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KLAN
7 tribos de 1 DEUS pessoas 's!

7 Tribos obter a sua orientação espiritual em um, 'Encontro' e lendo o Legislador
manifesto. O recolhimento serve para, necessidades sociais espirituais e ativismo
comunitário. A Gathering precisa de governança, um comitê eleito, KLAN.

A Klan é uma comissão de pessoas de 14 eleitos (Pessoas idosas) . Os defensores que atendem a seu
local de Gathering eleito em uma pessoa idosa com voto secreto 1

(mínimo) até um máximo de 7 HE e 7 ELA (7_7 regra) um total de 14 pessoas idosas. Anciãos são
eleitos anualmente (Dia de diversão, semana 2, Mercúrio *
mês) . Um novo Gathering eleito Elders qualquer dia do divertimento. Eles servem até a eleição próximo

* NATM

mandato.

Qualquer Supporter presentes podem nomear, desde que cumpram os requisitos obrigatórios. requisitos
obrigatórios para ser um Ancião: Idade 28-70, ser um pai, física e mentalmente capaz de fazer os
deveres de um membro do Comité. Ausência de incapacidade sexual (Molester da criança, mesmo
sexo ou sexo confuso) , Sem antecedentes criminais, nenhum rabino, há clero católico, há freiras ou
monges.

E

Os anciãos podem ser reeleitos ilimitadas vezes (Até à idade

70) . Quando uma necessidade Elder substituindo. A substituição é eleito para
servir até a eleição próximo mandato.

A Elder ela é substituída por uma SHE. A HE com
um HE.
Uma vez que existem 2 pessoas idosas 1 pode tornar-se um depositário Zenturion (CZ). No
entanto, há sempre tem que ser uma pessoa idosa. Apenas Elders pode nomear e eleger, por
escrutínio secreto a Custodian Zenturion. Disponibilidade de Ele e ela faz a eleição de 1 Ele e ela
CZ desejável, mas tem que haver uma pessoa idosa. O CZ eleito tem que fazer uma declaração
Verdade. Após a eleição de CZ a Klan envia um registro de sociedade para UCG1. CZ
representam estabelecendo contactos com o governo local e Orackle.

deveres Klan, 1 Elder tem que fazer todos os deveres, 14 Elders podem compartilhar a carga de trabalho
de maneira uniforme.
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Organizar: local recolhendo (Salão, segurança) , O transporte de doentes, deficientes,
idosos ...

Divulgar: ajuntamento (Quando, onde, instruções) , Comunicados de imprensa e mensagem
de, 1 DEUS 1 FÉ 1 Church Universo Custodian Guardians

Programa: Bem-vindo, esboço, relacionar, orações, leituras, discussões, angariação de fundos. Garantir
língua principal, dialecto e tradições locais são defendidos ...

Aguarde: Mess, eleições, indução de recém-casados, recém-nascido. Lamente quem está a vida
terminou.

O 1º Encontro de um mês recebe os casais que assinaram um 'Santo Matrimônio
Contract' no mês anterior. O 2º Encontro de um mês recebe o recém-nascido do mês
anterior. O recolhimento 3rd de um mês recebe os visitantes que se comprometem a
ser um Partidário. O 4º Encontro de um mês reflete sobre defensores e membros que
morreram mês anterior.

Refeições: assento, bebidas (não alcoólico) , Comida (cozinha local) , Música, dança (Tradicional,
corrente) , Entretenimento, limpar ...
f

Comida e bebida é trazido para o Gathering por partidários usando diretrizes Klan.

Comissão: Encontro. Proteger o injustamente atacado, fracos, necessitados e
desfavorecidos. relatório CZ.

-Se manter: Shun listas, campanhas (ativismo) , Preparar material educativo para escolas,
estabelecer organizações não-lucrativas ( cron) ...

Mantenha contato: Com Conselho Shire. Custodian Guardião a eleição para
comercial, político, social, ... comitês, posições, ...
O Klan com o apoio de Supporters absorver todos, sem fins lucrativos ambiental local, causas
não justiça violenta e social e executá-los. Quando necessário aplica-se o ativismo não
violento.
A cada 3 anos no dia de diversão de semana quatro meses Mercury. O Klan eleitos 2
Custodian-Zenturion (1 HE, 1 ELA) .

um eleito
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Declaração de verdade
Oh magnífico todo poderoso 1 & only 1GOD . Que é tanto HE & SHE. Criador do mais
belo Universo. Testemunha:
Seu mais humilde fiel depositário-tutor (1º nome) . Eleito Custodian-Zenturion pelos
Anciãos da (nome) Gathering.
Estado com sinceridade:

Que deve assistir 1GOD, os partidários da 1FAITH, Universo Custodian Guardians e da
comunidade local. Que eu não fiz ou incentivado alguém para matar, torturar, estuprar ou
molestar criança. quem fez nem protegida. Proteger a integridade do 1GOD DO mais
recente mensagem do Legislador manifesto.

Como Custodian Zenturion os 7 comportamentos são o meu guia:

Não pagar a violência com violenc
Observar, de modo a tornar-se consciente de comportamentos anti-sociais e anti-habitat Protesto
injustiça, amoralidade e vandalismo ambiental resolver conflitos através da avaliação,
compreensão e discussão Socialize, familiarizar-me com todos os grupos diferentes em nossa
comunidade

Fale acima para o que é certo

Levante-se para o injustamente atacado, em desvantagem, fracos e necessitados Para a
Glória de 1GOD e o bem da humanidade

Pode 1GOD ser minha testemunha e juiz

Desonrando a 'Verdade-Statement' leva ao cancelamento de filiação
Proibição de todos os encontros. Evitando por partidários. Se desonrando era de
natureza criminal do Ministério será notificado.
Nota ! Membros individuais do universo de Custódia Guardians, não pode aceitar prêmios
honoríficos, prémios ou títulos. Eles não podem ser eleitos ou nomeados para qualquer tipo
de governo. Se perguntado eles podem dar conselhos sem recompensa. Se eles se
tornarem parte do Governo perdem sua adesão UCG e nunca pode recuperá-la.

3

Comunidade tribes 15.04.3.1 NATM
Legislador Manifest Como está escrito que deve ser!

1 DEUS 1 FÉ 1 Church Universo Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Membership Aplicação
última mensagem 1 do DEUS o Legislador Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Universo Custodian Guardians

Esta solicitação de adesão é usado para
notificar UCG e ficar registrado como uma
reunião do

1GOD 1FAITH 1Church
Universo Custodian Guardians
Ele também faz com que os
discriminados membros Custodian
Zenturions do universo de Custódia
Guardiões.

Nos espaços escrever os primeiros nomes
do ' Elders' que elegeu a
Custodian-Zenturions e ouviu o ' Declaração
de verdade'.

1 st nome de ( ELE) C. Zenturion: 1 st nome
de ( ELA) C. Zenturion:
Nós os Elders nomeados acima e Custodian-Zenturion vai respeitar as regras de
Conta: Pode 1GOD ser nossa testemunha e juiz
Encontro:

CG Kalender N-Na-m

Membership pode ser revogada em caso de violação do Legislador manifesto. Qualquer
violação seria investigada e tratada.

1GOD é o nosso Acredite!

1FAITH é a nossa força moral!
O Legislador manifesto é o nosso guia!
Universo de Custódia Guardiões são nossa Igreja!
Fim.
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