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DEWAN
shire adalah di mana jantung adalah, RUMAH!

SEBUAH shire adalah di mana orang datang bersama-sama untuk membangun sebuah komunitas
tanggung jawab sosial untuk mengejar baik umum untuk semua. Itu membuat tradisi lokal, masakan,
dialek hidup. Sebuah Shire hidup selaras dengan habitat lokal, lingkungan dan itu masyarakat.

SEBUAH shire adalah penyedia pendidikan gratis. Dimulai entitas Cron
(Komunitas Run Dimiliki bukan untuk keuntungan) . Sebuah Shire memiliki semua tanah. Ini menyediakan
rumah cluster, keamanan, pekerjaan, kesejahteraan, ...

Provinsi menciptakan 'Shire'. Menggunakan formula yang terdiri dari kepadatan penduduk dan luas
wilayah. A 'Shire' dapat bervariasi dalam ukuran wilayah dan populasi kepadatan.

Itu Propinsi menawarkan 3 'Advisers' ke ' shire '. The 'Shire' daripada memberikan
lapangan kerja fulltime 'Advisers'. Dewan 'Shire' terdiri dari 3 'Advisers' dan 2 'Kalifs' (1
HE, 1 SHE) . 'Kalifs' dipilih setiap 4 tahun pada 1 st Hari Paskah Bulan, Quattro Tahun
oleh 1 st melewati sistem pos.

The ' Shires ' memiliki seluruh tanah di Provinsi. Tidak ada kepemilikan pribadi atas tanah (Tidak ada
Freehold) atau bangunan. The 'Shire' menyediakan semua perumahan Terjangkau (Rumah cluster) .
keperluan (Bangunan pemeliharaan, komunikasi, air, listrik, sampah, pembuangan kotoran) adalah
'Shire' yang dimiliki dan dioperasikan menggunakan gaya manajemen DMC. Transportasi umum

(Baik orang dan barang) diberikan preferensi. perusahaan swasta digantikan oleh cron (
Komunitas Run Dimiliki tidak-untuk-profit entitas) .

SHIRE - Dewan
Sebuah Shire diatur oleh Komite: ' Dewan Shire '.
Sebuah Dewan Shire terdiri dari 5 orang. 2 'Kalifs' (1HE, 1 SHE) + 3
'Advisers'.
Ada 2 perwakilan Dewan terpilih: ' Kalifs ' ( 1 HE, 1 SHE) .
Mereka terpilih (Calon adalah individu pihak tidak politik) oleh
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1 st melewati sistem pos. Setiap 4 tahun pada 1 st Hari Paskah Bulan, Quattro Tahun (N-At-m)
.
SEBUAH ' Kalif 'Calon hanya dapat dipilih untuk 3 istilah dalam sama' shire 'Baik berturut-turut
atau tersebar di masa hidup mereka. Namun mereka dapat mencari pemilu di Shire lain. Aturan
3-istilah berlaku untuk setiap Shire.

Calon hanya bisa berdiri untuk pemilihan di 1 'Shire' pada suatu waktu. Tidak ada
calon dapat dipilih ketika sedang 'Kalif' lain 'Shire'.
Haruskah sebuah 'Kalif' terpilih menjadi tidak dapat memenuhi peran mereka di Dewan. Runner up dalam
pemilihan 'Shire' sebelumnya akan mengambil alih sebagai 'Kalif'. Sebuah HE menggantikan HE dan SHE
sebuah menggantikan SHE.

Siapa pun terdaftar sebagai hidup di shire selama lebih dari 70 hari dan menjadi di atas usia 21
memiliki hak untuk memilih. Pemilu 'Shire' tidak wajib. Sebuah Wali Kustodian diharapkan untuk selalu
memilih dalam semua 'Shire' pemilu. Sebuah penilaian warga yang bertanggung jawab.

Universe Kustodian Wali pendukung harus mempertimbangkan untuk mencalonkan untuk pemilihan ' Kalif '. Setelah
terpilih mereka memperkenalkan ' Hukum Pemberi Manifest ' untuk dewan untuk melaksanakan Bimbingan
nya.

