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FLYTTNING
stammar ~ Provins ~ Grevskap
7 stammar med 7 huvudsakliga språk och många dialekter.

1GOD s designen för mänskligheten har lust att migrera. Som mänskligheten utvecklats
migration utvecklats. Afrikaner vandrade in Persindia, Oceanien och Mongoliet. Mongoler
vandrade till Amerika, Amazonia och Oceanien senare till häst till Persindia, Afrika och
Europa. Européerna seglade till alla provinser. Det Evolved vandrade in Persindia och
seglade och flög till alla andra provinser.

Orsaker till mänsklig migration: 1GOD s utformning instinkt (svärm)
. Katastrofer gör Habitat inte beboelig, klimatförändringar gör
Habitat unlivable.
Själviskhet (Gräset är grönare någon annanstans)
och befolkningstillväxt.
Mänskligheten har utvecklats tillräckligt. Befolkningstillväxten är tillräcklig för att fastställa 7
stammar som utgör 7 provinser som avses i 1GOD! Från och med '0.1.1.1' (CG Kalender) all
migration (Lång sikt eller kort sikt)

mellan provinserna har blivit olagligt (Illegals skickas tillbaka) .
Notera ! Asylsökande är inte acceptabelt att de ska behandlas som
illegala talet. Dessa människor (opportunist)

borde ha stannat varifrån de kom ifrån och gjort en skillnad där,
snarare än att köra.
illegala invandrare ( Jag är) returneras utan dröjsmål till provinsen de kom från som
innehåller några barn att de kan ha haft.
Illegala invandrare inte kan integreras, de är alltid skickas tillbaka, inget undantag. 'Im
s' som inte kan återlämnas åtalas, FRÖKEN R7 .
'IM: s' barn sätts upp för antagande. Personer som ansvarar för att hjälpa
illegala s åtalas: FRÖKEN R7
migration klassificeras som lång sikt (Re-uppgörelse) eller kort sikt
(resa) .

Re-uppgörelse är endast möjlig inom en provinsen. Re-uppgörelse rör sig mellan
Shires. Befrielse, 'Israeliska' de kan bara leva i
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'Utlovade landet'. De kan inte lämna det förlovade landet. Israeliska finns utanför det
förlovade landet omedelbart transporteras till det förlovade landet. En GUDs Wish !!!

Rör på sig mellan Shires . Det finns regler, vuxna måste ha
anställning vid sin destination Shire. Innan de kan röra sig.
Arbetsgivaren måste organisera kluster bostäder. Seniorer måste
organisera kluster bostäder till sin destination Shire. Innan de
kan röra sig.

Resa är endast möjlig inom en provinsen.
Passen är föråldrade. Business eller regeringsInternetAnvändning,
videokonferenser för att kommunicera med andra provinser.

Turism har utvecklats till ett hot. Kryssningsfartyg lasta
turister som svärm som insekter (kackerlackor) över
hamnar och lokala livsmiljö. De stör lokala livsstilen, kör
upp levande kostnader för lokalbefolkningen. Skapa berg
av avfall. Detta underhållning av tomgångs välbeställda
Ends! Detta gäller även för luft, coach, järnväg turism.

Kapitalismen började migrera affärs enhetens (Multi nationell s) . Detta avslutar! Multinationella
företag omvandlas till cron ( ingen ersättning) !

Kapitalismen migrerat kapital (Utländskt ägande) . Det utländska ägandet Slutar utan
ersättning! Regering som tillåter utländska ägandet ersätts och åtalas för 'Treason': FRÖKEN
/ R7 .
Som resurser minskar och befolkningen ökar provinserna förbereda sig för nästa
Migration (Myllrande) , ' RYMDEN'! Mänsklighetens öde:
Utforskning av rymden (SX) , Kolonisation och blir förvaltare av det fysiska universum. Notera!
Varje provins svärmar självständigt, CG Space Law I & II gäller.

Slutet
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