School Diploma ' . Mothers ynfoljen fan 140 oeren Basic School learen en ûnderwizen
ûntfange: 'Year 2 learling SmeC Certificate'. Mothers net folgjen fan Basis skoalle 3
dagen yn 'e wike los it bern. Jildt net foar se besykje fan Prenatal of Nij berne klup.

Age 10-14: famkes (Kenners) bywenje 6 dagen yn 'e wike famkes allinne lessen op 'SmeC:
Meisje syn iennichste Skoalle' . Gelearden op it dien meitsjen fan it jier 14 ûntfange ' Meisje
allinne School-oarkonde '. Mothers ynfoljen fan 140 oeren Meisje allinne School learen, lear
ûntfange:

'Medical en Underwiis Trade Certificate'. Mothers net folgjen fan Girl 's School 3
dagen yn' e wike los it bern. Jildt net foar se besykje fan Prenatal, Nij-berne klup of
Basic-School.
Age 15-16: famkes (Kenners) bywenje 6 dagen yn 'e wike betelle ( 1x WMW )

klassen at 'SmeC: Famylje-College' . Gelearden op it dien meitsjen fan it jier 16 ûntfange ' Famylje
College Diploma ' .
62 jier âlde SHE leare: WER kombinaasjes oan Life ûnderfiningen oan folgjende generaasje (Betelle
3x WMW) at Family College.
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Age 63 of oer senior (Co ed) ûnderwiis is beskikber by ' SmeC: Senioarenseizoen Activity
Club ' .

Elk SmeC hat in Gearkomste !
Bywenjen SmeC is ferplichte foar se it swier en oant Bern hawwe klear attending
SmeC. tiid Triangle (CG Klock) yn gebrûk! Sunrise is, '0 oeren' , Sunset is '14 oeren ' . 14
oant 21 oeren ferplichte ôftwongen Shire nacht nachtklok yn gebrûk.
Meiwurkers bywenje 6 dagen yn 'e wike yn (2) 6 ½ oere ferskowings (Befettet 1/2 oere break) , Betelje rate 1x
nei 7x WMW , WMW betingsten fan tapassing. 1st shift

1h to 7 1 / 2h . 2nd shift 6 1 / 2h to 13h . Ferskowings oerlaapje. Meiwurkers start
ferskowe mei douche dan set op foarsjoen omslach alles en fuotark. Iten en drinken
binne foarsjoen.

SHE karriêre-path: SmeC Manager

* Basic: Nei in iepening, befoardere troch seniority!
Neidat se klear a 'Holy-matrimony' Kontrakt'. Hat in 'Medical en Underwiis Trade
Certificate'. WER begjint wurk as ' Ferpleechkundige '
( wmw2 ) .
Nei 1 jier wurkûnderfining as ' Ferpleechkundige ' yn oanmerking te wurden ' senior Nurse ' ( wmw3 ) .

Nei 1 jier wurkûnderfining as ' senior Nurse ' yn oanmerking te bywenje 'PHeC Technical
College' fertsjinnet ' Supervisor Sertifikaat ' . Wannear't der wurdt in iepening befoardere ta ' ferloskundige
' ( wmw4 ) .

Nei 1 jier wurkûnderfining as ' Mid-wiif ' yn oanmerking te bywenje 'Phe Leadership College'
fertsjinnet 'Leader Diploma' . Wannear't der wurdt in iepening befoardere ta ' medic ' ( wmw5 )
.
Nei 1 jier wurkûnderfining as ' medic ' yn oanmerking te bywenje 'PHeC Leadership College'
fertsjinnet ' Manager Diploma ' . Wannear't der wurdt in iepening befoardere ta ' Matron ' ( wmw6
).

Nei 1 jier wurkûnderfining as ' Matron ' yn oanmerking te bywenje 'PDEc Leadership Camp'
fertsjinnet 'Administrator Degree' . Wannear't der wurdt in iepening befoardere ta ' SmeC
Manager ' ( wmw7 ) . Giet by it 'Provinsjaal Adviser pool' .