Catatan! Anggota tidak dapat mencalonkan untuk jabatan politik. Namun mereka dapat
mendukung 'Pengucilan' calon (S) .

Kustodian Wali berdiri untuk pemilihan sebagai ' Kalif '. Pendukung diharapkan untuk
membantu dengan kampanye dan suara untuk calon ini (S) .
Sebuah banyak calon Kustodian Guardian. Setiap Pendukung harus membuat keputusan
pribadi yang 1 untuk mendukung. Dengan Calon non Kustodian Wali masing-masing Pendukung
harus membuat keputusan pribadi yang 1 untuk mendukung.

Tugas Kalif : Memilih yang diperlukan hingga 3 Administrator dari kolam Pemerintah
Provinsi. Sebuah Kalif menghadiri, laporan, kursi dan pada rapat Dewan Shire. 2 Kalif
ini (1 HE, 1 SHE) adalah wajah publik Council.

The ' HE Kalif' terlihat setelah kepentingan laki-laki dalam ' shire '. The ' SHE Kalif ' terlihat setelah
kepentingan perempuan dalam ' shire '. Kedua Kalifs harus menghadiri pelatihan Sentinel mingguan.
'Kalifs' meneliti 'Advisers' harus mereka menemukan kesalahan profesional dengan 'Penasihat' mereka
keberatan dengan Pemerintah Provinsi. kegiatan kriminal oleh Penasihat adalah
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dilaporkan ke Marshall untuk penuntutan.
kedua ' Kalifs ' bertemu secara teratur dengan semua 'yang penasihat '. transkrip

(Audio, video) diambil dari setiap pertemuan. masyarakat tidak mengakui pertemuan ini. Kedua
Kalifs dengan semua Penasihat mengadakan pertemuan publik 1 bulan. masyarakat dapat
mempertanyakan anggota Dewan. Apakah mungkin Kalifs' dan atau Penasehat menjawab
langsung. balasan tangguhan (S) dijawab pada pertemuan umum berikutnya.

Dewan pertemuan dimulai dengan doa:

SHIRE - Doa
sayang 1 ALLAH . Pencipta Alam Semesta paling rendah hati yang setia
kustodian-wali Anda yang paling indah (1 st Nama) Minta bahwa masyarakat
sederhana ini mungkin diberkati Sebuah komunitas yang hidup dalam harmoni
dengan Komunitas habitatnya yang mendorong keluarga tumbuh Sebuah
komunitas yang adalah rumah saya Untuk Kemuliaan 1 ALLAH dan Baik of
Humankind

Doa ini digunakan pada hari Shire dan pertemuan Dewan Shire!
' penasihat ' meneliti ' Kalifs ' harus mereka menemukan moral atau professi- kesalahan onal dengan ' Kalif
' mereka keberatan dengan Pemerintah Provinsi.

kegiatan kriminal oleh Kalif dilaporkan Marshall untuk penuntutan.
Mereka 3 Administrator, 'Habitat Penasihat, Lifestyle Penasihat, Kesejahteraan Penasihat'. Sebuah
Penasihat adalah suhu selama 7 bulan. Ditemukan cocok karyawan beco-mes a fulltime Shire.
Upah: 7x WMW yang sama sebagai Kalif.

habitat Penasihat
habitat Penasihat menghadiri, laporan, memberikan suara di 'Shire
Council'. Harus menghadiri pelatihan Sentinel mingguan. A 'Habitat
Penasihat' bertanggung jawab untuk: perlindungan lifeforms Fauna,
Flora. akuisisi lahan, mengembangkan dan servis. perencanaan shire
dan pelaksanaan, bangunan dan bangunan kontrol. Pembangunan
dan pemeliharaan drainase, selokan, dan pasokan air. konstruksi dan
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pemeliharaan jalan, jalan setapak, rambu lalu lintas dan kabel bawah tanah. Pembersihan
jalan-jalan, pengumpulan sampah, operasi pembuangan, ...

gaya hidup Penasihat
gaya hidup Penasihat menghadiri, laporan, memberikan suara di 'Shire'
Dewan. Harus menghadiri pelatihan Sentinel mingguan. The 'Lifestyle
Penasihat' bertanggung jawab untuk: Pengawasan anggaran rumah tangga,
Sheriff, pencegahan kebakaran, keselamatan kerja, kontrol makanan dan
kontrol hewan. Operasi pusat Leisure, komunikasi, perpustakaan, pariwisata,
agama, hiburan, ...

