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Migraasje
Tribes ~ Provinsje ~ Shire
7 stammen mei 7 wichtichste talen & soad dialekten.

1GOD s ûntwerp foar humankind omfiemet de drang om te migrate. As humankind
evoluearre migraasje evoluearre. Afrikanen doarme yn Persindia, Oseaanje en Mongoalje.
Mongoalen doarme nei Amearika, Amazonia en Oseaanje letter op it hynder nei Persindia,
Afrika en Europa. Europeanen farde nei alle Provinsjefûns. De Evolved doarme yn
Persindia en farden en fleach nei alle oare Provinsjes.

Redenen foar minsklike migraasje: 1GOD s design ynstinkt (swaarm) .
Rampen meitsje de Habitat net leefber, klimaatferoarings meitsje de
Habitat unlivable.

selssucht (It gers wurdt griener earne oars)
en befolkingsgroei.
Humankind hat him ûntwikkele genôch. Befolkingsgroei is genôch te stellen 7 Tribes meitsjen
up 7 Provinciën as berie nommen troch 1GOD! As fan '0.1.1.1' (CG Kalender) all migraasje (Lange
termyn of koarte termyn)

tusken Provinsjes wurden yllegaal (Illegals wurde weromstjoerd) .
Note! Asylum sykjen is net akseptabel binne se wurde behannele as
yllegale s. Dizze minsken (Opportunists)

moatten bleau út wêr't hja kamen út en makke in ferskil dêr,
earder dan rint.
yllegale migranten ( im) binne werom sûnder fertraging oan de provinsje se kamen
út dat omfiemet alle bern dat hja hawwe hiene.
Yllegale migranten kinne net yntegrearre wurde, se binne altyd weromstjoerd, gjin ûntheffing
foar. 'Im' s ', dat kin net weromjûn wurde ferfolge, MS R7 .

'Im syn' bern wurde setten foar fêststelling. Minsken ferantwurdlik foar it helpen
yllegale s wurde ferfolge: MS R7
Migraasje wurdt klassifisearre as lange termyn (Re-settlement) of koarte termyn

(reizgje) .

Re-settlement is allinne mooglik is binnen in provinsje. Re-delsetting is beweecht tusken
gouwen. Frijstelling, 'Israeli' se kinne allinnich wenje yn 'e
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'Beloofde lân'. Se kinne net ferlitte de Promised Land. Israelyske fûn bûten it Promised
Land wurde fuortendaliks transportearre nei it Promised Land. 1 GOD 's Winsk !!!

moving tusken gouwen . Der binne regleminten, folwoeksenen hawwe te hawwen
wurkgelegenheid by harren bestimming REYKJAVIK. Foardat se kinne bewege.
De wurkjouwer hat te organisearjen cluster wentebou. Senioaren moatte
organisearjen cluster húsfesting op harren bestimming REYKJAVIK. Foardat se
kinne bewege.

Reizgje is allinne mooglik is binnen in provinsje.

Paspoarten binne ferâldere. Saaklik of Government gebrûk
ynternet, fideoberie om te kommunisearjen mei oare Provinsjes.

Toerisme hat him ûntwikkele ta in drugsoerlêst. Cruise
skippen unload toeristen dy't krielt lykas ynsekten (Kakkerlakken)
oer havens en lokale habitat. Se fersteure lokale
libbensstyl, ryd omheech libje kosten foar lokale befolking.
Meitsje bergen fan ôffal. Dit entertainment fan de idle put
off Ends! Dat jildt ek foar loft, coach, spoar toerisme.

Kapitalisme begûn migrating bedriuw entity 's (Multi nasjonaal s) . Dit Ends! Multinasjonals
binne bekeard ta Cron ( gjin fergoeding) !
Capitalism migrated haadstêd (Frjemde eigendom) . Bûtenlânske eigendom Ends sûnder
fergoeding! Oerheid dy't mooglik makket bûtenlânske eigendom wurdt ferfongen en ferfolge
foar, ': Ferrie': MS / R7 .

As middels diminish en befolking ferheget Provinsjes rieden op de folgjende Migraasje (Swarming)
, ' RÛMTE'! Humankind fan Destiny:
Romteferkenning (SX) , Kolonisaasje en wurding bewarder fan de fysike Universe. Noat! Eltse
Provinsje swermen independantly, CG Space Law I & II binne fan tapassing.

Ein
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