SmeC is de hub fan mienskip libbet meast Hja sil besteegje it grutste part fan harren
libben dêr. Sy is en bern moatte gesellich te libjen oant
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harren folsleine mooglikheden. Kommunaal wenjen is de mienskip it grutbringen fan bern
ynstee fan yndividuen.

Sy is begjint Hillich ' SmeC 'Foar Prenatal aktiviteiten . ( Noat! HE is net belutsen) . Fan
3 wiken foar't berte ôf SHE is oanwêzich by SmeC alle dagen. Dat trochgeande nei
de berte. Hja sil wurde belutsen by SmeC oant al har bern hawwe klear harren
ûnderwiis dêr. WER dan begjint in karriêre. WER klear as wurknimmer
( Medyske en Underwiis Trade Certificate ) . Hja sil bywenje 'SmeC' gearkomsten.
Uteinlik WER sil it besykje Senior Activity Club .

SmeC hat in klokketoer. Eltse dei op 'Sunrise', 'middei' 'Sunset' it
ringen foar 1 minute. Dit ringing fiert 1 GOD jaan ús Daylight fia
Sunlight. dagen 1-6
(wurkwike) , 1hour nei Sunrise en 1hour foar Sunset de klok ringen foar
2 minuten. Signaling wurk start en wurk ein. Dei 7 (Willedei) 1 oere
neidat Sunrise en 1 oere foar Sunset de klok ringen foar 3 minuten.
Dizze
lets 1 GOD en de Mienskip witte is der in ' Gearkomste'.

CRBC ( Cron Retail and Bazaar Complex )
CRBC ferfange Winkelcentra en Shopping Malls. CRBC lizze yn in 4 nivo Heptagon
gebou. In CRBC is in 'Heptagon Hub' elke kant hat gebouwen ferbûn. Foarbyld: in
SmeC, Wurk Stêdsgesichten, Communal Cluster Wenjen, .. Part fan in
'REYKJAVIK-Oasis'.

CRBC iepenet Dei 1-5, 1 oere nei Sunrise, sluten 1 oere foar't Sun- set. CRBC iepenet
Day 6, 1 oere nei Sunrise, slutingstiid middei. Fan de middei oant 1 oere foar Sunset is
romjen, ûnderhâld en reparaasjes. Dei 7 CRBC is ticht!

IN CRBC leit yn in 4 nivo gebou.
Begeane grûn is Storage, guod yn en guod
út foar detailhannel outlet en Bazaar.

Level 1 is de Cron-Retail gebiet ynklusyf
Beverage-Bar (sûnder alkohol) .

Level 2 is de Bazaar, alles Homemade /
Homegrown, brûkt mar net ûnnut.
Level 3 is Administration & arbeiders brekke gebiet.
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De Dak bestiet út Solar-panielen.
Cron Retail model kombinearret alle detailhannel behoeften, foar kommunaal Kluster libbet, yn 1
detailhannel kompleks. Cron-Retail einiget duplication ferfangt alle Franchises (Iten, klean,
Variety ...) mei 1 outlet foar elk segmint.

Cron Retail ferfangt alle Fast food Clones mei in Healthy (sûnder alkohol) Drank
Bar.
CRBC brûkt de Cron management systeem. Oanfolle troch
klant frijwilligers. Cron management aktyf by DMC ( Beslútfoarming
Kommisje) . Klant frijwilligers binne klanten dy't mei iens (Jierlikse)
te wurkjen 7 oeren yn elke 4 wike
perioade fergees. Untfange in koarting op alle oankeap + in jierlikse Smorgasbord.
Se binne ek te jaan feedback foar de DMC.

De B

azaar

is Retailing fan ambachten, sels makke produkten.

Preloved items.

Retailing bestiet út produkt produsearre. Makke troch in útboude famylje en
oanbean foar detailhannel troch deselde útwreide famylje. Kin gjin meiwurkers of
frijwilligers bûten ferlingd famylje. Extended Family bestiet út: Grandparents,
Parents (Siblings) en Bern.
Preloved (Brûkt) items wurde ferkocht troch de eigners of út namme fan immen oars. In ferkeaper
moat ynformearje in keaper as it guod wurde ferkocht yn opdracht fan immen oars. Preloved net
komme mei in garantie (Gjin jild werom of ruiljen) . Buyer beware!

