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Stambeam
Eltse persoan fertsjinnet te wêzen diel fan in famylje.

• Minsken fan 'e Law-Ferhat Manifest
Foar bewarder Guardian binne der 7 soarten fan minsken: Unbeliever >

supporters > Elders > C-Zenturion > C-Praytorian > Apprentice CG Proclaimer > CG
Proclaimer
Unbeliever > bewarder Guardian (CG) ynspanne om te moedigjen dizze ferlerne
minsken te omearmje 1 GOD 1 FAITH 1 Tsjerke Universe bewarder Guardians. CG
brûke de 'Challenge Gebed!

1 GOD wachtet fan dy te hearren!

ÿÿ

ÿÿ ÿÿ

Challenge Prayer
Dear 1 GOD, Skepper fan de moaiste Universe Jo meast humble trou
bewarder Guardian (1 st namme) freget help by it omsette fan it
ûnwittend unbeliever Help de unbeliever krije de 1 FAITH
Tige tank 's jo foar dizze erfaring fan it behelle te wurden yn in útdaging ik
ynspanne om mear útdagings Foar de Glorie 1 GOD & de Goede fan humankind

Dit gebed wurdt brûkt as konfrontearre mei in ûnwittend unbeliever!

Bewarder Guardian noegje unbeliever oer om har op in Gathering!
Gasten binne makke dizze oanbiedingen: wês in 'Supporter' en
begjinne in Gathering.

Of Wurde in 'Frijwilligers' en fersprate ús Berjocht.
Of Meitsje in skinking.
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Middels wurde brûkt om te ferkundigjen en útfiere ús 'Vision' en ús 'Mission'.
Of Wachtsje, foar Evil, profiteering, de fersmoarging, fordylgjen Jo en minsken dy't
binne tichtby.

1000 's fan jierren komme ta in ein!

WÊS GOED Straffe (koai) Kwea!
supporters > visitors: De 3e Gearkomsten fan in moanne ferwolkommet de besikers dy't
pân te wêzen Supporter. Supporters binne rjochte as bewarder Guardian (1st namme) . Se
kinne no nominearje en stim.

supporters > bewarder Guardian (CG) . CG kiest in kommisje
(Klan) fan 14 Elders (7 HE, 7 SHE) maksimum te rinne de Gathering.
CG s (Attending) reelect (On Fun Dei fan Wike 2 Mercury moanne by harren lokale Gathering) yn
in geheim-stimbriefke minimaal 1 Elder (Foar 1 year) oant in maksimum fan 14 Elders (7_7
regel fan tapassing) . In nije Gathering kin kieze Elders eltse Fun Day dy't tsjinje oant de
folgjende term ferkiezings. Tink der om! Any CG oanwêzich kin nominearje ...

CG sykje, dan krije en tapasse kennis troch, 'Learn & Teach'. Fan opfetting nei
kremaasje. Se Denim UCG webside foar de lêste ynfo en oanmoedigje oaren om dat
te dwaan. Se stypje mienskip 'Free Underwiis' en fersette elitêr ûnderwiis. Se foarby
Life ûnderfiningen fia Knowledge kontinuïteit.

CG stimme yn alle regear ferkiezings. Se stypje 'Klan' ûnderskreaun kandidaten. Se
stypje en wurde aktyf belutsen by de lokale mienskip. Se meidwaan organisaasjes (Commercial,
Community, Educational, Leisure, Trade, politike, Professionele, ..) nominate nei alle
beskikbere kommisjes. Sa kinne se ynfloed op harren operaasje, bring har yn de line fan
de 'Wet Ferhat Manifest'.

CG help fêst mienskip run, eigendom, net-foar-profit (Cron)
organisaasjes. Se brûke, rinne en publicize se.
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Foar CG de Gearkomste is net allinnich in religieuze krije elkoar mar ek wurdt socializing: Pray,
besprekken, petear, laitsje, dance, spylje, yt, drinken (sûnder alkohol) , Sjong, harmonisearjen. Aktive
partisipaasje liedt ta experienes.

