1FAITH Luật-Đấng Ban Manifest

S tarta G athering
1God 1FAITH 1CHURCH Universe giám sát Guardians

The Gathering là một đáp ứng xã hội tôn giáo cho người cùng chí hướng.

Những người ủng hộ tìm thấy 7 người trở lên, có được cùng đó là một ' Thu thập'. Một sự tập hợp 1
có thể được tổ chức tại nhà. Lựa chọn thay thế là một SMEC, PHeC hoặc trường. The Gathering
bầu trưởng lão người hình thành một ủy ban gọi là 'Klan. Tại ngày 1 Thu thập tất cả các trình bày
quyết định tổ chức một Gathering mỗi Fun ngày. Trên một tên cho Thu thập & khi nào nên giữ ban
gặp tiếp theo.

Những người ủng hộ (tham dự) bầu trong một Elder bỏ phiếu kín 1 (Tối thiểu) lên đến tối đa là 7
HE & 7 SHE (7_7 quy tắc) tổng cộng 14 vị trưởng lão. Bất kỳ Supporter hiện tại có thể đề cử,
miễn là họ đáp ứng yêu cầu. yêu cầu bắt buộc để trở thành một Elder: Tuổi 28-70, là một phụ
huynh, không có hồ sơ hình sự. Phân tích lý, tinh thần có thể làm nhiệm vụ của một ủy ban
thành viên. Không khuyết tật tình dục (Molester trẻ em, cùng giới tính hoặc giới tính bị nhầm lẫn) .

Chú thích ! khuyết tật tình dục là một mối đe dọa cho trẻ em.

7_7 Rule (Đại diện bình đẳng của HE & SHE) áp dụng cho tất cả các ủy ban UCG. Ủy ban
bao gồm 1 (chưa hoàn thiện) đến 14 (hoàn thành) . Một ủy ban không đầy đủ có thể bao
gồm bất kỳ sự kết hợp của HE & SHE nhưng không quá 7 HE hoặc 7 SHE. Ví dụ. 8 HE & 6
SHE là sai không thể có nhiều hơn 7 HE. Một ủy ban hoàn chỉnh bao gồm 7HE & 7SHE.
Một ủy ban hoàn toàn là mục tiêu. 1 bầu đã làm tất cả các nhiệm vụ. 14 bầu có thể chia sẻ
khối lượng công việc đồng đều.

Klan nhiệm vụ:
Tổ chức: Thu thập địa điểm (Phòng, an ninh) , Vận chuyển cho ốm đau, tàn tật, người
già ...
công bố công khai: Thu thập (Thời gian, địa & hướng) , Phương tiện truyền thông phát hành & Thông điệp của,

1 THƯỢNG ĐẾ 1 NIỀM TIN 1Church Vũ trụ giám sát Guardians
Chương trình: Chào mừng bạn, phác thảo, ghi rõ từng mục, cầu nguyện, đọc, thảo luận và gây quỹ. Đảm
bảo ngôn ngữ chính, địa phương Dialect & Truyền thống là
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duy trì ...
Giữ: Mess, cuộc bầu cử, cảm ứng của mới cưới & mới sinh ra. Thương tiếc những người của cuộc sống kết
thúc.

Dịch vụ ăn uống: chỗ ngồi, đồ uống (Không cồn) , Thực phẩm, âm nhạc, khiêu vũ, giải trí,
và dọn dẹp ...

Ủy ban: Gặp gỡ. Bảo vệ công bằng tấn công, yếu kém, thiếu thốn & hoàn cảnh khó khăn.
Up-giữ: Shun-danh sách & chiến dịch, chuẩn bị tài liệu giáo dục cho các trường học, thành lập các
tổ chức không vì mục đích lợi nhuận ( cron) ...

Giữ liên lạc: Với Hội đồng Shire. Người giám hộ người giám hộ ứng cử để thương
mại, chính trị, xã hội, ... các ủy ban, vị trí, ...
Các Klan với sự hỗ trợ của người ủng hộ hấp thụ tất cả các địa phương về môi trường, phi lợi nhuận,
nguyên nhân phi bạo lực và công bằng xã hội và chạy chúng. The Gathering mở cửa hàng 'Fun-Day'
từ 1 giờ sau khi mặt trời mọc cho đến 1 giờ trước khi hoàng hôn. Một sự tập hợp tham gia N-At-m (New-Age
thời gian quản lý) themes Funday (Lễ kỷ niệm, đài tưởng niệm, Shames) . Tụ tập ủng hộ địa phương
ẩm thực, văn hóa, phương ngữ, truyền thống.

hội nghị Phong tục
Những người ủng hộ ghé thăm một Gathering & khuyến khích người khác đến thăm một Gathering.

