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7 suku

1 ALLAH percaya pada ' suku '.
1 ALLAH' s visi jangka panjang bagi umat manusia. Selalu adalah bahwa dari 7

suku dengan 7 bahasa utama & banyak dialek. Globalisasi menghancurkan visi
ini, membuat globalisasi Anti 1 ALLAH.

7 Suku adalah 1GOD' s orang yang tinggal di 7 Provinsi
& Banyak Shires hidup harmonis dengan Habitat!
1 ALLAH menciptakan manusia untuk menjadi sosial, mencari perusahaan orang lain.

DIA dan DIA mencari satu sama lain untuk kawin & biak, persahabatan, berbagi, memulai sebuah
keluarga. Keluarga baru sosialisasi dengan mantan mereka sendiri cenderung keluarga & dengan
keluarga lain: masyarakat yang tinggal ( shire ).

masyarakat sekitar bergabung menjadi Tribe!
Tribal hidup adalah cara Kustodian Guardian. Tribal-hidup terdiri dari unit keluarga (HE, SHE,
Anak-anak, binatang peliharaan ..) . unit keluarga bergabung untuk membangun sebuah komunitas (Shire)
tanggung jawab sosial, integritas moral untuk mengejar baik umum untuk semua.

Menjadi & membesarkan keluarga adalah upaya gabungan (Orang tua, pendidik, tenaga medis) Masyarakat
a. HE, SHE, keluarga mereka tinggal di penyewaan Komunitas Cluster Perumahan disediakan oleh
Shire! HE dan SHE adalah pekerja yang dipekerjakan pada kelipatan, ' WMW ' (Upah minimum
mingguan) . keluarga menghadiri Pendidikan Masyarakat & menggunakan Kesehatan Masyarakat.

Mereka menghormati dialek, orang tua, warisan, tradisi dan kontinuitas praktik pengetahuan. HE
dan SHE melakukan Tugas Komunal & menerima kembali Hak Masyarakat. Mereka memilih
komite dengan perwakilan yang sama. Mereka relawan. Mereka percaya pada kremasi untuk
mengatur Jiwa gratis dan kesehatan masyarakat. HE dan SHE di Funday menghadiri Temu dan
mematuhi tema Fun-Day. HE dan SHE menggunakan manajemen waktu New Age. Mereka
menggunakan Hukum Pemberi Manifest sebagai panduan.

PEMERINTAHAN
Suku perlu Governance! Wali Kustodian mendukung 2 lapis

7Tribes Hukum-Pemberi Manifest
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Tata Kelola, spiritual & politik. Spiritual adalah 2 lapis, lokal: ' Pertemuan 'Provinsi:' Oratorium
'. Politik adalah 2 tier, lokal ' shire 'Provinsi:' Parlemen '.

Tata Kelola datang melalui terpilih sama (HE, SHE) perwakilan.
perwakilan yang sama terpilih membentuk pemisah komite (Oleh keterampilan)

tanggung jawab. Kepemimpinan dengan 1 adalah Tirani! Tata Kelola oleh panitia terpilih adil.

Sebuah komite memiliki perwakilan yang sama dari HE & SHE. Sebuah Temu memiliki komite
terpilih 7 HE dan 7 SHE yang membentuk ' Klan '. The Oratorium memiliki komite terpilih 7 HE
dan 7SHE yang membentuk ' Orackle '. Sebuah komite Shire telah 2 terpilih (1 HE, 1 SHE) +
Advisors yang membentuk ' Dewan '. Parlemen terdiri dari terpilih 35 Dia dan 35 SHE. Ini
terpilih kemudian terpilih 7 HE & 7 SHE untuk membentuk pemerintah.

Tata Kelola kebutuhan Akuntabilitas. Tata Kelola membuat Aturan & memberlakukan aturan-aturan ini. Aturan
didasarkan pada Keadilan Sosial & kekuatan moral. penegakan aturan menetapkan Kebenaran tangan
keluar Kalimat wajib menggunakan Rehabilitasi dan kompensasi yang adil untuk memberikan Keadilan!

Keadilan sebuah! BASIC! kebutuhan manusia. Keadilan sangat penting bagi masyarakat untuk berfungsi &
bertahan hidup. Keadilan harus membangun 'Kebenaran' dan memperbaiki Dalam keadilan. Keadilan dimulai
dengan "ANDA". Anda harus 'Hanya'. Menjadi Hanya adalah dasar dari yang 'Keadilan' bangkit. Menjadi
Hanya dan menerima Keadilan ideal. Realitas adalah bahwa ada orang-orang yang tidak adil yang membuat
Di Keadilan. Setiap orang memiliki sipil moral yang (publik) tugas untuk menghapus Dalam Justice. Suku:

Propinsi: Bahasa:
Afrika
Afrika
Arab
Amazon Amazonia Spanyol
Amerika
Amerika Amerika
Eropa
Europa
Jerman
Mongolia Mongolia jeruk keprok
orang Oceania

Oceania

7 adalah Ilahi, sehingga: 7 Suku, 7
Provinsi, banyak Shire, 7 Bahasa,
banyak Dialek. Semua Provinsi rumah
3 + 1 Races (Integritas Rasial)
dan banyak keturunan campuran.

bahasa Indonesia

Persindian Persindia Hindi
Tribal masyarakat hidup adalah cara Kustodian Guardian. Bergabunglah dengan kami.

Untuk menerapkan Tata Kelola 7 Suku membangun 7Provinces:
Akhir
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