1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians

7 CÁC

BỘ LẠC

1 GOD tin ' Tribes '.
1 GOD' S tầm nhìn dài hạn cho nhân loại. Luôn luôn là của 7
bộ lạc với 7 ngôn ngữ chính và nhiều tiếng địa phương. Toàn cầu hóa đang hủy hoại tầm nhìn
này, làm cho toàn cầu hóa Chống 1 THƯỢNG ĐẾ.

7 bộ lạc là 1GOD' S người dân sống ở 7 tỉnh
Và nhiều Shires sống trong sự hòa hợp với Habitat!
1 GOD con người tạo ra để được xã hội, tìm kiếm các công ty của người khác.

HE và BÀ ẤY tìm nhau để giao phối và nhân lên, đồng hành, chia sẻ, bắt đầu một gia đình. Các
gia đình mới socializes với ex- riêng của họ có xu hướng gia đình và với gia đình khác: cộng đồng
sống ( phần đất của bá tước ).

cộng đồng láng giềng join trở thành một Tribe!
Tribal sống là cách giám sát Guardian. Tribal-cuộc sống bao gồm các đơn vị gia đình (HE, SHE,
Trẻ em, Vật nuôi ..) . đơn vị gia đình tham gia để xây dựng một cộng đồng (Shire) trách nhiệm xã
hội, đạo đức vẹn cho một sự theo đuổi của một lợi ích chung cho tất cả.

Trở thành & nuôi một gia đình là một nỗ lực kết hợp (Cha mẹ, các nhà giáo dục, các bác sĩ) của
một cộng đồng. HE, SHE, gia đình của họ sống trong cộng đồng cho thuê Cụm nhà ở được cung
cấp bởi một Shire! HE và SHE là công nhân làm việc trên bội số của, ' WMW ' (Mức lương tối thiểu
hàng tuần) . Các gia đình tham gia Cộng đồng Giáo dục & sử dụng y tế cộng đồng.

Họ tôn trọng tiếng địa phương, người già, di sản, truyền thống và kiến thức thực hành liên
tục. HE và SHE làm Nhiệm vụ cấp xã và nhận lại Cộng đồng Quyền. Họ bỏ phiếu cho các
ủy ban với đại diện bình đẳng. Họ tình nguyện. Họ tin vào hỏa táng để thiết lập các linh
hồn tự do và cho sức khỏe cộng đồng. HE và SHE trên Funday tham dự một Thu thập và
tuân thủ các chủ đề Fun-Day. HE và SHE sử dụng quản lý thời gian New Age. Họ sử dụng
một Luật Đấng Ban Manifest như hướng dẫn.

QUẢN TRỊ
Tribes cần quản! Giám sát Guardians hỗ trợ 2 tầng
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Quản trị, tinh thần và chính trị. Tinh thần là 2 tầng, địa phương: ' Thu thập 'Tỉnh:' Oratorium '. Chính
trị là 2 tầng, địa phương ' phần đất của bá tước 'Tỉnh:' nghị viện '.

Quản đi qua bầu bằng (ANH ẤY CÔ ẤY) đại diện.
đại diện bình đẳng bầu tạo thành một phân chia ban (Bởi các kỹ năng)

trách nhiệm. Lãnh đạo bởi 1 là Tyranny! Quản trị bởi ủy ban bầu là công bằng.

Một ủy ban có đại diện bình đẳng của HE & SHE. Một sự tập hợp có một ủy ban bầu 7
HE và 7 SHE người hình thành ' Klan '. Các Oratorium có một ủy ban bầu 7 HE và
7SHE người hình thành ' Orackle '. Một ủy ban Shire đã 2 bầu (1 HE, 1 SHE) + Advisors
người tạo thành một ' hội đồng '. Quốc hội gồm có bầu 35 Ông và 35 SHE. Những bầu
sau đó đắc cử 7 HE & 7 SHE để hình thành Chính phủ.

Quản trị cần Trách nhiệm giải trình. Quản làm Rules & thực thi các quy định này. Quy
tắc được dựa trên Công Bằng Xã Hội & sức mạnh đạo đức. Quy định thực thi thiết lập
Truth tay ra câu bắt buộc sử dụng phục hồi chức năng và bồi thường thỏa đáng cho
công lý!
Tư pháp một BASIC! nhu cầu của con người. Tư pháp là điều cần thiết cho một cộng đồng thực
hiện chức năng & tồn tại. Tư pháp đã thành lập 'Sự thật' và khắc phục Trong Tư pháp. Tư pháp
bắt đầu với "BẠN". Bạn cần phải là 'Just'. Là chỉ là nền tảng mà từ đó 'Tư pháp' nổi lên. Là Just
và nhận Tư pháp là lý tưởng. Thực tế là có những người bất công người tạo Trong Tư pháp. Mỗi
người có một dân đạo đức (công cộng) nhiệm vụ để loại bỏ Trong Tư pháp. Tribe:

Phi

Tỉnh: ngôn ngữ:
Châu phi
Ả Rập

7 là Divine, kết quả là: 7 bộ lạc, 7
tỉnh, nhiều của Shire, 7 Ngôn ngữ,
nhiều thổ ngữ. Tất cả tỉnh nhà 3 + 1
Races (Liêm chủng tộc)

Amazon Amazonia người Tây Ban Nha

Người Mỹ

Mỹ Người Mỹ

Châu Âu
Europa
Mông Cổ Mông Cổ Quan thoại

tiếng Đức

người sống gần biển

Indonesia

Đại dương

và nhiều giống khác nhau.

Persindian Persindia Tiếng Hin-ddi

Tribal sống cộng đồng là cách giám sát Guardian. Tham gia với chúng tôi.

Để áp dụng Quản 7 Tribes lập 7Provinces:
Kết thúc
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