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Migrācija
Tribes ~ province ~ grāfiste
7 Tribes ar 7 galvenās valodas un daudzi dialekti.

1GOD s dizains Cilvēces ietver vēlmi migrēt. Kā Cilvēce attīstījās migrācija attīstījies. Afrikāņi
iemaldījies Persindia, Okeānijā un Mongolijā. Mongoļi gāja uz Ameriku, Amazones un
Okeānijā vēlāk uz zirga, lai Persindia, Āfrikā un Europa. Eiropieši kuģoja uz visām
provincēm. Izdalījusies iemaldījies Persindia braucām un aizlidoja uz visām citām
provincēm.

Iemesli cilvēku migrāciju: 1GOD s dizains instinkts (Bars) .
Katastrofas padarīt Habitat nav apdzīvojams, klimata pārmaiņas
padarīt Habitat unlivable.
patmīlība (Zāle ir zaļāka citur)
un iedzīvotāju skaita pieaugums.

Cilvēce ir attīstījusies pietiekami. Iedzīvotāju skaita pieaugums ir pietiekams, lai
izveidotu 7 ciltis veido 7 provincēs, kā paredzēts 1GOD! No "0.1.1.1" (CG Kalender) visi
migrācija (Ilgtermiņa vai īstermiņa)
starp provincēm ir kļuvis nelikumīgs (Illegals tiek nosūtīti atpakaļ) .
Piezīme ! Patvēruma meklētājiem nav pieņemams tie ir uzskatāmi par
nelikumīgu gados. Šie cilvēki (oportūnisti)

vajadzēja palikt, no kurienes tie nāk, un ir atšķirība tur, nevis pēc
tam darbojas.
Nelegālie migranti ( ES esmu) tiek atgriezti nekavējoties provincē viņi ieradās, kas
ietver jebkādus bērniem, ka tie varētu būt bijusi.
Nelegālie migranti nevar integrēt, tie vienmēr tiek sūtīti atpakaļ, nav izņēmums. "Im s ',
kas nevar tikt atgriezta tiek sodīti, JAUNKUNDZE R7 .
"IP" bērni ir safasēti pieņemšanai. Cilvēki, kas atbildīgas par palīdzību nelikumīgu 's
tiek sodīti: JAUNKUNDZE R7

migrācija tiek klasificēts kā ilgtermiņā (Re-norēķinu) vai īstermiņa
(Ceļojumu) .

Re-apmetne ir iespējama tikai tad, provincē. Re-norēķins virzās starp Shires. atbrīvojums,
"Izraēlas", viņi var tikai dzīvot
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'Apsolītā zeme'. Viņi nevar atstāt Apsolīto zemi. Izraēlas Atrasta ārpus Apsolīto zemi
nekavējoties transportē uz Apsolīto zemi. 1 Dievs 's Vēlmju !!!

kustīgs starp novadi . Ir noteikumi, pieaugušajiem ir jābūt
nodarbinātības savu galamērķi Shire. Pirms viņi var pārvietoties.
Darba devējam ir jāorganizē kopu mājokli. Seniori ir organizēt
klastera mājokli savu galamērķi Shire. Pirms viņi var pārvietoties.

ceļot ir iespējama tikai tad, provincē.
Pases ir novecojis. Bizness vai valdība izmanto internetā,
video konferences, lai sazinātos ar citās provincēs.

tūrisms ir izveidojušies draudi. Kruīza kuģi izkraut
tūristus ka bars līdzīgi kukaiņi (prusaku) vairāk nekā
ostas un vietējā vidē. Tie traucē vietējo dzīvesveidu,
piebraukt dzīvojošos izmaksas vietējiem. Izveidot
kalniem atkritumiem. Šī izklaides no tukšgaitas labi off
galiem! Tas attiecas arī uz gaisa, treneris, dzelzceļa
tūrismu.

Kapitālisms sāka migrēt biznesa subjekta (vairāku valstu s) . Tas beidzas! Daudznacionālie
tiek pārvērsti Cron ( nē kompensācija) !
Kapitālisms pārvietoti kapitāls (Ārvalstu īpašumtiesības) . Ārvalstu īpašumtiesības Beidzas bez
atlīdzības! Valdība, kas ļauj ārvalstu īpašumtiesībām aizstāj un kriminālvajāšana par,
"nodevību": JAUNKUNDZE / R7 .

Tā kā resursi samazināsies un iedzīvotāju skaita pieaugumu provinces sagatavotos nākamajai
migrācijas (Swarming) " SPACE "! Cilvēces liktenis:

Kosmosa izpēte (SX) , Kolonizācija un kļūstot glabātājs fizisko visumu. Piezīme! Katrā
provincē baros patstāvīgi, CG Space Law I & II pieteikties.

beigas
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