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MIGRASI
suku ~ Propinsi ~ shire
7 suku dengan 7 bahasa utama & banyak dialek.
1GOD ini desain untuk Manusia termasuk dorongan untuk bermigrasi. Sebagai Manusia
berevolusi migrasi berkembang. Afrika mengembara ke Persindia, Oceania dan Mongolia.
Mongolia mengembara ke Amerika, Amazonia dan Oceania kemudian di punggung kuda untuk
Persindia, Afrika dan Europa. Eropa berlayar ke semua Provinsi. The Evolved berjalan ke
Persindia dan berlayar dan terbang ke semua provinsi lainnya.

Alasan untuk migrasi manusia: 1GOD ini desain naluri (kawanan) .
Bencana membuat Habitat tidak layak huni, perubahan iklim
membuat Habitat yang dijalani.

Egoisme (Rumput lebih hijau di tempat lain)
dan pertumbuhan penduduk.

Manusia telah berkembang cukup. Pertumbuhan penduduk yang cukup untuk menetapkan 7 Suku
mengarang 7 Provinsi seperti yang dibayangkan oleh 1GOD! Pada '0.1.1.1' (CG Kalender) semua migrasi (Jangka
panjang atau jangka pendek)

antara Provinsi telah menjadi ilegal (Ilegal dikirim kembali) .
Catatan ! Suaka mencari tidak dapat diterima mereka harus diperlakukan
sebagai yang ilegal. Orang-orang ini (Oportunis)

harus tinggal dari mana mereka berasal dan membuat
perbedaan di sana, ketimbang berjalan.
migran ilegal ( Saya m) dikembalikan tanpa penundaan untuk provinsi mereka datang dari yang
mencakup setiap anak bahwa mereka mungkin memiliki.

migran ilegal tidak dapat diintegrasikan, mereka selalu dikirim kembali, tidak ada pembebasan. 'Im'
yang tidak dapat dikembalikan dituntut, NONA R7 .
anak-anak 'Im' yang disiapkan untuk diadopsi. Orang bertanggung jawab untuk membantu
ini ilegal dituntut: NONA R7
Migrasi diklasifikasikan sebagai jangka panjang (Re-settlement) atau jangka pendek
(perjalanan) .

Re-pemukiman hanya mungkin dalam Provinsi a. Re-pemukiman bergerak antara
Shire. Pembebasan, 'Israel' mereka hanya bisa hidup di
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'Promised Land'. Mereka tidak bisa meninggalkan Tanah Perjanjian. Israel ditemukan di
luar Tanah Perjanjian segera dibawa ke Tanah yang Dijanjikan. 1 TUHAN 's Ingin !!!

Bergerak antara Shires . Ada peraturan, orang dewasa harus
memiliki pekerjaan di tempat tujuan Shire. Sebelum mereka bisa
bergerak. Majikan harus mengatur perumahan cluster. Usia harus
mengatur perumahan klaster di tempat tujuan Shire. Sebelum
mereka bisa bergerak.

Perjalanan hanya mungkin dalam Provinsi a.
Paspor yang usang. Bisnis atau penggunaan internet Pemerintahan,
Video conferencing untuk berkomunikasi dengan Provinsi lainnya.

Pariwisata telah berkembang menjadi sebuah ancaman. kapal
pesiar membongkar turis yang berkerumun seperti serangga (Kecoa)
lebih port dan habitat lokal. Mereka mengganggu gaya hidup
lokal, menaikkan biaya hidup bagi penduduk setempat. Buat
pegunungan limbah. Ini hiburan idle kaya Berakhir! Ini juga
berlaku untuk udara, pelatih, pariwisata kereta api.

Kapitalisme mulai bermigrasi bisnis entitas (Multi nasional) . Ini Berakhir! Perusahaan
multinasional dikonversi ke cron ( tidak ada kompensasi) !
bermigrasi modal kapitalisme (Kepemilikan asing) . kepemilikan asing Berakhir tanpa
kompensasi! Pemerintah yang memungkinkan kepemilikan asing diganti dan dituntut untuk,
'Pengkhianatan': NONA / R7 .
Sebagai sumber berkurang dan populasi meningkatkan Provinsi mempersiapkan Migrasi
berikutnya (Berkerumun) , ' RUANG'! Umat manusia Takdir:

Space-Eksplorasi (SX) , Kolonisasi dan menjadi penjaga alam semesta fisik. Catatan! Setiap
kawanan Provinsi independantly, CG Angkasa Hukum I & II berlaku.

Akhir
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