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Hasi a
Bilgunea
CG topaketa jende ona elkartzen den tokian!

Gathering antzeko jendearentzako topaketa sozial erlijiosoa da. Laguntzaileek 7 pertsona edo
gehiago aurkitzen dituzte, hau da, elkartu ' Bilgunea '. 1 st
Bilera etxean egin daiteke. Alternatibak SmeC, PHeC edo Eskola dira. Bilduk "Klan" izeneko
batzordea osatzen duten adinekoak hautatzen ditu. 1ean st Bildutako guztiek parte hartzen
duten egun guztietako topaketa bat egitea erabakitzen dute. Bileraren izenean eta hurrengo
batzordea noiz egin behar den jakiteko.

Aldekoak (bertaratu) hautatu bozketa sekretu batean 1 Zaharra (gutxienekoa) gehienez ere 7 HE
eta 7 SHE (7_7 araua) guztira 14 Adineko. Bertaratutako edozein laguntzailek izendatu dezake,
betiere baldintzak betetzen badituzte. Adinekoa izateko derrigorrezko betekizunak: 28 - 70 urte
bitartekoa, guraso izatea, fisikoki eta mentalki batzordeko kide baten betebeharrak betetzeko.

Ezintasun sexualik ez (Haur lapurreta, sexu berekoa, nahasia) , ez aurrekari penalik, ez
rabinarik, ez klero katolikorik, ez mojarik ez monjorik.
Ohar ! Sexu ezintasuna mehatxu bat da haurrentzat.

7_7 Araua (HE eta SHEren berdinak dira) UCG batzorde guztiei aplikatzen zaie. Batzordeak
1 dira (osatu gabea) 14ra arte (osoa) . Osatu gabeko batzorde bat HE eta SHE edozein
konbinazio izan daiteke baina 7 HE edo 7 SHE baino gehiago. E g. 8 BERA, 6 BERA oker
dago ezin da 7 BES baino gehiago egon. Batzorde osoa 7 HE, 7 SHE osatzen dute.
Batzorde oso bat da helburua. Hautetsi batek betebehar guztiak bete behar ditu. 14
hautetsik lan karga berdindu dezakete.

Klan betebeharrak:
Antolatu: Bilgunea (aretoa, segurtasuna) , gaixoentzako, minusbaliatuentzako, adinekoentzako ...
garraioa.

Publizitatea: Bilgunea (noiz, non eta norabideak) , komunikabideen oharrak eta mezua, 1 JAINKOA
1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren zaintzaileen zaindariak

Programa: Ongietorria, eskema, xehetasunak, otoitzak, irakurketak, eztabaidarako diru bilketa. Ziurtatu
hizkuntza nagusia, bertako euskalkia eta tradizioak onartzen direla ..

Eutsi: Nahastea, hauteskundeak, ezkontza berriaren eta jaioberrien indukzioa.

1

1 FEDE Hasi biltzen Legea ematen duen manifestua Idatzita dagoen bezala izango da! 16.3.4.1 NAtm

1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren zaintzaileen zaindariak

www.universecustodianguardians.org

Deitoratu bizitza amaitu dutenak.
Ostalaritza: eserlekuak, edariak (alkoholik gabea) , janaria, musika, dantza, entretenimendua eta
garbiketa ...

Batzordea: Bilera. Bidegabeki erasotuak, ahulak, behartsuak eta kaltetuak babestu.

Mantendu: Ihes zerrendak eta kanpainak, ikastetxeetarako hezkuntza materiala prestatu,
irabazi asmorik gabeko erakundeak sortu ( CROn) ...

Kontaktua mantendu: Shire Councilekin. Custodian Guardian komite komertzial, politiko,
sozial, ... batzorde, kargu, ... hauteskundeetarako hautagaia.

Laguntzaileen laguntzarekin Klanak tokiko ingurumen arlokoak, irabazi asmorik gabekoak, indarkeriarik gabekoak
eta justizia sozialaren arrazoiak xurgatzen ditu eta horiek zuzentzen ditu.