kesejahteraan Penasihat
kesejahteraan Penasihat menghadiri, laporan, memberikan suara di 'Shire'
Dewan. Harus menghadiri pelatihan Sentinel mingguan. The 'Kesejahteraan
Penasihat' bertanggung jawab untuk: 'Shire medis dan pendidikan Complex' (SMEC)
. Pemeliharaan semua bangunan. Kebutuhan tempat tinggal Terjangkau.
Mengumpulkan sewa. Operasi transportasi Komunitas di wilayah pemerintah
daerah. Terlihat setelah tunawisma, pengangguran, senior, ..

Dewan mendorong Membentuk dari ' cron ' ( Komunitas Run, Dimiliki tidak untuk bisnis
profit) . The 'Shire' memfasilitasi konversi kepemilikan swasta dan negara untuk
kepemilikan masyarakat.
Itu Dewan penjaga Habitat lokal. Semua orang yang tinggal di ' Shire'
memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan Habitat. Kustodian Wali hidup
selaras dengan Habitat lokal.
Dewan kegagalan: Kepunahan spesies tumbuhan dan makhluk, Homeless- ness, Polusi,
Kelaparan, buta aksara, Pengangguran .. Gagal Dewan yang bertanggung jawab dan
diganti.
Dewan ( Shire) tidak bisa menggunakan kredit untuk membiayai anggaran mereka. pendapatan Shire (Beban,
Pajak dan Denda) naik Shire peningkatan layanan.

Pendapatan Shire menurun layanan dipotong kembali.

Shire Dialek
SEBUAH ' shire ' adalah multibahasa dan tradisional. Setiap shire menggunakan 2
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bahasa provinsi (1) dan lokal (2 nd) Dialek. Dialek adalah bahasa lain maka bahasa
utama Provinsi.
SEBUAH shire dialek dipilih dengan menggunakan bahasa pemukim 1 di daerah. Dimana
1 bahasa pemukim adalah sama dengan bahasa utama. 2 dan 3 bahasa yang paling
diucapkan (Bahasa tidak utama) masuk ke referendum Shire.

Setiap shire bertanggung jawab untuk mengajar dan penggunaan bahasa utama dan
dialek lokal. semua ' Shire' komunikasi yang menjadi multibahasa. Dialek adalah Warisan
Shire yang berkembang ke Tradisi Shire. Dialek (Tradisi) membentuk kelanjutan antara
masa lalu, sekarang dan generasi mendatang.

SEBUAH shire memiliki nama dialek misalnya dialek 'Wiesngau' adalah 'Bayrisch'

(Bavaria) . Bahasa utama adalah Deutsch (Jerman).

1.3.7. shire hari Perayaan ( NATM)
Shire Day juga merayakan Dialek lokal

Shire Perencanaan
Tujuan dari ShirePlanning adalah dengan memanfaatkan lahan untuk kepentingan sebagian besar
masyarakat dan Habitat. Adalah penting bahwa masyarakat membutuhkan dan Habitat kebutuhan
Harmonize. Semua tanah yang subur digunakan untuk tumbuh makanan dan, atau peternakan.
Beberapa suaka untuk vegetasi asli dan makhluk asli yang disediakan. lahan non subur digunakan
untuk membangun domestik dan non domestik. Ada bangunan di atas tanah subur yang akan
dibongkar daur ulang non subur-lahan.

