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RIE
Shire is wêr't it hert is, HOME!
IN Shire is dêr't minsken komme byinoar te bouwen fan in mienskip fan maatskiplike
ferantwurdlikens foar in stribjen nei in mienskiplik goed foar allegearre. It hâldt lokale tradysjes,
keuken, dialekt yn libben. A Shire wennet yn harmony mei de pleatslike habitat, miljeu en it is
mienskip.

IN Shire is in frije ûnderwiis oanbieder. It begjint Cron entiteiten
(Community Run Owned net foar profit) . A Shire is eigner fan it hiele lân. It jout cluster wenten,
feiligens, wurkgelegenheid, wolwêzen, ...
De Provinsje soarget foar in 'REYKJAVIK'. Mei help fan in formule besteande út befolkingstichtens en
gebiet grutte. In 'Shire' kinne fariearje yn gebiet grutte en befolking-tichtens.

De Provinsje biedt 3 'adviseurs' nei de ' Shire '. De 'Shire' dan jout de 'adviseurs' Fulltime
wurkgelegenheid. De 'Shire' gemeenteried bestiet út 3 'adviseurs' en 2 'Kalifs' (1 HE, 1
SHE) . 'Kalifs' wurde keazen eltse 4 jier op 'e 1 st Dei fan Passover moanne, Quattro Year
troch de 1 st foarby de post systeem.

de ' gouwen ' besitte alle it lân yn 'e Provinsje. Der is gjin privee eigendom fan grûn (Gjin
Freehold) of gebouwen. De 'Shire' soarget foar alle betelbere wenten (Cluster wenten) .
Utilities (Gebou ûnderhâld, kommunikaasje, wetter, elektrisiteit, afval, riolearring) binne
'Shire' eigendom en eksploitearre mei help DMC bestjoersstyl. Iepenbier ferfier
(Beide minsken en guod) wurdt jûn foarkar. Private bedriuwen wurde ferfongen troch Cron
( Community Run Owned net-foar-profit entiteiten) .

REYKJAVIK - Ried
A Shire wurdt bestjoerd troch de kommisje: " Shire Ried '.

A Shire Council bestiet út 5 persoanen. 2 'Kalifs' (1HE, 1 SHE) + 3
'adviseurs'.

Der binne 2 keazen Ried fertsjintwurdigers: ' Kalifs ' ( 1 HE, 1 SHE) .
Se binne keazen (Kandidaten binne persoanen net politike partijen) troch
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de 1 st foarby de post systeem. Elke 4 jier op 'e 1 st Dei fan Passover moanne, Quattro
Jier (N-At-m) .
A ' Kalif 'Kandidaat kin allinnich keazen wurde foar 3 termen yn deselde' Shire 'Ofwol
oerwinnings of ferspraat oer harren libben. Mar se kinne sykje ferkiezing yn in oare Shire. De
3-term regel jildt foar eltse Shire.
In kandidaat kin allinne stean foar de ferkiezing yn 1 'Shire' op in tiid. Gjin kandidaat kin
keazen wurde wylst wêzen 'Kalif' of in oar 'REYKJAVIK'.

Moat in keazen 'Kalif' wurden net by steat om te ferfoljen harren rol oan de Ried. De loper
op yn it foarige 'Shire' ferkiezings sil oernimme as 'Kalif'. In HE ferfangt in HE en in SHE
ferfangt in SHE.
Anyone registrearre as libjen yn 'e Shire foar mear as 70 dagen en wêzen oer leeftyd 21 hat in
rjocht om te stimmen. 'Shire' ferkiezings binne net ferplichte. A bewarder Guardian wurdt ferwachte
om altyd stimme yn alle 'REYKJAVIK' ferkiezings. In ferantwurdlike resident stimmen.

Universe bewarder Guardians supporters moatte beskôgje te foardrage foar ferkiezing ta
' Kalif '. Ienkear keazen sy yntrodusearje de ' Law Ferhat Manifest ' om rie te fieren syn
Begelieding.
Noat! Leden kinne net foardrage foar politike kantoar. Mar se kinne endorse
'Shunning' a kandidaat (S) .
bewarder Guardian stean foar ferkiezing as ' Kalif '. Supporters wurde ferwachte om te
helpen mei de kampanje en stim foar dizze kandidaat (S) .

In mannichte fen bewarder Guardian kandidaten. Eltse Supporter hat om in
persoanlike beslút dy't 1 te stypjen. Mei non bewarder Guardian Candidates elk
Supporter hat om in persoanlike beslút dêr't 1 te stypjen.