(Sjoch Gathering, 1 Tsjerke) (sjoch Klan, 7 Tribes) (sjoch Start, 1 FAITH)
S

Supporters binne de woartels, fan harren it UCG famylje beam waakst.

supporters útkarde 14 Elders ( 7 HE 7 SHE)

Elders foarm Klan Klan útkarde 2 (1 HE 1 SHE) Bewarder Zenturion bewarder
Zenturion wurde leden fan UCG bewarder Zenturion útkarde 14 bewarder
Praytorian ( 7 HE 7 SHE)

bewarder Praytorian foarm Orackle Orackle útkarde 1 learling CG
Proclaimer ( Hy of sy)
learling CG Proclaimer útkarde 1 CG Proclaimer ( Hy of sy)
CG Proclaimer is Guardian fan 'e Law Ferhat Manifest !
bewarder Zenturion
Elke 3 jier op Fun Dei fan wike 4 Mercury moanne. De Klan útkarden yn in 1 st past de post
geheime stimming 2 bewarder Zenturion (1 HE, 1 SHE

) . De persoan mei de measte stimmen wurdt keazen. De keazen C. Zenturion hat te
meitsje in Truth Statement. Dan wurdt lid * fan UCG1.
In nij Gathering op it 2e moetsje de Klan útkarden C. Zenturion dy't tsjinje oant
folgjende reelection.
in keazen

* sjoch Klan, 7 Tribes

C-Zenturion hat tomake a Wierheid-ferklearring

Truth Statement
Oh Magnificent alle machtige 1 & allinne 1GOD . Wa is sawol HE & SHE. Skepper fan
de moaiste Universe. Tsjûge:
Jo meast humble trou bewarder-Guardian (1st namme) . Keazen bewarder-Zenturion
troch de âldsten fen 'e (namme) Gearkomste.

Truthfully steat:
Dat ik sil helpe 1GOD, de Supporters fan de 1FAITH, de Universe bewarder Guardians
& de lokale mienskip.
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Dat ik die it net of stimulearre immen to Kill, ferkrêfting, folteringen child- molest, noch
beskerme immen dy't dienen. Beskerm de yntegriteit fan 1GOD'S lêste berjocht de Wet
Ferhat Manifest.
As bewarder Zenturion de 7 gedragingen 'binne myn gids:
Net werombetelje geweld mei geweld *

Observearje sa as te wurden bewust fan anti-sosjale & anty-habitat gedragingen
Protest ûnrjocht, amorality, & miljeu-fandalisme oplosse konflikt troch beoardieling,
lústerjen & diskusje socialize, fertroud mysels mei alle ferskillende groepen yn ús
mienskip

Sprekke foar wat rjocht
Stand up foar de unfairly oanfallen, efterstân, swak & earme Foar de Glorie 1GOD
& de Goede fan humankind
Mei 1 GOD wêze myn tsjûge en Judge
*

As konfessy net slagget. Unarmed sels definsje wurdt tastien.

Dishonoring in 'Truth ferklearring' liedt ta net trochgean fan it lidmaatskip
Banning út alle gearkomsten. Shunning troch oanhingers. As dishonoring wie fan in kweadogger
natuer it Ministearje sil de hichte brocht wurde.

Nei't se keazen en wurding lid fan de Universe bewarder Guardians de bewarder
Zenturion wennet, hannelet troch de 7 Gedrach.
C. Zenturion binne de keazen lieders dy't de Gathering foar de lokale mienskip,
lokaal bestjoer (Shire) . Se ek liase mei Provinsjale Orackle. Dy lieders binne
hertstochtlike oer 1 GOD 1 FAITH 1 Tsjerke. Se sette yn op it ûnderlizzende doel fan
de 1 Tsjerke útriden fan 1 GOD ' s lêste Berjocht (Wet Ferhat Manifest) syn tapassing
en har beskerming. Se liede troch ûnbeskromme, etysk, profesjonele foarbyld, show
berettens, dissipline, beskiedenens en steech.

