1FAITH Hukum-Pemberi Manifest

S tarta G athering
1God 1FAITH 1CHURCH Universe Kustodian Wali

The Gathering adalah bertemu sosial keagamaan bagi orang-orang yang berpikiran.

Pendukung menemukan 7 orang atau lebih, bersama-sama yang merupakan ' Pertemuan'. Sebuah Pertemuan
1 dapat diadakan di rumah. Alternatif adalah SMEC, PHeC atau Sekolah. The Gathering memilih Sesepuh
yang membentuk sebuah komite yang disebut 'Klan'. Pada tanggal 1 Mengumpulkan semua hadir memutuskan
untuk mengadakan Temu setiap Fun-hari. Pada nama untuk Gathering & kapan harus menahan panitia
bertemu berikutnya.

Pendukung (menghadiri) memilih dalam rahasia-suara 1 Elder (minimum) sampai maksimal 7 HE
& 7 SHE (7_7 aturan) total 14 Sesepuh. Setiap hadir Pendukung dapat mencalonkan, selama
mereka memenuhi persyaratan. persyaratan wajib menjadi Penatua: Umur 28-70, menjadi
orangtua, tidak ada catatan kriminal. Fisik & mental mampu melakukan tugas-tugas dari
Komite-anggota. Tidak ada cacat seksual (Selingkuh anak, jenis kelamin yang sama atau
bingung gender) .

Catatan ! cacat seksual adalah ancaman bagi anak-anak.

7_7 Aturan (Perwakilan yang sama dari HE & SHE) berlaku untuk semua komite UCG. Komite
terdiri dari 1 (tidak lengkap) 14 (lengkap) . Sebuah komite yang tidak lengkap dapat terdiri dari
kombinasi dari HE & SHE tetapi tidak lebih dari 7 HE atau 7 SHE. E g. 8 HE & 6 SHE salah
tidak akan ada lebih dari 7 HE. Sebuah komite lengkap terdiri dari 7HE & 7SHE. Sebuah
komite lengkap adalah tujuan. 1 terpilih harus melakukan semua tugas. 14 terpilih dapat
berbagi beban kerja secara merata.

Klan tugas:
Mengatur: mengumpulkan tempat (Aula, keamanan) , Transportasi untuk sakit, cacat,
lansia ...

Mengumumkan: Pertemuan (Kapan, di mana & arah) , Media-rilis & pesan,
1 ALLAH 1 IMAN 1Church Universe Kustodian Wali
Program: Selamat datang, garis besar, merinci, Doa, pembacaan, diskusi & penggalangan
dana. Pastikan bahasa utama, lokal Dialek & Tradisi yang
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ditegakkan ...

Memegang: Mess, pemilu, induksi baru menikah & baru lahir. Menangisi orang yang sudah hidup
berakhir.

Katering: Tempat duduk, minuman (tanpa alkohol) , Makanan, musik, menari, hiburan, &
membersihkan ...

Komite: Pertemuan. Melindungi tidak adil diserang, lemah, miskin & kurang beruntung.
Pemeliharaan: Shun-daftar & kampanye, mempersiapkan materi pendidikan untuk sekolah,
membangun tidak-untuk organisasi nirlaba ( cron) ...

Tetap berhubungan: Dengan Dewan Shire. Kustodian Wali berdiri untuk pemilihan
komersial, politik, sosial, ... komite, posisi, ...
Klan dengan dukungan dari pendukung menyerap semua lokal lingkungan, non-profit, non-kekerasan
& sosial-keadilan penyebab dan menjalankannya. The Gathering buka setiap 'Fun-Day' dari 1 jam
setelah Sunrise sampai 1 jam sebelum matahari terbenam. Sebuah Pertemuan berpartisipasi dalam
N-At-m (New-Age manajemen waktu) tema Funday (Perayaan, peringatan, aib mendatangkan) . Pertemuan
mendukung lokal masakan, budaya, dialek, tradisi.

rapat Etiket
Pendukung mengunjungi Gathering & mendorong orang lain untuk mengunjungi Gathering.
Mereka berdoa & ibadah, bersosialisasi, berdiskusi, chatting, makan (Tidak ada junk food) & Minum
(non-alkohol), menyanyi & menari, tertawa, bermain & menyelaraskan ... Hal ini Mengumpulkan Anda menikmati
& membuatnya bekerja!

partisipasi aktif mengarah ke pengalaman. Pengalaman yang penting; kami ingin berbagi dengan
orang lain. Kami ingin mendiskusikan pengalaman kita dengan orang lain. Hal ini meningkatkan
hubungan kita dengan orang lain. Peningkatan hubungan baik diterjemahkan ke dalam kebahagiaan.

Untuk membuat pengalaman kerja perlu ada variasi. Subjek yang tercakup dapat
mencakup kegiatan Gathering, Hukum-Pemberi Manifest, Shun-list, pengetahuan,
saat-berita, hobi, minat, pemerintah lokal & provinsi. Jangan malu-malu!

Diskusi-Etiket: Dengarkan baik tanpa mengganggu pembicara. Balas penuh gairah
tanpa menjadi menjengkelkan, kasar atau agresif.
hubungan manusia mengandalkan semangat, kompromi & toleransi. Untuk meredakan situasi;
setuju untuk tidak setuju.
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Di semua Gathering, pendukung, pengunjung, Sesepuh & Anggota ditujukan sebagai
kustodian-wali (Nama 1) semua orang sama. Sesepuh
& Anggota adalah pemimpin dengan gelar kehormatan. Judul-judul ini hanya digunakan di luar
Gathering di depan umum atau di komite.