Elkarretaratzea irekita dago "Fun-Day" guztietan, Eguzkia jaitsi eta ordu 1etik Ilunabarra baino ordu bat
lehenagora arte. A Gathering-ek N-At-m-n parte hartzen du (Aro Berriaren denboraren kudeaketa) Fun-day
gaiak (ospakizunak, oroigarriak, lotsak) . Elkarretaratzeak bertako sukaldaritza, kultura, euskalkia, tradizioak
onartzen dituzte.

Bileraren protokoloa
Aldekoek elkarretaratze bat bisitatzen dute eta beste batzuk elkarretaratze bat bisitatzera animatzen dituzte. Otoitz
egiten dute, gurtzen, sozializatzen, eztabaidatzen, berriketan, jaten (janari zaborrik gabe) , edan (alkoholik gabea) ,
abestu, dantzatu, barre egin, jolastu, harmonizatu ... Zure Gathering da gozatu eta funtziona dezala!

Parte hartze aktiboak esperientziak ekartzen ditu. Esperientziak garrantzitsuak dira; hauek besteekin
partekatzea gustatzen zaigu. Gure esperientziak besteekin eztabaidatzea gustatzen zaigu. Horrek
besteekin dugun harremana areagotzen du. Harreman onak areagotzeak zoriontasuna bihurtzen du.

Esperientziak funtzionatzeko askotarikoa izan behar da. Jorratutako gaiak honako hauek izan daitezke:
Bilketa jarduerak, Legeak ematen dituen agiria, Shun zerrendak, ezagutzak, aktualitate berriak,
zaletasunak, interesak, tokiko eta probintziako gobernuak. Ez izan lotsatia!

Eztabaida-protokoloa: Entzun arretaz bozgorailua eten gabe. Erantzun sutsuki
nazkagarria, zakarra edo oldarkorra izan gabe.
Giza harremanak pasioan, konpromisoan eta tolerantzian oinarritzen dira. Egoera bat
zabaltzeko; ados ez ados egon.
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Elkarretaratze, Laguntzaile, Bisitari, Adineko, Kide guztietan zaindari zaindari gisa sartzen dira (1
st izena)

denak berdinak dira. Zaharrak eta Kideak ohorezko tituluak dituzten liderrak dira. Izenburu

hauek elkarretaratzetik kanpo soilik erabiltzen dira jendaurrean edo batzordeetan.

1 JAINKOAK maite ditu G atherings
Klan's 2-n nd ezagutu Custodian Zenturion (1 HE eta 1 SHE) ele- ktu egiten dira. Haien
Egia-deklarazioak hartu eta 1 Elizako, Unibertsoko Zaindarien Zaindarien kide dira. Gathering
berri bat agertzen da webgunean.

The Bilgunea webgunean dagoen guztia erabil dezake.
Bilduk ere funtsak bil ditzake (krediturik gabe) % 90 Gathering-ean geratzen da% 10
Universe Custodian Guardians administraziora bideratzen da.

Zenturion zaintzailea Tokiko komunitateari eta tokiko gobernuari Batzarra ordezkatzen
duten buruzagi hautatuak dira. Buruzagi hauek 1 zaleak dira JAINKOA eta 1 FEDE.
Beldurrik gabeko adibide etiko eta profesionalak eramaten dituzte umiltasuna,
determinazioa, diziplina eta iraunkortasuna erakusten dutenak. Haien funtsezko zeregina
UCG xedearen ezagutza partekatua komunikatzea eta sustatzea da estrategia indartsuak
garatuz eta ezarriz (Klanarekin) Gathe- ring beren ikuspegi partekatuaren norabidean
mugitzeagatik. Denbora-lerroa duten helburuak finkatuta daude. UCGren hedapenaren
azpiko helburuarekin konprometituta daude 1 JAINKOA Azken mezua, ' Legea ematen
duen manifestua '. Bere aplikazioa eta babesa.

Universe Custodian Guardians-eko kideek ezin dituzte ohorezko sariak, sariak edo
tituluak onartu. Ezin dira aukeratu edo izendatu inongo Gobernu motetarako.
Eskatuz gero, oharkabeko aholkuak eman ditzakete. Gobernuko kide bihurtzen
badira UCGko kide izatea galtzen dute eta ezin dute inoiz berreskuratu.

