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МИГРАЦИЯ
Tribes ~ провінція ~ графство
7 племена з 7 Основні мови і багато діалектів.

1GOD-х дизайн для Людства включає бажання мігрувати. У міру розвитку міграція
розвивалася людство. Африканці забрів в Persindia, Океанії та Монголії. Монголи
бродили по Америці, Амазонії і Океанії пізніше верхом Persindia, Африці і Європі.
Європейці приплив до всіх провінціях. Evolved забрів Persindia і плавав і полетів
до всіх інших провінціях.

Причини міграції людей: 1GOD-х дизайн інстинкт (Рой) , Лиха
зробити Хабітат непридатним для життя, зміна клімату робить
Хабітат непридатним.

егоїстичність (Трава зеленіша десь ще)
і зростання населення.
Людство досить еволюціонували. Зростання населення досить встановити 7 Племен, складові
7 провінцій, як це передбачено 1GOD! Станом на «0.1.1.1» (CG Kalender) всі міграції (Довгостроковий
або короткостроковий)
між провінціями стали незаконними (Нелегали відправляються назад) ,

Примітка ! Прохачів притулку не є прийнятним, вони повинні розглядатися
як незаконні років. Ці люди (Опортуністи)

повинні були залишитися, звідки вони прийшли і зробили
різницю там, а потім запустити.
нелегальні мігранти ( Im) повертаєтеся без затримки в провінцію вони прийшли, що
включає в себе дитина, що вони, можливо, були.
Нелегальні мігранти не можуть бути інтегровані, вони завжди відправляються назад, не виняток. «Im-х»,
які не можуть бути повернуті переслідуються, Міссісіпі R7 ,

діти «Im в» ставляться на усиновлення. Люди, відповідальні за надання допомоги незаконним є
переслідуються: Міссісіпі R7
міграція класифікуються як тривалий термін (Повторне заселення) або короткий термін

(Проїзд) ,
Re-поселення можливо тільки в межах провінції. Повторне заселення рухається між
графствами. звільнення, «Ізраїльська» вони можуть жити тільки в
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«Земля обітована». Вони не можуть покинути Землю Обітовану. Ізраїльське знаходяться за
межами Землі Обітованої негайно доставлені в Землю Обітовану. 1 GOD побажаємо !!!

переміщення між Shires , Є правила, дорослі повинні мати робочі місця
призначення Шира. Перед тим як вони можуть рухатися. Роботодавець
повинен організувати кластерне житло. Пенсіонери повинні організувати
кластерне житло за місцем призначення Шира. Перед тим як вони можуть
рухатися.

подорож можливо тільки в межах провінції.
Паспорти є застарілими. Бізнес або уряд використовувати
Інтернет, відеоконференції, щоб спілкуватися з іншими
провінціями.
туризм перетворився на загрозу. Круїзні судна вивантажити
туристів, які рояться, як комахи (Таргани) через порти і місцеве
середовище проживання. Вони руйнують місцевий спосіб
життя, під'їхати вартості життя для місцевих жителів.
Створення гори відходів. Це розвага дозвільного достатку
Ends! Це також відноситься і до повітря, тренер, залізничного
туризму.

Капіталізм почав міграцію бізнес-суб'єкта (Багатонаціональна-х) , Це закінчується! Транснаціональні
перетворюються в CRON ( без компенсації) !
Капіталізм мігрував капітал (Іноземна власність) , Іноземна власність закінчується без
компенсації! Уряд, який дозволяє іноземній власності замінюється і притягнуті до
відповідальності за, «Зрада»: Міссісіпі / R7 ,

Оскільки ресурси зменшуються і населення збільшується провінції підготуватися до наступної
міграції (Роїння) , ' КОСМОС "! Доля займає людство:

Дослідження космосу (SX) , Колонізація і стати хранителем фізичного Всесвіту. Примітка!
Кожна провінція рої independantly, CG Space Law I і II застосовуються.
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