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Family
Tree
Bawat tao ay nararapat na maging bahagi ng isang pamilya.

• Ang mga tao ng Batas-donor Manifest
Para Tagapag-ingat Guardian may mga 7 uri ng mga tao: taong hindi naniniwala >

tagasuporta > Nakatatanda > C-Zenturion > C-Praytorian > Apprentice CG Proclaimer > CG
Proclaimer
taong hindi naniniwala > Tagapag-ingat Guardian (CG) pagsikapan upang hikayatin ang mga nawala ang
mga tao upang yakapin 1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat
tagapag-alaga. CG gamitin ang 'Hamon Ang panalangin!

1 NG DIYOS ay naghihintay na makarinig mula sa iyo!

YY

yy yy

hamon Panalangin
mahal 1 DIYOS, Creator sa mga pinakamagagandang Universe Ang iyong pinaka abang tapat
na tagapag-ingat tagapag-alaga (1 st pangalan) Kahilingan sa tulong sa pag-convert ng
mangmang hindi naniniwala Tulong sa hindi mananampalataya makuha ang 1
PANANAMPALATAYA
Maraming salamat sa iyo para sa karanasan ng pagiging kasangkot sa isang hamon kong pagsikapan
upang gumawa ng higit pang mga hamon Para sa Glory of 1 DIYOS & ang Mabuting ng Sangkatauhan

Ang panalangin na ito ay ginagamit kapag confronted na may isang mangmang taong hindi sumasampalataya!

Tagapag-ingat Guardian mag-imbita ng hindi naniniwala na sumali sa kanila sa isang Gathering!

Guest ni ay ginawa mga alok na ito: Maging isang 'para' at simulan
ang isang pagtitipon.
o maging isang 'Volunteer' at kumalat ang aming mensahe.
o Gumawa ng isang donasyon.
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PO Box 662 Endeavor Hills 3802 Vic Australia

Westpac ( Australia) Acc. hindi. 033-186 282,018
Mga pondo ay ginagamit upang ipahayag at ipatupad ang aming 'Vision' at ang aming 'Mission'.

o Teka, Para sa Masama, panghuhuthot, polusyon, sirain mo at ang mga tao na

malapit.
1000 ng mga taon ay darating sa isang dulo!

MAGPAKABAIT parusahan (kulungan) Evil!
tagasuporta > bisita: Ang ika-3 Gathering ng buwan Inaanyayahan ang mga bisita na nangako na maging isang
tagataguyod. Mga tagasuporta ay natugunan bilang tagapag-ingat tagapag-alaga (1st pangalan) . Maaari na sila
ngayong magmungkahi ng kandidato at bumoto.

tagasuporta > Tagapag-ingat Guardian (CG) . CG maghalal ng isang komite

(Klan) ng 14 Elders (7 HE, 7 SHE) maximum na tumakbo ang pagtitipon.
CG ni (Pumapasok) muling ihalal (Sa Kasayahan Araw ng Linggo 2 Mercury buwan sa kanilang mga lokal na
Gathering) sa isang lihim na-balota ng isang minimum na ng 1 Elder (Para sa 1 taon) hanggang sa isang
maximum ng 14 mga Nakatatanda (7_7 patakaran ay umiiral) . Ang isang bagong Gathering ay maaaring
hinirang Elders anumang Fun Day na maglingkod hanggang sa susunod na termino eleksyon. TANDAAN! Anumang
CG kasalukuyan ay maaaring magmungkahi ng kandidato ...
CG humingi, at pagkatapos ay makakuha ng at ilapat ang kaalaman sa pamamagitan ng, 'Dagdagan & Turuan'.
Mula sa paglilihi sa pagsusunog ng bangkay. Sila ay mag-surf sa UCG website para sa pinakabagong
impormasyon at hikayatin ang iba na gawin ito. Sinusuportahan nila ang komunidad 'Free Education' at
sumasalungat elitist edukasyon. pumasa ang mga iyon sa Life Karanasan sa pamamagitan Kaalaman Continuity.

CG bumoto sa lahat ng halalan pamahalaan. Sinusuportahan nila ang 'Klan' endorsed kandidato. Sila ay
suportahan at ay aktibong kasangkot sa lokal na komunidad. Sila ay sumali sa organisasyon (Commercial,
Komunidad, Pang-edukasyon, Leisure, Trade, Politikal, Professional, ..) magmungkahi ng kandidato sa lahat
ng magagamit komite. Upang maaari silang makaimpluwensya ang kanilang operasyon, dalhin ang mga ito
sa linya kasama ang 'Batas Giver Manifest'.

