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MIGRAÇÃO
tribes ~ Província ~ Condado
7 tribos com 7 principais línguas e muitos dialetos.

1GOD de projeto para a humanidade inclui o desejo de migrar. Como Humanidade
evoluiu migração evoluiu. Africanos vagou Persindia, Oceania e Mongólia. Mongóis
vagou para a América, Amazônia e Oceania depois a cavalo para Persindia, África e
Europa. Os europeus navegaram para todas as províncias. O Evolved vagou Persindia
e navegou e voou para todas as outras Províncias.

Razões para migração humana: 1GOD de instinto de design (enxame) .
Desastres fazer a Habitat não habitáveis, as alterações climáticas
fazem o Habitat inabitável.

Egoísmo (A grama é mais verde em outro lugar)
e crescimento da população.

A humanidade evoluiu bastante. O crescimento da população é suficiente para estabelecer 7 tribos
que compõem 7 Províncias como previsto 1GOD! A partir de '0.1.1.1' (CG Kalender) todas as
migrações (A longo prazo ou de curto prazo)

entre províncias tornou-se ilegal (Ilegais são enviados de volta) .
Nota ! Requerentes de asilo não é aceitável que eles devem ser tratados
como é ilegal. Essas pessoas (oportunistas)

deveria ter ficado de onde vieram e fez a diferença lá, em vez
de correr.
migrantes ilegais ( Eu estou) são devolvidos sem demora para a província de onde vieram,
que inclui todas as crianças que eles possam ter tido.
imigrantes ilegais não podem ser integrados, eles são sempre enviadas de volta, nenhuma isenção. 'Im de'
que não podem ser devolvidos são processados, SENHORA R7 .

Infantil Im 'são colocados para adoção. As pessoas responsáveis por ajudar de ilegais são
processados: SENHORA R7
Migração é classificado como de longo prazo (Re-assentamento) ou a curto prazo

(viagem) .

Re-assentamento só é possível dentro de uma província. Re-assentamento está se movendo
entre Shires. Isenção, 'Israel' eles só podem viver na
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'Terra prometida'. Eles não podem deixar a Terra Prometida. Israelense encontrado fora da
Terra Prometida são imediatamente transportados para a Terra Prometida. 1 DEUS 's desejo !!!

em movimento entre Shires . Existem regulamentos, os adultos têm de
ter um emprego ao seu destino Shire. Antes que eles possam se mover.
O empregador tem de organizar habitação cluster. Idosos têm para
organizar habitação conjunto ao seu destino Shire. Antes que eles
possam se mover.

Viagem só é possível dentro de uma província.

Os passaportes são obsoletos. Negócios ou uso Governo Internet,
Vídeo-conferência para se comunicar com outras Províncias.

Turismo tornou-se uma ameaça. Os navios de cruzeiro
descarregar turistas que pululam como insetos (baratas) sobre
portos e habitat local. Eles perturbar estilo de vida local,
elevar o custo de vida para os habitantes locais. Criar
montanhas de lixo. Este entretenimento do idle bem fora
acaba! Isto também se aplica ao ar, treinador, turismo
ferroviário.

O capitalismo começaram a migrar negócio entidade de (Multi do nacional) . Isso acaba! Multinacionais
são convertidos em cron ( nenhuma compensação) !

de capital migraram capitalismo (Propriedade estrangeira) . A propriedade estrangeira Termina sem
compensação! Governo que permite a propriedade estrangeira é substituído e processado por:
'Traição': SENHORA / R7 .

Como os recursos diminuem e população aumenta Províncias preparar para a próxima
migração (Enxame) , ' ESPAÇO'! O destino da humanidade:

Exploração espacial (SX) , Colonização e tornar-se guardião do universo físico. Nota! Cada
província enxames de forma independente, CG Espaço Lei I & II aplicar.

Fim
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