De Bazaar hannelers kiest jierlikse in fertsjintwurdiger oan 'e CRBC DMC.

W arning!
As Jo moatte hieltyd winkel. Jo binne in 'Addict', sykje help.

Cron Cluster is in groep fan Cron s
Bewarder Guardians neame in mannichte fen apart Cron syn gearwurkjende te tsjinjen in
hiele Provinsje (Tribal) : ' Cron Cluster ' . Cron Cluster ferfange gierig, Profiteering nasjonale
of multynasjonale bedriuwen.
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Grutte projekten of projekten, tsjinsten dy't giet it om mear as 1 Shire easkje in
mannichte fen apart Cron 's mei te wurkjen ( Cron Cluster ) .

Cron Cluster is in kolleksje fan Cron syn gearwurkjende mei elkoar yn klant
leveransier relaasjes. Eg 'Morning Fitamine Tablet'
(produkt) . Cron s belutsen: Distribúsje, Marketing, Manufacturing, Packaging, Primary
produsint, Undersyk, Development, Retail.
Cron s dy't diel útmeitsje fan in Cron Cluster nedich harren DMC 's te liaise. Eltse DMC
moat empower (Beslútfoarming) 1 persoan om te fertsjintwurdigjen harren Cron syn
belangstelling binnen de Cron Cluster. Any Cron dat net jouwe in beslútfoarming
represintatyf moat wurde fuorthelle út it kluster en ferfongen troch in oar.
Cron ' s miskien wol omgean mei provinsjaal bestjoer en of har organisaasjes (Nutsbedriuwen
...) . Allinne Government ôfdielings, dy't gebrûk meitsje fan de Cron management systeem DMC
kin meidwaan a Cron Cluster .

Noat! Regear eigendom bedriuw dy't net feroare yn Cron
bedriuw (Utilities, Long haul ferfier, mynbou, Space exploration ...)
wurde rinne mei help fan de Cron management systeem D mc .

Cron Cluster operearje út ' CRBC ' en Wurk kapellen.

Kommunaal Cluster Wenje
Humans hawwe in 1GOD jûn rjocht oan betelbere feilige
wenromte (Skûlplak) . Regear hat in plicht te leverje dizze
betelbere feilich wenromte. Shelter wurdt levere troch de ' Shire
'.
Foar de Shire te leverjen betelber wenromte hiele Libby Land en húslik (Partikulier
eigendom) ûnderdak wurde oerdroegen oan it. Lege oerdroegen eigendom is fol mei
dakleazen en famyljes op wachtlisten. Multi sliepkeamer huzen mei mar 1 bewenner
moatte nimme yn oare besetters. It is net akseptabel anti sosjaal gedrach foar 1 persoan
dy't mear dan 1 sliepkeamer.
Alle Betelber wenromte binne Rental akkomodaasje. Uteinlik, idelens sier tún, frije
steande wenten moatte ferfongen wurde troch mienskip cluster wentebou. Cluster ferhier
akkomodaasje wurdt fersoarge troch de 'REYKJAVIK'.

Alle cluster accommodation hawwe 3 nivo fan pachters + 1 nivo glêzen hûs: Meanfjild,
Level 1, nivo 2, kas (Hierders kinne groeie planten) . Kluster akkomodaasje bestiet út
Single units (1 keamer) ,
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couple units (2 keamers) , Family units (3 keamers ...) . Ferplichte guide- rigels (Famylje status,
leeftyd) tapasse.

Alle Betelber Secure Living kertier is Rental akkomodaasje.
Weekly hier is 14% fan it bruto wyklikse ynkommen fan de pachter. Meardere hierders hier is 14% fan
de mienskiplike bruto wyklikse ynkommen fan hierders.

Foarbyld: $ 100 bruto wykblêd ynkommen, hiere $ 14.
$ 1000 bruto wykblêd ynkommen, hiere $ 140

Shire leveret elektrisiteit en wetter mei deistige minimum (Free) (dan betelje) maksimum
ôfsnien usage, mienskip laundry, ûnderhâld, rekreaasje, ôffal & riolearring-ferwidering.
Noat! Binnenlân en non ynlânske burning fan dung, hout, stienkoal, gas, oalje foar de koken,
ferwaarming en macht, EIN!