CG makatulong sa magtatag ng run komunidad, pag-aari, hindi-para-profit (Cron)
organisasyon. Ginagamit nila, tumakbo at isapubliko ang mga ito.
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para sa CG ang pagtitipon ay hindi lamang isang relihiyon makakuha ng sama-sama ngunit din ay
pakikisalamuha: Manalangin, pag-usapan, makipag-chat, tumawa, dance, maglaro, kumain, uminom (Non
alcoholic) , Kumanta, magtugma. Aktibong paglahok humahantong sa experienes.
(Tingnan Gathering, 1 Church) (tingnan ang Klan, 7 Tribes) (tingnan ang Start, 1 PANANAMPALATAYA)

S

Mga tagasuporta ay The Roots, mula sa kanila ang mga punong kahoy UCG pamilya ay lumalaki.

tagasuporta hinirang 14 Nakatatanda ( 7 HE 7 SHE)

Nakatatanda anyo Klan Klan hirang 2 (1 HE 1 SHE) Tagapag-ingat Zenturion Tagapag-ingat
Zenturion maging mga miyembro ng UCG Tagapag-ingat Zenturion hinirang 14 Tagapag-ingat
Praytorian ( 7 HE 7 SHE)

Tagapag-ingat Praytorian anyo Orackle Orackle hirang 1 baguhan CG
Proclaimer ( Siya)
apprentice CG Proclaimer hirang 1 CG Proclaimer ( Siya)
CG Proclaimer ay Tagapangalaga ng Law Giver Manifest !
Tagapag-ingat Zenturion
Tuwing 3 taon sa Kasayahan Araw ng linggo 4 Mercury buwan. Ang Klan hinirang sa isang 1 st nakalipas na
ang post lihim na balota 2 Tagapag-ingat Zenturion (1 HE, 1 SHE

).

Ang taong may pinakamaraming boto ay inihalal. Pinasinayaan ang halal C. Zenturion ay may upang gumawa

ng isang Truth Statement. Pagkatapos ay nagiging miyembro * ng UCG1.
Ang isang bagong Gathering sa ito ay ika-2 meet ang Klan hinirang C. Zenturion na nagsisilbi hanggang sa

* makita ang Klan, 7 Tribes

susunod na reelection.
Ang isang inihalal

C-Zenturion Wala tomake isang Katotohanan-Statement

Truth Statement
Oh Magnificent lahat ng mga makapangyarihang 1 & lamang 1GOD . Sino ang parehong SIYA & siya. Creator sa
mga pinakamagagandang Uniberso. saksi:

Ang iyong pinaka abang tapat na tagapag-ingat-guardian (1st pangalan) . Inihalal
Tagapag-ingat-Zenturion Mula sa Mga Matanda ng (Pangalan) Gathering.

Truthfully estado:
Iyon ay dapat kong tulungan 1GOD, ang mga tagasuporta ng 1FAITH, ang Universe Tagapag-ingat
tagapag-alaga at ang mga lokal na komunidad.
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Na ako ay hindi o hinihikayat ng isang tao upang patayin, panggagahasa, labis na pagpapahirap o batamang-istorbo, ni protektado sinuman na ginawa. Protektahan ang integridad ng 1GOD'S pinakabagong mensahe
ng Law Giver Manifest.

Bilang Tagapag-ingat Zenturion ang 7 mga pag-uugali 'ay ang aking gabay:
Hindi bayaran ang karahasan sa karahasan *

Pagmasdan gayon ay upang maging ng kamalayan ng mga anti-social at anti-tirahan pag-uugali Protest kawalan
ng katarungan, amorality, & environmental-vandalism Lutasin tunggalian sa pamamagitan ng pagtatasa, pakikinig
at talakayan maghalubilo, maging pamilyar ang aking sarili sa lahat ng iba't-ibang grupo sa aming komunidad

Magsalita para sa kung ano ang tama
Stand up para sa hindi makatarungang tinutuligsa, disadvantaged, mahina at nangangailangan Para sa
Glory of 1GOD & ang Mabuting ng Sangkatauhan

Mayo 1 DIYOS ang aking Witness at Judge

*

Kung amuki nabigo. Walang armas pagtatanggol sa sarili ay pinapayagan.

