1FAITH Wetgever Manifest

S tarta G athering
1God 1FAITH 1CHURCH Universe Custodian Guardians

The Gathering is een religieus-sociale meet voor gelijkgestemde mensen.
Supporters vinden 7 personen of meer, bij elkaar te krijgen, dat is een ' Bijeenkomst'. Een 1e Gathering kan
worden gehouden thuis. Alternatieven zijn een SMEC, PHEC of School. The Gathering kiest Elders die een
commissie genaamd 'Klan' te vormen. Bij de 1e verzamelen alle presenteren besluiten om een bijeenkomst
te houden elke Fun-dag. Op een naam voor de Gathering en wanneer de volgende commissievergadering
meet te houden.

Supporters (wonen) te kiezen in een geheime stemming 1 Elder (minimum) tot een
maximum van 7 HE & 7 SHE (7_7-regel) in totaal 14 Elders. Elke Supporter aanwezig kan
benoemen, zolang ze voldoen aan de eisen. Dwingende eisen een Elder zijn: Leeftijd 28-70,
zijn een ouder, geen strafblad. Fysiek en mentaal in staat zijn om de taken van een
commissie-lid te doen. Geen seksuele handicap (Child molester, zelfde geslacht of verward
geslacht) .
Notitie ! Seksuele handicap is een bedreiging voor kinderen.

7_7 Rule (Gelijke vertegenwoordiging van HE & SHE) geldt voor alle UCG commissies. Commissies
bestaan uit 1 (incompleet) tot en met 14 (compleet) . Een onvolledige comité kan bestaan uit
elke combinatie van HE & SHE maar niet meer dan 7 HE of 7 SHE. B v. 8 HE & 6 SHE
verkeerd kunnen er niet meer dan 7 HE. Een complete commissie bestaat uit 7HE & 7SHE.
Een volledige commissie is het doel. 1 gekozen heeft om alle taken te doen. 14 gekozen kan
de werklast gelijkmatig te delen.

Klan taken:
Organiseren: Het verzamelen van locatie (Hal, beveiliging) Vervoer voor zieken, gehandicapten,
bejaarden ...

Publiceer: Bijeenkomst (Wanneer, waar en richtingen) , Media-releases en boodschap van,

1 GOD 1 GELOOF 1Church Universe Custodian Guardians
Programma: Welkom, overzicht, itemize, Gebeden, lezingen, discussie en fondsenwerving. Zorg
ervoor dat de hoofdtaal, lokale Dialect & Tradities zijn
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aanvaard ...

Houden: Mess, verkiezingen, inductie van pasgetrouwde & pasgeboren. Rouwen om degenen die er leven
eindigde.

catering: zitplaatsen, drankjes (niet alcoholisch) , Voedsel, muziek, dans, entertainment, en
schoon te maken ...

Commissie: Vergadering. Bescherm de onterecht aangevallen, zwak, behoeftig en benadeeld.

Onderhoud: Shun-lijsten en campagnes, stelt het educatief materiaal voor scholen,
stellen not-for-profit organisaties ( cron) ...
Contact houden: Met Shire Council. Bewaarder Guardian zich kandidaat stellen voor de
commerciële, politieke, sociale, ... commissies, posities, ...

De Klan met steun van Supporters absorberen alle lokale milieu, non-profit,
niet-gewelddadige en sociale rechtvaardigheid oorzaken en lopen ze. The Gathering is elke
'Fun-Day' van 1 uur na zonsopgang tot 1 uur voor zonsondergang. Verzamelen neemt aan
N-bij-m (New-Age time-management) Funday thema's (Feesten, gedenktekens, schande) . Bijeenkomsten
ondersteunen lokale keuken, cultuur, dialect, tradities.

meeting Etiquette
Supporters een bezoek aan een Gathering en anderen aanmoedigen om een bijeenkomst te bezoeken.

Ze bidden en aanbidden, socialiseren, te bespreken, chat, eet (Geen junk food) & Drinken (non-alcoholisch),
zingen en dansen, lachen, te spelen en te harmoniseren ... Het is uw Gathering genieten en te laten werken!

Actieve participatie leidt tot ervaringen. Ervaringen zijn belangrijk; we willen deze
delen met anderen. Wij willen onze ervaringen met anderen te bespreken. Dit verhoogt
onze relatie met anderen. Verhoogde goede relaties te vertalen naar geluk.
Om de ervaring werk moet er variëteit te maken. Onderwerpen die aan bod kunnen
Gathering activiteiten te dekken, de Wetgever Manifest, Shun-lijsten, kennis, de
huidige-nieuws, hobby's, interesses, lokale en provinciale overheid. Wees niet verlegen!
Discussie-Etiquette: Luister aandachtig zonder onderbreking van een luidspreker. Antwoord
hartstochtelijk zonder irritant, onbeschoft of agressief.
Menselijke relaties rekenen op passie, compromissen en tolerantie. Om een diffuse situatie; overeenkomen om
van mening te verschillen.
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Bij alle Gatherings, Supporters, bezoekers, ouderlingen en leden komen aan bod als
bewaarder-voogd (1 naam) iedereen is gelijk. oudste

& De leden zijn leiders met eretitels. Deze titels worden alleen gebruikt buiten de Gathering
in het openbaar of in commissies.