Inkele tenant hat rjocht op 1 keamer mienskip libbet. At age 63 oerdracht is nei
pensjonearring akkomodaasje (ferplicht) . Single 1 keamer hierboer brûkt op itselde nivo
mienskip toiletten, dûs foarsjenning en op boaiem nivo laundry, bad.

Pear (1 HY en 1 SY) hierders hawwe 2 keamers: Wenje, sliepende, kitchenette en
Toilet, Douche. Share laundry, bad op boaiem nivo.
Ferpleats nei 'Family-ienheden' as bern komme. In pear wurdt inkele transfers (ferplicht) to
single-ienheid.
Famylje hierders hawwe 2 keamers (Libje, sliepen, Kitchenette en Toilet, Douche. Share
laundry, bad op boaiem nivo) + 1 romte foar elk 2 bern. Nei lêste bern beweecht út (By
leeftiid 18 ferplichte) . couple oerdracht (ferplicht) nei couple libbet.
Gebieten tusken Kluster wentebou wurde brûkt foar hôven en frije útrin fee. Se wurde
ûnderhâlden troch Cluster wenten hierders (Ûnbetelle) .
Wa wurde op in roaster.

Freeway - Tram a CG ferfier oplossing!
Stêden mei 1million + ynwenners en Freeways hawwe 2 grutte problemen: fersmoarging en
rush oere congestie. Beide problemen hoege no net lettere oplossings. Bewarder Guardian
hawwe in oplossing. Freeway trams! Rail ferfanging fan yndividuele ferfier en lange haul Big
túch haulage.

A Freeway hat 3 leanen dy't nei it sintrum en 3 stegen leading fuort fan it
stedssintrum.
1 st fuortsmite alle auto 's, frachtweinen en bussen út it Freeway. 2 nd liz tram
tracks linksôf de Freeway oerflak 2 eltse wei.
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De 2 tracks oan de stêd bound kant (>) fan de Freeway binne te wurde brûkt troch
minsken mover trams. 1 spoar giet nei de stêd en de oare giet fuort út it City. It folk mover
trams drage 300 plus forinzen. Se stopje allinne by eltse Freeway ôfslach. By de ôfslach
stoppet forinzen meie oerdrage oan in lokale forinzebelesting ûnderkommen, Shuttle 3
WheeLers of rinne.
De 2 tracks op 'e stêd wei kant (<) fan de Freeway binne te brûkt wurde troch frachtferfier
Mover trams. 1 spoar giet oan 'e stêd. De oare giet fuort fan 'e stêd. De fracht Mover trams
drage semy trailer sized loads; se allinnich stopje by alle Freeway ôfslach. By de ôfslach
stoppet fracht kin oerdrage oan in lokale frachtferfier sintrum of Shuttle 3 WheeLers. Ekstra
grutte swiere guod brûke 4 (of mear) WheeLers.

Freeway Trems binne in Shire Cluster Cron operaasje. 3wheelers dat ferfier guod,
minsken út trams. Se binne yndividuen of Cron.
Hoe sit it mei de weinen dy't fuorthelle út de Freeway? Cars binne in grutte fersmoarger se
ôfboud (Wreckers) . Bulk Freight wurdt ferfierd mei de tram, it spoar. Koarte haul fracht brûkt
Shuttle frachtweinen. Big Rigs wurde ôfboud (Wreckers) .
Hoe sit it Toll-eksploitanten? Toll-operators binne gierig parasitêr profiteurs; Highway
robbery is in strafber misdie, MS / R6 Toll- operators hawwe harren fermogen yn beslach
naam en werom nei de gemeente mei out kompensaasje. Alle diken hearre te Shire en
binne frij te brûken.

Alle diken hearre ta al it folk!
Iepenbier ferfier (Beide minsken en guod) wurdt jûn foarkar.

