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7 TRIBOS

1 DEUS acredita em ' tribes '.
1 GOD' s visão de longo prazo para a humanidade. Sempre foi o de 7
tribos com 7 principais línguas e muitos dialetos. A globalização está a destruir essa visão,
fazendo com que a globalização Anti 1 DEUS.

7 Tribes está 1GOD' s pessoas que vivem em 7 províncias
E muitos Shires viver em harmonia com a Habitat!
1 DEUS os seres humanos criados para ser social, buscando a companhia de outras pessoas.

ELE e ELA procuram uns aos outros para acasalar e se multiplicam, companheirismo, compartilhar,
começar uma família. A nova família socializa com a sua própria ex- tendia a família e com outras
famílias: comunidade que vive ( Condado ).

comunidades vizinhas join se tornar um Tribe!
vida tribal é o caminho Custodian Guardian. Tribal-vida consiste da unidade familiar (HE, ela, crianças, animais
de estimação ..) . unidades familiares se unem para construir uma comunidade (Condado) de responsabilidade
social, a integridade moral para uma busca de um bem comum para todos.

Tornando-se e criar uma família é um esforço conjunto (Pais, educadores, médicos) de uma
Comunidade. He, She, sua família vivem em aluguel Comunidade Cluster habitações fornecidas
por um Shire! Ele e ela são trabalhadores empregados em múltiplos de ' wmw ' (Salário mínimo
semanal) . A família participar de Educação Comunitária e utilizar Saúde Comunitária.

Eles respeitam dialetos, idosos, património, tradições e continuidade do conhecimento
prática. Ele e ela fazer deveres comuns e receber em troca Direitos comunitários. Eles votar
em comitês com igual representação. Eles voluntário. Eles acreditam na cremação para
definir a alma livre e para a saúde da comunidade. Ele e ela em Funday participar de um
Encontro e aderir aos temas Fun-dia. Ele e ela usar o gerenciamento de tempo New Age. Eles
usam uma Legislador Manifest como guia.

GOVERNANÇA
Tribos precisam Governança! Custódia Guardians apoiar tier 2

7Tribes Legislador Manifest
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Governança, espiritual e política. Espiritual é 2 camadas, local: ' ajuntamento 'Provincial:' oratorium
'. Política é 2 camadas, local ' Condado 'Provincial:' Parlamento '.

Governança vem através eleitos igual (ELE ELA) representação.
representantes iguais eleitos formar uma divisória comitê (Por habilidades)

responsabilidades. Liderança por 1 é tirania! Governança pela comissão eleita é justo.

Um comitê tem representação igual de HE & SHE. A Gathering tem um comitê eleito
de 7 HE e 7 Ela, que formam o ' Klan '. O Oratório tem um comitê eleito de 7 HE e 7SHE
que formam o ' Orackle '. Um comitê Shire tem 2 eleitos (1 HE, 1 ELA) + Advisors que
formam uma ' Conselho '. O Parlamento é composto por eleitos 35 Ele e 35 SHE. Estes
eleito, em seguida, eleito 7 HE & 7 SHE para formar Governo.

Governança precisa de Responsabilidade. Governança faz Regras & impõe essas regras. As
regras são baseadas na justiça social e força moral. aplicação da regras estabelece a
verdade mãos sentenças obrigatórias usa reabilitação e compensação justa para dar
Justiça!
Justiça um BASIC! necessidade humana. Justiça é essencial para uma comunidade para
funcionar e sobreviver. Justiça tem que estabelecer 'verdade' e corrigir In Justice. Justiça começa
com "VOCÊ". Você precisa ser 'justo'. Sendo apenas é o fundamento a partir do qual 'Justiça'
sobe. Sendo apenas e recebimento de Justiça é o ideal. A realidade é que há pessoas injustas
que criam In Justice. Cada pessoa tem um civil, moral (público) dever de remover In Justice.
Tribo:

Província: Língua:
africano
África
árabe
Amazônia Amazônia espanhol
americano

7 é Divino, resultando em: 7 Tribos, 7
Províncias, muitos da Shire, 7 Idiomas,
muitos dialetos. Todas as províncias casa

América americano

europeu
Europa
mongol Mongólia mandarim
oceânico
Oceânia
Persindian Persindia hindi

3 + 1 Races (Integridade racial)

alemão
e muitas raças misturadas.

indonésio

Tribal vida em comunidade é o caminho Custodian Guardian. Junte-se a nós.

Para aplicar Governança das 7 tribos estabelecer 7Provinces:
Fim
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