1GOD 1FAITH 1Church Всесвіт Custodian Guardians

Мови, діалекти!

1 GOD вірить в " Tribes ». 1 GOD любить безперервність, варіацію, унікальну. 1
GOD виступає проти globilization, виступає проти глобального мови. Людству
був притягнутий до відповідальності: Старовинний, Вавилонська вежа !
В даний час, Вежі-близнюки в Нью-Йорку !

1 БОГ s довгострокове бачення для людства. Завжди було те, що 7

племена з 7 Основні мови і багато діалекти. Глобалізація руйнує це бачення,
що робить глобалізацію Анти 1 GOD.
7 Божественно ,

плем'я:

область:

Мова:

в результаті чого:

Африканський

Африка

Arabian Іспанська

7 Племена, 7

амазонський

Амазонія

Американський

провінцій, багато

Американський

Америка

Німецький

Шир-х,

Європейський

Європа

Мандарин

7 Мови, багато
діалекти.

монгольської

Монголія

Індонезійська

полінезіец

Океанія

Хінді

Persindian

Persindia

ширше Діалект
A ' графство ' багатомовний і традиційний. графство використовує 2 мови в його
управлінні та освіті. провінційний (Перший) і місцевий (2 й)

говір , Діалект будь-який інший мову, то провінційна мова.
графство говір вибирається за допомогою мови 1 вулиця Поселенці в цьому районі. Там, де
1 вулиця Поселенці мова є таким же, як провінційна

(Основний) мова. 2 і 3 найбільш розмовних мов (Не основна мова) перейти в
референдум Шир.
кожен ' графство ' несе відповідальність за навчання і використання основного мови і
місцевих діалектів. всі " ширше » комунікації повинні бути багатомовним. Діалект є Шир
спадщини, який розвивається в традиції Шир. говір (Традиція) є продовження між
минулим, сьогоденням і майбутніми поколіннями.
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A ' графство ' має назву діалекту: діалект «Wiesngau» є «Bayrisch»
(Баварський) , Основна мова Deutsch (На німецькій мові) ,

1.3.7. графство день вшанування ( NATM)
День Shire також зазначає місцевий
діалект!

збір
ВІН і ВОНА на Funday присутнім на зборах і дотримуватися теми дня задоволення. Програма
зберігає місцеві традиції живі: говір, плаття, напої, їжа, музика, танці, звичаї ..

1 GOD любить безперервність, варіацію, унікальність в сказаному слові.

У письмовому повідомленні. У візуальної комунікації.
будь ласка 1 GOD використовувати 7 основних мов і багато діалекти.

Родова громада живий шлях Зберігача Зберігач. Приєднайся до нас.
кінець
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