SEBUAH ' shire ' terdiri dari 1 atau lebih ' Shire-Oasis ' (S) . Sebuah Shire-Oasis terdiri dari: ' SMEC
( Shire medis, Kompleks pendidikan) '' CRBC ( Cron Retail, Bazaar Complex) ', Sanctuaries (Habitat
alami) , Kerja kapel, Pertanian, Komunal Cluster Perumahan. (Lihat Perencanaan)

SMEC ( Shire medis, Kompleks pendidikan)
Sebuah Shire memberikan kesehatan gratis dari konsepsi sampai mati untuk
semua orang. pendidikan gratis untuk anak-anak dan manula. Ini menyediakan
komunitas-layanan ini melalui SMEC. The SMEC juga merupakan jalur karir
hanya SHE!
Pengobatan Gratis: SMEC menyediakan pengobatan gratis, gigi (Kecuali rumah sakit
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Prosedur) untuk semua orang. Setiap SMEC mempunyai sebuah Pertemuan ! (Lihat Perencanaan)

SMEC memiliki menara lonceng. Setiap hari di 'Sunrise', 'Midday' dan 'Sunset'
berdering selama 1 menit. dering ini merayakan
1 ALLAH memberikan kita Daylight melalui Sunlight.

hari 1-6 (Minggu kerja) , 1 jam setelah matahari terbit dan 1 jam sebelum Sunset
bel berbunyi selama 2 menit. Signaling awal kerja, akhir bekerja.

hari 7 (Hari yang menyenangkan) 1 jam setelah matahari terbit dan 1 jam sebelum
Sunset bel berbunyi selama 3 menit. Hal ini memungkinkan 1GOD dan Komunitas
tahu ada ' Pertemuan'.

6.1.7. pendidikan hari Perayaan
12.1.7. Baik-kesehatan hari Perayaan
Berpartisipasi dalam perayaan Fun-Day.
pembakaran merokok BBQ, 'End! Keluar pintu pemanasan, 'End'! Dingin di
luar memakai kain hangat. Atau masuk ke dalam. Menggunakan pemanas
outdoor, Lingkungan Vandalisme, NONA R7 .

Komunitas membuat waduk air tawar. Reservoir harus mendalam daripada dangkal. Dalam
air dingin, mengurangi penguapan, pertumbuhan alga (Terutama jenis beracun) dan
serangga kutu.
olahraga air dilarang untuk berhenti buang air kecil, menstruasi dan pooing ke dalam air
(Mengubah air menjadi sewerage) .
kerajinan air (Jet ski, perahu motor ..) mengotori (Bensin, minyak, asam baterai
..) mereka dilarang! Pengecualian: Taman Ranger transportasi.

CRBC ( Cron Retail & Bazaar Complex)
CRBC ganti Pusat Perbelanjaan dan Pusat Perbelanjaan. CRBC terletak di sebuah bangunan 4
tingkat. Sebuah CRBC adalah sebelah 'SMEC' baik dikelilingi oleh Komunal Cluster
Perumahan, Work-Kapel. Bagian dari 'Shire-Oasis'.

cron Cluster
cron Cluster adalah kumpulan cron 'S bekerja sama dengan satu sama lain
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di pelanggan, hubungan pemasok. proyek atau jasa utama yang melibatkan lebih dari 1
Shire memerlukan banyak terpisah Cron untuk bekerja sama (Cron Cluster) . Cron
Cluster menggantikan Greedy, parasit, pencatutan organisasi nasional atau
multinasional.

Komunal Cluster Perumahan
Manusia memiliki 1 ALLAH diberikan hak untuk Quarters Hidup Aman
Terjangkau (Berlindung) . Pemerintah memiliki kewajiban untuk memasok
populasi dengan tempat tinggal aman terjangkau. Shelter disuplai oleh
Shire.

Area antara perumahan Cluster digunakan untuk kebun dan berbagai ternak bebas. Mereka
dikelola oleh Cluster rumah penyewa. Yang berada di sebuah daftar.

definisi
Pertanian: Market Garden > Bunga, Herbal, Sayuran ..
kebun buah-buahan > Berries, Buah, Kacang ..
Tanah pertanian > Grain, pakan ternak ..

Ranch > Ikan, Mamalia, Unggas, Reptil ..
tinggi bangunan ( tidak ada yang lebih tinggi): Komunal Cluster Perumahan >

4 tingkat: Tingkat Dasar, Tingkat 1, Level 2, Glasshouse.

Ritel dan Bazaar Complex >
4 tingkat: Tingkat Dasar, Tingkat 1, Level 2, Level3, surya atap panel.

kerja Kapel > 8 tingkat: Tingkat Dasar, + 7 Tingkat, surya atap panel.

Rumah
Akhir
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