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Lidé žijící v této vesnici jsou přátelští a uvolnění. Mají rádi vzájemnou součinnost a konverzaci, zvláště
v důvěrných skupinách o třech nebo čtyřech osobách. Respekt si získávají ochotou ke spolupráci, společenským
chováním.
Lidé tu jsou velmi hrdí na svou kulturu a často vymýšlejí a nacvičují nové písně a tance, které chválí
nebo odrážejí hodnoty a tradice jejich vesnice.
Přátelství prokazují fyzickým kontaktem. Jsou velmi ostražití vůči lidem, kteří si zachovávají odstup.
Starší členové jsou váženi pro svůj důležitý přínos, což jsou základní charakteristiky vesničanů.
Vedoucím duchem kultury je Starší , jedna ze starších (ne však nutně nejstarší) členek, kterou skupina
zvolí.
I když jsou vesničané společenští a přátelští, zneklidňují je možné škodlivé důsledky vnějších vlivů na
jejich kulturu. Proto lpí na přísném zákoníku, jímž se řídí veškeré vztahy mezi obyvateli. Zákoník, který je všem
vesničanům přístupný, je následující:
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Od muže je neuctivé přiblížit se k ženě, aniž si předem vyžádal povolení Starší. Ženy se naopak mohou
obracet na ženy i muže bez předchozího povolení.
Jakékoliv setkání dvou a více jednotlivců by mělo začínat a končit projevy přátelství mezi všemi
zúčastněnými, jako jsou potřásání rukou a objetí.
Každý vesničan musí mít u sebe „kartičku osobního hodnocení“. Tyto kartičky se používají ke kontrole
úrovně spolupráce jednotlivce a skupiny. Po skončení každého setkání zapíší všechny zúčastněné osoby na
kartičky druhých čísla od 1 do 10 (1-nízké, 10-vysoké hodnocení), která označují ocenění nebo radost ze
vzájemného setkání pro ně osobně. Karty je třeba pravidelně ukazovat Starší, která může chtít prozkoumat
skóre.
S návštěvníky je třeba zacházet uctivě a přátelsky, v žádném případě se jim však NESMÍ vysvětlovat
pravidla a zvyklosti vlastní kultury. Každý návštěvník obdrží od Starší „kartičku osobního ohodnocení“
Při návštěvě jiné kultury (ať už někam jede nebo někdo navštíví jej) se od obyvatele naší vesnice očekává,
že bude dodržovat pravidla své kultury.
Veškeré dotazy a stížnosti ohledně záležitosti, týkajících se kultury naší vesnice je třeba adresovat Starší,
která může, v případě potřeby, vytvářet další pravidla. Pokud jde Starší na návštěvu, měla by jmenovat
nástupce.
Výše uvedená pravidla nesmí být vystavena, pokud jsou přítomni návštěvníci.