In wichtige taak is te kommunisearjen, befoarderjen in dielde begryp fan 'e

UCG doel troch it opstellen, útfieren krêftige strategyen foar it ferpleatsen fan de
gearkomste yn 'e rjochting fan harren dielde fyzje. doelen
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mei in tiid line areset. 1 GOD ' s lêste Berjocht (Wet Ferhat Manifest)
wurdt ferspraat fia Free Underwiis, Government skoallen mei help fan 1 st

Leare en dan Teach en gearkomsten.
Tidens in C. Zenturion syn 3 Jier term kin wurden nedich om kiest in 'bewarder Praytorian'
nei it Oracklein a 1 st past de post geheime stimming (7_7 regel fan tapassing) . A C.
Zenturion hat te stimmen. De 2 C. Zenturions yn kontakt bliuwe mei de C.Praytorians fan 'e
Orackle.
Mei in nij C. Praytorianposition in C. Zenturion kin nominearje of foardrage oare C. Zenturion of
gewoan stimming. Yn gefal fan in C. Praytorian reelection in C. Zenturion meie krekt stimmings
of dwaan as mei in nije posysje it meitsjen fan in tsjinstanner. Fan de 2 C. Zenturions fan in
Gathering 1 meie wurde C. Praytorian.

bewarder Praytorian (CP) wurdt keazen troch de C. Zenturions fan harren provinsje. C.Praytorian
7 HE, 7 SHE (14) wurde keazen foar in perioade fan 7 jier op Fun Dei fan Week 4 Mars
moanne troch de C. Zenturion fan harren Provinsje yn in 1 st past de post geheime stimming. De
14 CP foarmje in komitee de Orackle. It deliberates by it oratorium.

Moat in bewarder Praytorianneed ferfangen. In ferfanger is útkeazen om tsjinjen
de rest fan 'e 7 jier termyn.

CP binne de keazen lieders dy't de 1 GOD 1 FAITH 1 Tsjerke Universe bewarder
Guardians oan de Provinsje en it provinsjaal bestjoer. Dy lieders binne entûsjaste,
ynsette foar de ûnderlizzende doel fan it UCG Fersprieding fan fan 1 GOD ' s lêste
Berjocht (Wet Ferhat Manifest) syn tapassing en har beskerming.
Se liede troch ûnbeskromme etyske, profesjonele foarbyld sjen dissipline, bepaling,
beskiedenens en steech.
In wichtige taak is te kommunisearjen, befoarderjen in dielde begryp fan 'e
UCG doel. Troch it opstellen, útfieren krêftige strategyen foar it ferpleatsen fan de 1 Tsjerke en
de Provinsje yn 'e rjochting fan harren dielde fyzje. Doelen mei in tiid line wurde ynsteld. 1
GOD ' s lêste Berjocht (Wet Ferhat Manifest) wurdt ferspraat fia Iepenbiere skoallen en troch
lobbywurk DE- Provinsjaal Government.

Eltse C. Praytorian wennet troch de 7 gedragingen fan de C. Zenturion. CP yn kontakt bliuwe
mei C. Zenturion en harren oarspronklike Gathering.
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SY C. Praytorian fertsjintwurdigje SHE belangstelling as per 1 Gods Ûntwerpe:

SY is Mem, mantelsoarger, Homemaker.
HY C. Praytorian fertsjintwurdigje HE belangstelling as per 1 Gods Ûntwerpe:

HY is Heit, provider, Beskermer.
C. Praytorian stimulearje de Provinsjale mienskippen en Provinsjale regear to live by 1
GOD 'S: Ontwerp ~ Racial-Yntegriteit ~ Wet Ferhat manifest ~ non geweld ~ non winst
~ 7 Tribes ~ humankind syn Destiny (Romte opspoaren en romte kolonisaasje) .

