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7Stammer
Stamme for piratkopiering, migration, vold, arvelige tyrannier, politiske tyrannier ..

EUROPÆISK - Stamme

3 + 1 løbet udgør den europæiske stamme. Racistisk integritet overholdes.
Den europæiske stamme bevarer skikke, dialekter og traditioner ved hjælp
af 1 GUD 's seneste besked, 'The Law Giver Manifest' som vejledning.
Alle lokale og udenlandske hedenske kulter er 'undgået'. For europæisk
enhed og velstand er der kun 1 religion:

1GUD 1TRO 1Kirke Universets værge !

Europæerne er Piratstammen. Hjem for europæere og blandede
racer. Afgjort langs kysterne, Atlanterhavet, Østersøen, Nord-, Sorteog Middelhavet. Langs Donau, Rhinen og Volga-floderne.
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Europæere gik på korstog, erobringer, piratkopiering for at dræbe,
tortur, voldtægt ødelægge, plyndre, udnytte og besætte. Havde
inkvisitioner, hekse brændende, slavehandel, startede WWI og WWII.
Havde revolutioner, fransk, russisk, tysk, industri, kapitalisme og
kommunisme. Katolicismen er den største børnemishandling,
homoseksuel og anti-kvindekult!Lave: alkohol, skinke, pølser, paté, tog,
biler, jetfly. Byggede raketter, satellitter og rumstation. Klassisk musik,
Sækkepiber, Glockenspiel, Zitter, balsal, flamenco ...

Europa, hvor Mouflon og Deer græsser, hvor Fox og Marmot strejfer,
hvor Curlew og Stork vade, hvor Adder strejker og Viper bider, hvor
Cow og Pig munch, hvor Rotter er løse, hvor Rabbit and Squirrel boltre
sig, hvor Cuckoo kalder og Salamander spiller , hvor hver Shire har et
klokketårn, hjemsted for menneskehedens Buccaneers.
Stamme

Provins

Sprog

afrikansk

Afrika

Arabisk

Amazonian

Amazonia

spansk

amerikansk

Amerika

amerikansk

europæisk

Europa

tysk

Mongolsk

Mongoliet

Mandarin

Oceanisk

Oceanien

Indonesisk

1GUD mener

Persindisk

Persindia

Hindi

i stammer.

1GUD langsigtet vision for menneskeheden var altid den 7 stammer
med 7 hovedsprog og mange dialekter. Globalisering ødelægger denne
vision, der gør Globalisering Anti-1 GUD.
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