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7 Tribes

1 GOD tic " Tribes '.
1 GOD " s ilgtermiņa redzējums cilvēcei. Vienmēr bija, ka 7
Tribes ar 7 galvenās valodas un daudzi dialekti. Globalizācija ir iznīcināt šo
redzējumu, padarot Globalizācijas Anti 1 DIEVS.

7 Tribes ir 1GOD " s cilvēkiem, kas dzīvo 7 provinces
Un daudzi novadi dzīvo harmonijā ar Habitat!
1 GOD izveidotas cilvēki būt sociālās, meklējot uzņēmumu no citiem.
HE un SHE cenšas viens otru pāroties un vairoties, biedriskums, dalīties, veidot ģimeni.
Jaunās ģimenes socializes ar savu izstrādājuma tendence ģimeni un ar citām ģimenēm: kopienas
dzīves ( grāfiste ).
Kaimiņu kopienas pievienoties kļūt cilts!
Tribal dzīves ir Turētājbanka Guardian veidā. Cilšu dzīves veido ģimenes vienības (HE,
viņa, bērni, Mājdzīvnieki ..) . Ģimene vienības pievienoties veidot kopienu (Shire) Sociālās
atbildības morālo integritāti par sasniegtu kopēju labumu visiem.

Kļūstot & paaugstinot ģimenes ir apvienot pūles (Vecāki, pedagogi, mediķi) no
Kopienas. HE, viņa, viņu ģimene dzīvo Kopienas Klasteru mājokļu īres nodrošināta ar
Shire! HE Un viņa ir strādnieku sastāvēt no ' WMW ' (Nedēļas minimālā alga) . Ģimene
Apmeklēt Kopiena Izglītība un izmantošanu Kopienas veselības.
Viņi ievēro dialekti, vecu cilvēku, mantojums, tradīcijas un prakse zināšanu
nepārtrauktību. Viņš un viņa dara Komunālais pienākumi un saņemt pretī Kopienas
tiesībām. Viņi balsot par komitejām ar vienādu pārstāvību. Viņi brīvprātīgie. Viņi tic
kremēšanu, lai iestatītu Soul bez maksas un par sabiedrības veselību. HE un viņa par
Funday apmeklēt vākšana un ievērot Fun-Day tēmām. HE un viņa izmanto New Age
laika vadību. Tās izmantot Likums Devējs Manifests kā guide.

VALDĪŠANA
Tribes vajag pārvaldība! Turētājbanka Aizbildņiem atbalstīt 2. līmeni
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Pārvaldība, garīgā un politiskā. Garīgā ir 2 līmeņu, vietējā: " vākšana ', Apgabalu: " Oratorium '. Politiskā
ir 2 līmeņu, vietējās " grāfiste ', Apgabalu: " parlaments '.

Pārvaldība nāk caur ievēlēts vienāds (VIŅŠ VIŅA) pārstāvība.
Ievēlētie vienāds pārstāvji veidotu komiteju Dalot (Pēc prasmēm)
pienākumi. Vadība ar 1, ir tirānijas! Pārvaldība pēc ievēlēta komiteja ir godīga.

Ja komiteja ir vienlīdzīgu pārstāvību augstākajā & SHE. Vākšana ir vēlēts komiteju 7
viņš un 7 tā, kas veido " Klan '. Oratorium ir vēlēts komiteju 7 viņš un 7SHE kuri veido " Orackle
'. Shire komiteja ir 2 ievēlēta (1 HE, 1 SHE) + Advisors, kas veido " padome '.
Parlaments sastāv no ievēlēta 35. Viņš un 35 SHE. Tie ievēlēta tad ievēlē 7 HE & 7
SHE veidot valdību.

Pārvaldība vajadzībām atbildību. Pārvaldība padara noteikumus un īsteno šos
noteikumus. Noteikumi ir balstīti uz sociālo taisnīgumu un garīgo spēku. Noteikumi izpildi
nosaka patiesība rokas ārā obligāto Sodu izmanto Rehabilitācijas un taisnīgu atlīdzību, lai
dotu tieslietu!
Tieslietu! BASIC! cilvēku vajadzība. Tieslietu ir būtiska kopienas varētu darboties un
izdzīvot. Tieslietu ir izveidot "Patiesību" un labotu taisnībā. Tiesiskums sākas ar "jūs". Jums
ir nepieciešams, lai būtu "Just". Būt Vienkārši ir pamats, no kura ir "Tieslietas" paceļas uz
augšu. Tā tikai un saņemt tiesiskums ir ideāls. Realitāte ir tāda, ka tur ir netaisnīga cilvēki,
kas rada taisnībā. Katrs cilvēks ir morāls Civil (Valsts) pienākums izņemt taisnībā. cilts:

Rajons: Valoda:
afrikānis
Āfrika
arābu
Amazones Amazonia spāņu
amerikāņu

7 ir Divine, kā rezultātā: 7 ciltis, 7
provincēs, daudzi Shire s, 7 valodās
daudzās izloksnēs. Visi Provinces
House 3 + 1 Races (Rasu Integrity)

Amerika amerikāņu

Eiropas
Europa
mongolis Mongolija mandarīns

vācu

okeānietis

Indonēzijas

Okeānija

un daudzas jauktas šķirnes.

Persindian Persindia hindu valoda

Tribal kopiena dzīves ir Turētājbanka Guardian veidā. Pievienojies mums.

Lai pieteiktos pārvaldība 7 Tribes izveido 7Provinces:
beigas
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