Lumalapastangan sa isang 'Truth Pahayag' ay humantong sa pagkansela ng kasapi
Banning mula sa lahat ng mga Pagtitipon. Shunning sa pamamagitan tagasuporta. Kung lumalapastangan ay ng
isang kriminal na likas na katangian ng pag-uusig ay aabisuhan.

Pagkatapos ng pagiging inihalal at nagiging miyembro ng Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga Tagapag-ingat
Zenturion ay nabubuhay, kumikilos sa pamamagitan ng 7 Pag-uugali.

C. Zenturion ang mga inihalal na lider na kumakatawan sa mga Gathering sa mga lokal na komunidad,
lokal na pamahalaan (Shire) . Sila rin liase sa Provincial Orackle. Ang mga lider ay dagasa tungkol sa 1
NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1 Church. Ang mga ito ay nakatuon sa ang kalakip na layunin ng
1 Church pagkalat ng 1 NG DIYOS ' s pinakabagong Mensahe (Law Giver Manifest) application nito at
proteksyon nito. Sila ay humantong sa pamamagitan ng walang takot, etikal, propesyonal na
halimbawa, ipakita pagpapasiya, disiplina, pagpapakumbaba at pagtitiyaga.

Ang isang pangunahing gawain ay upang makipag-usap, mag-promote ang isang ibinahaging pag-unawa sa

UCG layunin sa pamamagitan ng pagbuo, pagpapatupad malakas na diskarte para sa paglipat ng
Gathering sa direksyon ng kanilang mga shared paningin. Layunin
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may isang time line areset. 1 NG DIYOS ' s pinakabagong Mensahe (Law Giver Manifest)

ay kumakalat sa pamamagitan ng Free Edukasyon, Gobyerno paaralang gamit 1 st
Matuto nang higit at pagkatapos Turuan at Gatherings.

Sa panahon 3 Taon kataga ng C. Zenturion ni maaari itong maging kinakailangan upang maghalal ng isang
'Tagapag-ingat Praytorian' sa Oracklein isang 1 st nakalipas na ang post lihim na balota (7_7 patakaran ay
umiiral) . A C. Zenturion ay upang bumoto. Ang 2 C. Zenturions panatilihing-ugnay sa C.Praytorians ng
Orackle.
Sa pamamagitan ng isang bagong C. Praytorianposition ng C. Zenturion maaaring magmungkahi o maghirang ng
iba pang C. Zenturion o basta boto. Sa kaso ng isang C. Praytorian reelection ng C. Zenturion maaaring lamang
bumoto o gawin tulad ng sa isang bagong posisyon sa paglikha ng isang kalaban. Ng 2 C. Zenturions ng isang
Gathering 1 ay maaaring maging isang C. Praytorian.

Tagapag-ingat Praytorian (CP) ay inihalal sa pamamagitan ng C. Zenturions ng kanilang Province. C.Praytorian
7 HE, 7 SHE (14) ay inihalal para sa isang termino ng 7 taon sa Kasayahan Araw ng Linggo 4 Mars buwan sa
pamamagitan ng C. Zenturion ng kanilang mga Lalawigan sa isang 1 st nakalipas na ang post lihim na balota. Ang
14 CP bumuo ng isang komite ng Orackle. Ito deliberates sa silid-dasalan.

Sasagot ba ang isang Tagapag-ingat Praytorianneed pinapalitan. Ang isang kapalit ay inihalal upang
maglingkod sa natitirang bahagi ng 7 taon na term.

CP ang mga inihalal na lider na kumakatawan sa mga 1 NG DIYOS 1 PANANAMPALATAYA 1
Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga sa mga Lalawigan at Provincial Government. Ang
mga lider ay dagasa, nakatuon sa ang kalakip na layunin ng UCG Pagpapalaganap ng 1 NG DIYOS
' s pinakabagong Mensahe (Law Giver Manifest) application nito at proteksyon nito.
Sila ay humantong sa pamamagitan ng walang takot etikal, propesyonal na halimbawa ipakita disiplina,
determinasyon, pagpapakumbaba at pagtitiyaga.
Ang isang pangunahing gawain ay upang makipag-usap, mag-promote ang isang ibinahaging pag-unawa sa

UCG layunin. Sa pagbubuo, pagpapatupad malakas na diskarte para sa paglipat ng 1 Church at Lalawigan sa
direksyon ng kanilang mga shared paningin. Layunin na may isang time line ay nakatakda. 1 NG DIYOS ' s
pinakabagong Mensahe (Law Giver Manifest) ay kumakalat sa pamamagitan ng mga pampublikong paaralan at sa
pamamagitan ng paglalakad the- Provincial Government.

