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7 HEIMOT

1 GOD uskoo " Heimot '.
1 JUMALAN s pitkän aikavälin visio ihmiskunnalle. Aina oli se, että 7

heimoja 7 Pääkielemme ja monia murteita. Globalisaatio tuhoaa tämän vision,
Globalisaatiosta Anti 1 JUMALA.

7 Tribes olemme 1GOD' s asuvien 7 provinssit
& Many Shires elää sopusoinnussa elinympäristö!
1 GOD loi ihmisen olla sosiaalinen, etsien muiden seurasta.
HÄN ja HÄN pyrkivät toisiaan paritella ja lisääntykää toveruus, jakaa, perustaa perhe.
Uusi perhe kavereidensa kanssa oman ex hoidettu perheen ja muiden perheiden: yhteisöä
elävä ( kreivikunta ).
Lähikunnissa join tulossa Tribe!
Tribal elintaso on säilytysyhteisön Guardian tavalla. Heimojen-elämän koostuu perhettä (HE,
SHE, lapset, kotieläimet ..) . Perheyksiköille liittyä rakentaa yhteisöä (Shire) Sosiaalisen vastuun
moraalista koskemattomuutta varten pyrkiessä yhteiseen hyvää kaikille.

Tulossa ja nostaa perheen on yhdistetty ponnistus (Vanhempien, opettajien, sairaanhoitajien
ja lääkärin) yhteisön. HE, SHE, heidän perheensä asuvat yhteisössä Cluster Asumisen
vuokrat aikaansaatu Shire! Hän ja hänen ovat työntekijöiden kerrannaisia, " WMW ' (Viikoittain
vähimmäispalkka) . Perhe osallistua yhteisön koulutus- ja käyttää Community Health.

He kunnioittavat murteita, vanhukset, perintö, perinteiden ja käytännön tietoa
jatkuvuutta. Hän ja hänen tehdä Yhteinen Tehtävät ja saavat vastineeksi yhteisöjen
oikeuksia. He äänestävät komiteoiden yhtäläinen edustus. He vapaaehtoisesti. He
uskovat polttohautaus asettaa Soul ilmaiseksi että yhteisön terveyttä. Hän ja hänen on
Funday tilaisuudessa, ja noudattaa Fun päivän teemoja. Hän ja hänen käyttää New Age
ajankäyttöä. He käyttävät Laki Antaja Manifest oppaana.

HALLINTO
Heimojen tarvitsevat Governance! Säilytysyhteisö Guardians tukea 2 Tier
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Hallintotapa, hengellinen ja poliittinen. Hengellinen on 2 tason, paikallinen " keräys 'Maakuntien' Oratorium
'. Poliittinen on 2 tason, paikallinen " kreivikunta 'Maakuntien' eduskunta '.

Hallintotapaa tulee läpi valittiin yhtäläiset (HÄN HÄN) edustus.
Valittujen yhtä edustajaa muodostavat komitea jakava (By taidot)
vastuut. Johtajuutta 1 on Tyranny! Hallintoa valittiin komitea on oikeudenmukainen.

Valiokunta on yhtäläinen edustus HE & SHE. Kokoontuminen on valittu komitea 7 HE
ja 7 hän, joka muodostaa " Ku Klux Klan '. Oratorium on valittu komitea 7 HE ja 7SHE
jotka muodostavat " Orackle '. Shire komitea on 2 valittu (1 HE, 1 SHE) + Advisors joka
muodostaa " neuvosto '. Parlamentti koostuu valitsi 35 Hän ja 35 SHE. Nämä valittiin
sitten valitut 7 HE & 7 SHE muodostamaan hallituksen.

Hallinnoitava vastuullisuutta. Hallintotapa tekee säännöt ja valvoo näitä sääntöjä. Säännöt
perustuvat Social Justice & Moral vahvuus. Säännöt täytäntöönpano vahvistetaan totuus
käsissä pakollisia Lauseet käyttää kunnostamiseen ja oikeudenmukainen korvaus antaa
oikeutta!
Justice A! BASIC! ihmisten tarpeita. Justice on välttämätöntä yhteisön toimia ja hengissä. Justice
on perustaa 'Totuus' ja korjaa In Justice. Justice alkaa "sinä". Sinun täytyy olla 'vain'. Ovat
vain on perusta, josta oikeus- 'nousee. Ovat vain ja vastaanottaa Justice on ihanteellinen.
Tosiasia on, että on olemassa epäoikeudenmukaisia ihmisiä, jotka luovat In Justice. Jokainen
ihminen on moraalinen siviili- (julkinen) velvollisuus poistaa In Justice. Tribe:

Maakunta: Kieli:
afrikkalainen

Afrikka

arabialainen

Amazonin Amazonia Espanja
amerikkalainen

Amerikka amerikkalainen

eurooppalainen

Europa

Saksan kieli

ja monet sekarotuinen.

mongolialainen Mongolia mandariini

Oseanian

Oseania

7 on Divine, johtaa: 7 Tribes, 7
provinssit, monet Shire, 7 Kielet,
monet murteet. Kaikki maakunnat
house 3 + 1 Races (Rotujen Integrity)

indonesialainen

Persindian Persindia hindi
Heimoyhteisöstä elintaso on säilytysyhteisön Guardian tavalla. Liity meihin.

Soveltaa hallintotavasta 7 heimojen perustaa 7Provinces:
pää
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