1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar

Diller, lehçeler!

1 TANRI inanıyor ' Kabileler '. 1 TANRI sürekliliği, varyasyonları,
benzersiz sever. 1 TANRI , Globilization karşı küresel bir dil karşı
çıkıyor. Antik: İnsanlık sorumlu tutuldu Babil Kulesi !
Akım, İkiz Kuleler New York !
1 GOD' s İnsanlık için uzun vadeli bir vizyon. Her zaman o oldu 7
ile Kabileler 7 Ana dil ve birçok lehçeleri. Küreselleşme Küreselleşme Karşıtı 1
yapım bu vizyonu yok ediyor TANRI.
7 İlahi olduğunu ,

sonuçlanan :
7 Kabileler, 7
Bölgeler, birçok
Shire en,

7 Diller, birçok
Lehçeler.

Kabile:

İl:

Afrikalı
Amazon
Amerikan
Avrupa Moğol
Okyanusya
Persindian

Afrika
Amazonia
Amerika
Europa
Moğolistan
Okyanusya
Persindia

Dil:
Arap
İspanyolca
Amerikan
Alman
Mandarin
Endonezya
Hintçe

Shire Lehçesi
A ' yönetim bölgesi ' çok dilli ve gelenekseldir. bir yönetim bölgesi onun yönetim ve
eğitimde 2 dil kullanır. bir taşra (1 inci) ve yerel bir (2 nd)
diyalekt . Lehçesi sonra herhangi bir diğer dil İl dildir.

bir yönetim bölgesi lehçesi 1 dilini kullanarak seçilir st bölgede yerleşimciler. nerede 1 st yerleşimciler
dil İl aynıdır
(ana) dil. 2. ve 3. en çok konuşulan dil (Ana değil dili) Bir Shire referanduma gider.

Her ' yönetim bölgesi ' öğretim ve ana dili ve yerel lehçesinin kullanımı sorumludur.
Herşey ' Shire' iletişim çok dilli olması bulunmaktadır. Lehçesi bir Shire Gelenek
geliştikçe bir Shire Miras olduğunu. diyalekt (Bu geleneksel) Geçmişte, bugün ve
gelecek kuşaklar arasında bir devamı.
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A ' yönetim bölgesi ' bir lehçesi adı vardır: 'Wiesngau' lehçesi 'Bayrisch' dir

(Beierse) . Ana dil Deutsch olduğunu (Almanca) .

1.3.7. yönetim bölgesi gün Kutlama ( NATM)
Shire Günü ayrıca yerel Dialect kutluyor!

toplama
HE ve Funday üzerinde SHE bir Gathering katılmak ve Eğlence Günü temalar bağlı kalırlar. Program
canlı yerel gelenekleri tutar: lehçesi, elbise, içecek, gıda, müzik, dans, gümrük ..

1 TANRI konuşulan kelime sürekliliği, varyasyonları, benzersizliğini sever.

Yazılı iletişimde. Görsel iletişimde.
Lütfen 1 TANRI 7 ana dil ve birçok lehçeyi kullanırlar.
Tribal toplum yaşam Custodian Guardian yoludur. Bize katıl.
Son
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