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Línguas, dialectos!

1 DEUS acredita em ' tribes '. 1 DEUS gosta de continuidade, variações,
único. 1 DEUS opõe globilization, se opõe a uma linguagem global. A
humanidade foi responsabilizado: Ancient, Torre de babel !
Atual, Torres gémeas de Nova Iorque !

1 GOD' s visão de longo prazo para a humanidade. Sempre foi o de 7
tribos com 7 principais línguas e muitos dialetos. A globalização está a destruir essa visão,
fazendo com que a globalização Anti 1 DEUS.

7 é Divino ,
resultando em :

7 Tribos, 7
Províncias, muitas
Shire das,

7 Idiomas, muitos
dialetos.

Tribo:
Africano
amazônica
americano
mongol
Oceania
Persindian
Europeia

Província:
África
Amazônia
América
Europa
Mongólia
Oceania
Persindia

Língua:
Arabian
Spanish
American
alemão
Mandarim
indonésio
Hindi

Shire Dialect
UMA ' Condado ' é multilingue e tradicional. UMA Condado usa 2 línguas em sua
administração e educação. A provincial (1º) e um local de (2 nd)
Dialeto . Dialeto é qualquer outra língua, em seguida, a linguagem Provincial.

UMA Condado dialeto é selecionado usando a linguagem do 1 st colonos na área. Quando a
1 st linguagem colonos é o mesmo que o Provincial
(a Principal) língua. A 2ª e 3ª línguas mais faladas (Idioma não principal) entrar em um
referendo Shire.

Cada ' Condado ' é responsável pelo ensino e uso do idioma principal e dialeto local. Todos
' Condado' comunicações estão a ser multilingue. Dialeto é um Heritage Shire que
evolui para uma tradição Shire. Dialeto (Tradição) forma uma continuação entre
passado, presente e as futuras gerações.
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UMA ' Condado ' tem um nome dialeto: dialeto 'Wiesngau' é 'Bayrisch'

(Bavarian) . língua principal é Deutsch (Alemão) .

1.3.7. Condado dia Celebração ( NATM)
Dia Shire também comemora o dialeto
local!

ajuntamento
Ele e ela em Funday participar de um Encontro e aderir aos temas Fun Day. O programa
mantém tradições locais vivo: dialeto, vestido, bebidas, comida, música, dança, costumes ..

1 DEUS gosta de continuidade, variações, singularidade na palavra falada.

Na comunicação escrita. Na comunicação visual.
Por favor 1 DEUS usar 7 línguas principais e muitos dialetos.
Tribal vida em comunidade é o caminho Custodian Guardian. Junte-se a nós.
Fim
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