1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

РАДА
графство де серце, HOME!
графство де люди збираються разом, щоб побудувати співтовариство соціальної відповідальності за
прагнення до загального блага для всіх. Вона зберігає місцеві традиції, кухня, діалект живий. A Shire живе
в гармонії з місцевого середовища проживання, охорони навколишнього середовища, і це спільнота.

графство є вільним постачальником освіти. Вона починається CRON об'єкти

(Community Run належать не для отримання прибутку) , A Shire володіє всією землею. Вона забезпечує
касетні будинку, безпеку, зайнятість, добробут, ...
Провінція створює «Шир». Використовуючи формулу, що складається з щільності населення і розміру
області. А «Шир» можуть відрізнятися за розміром площі і щільності населення.

провінція пропонує 3 «Радники» в ' графство ». «Шир», ніж дає повний робочий день
зайнятості "радниками. Рада «Shire» складається з 3 «Радники» і 2 «» Kalifs (1 ОН,
ВОНА 1) , «Kalifs» обираються кожні 4 роки на 1 вулиця День пасхального місяця, Кватро
року по 1 вулиця мажоритарна система.

' Shires ' володіти всією землею в провінції. Там немає приватної власності на землю (Не
фригольд) або будівлі. «Шир» надає всі доступне житло (Кластерні будинку) , комунальні
послуги (Експлуатація будівель, зв'язок, вода, електрика, сміття, каналізація) є «Шир»
володіє і управляє використанням стилю управління ДМК. Громадський транспорт
(Як люди і товари) перевага віддається. Приватні підприємства замінюються CRON ( Спільнота
Run належить не-для некомерційних організацій) ,

SHIRE - Рада
A Shire регулюється Комітетом: " ширше Рада ».
A Shire Рада складається з 5 людей. 2 'Kalifs' (1HE, 1 ВПА) + 3
'Радники'.
Є 2 обрані представники Ради: " Kalifs ' ( 1 ОН, ВОНА 1) ,
вони обираються (Кандидати фізичні особи не політичні партії) по
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1 вулиця мажоритарна система. Кожні 4 роки на 1 вулиця День Пасхального Місяць, Рік
Quattro (Н-В-м) ,
A ' Каліф «Кандидат може бути обраний лише на 3 точки в тому ж" графство 'Або послідовний або
поширюватися протягом свого життя. Однак вони можуть домагатися обрання в інший Шир. 3-термін
правило застосовується для кожного Шир.

Кандидат може стояти тільки на виборах в 1 «Шир» в той час. Жоден з кандидатів не
може бути обраний в той же час «Kalif» іншого «Шир».

Якщо обраний «Каліф» виявляється не в змозі виконувати свою роль в Раді. Друге
місце на попередніх виборах «Шир» візьме на себе як «Каліф». Його замінює HE і
ВОНА замінює ВОНА.
Будь-який зареєстрований в якості життя в графство протягом більш ніж 70 днів і бути старше
21 року має право голосу. вибори «Шир» не є обов'язковими. Кастодіана Хранитель, як
очікується, завжди голосувати на всіх виборах «Шир». Відповідальний голос резидентів.

Всесвіт Custodian Guardians Прихильники слід розглянути питання про висунення на
виборах " Каліф ». Після обрання вони ввести ' Закон Подавець Manifest ' раді з реалізації
його керівництвом.
Примітка! Члени не можуть висунути на політичні посади. Проте, вони можуть підтримати
«Уникаючи» кандидата (И) ,

хранитель хранитель у виборах як " Каліф ». Прихильники, як очікується, щоб
допомогти кампанії і проголосувати за цього кандидата (И) ,
Безліч кандидатів Custodian Хранителів. Кожен Прихильник повинен прийняти особисте
рішення, яке 1 для підтримки. З які не є кандидатами Custodian Гардіан кожен Прихильник
повинен прийняти особисте рішення, яке 1 для підтримки.

Каліф Обов'язки : Вибирає в міру необхідності до 3 адміністраторів з провінційних
урядового пулу. Каліф відвідує, звіти, стільці і голосу на засіданнях Ради Шир. 2
Каліф-х (1 ОН, ВОНА 1) є публічною особою Ради.

' Його Каліф » доглядає чоловічі інтереси в ' графство ». ' ВОНА Каліф ' доглядає жіночі
інтереси в ' графство ». Обидва Kalifs повинні відвідувати щотижневі тренування Варти.
«Kalifs» вдивитися «Радники» вони повинні знайти професійну помилку з «радником»
вони заперечують до уряду провінції. Злочинна діяльність по Раднику є
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повідомили в Маршалла для судового переслідування.