Họ cầu nguyện & thờ phượng, xã hội, thảo luận, trò chuyện, ăn uống (Không có đồ ăn vặt) & Uống
(không cồn), hát & múa, cười, chơi & hài hòa ... Đó là Gathering bạn thưởng thức và làm cho nó hoạt
động!
Tham gia tích cực dẫn đến kinh nghiệm. Kinh nghiệm là quan trọng; chúng tôi muốn chia sẻ những điều này với
những người khác. Chúng tôi muốn trao đổi kinh nghiệm của chúng tôi với những người khác. Điều này làm tăng
mối quan hệ của chúng tôi với những người khác. Tăng mối quan hệ tốt chuyển thành hạnh phúc.

Để thực hiện công việc kinh nghiệm cần phải có nhiều. Đối tượng được bảo hiểm có thể bao
gồm các hoạt động Thu thập, Luật-Đấng Ban Manifest, Shun-danh sách, kiến thức, cập nhật
tin tức, sở thích, mối quan tâm, chính quyền địa phương và cấp tỉnh. Đừng e ngại!

Thảo luận-Nghi thức xã giao: Chú ý lắng nghe mà không làm gián đoạn một loa. Trả lời say
đắm mà không bị khó chịu, thô lỗ hay hung hăng.
các mối quan hệ con người dựa vào niềm đam mê, thỏa hiệp & khoan dung. Để khuếch tán một tình
huống; đồng ý không đồng ý.
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Tại tất cả các cuộc tụ họp, người ủng hộ, khách tham quan, người cao tuổi & thành viên được giải quyết như giám
sát-người giám hộ (Tên 1) Mọi người bình đẳng. người lớn tuổi

& Thành viên là lãnh đạo với danh hiệu danh dự. Những tiêu đề này chỉ được sử dụng bên ngoài Gathering
ở nơi công cộng hay trong các ủy ban.

1G OD yêu atherings G
Tại của Klan 2 nd đáp ứng giám sát-Zenturion (1HE & 1SHE) được bầu. Chân-Báo cáo
của họ được lấy & thành viên của 1Church, vũ trụ giám sát Guardians được đăng. Một sự
tập hợp mới được liệt kê trên trang web.

Các Thu thập bây giờ có thể sử dụng tất cả mọi thứ có sẵn trên trang web. The Gathering
cũng có thể huy động vốn (không có tín dụng) 90% nghỉ với Thu thập 10% được chuyển tiếp
đến vũ trụ quản lý giám sát Guardians.

Giám sát-Zenturion là những nhà lãnh đạo được bầu đại diện cho Gathering cho cộng
đồng địa phương và chính quyền địa phương. Những nhà lãnh đạo có đam mê về 1 THƯỢNG
ĐẾ & 1 NIỀM TIN. Họ dẫn bởi sợ hãi dụ đạo đức và chuyên nghiệp thể hiện sự khiêm tốn,
sự quyết tâm, kỷ luật & bền bỉ. nhiệm vụ trọng tâm của họ là để giao tiếp & thúc đẩy sự
hiểu biết chung về mục đích UCG bằng cách phát triển và thực hiện các chiến lược mạnh
mẽ (Với Klan) cho việc di chuyển các Gathering theo hướng tầm nhìn chung của họ. Mục
tiêu với thời gian-dòng được thiết lập. Họ cam kết mục đích cơ bản của UCG lây lan của

1GOD' s tin mới nhất, ' Luật-Đấng Ban Manifest '. ứng dụng của nó & bảo vệ của nó.

Thành viên cá nhân của ngân hàng giám sát Guardians Hoàn vũ, không thể chấp nhận giải thưởng
danh dự, giải thưởng hay danh hiệu. Họ không thể được bầu hoặc bổ nhiệm cho bất kỳ loại của Chính
phủ. Nếu được hỏi họ có thể đưa ra lời khuyên không được thưởng. Nếu họ trở thành một phần của
Chính phủ họ mất thành viên của họ về UCG & không bao giờ có thể lấy lại nó.