1G OD mencintai G atherings
Pada Klan 2 nd meet Kustodian-Zenturion (1HE & 1SHE) terpilih. Kebenaran
pernyataan-mereka diambil & keanggotaan 1Church, Universe Wali Kustodian
diposting. Sebuah Pertemuan baru terdaftar di situs web.

Itu Pertemuan sekarang dapat menggunakan segala sesuatu yang tersedia di website. Mengumpulkan
juga dapat mengumpulkan dana (Tidak ada kredit) 90% tinggal dengan Gathering 10% akan diteruskan
ke alam semesta administrasi Wali Kustodian.

Kustodian-Zenturion adalah pemimpin terpilih mewakili Gathering kepada masyarakat lokal
& pemerintah daerah. Para pemimpin ini bergairah tentang 1 ALLAH & 1 IMAN. Mereka
memimpin dengan contoh etika & profesional kenal takut menunjukkan kerendahan hati,
tekad, disiplin & ketekunan. Tugas utama mereka adalah untuk berkomunikasi &
mempromosikan pemahaman bersama tentang tujuan UCG dengan mengembangkan &
menerapkan strategi yang ampuh (Dengan Klan) untuk memindahkan Gathering ke arah visi
mereka bersama. Tujuan dengan waktu-line ditetapkan. Mereka berkomitmen untuk tujuan
yang mendasari UCG penyebaran

1GOD' s Pesan terbaru, ' Hukum-Pemberi Manifest '. penerapannya & perlindungan.

Anggota individu dari Universe Wali Kustodian, tidak bisa menerima penghargaan kehormatan, hadiah
atau judul. Mereka tidak dapat dipilih atau ditunjuk untuk semua jenis Pemerintah. Jika ditanya mereka
dapat memberikan dihargai nasihat. Jika mereka menjadi bagian dari Pemerintah mereka kehilangan
keanggotaan mereka dari UCG & tidak pernah bisa mendapatkannya kembali.

Catatan ! Ini tidak berlaku untuk Sesepuh atau pendukung. Mereka dapat menerima penghargaan
kehormatan, hadiah atau judul. Mereka dapat dipilih atau ditunjuk untuk semua jenis Pemerintah atau
Komite.

sebuah terpilih
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Pernyataan kebenaran
Oh megah semua perkasa 1 & hanya 1GOD . Yang baik HE & SHE. Pencipta Alam
Semesta yang paling indah. Saksi:
paling rendah hati yang setia kustodian-wali Anda (Nama 1) . Terpilih
Kustodian-Zenturion oleh Sesepuh dari (nama) Pertemuan.
negara Sejujurnya:

Bahwa saya akan membantu 1GOD, Pendukung dari 1FAITH, Semesta Kustodian Wali
& masyarakat setempat.
Bahwa saya tidak atau mendorong seseorang untuk membunuh, Pemerkosaan, Penyiksaan atau menganiaya
anak-, juga dilindungi siapa saja yang melakukan. Melindungi integritas dari 1GOD'S pesan terbaru
Hukum-Pemberi Manifest.

Sebagai Kustodian Zenturion 7 perilaku adalah panduan saya:
Tidak membayar kekerasan dengan violenc

Amati sehingga menjadi sadar perilaku anti-sosial & anti-habitat Protes ketidakadilan,
amoralitas, & lingkungan-vandalisme konflik Resolve melalui penilaian, mendengarkan &
diskusi Sosialisasi, membiasakan diri dengan semua kelompok yang berbeda dalam
masyarakat kita

Berbicara untuk apa yang benar

Berdiri untuk tidak adil diserang, kurang beruntung, lemah & miskin Untuk
Kemuliaan 1GOD & Baik dari Manusia
Mungkin 1GOD menjadi Saksi saya & Hakim
Tidak menghormati sebuah 'Kebenaran-Statement' mengarah ke pembatalan keanggotaan

Melarang dari semua Pertemuan. Pengucilan oleh Pendukung. Jika tidak menghormati adalah
yang bersifat pidana Jaksa akan diberitahu.
Catatan ! Anggota individu dari Universe Wali Kustodian, tidak bisa menerima penghargaan kehormatan,
hadiah atau judul. Mereka tidak dapat dipilih atau ditunjuk untuk semua jenis Pemerintah. Jika ditanya
mereka dapat memberikan dihargai nasihat. Jika mereka menjadi bagian dari Pemerintah mereka
kehilangan keanggotaan mereka dari UCG & tidak pernah bisa mendapatkannya kembali.
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Keanggotaan Aplikasi
Pesan terbaru 1 ALLAH Hukum-Pemberi Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali

Aplikasi Keanggotaan ini digunakan untuk
memberitahukan UCG & mendapatkan terdaftar
sebagai Gathering of the

1GOD 1FAITH 1Church
Universe Kustodian Wali
Hal ini juga membuat para anggota
Kustodian Zenturions terperinci dari
alam semesta Wali Kustodian.

Di ruang menulis nama-nama pertama dari ' Sesepuh'
yang terpilih Kustodian-Zenturions &
mendengar ' Kebenaran Pernyataan'.

1 st nama dari ( DIA) C. Zenturion: 1 st nama
dari ( DIA) C. Zenturion:
Kami atas nama Sesepuh & Kustodian-Zenturion akan mematuhi Keanggotaan Aturan: Mungkin
1GOD menjadi Saksi kami & Hakim

CG Kalender N-At-m

Tanggal:

Keanggotaan dapat dicabut jika dalam pelanggaran Hukum-Pemberi Manifest. Setiap
pelanggaran akan diselidiki & ditangani.
1GOD adalah kami Percaya!

1FAITH adalah kekuatan moral kita!

Hukum-Pemberi Manifest panduan kami!
Universe Wali Kustodian adalah Gereja kami!
Akhir.
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