Ohar ! Hori ez zaie adinekoei edo laguntzaileei aplikatzen. Ohorezko sariak, sariak edo
izenburuak onar ditzakete. Edozein gobernu edo batzordetarako hautatuak edo izendatuak
izan daitezke. Lege-emailea erabiltzen ez duen Gobernuari edo Batzordeari hautatutako
edozein zaindari zaindari
Manifestua gidari gisa. Ahalik eta gogorren eta etengabe saiatzea da Legeak ematen dituen
manifestuaren erabilera bultzatzen!

Hautetsia
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Egiaren adierazpena
Oh aparta guztiak indartsu 1 eta bakarra 1 JAINKOA . Nor da BERA eta BERA.
Unibertso ederrenaren sortzailea. Lekukoa:

Zure zaindari tutore leial xumeena (1 st izena) . Zaindurako Zenturion hautatua (izena)
Bilgunea.
Egiaz esan:
Lagunduko dudala 1 JAINKOA, 1 FAITH, 1 Elizako Unibertsoaren Zaindarien
Zaindarien eta bertako komunitatearen aldekoak.
Ez nuela inor animatu edo inor animatu hiltzera, bortxatzera, torturatzera edo haurra erasotzera, ezta
babesten zuen inor ere.

Babestu osotasuna 1 JAINKOA Azken mezua: Law-Giver Manifest.
Custodian Zenturion bezala 7 jokabide dira nire gida:
Ez itzuli indarkeria indarkeriarekin!
Behatu sozialaren aurkako eta habitataren aurkako jokabideak ezagutzeko. Protesta
bidegabekeria, amoraltasuna, ingurumen bandalismoa!

Gatazkak ebaluatu, entzun eta eztabaidatu ebaztea.
Sozializatu, gure komunitateko talde desberdinak ezagutzea
Hitz egin moralki zuzena denaren alde, eskatu erantzukizuna! Jarri bidegabe
erasotutakoen, desabantailen, ahulen, behartsuen alde! Gloriarako 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Maiatzaren 1 Jainkoa nire lekuko eta epailea izan dadila

"Egia-Adierazpena" desohoratzeak kideen hip deuseztatzea dakar, elkarretaratze
guztiak debekatzea. Laguntzaileek saihestea. Desegitea izaera kriminala izanez gero
Fiskaltzaren berri emango da.
Ohar ! Universe Custodian Guardians-eko kideek ezin dituzte ohorezko sariak,
sariak edo tituluak onartu. Ezin dira aukeratu edo izendatu inongo Gobernu
motetarako. Eskatuz gero saritu gabeko aholkuak eman ditzakete. Gobernuko kide
bihurtzen badira UCGko kide izatea galtzen dute eta ezin dute inoiz berreskuratu.

4

1 FEDE Hasi biltzen Legea ematen duen manifestua Idatzita dagoen bezala izango da! 16.3.4.1 NAtm

1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren zaintzaileen zaindariak

www.universecustodianguardians.org

Kide izatea Aplikazio
Inprimatu ! Bete! Bidali posta elektronikoz!

Kide eskaera hau UCGri jakinarazteko
eta bilera gisa erregistratzeko erabiltzen
da
1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza
Unibertsoaren zaintzailea

Zaindariak
Zaintzaile Zenturion zehatza ere
egiten du
Universe Custodian
Guardians-eko kideak.
Espazioetan idatzi 'izenaren izenak Zaharrenak
horrek hautatu zuen
Zaintzaileen Zenturions eta beren 'entzun Egiaren
adierazpena '.

1 st izenaren ( BERA) C. Zenturion: 1 st izenaren
( BERA) C. Zenturion:

Aipatu zaharrek eta Custodian Zenturionek kide izateko arauak beteko ditugu: Maiatzaren
1 JAINKOA gure lekuko eta epailea izan dadila

CG Kalender N-Atm

Data:

Kide izatea baliogabetu ahal izango da Legea ematen duen manifestua. Edozein
arau-hauste ikertu eta bideratuko litzateke.
1 JAINKOA gure Sinestea da!

1 FEDEA da gure indar morala!
Legea ematen duen manifestua da gure gida!

Unibertsoaren zaindariak gure eliza dira!
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