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KLAN
1 7 Irklar TANRI 'In insanlar!

7 Kabileler bir 'Buluşması' de ve Kanunî Manifestosu okuyarak onların manevi
rehberlik olsun. Toplanması manevi, sosyal ihtiyaçlar ve toplum aktivizm hitap
etmektedir. Bir Buluşması yönetim, seçilmiş bir komite Klan ihtiyacı var.

Bir Klan seçilmiş 14 bir kişi komitesi olan (Yaşlılar) . gizli-oylama 1 Elder kendi
yerel Buluşması seçecek katılıyor Destekleyenler
(En az) 7 HE ve 7 SHE en fazla (7_7 kuralı) 14 Bilgelerinin toplam. Yaşlılar yıllık
seçilirler (Eğlence gün, hafta 2, Merkür *
ay) . Yeni Buluşması seçilen Yaşlılar herhangi Eğlenceli bir gün. Bunlar sonraki dönem seçimine kadar
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görev.

Herhangi Destekçi mevcut yeter ki zorunlu gereksinimlerini karşılamak gibi aday
gösterebilirsiniz. 70 fiziksel ve Komite üyesinin görevlerini yapmak zihinsel mümkün bir
ebeveyn olmak - Yaş 28: Zorunlu şartlar bir Elder olmak. Hiçbir cinsel yetersizlik (Çocuk
tacizcisi, aynı cinsiyet veya karışık cinsiyet) Hiçbir sabıkası yok, haham, hiçbir Katolik din
adamları, hiçbir rahibeler veya rahipler.
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Yaşlılar sınırsız kez yeniden seçilebilir (Yaşına kadar

70) . Ne zaman bir Elder ihtiyaç değiştirilmesi. Bir yedek sonraki dönem
seçilene kadar görev yapmak seçilir.

Bir SHE Elder bir SHE ile değiştirilir. Bir HE
ile HE.
2 Yaşlılar olmaması koşuluyla 1, bir Saklama Zenturion (CZ) olabilir. Ancak her zaman
1 Elder olmalı. Sadece Büyükler aday ve bir gizli oylama bir Custodian Zenturion içinde
seçebilir. O ve o kullanılabilirliği HE 1 seçilmesini yapar ve SHE arzu CZ ancak 1 Elder
olmalı. seçilmiş CZ Bir Hakikat Beyanı yapmak zorundadır. CZ Seçimden sonra Klan
UCG1 bir üyelik kaydını gönderir. CZ temsil etmek ve yerel Hükümeti ve Orackle ile
liase.

Klan vergileri, 1 Elder bütün görevleri yapması gereken, 14 Yaşlılar eşit iş yükünü paylaşabilir.
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Düzenlemek: toplama mekan (Salon, güvenlik) , Yaşlılar, engelliler, hasta için
nakil ...

Reklam yapma: toplama (Ne zaman, nerede, yön) Medya bültenleri ve mesajı, 1 TANRI
1 İNANÇ 1 Church Evren Saklama Muhafızlar

Programı: Hoşgeldin, anahat, itemize, Dualar, okumalar, tartışmalar, fon yaratma. Ana
dili, yerel Lehçesi ve Gelenekler uygulanmasını garanti altına ...

Ambar: Mess, seçimler, yeni evli, yeni doğmuş bir indüksiyon. hayat sona kimin olanlar
yasını.

Bir ayın 1. Buluşması bir 'Kutsal Matrimony Sözleşme' önceki ay imzalanan çiftler
ağırlıyor. Bir ayın 2. Buluşması Yeni doğmuş karşılıyor önceki ayın. Bir ayın 3'ünde
Buluşması bir Mevlasıdır sözü ziyaretçileri ağırlıyor. Bir ayın 4. Buluşması Yandaş ve
önceki ay ölen üyeleri yansıtır.

Yemek servisi: oturma, içecekler (alkolsüz) , Gıda (Yerel mutfak) , Müzik, dans (Geleneksel,
akım) , Eğlence, temizlemek ...
f

Gıda ve içecek Klan yönergeleri kullanarak destekçileri tarafından Buluşması getirilir.

