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Talen, dialecten!

1 GOD gelooft in ' Tribes '. 1 GOD houdt van continuïteit, variaties, uniek. 1
GOD verzet zich tegen globilization, verzet zich tegen een wereldtaal. De
mensheid werd verantwoordelijk gehouden: Ancient, Toren van Babel !

Stroom, Twin Towers in New York !

1 GOD s lange termijn visie voor de mensheid. Altijd was die van 7
Tribes met 7 hoofdtalen en vele dialecten. Globalisering is het vernietigen van deze visie,
het maken van de globalisering Anti 1 GOD.

7 is Divine ,
met als resultaat :

7 Tribes, 7
Provinciën, vele
Shire's,
7 talen, vele
dialecten.

Stam:

Provincie:

Taal:

African

Afrika

Arabian

Amazone

Amazonia

Spaans-Amerikaanse

Amerikaanse

Amerika

Duitse

Europese

Europa

Mandarin

Mongoolse

Mongolië

Indonesisch

Oceanische

Oceanië

Hindi

Persindian

Persindia

Shire Dialect
EEN ' Graafschap ' is meertalig en traditioneel. EEN Graafschap gebruikt 2 talen in de administratie
en het onderwijs. Een provinciale (1) en een lokale (2 nd)

tongval . Dialect is een andere taal dan het Provinciaal taal.
EEN Graafschap dialect wordt geselecteerd door de taal van de 1 st kolonisten in het gebied.
Wanneer de 1 st kolonisten taal is hetzelfde als de Provinciale

(hoofd) taal. De 2e en 3e meest gesproken talen (Niet hoofdtaal) gaan in een Shire
referendum.
elke ' Graafschap ' is verantwoordelijk voor het onderwijs en het gebruik van de hoofdtaal en
lokale dialect. Allemaal ' Graafschap' communicatie is meertalig te zijn. Dialect is een Shire
Heritage die evolueert naar een Shire Tradition. tongval (Traditie) een voortzetting vormt
tussen verleden, heden en toekomstige generaties.
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EEN ' Graafschap ' heeft een dialect naam: 'Wiesngau' dialect 'Bayrisch'

(Bavarian) . Hoofdtaal is Deutsch (Duitse) .

1.3.7. Graafschap dag Viering ( NATM)
Shire Day viert ook het lokale dialect!

Bijeenkomst
Hij en zij op Funday deelnemen aan een Gathering en zich te houden aan Fun Day thema's. Het
programma houdt lokale tradities in ere: dialect, kleding, drank, eten, muziek, dans, douane ..

1 GOD houdt van continuïteit, variaties, uniciteit in het gesproken woord.

In schriftelijke communicatie. In visuele communicatie.
alsjeblieft 1 GOD Gebruik 7 hoofdtalen en vele dialecten.
Tribal gemeenschap wonen is de bewaarder Guardian manier. Doe met ons mee.

Einde
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