3 WIELEN a CG ferfier oplossing!

Bewarder Guardian stypje 3 tsjil pedaal ferfier foar minsken, fan bisten en guod
beweging. It is koarte ôfstân ferfier binnen in Shire Oasis. It wurdt brûkt om te pakken
en leverjen oan Freeway Tram stoppet.
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Ferfier Wrongs!
Bewarder fâd fan betinken dat it minsklik lichem wurdt net bouwe foar hege snelheid reizen. Dêrom
is der gjin needsaak foar snelheid. Alle hege snelheid ferfier (Loft, lân, see) eindigt.

2 W heels ( an yngenieursburo flater )
2 tsjil ferfier is swier ûntwurpen ferfier, in sûnens gefaar. It wurdt brûkt troch wrede
âlden te sear (Meitsje se ride en falle boppe) harren bern en meitsje harren soer. 2
tsjil ferfier ride up mienskip sûnenssoarch soarchkosten.

Motorisearre 2 tsjil ferfier komt yn 2 ferzjes: 'Dirt en Road'. De Dirt
ferzje wurdt brûkt om churn (Vandalize)
up de 'habitat'. It syn noise fersmoarging frightens wildlife.
De loftfersmoarging ferminderet ademend lucht. Dit Ends!

The Road ferzje wurdt brûkt troch anty sosjale, anti mienskip yndividuen.

Se brûke om hurder (Sy allegear dwaan) . Se ride fytsen om oermjittich leven. Der wize
fan Riding makket se in dyk oerlêst. Se fergrutsje de dyk deaden. Se ride up mienskip
sûnenssoarch soarchkosten. Se binne in mienskip Pest! Dit Ends!
motorcycle gang (Sjoch Vilonce, Gangs) bestiet út 2 of mear riders.
Gang leden begean Lawless gedrach binne skuldich troch feriening (Watching,
meidwaan, net dêr). Bike Gangs binne net akseptabel. Se wurde ûntbûn.
Manufacturing, Retailing, mei help fan alle 2 tsjil ferfier eintsjes. Alle besteande foarried wurdt
verpletterd. Minne Alders krije re beskaafde, MS R1 .

Dirtbike assemblers en ruters binne Miljeu Fandalen , MS R7
2 tsjil ferfier wurdt ferfongen troch net motorisearre 3 tsjil ferfier. Non oerheid en net
Cron lucht ferfier eintsjes. Gjin privee lucht ferfier of privee lucht ferfier lisinsjes. Besteande
fergunningen wurde ôfbrutsen.
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Non oerheid en net Cron see ferfier eintsjes. Gjin privee see
ferfier of privee see ferfier lisinsjes. Besteande fergunningen
wurde ancelled.
Privee en húshâldlik Moterized lân ferfier wurdt beheind en ôfboud. Hege prestaasje en
lúkse ferfiermiddels wurde beslach naam, verpletterd. Produksje eintsjes.

Burning Smoking BBQ 's,' ein! Out door ferwaarming, 'Ein fan'! Kâld
bûten drage waarmer doek. Of gean deryn. Mei help fan outdoor
ferwaarming is, Environmental fandalisme, MS R7 .

Mienskippen meitsje swiet wetter opslachmarren. Reservoir moat wêze djip ynstee
oerflakkich. Djip wetter is koeler, ferminderjen fan ferdamping, algen groei benammen de
giftige type en insect Infestation.
Wettersport binne ferbean om op te hâlden urinating, menstruating en pooing yn wetter
(Turning wetter yn riolearring) . water craft (Jet ski, motorboaten ..) fersmoargje (Benzine,
oalje, batterij acid ..) se wurde banned! Utsûndering: Park Ranger transport.

Begrypsomskriuwings

lânbou: Market Garden > Blommen, Herbs, Vegetables ..
Orchard > Beien, Fruit, Nuts ..
Pleats > Nôt, Animal feed ..
Pleats > Fisk, Sûchdieren, Poultry, reptilen ..

Gebou hichte ( net heger): Kommunaal Cluster Wenje >
4 nivo: meanfjild, Level 1, nivo 2, kas
Detailhannel en Bazaar Complex >

4 nivo: meanfjild, Level 1, nivo 2, Level3
wurk Stêdsgesichten > 8 nivo: meanfjild, + 7 Levels

Thús
Ein
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