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Indhold

1 GUD tror på Stammer. 1
GUDDen langsigtede vision
for menneskeheden var altid
den af 7 stammer, der talte 7

hovedsprog og mange
dialekter. At leve i harmoni
med habitatet!Globalisering
ødelægger denne vision, der
gør den Anti 1 GUD. 7
stammer er 1 GUD
mennesker, der bor i 7
provinser!
1 GUD skabte mennesker til
at være sociale og søgte
andres selskab. HAN, hun
søger hinanden for at parre
sig, formere sig, ledsage,
dele og stifte familie. En ny
familie socialiserer sig med
deres egen udvidede
familie og med andre:
samfundsliv.

Nabo
samfund
slutte sig til at blive

en stamme!
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1 GUD ''7 Stammer'' har
brug for styring, 7 provinser.
Politisk regeringsførelse

består af provinsielle

(Provins) og lokale
(Shire) regering.

Enkel ledelse er tyranni. Ledelse efter udvalg er retfærdig. Et udvalg
(Parlament) vælges af flere kandidater i en 1St. forbi den posthemmelige
afstemning. 7 provinser var 7 stammer bor i mange Shires.

Shire er flersproget; var
familier bor og beder; var
børn opvokset og legede;
levede mennesker i harmoni med habitatet; hvor lokale
traditioner holdes i live; var minder er akkumuleret;
hvor hjertet er.Hjem !
EN Shire tilskynder til etablering af 'Kron'' (Community
Run Owned non-profit-virksomhed). 'Shire' opmuntrer
konvertering af privat og statligt ejerskab til
samfundsejerskab.Kron erstatter, kommunisme
(Statsejet) og kapitalisme (privat ejerskab). Anti
1 GUD profiterende chefer og statsteknokrater. De

erstattes med arbejderejet, arbejdsledelse (CROn, D-mC) enheder.
Etablere og støtte dit samfund CROn!CROn og Community strækker sig
efter stjernerne (Rumforskning, kolonisering), vores skæbne !!!
1 GUD valgte menneskeheden til at blive depotmand for
det fysiske univers. 1GUD vil have mennesker til at
formere sig, kolonisere rummet og blive vogtere af det
fysiske univers. Universets værgemål leverer vejledning og
lov til udforskning af rummet.
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