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MIGRATION
tribo ~ lalawigan ~ kaunti
7 tribes sa 7 pangunahing wika at maraming mga dialects.
1GOD ni disenyo para sa sangkatauhan ay kinabibilangan ng mga mahigpit na irekomenda upang
mag-migrate. Tulad ng sangkatauhan nagbago migration umunlad. African wandered sa Persindia,
Oceania at Mongolia. Mongolians wandered sa Amerika, Amazonia at Oceania mamaya na
nangangabayo na Persindia, Africa at Europa. Europeans sailed sa lahat ng Provinces. Ang Evolved
wandered sa Persindia at naglayag at nagsakay sa lahat ng iba pang Provinces.

Mga dahilan para sa pantao migration: 1GOD ni disenyo instinct (Kuyog) .
Sakuna gumawa ng Habitat hindi madaling pakisamahan, pagbabago ng klima
gumawa ng Habitat unlivable.

pagkamakasarili (Ang damo ay greener sa iba pang lugar)

at populasyon paglago.
Ang sangkatauhan ay umunlad sapat. Populasyon paglago ay sapat na upang magtatag ng 7 Tribes paggawa
ng up 7 Provinces bilang envisaged sa pamamagitan 1GOD! Tulad ng '0.1.1.1' (CG Kalender) ang lahat ng
migration (Long term o maikling termino)

sa pagitan Provinces ay naging illegal (Illegals ay ibinabalik) .
Tandaan! Asylum naghahanap ay hindi katanggap-tanggap ang mga ito ay upang
maging itinuturing bilang mga iligal na ni. Ang mga taong ito (Opportunists)

Dapat ay nanatili mula sa kung saan sila nanggaling at ginawa ng isang pagkakaiba
doon, sa halip pagkatapos ay tumatakbo.

iligal na migrante ( Im) ay ibinalik nang walang pagkaantala sa lalawigan sila nanggaling na
kasama ang anumang mga bata na maaaring sila ay nagkaroon.

Iligal na migrante ay hindi maaaring nakapaloob, sila ay laging ibinabalik, walang exemption. 'Im
ni' na hindi maaaring bumalik ay prosecuted, MS R7 .
anak 'ni Im' ay ilagay up para sa ampon. Ang mga tao na responsable para sa pagtulong sa
ilegal na ni ay prosecuted: MS R7

pandarayuhan ay nauuri bilang long term (Re-settlement) o maikling kataga
(Paglalakbay) .

Re-areglo Posible lamang sa loob ng isang Province. Muling pag-areglo ay lumilipat sa pagitan
Shires. exemption, 'Israeli' maaari lamang silang nakatira sa
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'Lupang Pangako'. Hindi nila maaaring iwanan ang Lupang Pangako. Israeli natagpuan
labas ng ipinangako Land ay agad transported sa Lupang Pangako. 1 DIYOS ni Batiin !!!

Gumagalaw sa pagitan ng Shires . May mga regulasyon, mga matatanda ay
may na magkaroon ng trabaho sa kanilang mga destination Shire. Bago sila
ilipat. employer ay may upang ayusin ang kumpol ng pabahay. Seniors ay may
upang ayusin ang kumpol ng pabahay sa kanilang mga destination Shire. Bago
sila ilipat.

paglalakbay Posible lamang sa loob ng isang Province.

Pasaporte ay lipas na. Negosyo o paggamit ng Gobyerno Internet,
Video conferencing upang makipag-usap sa iba pang mga Probinsya.

panlalakbay ay nagagawang isang banta. Cruise ships tanggalin
sa mga turista na kuyog tulad ng mga insekto (Cockroaches) higit
ports at mga lokal na tirahan. gambalain Sila lokal na paraan ng
pamumuhay, pataasin ang buhay na mga gastos para sa mga
lokal. Lumikha ng bundok ng basura. Ito entertainment ng idle
well off Magtatapos! Din ito sa hangin, coach, tren turismo.

Ang kapitalismo ay nagsimula paglipat business entity (Multi national ni) . Ito Magtatapos! Multinationals
ay na-convert sa cron ( walang compensation) !
Kapitalismo migrate capital (Banyagang pagmamay-ari) . Dayuhang pagmamay-ari Nagtatapos nang walang
compensation! Gobyerno na nagpapahintulot sa mga dayuhang pagmamay-ari ay napalitan at prosecuted
para sa, 'pagtataksil': MS / R7 .

Bilang resources umunti at populasyon ay nagdaragdag Provinces maghanda para sa susunod na
Migration (Swarming) , ' SPACE'! katauhan ni Destiny:

Space-Exploration (SX) , Kolonisasyon at nagiging tagapag-ingat ng ang pisikal na Uniberso. Tandaan!
Ang bawat Province swarms independantly, CG Space Batas I & II-apply.
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