C. Praytorian befoarderje: Lykweardige represintaasje fan HY en SY on kommisje fan ~ ending
Erflike en politike Tyranny ~ ferfange kapitalisme en kommunisme mei ' Cron 'En' WMW ' ~
ferfange heidenske kalinder mei CG Nij-Age time-management ~ Ferfange: ûnrjocht mei
it finen Truth ', gjin sjuery, ferplichte feroardieljen en revalidaasje

~ ynlânske en non ynlânske burning fan dung, hout, stienkoal, gas, oalje en
uranium foar koken, ferwaarming en macht mei non burning metoaden ~ geweld
mei wenjen yn 'Harmonie' mei minsken, bisten en miljeu ~ lot: romte exploration,
romte kolonisaasje.
C. Praytorian yn kontakt bliuwe mei C. Zenturion en de Gathering hja kamen út. Elke
'Shire Dei' (N-At-m) se besykje dit Gathering.

Orackle
de ' UCG ' kommisje foar eltse 'Provinsje' hjit ' Orackle '. Dit Orackle fan 14 C.
Praytorians is 7 jierlikse keazen (Week 4 Mars moanne)
by 'C. Zenturions 'mei help fan de 7_7 Regel (7 HE en 7 SHE) . CP kin reelected ûnbegrinze
kearen. In CP te ferfangen. In ferfanger is útkeazen om tsjinjen oant de folgjende
ferkiezings.

Har binne 7 ' Orackle ', 1 yn elke provinsje. Eltse Orackle hat in eigen moetingsplak de
'oratorium'. De Orackle meets yn 3 Chambers, de 'SHE-Boudoir', de HE-Retreat 'en
de' LEAUWE- Sanctum '.

7 SY C. Praytorians moetsje om in Heptagon tafel yn de ' SyBoudoir '. 7 HE C. Praytorians moetsje om in Heptagon tafel yn de 'Hy-retreat'. In
mienskiplike moetsje fan 7 Hy CP en 7 Se CP wurdt holden om in Heptagon tafel (1 HE, 1
SHE oan eltse kant) yn it 'FAITH-Sanctum'.

Noat! De 'bewarder Guardian Proclaimer' net foarearst gjin Orackle moetsje. de
2 (Hy en hja) 'Apprentice CG Proclaimer'
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(ACGP) liaise tusken de Orackle en de bewarder Guardian Proclaimer (CGP) .

De Orackle moetet 14 kear yn 't jier (1 a moanne) , 15 kear yn in Quattro Jier. Op Passover
a 1 year plan wurdt formulearre, op Quattro Peaske a 4 jaar plan.

De Orackle ferdielt 7 ferantwurdlikheden tusken 7 1He, 1SHE teams.

Ferantwurdlikens: Administration ~ Provinsjaal bestjoer ~ Worship ~ Liase mei
gearkomsten ~ Umpiring ~ Space exploration, colonizing ~ ACGP (HE, SHE) liaise mei
CG Proclaimer.

Orackle plichten: It útfieren fan de 'Wet Ferhat manifest' en missy ~ Elect 'Apprentice
Guardian Proclaimer' (1 HE 1 SHE) dy't liaise mei de 'bewarder Guardian Proclaimer' ~
Set reelection jier foar Zenturions en Praytorians ~ Liaise mei 'gearkomsten' via
Zenturions (Bywenje ferskate gearkomsten) ~
Hâld listen: 'gearkomsten', 'wikende fen', 'Cron' .. ~ Hold
'Campaigns', hâld jierlikse 'Mess' ~

Aktyf stypje 'Space Kolonisaasje' ~ Fêst en run
'All Media' ~
Stand Up to Corruption, ûnrjocht, ymmoraliteit en geweld ~ Beskerm it
Environment rapport 'Polluters', hawwe se belêste ~
Eliminate privee ûndernimming, globalisearring, konsumintisme, kredyt ~ Eliminate
Elitism, Unearned foardielen, Wealth-apartheid ~

Straffe Evil wêr, wannear unceasing ~ Liaise mei
provinsjaal bestjoer ...
Noat! De Orackle kin net útfiere elke hanneling dy't contravenes de Law Ferhat
Manifest . kampanjes wurde brûkt om te fieren 1 GOD ' s lêste berjocht! UCG
Campaigns brûke de Wet Ferhat Manifest as gids te útpakt miljeu, morele en sosjale
rjochtfeardigens tema. In selektearre tema wurdt neistribbe mei alle krêft, moed,
fêststelling en steech, dat kin wurde meunstere.

