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MIGRAZIOA
Tribuak ~ Probintzia ~ Shire
7 Tribuak 7 hizkuntza nagusiak eta euskalki asko.
1 JAINKOAREN Gizateriaren diseinuak migratzeko gogoa barne hartzen du (swarm, ibiltzea) Gizateriak
eboluzionatu ahala migrazioak eboluzionatu zuen. Afrikarrak Persindian, Ozeanian eta Mongolian
ibiltzen dira. Mongoliarrak Amerikara, Amazoniara eta Ozeaniara joan ziren gero zaldi gainean
Persindiara, Afrikara eta Europara. Europarrak Probintzia guztietara joan ziren. Eboluzionatuak
Persindiara sartu ziren eta beste probintzia guztietara itsasoratu eta hegan egin zuten.

Gizakien migrazioaren arrazoiak: 1 JAINKOAREN diseinu sena (swarm,
ibiltzea) . Hondamendiek bertako Habitat ez da bizigarri bihurtzen, klima
aldaketak bertako Habitat bizigarri bihurtzen dute. Berekoikeria (belarra
berdeagoa da beste nonbait) eta biztanleriaren hazkundea.

Gizateriak nahikoa bilakaera izan du. Biztanleriaren hazkundea nahikoa da 7 probintziak osatzen
dituzten 7 tribu ezartzeko 1 JAINKOA! '0.1.1.1' egunetik aurrera (CG Kalender) migrazio guztiak (epe
luzera edo motzera) Probintzien arteko legez kanpokoa bihurtu da (legez kanpokoak atzera bidaltzen
dira) .

Ohar ! Asiloa eskatzea ez da onargarria legez kanpoko gisa tratatu
behar dira. Pertsona hauek (oportunistak)

zetorren tokitik mantendu beharko litzateke eta hor aldatuko da
lasterka egin beharrean.
Legez kanpoko migratzaileak ( Naiz) atzeratu gabe itzultzen dira jatorria duten
probintzian, izan ditzaketen seme-alabak barne.
Legez kanpoko migratzaileak ezin dira integratu, beti itzultzen dira, salbuespenik gabe. Itzuli
ezin diren 'im-ak' auzipetuta daude, ANDEREA R7 .
'Im's' haurrak adopzioan jartzen dira. Legez kanpokoei laguntzeaz arduratzen diren pertsonak auzipetuta
daude: ANDEREA R7

Migrazioa epe luzera sailkatzen da (likidazioa berriro) edo epe motzera

(bidaia) .
Birkokapena Probintzia baten barruan bakarrik da posible. Shire arteko bizkortzea
mugitzen ari da. Salbuespena, 'Israelgoak' bizi daitezke
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'Lur Agindua'. Ezin dute Lurralde Agindua utzi. Agindutako Lurretik kanpo aurkitutako
israeldarrak berehala eramaten dituzte Agindutako Lurrera. 1 JAINKOaren Nahia !!!

Mugitzen artean Shires . Arauak daude, helduek lana
izan behar dute beren destina-tzan. Mugitu aurretik.
Enpresariak klusterreko etxebizitza antolatu behar du.
Adinekoek klusterreko etxebizitzak antolatu behar dituzte
Shire helmugan. Mugitu aurretik.
Bidaia Probintzia baten barruan bakarrik da posible. Pasaportea zaharkituta
dago. Negozioak, Gobernuak Internet erabiltzen du, bideokonferentzia
beste probintziekin komunikatzeko.

Turismoa mehatxu bihurtu da. Gurutzontziak (inkubagailuak) deskargatu
intsektuak bezala ibiltzen diren turistak (labezomorroak) portuen
eta bertako habitataren gainean. Bertako bizimodua eten egiten
dute, bertako bizimodua handitzen dute. Urtean
- osasunerako arriskuak urratu. Hondakin mendiak sortu.
Atsedenaldiaren entretenimendu hau amaitzen da! Hori aire,
autobus, trenbide turismoari ere aplikatzen zaio.

Kapitalismoa negozio entitateen migrazioa hasi zen (nazio anitzekoak) . Hau amaitzen da! Multinazionalak
bihurtzen dira CROn ( konpentsaziorik ez) !

Frankizia Greed, Profiteering klonazio marketin sistema da. Horrek klonak baino negozio
eredu jakin bat erabiltzen du. Irabazle kapitalista ertain txikirako diseinatua. Minbizia
bezalakoa zabaltzeko (Globalizazioa) Planeta gainean. Bezeroek identitatea galdu egiten
dute. NewYorken edo Berlinen itxura eta jate bera dute. Mindless Zombies.
Klonazioa burutik gabeko kopia merkea da. Globalizazioa Anti da 1 JAINKOA!

