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MAAHANMUUTTO
Heimot ~ maakunta ~ kreivikunta
7 heimoja 7 Pääkielemme ja monia murteita.
1GOD n suunnittelu Ihmiskunta sisältää halu siirtää. Kuten Ihmiskunta kehittynyt
muuttoliike kehittyi. Afrikkalaiset harhaili Persindia, Oseaniassa ja Mongoliassa.
Mongolit vaelsivat Amerikkaan, Amazonia ja Oseaniassa myöhemmin ratsain
Persindia, Afrikassa ja Europa. Eurooppalaiset purjehti kaikissa maakunnissa. Evolved
vaelsi Persindia ja purjehti ja lensi kaikkiin muihin maakunnat.

Syitä muuttoliikkeen: 1GOD n suunnittelu vaisto (parvi) .
Katastrofit jolloin elinympäristö ei siedettävä, ilmastonmuutos
jolloin elinympäristö unlivable.
Itsekkyys (Ruoho on vihreämpää jossain muualla)
ja väestönkasvu.
Ihmiskunta on kehittynyt tarpeeksi. Väestönkasvu riittää osoittamaan 7 Tribes muodostavat
7 maakunnat suunnittelemaa 1GOD! Vuodesta '0.1.1.1' (CG Kalender) kaikki muuttoliike (Pitkäaikainen
tai lyhytaikainen)
maakuntien välillä on tullut laittomia (Laittomat lähetetään takaisin) .
Huomautus ! Turvapaikan hakeminen ei ole hyväksyttävää niitä on käsiteltävä
laitonta n. Nämä ihmiset (Opportunisteiksi)

olisi pitänyt pysyä mistä he tulivat ja tehnyt eroa siellä, vaan
sitten käynnissä.
laittomia maahanmuuttajia ( Olen) palautetaan viipymättä maakunnassa he tulivat,
jolla on jotakin lapsille, että niillä on saattanut olla.
Laittomia maahanmuuttajia ei voida yhdistää, ne ovat aina lähetetään takaisin, ei poikkeusta. 'Im:
n', joka ei voi palauttaa joutuvat syytteeseen, NEITI R 7 .

'Im: n' lapset ovat adoptoitavaksi. Ihmiset tehtävänä on avustaa laittomien n
syytetään: NEITI R 7
muutto luokitellaan pitkäaikaiseen (Re-ratkaisu) tai lyhyen aikavälin
(matkustaa) .

Re-ratkaisun on mahdollista vain maakunnassa. Re-ratkaisu liikkuu välillä Shires. vapautus,
'Israelin' he voivat vain elää
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'Luvattu maa'. He eivät voi lähteä luvattuun maahan. Israelin ulkopuolella on Luvattu
maa välittömästi kuljetetaan luvattuun maahan. 1 Jumalan Toive !!!

Liikkuva välillä Keski-Englannin kreivikunnat . On säädöksiä, aikuisilla
on oltava työllisyyden määräpaikkaan Shire. Ennen kuin he voivat
liikkua. Työnantajan on järjestettävä klusterin asumiseen. Seniorit on
järjestettävä klusterin asuntojen määränpäähänsä Shire. Ennen kuin he
voivat liikkua.

Matkustaa on mahdollista vain maakunnassa.

Passit ovat vanhentuneita. Liike tai hallitusten käyttöön
Internetin, Videoneuvottelu kommunikoida muiden provinssit.

matkailu on kehittynyt uhka. Risteilyalukset purkaa
turisteja että parvi hyönteiset (Torakat) satamien ja
paikallisten elinympäristö. Ne häiritsevät paikallista
elämäntapaa, kasvattaa elinkustannuksia paikallisille.
Luo vuoret jätettä. Tämä viihde tyhjäkäynnillä hyvin pois
loppuu! Tämä koskee myös ilman, valmentaja, rautateitse
matkailua.

Kapitalismi muuttivat liiketoimintayksikön (Multi kansalaisen) . Tämä lopettaa! Monikansalliset
muunnetaan cron ( ei korvausta) !
Kapitalismi siirtyneet pääoma (Ulkomainen omistus) . Ulkomaalaisomistuksen osuus päättyy
ilman korvausta! Hallitus, joka sallii Ulkomaalaisomistuksen osuus korvataan ja syytteeseen,
'Kapina': NEITI / R 7 .

Kuten hupenevat ja väestönkasvu maakunnat valmistautua seuraavaan Migration (kuhina)
, " Avaruus "! Ihmiskunnan kohtalo:
Avaruustutkimus (SX) , Kolonisaatio ja tulossa hoitajaksi fyysisen maailmankaikkeuden. Huomautus!
Jokaisessa maakunnassa parvia independantly, CG Space Law I & II sovelletaan.

pää
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