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MIGRACJA
Tribes ~ Województwo ~ Hrabstwo
7 plemiona z 7 Główne języki i wiele dialektów.
1GOD użytkownika projekt dla Ludzkości obejmuje skłonność do migracji. Jak ewoluowały
Ludzkość migracji ewoluowały. Afrykanie wędrował do Persindia, Oceanii i Mongolii.
Mongołowie wędrował do Ameryki, Amazonii i Oceanii później na koniu do Persindia, Afryka i
Europa. Europejczycy popłynął do wszystkich prowincji. Evolved wędrował do Persindia i
popłynął i poleciał do wszystkich innych prowincjach.

Powody migracja ludności: 1GOD użytkownika projekt instynkt (rój) ,
Katastrofy uczynić Habitat nie znośny, zmiany klimatyczne sprawiają,
że Habitat unlivable.

Egoizm (Trawa jest bardziej zielona gdzieś indziej)
i wzrost liczby ludności.
Ludzkość ewoluowała wystarczy. wzrost liczby ludności jest wystarczające do ustalenia 7 plemion
tworzących 7 prowincje, jak przewiduje 1GOD! Począwszy od „0.1.1.1” (CG Kalender) wszystko migracja (Długoterminowe
lub krótkoterminowe)

między prowincjami stało się nielegalne (Nielegalnych są odsyłane) ,
Uwaga ! Starania o azyl nie jest dopuszczalne mają być traktowane jako
nielegalne tych. Ci ludzie (oportunistyczne)

Należy przebywał skąd one pochodzą i do zmian tam, a
następnie uruchomiony.
nielegalni imigranci ( im) są zwracane niezwłocznie do prowincji z którego pochodzą,
który zawiera żadnych dzieci, że mogą oni mieli.
Nielegalni imigranci nie mogą być zintegrowane, są zawsze wysyłane z powrotem, nie
zwolnienia. „IM”, które nie mogą być zwrócone są ścigane, MS R7 ,

dzieci „IM” są przygotowane do przyjęcia. Osoby odpowiedzialne za pomoc w
nielegalnym są ścigane: MS R7
Migracja klasyfikuje się jako długoterminowej (przesiedlenie) lub krótki termin
(podróżować) ,

Przesiedlenie Jest to możliwe tylko w obrębie województwa. Ponowne rozliczenie porusza się
pomiędzy Shires. Zwolnienie, „Izraelski” mogą żyć tylko w
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'Ziemia obiecana'. nie mogą one opuścić Ziemię Obiecaną. Izraelska znaleźć poza Ziemi
Obiecanej są natychmiast transportowane do Ziemi Obiecanej. 1 Boże Życzenie !!!

W ruchu pomiędzy Shires , Istnieją przepisy, dorośli muszą mieć
zatrudnienie w ich okolicy Shire. Zanim będą mogły się poruszać.
Pracodawca musi zorganizować obudowę klastra. Seniorzy mają
zorganizować obudowę klastra na miejsce przeznaczenia Shire. Zanim
będą mogły się poruszać.

Podróżować Jest to możliwe tylko w obrębie województwa.

Paszporty są przestarzałe. Firma lub rząd korzystanie z Internetu,
wideokonferencji do komunikowania się z innymi prowincjami.

Turystyka rozwinęła się zagrożenia. Statki rozładować
turystów że rój jak owady (karaluchy) nad portami i lokalnym
środowisku. zakłócają one lokalny styl życia, zawyżanie
kosztów utrzymania dla mieszkańców. Tworzenie góry
odpadów. Ta rozrywka z dobrze bezczynny off Ends! Odnosi
się to również do powietrza, trenerem, turystyki kolejowej.

Kapitalizm zaczął migracji jednostki gospodarczej (wielonarodowe) , Koniec tego! Firmy
międzynarodowe są przekształcane cron ( bez kompensacji) !

Kapitalizm migracji kapitału (Własność zagraniczna) , Kończy własność zagraniczna
bez rekompensaty! Rząd, który pozwala własności zagranicznej otrzymuje i oskarżony
o zdradę, „”: MS / R7 ,
Ponieważ zasoby zmniejszają i zwiększają populację prowincje przygotować na następny
Migracji (Roi) ' PRZESTRZEŃ'! Ludzkości przeznaczenie:

Eksploracja kosmosu (SX) Kolonizacja i staje się strażnikiem fizycznego Wszechświata. Uwaga!
Każdy roje Prowincja independantly, CG Przestrzeń Prawo I i II stosuje się.

Koniec
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