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Sprog, dialekter!

1 GUD tror på 'Stammer'. 1 GUD kan lide kontinuitet,
variationer, unik. 1 GUD modsætter sig globalisering,
modsætter sig et globalt sprog. Mennesket blev holdt
ansvarlig: Ancient, Babels tårn!
Nuværende, Twin Towers New York!

1 GUD 's langsigtet vision for menneskeheden. Altid var den af 7
Stammer med 7 hovedsprog og mange dialekter. Globalisering er
ødelægge denne vision og gøre Globalisering Anti
1 GUD.
7 er guddommelig,

Stamme:

resulterende i :

afrikansk

7 stammer,

Amazonian

mange Shire's,

europæisk

7 provinser,

amerikansk

7 sprog,

Mongolsk
Oceanisk
Persindisk

mange dialekter.

Provins:
Afrika

Amazonia
Amerika
Europa
Mongoliet
Oceanien

Persindia

Sprog:
Arabisk
spansk
amerikansk

tysk

Mandarin
Indonesisk
Hindi

Shire Dialect
A 'Shire'' er flersproget og traditionel. EN Shire bruger to sprog i sin
administration og uddannelse. Et provinsielt(1.) og en lokal (2nd)
Dialekt. Dialekt er ethvert andet sprog end provinsens sprog.
EN Shire dialekt vælges ved hjælp af sproget i 1St. bosættere i
området. Hvor den 1St. bosætters sprog er det samme som provinsen
(hoved) Sprog. Det 2. og 3. mest talte sprog (ikke hovedsprog) gå
ind i en Shire-folkeafstemning.

Hver 'Shire'' er ansvarlig for undervisning og brug af hovedsprog
og lokal dialekt. Alle 'Shire ' kommunikation er flersproget.
Dialekt er en Shire Heritage, der udvikler sig til en Shire Tradition. Dialekt
(Tradition) danner en fortsættelse mellem fortid, nutid og fremtidige
generationer.
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A 'Shire'' har et dialektnavn: fx 'Wiesngau' dialekt er 'Bairisch'
(Bayersk). Hovedsprog er Deutsch(Tysk).

1.3.7. Shire dag Fest (NAtm)

Shire Day fejrer også den lokale
Dialekt!

Indsamling
HAN og hun på Funday deltager i en samling og overholder temaerne for
sjov dag. Programmet holder lokale traditioner i live: dialekt, kjole, drinks,
mad, musik, dans, skikke ..

1 GUD kan lide kontinuitet, variationer, unikhed i det talte ord.
I skriftlig kommunikation. I visuel kommunikation.
Vær venlig 1 GUD Brug 7 hovedsprog og mange dialekter.
At leve i stammesamfund er den måde at opbevare vogteren på. Kom med os.
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