Chú thích ! Điều này không áp dụng đối với người cao tuổi hoặc những người ủng hộ. Họ có thể chấp nhận giải
thưởng danh dự, giải thưởng hay danh hiệu. Chúng có thể được bầu hoặc bổ nhiệm cho bất kỳ loại của Chính phủ
hoặc Uỷ ban.

một bầu
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Tuyên bố sự thật
Oh Magnificent tất cả hùng mạnh 1 & chỉ 1GOD . cả HE & SHE là ai. Đấng Tạo Hóa
của vũ trụ đẹp nhất. Nhân chứng:

khiêm tốn nhất trung giám sát-người giám hộ của bạn (Tên 1) . Bầu giám
sát-Zenturion bởi các Elder của (Tên) Thu thập.
trạng thái trung thực:

Mà tôi có trách nhiệm giúp 1GOD, những người ủng hộ của 1FAITH, vũ trụ giám sát
Guardians & cộng đồng địa phương.
Mà tôi không hay khuyến khích một người nào đó để giết, hãm hiếp, tra tấn hoặc quấy rối từ trẻ, cũng
không ai bảo vệ những người đã làm. Bảo vệ sự toàn vẹn của 1GOD CỦA thông báo mới nhất Luật-Đấng
Ban Manifest.

Như giám sát Zenturion 7 hành vi là hướng dẫn của tôi:

Không trả bạo lực với violenc
Quan sát để nhận thức được hành vi chống đối xã hội & anti-môi trường sống phản đối bất
công, phi luân, & môi trường phá hoại Giải quyết xung đột thông qua đánh giá, nghe & thảo
luận Socialize, đọc bản thân mình với tất cả các nhóm khác nhau trong cộng đồng của chúng
tôi

Lên tiếng cho những gì là đúng

Hãy đứng lên cho công bằng tấn công, thiệt thòi, yếu & nghèo Đối với Glory of 1GOD
& lợi ích của Nhân loại
Có thể 1GOD được chứng & Thẩm phán của tôi

Thẹn với một 'Chân-Tuyên Bố' dẫn đến hủy bỏ thành viên
Cấm từ khắp nơi tụ họp. Lảng tránh bằng cách ủng hộ. Nếu thẹn là có tính chất tội
phạm Truy tố sẽ được thông báo.
Chú thích ! Thành viên cá nhân của ngân hàng giám sát Guardians Hoàn vũ, không thể chấp nhận giải
thưởng danh dự, giải thưởng hay danh hiệu. Họ không thể được bầu hoặc bổ nhiệm cho bất kỳ loại của
Chính phủ. Nếu được hỏi họ có thể đưa ra lời khuyên không được thưởng. Nếu họ trở thành một phần
của Chính phủ họ mất thành viên của họ về UCG & không bao giờ có thể lấy lại nó.
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thành viên Ứng dụng
thông báo mới nhất 1 GOD Luật-Đấng Ban Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Vũ trụ giám sát Guardians

Ứng dụng thành viên này được sử dụng để thông
báo cho UCG & được đăng ký như là một sự tập
hợp của các

1GOD 1FAITH 1Church
Universe giám sát Guardians
Nó cũng làm cho các thành viên
lưu ký Zenturions mục cụ thể các
giám sát Guardians Hoàn vũ.

Trong không gian viết tên đầu tiên của ' trưởng
lão rằng bầu ngân hàng giám
sát-Zenturions & nghe ' Truth Tuyên Bố'.

1 st tên của ( HE) C. Zenturion: 1 st tên của ( BÀ

ẤY) C. Zenturion:
Chúng tôi đặt tên trưởng lão & giám sát-Zenturion trên sẽ tuân theo Nội quy thành viên: Có thể
1GOD được chứng & Thẩm phán của chúng tôi

CG Kalender N-At-m

Ngày:

thành viên có thể bị thu hồi nếu có vi phạm về Luật-Đấng Ban Manifest. Bất
kỳ sự vi phạm sẽ được điều tra & xử lý.
1GOD là Believe của chúng tôi!
1FAITH là sức mạnh tinh thần của chúng tôi!

Luật-Đấng Ban Manifest là hướng dẫn của chúng tôi!

Vũ trụ giám sát Guardians là Giáo Hội của chúng tôi!
Kết thúc.
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