1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians

7 TRIBES

1 GOD tror på ' stammar '.
1 GOD' s långsiktig vision för mänskligheten. Alltid var det av 7
stammar med 7 huvudsakliga språk och många dialekter. Globaliseringen förstör denna
vision, vilket gör globaliseringen Anti 1 GUD.

7 Stammar är 1GOD' s människor som lever i 7 Provinser
Och många Shires leva i harmoni med Habitat!
1 GOD skapade människan att vara socialt, söker sällskap med andra.
HAN och HON söka varandra för att para sig och föröka sig, kamratskap, dela, bilda
familj. Den nya familjen umgås med sin egen ex- tenderade familj & med andra familjer: gemenskap
levande ( Grevskap ).
Närliggande samhällen bli bli Tribe!
Tribal levande är förvarings Guardian vägen. Tribal-liv består av familjen (HE, hon barn,
husdjur ..) . Familjeenheter gå med för att bygga en gemenskap (Grevskap) av socialt
ansvar, moraliska integritet för en strävan efter en gemensam bra för alla.

Att bli och höja en familj är en kombinerad ansträngning (Föräldrar, lärare, sjukvårdare) av
en gemenskap. HE, hon sin familj bor i gemenskapen Cluster Bostads lägenheter som
tillhandahålls av en Shire! HE och hon är anställda på multiplar av " WMW ' (Veckovis
minimilön) . Familjen delta Community Education & använda Community Health.

De respekterar dialekter, äldre, arv, traditioner och praxis kunskap kontinuitet. HE och
hon göra Kommunala arbetsuppgifter och får i gengäld gemenskaps rättigheter. De
röstar för utskotten med samma representation. De volontär. De tror på kremering för att
ställa in Soul gratis och för gemenskap hälsa. HE och SHE på Funday delta i en
insamling och följa Fun-Day teman. HE och hon använder New Age time management. De
använder en Law Giver Manifest som guide.

LEDNING
Stammar behöver Governance! Depå Guardians stöder två tier
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Styrning, andlig och politisk. Andlig är två nivåer, lokal: " Sammankomst 'Provinsiell:' oratorium
'. Politiska är två tier, lokala " Grevskap 'Provinsiell:' Parlament '.

Styrning kommer genom valdes lika (HAN HON) representation.
Valda lika representanter bildar ett utskott delnings (Av färdigheter)
ansvarsområden. Ledarskap med 1 är Tyranny! Styrning av valda kommittén är rättvis.

En kommitté har lika representation av HE & SHE. En sammankomst har en vald
kommitté 7 HE och 7 hon som utgör " klan '. Den Oratorium har en vald kommitté 7 HE
och 7SHE som utgör " Orackle '. A Shire kommitté har två valdes (1 HE, en SHE) +
Advisors som bildar en " Råd '. Parlamentet består av valda 35 Han och 35 SHE. Dessa
valdes då utvalda 7 HE & 7 SHE att bilda regering.

Styrning behöver Ansvar. Styrning gör Regler och upprätthåller dessa regler. Reglerna
baseras på social rättvisa och moraliska styrka. Regler verkställighet etablerar Truth
delar ut obligatoriska Meningar använder rehabilitering och skälig ersättning för att ge
rättvisa!
Justice a! BASIC! mänskligt behov. Rättvisa är en förutsättning för ett samhälle ska
fungera och överleva. Rättvisa måste etablera 'sanning' och rätta in Justice. Justice börjar
med "Du". Du måste vara 'bara'. Att bara är grunden som 'rättvisa' stiger upp. Att bara och
ta emot rättvisa är perfekt. Verkligheten är att det finns orättfärdiga människor som skapar
i Justice. Varje person har en moralisk civil (offentlig) skyldighet att ta i Justice. Stam:

Provins: Språk:
afrikansk
afrika
arab
Amazonian Amazonia spansk
amerikan
amerika amerikan
europeisk
Europa
tysk
mongoliska mongoliet Mandarin
Oceanian
oceanien
indonesisk
Persindian Persindia hindi

7 är gudomlig, vilket resulterar i: 7
stammar, 7 provinser, många Shire s, 7
språk, många dialekter. Alla provinser
hus 3 + 1 Races (Racial Integrity)
och många blandade avel.

Tribal gemenskap levande är förvarings Guardian vägen. Följ med oss.

Att tillämpa styrning 7 stammarna fastställa 7Provinces:
Slutet
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