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Språk, dialekter!

1 GOD tror på ' stammar '. 1 GOD gillar kontinuitet variationer, unik.
1 GOD motsätter globilization motsätter ett globalt språk. Mänskligheten
var till svars: forntida, Babels torn !
Nuvarande, Twin Towers New York !

1 GOD' s långsiktig vision för mänskligheten. Alltid var det av 7
stammar med 7 huvudsakliga språk och många dialekter. Globaliseringen förstör denna
vision, vilket gör globaliseringen Anti 1 GUD.

Stam:

Provins:

Språk:

African

Afrika

Arabian

Amazonas

Amazonia

spanska

American

Amerika

amerikanska

Shire-talet,

europeiska

Europa

Tyska

7 Språk, många
dialekter.

mongoliska

Mongoliet

Mandarin

Oceanien

Oceania

Indonesiska

Persindian

Persindia

Hindi

7 är Gudomliga ,

resulterar i :
7 stammar, 7
provinser, många

Shire Dialect
A ' Grevskap ' är flerspråkig och traditionella. en Grevskap använder 2 språk i sin förvaltning
och utbildning. En landsorts (1st) och en lokal (2 nd)
Dialekt . Dialect är något annat språk sedan Provincial språket.

en Grevskap dialekt väljs genom att använda språket i en st bosättare i området. Där en st nybyggare
språk är detsamma som den regionala
(Huvud) språk. Den 2: a och 3: e mest talade språk (Ej huvudspråk) gå in i en Shire
folkomröstning.
Varje ' Grevskap ' är ansvarig för undervisning och användning av huvudspråket och lokala
dialekten. Allt ' Grevskap' kommunikation är att vara flerspråkiga. Dialect är en Shire
Heritage som utvecklas till en Shire Tradition. Dialekt (Tradition) bildar en fortsättning mellan
tidigare, nuvarande och framtida generationer.
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A ' Grevskap ' har en dialekt namn: 'Wiesngau' dialekt är 'Bayrisch'

(Bayern) . Huvudspråk är Deutsch (Tysk) .

1.3.7. Grevskap dag Firande ( NAtm)
Shire Day firar också den lokala
dialekten!
Sammankomst

HE och SHE på Funday delta i en insamling och följa rolig dag teman. Programmet
håller lokala traditioner vid liv: dialekt, klänning, drycker, mat, musik, dans, tull ..

1 GOD gillar kontinuitet, variationer, unika i det talade ordet.
I skriftlig kommunikation. I visuell kommunikation.
Snälla du 1 GOD Använd 7 huvudspråk och många dialekter.

Tribal gemenskap levande är förvarings Guardian vägen. Följ med oss.
Slutet
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