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Jazyky, dialekty!

1 GOD věří v " Tribes ‘. 1 GOD rád kontinuitu, variace, jedinečný. 1
GOD oponuje globilization, oponuje globální jazyk. Lidstvo se
zodpovídat: Ancient, Babylonská věž !
Aktuální, Twin Towers New York !

1 GOD‘ s dlouhodobá vize pro lidstvo. Vždy bylo to 7
kmeny s 7 Hlavními jazyky a mnoho dialektů. Globalizace ničí tuto představu,
takže globalizace Anti 1 BŮH.
7 je Divine ,
což má za následek :

7 Kmeny, 7
provincií, mnoho
Shire,
7 jazyky, mnoho
dialektů.

Kmen:

Provincie:

Jazyk:

African

Africa

Arabská

American

Amazonia

španělský

amazonských

America

americké

Evropská

Europa

německé

mongolský

Mongolsko

Mandarin

Oceanian

Oceania

Indonesian

Persindian

Persindia

Hindština

Shire Dialect
A ' Hrabství ' je vícejazyčný a tradiční. A Hrabství Používá 2 jazyky ve své správě a
školství. provinční (1.) a místní (2 nd)
Dialekt , Dialekt je jakýkoli jiný jazyk, pak zemský jazyk.
A Hrabství dialekt je vybrán pomocí jazyka z 1 Svatý osadníci v oblasti. V případě, že 1 Svatý
Osadníci jazyk je stejný jako provinciála
(hlavní) Jazyk. 2. a 3. nejvíce mluvené jazyky (Ne hlavní jazyk) přejít do Shire
referenda.
Každý ' Hrabství ' je zodpovědný za učení a využití hlavního jazyka a místním
dialektu. Všechno ' Hrabství' komunikace mají být vícejazyčné. Dialekt je Shire
Heritage, který se vyvíjí na Shire tradici. Dialekt (Tradice) tvoří pokračování mezi
minulostí, současných i budoucích generací.
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A ' Hrabství ' Má název nářečí: ‚Wiesngau‘ dialekt je ‚Bayrisch‘
(Bavorského) , Hlavním jazykem je Deutsch (Němec) ,

1.3.7. Hrabství den Oslava ( NRTM)
Shire Day také slaví místním dialektu!

Shromáždění
On a ona na Funday zúčastnit shromáždění a dodržovat Fun Day témat. Program
udržuje místní tradice naživu: dialekt, šaty, nápoje, jídlo, hudba, tanec, celní ..

1 GOD rád kontinuitu, variace, jedinečnost v mluvené slovo.
Písemnou komunikaci. V oblasti vizuální komunikace.
Prosím 1 GOD pouze 7 hlavních jazyků a mnoho dialektů.
Tribal komunitní život je depozitář Guardian způsobem. Připoj se k nám.
Konec
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