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1 DEUS cre en Tribos.

1 DEUS a visión a longo prazo
para a humanidade sempre
foi a de 7 tribos falando 7
linguas principais e moitos
dialectos. Vivir en harmonía
co Hábitat.A globalización
está destruíndo esta visión
converténdoa en Anti 1 DEUS
. 7 tribos son 1 DEUS persoas
que viven en 7 Provincias!
1 DEUS creou aos humanos
para ser sociais, buscando a
compañía dos demais. EL, ELES
buscanse para aparearse,
multiplicarse, acompañarse,
compartir e formar unha
familia. Unha nova familia
socializa coa súa propia familia
extensa e cos demais: a vida en
comunidade.

Veciñal
comunidades
únete a facerse

unha tribo!
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1 DEUS '7 Tribos'necesito
gobernar, 7 Provincias.
Gobernanza política
consta de provincial

(Provincia) e local

(Comarca) goberno.
O liderado único é tiranía. O liderado por parte do comité é xusto. Un comité
(Parlamento) é elixido por varios candidatos nun 1st pasada a votación secreta
post. 7 Provincias foron 7 tribos vivir en moitos Comarcas.
Comarca é multilingüe; foron
as familias que habitan e oran;
se os nenos crían e xogan;

se as persoas vivían en harmonía co hábitat; se as
tradicións locais mantéñense vivas; se os recordos se
diluían; foron o corazón é.Casa !
A Comarca fomenta o establecemento deCROn' (Empresa
sen ánimo de lucro de propiedade comunitaria). "Shire"
fomenta a conversión da propiedade privada e estatal a
propiedade da comunidade.CROn substitúe, o comunismo
(Propiedade estatal) e o capitalismo (propiedade privada). Anti

1 DEUS xefes lucrativos e tecnócratas do Estado. Eles

substitúense por traballadores de propiedade, administrados por traballadores (CROn,
D-mC) entidades. Establece e apoia a túa comunidade CROn.CROn e Community están a
buscar as estrelas (Exploración espacial, colonización), o noso Destino !!!
1 DEUS a humanidade seleccionada para converterse en Custodia do
Universo físico. 1Deus quere que os humanos se multipliquen,
colonicen o espazo e se convertan en Custodios do Universo físico. Os
gardiáns dos custodios do universo fornecen orientación e lei para a
exploración espacial.
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