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MIGRATION
Stammer ~Provins ~ Shire
7 Stammer med 7 hovedsprog og mange dialekter.

1 GUD design for Humankind inkluderer trang til at migrere (sværm, vandre)
Efterhånden som menneskeheden udviklede sig, udviklede migrationen sig.
Afrikanere vandrede ind i Persindia, Oceanien og Mongoliet. Mongoler
vandrede til Amerika, Amazonia og Oceanien senere på hesteryg til Persindia,
Afrika og Europa. Europæere sejlede til alle provinser. De udviklede vandrede
ind i Persindia og sejlede og fløj til alle andre provinser.

Årsager til menneskelig migration: 1 GUD
designinstinkt (sværm, vandre). Katastrofer gør den
lokale habitat ikke beboelig, klimaforandringerne gør
den lokale habitat ubeboelig. Selvoptagethed (græsset
er grønnere et andet sted) og befolkningsvækst.
Mennesket har udviklet sig nok. Befolkningsvækst er tilstrækkelig til at
etablere 7 stammer, der udgør 7 provinser som planlagt af 1 GUD! Fra og
med '0.1.1.1'(CG Kalender) al migration (lang eller kort sigt) mellem
provinser er blevet ulovligt (ulovlige sendes tilbage).
Bemærk ! Asylsøgning er ikke acceptabelt, de skal
behandles som ulovlige. Disse mennesker (opportunister)

skulle have været hvor de kom fra og gjort en
forskel der, snarere end at løbe.

Ulovlige migranter (Jeg er) returneres straks til den provins, de
kom fra, der inkluderer børn, de måtte have haft.

Ulovlige migranter kan ikke integreres, de sendes altid tilbage, ingen
undtagelse. 'Im's', der ikke kan returneres, retsforfølges, FRK R7.
'Ims' børn stilles til adoption. Personer, der er ansvarlige for at hjælpe
ulovlige, retsforfølges:FRK R7
Migration klassificeres som langvarig (genafregning) eller på kort sigt

(rejse).

Genafregning er kun muligt inden for en provins. Genafregning
bevæger sig mellem Shires. Fritagelse, 'Israelsk' de kan kun leve i
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'Forjættede land'. De kan ikke forlade det lovede land. Israelsk
fundet uden for det lovede land transporteres straks til det lovede
land.1 GUDs ønske !!!
Bevæger sig mellem Shires. Der er regler,
voksne skal have arbejde ved deres
bestemmelsessted. Før de kan flytte.
Arbejdsgiveren skal organisere klyngehuse.
Seniorer skal organisere klyngehuse på
deres destination Shire. Inden du flytter.

Rejse er kun muligt inden for en provins. Pas er
forældet. Erhverv, regering bruger internet,
videokonference for at kommunikere med andre
provinser.
Turisme har udviklet sig til en trussel. Krydstogtskibe
(inkubatorer) losse turister, der sværmer som
insekter (kakerlakker) over havne og lokale
levesteder. De forstyrrer den lokale livsstil, øger
leveomkostningerne for lokalbefolkningen. I

- øge sundhedsrisici. Opret bjerge af affald.
Denne underholdning af tomgang er godt
afsluttet!Dette gælder også for luft-, bus-,
jernbaneturisme.
Kapitalismen begyndte at migrere forretningsenheder (multinationale). Dette slutter!
Multinationale virksomheder konverteres til Kron (ingen kompensation)!

Franchising er et grådighed, fortjeneste kloning marketing system. Det
bruger en bestemt forretningsmodel end kloner i sig selv.Designet til
middelmådig lille profitkapitalist. At sprede kræft som(Globalisering) over
planeten. Kunder mister deres identitet. De ser ud og spiser det samme i
NewYork eller Berlin. Mindless Zombies.

Kloning er en billig tankeløs kopi. Globalisering er Anti1 GUD!
Franchising ødelægger lokale traditioner, unikhed, mangfoldighed, kultur.
De fleste franchiser er 'amerikanske' eller baseret på amerikanske
markedsføringssystemer. De tilbyder ofte usunde produkter: F.eks. Udsalgssteder
med junkfood, USA og deres kulturkloner er hovedårsagen til 'Diabetes' plak,
'Overvægtig plak(Blubber mennesker)', højt blodtryksepidemi, acne ...
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Franchises ødelægger lokalt køkken, mode ... samfund, regering, der
tillader udenlandske franchiser at drive forråde lokalt køkken, arv,
traditioner og befolkning, FRK R7

Franchises ødelægge mangfoldighed ved at sælge 'Designer tøj'. Disse
tøj er uniformer (jeans..) for folk, der forråder deres kultur og arv,
tankeløse, primitive, dumme kloner. Undgå disse dummies!
Franchises med deres smarte markedsføring (udnyttelse af menneskelig
svaghed, godtroende) er hovedårsagen til afhængighed: Shopaholic, Gadget
Junky! Franchises er underbemandede, bruger dårligt uddannede juniorer,
uformelle. Kundeservice er dårlig eller ikke eksisterende. De fleste 'Barg-ains'
og 'Sales' er svig!

Depotforvaltere mener, at franchising er anti 1 GUD. Det
undermineres 1 GUD design af lokal unikhed, mangfoldighed.
Franchising er global trods 1 GUD Anti-globalisering.

Må gøre:
Konfiskere (uden kompensation) konverter dem til lokale Kron!
Straffe Grådige franchisetagere bur dem, FRK R6. Støt den lokale
unikke traditionelle forretning (konverteret til CROn).
Kapitalisme migrerede kapital (udenlandsk ejerskab). Udenlandsk
ejerskab Ender uden kompensation! Regering, der tillader udenlandsk
ejerskab, erstattes og retsforfølges for 'forræderi': FRK R7.