Frankizia bertako tradizioak, berezitasuna, aniztasuna, kultura suntsitzen ditu.
Frankizia gehienak AEBetakoak dira edo AEBetako marketin sistemetan oinarrituta daude. Askotan
osasungarriak ez diren produktuak eskaintzen dituzte: Adibidez, Junk Food saltokiak, AEBak eta haien
Kulturako klonak dira "Diabetes" plakaren, "Obesearen plakaren" kausa nagusia. (Blubber jendea) ', Hipertentsio
arterialaren epidemia, Aknea ...
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Frankiziek bertako Sukaldaritza, Moda ... suntsitzen dituzte Atzerriko Frankiziek bertako
sukaldaritza, ondarea, tradizioak eta biztanleria salatzen duten komunitateak, gobernuak. ANDEREA
R7

Frankiziak suntsitu aniztasuna 'Diseinatzaile arropak' salduz. Arropa hauek uniformeak dira (bakeroak
..) beren kultura eta ondarea traizionatzen duten pertsonentzat, klon burugabe, primitibo eta mutuak.
Ihes egin manikuri hauek!

Frankiziak marketin zikinarekin (gizakiaren ahultasuna, gezurtasuna baliatuz) menpekotasunen
kausa nagusia dira: Denda erosoa, Gadget Junky! Frankiziek langile gutxi dituzte, gaizki
entrenatutako azpiko soldatak erabiltzen dituzte. Bezeroarentzako zerbitzua eskasa da edo ez
dago. "Barg-ains" eta "Salmenta" gehienak iruzurrak dira!

Zaindarien zaindarien ustez, frankiziazioa anti da 1 JAINKOA . Min egiten du 1 JAINKOAREN tokiko
berezitasunaren diseinua, aniztasuna. Frankiziatzeak mundu mailako izateak desafio egiten du 1 JAINKOAREN Globalizazioaren
aurkako.

Egin beharrekoa:
Konfiskatu ( konpentsaziorik gabe) Frankizia guztiak, bihurtu lokalera CROn ! Zigortu Greedy
Franchisee kaiolatu egiten ditu, ANDEREA R6 . Lagundu tokiko negozio tradizional bereziari (CROn
bihurtuta) .
Kapitalismoak migratutako kapitala (atzerriko jabetza) . Atzerriko jabetza kalte-ordainik gabe
amaitzen da! Atzerriko jabetza baimentzen duen gobernua ordezkatu eta auzipetuta dago,
'Traizioa': ANDEREA R7 .
Atzerritarrei kontrolatzea, ustiatzea, jabetzea eta arpilatzea ahalbidetzea da OGASUNA!

Atzerritarrei etekina ateratzeko aukera ematen dien gobernua (Erauzi) of loc- als traizioa egiten ari
da (delitua) . Gobernua ordezkatzen da, ANDEREA R7

Atzerriko Jabego Traizioaren funtzionamenduaren adibideak:
Atzerriko jabetza aldatu, hondatu, suntsitu lokala: kultura, balioak, lanak, tradizioak, .. Atzerriko
titulartasuneko espoliazioak: Jabetza intelektuala, jakintza, baliabideak, aberastasuna ... Atzerriko
jabetza amaitzen da. Merkataritza askea amaitzen da.
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Atzerriko jabetza lurrak eta ondasun higiezinak garestitzen
ditu. Etxebizitzak merkeak ez izatea
1 st etxe erosleak '. Emaitza, etxerik gabeko etxeak handitzea ...
'Freehold'-en atzerriko jabetza (lurra, ondasun

jan) Amaiera. Kontrataziorik gabe konfiskatzen du Shiriak.
Atzerriko jabetza entitateen atzerriko lidergo
posizioak lortzen dira. Bertako karguak ukatzea
ukatuz. Sustapen aukera gutxituz gero langabezia
handitzen da
. . . Bertako langileen simulazioa.

Atzerriko jabetza fabrikazio emaitzak beren hornidurak inportatzean. Lokala erosi
beharrean. Gainera, tokiko jabetza intelektuala offshore hartzen da!