Kurul: Toplantı. haksız saldırıya, zayıf, muhtaç ve mağdur koruyun. CZ raporu.

keep up: listeler, kampanyaları Shun (Activism) Değil kar amacı gütmeyen organizasyonlar
kurmak, okullar için eğitim materyallerini hazırlar ( cron) ...

İrtibatta olalım: Shire Konseyi ile. sosyal, ticari, siyasi için aday Saklama Guardian, ...
komiteleri, pozisyonlar, ...
Destekleyicileri desteğiyle Klan tüm yerel çevre, sigara kar olmayan şiddet ve sosyal
adalet nedenlerini emer ve onları çalıştırmak. Gerektiğinde olmayan şiddet aktivizm
uygular.

Haftada 4 Merkür ayın Eğlence Gününde Her 3 yıl. Klan seçecek 2 Saklama-Zenturion (1
HE, 1 SHE) .
seçilmiş bir
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Gerçek Bildirimi
Ah bütün kudretli 1 & sadece muazzam şehir 1GOD . Kim HE & SHE hem de. En
güzel Evrenin yaratıcısı. Tanık:
Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi (1 ad) . Saklama-Zenturion Liderleri tarafından
seçildi (Ad) Buluşması.
Doğruyu durumu:

Ben yardımcı olacaktır That 1GOD, destekleyenler 1FAITH, Evren Custodian
koruyucuları ve yerel topluluk. Ben yapmadım ya, işkence, tecavüz veya çocuk taciz
Kill birisi teşvik Yani. Ne de yaptığını kimseye korumalı. bütünlüğünü koruyun 1GOD'S son
mesajı yasagetirici Manifest.

Saklama Zenturion olarak 7 davranışlar rehberim şunlardır:

violenc şiddete ödemek değil
, Adaletsizlik, ahlaksızlıktır ve çevre vandalizm sosyalleştirmek dinleme ve tartışma,
değerlendirme yoluyla çatışma çözümleme Protesto antisosyal & karşıtı yaşam
davranışlarının farkına şekilde gözlemleyin eden tüm farklı gruplar ile kendimi tanıtmak

doğru olan için Konuşun
için ayağa kalk haksız saldırıya Görkemi, dezavantajlı zayıf ve muhtaç 1GOD ve
İnsanlık İyi
1GOD benim Tanık & Hakim olabilir
Bir 'Hakikat-Bildirimi' dishonoring üyelik iptali yol açar
Tüm Toplarından Banning. Destekleyenler tarafından shunning. dishonoring bir suç
nitelikte ise Savcılık bildirilecektir.
Not ! Evren Saklama Guardians Bireysel üyeleri, fahri ödüller, ödül veya kitapları
kabul edilemez. Bunlar seçilmiş veya Hükümet her türlü atandı edilemez.
sorsaydım onlar ödüllendirilmemiş tavsiye verebilir. Onlar Hükümetin parçası haline
Eğer onlar UCG üyeliklerini kaybederler & Geri almak asla.
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Üyelik Uygulama
1 ALLAH'ın son mesajı yasagetirici Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar

Bu Üyelik Başvurusu UCG bildirmek &
bir Buluşması olarak kayıtlı olsun
kullanılır
1GOD 1FAITH 1Church Evren
Custodian Koruyucuları
Ayrıca Evren Saklama
Guardians kalemlendirilmiş
Custodian Zenturions üyelerini
hale getirir.
mekanlarda ilk adlarını yazma ' Yaşlılar Saklama-Zenturions
seçildi & duyduğunu ' Hakikat Beyanı'.

1 st adına ( HE) C Zenturion: 1 st adına ( O) C
Zenturion:
Biz yukarıda adı Yaşlılar ve Saklama-Zenturion Üyelik Kuralları uyacaksınız: 1GOD
bizim Tanık & Hakim olabilir
Tarih:

CG Kalender N-de-m

Üyelik aykırı ise iptal edilebilir Yasagetirici Manifest. İhlali araştırdık & ele
olacaktır.
1GOD bizim inanın olduğunu!

1FAITH bizim ahlaki gücümüzdür!
Yasagetirici Manifest bizim rehberimiz!
Evren Saklama Koruyucular bizim Kilisesi vardır!
Son.
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