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MIGRATIE
Tribes ~ Provincie ~ Graafschap
7 Tribes met 7 hoofdtalen en vele dialecten.
1GOD's ontwerp voor de mensheid omvat de drang om te migreren. Als mensheid
geëvolueerd migratie geëvolueerd. Afrikanen liepen naar Persindia, Oceanië en Mongolië.
Mongolen dwaalde naar Amerika, Amazonia en Oceanië later op een paard te Persindia,
Afrika en Europa. Europeanen zeilde naar alle provincies. De Evolved wandelde Persindia
en voeren en vloog naar alle andere provincies.

Redenen voor menselijke migratie: 1GOD's ontwerp instinct (zwerm) .
Rampen maken het Habitat niet leefbaar, klimaatverandering maken
het Habitat onleefbaar.

Egoïsme (Het gras groener ergens anders)
en groei van de bevolking.
De mensheid heeft genoeg geëvolueerd. De bevolkingsgroei is voldoende om 7 Tribes die samen
7 Provinciën te vestigen als bedoeld in 1GOD! Met ingang van '0.1.1.1' (CG Kalender) alle migratie (Lange
termijn of korte termijn)

tussen de provincies is illegaal geworden (Illegalen teruggestuurd) .
Notitie ! Asielzoekers is niet aanvaardbaar zijn ze als illegaal om te worden
behandeld. Deze mensen (Opportunisten)

moeten blijven waar ze vandaan kwamen en maakte een
verschil is er, in plaats van hardlopen.
illegale migranten ( Im) worden onmiddellijk teruggezonden naar de provincie waar ze vandaan
komen, dat geldt ook voor kinderen die zij hebben gehad.
Illegale migranten kan niet worden geïntegreerd, ze zijn altijd teruggestuurd, geen vrijstelling. 'Im's' die niet
kunnen worden teruggezonden worden vervolgd, MEVROUW R7 .

'Im's' kinderen voor adoptie. Mensen die verantwoordelijk zijn voor het helpen van illegale
worden vervolgd: MEVROUW R7

Migratie is geclassificeerd als op lange termijn (Re-settlement) of korte termijn

(reizen) .
Re-schikking is alleen mogelijk binnen een provincie. Opnieuw schikking beweegt tussen
Shires. Vrijstelling, 'Israëlische' ze kunnen alleen leven in het
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'Beloofde land'. Ze kunnen het beloofde land niet verlaten. Israëlische vinden buiten het
Beloofde Land worden onmiddellijk vervoerd naar het Beloofde Land. 1 GOD 's Wish !!!

In beweging tussen Shires . Er zijn regels, volwassenen hebben om de
werkgelegenheid op hun bestemming Shire. Voordat ze kunnen bewegen.
De werkgever cluster behuizing organiseren. Senioren moeten cluster
huisvesting te organiseren op hun bestemming Shire. Voordat ze kunnen
bewegen.

Reizen is alleen mogelijk binnen een provincie.
Paspoorten zijn achterhaald. Bedrijfsleven of de overheid het gebruik van
internet, video conferencing te communiceren met andere provincies.

Toerisme heeft zich ontwikkeld tot een bedreiging.
Cruiseschepen lossen toeristen die zwerm als insecten (Kakkerlakken)
over de havens en de lokale habitat. Ze verstoren de lokale
lifestyle, rijden tot de kosten van levensonderhoud voor de
lokale bevolking. Maak afvalbergen. Dit entertainment van de
inactieve goed af Ends! Dit geldt ook voor lucht, bus, spoor
toerisme.

Het kapitalisme begon migreren bedrijf entiteit (Multi nationale's) . Hiermee eindigt! Multinationals
omgezet cron ( geen compensatie) !
Kapitalisme gemigreerd hoofdstad (Buitenlands eigendom) . Buitenlands eigendom Ontwerp zonder
compensatie! Regering die in buitenlandse handen toelaat wordt vervangen en vervolgd voor,
'Treason': MEVROUW / R7 .

Aangezien de middelen te verminderen en de bevolking verhoogt provincies bereiden op de
volgende Migration (Zwermen) , ' RUIMTE'! Mensheid Destiny:

Ruimteonderzoek (SX) , Kolonisatie en steeds bewaarder van het fysieke heelal. Notitie! Elke
provincie zwermen onafhankelijk, CG Space Law I & II.
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