обидва " Kalifs ' регулярно зустрічатися з усіма ' Радники ». стенограми

(Аудіо, відео) приймаються кожної зустрічі. Публіка не допускається на ці зустрічі. Обидва
Kalifs з усіма радниками провести відкрите засідання 1 в місяць. Громадськість може
ставити під сумнів членів Ради. Були можливо Kalifs 'і чи Радники відповісти відразу.
відкладений відповідь (И) відповідають на наступному відкритому засіданні.

рада зустрічі починаються з молитвою:

SHIRE - молитва
дорогий 1 GOD , Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірний
попечителя-опікуна (1 вулиця ім'я) Запитує, що це скромне співтовариство
може бути благословенне співтовариством, яке живе в гармонії зі своїм
середовищем проживання спільноти, яка заохочує зростаючі сім'ям
співтовариство, яке мій будинок Для Слави 1 GOD і Добра Людства

Ця молитва використовується на Шир день і зустрічей Шир Ради!

' Радники ' вдивитися ' Kalifs ' вони повинні знайти моральну або professi- YOнал провину з ' Каліф
' вони заперечують проти провінційного уряду.
злочинна діяльність Каліф Повідомляється, Маршалла для судового переслідування.
Їх 3 Адміністратори, «Хабітат радник, радник Спосіб життя, соціальне забезпечення радник. Радник є
температурою протягом 7 місяців. Знайдено підходить BECO-тез повністю зайнятим Шир працівником.
Заробітна плата: 7x WMW такий же, як в Каліф.

Хабітат радник
Хабітат радник відвідує, звіти, голосує на «Шир Ради». Повинен бути
присутнім тижневий курс навчання Варта. А «Хабітат радник» несе
відповідальність за: захист фауни, флори форм життя. Придбання
земельних ділянок, розробка та обслуговування. планування Шира і
впровадження, будівництво та управління будівлею. Будівництво та
обслуговування дренажу, каналізації та водопостачання. Будівництво
та
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утримання доріг, тротуарів, дорожніх знаків і підземних кабелів. Прибирання
вулиць, вивезення сміття, експлуатація звалищ, ...

Спосіб життя радник
Спосіб життя радник відвідує, звіти, голосування в Раді «Shire». Повинен
бути присутнім тижневий курс навчання Варта. «Образ життя радник» несе
відповідальність за: Нагляд за внутрішні документи, шериф, протипожежні,
безпеку праці, управління і контроль харчових продуктів тваринного.
Експлуатація центр дозвілля, спілкування, бібліотека, туризм, релігія,
розваги, ...

радник Welfare
радник Welfare відвідує, звіти, голосування в Раді «Shire». Повинен бути
присутнім тижневий курс навчання Варта. «Welfare радник» несе
відповідальність за: «Шир медичну освіту і комплекс» (SMEC) , Технічне
обслуговування всіх будівель. Поставки Доступних житлових приміщень.
Збирає оренду. Експлуатація транспорту Співтовариства в сфері місцевого
самоврядування. Доглядає бездомних, безробітних, людей похилого віку, ..

рада закликає введенні ' CRON ' ( Спільнота Run, що належить не для отримання
прибутку бізнесу) , «Shire» полегшує перетворення приватної та державної власності
в комунальну власність.

рада охороняє місцевий Хабітат. Всі люди, що живуть в " ширше »
зобов'язаний піклуватися і зберегти середовище проживання. Піклувальник Гардіан
жити в гармонії з місцевим Хабітат.

рада невдачі: Зникнення рослин і істот видів, Homeless- Несс, забруднення,
Голодування, Неграмотні, безробіття .. Failed Рада несе відповідальність і
замінити.
рада ( Shire) не може використовувати кредит для фінансування свого бюджету. ширше дохід (Збори,
податки і штрафи) йде вгору збільшення Шир послуг.

Ширше дохід зменшується його служби скорочують.

ширше Діалект
A ' графство ' багатомовний і традиційний. кожен графство використовує 2
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мови провінційної (Перший) і місцевий (2 й) Діалект. Діалект будь-який інший мову,
то провінційний основна мова.

графство говір вибирається за допомогою мови 1-го поселенців в цьому районі. Там,
де перші поселенці мову так само, як основна мова. 2 і 3 найбільш розмовних
мов (Не основна мова) перейти в референдум Шир.

кожен графство несе відповідальність за навчання і використання основного мови і
місцевих діалектів. всі " ширше » комунікації повинні бути багатомовним. Діалект є Шир
спадщини, який розвивається в традиції Шир. говір (Традиція) є продовження між
минулим, сьогоденням і майбутніми поколіннями.

графство має ім'я діалекту, наприклад, діалект «Wiesngau» є «» Bayrisch

(Баварський) , Основна мова Deutsch (На німецькій мові).

