1FAITH laggivare Uppenbart

S tarta G athering
1God 1FAITH 1CHURCH universum Depå Guardians

The Gathering är en religiös social träffas för likasinnade.
Supportrar hitta 7 personer eller fler, få tillsammans som är en ' Sammankomst'. En 1: a
Gathering kan hållas hemma. Alternativ är SMEC, PHEC eller skola. The Gathering väljer
Elders som bildar en kommitté kallad 'Klan'. Vid den 1: a Samla alla närvarande besluta
att hålla ett möte varje Fun-dag. På ett namn för insamling och då för att hålla nästa
kommittén möts.

Anhängare (delta) välja en hemlighet-omröstning en Elder (minimum) upp till högst 7 HE
& 7 SHE (7_7 regeln) totalt 14 fläder. Alla Supporter närvarande kan nominera, så länge
de uppfyller kraven. Obligatoriska krav för att vara en Elder: Ålder 28-70, vara förälder,
något kriminellt förflutet. Fysisk och mentalt kunna göra de uppgifter som en
kommitté-medlem. Ingen sexuell funktionshinder (Child molester, samma kön eller
förvirrad kön) .
Notera ! Sexuell funktionsnedsättning är ett hot mot barn.

7_7 regel (Lika representation av HE & SHE) gäller för alla UCG utskott. Utskott
består av en (Ofullständig) till 14 (komplett) . En ofullständig kommitté kan bestå av en
kombination av HE & SHE men inte mer än 7 HE eller 7 SHE. T.ex. 8 HE & 6 HON
är fel kan det inte vara mer än 7 HE. En komplett Kommittén består av 7HE & 7SHE.
En fullständig kommitté är målet. 1 valdes har att göra alla uppgifter. 14 valdes kan
dela arbetsbelastningen jämnt.

klan plikter :
Organisera: samla plats (Hall, säkerhet) , Transport för sjuka, handikappade,
äldre ...
Publicera: Sammankomst (När, var och vägbeskrivning) , Media-releaser och budskap,

1 GUD 1 TRO 1Church Universe Förvarings Guardians
Program: Välkommen, skissera, specificera, böner, läsningar, diskussioner och insamlingar.
Se till huvudspråk, lokala dialekten och traditioner är
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upprätthålls ...

Håll: Mess, val, induktion av nyligen ons och nyfödda. Sörja dem som är livet slut.
Catering: sittplatser, drycker (alkoholfri) , Mat, musik, dans, underhållning, och
städa upp ...
Utskott: Möte. Skydda orättvist attackerade, svag, behövande och missgynnade.
Underhåll: Shun-listor och kampanjer, förbereda undervisningsmaterial för skolor, etablera
icke-vinstdrivande organisationer ( cron) ...

Hålla kontakten: Med Shire rådet. Depå Guardian står för val till kommersiella,
politiska, sociala, ... utskott, positioner, ...
Klanen med stöd av supportrar absorberar alla lokala miljö, ideell, icke-våldsamma och
social rättvisa orsaker och köra dem. The Gathering är öppen varje 'Fun-Day' från en
timme efter soluppgång till en timme före solnedgången. En sammankomst deltar i N-At-m
(New-Age time-management) Funday teman (Fester, minnesmärken, shames) . Sammankomster
stödja lokala köket, kultur, dialekt, traditioner.

Meeting Etiquette
Supportrar besöker en Gathering & uppmuntra andra att besöka en sammankomst.

De ber & dyrkan, umgås, diskutera, chat, äta (Ingen skräpmat) & Dryck (alkoholfri), sjunga
och dansa, skratta, leka och harmonisera ... Det är ditt Gathe njuta och få det att fungera!

Aktivt deltagande leder till upplevelser. Erfarenheter är viktiga; vi vilja dela dessa med
andra. Vi vill diskutera våra erfarenheter med andra. Detta ökar vår relation med andra.
Ökade goda relationer översätta till lycka.
För att göra upplevelsen arbete måste det finnas variation. Ämnen som behandlas
kan omfatta Gathering verksamhet, laggivare Manifest, Shun-listor, kunskap,
ström nyheter, hobbies, intressen, lokala och länsstyrelsen. Var inte blyg!

Diskussions Etikett: Lyssna noga utan att avbryta en högtalare. Svara passion utan att
vara motbjudande, oförskämd eller aggressiva.
Mänskliga relationer är beroende av passion, kompromisser och tolerans. Att sprida en situation;
överens om att vara oense.
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Vid alla sammankomster, supportrar, besökare, Elders & medlemmar behandlas som
vårdnadshavare-väktare (1:e namn) alla är jämlika. Elders

& Medlemmarna är ledare med hederstitlar. Dessa titlar används endast utanför Gathe
offentligt eller i utskotten.