Universe bewarder Guardians Campaigns binne in demokratysk mei- tarette inisjatyf om te
kommen ta nedich sosjale feroaring. It is in poging om te mobilisearjen minsken te bringen oer net
gewelddiedich feroaring fan rjochting.
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Shunning is in bewarder Guardian aktiviteit en plicht. Shunlists jouwe Details op wat te
dwaan as der in bedriging ta it minskdom, moraal, mienskip of omjouwing. Shunning is net
allinne in moralistyske dei mar in boargerlik plicht!

Shunning betsjut foarkommen, negearjen, it ferset tsjin being non stypjende

(Non gewelddiedich) . Oanmoedigje SJO te dwaan. Shunning jildt foar groepen,
partikulieren en organisaasjes. It mei him meibringt net socializing, bestudearret,
hannel of wurkje mei harren.

Doch Jo Moral and Civil plicht: Shun !!!
Eltse Orackle útkarde 2 Apprentice CG Praytorians ( 1HE, 1SHE) .
Nije ACGP wurde keazen foar 1 jier. As reelected wurden Life leden.
Beide (HE, SHE) ACGP operearje, ferkundigje harren
administraasje fan mediacenter. Se ferkundigje de 'Wet Ferhat
manifest, publisearje:' Worship (CG Gebed gids) , CG Dictionary, CG
Lexica, oare gidsen, ... Se publisearjen 'Orackle' media-releases. Se
rinne in provinsjaal nijs en ynformaasje mediacenter.

Alle Media is in essinsjeel yntegrale part fan de
Universe bewarder Guardians bestjoer. It hâldt
supporters, leden en publyk op 'e hichte. 'CG
ALL Media' hat 3 seksje: Info, Kennis Leisure. It
leveret iepenbier frije ûnderwiis mei, stúdzje
helpmiddels, stúdzje ûnderwerpen en stúdzje
projekten. It warskôget foar stúdzje bedrigings.
Alle Media hawwe 7 provin- Cial mastheads.

1 GOD skoep de fysike Universe (Scroll 1 Leauwe 2) . 1GOD wol minsken te
fermannichfâldigje, kolonisearjen romte en wurden Custodians fan it fysike Universe. Universe
bewarder Guardians supply begelieding
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en wet foar romte exploration, romte kolonisaasje. As in Provinsje begjint colonizing harren
Orackle stjoert 1 HE, 1 Sy bewarder Guardian tegearre foar geastlike begelieding.

As in nij bewarder Guardian Proclaimer (CGP) is nedich. De HE, SHE ACGP fan de 7
Orackle útkarden yn in 1 st past de post geheime stimming in nije 'CGP' (Hy of sy) . De
keazen bewarder Guardian Proclaimer wurdt in libben lid fan 1 GOD 1 FAITH 1
Tsjerke Universe bewarder Guardians. In ferstanlik unfit 'CGP' wurdt ferfongen.

De CGP ferkundiget en set it ' Law Ferhat Manifest ' 1 Gods
lêste berjocht ferfangen alle foargeande. Liaises mei de 7 Orackle fia de ACGP. De CGP
kin fersmite in ACGP. De oanbelangjende Orackle moatte kiest in oare ACGP. De CGP net
bywenje ien fan 'e Orackle.

Lidmaatskip
Der binne 3 soarten lidmaatskip:
An yndividuen 'lidmaatskip yn in Gathering. A
Gathering syn lidmaatskip mei it UCG
An yndividuen 'lidmaatskip fan de Universe bewarder Guardians 

An yndividuen 'lidmaatskip yn in Gathering 
In yndividu besykje in Gathering is in potinsjele Supporter. In Sup- porter bywenjen
en meidwaan op in Gathering wurdt erkend as lid fan dy byienkomst. supporters
binne  oansprutsen as 'bewarder Guardian (1 st namme) .