Kalif Taken : Selektearret as nedich maksimaal 3 Behearders út Provinsjale Government pool. In
Kalif is oanwêzich by, rapporten, stuollen en stimmen by Shire Ried gearkomsten. De 2 Kalif s (1
HE, 1 SHE) binne de iepenbiere gesicht fan Ried.

de ' HE Kalif ' sjocht nei manlike belangen yn 'e' Shire '. de ' SHE Kalif ' sjocht nei froulike
belangen yn 'e' Shire '. Beide Kalifs moat bywenje wykblêd Sentinel training. 'Kalifs'
prüfen de 'adviseurs' moatte se fine profesjonele skuld mei in 'Adviser' lizze se der tsjin
oan it Provinsjaal Bestjoer. Criminal aktiviteit troch in Adviser is
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rapportearre oan it Marshall 's foar ferfolging.
beide ' Kalifs ' moetsje regelmjittich mei alle ' adviseurs '. transkripsjes
(Audio, fideo) wurde nommen fan elke gearkomste. It publyk wurdt net talitten oan dy
gearkomsten. Beide Kalifs mei alle adviseurs hâlden fan in iepenbiere gearkomste 1 a moanne. It
publyk kin freegje de Ried leden. Wiene mooglik de Kalifs 'en of adviseurs antwurdzje rjocht wei.
deferred antwurd (S) binne beantwurde op de folgjende iepenbiere gearkomste.

Ried gearkomsten begjinne mei in gebed:

REYKJAVIK - Bea
Dear 1 GOD , Skepper fan de moaiste Universe Jo meast humble trou
bewarder-Guardian (1 st namme) freget dat dy dimmene mienskip kin
seinge In mienskip dy't wennet yn harmony mei syn habitat In mienskip
dy't befoarderet waaksende gesinnen In mienskip dat is myn thús Foar
de Glorie 1 GOD en it goede fan it minskdom

Dit gebed wurdt brûkt op Shire dei en REYKJAVIK Ried gearkomsten!

' adviseurs ' prüfen de ' Kalifs ' moatte se fine morele of professi- ÖNAL skuld mei in ' Kalif
' lizze se der tsjin oan it Provinsjaal Bestjoer.
Criminal aktiviteit troch in Kalif wurdt rapportearre oan Marshall 's foar ferfolging.

Har binne 3 Behearders, 'Habitat Adviser, Lifestyle Adviser, Wolwêzen Adviser'. In
Adviser is in temp foar 7 moannen. Fûn geskikt beco-mes a Fulltime Shire
wurknimmer. Lean: 7x WMW itselde as in Kalif.

habitat Adviser
habitat Adviser is oanwêzich by, ferslaggen, stimmen krigen
'Obbicht Ried'. Must bywenje wykblêd Sentinel training. In
'Habitat Adviser' is ferantwurdlik foar: beskerming fan Fauna,
Flora lifeforms. Land oankeap, ûntwikkeljen en ûnderhâld oan.
Shire planning en útfiering, bouwen en gebou kontrôle. Bou en
ûnderhâld fan de drainaazje, riolearring en wetter oanfier. bou
en
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ûnderhâld fan 'e diken, kuierpaden, ferkear buorden en ûndergrûnske kabels. Cleaning fan
strjitten, rubbish kolleksje, wurking fan Dumps, ...

Lifestyle Adviser
Lifestyle Adviser is oanwêzich by, ferslaggen, stimmen krigen
'REYKJAVIK' Ried. Must bywenje wykblêd Sentinel training. De
'Lifestyle Adviser' is ferantwurdlik foar: Tafersjoch fan Útjeften, Sheriff,
fjoer previnsje, wurk feilichheid, iten kontrôle en dier kontrôle.
Operaasje de Leisure sintrum, kommunikaasje, bibleteek, toerisme,
religy, entertainment, ...

wolwêzen Adviser
wolwêzen Adviser is oanwêzich by, ferslaggen, stimmen krigen
'REYKJAVIK' Ried. Must bywenje wykblêd Sentinel training. De
'Wolwêzen Adviser' is ferantwurdlik foar: 'Shire medyske en ûnderwiis
Complex' (SmeC) . Ûnderhâld fan alle gebouwen. Leveret Betelber
wenromte. Sammelet hiere. Eksploitaasje fan Community ferfier binnen
lokaal bestjoer gebiet. Sjocht nei dak- en thúsleazen, wurkleazen,
senioaren, ..

Ried stimulearret it fêststellen fan ' Cron ' ( Mienskip Run, Owned net foar winst
bedriuw) . De 'Shire' fasilitearret de bekearing fan de partikuliere en steat eigner oan
mienskip eigendom.
De Ried set de lokale Habitat. Eltsenien dy't yn de ' Shire '
hat in ferplichting om te sjen nei en it behâld fan it Habitat. Bewarder Guardian wenje yn
harmony mei de pleatslike Habitat.

Ried mislearrings: Útstjerren fan plant en bist soarten, Homeless- ness, de
fersmoarging, honger, Illiterates, Unemployment .. Mislearre Ried wurdt oansprutsen en
ferfongen.
Ried ( Shire) kin net brûke kredyt te finansieren harren budzjet. Shire opbringst (Charges,
Belestingen en ferliking) giet omheech Shire tsjinsten ferheging.

Shire ynkomsten nimt ôf har tsjinsten wurde besunigje.

Shire Dialect
A ' Shire ' is meartalich en tradisjoneel. Elk Shire brûkt 2

4

Mienskip Shire 15.02.2.1 N-At-m
Law-Ferhat Manifest Lyk as biskreaun stiet it scil wêze!