1G OD älskar G atherings
På Klan s 2 nd meet Depå-Zenturion (1HE & 1SHE) väljs. Deras sanning-översikt tas och
medlemskap i 1Church är Universum Depå Guardians upp. En ny sammankomst är
noterat på webbplatsen.

De Sammankomst kan nu använda allt tillgängligt på webbplatsen. The Gathering kan
också samla in pengar (ingen kredit) 90% vistelse med Gathe 10% vidarebefordras till
universum Depå Guardians administrering.

Depå-Zenturion är de valda ledarna representerar Gathe till det lokala samhället och
lokala myndigheter. Dessa ledare brinner en GUD & En TRO. De leds av orädd etisk
och professionell exempel visar ödmjukhet, beslutsamhet, disciplin och uthållighet.
Deras huvuduppgift är att förmedla och främja en gemensam förståelse för UCG syfte
genom att utveckla och genomföra kraftfulla strategier (Med Klanen) för att flytta
Gathering i riktning mot deras gemensamma vision. Mål med tidslinje är inställda. De
har åtagit sig att den underliggande syftet med UCG spridning av

1GOD' s senaste meddelandet, den " Laggivare Manifest '. dess tillämpning och dess skydd.

Enskilda medlemmar av universum Depå Guardians kan inte acceptera heders
utmärkelser, priser eller titlar. De kan inte väljas eller utses till någon typ av
regeringen. Om någon frågar de kan ge belönas råd. Om de blir en del av
regeringens de förlorar sitt medlemskap i UCG & kan aldrig återfå den.

Notera ! Detta gäller inte för Elders eller supportrar. De kan ta emot heders
utmärkelser, priser eller titlar. De kan väljas eller utses till någon typ av regering eller
kommittén.
en vald
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sanningen Statement
Oh magnifika alla mäktiga 1 & Only 1GOD . Vem är både han och SHE. Skaparen av de
vackraste universum. Bevittna:

Din mest ödmjuka trogna vårdnadshavare-väktare (1:e namn) . Invald
Depå-Zenturion av äldste (namn) Sammankomst.
Sannings state:
Att jag skall bistå 1GOD, anhängare av 1FAITH, universum Depå Guardians & det
lokala samhället.
Att jag inte eller uppmuntrat någon att döda, våldtäkt, tortyr eller barn- OFREDA eller
skyddad någon som gjorde. Skydda integriteten hos 1GOD'S senaste meddelandet
laggivare Manifest.

Som Depå Zenturion 7 beteenden är min guide:
Inte återbetala våld med violenc

Observera så att de blir medvetna om antisociala och anti habitat beteenden protest
orättvisa, omoral, och miljö vandalism lösa konflikter genom bedömning, lyssna och
diskussion umgås, bekanta mig med alla olika grupper i vårt samhälle

Tala för vad som är rätt
Stå upp för orättvist attackerade, missgynnade, svaga och behövande för härligheten
av 1GOD & den bra av mänskligheten

Kan 1GOD vara mitt vittne & Judge
Vanärar en 'Sanning-Statement' leder till uppsägning av medlemskap
Banning från alla sammankomster. Fly från supportrar. Om dishonoring var av
straffrättslig art åtalet kommer att meddelas.

Notera ! Enskilda medlemmar av universum Depå Guardians kan inte acceptera
heders utmärkelser, priser eller titlar. De kan inte väljas eller utses till någon typ av
regeringen. Om någon frågar de kan ge belönas råd. Om de blir en del av
regeringens de förlorar sitt medlemskap i UCG & kan aldrig återfå den.
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Medlemskap Ansökan
1 GUDs senaste meddelandet laggivare Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians

Denna medlemsansökan används för att
meddela UCG och få registreras som en
samling av
1GOD 1FAITH 1Church
universum Depå Guardians

Det gör också de specificerade
förvarings Zenturions medlemmar
av universum Depå Guardians.

I mellanrummen skriva de första namnen
på de " Elders' som valde Depå-Zenturions
& hört " Sanningen Statement'.

1 st namn ( HAN) C. Zenturion: 1 st namn ( HON)
C. Zenturion:
Vi ovan nämnda Elders & Depå-Zenturion kommer att följa Membership Rules: Må
1GOD vara vår vittne & Judge
Datum:

CG Kalender N-At-m

Medlemskap kan återkallas om det i strid med Laggivare Manifest. Varje
överträdelse skulle undersökas och behandlas.

1GOD är vår tro!
1FAITH är vår moraliska styrka!
Lagen-Giver Manifest är vår guide!
Universe Depå Guardians är vår kyrka!
Slutet.

5

1GOD 1FAITH 1Church Universe Förvarings Guardians
14.12.1.1 N-At-m www.universecustodianguardians.org