Tillad udlændinge at kontrollere, udnytte, eje, plyndre er SKATT!
Regering, der tillader udlændinge at drage fordel (Rip off) af lokale
begår forræderi (forbrydelse). Regeringen erstattes, FRK R7
Eksempler på hvordan udenlandsk ejerskab forræderi fungerer:
Udenlandsk ejerskab ændre, ødelægge, ødelægge lokale: kultur, værdier,
job, traditioner, .. Udenlandsk ejerskab plyndrer lokalt: Intellektuel ejendom,
Know How, ressourcer, formue ... Udenlandsk ejerskab slutter. Frihandels
slutter.
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Udenlandsk ejerskab driver priser på jord og fast
ejendom op. At gøre huse ikke overkommelige for
1St. boligkøbere. Resultat, stigende hjemløse ...
Udenlandsk ejerskab af 'Freehold' (jord, fast ejendom

spiste) Ender. Det konfiskeres uden erstatning af Shire.
Udenlandsk ejerskab af enheder resulterer i
udenlandske lederstillinger.Nægter lokale at have
disse stillinger. Faldende forfremmelsesmulighed,
der øger arbejdsløsheden
. . . Dumming ned af lokalt personale.

Udenlandsk ejerskab af produktionen resulterer i import af deres
forsyninger. Snarere at købe lokalt. Også lokal intellektuel ejendom
tages offshore!
Udenlandsk ejerskab af underholdning underminerer lokalt talent og deres
muligheder. Hjernevask af lokale for at blive fremmede kulturkloner, der
mister deres enhed. Udenlandsk ejerskab af underholdning er den største
trussel mod lokal kultur, skikke, dialekt og traditioner. Hvis du er amerikansk,
se amerikansk underholdning. Hvis du ikke er det, skal du ikke se amerikansk
underholdning.
Udenlandsk ejerskab fører til lokal velstand, der går i udlandet. Efterlader
lokale fattige, fattige. Udenlandske mestre, der ejer lokale bondetjenere.

Udenlandsk ejerskab of Franchises ødelægger lokal forretning,
unikhed, mangfoldighed. Undergrave lokale traditioner, der tvinger
uegnet fremtids kultur til lokalsamfundet. Forræder lokale.
Udenlandsk ejerskab ressourcer fører til, at den udenlandske ejer
sælger ressourcerne billigt til sit hjemland til gavn for dem. Røver de
lokale for ressourcerne, deres rigdom.At lade udlændinge eje lokale
ressourcer er forræderi, FRK R7
Udenlandsk ejerskab af fødevareproduktion, distribution af fødevarer. Resultat:
Fødevareproduktion henvender sig til eksport, der efterlader lokalbefolkningen med
eksportafvisning til høje priser. Også nogle lokale fødevarer erstattes af en fremmed diæt.

Udenlandsk ejerskab of Media er en invasion af stealth. Udenlandsk
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medier påvirker lokale til gavn for udlændinge. Ødelæggelse af lokal
kultur, arv, traditioner, korrupt politikere, regering. Regering(giver
efter for afpresning af udenlandske medier) mister deres suverænitet
(bliver støj til udlændinge), forråder den lokale befolkning, begår
forræderi, FRK R7 EG Australiens politikere bedrøver til amerikanske
medier!
Udenlandsk ejerskab fører ofte til afpresning. Udenlandsk multinationalt
krav om, at en regering giver dem uddelingsbidrag, skattefrihed, billig
arbejdskraft.Regeringen er truet med, at hvis den ikke kapitulerer til de
udenlandske ejeres krav. De vil finde en regering, der imødekommer deres
krav og flytter deres operation derhen.F.eks. Betales den australske
regering regelmæssigt (100'ere af millioner) ud til udenlandske
multinationale bilfirmaer. De sendte Executive bonusser 'hjem og øgede
deres udenlandske aktionærers udbytte'.Bemærk!
Australien sagde til sidst nej til afpresning af udenlandske
bilproducenter. Bilproducenter (Ford, General Motors, Toyota) lukkede
fabrikker, blive importører. Depotmester bruger ikke transport fra disse
virksomheder, de kan ikke stole på.

ZERO TOLERANCE TOMULTINATIONALS !!
Udenlandsk ejerskab er mulig på grund af forræderi fra korrupt
regering. Regering, statsansatte, der letter denne forræderi, skal
udskiftes og retsforfølges for 'forræderi': FRK R7.

Må gøre:
Annuller udenlandsk ejerskab af: Virksomheder, fremstilling, aktiver,
intellektuel ejendom, primærproduktion, ressourcer, jord, fast
ejendom! Uden erstatning.
Erstat udenlandske ejede virksomheder med Kron (Community Run
Ejet ikke med overskud)! Support CROn! ShunMultinationals!
Udskift retsforfølgning (Forræderi) Styr sine embedsmænd, der tillader
eller tilskynder til udenlandsk ejerskab! FRK R7 Udenlandsk ejerskab

er en invasion, besættelse uden brug af militær magt. Forsvare

dit samfund fra denne trussel.
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Tillad kun import, der ikke konkurrerer eller erstatter lokale varer og
tjenester. Tilskynd lokal produktion for at undgå at skulle importere.

'Annuller udenlandsk ejerskab'

'GEM Lokale job'

Beskyt din samfundsarv:

Modsætte sig franchising,

Globalisering og

Udenlandsk ejerskab

7Stammer
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