1 GOD 1 FAITH 1 Tsjerke Universe bewarder Guardians
www.universecustodianguardians.org

talen de provinsjale (1st) en in lokale (2 nd) Dialekt. Dialekt is eltse oare taal dan de
Provinsjale wichtichste taal.
IN Shire dialekt wurdt selektearre troch mei de taal fan de 1e kolonisten yn it gebiet. Dêr't
de 1e kolonisten taal is itselde as de wichtichste taal. De 2e en 3e meast sprutsen
talen (Net haadtaal) gean yn in Shire referindum.

Elk Shire is ferantwurdlik foar ûnderwiis en brûken fan 'e wichtichste taal en pleatslike
dialekt. All ' Shire ' kommunikaasje binne te wêzen meartalich. Dialekt is in Shire Heritage
dy't evoluearret nei in Shire Tradition. Dialekt (Tradysje) foarmet in ferfolch tusken ferline,
tsjintwurdige en takomstige generaasjes.

IN Shire hat in dialekt namme bgl Wiesngau 'dialekt is' bayrisch '
(Bavarian) . Haadtaal is Deutsch (Dútsk).

1.3.7. Shire dei Feest ( NAtm)
Shire Day ek fiert de lokale Dialect

Shire Planning
It doel fan ShirePlanning is de ynfolling fan de grûn oan 'e measte foardiel fan de Mienskip en
Habitat. It is essinsjeel dat Mienskip moat en Habitat moat harmonisearjen. Alle fruchtbere grûn
wurdt benutte foar groeiende iten en, of ranching. Guon hillichdommen foar lânseigen fegetaasje
en lânseigen skepsels binne foarsjoen. Non fruchtbere grûn wurdt brûkt foar húshâldlike en net
binnenlânsk gebou. Besteande gebouwen op fruchtbere grûn binne wurde ôfbrutsen recycled op
non fruchtber-lân.

A ' Shire ' bestiet út 1 of mear ' Shire-Oasis ' (S) . A REYKJAVIK-Oasis bestiet út: ' SmeC ( Shire
medysk, ûnderwiis Complex) ',' CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) ', Hillichdommen (natuerlike
habitat) , Wurk Stêdsgesichten, Lânbou, kommunaal Cluster Housings. (Sjoch Planning)

SmeC ( Shire medysk, ûnderwiis Complex)
In Shire soarget fergees medyske fan konsepsje ta de dea foar
elkenien. Free ûnderwiis oan bern en senioaren. It jout dizze
mienskip-tsjinsten fia SmeC. De SmeC ek is in karriêre paad foar
allinnich SHE!

Free Medical: SmeC jout fergees medyske, Dental (Útsein sikehûs
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prosedueres) foar elkenien. Elk SmeC hat in Gearkomste ! (Sjoch Planning)

SmeC hat in klokketoer. Eltse dei op 'Sunrise', 'middei' en 'Sunset' it
ringen foar 1 minute. Dit ringing fiert
1 GOD jaan ús Daylight fia Sunlight.
dagen 1-6 (wurkwike) , 1 oere nei Sunrise en 1 oere foar Sunset de klok
ringen foar 2 minuten. Signaling wurk start, wurkje ein.

Dei 7 (Willedei) 1 oere neidat Sunrise en 1 oere foar Sunset de klok
ringen foar 3 minuten. dit lit 1GOD en de Mienskip witte is der in ' Gearkomste'.

6.1.7. Oplieding dei Feest
12.1.7. Goede sûnens dei Feest
Partisipearje yn Fun-Day feesten.
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 it
fergiftige 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! Útsûndering: Park Ranger ferfier.

CRBC ( Cron Retail & Bazaar Complex)
CRBC ferfange Winkelje Centers en Shopping Malls. CRBC lizze yn in 4 nivo gebou. In
CRBC is neist in 'SmeC' beide binne omjûn troch Communal Cluster Wenjen,
Wurk-kapellen. Part fan in 'REYKJAVIK-Oasis'.

Cron Cluster
Cron Cluster is in kolleksje fan Cron 'S gearwurkjende mei elkoar
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in klant, leveransier relaasjes. Grutte projekten of tsjinsten dy't giet it om mear as 1
Shire easkje in mannichte fen apart Cron 's mei te wurkjen (Cron Cluster) . Cron
Cluster ferfange gierig, parasitêr, Profiteering nasjonale of multynasjonale
organisaasjes.

Kommunaal Cluster Wenje
Humans hawwe in 1 GOD jûn rjocht nei Betelber Secure Living
Quarters (Skûlplak) . Regear hat in plicht te leverjen syn populaasje
mei betelbere feilich wenromte. Shelter wurdt levere troch in
Shire.
Gebieten tusken Kluster wentebou wurde brûkt foar hôven en frije útrin fee. Se wurde
ûnderhâlden troch Kluster wenten hierders. Wa wurde op in roaster.

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, sinne paneel dak.
wurk Stêdsgesichten > 8 nivo: meanfjild, + 7 Levels, sinne paneel dak.

Thús
Ein
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