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7 TRIBES

1 JAINKOA sinesten du Tribuak '.

7 tribu dira 1 JAINKOA s bizi diren pertsonak 7 probintziak
eta Habitat-ekin harmonian bizi diren Shire asko!
1 JAINKOA s gizateriaren epe luzeko ikuspegia. Beti izan zen hori 7 Tribuak 7 hizkuntza
nagusiak eta euskalki asko. Globalizazioak ikuspegi hori suntsitzen du, Globalization Anti 1
bilakatuz JAINKOA. Onartezina!

7 daude (Amerikarra, arabiarra, alemana, hindia, indonesiera, mandrina, gaztelania) hizkuntza
nagusiak. Tribu bakoitzeko hizkuntza 1. Tribu bakoitzak bertako dialektoa, ohiturak, tradizioak
ditu. Hauek kontserbatzen dira!
1 JAINKOA gizakiak sozial izateko sortu zituen, besteen konpainia bilatuz.
BERA eta BERA elkarren bila ibili bikotea, biderkatzea, laguntasuna, partekatzea, familia
sortzea. Familia berria bere familia hedatuarekin eta beste familia batzuekin sozializatzen da: Shire
(komunitateko bizimodua) .
Bizilagunen komunitateak tribu bihurtzeko bat egiten dute!

Tribu bizimodua Custodian Guardian era da.
Tribuen bizitza familiako unitateak osatzen du (BERA, BERA, Haurrak,
Maskotak ..) . Familia unitateak komunitate bat eraikitzeko bat egiten dute (Shire)
erantzukizun sozialarena, osotasun morala guztion ondasun komuna
bilatzeko.

Bihurtu, familia haztea ahalegin bateratua da (gurasoak, hezitzaileak, sendagileak) Komunitate
batena. BERA, BERA, beraien familia Shire batek emandako Community Cluster Etxebizitzen
alokairuetan bizi da! HE eta SHEren multiploetan lan egiten duten langileak dira, ' wmw ' (asteko
gutxieneko soldata) .
Familia Komunitateko Hezkuntzan parte hartzen du, Komunitateko Osasuna erabiltzen dute. Euskalkiak,
adinekoak, ondarea, tradizioak errespetatzen dituzte eta ezagutzaren jarraipena lantzen dute.

Tribuko kide guztiak komunitateko eginbeharrak betetzera behartuta daude. Horrek komunitatearen eskubideak
jasotzeko pribilegioa ematen die. Legearen arabera betearazlea.
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Komunitate-betebeharrak
Gurtzen 1GOD, baztertu gainerako idolo guztiak ~

Babestu, giza gorputza ikuskeratik ~ Izan Ona Zigortu Gaitza ~ Bizitza osorako, bilatu,
irabazi eta aplikatu ezagutza ~
Bikotea ugaltzeko eta bere familia sortzeko ~ Bozkatu hauteskunde guztietan ~ Ohoratu,
errespetatu gurasoak eta aiton-amonak ~

Ingurumena zaindu eta bere bizitza forma guztiak ~ Erabili
'Law-Giver Manifest', zabaldu bere mezua ~
Saihestu eta garbitu kutsadura ~ Lan saritua egin, loafing gabe ~ Babestu animaliak
krudeltasunetik eta desagertzetik ~
Jarri bidegabe erasotutakoen, desabantailen, ahulen eta behartsuen alde. Gose denak elikatu, etxerik
gabeko aterpetxea eta gaixo erosotasuna ~

Protesta injustizia, amoraltasuna eta ingurumen-bandalismoa ~
Izan justua eta merezitako errespetua eman ~ Erraustegia, hilerri itxi ~

Komunitate-Eskubideak
Aire garbi eta transpiragarria ~ Edateko ur iragazkia ~ Janari osasuntsua ~
Jantzi babesgarria eta merkea ~ Aterpe higienikoa eta merkea ~ Gurtzea eta 1
sinestea JAINKOA ~
Hizkuntza askea murrizketa moralekin ~ Mate, hasi familia ~
Maskota izan ~ Bortizkeriarik gabeko komunitatea izan ~ Errespetua jaso ~ Doako tratua
gaixorik dagoenean ~ Doako hezkuntza ~ Lan saritua Justizia jaso ~ Duintasunez amaitu
~
Askatasunez hautatutako gobernua ~

Gizateriaren biziraupenerako tribu komunitate bizia, beraien Patua ohikoa betez. Komunitatearen
biziraupena elkarren artean harmonian bizitzea da (indarkeriarik eza) . Lur planetarekin
harmonian bizitzea
(Kontzeptu berdea) . Harmonian bizitzeak oparotasuna dakar (Kontzeptu ekonomikoak) .
Espazioa esploratzeko gure patu komuna betez, Unibertso Fisikoa kolonizatu zaindari
bihurtuz.

