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7 TRIBES

1 GOD gelooft in ' Tribes '.
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 Tribes zijn 1GOD' s mensen die leven in 7 Provinciën
& Vele Shires leven in harmonie met de Habitat!
1 GOD de mens geschapen om sociale zijn, op zoek naar het gezelschap van anderen.

HIJ en ZE zoeken elkaar om te paren en te vermenigvuldigen, gezelschap, te delen, een gezin te
stichten. De nieuwe familie socialiseert met hun eigen ex- onderhouden familie en met andere
gezinnen: Begeleid wonen ( Graafschap ).

Naburige gemeenschappen join steeds een Tribe!
Tribal leven is de bewaarder Guardian manier. Tribal-leven bestaat uit het gezin (HE, SHE, kinderen, huisdieren ..) .
Family units aan te sluiten voor een gemeenschap op te bouwen (Graafschap) Sociale verantwoordelijkheid, morele
integriteit voor een achtervolging van een gemeenschappelijk goed voor iedereen.

Becoming en het verhogen van een gezin is een gezamenlijke inspanning (Ouders, opvoeders,
dokters) van een communautair. Hij, zij, hun familie wonen in de communautaire Cluster Housing
huur geleverd door een Shire! Hij en zij zijn werknemers op een veelvoud van, ' wmw ' (Wekelijks
minimumloon) . De familie bij te wonen Community Education & gebruiken Community Health.
Ze hebben respect voor dialecten, ouderen, erfgoed, tradities en de praktijk kennis continuïteit. Hij
en zij doen Gemeenschappelijke Taken en ontvangen in ruil Gemeenschap rechten. Zij stemmen
voor commissies met gelijke vertegenwoordiging. Ze vrijwilliger. Zij geloven in crematie aan de Ziel
vrij te stellen en voor de gemeenschap gezondheid. Hij en zij op Funday deelnemen aan een
Gathering en zich te houden aan Fun-Day thema's. Hij en zij gebruik New Age time management. Zij
maken gebruik van een Wetgever Manifest als gids.

BESTUUR
Tribes nodig Governance! Bewaarder beschermers steunen 2 tier

7Tribes Wetgever Manifest
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Governance, spiritueel en politiek. Geestelijk is 2 tier, lokale ' Bijeenkomst 'Provinciale' Oratorium
'. Politieke is 2 tier, lokale ' Graafschap 'Provinciale' parlement '.

Governance wordt geleverd door middel van gelijke verkozen (HIJ ZIJ) vertegenwoordiging.
Verkozen gelijke meerdere vertegenwoordigers van een commissie scheidingswand (Door vaardigheden)

verantwoordelijkheden. Leiderschap door 1 is Tirannie! Governance door gekozen commissie is eerlijk.

Een commissie heeft een gelijke vertegenwoordiging van HE & SHE. A Gathering heeft een
verkozen comité van 7 HE en 7 zij die vormen de ' Klan '. De Oratorium heeft een verkozen
comité van 7 HE en 7SHE die vormen de ' Orackle '. A Shire commissie heeft 2 verkozen (1 HE,
SHE 1) + Adviseurs die vormen een ' Raad '. Het parlement bestaat uit de verkozen 35 Hij en 35
SHE. Deze vervolgens verkozen elect 7 HE & 7 SHE om regering te vormen.

Governance moet Accountability. Governance maakt Regels en handhaaft deze regels. Regels
zijn gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en morele kracht. Handhavingsregels stelt Waarheid
handen uit de verplichte zinnen gebruikt revalidatie en de billijke compensatie tot de rechter te
geven!
Justitie! BASIC! menselijke behoefte. Justice is essentieel voor een gemeenschap te laten
functioneren en te overleven. Justitie moet 'Truth' vast te stellen en te verhelpen In Justitie. Justitie
begint met "U". Je moet 'gewoon' zijn. Het net is de basis van waaruit 'Justice' stijgt. Het net en het
ontvangen van Justitie is ideaal. De werkelijkheid is dat er onrechtvaardige mensen die te creëren In
Justitie. Ieder mens heeft een morele burgerlijke (openbaar) plicht om te verwijderen In Justitie.
Stam:

Provincie: Taal:
Afrikaanse
Afrika
Arabisch
Amazone Amazonia Spaans
Amerikaans

Amerika Amerikaans

Europese
Europa
Mongools Mongolië Mandarijn
Oceanische

7 is Divine, wat resulteert in: 7 Tribes,
7 Provinciën, vele Shire, op 7 talen,
vele dialecten. Alle provincies huis 3 +
1 Races (Rassen Integrity)

Oceanië

Duitse
en veel gemengde rassen.

Indonesisch

Persindian Persindia Hindi
Tribal gemeenschap wonen is de bewaarder Guardian manier. Doe met ons mee.

Om Governance gelden de 7 stammen vast te stellen 7Provinces:
Einde
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