1G OD houdt G atherings
Aan het Klan's 2 nd meet Custodian-Zenturion (1HE & 1SHE) worden verkozen. Hun Truth-zinnen
worden genomen en lidmaatschap van 1Church wordt Universe Bewaarder Guardians geplaatst. Een
nieuwe Gathering staat genoteerd op de web-site.

De Bijeenkomst kunnen nu gebruik maken van alles wat beschikbaar is op de website. The
Gathering kan ook geld in te zamelen (geen krediet) 90% verblijf bij de Gathering 10% worden
naar het heelal bewaarder Guardians toediening.

Custodian-Zenturion zijn de verkozen leiders die de Gathering voor de lokale gemeenschap en de
lokale overheid. Deze leiders zijn gepassioneerd over 1 GOD & 1 geloof. Ze leiden door
onverschrokken ethische en professionele voorbeeld tonen nederigheid, doorzettingsvermogen,
discipline en doorzettingsvermogen. Hun belangrijkste taak is om te communiceren en een gedeeld
begrip van de UCG doel te bevorderen door het ontwikkelen en implementeren van krachtige
strategieën (Met Klan) voor het verplaatsen van de Gathering in de richting van hun gezamenlijke
visie. Doelen met een tijd-regel worden ingesteld. Ze verbinden zich tot het onderliggende doel van
de UCG verspreiding van

1GOD' s laatste bericht, de ' Wetgever Manifest '. de toepassing ervan en de bescherming ervan.

Individuele leden van het heelal Bewaarder Guardians, kan niet aanvaarden ere-awards, prijzen
of titels. Ze kunnen niet worden gekozen of om het even welk type van de regering benoemd.
Als u wordt gevraagd kunnen ze beloond advies te geven. Als ze deel gaan uitmaken van de
regering verliezen ze hun lidmaatschap van UCG en kan nooit herwinnen.

Notitie ! Dit geldt niet voor de ouderlingen of supporters. Ze kunnen ere-awards, prijzen of titels te
accepteren. Ze kunnen worden gekozen of om het even welk type van de regering of de Commissie
aangewezen.

een verkozen
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waarheid Verklaring
Oh prachtige alle machtige 1 & alleen 1GOD . Wie is zowel HE & SHE. Maker van de
mooiste Universum. Getuige:
Uw meest nederige trouwe bewaarder-voogd (1 naam) . Verkozen Custodian-Zenturion
door de Wijzen van de (naam) Bijeenkomst.

Eerlijk staat:
Dat ik zal bijstaan 1GOD, de aanhangers van de 1FAITH, het Universum Bewaarder
Wachters en de lokale gemeenschap.
Dat ik niet of aangemoedigd iemand te doden, verkrachtingen, folteringen of kind- molest, noch
beschermd iedereen die deden. Bescherm de integriteit van 1GOD'S laatste boodschap van de
Wetgever Manifest.

Als Bewaarder Zenturion de 7 gedrag zijn mijn gids:
Niet terug te betalen geweld violenc

Let op om zo op de hoogte van anti-sociaal en anti-leefgebied gedrag te worden Protest
onrecht, immoraliteit, en milieu-vandalisme conflicten op te lossen door middel van evaluatie,
luisteren en discussie Socialize vertrouwd mij met alle verschillende groepen in onze
gemeenschap

Kom op voor wat juist is
Kom op voor het onterecht aangevallen, benadeeld, zwakke en behoeftige voor de glorie
van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Moge 1GOD mijn Witness & Judge
Onteren van een 'Truth-Statement' leidt tot opzegging van het lidmaatschap
Banning uit alle bijeenkomsten. Mijden door Supporters. Als onteren was van strafrechtelijke aard het
openbaar ministerie krijgt hiervan een melding.

Notitie ! Individuele leden van het heelal Bewaarder Guardians, kan niet aanvaarden ere-awards,
prijzen of titels. Ze kunnen niet worden gekozen of om het even welk type van de regering
benoemd. Als u wordt gevraagd kunnen ze beloond advies te geven. Als ze deel gaan uitmaken
van de regering verliezen ze hun lidmaatschap van UCG en kan nooit herwinnen.
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Lidmaatschap Toepassing
1 GOD's laatste boodschap van de Wetgever Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

Dit Lidmaatschapsaanvraag wordt gebruikt om
UCG melden en laten registreren als een
bijeenkomst van de

1GOD 1FAITH 1Church
Universe Custodian Guardians
Het maakt ook de gespecificeerde
Bewaarder Zenturions leden van
het heelal Bewaarder Guardians.
In de ruimtes schrijf de eerste namen van de ' Elders'
dat verkozen tot de Bewaarder-Zenturions en
hoorde de ' Truth Statement'.

1 st naam van ( HIJ) C. Zenturion: 1 st naam
van ( ZE) C. Zenturion:
Wij de hierboven genoemde Elders & Custodian-Zenturion zich zal houden aan Membership
Rules: Moge 1GOD zijn onze Witness & Judge

CG Kalender N-At-m

Datum:

Lidmaatschap kan worden ingetrokken als in strijd met de Wetgever Manifest. Elke
inbreuk zou worden onderzocht en behandeld.

1GOD is ons geloof!
1FAITH is onze morele kracht!
De Wetgever Manifest is onze gids!
Universe Custodian Guardians zijn onze kerk!
Einde.
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