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7 TRIBES

1 GOD вірить в " Tribes ».
1 БОГ s довгострокове бачення для людства. Завжди було те, що 7

племена з 7 Основні мови і багато діалектів. Глобалізація руйнує це
бачення, що робить глобалізацію Анти 1 GOD.
7 Tribes знаходяться 1GOD » s люди, що живуть в 7 провінцій

І багато Shires жити в гармонії з Хабітат!
1 GOD створили людей, щоб бути соціальним, шукає компанію інших.
ВІН і ВОНА шукати один одного, щоб паруватися і розмножуватися, спілкування, ділитися,
завести сім'ю. Нове сімейство соціалізується з їх власні протяжними сім'ями і з іншими сім'ями: співтовариство
живих ( графство ).

Сусідні общини приєднатися стає плем'я!
Племінний живий шлях Зберігача Зберігач. Трайбл-життя складається з сімейної одиниці (ОН, ВОНА,
діти, домашні тварини ..) , Сімейні одиниці приєднатися побудувати співтовариство (Шир) соціальної
відповідальності, моральної цілісності для досягнення загальної користі для всіх.

Становлення і підвищення сім'ї є результатом спільних зусиль (Батьки, педагоги, медики) із
товариства. ВІН, ВОНА, їх сім'ї живуть в оренду спільноти Кластер житло, що надається за
Ширше! ВІН і ВОНА є працівники, зайняті на упаковці " WMW ' (Щотижневий мінімальний розмір
оплати праці) , Сім'ї відвідують спільнота Освіта і використовувати Community Health.
Вони поважають діалекти, літні люди, спадщина, традиції і спадкоємність практики знань. ВІН і
ВОНА робити комунальні мита і отримати в обмін правах громад. Вони голосують за комітети з
рівним представництвом. Вони добровільно. Вони вірять в кераміці, щоб встановити Soul
безкоштовно і для здоров'я населення. ВІН і ВОНА на Funday присутнім на зборах і
дотримуватися теми Fun-Day. ВІН і ВОНА використовувати управління часом New Age. вони
використовують Закон Подавець Manifest в якості керівництва.

УПРАВЛІННЯ
Племена потрібно управління! Депозитарні Guardians підтримки 2 яруси
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Управління, духовне і політичне. Духовне є 2 рівня, місцеві: ' збір 'Провінційний:' Oratorium ». Політична
2 рівня, місцеві " графство 'Провінційний:' парламент ».

Управління проступає обраний рівним (ВІН, ВОНА) уявлення.
Виборні представники рівних утворюють розділовий комітет (Навички)

обов'язки. Лідерство 1 тиранія! Управління по обраному комітету є справедливим.

Комітет має рівне представництво HE & SHE. Сход має виборний комітет 7 HE і 7
СТЕ, які утворюють " Klan ». Oratorium має виборний комітет 7 HE і 7SHE, які
утворюють " Orackle ». Комітет Шир має 2 обраний (1 ОН, ВОНА 1) + Advisors, які
утворюють " рада ». Парламент складається з обраних 35 Він і 35 СТЕ. Вони
обрали тоді обраний 7 HE & SHE 7, щоб сформувати уряд.

Управління потребує підзвітності. Управління робить правила і нав'язує ці правила. Правила
засновані на соціальній справедливості і моральної сили. Правила дотримання встановлює Truth
роздає обов'язкові Вироки використовують реабілітацію і справедливу компенсацію, щоб дати
справедливість!
Справедливість а! BASIC! потреба людини. Справедливість має важливе значення для спільноти, щоб
функціонувати і вижити. Справедливість повинна встановити «істину» і виправити в справедливості.
Справедливість починається з «ВИ». Ви повинні бути «просто». Будучи просто є основою, з якої
«Справедливість» піднімається вгору. Будучи Праведного і отримувати правосуддя є ідеальним. Реальність
така, що є несправедливі люди, які створюють в справедливості. Кожна людина має моральну Цивільний (Публічне)
обов'язок видалити в юстиції. плем'я:

область: Мова:
африканець

Африка

7 Божественно, в результаті чого: 7
Племен, 7 провінцій, багато Ширше их, 7

арабська

амазонський Амазонія іспанська

мов, багато діалекти. Все Провінції

американський

Америка американський

будинок 3 + 1 Гонка (Расова цілісності)

Європейська

Europa

німецький

і багато змішаних порід.

монгольський Монголія мандарин
полінезіец

Океанія

індонезійська

Persindian Persindia хінді
Родова громада живий шлях Зберігача Зберігач. Приєднайся до нас.
Для того, щоб застосувати УПРАВЛІННЯ-Племена встановити 7Provinces:
кінець
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