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7 TRIBOS
1 DEUS cre en 'Tribos'.
7 tribos son 1 DEUS's persoas que viven en 7 Provincias
e moitas comarcas que viven en harmonía co Hábitat.

1 DEUS's visión a longo prazo para a humanidade. Sempre foi iso de 7 Tribos
con 7 linguas principais e moitos dialectos. A globalización está destruíndo esta
visión, facendo que Globalization Anti 1 DEUS. Inaceptable.

Hai 7 (Americano, árabe, alemán, hindi, indonesio, mandarín, español)
principais idiomas. 1 idioma por cada tribo.Cada tribo ten o seu
propio dialecto, costumes, tradicións locais. Estes consérvanse!
1 DEUS creou aos humanos para ser sociais, buscando a compañía dos demais.

EL e ELA buscanse para aparearse, multiplicarse, compañeirismo,
compartir, formar unha familia. A nova familia socializa coa súa propia
familia extensa e con outras familias:Comarca (vida en comunidade).
As comunidades veciñas únense a converterse nunha tribo.

A vida tribal é o xeito do Custodian Guardian.
A vida tribal consiste na unidade familiar (EL, ELA, Nenos,
Mascotas ..). As unidades familiares únense para construír unha
comunidade (Comarca) de responsabilidade social, integridade
moral para a procura dun ben común para todos.

Facerse, formar unha familia é un esforzo combinado (pais, educadores,
médicos) dunha comunidade. EL, ELA, a súa familia vive en aluguer de vivendas
en clúster comunitario proporcionadas por unha comarca. EL e ELA son
traballadores empregados en múltiplos de,'wmw' (salario mínimo semanal).
A familia atende a educación comunitaria, usa a saúde comunitaria.
Respectan dialectos, anciáns, patrimonio, tradicións e practican a
continuidade do coñecemento.
Todos os membros da tribo están obrigados a cumprir os deberes da comunidade. O
que lles dá o privilexio de recibir dereitos da comunidade. Aplicable pola lei.
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Comunidade-Deberes
Adora a DEUS, descarta todos os demais ídolos ~

Protexer o corpo humano desde a concepción ~ Sexa ben Castigar o mal ~
Buscar toda a vida, gañar e aplicar coñecemento ~
Comparte para multiplicar e formar a túa propia familia ~ Vota en todas as
eleccións ~ Honra, respecta aos teus pais e avós ~
Protexe o Medio Ambiente e todas as súas formas de vida ~ Use
o "Manifesto de quen dá a lei", difunda a súa mensaxe ~

Evitar e limpar a contaminación ~ Facer traballo recompensado, sen molestias ~
Protexer aos animais da crueldade e da extinción ~
Deféndete polos atacados inxustamente, desfavorecidos, débiles e necesitados.
Alimenta aos famentos, refuxia aos sen fogar e consola enfermos ~

Protesta pola inxustiza, o amoralismo e o vandalismo ambiental ~
Sexa xusto e respete merecido ~ Cremate, preto dos cemiterios ~

Comunidade-Dereitos
Aire limpo e transpirable ~ Auga filtrada e potable ~ Alimentos
saudables e comestibles ~ Roupa de protección e accesible ~
Refuxio hixiénico e accesible ~ Adorar e crer en 1DEUS ~
Expresión libre con restricións morais ~ Compañeiro, formar familia ~

Ter unha mascota ~ Ter unha comunidade libre de violencia ~ Recibir respecto ~
Trato gratuíto cando está enfermo ~ Educación gratuíta ~ Traballo premiado
Recibir xustiza ~ Rematar con dignidade ~

Ter un goberno elixido libremente ~

Base viva da comunidade tribal para a supervivencia da humanidade,
cumprindo o seu destino común. A supervivencia comunitaria implica vivir
en harmonía entre si (non violencia). Vivir en harmonía co planeta Terra
(Concepto Verde). Vivir en harmonía trae prosperidade(Conceptos
económicos). Cumprindo o noso destino común de explorar o espazo,
colonizar o Universo físico converténdose no seu custodio.

Votan por comisións con igual representación. Son voluntarios. Cren
na cremación para liberar a Alma e para a saúde da comunidade.EL e
ELA en Funday asisten a un Gathering e adhírense aos temas do Fun
Day. EL e ELA usan a xestión do tempo New Age. Usan un
Manifesto do Dador da Lei como guía.
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As tribos necesitan gobernanza. Custodian Guardians admite 2 niveis

Gobernanza, espiritual e política. Espiritual é de 2 niveis, local: 'Xuntanza',
provincial:'Oratorio'. O político é de 2 niveis, local 'Comarca', provincial:'
Parlamento'.

A gobernanza chega a través de iguais elixidos (EL ELA) representación.
Os representantes iguais elixidos forman un comité que divide (por habilidades)

responsabilidades. O liderado por 1 é Tiranía. A gobernanza por comisión
elixida é xusta.

Un comité ten a mesma representación de EL, ELA. A Gathering ten
un comité elixido de 7 HE e 7 SHE que forman o 'Klan'. O Oratorio ten
un comité electo de 7 HE e 7SHE que forman o 'Orackle'. Un comité
Shire ten 2 elixidos (1 EL, 1 ELA) + Asesores que forman un 'Consello'.
O parlamento está composto por 35 El e 35 ELES. Estes elixidos elixen
entón 7 HE & 7 SHE para formar goberno.
A gobernanza precisa rendición de contas. A gobernanza fai regras e aplica
estas regras. As regras están baseadas na xustiza social e na forza moral. A
aplicación das normas establece que a verdade reparte as sentenzas
obrigatorias. Rehabilitación e compensación xusta para dar xustiza.

Xustiza a! BÁSICA! necesidade humana. A xustiza é esencial para que
unha comunidade funcione e sobreviva.A xustiza ten que establecer a
verdade e rectificar na xustiza. A xustiza comeza por "TI". Debe ser
"Xusto".Ser Xusto é a base da que xorde a "Xustiza". Ser Xusto e recibir
Xustiza é ideal. A realidade é que hai xente inxusta que crea En Xustiza.
Toda persoa ten unha moral moral(público) deber de
eliminar En Xustiza.

Tribo:

Provincia:

Africano

Amazónico
Americano

Europeo
Mongol

Oceanian

Persindio

Lingua:
Árabe

África
Amazonia Español
América
Americano
Europa
Alemán
Mongolia Mandarín
Oceanía
Indonesio
Persindia Hindi

7 é divino, o que resulta en:
7 tribos, 7 provincias, moitas comarcas,
7 idiomas, moitos dialectos. Todas as
provincias albergan 3 + 1 carreiras
(Integridade racial)

e moitas razas mixtas.

A vida na comunidade tribal é o xeito do Custodian Guardian. Únete a nós.
Para aplicar a gobernanza establécense as 7 tribos 7Provincias:
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