1FAITH Batas-donor Manifest

S Tarta G athering
1God 1FAITH 1CHURCH Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

The Gathering ay isang relihiyosong sosyal na nagagamit sa kasundo mga tao.
Tagasuporta makahanap ng 7 tao o higit pa, kumuha ng sama-sama iyon ay isang ' Nag-iipon '. Ang isang ika-1
Gathering ay maaaring gaganapin sa bahay. Alternatibo ay isang SMEC, PHeC o lungsod. The Gathering elects
Elders na bumuo ng isang komite na tinatawag na 'Klan'. Sa ika-1 ng Lumilikom ng lahat ng naroroon magpasya
upang i-hold ang isang Gathering araw-Fun-araw. Sa isang pangalan para sa Gathering at kailan upang i-hold ang
susunod na committee meet.

Supporters (pumapasok) na hinirang sa isang lihim na-balota 1 Elder (Minimum) hanggang sa isang maximum ng 7
HE & 7 SHE (7_7 panuntunan) ng isang kabuuang 14 mga Nakatatanda. Ang anumang para kasalukuyang
maaaring maghirang, hangga't sila ay matugunan pangangailangan. Ipinag-uutos na mga kinakailangan upang
maging isang Elder: Edad 28-70, maging isang magulang, walang kriminal na rekord. Pisikal at itak magagawang
upang gawin ang mga tungkulin ng isang Committee miyembro. Walang sekswal na kapansanan (Child molester,
parehong kasarian o nalilito kasarian) .

Tandaan! Sekswal na kapansanan ay isang banta sa mga bata.
7_7 Rule (Pantay na representasyon ng HE & SHE) sumasaklaw sa lahat ng mga komiteng UCG. Komite ay
binubuo ng 1 (Hindi kumpleto) hanggang 14 (Kumpleto) . Isang hindi kumpletong committee ay maaaring binubuo
ng anumang kumbinasyon ng SIYA & siya ngunit hindi hihigit sa 7 HE o 7 SHE. E g. 8 HE & 6 SHE ang mali
doon ay maaaring maging hindi hihigit sa 7 HE. Ang isang kumpletong committee ay binubuo ng 7Ang & 7SHE.
Ang isang kumpletong committee ay ang layunin. 1 inihalal ay upang gawin ang lahat ng mga tungkulin. 14
inihalal na maaaring ibahagi ang workload pantay-pantay.

Klan mga tungkulin:
Ayusin ang: Lumilikom ng venue (Hall, seguridad) , Transportasyon para sa mga may sakit,
kapansanan, matatanda ...

isapubliko ang: pagtitipon (Kapag, kung saan at direksyon) , Media-release at mensahe ng,
1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga
Programa: Maligayang pagdating, outline, itala ang bawa't isa, panalangin, pagbabasa, talakayan at
fund-pagpapalaki. Tiyakin pangunahing wika, mga lokal na Dialect & Tradisyon ay
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itinaguyod ...
I-hold: Gulo, halalan, induction ng bagong-Miyerkules at bagong-ipinanganak. Magluksa mga kung sino ang
natapos na buhay.
Pagtutustos ng pagkain: seating, mga inumin (Non-alcoholic) , Pagkain, musika, sayawan, entertainment,
at linisin ang ...

Committee: Meeting. Protektahan ang unfairly attacked, mahina, nangangailangan at disadvantaged.

Up-keep: Shun-list at mga kampanya, maghanda na pang-edukasyon na materyal para sa mga paaralan,
magtatag ng hindi-para-profit na organisasyon ( cron) ...

Manatiling nakikipag-ugnay: Sa Shire Council. Tagapag-ingat Guardian nakatayo para sa halalan sa
komersyal, pampulitika, panlipunan, ... komite, mga posisyon, ...
Ang Klan na may suporta ng mga Supporters absorb lahat ng lokal na kapaligiran, non-profit, non-marahas
at panlipunan-katarungan sanhi at patakbuhin ang mga ito. The Gathering ay bukas araw 'Fun-Day' mula sa
1 oras matapos Pagsikat ng araw hanggang sa 1 oras bago Sunset. A Gathering nakikilahok sa N-At-m (New-Age
time-management) Funday tema (Pagdiriwang, salaysay ng kasaysayan, shames) . Pagtitipon suportahan
ang mga lokal na cuisine, kultura, dialect, tradisyon.

meeting tuntunin ng magandang asal
Tagasuporta bisitahin ang isang Gathering & hikayatin ang iba na bisitahin ang isang pagtitipon.
Nanalangin sila at pagsamba, makihalubilo, pag-usapan, makipag-chat, kumain (Walang junk food) At uminom
ng (non-alcoholic), kumanta at sumayaw, tumawa, maglaro at ilagay sa armonya ... Ito ay ang iyong
Gathering-enjoy at gawin itong trabaho!

