1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar

GÖÇ
Kabileler ~ il ~ yönetim bölgesi
7 ile Kabileler 7 Ana dilleri ve birçok lehçeleri.
1GOD en İnsanlığın tasarım göç etme ihtiyacı bulunmaktadır. İnsanoğlu geliştikçe göç
gelişti. Afrikalılar Persindia, Okyanusya ve Moğolistan gezindi. Moğollar Persindia,
Afrika ve Europa at sırtında sonra Amerika, Amazon ve Okyanusya dolaştım.
Avrupalılar bütün İller kalkmıştı. Evolved Persindia gezindi ve kalkmıştı ve diğer tüm
İlleri uçtu.

insan göç nedenleri: 1GOD en tasarım içgüdüsü (Sürüsü) .
Felaketler iklim değişikliği Habitat unlivable yapmak, Habitat
yaşanabilir değil olun.
Bencillik (Çim başka bir yerde daha yeşil)
ve nüfus artışı.
İnsanlık yeterince gelişmiştir. öngördüğü şekilde Nüfus artışı 7 İLLER oluşturan 7
Tribes kurmak için yeterlidir 1GOD! '0.1.1.1' itibariyle (CG Kalender) tüm taşıma (Uzun
vadeli veya kısa vadeli)
İl arasında yasadışı hale geldi (Yasadışı geri gönderilir) .
Not ! Sığınma arayan yasadışı yıllardan olarak tedavi edilecek olan kabul
edilebilir değildir. Bu insanlar (Oportünistler)

Geldikleri ve ziyade çalışan, orada bir fark yarattı yerden kalmış
olmalıdır.
Kaçak göçmenler ( Ben) onlar geldi ilin gecikmeden iade edilir oldukları olabilecek
çocukları kapsar.
Kaçak göçmenler, hep geri gönderilir, hiçbir muafiyet entegre edilemez. yargılanana
iade edilemez 'Im en' MS R7, .
'Im'in' çocuk evlatlık konur. yasadışı yardım sorumlu insanlar dava açılıyor: MS
R7,
Göç uzun vadeli olarak sınıflandırılır (Yeniden yerleşme) ya da kısa süreli
(seyahat) .

Yeniden yerleşim Bir İl dahilinde mümkündür. Yeniden yerleşim sancaklardaki arasında
hareket ediyor. Muafiyet, onlar sadece yaşayabiliriz 'İsrail'
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'Vaat edilmiş topraklar'. Onlar Vadedilmiş Topraklar terk edemez. Vaat edilen topraklar
dışında bulunan İsrail derhal vaat edilen topraklar taşınır. 1 TANRI 'nın İstek !!!

Hareketli arasında Shires . düzenlemeler vardır, yetişkinler
hedeflerine Shire de istihdam olması gerekir. onlar taşıyabilirsiniz
önce. İşveren küme konut düzenlemek zorundadır. Büyükler
hedeflerine Shire de küme konut organize etmek gerekir. onlar
taşıyabilirsiniz önce.

Seyahat Bir İl dahilinde mümkündür.
Pasaportlar hükümsüzdür. İş veya Hükümet kullanımı İnternet,
Video konferans diğer İlleri ile iletişim kurmak için.

turizm bir tehdit haline geldi. Cruise gemileri böcekler gibi
sürüsü turist boşaltmak (Hamamböceği) bağlantı noktaları
ve yerel yaşam boyunca. Bunlar, yerel yaşam tarzı
bozmaya halk için yaşayan maliyetlerini artırırken. atık
dağları oluşturun. Sona kapalı kuyu boşta bu eğlence! Bu
aynı zamanda hava, koç, demiryolu turizm için de
geçerlidir.

Kapitalizm iş için, taraf göç başladı (Çoklu milli takımından) . Bu bitiyor! Çokuluslular
dönüştürülür cron ( Hiçbir tazminat) !
Kapitalizm göç sermaye (yabancı mülkiyet) . Yabancı mülkiyet tazminat ödemeden
bitiyor! Yabancı sahipliğini verir Hükümet değiştirilmesi ve 'ihanetten' için dava edilir: MS
/ R7, .
kaynaklarının tükenmesi ve nüfus arttıkça İller sonraki Göç hazırlanmak (Kaynaşma) ' UZAY
'! İnsanoğlu Kader:
Uzay araştırması (SX) , Kolonizasyon ve fiziksel evrenin bekçi haline. Not! İndependantly
Her İl sürüleri, CG Uzay Hukuku I & II geçerlidir.
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