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7 Stammer
1 GUD tror på 'Stammer'.
7 stammer er 1 GUD 's mennesker, der bor i 7 provinser
og mange Shires, der lever i harmoni med habitatet!

1 GUD 's langsigtet vision for menneskeheden. Altid var den af 7
Stammer med 7 hovedsprog og mange dialekter. Globalisering
ødelægger denne vision og gør Globalisering Anti 1 GUD. Uacceptabelt!

Der er 7 (Amerikansk, arabisk, tysk, hindi, indonesisk, mandarin,
spansk) hovedsprog. 1 sprog for hver stamme.Hver stamme har sin
egen lokale dialekt, skikke, traditioner. Disse er bevaret!
1 GUD skabte mennesker til at være sociale og søgte andres selskab.
HAN og HUN søge hinanden for at parre sig, formere sig, kammeratskab,
dele, stifte familie. Den nye familie socialiserer med deres egen udvidede
familie og med andre familier:Shire (bor i samfundet).

Nabosamfundene bliver medlem af stammen!
Tribal living er depotbevogterens måde.

Stammelivet består af familieenheden (HAN, HUN,
Børn, Kæledyr ..). Familieenheder slutter sig til for at
opbygge et samfund (Shire) af socialt ansvar, moralsk
integritet til forfølgelse af et fælles gode for alle.

At blive familie og familie er en kombineret indsats (forældre,
undervisere, læger) af et fællesskab. HAN, hun, deres familie bor i
Community Cluster Housing udlejning leveret af en Shire! HE og SHE er
arbejdere ansat på multipler af,''wmw'' (ugentlig mindsteløn).
Familien går på fællesskabsuddannelse, brug samfundets sundhed.
De respekterer dialekter, ældre, arv, traditioner og praktiserer
videnkontinuitet.
Hvert stammemedlem er forpligtet til at udføre fællesskabsopgaver. Hvilket giver
dem privilegiet at modtage fællesskabsrettigheder. Kan håndhæves ved lov.
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Fællesskabsopgaver
Tilbed 1GUD, kassér alle andre afguder ~
Beskyt den menneskelige krop fra undfangelsen ~ Vær god Straf
ondt ~ Livslang, søg, vind og anvend viden ~
Par til at formere sig og starte egen familie ~ Stem ved alle valg ~
Ær, respekter dine forældre & bedsteforældre ~

Vag miljøet og alle dets livsformer ~ Brug
'Law-Giver Manifest', spred dets budskab ~

Undgå og ryd op Forurening ~ Udfør belønnet arbejde, ikke loafing ~
Beskyt dyr mod grusomhed og udryddelse ~
Stå op for de uretfærdigt angrebne, dårligt stillede, svage og
trængende Foder de sultne, husly hjemløse og trøst syge ~

Protester uretfærdighed, amoralitet og miljø-hærværk ~ Vær
retfærdig og vær fortjent respekt ~ Kremat, tæt kirkegård ~

Fællesskabs rettigheder
Åndbar, ren luft ~ Drikkeligt, filtreret vand ~ Spiselig, sund
mad ~ Beskyttende, overkommelig tøj ~ Hygiejnisk,
overkommelig husly ~ Tilbedelse og tro på 1GUD ~

Fri tale med moralske begrænsninger ~ Mate, start familie ~
Har et kæledyr ~ Har voldeligt-frit samfund ~ Modtag respekt ~ Gratis
behandling når du er syg ~ Gratis uddannelse ~ Belønnet arbejde Modtag
retfærdighed ~ Afslut med værdighed ~

Har frit valgt regering ~

Tribal samfund lever basis for overlevelse af menneskeheden, der opfylder
deres fælles skæbne. Samfundets overlevelse indebærer at leve i harmoni
med hinanden (ikke-vold). At leve i harmoni med Planet Earth
(Grønt koncept). At leve i harmoni bringer velstand(Økonomiske
begreber). Opfyld vores fælles skæbne med at udforske rummet,
koloniser det fysiske univers og bliver dets vogter.

De stemmer på udvalg med lige repræsentation. De melder sig frivilligt. De
tror på kremering for at frigøre sjælen og for samfundets sundhed.HAN og
hun på Funday deltager i en samling og overholder temaerne for sjov dag.
HAN og hun bruger New Age-tidsstyring. De bruger en
Law Giver Manifest som guide.
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Stammer har brug for styring! Depotforældre understøtter 2 niveauer

Styring, åndelig og politisk. Spiritual er 2-lags, lokal: 'Indsamling',
provinsielt:'Oratorium'. Politisk er 2-lags, lokal 'Shire', provinsielt:'
Parlament'.
Styring sker gennem valgt ligestilling (HAN HUN) repræsentation.
Valgte ligestillede repræsentanter danner en komitéopdeling (efter færdigheder)

ansvar. Ledelse af 1 er tyranni! Styring efter valgt udvalg er
retfærdig.

Et udvalg har lige repræsentation af HE, SHE. En samling har et
valgt udvalg på 7 HE og 7 SHE, der danner 'Klan'. Oratoriet har et
valgt udvalg på 7 HE og 7SHE, der udgør 'Orackle'. Et Shire-udvalg
har 2 valgte (1 HE, 1 HUN) + Rådgivere, der danner en 'Råd'.
Parlamentet består af valgte 35 He og 35 SHE. Disse valgte derefter
7 HE & 7 SHE til at danne regering.
Styring har brug for ansvarlighed. Styring udarbejder regler og håndhæver
disse regler. Regler er baseret på social retfærdighed og moralsk styrke.
Regelhåndhævelse fastslår Sandhed udleverer obligatoriske sætninger
bruger rehabilitering og rimelig kompensation for at give retfærdighed!
Retfærdighed a! GRUNDLÆGGENDE! menneskeligt behov. Retfærdighed er afgørende for,
at et samfund kan fungere og overleve.Retfærdighed skal etablere 'sandhed' og rette i
retfærdighed. Retfærdighed starter med "DU". Du skal være 'bare'.At være retfærdig er
det fundament, hvorfra 'retfærdighed' rejser sig. At være retfærdig og modtage
retfærdighed er ideel. Virkeligheden er, at der er uretfærdige mennesker, der skaber In
Justice. Hver person har en moralsk civilret(offentlig) pligt til

fjern In Justice.
Stamme:

afrikansk

Amazonian
amerikansk

europæisk

Mongolsk
Oceanisk
Persindisk

Provins:
Afrika

Amazonia
Amerika
Europa
Mongoliet
Oceanien

Persindia

Sprog:
Arabisk
spansk
amerikansk

tysk

Mandarin
Indonesisk
Hindi

7 er guddommelig, hvilket resulterer i:

7 stammer, 7 provinser, mange
Shire, 7 sprog, mange dialekter.
Alle provinser huser 3 + 1 løb
(Racistisk integritet)
og mange blandede racer.

At leve i stammesamfund er den måde at opbevare vogteren på. Kom med os.

For at anvende styring opretter de 7 stammer 7 Bevis:
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