Atzerriko jabetza of Entertainment-ek tokiko talentua eta haien aukerak ahultzen ditu. Burmuinak
garbitzea atzerriko kulturaren klonak bihurtzeko beren entitatea galtzen. Aisialdiaren
atzerriko jabetza da bertako kultura, ohitura, euskalkia eta tradizioentzako mehatxu
handiena. Amerikarra bazara, ikusi entretenimendu amerikarra. Ez bazara, ez ikusi
entretenimendu amerikarra.

Atzerriko jabetza bertako aberastasunak atzerrira joatea eragiten du. Herritarrak pobreak, behartsuak
uztea. Atzerriko maisuak bertako nekazari morroien jabe.

Atzerriko jabetza Frankiziek tokiko negozioak, berezitasuna eta aniztasuna suntsitzen
dituzte. Tokiko tradizioak ahultzea tokiko komunitatean kanpoko kultura desegokia behartuz. Bertakoak
traizionatzea.

Atzerriko jabetza baliabideen kopurua atzerriko jabeak baliabideak merke saltzen ditu
jatorrizko herrialdera mesede eginez. Bertakoei baliabideak, haien aberastasuna lapurtzea. Atzerritarrek
bertako baliabideen jabe izatea traizioa da, ANDEREA R7

Atzerriko jabetza Elikagaien ekoizpena, elikagaien banaketa. Emaitza: Elikagaien ekoizpenak
esportazioari erantzuten dio bertako esportazioek esportazio errefusekin prezio altuetan uzteko. Gainera,
bertako jaki batzuk atzerriko dieta batek ordezkatuko ditu.

Atzerriko jabetza of Media ezkutuko inbasioa da. Atzerrikoak
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komunikabideek bertakoengan eragina dute atzerritarren onurarako. Tokiko kultura, ondarea, tradizioak
suntsitzea, politikariak, gobernuak hondatzea. Gobernu (atzerriko hedabideen xantaiari amore ematea) beren
subiranotasuna galtzen du (atzerritarrei mozorro bihurtzea) , bertako biztanleriari traizio egiten dio,
traizioa egiten du ANDEREA R7 AEBetako AEBetako hedabideen aurrean eztabaidatzen ari diren
politikariak!

Atzerriko jabetza sarritan xantaia dakar. Multinazional anitzeko atzerriko Gobernuak
eskupekoak ematea, zergen askatasuna, eskulan merkea. Gobernuak mehatxu egiten du
atzerriko jabeen eskaerari kapitulatzen ez badio. Haien eskaerak asetzen dituen gobernua
topatuko dute eta haien funtzionamendua bertara eramango dute. Adibidez, Australiako
Gobernuak aldizka ordaintzen du (100 milioika) kanpoko auto multinazionalen konpainiei.
Exekutiboaren hobariak etxera bidali zituzten eta atzerriko akziodunen dibidenduak handitu
zituzten. Ohar!
Australiak, azkenean, ezetz esan zien Atzerriko Autoen fabrikatzaileei xantaia egiteko. Auto
fabrikatzaileak (Ford, General Motors, Toyota) lantegi itxiak, inportatzaile bihurtu. Custodian
Guardian-ek ez du enpresa hauetako garraiorik erabiltzen, ezin dira fidagarriak izan.

ZERO TOLERANTZIA BIHURMUNDUAK !!
Atzerriko jabetza posible da Gobernu ustelak egindako traizioagatik. Gobernua,
traizio hori errazten duten gobernuko langileak ordezkatu eta epaitu behar dituzte
"Traizioagatik": ANDEREA R7 .
Egin beharrekoa:

Utzi atzerriko jabetza de: Enpresak, Fabrikazioa, Aktiboak, Jabetza intelektuala,
Lehen ekoizpena, Baliabideak, Lurra, Higiezinak! Konpentsaziorik gabe.

Ordeztu atzerriko jabetzako negozioak CROn ( Community Run irabazi asmorik
gabekoa) ! Lagundu CROn! ShunMultinationals!
Ordezkatu auzipetzea (Traizioa) Gobernatu atzerriko jabetza baimentzen edo bultzatzen duten
funtzionario publikoak! ANDEREA R7 Atzerriko jabetza

inbasioa da, okupazio indarra erabili gabe. Defendatu

zure komunitatea mehatxu honetatik.
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Baimendu tokiko ondasun eta zerbitzuak lehiatzen edo ordezkatzen ez dituzten inportazioak. Tokiko
produkzioa bultzatu inportatu beharrik ez izateko.

'Utzi atzerriko jabetza'
'Gorde tokiko lanpostuak'
Babestu zure komunitateen ondarea:

Frankiziaren aurka egin,

Globalizazioa eta
Atzerriko jabetza

7 Tribuak
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