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MIGRATION
Tribes ~ Provincie ~ Hrabství
7 kmeny s 7 Hlavními jazyky a mnoho dialektů.
1GOD je design pro lidstva zahrnuje nutkání k migraci. Jako lidstvo se vyvinuly migrace
vyvinula. Afričané putoval do Persindia, Oceánii a Mongolska. Mongolové putovali do
Ameriky, Amazonie a Oceánii později na koních do Persindia, Afriky a Europa.
Evropané plavili všech provinciích. Pokročilém putoval do Persindia a plul a odletěl do
všech ostatních provinciích.

Důvody pro lidské migrace: 1GOD je Design instinkt (roj) ,
Katastrofy, aby o stanovištích není obyvatelný, změna klimatu,
aby Habitat unlivable.
Sobectví (Tráva je zelenější někde jinde)
a populační růst.
Lidstvo se vyvinula dost. Populační růst je postačovat k prokázání 7 kmeny, které
tvoří 7 provincií jak předpokládají 1GOD! Jak ‚0.1.1.1‘ (CG Kalendář) all migrace (Dlouhodobě
nebo krátkodobě)
mezi provincií stala ilegální (Nelegálů jsou zaslány zpět) ,
Poznámka ! Žádosti o azyl jsou nepřijatelné mají být považovány
za ilegální let. Tihle lidé (oportunisté)
měl zůstat odkud přišli a dělal rozdíl tam, spíše než běh.

nelegálních migrantů ( im) jsou vráceny neprodleně provincii, odkud přišli, který
obsahuje nějaké děti, které mohly mít.
Nelegálních migrantů nelze integrovat, jsou vždy odeslány zpět, žádnou výjimku. ‚Im je‘,
které nemohou být vráceny jsou stíhány, SLEČNA R7 ,

‚PI‘ jsou děti dát k adopci. Osoby zodpovědné za pomoc nelegálním jsou
stíháni: SLEČNA R7
stěhování je klasifikována jako dlouhodobé perspektivě (znovuosídlení) nebo krátkodobé

(cestovat) ,

Znovuosídlení je možné pouze v rámci provincie. Re-vypořádání se pohybuje mezi
Shires. Osvobození, ‚Izraelské‘ mohou žít pouze v
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'Země zaslíbená'. Nemohou odejít do země zaslíbené. Izraelská nacházejí mimo
země zaslíbené okamžitě převezeny do země zaslíbené. 1 Boží přání !!!

pohyblivý mezi Shires , Existují předpisy, dospělí mají mít zaměstnání
na místo určení Shire. Předtím, než se mohou pohybovat.
Zaměstnavatel musí organizovat clusteru bydlení. Senioři mají
organizovat klastru bydlení na místo svého určení Shire. Předtím, než
se mohou pohybovat.

Cestovat je možné pouze v rámci provincie.

Pasy jsou zastaralé. Business nebo vláda používání internetu,
videokonference komunikovat s ostatními provinciemi.

Cestovní ruch vyvinula v ohrožení. Lodě vyložit
turisty, které roj jako hmyz (šváby) přes přístavy a
místní prostředí. Narušují místní životní styl, řídit až
náklady na bydlení pro místní obyvatele. Vytvořit hory
odpadu. Tento zábavní z nečinnosti zámožní Ends! To
platí i pro vzduch, trenér, železničního cestovního
ruchu.

Kapitalismus začal stěhovat podnikatelský subjekt je (Multi státního příslušníka) , Tímto končí! Nadnárodní
jsou převedeny na cron ( žádná kompenzace) !

Kapitalismus se stěhoval kapitál (Zahraniční vlastnictví) , Zahraniční vlastnictví končí bez
náhrady! Vláda, která umožňuje zahraniční majetkovou účastí se nahrazuje a stíhán pro,
‚zrady‘: SLEČNA / R7 ,

Jako zdroje snižovat a počet obyvatel se zvyšuje provincie připravit na další migraci (Rojení)
' PROSTOR'! Osud lidstva:
Prostorově Exploration (SX) Kolonizace a stává kustod fyzikálního vesmíru. Poznámka! Každá
provincie roje nezávisle platí CG Space Law I & II.

Konec
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