Ordezkaritza berdina duten batzordeen alde bozkatzen dute. Boluntario gisa aritzen dira. Errausketan sinesten
dute Arima askatzeko eta komunitatearen osasuna lortzeko. Funday-ren HE eta SHEk elkarretaratze batera joaten
dira eta Fun Day gaiei atxikitzen zaizkie. BERE ETA BEREK New Age denboraren kudeaketa erabiltzen dute. A
erabiltzen dute
Legea ematen duen manifestua gidari gisa.
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Tribuek Gobernantza behar dute! Custodian Guardians-ek 2 maila onartzen ditu

Gobernantza, espirituala eta politikoa. Espirituala 2 mailakoa da, tokikoa: ' Bilgunea ', probintziala:' Oratorioa
'. Politikoa 2 mailakoa da, tokikoa ' Shire ', probintziala:' Parlamentua '.

Gobernantza berdin hautetsien bidez dator (BERA, BERA) ordezkaritza.
Hautatutako ordezkari berdinek batzorde bat osatzen dute banatzen (trebetasunen arabera)

erantzukizunak. 1 lidergoa Tirania da! Hautatutako batzordeak gobernatzea bidezkoa da.

Batzorde batek HE, SHEren ordezkaritza berdina du. Bilgune batek 7 HE eta 7 SHE
osatutako batzorde hautatua du. Klan '. Oratorioak 7 HE eta 7SHE osatutako batzorde
hautatua du. Orackle '. Shire batzorde batek 2 hautetsi ditu (1 HE, 1 SHE) + A osatzen
duten aholkulariak Kontseilua '. Parlamentua 35 He eta 35 SHE hautetsik osatzen dute.
Aukeratutako hauek 7 HE & 7 SHE aukeratzen dituzte Gobernua osatzeko.

Gobernantzak Kontuak eman behar ditu. Gobernantzak Arauak egiten ditu eta arau horiek
betetzen ditu. Arauak justizia sozialean eta indar moralean oinarritzen dira. Arauak
betearazteak Egiak derrigorrezko Sententziak banatzen ditu Errehabilitazioa eta bidezko
konpentsazioa Justizia emateko!

Justizia a! OINARRIA! gizakiaren beharra. Justizia ezinbestekoa da komunitate batek
funtzionatu eta bizirauteko. Justiziak "Egia" ezarri eta Justizian zuzendu behar du. Justizia
"ZUEKIN" hasten da. 'Justa' izan behar duzu. Justa izatea da "Justizia" sortzen den oinarria.
Justua izatea eta Justizia jasotzea aproposa da. Errealitatea da Justizian sortzen duten
pertsona bidegabeak daudela. Pertsona orok du zibil morala (publiko) Justizian kentzeko
betebeharra.

Tribua:

Probintzia:

Hizkuntza:

Afrikarra

Afrika

Arabiarra

7 tribu, 7 probintzia, konderri ugari, 7

Gaztelania

hizkuntza, dialekto asko. Probintzia guztiek 3

Amerikarra

+ 1 Lasterketa izaten dituzte (Arraza

Alemana

Osotasuna)

Mandarina

eta arraza misto ugari.

Amazoniarra Amazonia
Amerikarra

Europarra
Mongoliarra
Ozeaniarra

Persindiarra

Amerika
Europa
Mongolia
Ozeania
Persindia

Komunitate tribala bizi da

7 jainkotiarra da, ondorioz:

Indonesiarra

Hindi
Custodian Guardian era da. Batu zaitez.

Gobernua aplikatzeko 7 tribuek ezartzen dute 7 Probintziak:
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