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7 KMENY

1 GOD věří v " Tribes ‘.
1 GOD‘ s dlouhodobá vize pro lidstvo. Vždy bylo to 7
kmeny s 7 Hlavními jazyky a mnoho dialektů. Globalizace ničí tuto představu,
takže globalizace Anti 1 BŮH.

7 Tribes jsou 1GOD‘ s lidé žijící v 7 provincie
A mnoho Shires žít v harmonii s Habitat!
1 GOD vytvořené lidem, aby se sociální, hledám společnost ostatních.
ON a ONA usilovat o vzájemně se spojit a násobit, kamarádství, sdílet, založit rodinu.
Nová rodina socializuje s vlastní ex- tendenci rodinu a s dalšími rodinami: komunita
žijící ( Hrabství ).
Sousední komunity spoj stává Tribe!
Kmenový život je depozitář Guardian způsobem. Tribal-život se skládá z jednotky rodiny (On,
ona, děti, zvířata ..) , Rodinné jednotky připojit vybudovat komunitu (Hrabství) sociální
odpovědnost, morální integrity pro snaze o společné dobro pro všechny.

Stávat a zvyšování rodinu je společné úsilí (Rodiče, pedagogové, lékaři) ze
Společenství. On, ona, jeho rodina žije v pronájmu Cluster komunitního bydlení
poskytnutých Shire! On a ona jsou pracovníci zaměstnaní na násobky, ' wmw ' (Týdenní
minimální mzda) , Rodina účastnit komunitního vzdělávání a používání Společenství
zdraví.
Respektují dialekty, starší, dědictví, tradice a kontinuity praxe znalostí. On a ona dělat
Komunální Povinnosti a dostávají na oplátku práva Společenství. Budou hlasovat pro
výbory s rovné zastoupení. Oni dobrovolně. Věří v kremaci pro nastavení duše
zdarma a pro zdraví komunity. On a ona na Funday zúčastnit shromáždění a
dodržovat Fun-Day témat. On a ona používat řízení New Age času. Používají Zákon
Giver Manifest jako vodítko.

A řÍZENÍ
Kmeny potřebují správy! Úschovu Guardians podporovat 2 tier
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Governance, duchovní a politický. Duchovní je 2 vrstva, místní ' Shromáždění ‚Provinční:‘ oratorium
‘. Politické je 2 tier, místní " Hrabství ‚Provinční:‘ Parlament ‘.

Správa projde zvolen rovný (ON ONA) zastoupení.
Zvolení rovné zástupci tvoří dělení výboru (Podle dovedností)
odpovědnosti. Vedení vedení 1 je Tyranny! Správa by volený výbor je fér.

Výbor má rovné zastoupení HE a SHE. Shromáždění je volený výbor 7 HE a 7. Ta,
která tvoří " Klan ‘. Oratoria je volený výbor 7 HE a 7SHE kteří tvoří " Orackle ‘. A Shire
výbor 2 zvolen (1 HE, 1 SHE) + Advisors, kteří tvoří a ' Rada ‘. Evropský parlament se
skládá z volených 35 He a 35 SHE. Ty pak zvolen vyvolení 7 HE-7 ONA tvořit vládu.

Správa potřebuje odpovědnosti. Správa dělá pravidla a prosazuje těchto pravidel. Pravidla
jsou založeny na sociální spravedlnosti a morální sílu. vynucování pravidel stanoví
Pravda ruce z povinných Věty používá obnovy a spravedlivou odměnu dát
spravedlnost!
Dvoru! BASIC! lidská potřeba. Spravedlnost je zásadní pro společenství fungovat a přežít. Justice
musí prokázat, ‚pravda‘ a napravit v spravedlnosti. Justice začíná s „vy“. Musíte být ‚Just‘. Být
Jenom je základem, z něhož ‚spravedlnost‘ stoupá. Být spravedlivý a přijímání spravedlnost
je ideální. Skutečností je, že tam jsou nespravedliví lidé, kteří tvoří ve spravedlnost. Každý
člověk má morální Civil (veřejnost) Povinnost odstranit v spravedlnosti. Kmen:

Afričan

Provincie: Jazyk:
Afrika
arabský

7 je Divine, což má za následek: 7
kmenů, 7 provincií, mnoho Shire, 7
jazyků, mnoha dialekty. All Provincie
dům 3 + 1 Závody (Rasové integrita)

amazonský Amazonia španělština

americký
evropský

Amerika americký
Europa
Němec

mongolský Mongolsko Mandarinka

Oceánský

Oceania

a mnoho smíšených plemen.

indonéština

Persindian Persindia hindština
Tribal komunitní život je depozitář Guardian způsobem. Připoj se k nám.

Chcete-li použít Governance 7 Tribes zřídit 7Provinces:
Konec
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