Aktibong paglahok ay humantong sa mga karanasan. Karanasan ay mahalaga; gusto naming
ibahagi ito sa iba. Gusto naming talakayin ang aming mga karanasan sa iba. Ito ay nagdaragdag
ang aming relasyon sa iba. Tumaas na magandang relasyon isalin sa kaligayahan.

Upang gawin ang mga karanasan sa trabaho doon ay kailangang maging iba't-ibang. Mga Paksa sakop
ay maaaring masakop Gathering gawain, ang Batas-donor Manipesto, Shun-list, kaalaman,
kasalukuyang-balita, libangan, interes, mga lokal at panlalawigang pamahalaan. Huwag kang mahiya!

Discussion-Etiquette: Makinig malapit nang walang interrupting isang speaker. Sagot passionately
nang hindi nagiging kasuklam-suklam, bastos o agresibo.
Human relasyon ay umaasa sa mga simbuyo ng damdamin, kompromiso at tolerance. Upang palaganapin ang
isang sitwasyon; sumasang-ayon sa hindi sumasang-ayon.
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Sa lahat ng mga Pagtitipon, Supporters, mga bisita, mga Nakatatanda & miyembrong naka-address bilang
tagapag-ingat-guardian (1st pangalan) ang lahat ay pantay-pantay. Nakatatanda

Mga Miyembro ay mga lider na may honorary pamagat. Mga pamagat na ito ay ginagamit lamang sa labas
ng Gathering sa publiko o sa mga komite.

1G OD nagmamahal G atherings
Sa Klan ni 2 nd meet Tagapag-ingat-Zenturion (1HE & 1SHE) ay inihalal. Ang kanilang
Truth-pahayag ay nakuha at kasapi ng 1Church, Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga ay
nai-post. Ang isang bagong Gathering ay nakalista sa web-site.

ang pagtitipon ay maaari na ngayong gamitin ang lahat ng bagay na magagamit sa website. Gathering ay
maaari ring taasan ang mga pondo (Walang kredito) 90% paglagi sa Gathering 10% ay ipapasa sa Universe
Tagapag-ingat tagapag-alaga administrasyon.

Tagapag-ingat-Zenturion ang mga inihalal na lider na kumakatawan sa mga Gathering sa mga lokal na
komunidad at mga lokal na pamahalaan. Ang mga lider ay dagasa tungkol sa 1 DIYOS & 1 PANANAMPALATAYA.
Sila ay humantong sa pamamagitan ng walang takot etikal at propesyonal na mga halimbawa ipakita
kapakumbabaan, determinasyon, disiplina at pagtitiyaga. Ang kanilang mga pangunahing gawain ay upang
makipag-usap at i-promote ang isang ibinahaging pag-unawa sa UCG layunin sa pamamagitan ng pagbuo at
pagpapatupad ng malakas na estratehiya (Na may Klan) para sa paglipat ng mga Gathering sa direksyon ng
kanilang mga shared paningin. Layuning may isang oras-line ay nakatakda. Ang mga ito ay nakatuon sa ang
kalakip na layunin ng UCG pagkalat ng

1GOD ' s pinakabagong Mensahe, ang ' Batas-donor Manifest '. application nito at proteksyon nito.

Indibidwal na mga miyembro ng Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga, hindi maaaring tanggapin honorary
award, premyo o pamagat. Hindi nila maaaring inihalal o hinirang sa anumang uri ng Government. Kung
tatanungin sila ay maaaring magbigay sa walang ganti payuhan. Kung naging bahagi sila ng Gobyerno sila ay
maluwag ang kanilang mga kasapi ng UCG & hindi maaaring mabawi ang mga ito.