1.3.7. графство день вшанування ( NATM)
День Shire також зазначає місцевий діалект

ширше Планування
Метою ShirePlanning є використання землі для більшої користі спільноти і Хабітат. Вкрай
важливо, щоб співтовариство потребує і Хабітат необхідно гармонізувати. Всі родючі землі
використовуються для вирощування їжі і, або скотарства. Деякий притулок для природної
рослинності і рідні істот забезпечено. Non родюча земля використовуються для побутового і
не побутової будівлі. Існуючі будівлі на родючих землях, що підлягає знесенню перероблені
на НЕ родючої-землі.

A ' графство ' складається з 1 або більше ' Шир-Oasis ' (И) , A Shire-Oasis складається з: ' SMEC ( Ширше
медичну освіту комплексу) '' CRBC ( CRON Retail, Bazaar комплекс) », Заказники (Природною
довкілля) , Робота Каплиця, сільське господарство, комунальні корпусу кластера. (Див Planning)

SMEC ( Ширше медичну освіту комплексу)
A Shire надає безкоштовну медичну від зачаття до смерті для
всіх. Безкоштовна освіта для дітей і літніх людей. Він надає ці
громади-послуги через метикуючи. Метикуючи також є кар'єра
тільки ВОНА!
Free Medical: SMEC забезпечує безкоштовне медичне, стоматологічне (Крім лікарні

5

співтовариство графство 15.02.2.1 Н-В-м
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

процедури) до кожного. кожен SMEC має збір ! (Див Planning)
SMEC має дзвіницю. Кожен день в «Схід», «Полудень» і «Захід» він
дзвонить протягом 1 хвилини. Цей дзвін відзначає
1 GOD даючи нам Денне світло через Сонячне світло.
дні 1-6 (Робочий тиждень) , 1 година після сходу сонця і 1 годину до заходу сонця лунає
дзвінок протягом 2 хвилин. Сигналізації початку роботи, робота кінця.

день 7 (Веселий день) Через 1 годину після сходу сонця і за 1 годину до
заходу сонця дзвінка протягом 3 хвилин. це дозволяє 1GOD і Спільнота
знає, що є " Збір ».

6.1.7. освіту день вшанування
12.1.7. Добре здоров'я день вшанування
Взяти участь в урочистостях з нагоди Fun-Day.

печіння курити Барбекю, «End! З дверей опалення, «Енду»! Холодні поза
носити теплу тканину. Або зайти всередину. Використовуючи відкритий
Нагрівання, Environmental вандалізм, Міссісіпі R7 ,

Спільноти створюють нові водойми. Резервуар повинен бути глибоким, а не
поверхневим. Глибока вода холодніше, зменшуючи випаровування, зростання водоростей
(Особливо отруйний тип) і інвазії комах.
Водні види спорту заборонені, щоб зупинити сечовипускання, менструація і pooing в воду
(Перетворення води в каналізацію) ,
Водні транспортні засоби (Водні лижі, моторні човни ..) забруднювати (Бензин,
нафта, акумуляторна кислота ..) вони заборонені! виняток: Парк Рейнджер
транспорту.

CRBC ( CRON Retail & Bazaar комплекс)
CRBC замінити торговельні центри і торгові центри. CRBC розташовані в будівлі на 4 рівні.
CRBC знаходиться поруч з «SMEC» і оточені комунальним кластером житловим будівництвом,
робочими каплицями. Частина «Шир-Oasis».

CRON кластера
CRON кластера являє собою набір CRON «И співпрацюють один з одним
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в клієнті, відносини з постачальниками. Основні проекти і послуги, які включають в себе
більше, ніж 1 Шир вимагає безлічі окремого CRON до співпраці (CRON кластера) , CRON
Cluster замінити Жадібний, паразитарних, спекуляція національних або багатонаціональних
організацій.

Загальний Корпус кластера
люди мають 1 GOD дане право Бюджетного безпечного життя
Quarters (ОУ) , Уряд зобов'язаний поставляти своє населення
доступних безпечних житлових приміщень. Укриття поставляється
в Шир.
Області між корпусом кластера використовуються для садів і вільного вигулу худоби. Вони
підтримуються будинку Кластера мешканців. Хто в реєстр.

визначення
Сільське господарство: город > Квіти, трави, овочі ..
фруктовий сад > Ягоди, фрукти, горіхи ..
ферма > Зерно, корми для тварин ..

ранчо > Риба, Ссавці, птахи, рептилії ..
Висота будівлі ( не вище): Загальний Корпус кластера >
4 рівня: Перший рівень, рівень 1, рівень 2, теплиці.
Роздрібна та Bazaar комплекс >
4 рівня: Перший рівень, рівень 1, рівень 2, LEVEL3, дах сонячної панелі.
Робота Каплиця > 8 рівнів: Перший рівень, + 7 рівнів, дах панелі сонячних батарей.

будинки
кінець
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