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DI CƯ
Tribes ~ Tỉnh ~ phần đất của bá tước
7 bộ lạc với 7 ngôn ngữ chính và nhiều tiếng địa phương.

1GOD của thiết kế cho nhân loại bao gồm các yêu cầu để di chuyển. Như Nhân loại tiến hóa
di cư phát triển. Phi lang thang vào Persindia, Châu Đại Dương và Mông Cổ. Mông Cổ lang
thang sang Mỹ, Amazonia và châu Đại Dương sau trên lưng ngựa để Persindia, châu Phi và
Europa. Người châu Âu đi thuyền tới tất cả các tỉnh. Các Evolved lang thang vào Persindia
và đi thuyền và bay đến tất cả các tỉnh khác.

Lý do cho việc di chuyển của con người: 1GOD của bản năng thiết kế (họp
lại) . Thiên tai làm cho Habitat không thể sống được, biến đổi khí hậu làm
cho Habitat unlivable.

Tính vị kỷ (Cỏ là xanh hơn ở một nơi khác)
và gia tăng dân số.
Loài người đã phát triển đủ. gia tăng dân số là đủ để thiết lập 7 Tribes chiếm 7 tỉnh
như dự kiến bởi 1GOD! Tính đến '0.1.1.1' (CG Kalender) tất cả các di dân (Dài hạn
hoặc ngắn hạn)
giữa tỉnh đã trở thành bất hợp pháp (Bất hợp pháp được gửi trở lại) .
Chú thích ! Tị nạn tìm kiếm là không thể chấp nhận họ được đối xử như nhân
bất hợp pháp. Những người này (Kẻ cơ hội)

nên đã ở từ nơi họ đến từ và làm cho một sự khác biệt đó, chứ
không phải sau đó chạy.
người di cư bất hợp pháp ( Im) được trả không chậm trễ cho tỉnh họ đến từ đó bao
gồm bất kỳ đứa con mà họ có thể có.
người di cư bất hợp pháp không thể được tích hợp, họ luôn luôn gửi lại, không được miễn. 'Im'
mà không thể được trả lại đang bị truy tố, CÔ R7 .
trẻ em 'Im của' được đặt cho làm con nuôi. Người chịu trách nhiệm giúp đỡ của bất hợp
pháp đang bị truy tố: CÔ R7

Di cư được phân loại là dài hạn (Tái định cư) hoặc ngắn hạn
(du lịch) .

Tái định cư chỉ có thể trong phạm vi một tỉnh. Tái định cư được di chuyển giữa
Shires. miễn, 'Israel' họ chỉ có thể sống trong
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'Miền đất hứa'. Họ không thể rời khỏi Đất Hứa. Israel tìm thấy bên ngoài đất hứa được
chuyển ngay đến Đất Hứa. 1 GOD 's Wish !!!

động giữa Shires . Có quy định, người lớn phải có công ăn việc làm
tại địa điểm của họ Shire. Trước khi họ có thể di chuyển. Người sử
dụng lao có tổ chức nhà cluster. Người cao niên có tổ chức nhà ở
cụm khách tại điểm hẹn của họ Shire. Trước khi họ có thể di
chuyển.

Du lịch chỉ có thể trong phạm vi một tỉnh.
Hộ chiếu là lỗi thời. Kinh doanh hoặc sử dụng Internet của
Chính phủ, Video conferencing để giao tiếp với các tỉnh khác.

Du lịch đã phát triển thành một mối đe dọa. tàu du lịch dỡ khách
du lịch mà swarm như côn trùng (Gián) trên cổng và môi trường
sống của địa phương. Họ phá vỡ lối sống địa phương, làm tăng
chi phí sinh hoạt cho người dân địa phương. Tạo núi chất thải.
Đây giải trí của nhàn rỗi sung túc Kết thúc! Điều này cũng áp
dụng đối với không khí, huấn luyện viên, du lịch đường sắt.

Chủ nghĩa tư bản bắt đầu di cư kinh doanh thực thể của (Quốc gia đa của) . Đây Kết thúc! Ty đa quốc
gia đang chuyển đổi sang cron ( không bồi thường) !

Chủ nghĩa tư bản vốn di cư (quyền sở hữu nước ngoài) . Sở hữu nước ngoài kết thúc mà
không bồi thường! Chính phủ cho phép Sở hữu nước ngoài được thay thế và bị truy tố vì
'tội phản quốc': CÔ / R7 .

Như nguồn lực giảm và dân số tăng tỉnh chuẩn bị cho Migration tiếp theo (Tràn ngập) , ' KHÔNG
GIAN'! Nhân loại Destiny:
Thám hiểm không gian (SX) , Thực dân và trở thành người giám hộ của vũ trụ vật lý. Chú
thích! Mỗi bầy Tỉnh independantly, CG Space Luật I & II được áp dụng.

Kết thúc
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