Tandaan! Ito ay hindi nalalapat sa mga Nakatatanda o tagasuporta. Maaari silang tanggapin ang honorary
award, premyo o pamagat. Maaari silang ma-inihalal o hinirang sa anumang uri ng Gobyerno o Committee.

Ang isang inihalal
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Truth Statement
Oh Magnificent lahat ng mga makapangyarihang 1 & lamang 1GOD . Sino ang parehong SIYA & siya. Creator sa
mga pinakamagagandang Uniberso. saksi:

Ang iyong pinaka abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1st pangalan) . Inihalal
Tagapag-ingat-Zenturion Mula sa Mga Matanda ng (Pangalan) Gathering.

Truthfully estado:
Iyon ay dapat kong tulungan 1GOD, ang mga tagasuporta ng 1FAITH, ang Universe Tagapag-ingat
tagapag-alaga at ang mga lokal na komunidad.
Na ako ay hindi o hinihikayat ng isang tao upang patayin, panggagahasa, labis na pagpapahirap o batamang-istorbo, ni protektado sinuman na ginawa. Protektahan ang integridad ng 1GOD'S pinakabagong mensahe
ang Batas-donor Manifest.

Bilang Tagapag-ingat Zenturion ang 7 mga pag-uugali 'ay ang aking gabay:

Hindi gaganti karahasan na may violenc
Pagmasdan gayon ay upang maging ng kamalayan ng mga anti-social at anti-tirahan pag-uugali Protest kawalan
ng katarungan, amorality, & environmental-vandalism Lutasin tunggalian sa pamamagitan ng pagtatasa, pakikinig
at talakayan maghalubilo, maging pamilyar ang aking sarili sa lahat ng iba't-ibang grupo sa aming komunidad

Magsalita para sa kung ano ang tama
Stand up para sa hindi makatarungang tinutuligsa, disadvantaged, mahina at nangangailangan Para sa
Glory of 1GOD & ang Mabuting ng Sangkatauhan

Nawa'y 1GOD maging ang aking Saksi & Judge

Lumalapastangan sa isang 'Truth-Pahayag' ay humantong sa pagkansela ng kasapi
Banning mula sa lahat ng mga Pagtitipon. Shunning sa pamamagitan tagasuporta. Kung lumalapastangan ay ng
isang kriminal na likas na katangian ng pag-uusig ay aabisuhan.

Tandaan! Indibidwal na mga miyembro ng Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga, hindi maaaring tanggapin
honorary award, premyo o pamagat. Hindi nila maaaring inihalal o hinirang sa anumang uri ng Government.
Kung tatanungin sila ay maaaring magbigay sa walang ganti payuhan. Kung naging bahagi sila ng Gobyerno
sila ay maluwag ang kanilang mga kasapi ng UCG & hindi maaaring mabawi ang mga ito.
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pagiging kasapi application
pinakabagong mensahe 1 DIYOS ni ang Batas-donor Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

Ito Ang pagsapi Application ay ginagamit upang
i-notify UCG & makakuha ng nakarehistro bilang
isang Gathering ng

1GOD 1FAITH 1Church Universe
Tagapag-ingat tagapag-alaga

Ito rin ay gumagawa ng mga naka-itemize
Tagapag-ingat Zenturions miyembro ng
Uniberso Tagapag-ingat tagapag-alaga.

Sa puwang ay isulat ang unang pangalan ng
mga ' Elders ' na inihalal
Tagapag-ingat-Zenturions & narinig ang ' Truth
Statement '.

1 st pangalan ng ( HE) C. Zenturion: 1 st pangalan
ng ( SHE) C. Zenturion:
Kami ay natukoy sa itaas na Nakatatanda at Tagapag-ingat-Zenturion ay sumunod sa Membership
Panuntunan: Nawa'y 1GOD maging ang aming mga Saksi & Judge

CG Kalender N-At-m

Petsa:

pagiging kasapi maaaring bawiin kung sa paglabag ng mga Batas-donor Manifest. Anumang
paglabag ay investigated at dealt sa.
1GOD ay ang aming Maniwala ka!

1FAITH ay ang aming moral na lakas!
Ang Batas-donor Manifest ay ang aming gabay!

Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga ay ating Simbahan!
End.
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