Gathering syn lidmaatskip mei de U.  CG
Supporters kiest in Kommisje (7_7 Rule) fan Elders bekend as Klan.
De Klan elects 2 Elders (1 HE, 1 SHE) te wurden bewarder Zenturion dy't
fertsjintwurdigje de Gathering mei de Universe bewarder
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Fersoargers. A Klan dan stjoert syn lid Oanfraach nei it UCG
UCG wolkom de bewarder Zenturion en heakje de Gathering oan harren Register. 
 The Gathering kin no brûke alles beskikber op
de website: www.universecustodianguardians.org. De Gathering kin ek ferheegje
middels (Gjin kredyt) 90% ferbliuw mei de Gathering 10% wurde trochstjoerd nei de
Universe  Bewarder Guardians bestjoer.
 Lidmaatskip kin ynlutsen as yn striid fan de Wet Ferhat Manifest. Any brekke soe
wurde ûndersocht en behannele.

An yndividuen 'lidmaatskip fan de UCG
In yndividu hat te wurden 'Supporter' fan in Gathering. In Supporter dan nominates (of
wurdt foardroegen) om keazen wurde 'Elder' nei de 'Klan' * a gearkomsten 'kommisje.
De keazen Elder kin nominearje te wurden 'bewarder Zenturion'. De keazen CZ makket
in 'Truth ferklearring tsjûge troch de Klan. De Klan dan oanfallers  lid applikaasje nei it
UCG Stân.
* sjoch Klan, 7 Tribes
Members may nominate to be elected to 'Custodian Praytorian' and join the Orackle (UCG
kommisje) . Wannear't der in iepening fan de Orackle kieze in 'Apprentice bewarder
Guardian Proclaimer' wa is no in libben lid. Wannear't der in iepening al 7 Orackle
útkarde 1 (Hy of sy) fan 'e Learlingen te wurden' CG Proclaimer '.

'Tink derom! Yndividuele leden fan it UCG, kin net akseptearje eare prizen, prizen of
titels. Se kin net keazen of beneamd ta elk type of Government. At frege se meie jaan
unrewarded adviseren. As se part fan Government se los harren lidmaatskip fan
UCG en kin nea werom krije kin.

UCG Komitee basis.
Wannear't in groep minsken krije tegearre se sjogge foar liederskip. Single liederskip is
tiranny. Liederskip by kommisje is earlik. Liederskip by kommisje wurdt ûnderskreaun troch
de Universe bewarder Guardians.
A 7_7 Rule jildt foar Universe bewarder Guardian 'Klan', 'Oracke' kommisje ferkiezings. Alle
ferkiezings binne by geheime stimbiljet. De persoan mei de measte stimmen wurdt keazen. En
de persoan mei de twadde high- est ... oant de kommisje wurdt keazen.

De incomplete kommisje kin bestean út in minimum fan 1 of mear
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oant it wurdt folsleine kommisje fan 7 HE en 7 SHE (14) . De incomplete kommisje kin
bestean út eltse kombinaasje fan HE, SHE mar net mear as 7 HE of 7 SHE. Eg 8 HE,
6 Se is ferkeard der kin net mear as 7 HE. Moat der in kommisje-lid nedich repleatsen. In oare persoan hoecht keazen wurde om te tsjinjen 'e rest fan' e term.

In komplete kommisje is winsklik. 1 keazen hat om te dwaan alle 14 plichten.

14 keazen share de wurkdruk gelijkmatig.

1 Tsjerke administrator of 1FAITH en 1 Gods lêste berjocht: " Law Ferhat Manifest '! 1
Tsjerke hat 7 ûnôfhinklike keazen Orackle.
1 yn elke provinsje.
Ein
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