Ang bawat C. Praytorian ay nabubuhay sa pamamagitan ng 7 Mga Pag-uugali ng C. Zenturion. CP panatilihin sa
usap sa pamamagitan ng C. Zenturion at ang kanilang mga orihinal na pagtitipon.
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SHE C. Praytorian kumakatawan SHE interes ng bawat 1 DIYOS ni disenyo:

SHE ay Ina, Carer, Maybahay.
HE C. Praytorian kumakatawan HE interes ng bawat 1 DIYOS ni disenyo:
HE ay Ama, provider, Tagapagsanggalang.

C. Praytorian hikayatin ang Provincial komunidad at Provincial Government upang mabuhay sa
pamamagitan ng 1 NG DIYOS Ni: Design ~ Ukol sa Lahi-Integrity ~ Law Giver Manifest ~ di
karahasan ~ non profit ~ 7 Tribes ~ Destiny Sangkatauhan (Space pagsaliksik at space
colonization) .
C. Praytorian i-promote: Katumbas na representasyon ng HE at SHE sa komite ni ~ nagtatapos
Namamana at Pampulitika Tyranny ~ palitan ang kapitalismo at komunismo sa ' cron 'At' wmw ' ~ palitan
ang paganong kalendaryo sa CG New-Age time-management ~ Palitan: kawalan ng katarungan sa
paghanap Truth ', walang inampalan, ipinag-uutos na pagsentensiya at pagbabagong-tatag

~ domestic at di domestic burning ng tae ng hayop, kahoy, karbon, gas, langis at uranium sa
pagluluto, heating at kapangyarihan sa mga di pamamaraan burning ~ karahasan na may
buhay sa 'Harmony' sa mga tao, mga hayop at kapaligiran ~ kapalaran: space pagsaliksik,
space kolonisasyon.
C. Praytorian panatilihin sa usap sa pamamagitan ng C. Zenturion at ang Gathering sila
nanggaling. Bawat 'Shire Day' (N-At-m) binisita nila ito Gathering.

Orackle
ang ' UCG ' committee para sa bawat 'Province' ay tinatawag na ' Orackle '. Ito Orackle ng 14 C.
Praytorians ay 7 taon-taon na inihalal (Linggo 4 Mars buwan)
sa pamamagitan ng 'C. Zenturions 'gamit ang 7_7 patakaran (7 HE at 7 SHE) . CP ay maaaring reelected walang
limitasyong ulit. A CP kailangan palitan. Ang isang kapalit ay inihalal upang maglingkod hanggang sa susunod na
eleksyon.

Ang kanilang mga 7 ' Orackle ', 1 sa bawat lalawigan. Ang bawat Orackle ay may sariling tagpuan ng
'kahusayan sa pagtatalumpati'. Ang Orackle nakakatugon sa 3 Chambers, ang 'SHE-Boudoir', ang HE-Retreat
'at ang' pananampalataya- Sanctum '.

7 SHE C. Praytorians matugunan sa paligid ng isang pitong sulok table sa ' SheBoudoir '. 7 HE C. Praytorians matugunan sa paligid ng isang pitong sulok table sa 'Siya-Retreat'. Ang isang
magkasanib na meet ng 7 Siya CP at 7 Siya CP ay gaganapin sa paligid ng isang pitong sulok ng talahanayan (1
HE, 1 SHE sa bawat panig) sa 'PANANAMPALATAYA-Sanctum'.

Tandaan! Ang 'Tagapag-ingat Guardian Proclaimer' ay hindi dumalo sa anumang Orackle meet. ang
2 (Ang lalaki at ang babae) 'Apprentice CG Proclaimer'
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(ACGP) liaise pagitan ng Orackle at ang Tagapag-ingat Guardian Proclaimer (CGP)
.
Ang Orackle nakakatugon sa 14 beses sa isang taon (1 sa isang buwan) , 15 beses sa isang Quattro Year. Sa
Passover ng 1 taon na plano ay formulated, sa Quattro Passover isang 4 na taon plano.

Ang Orackle divides 7 mga responsibilidad sa pagitan ng 7 1HE, 1SHE mga koponan.

responsibilidad: Pangangasiwa ~ Provincial pamamahala ~ Pagsamba ~ Liase na may mga
Pagtitipon ~ umpiring ~ Space paggalugad, colonizing ~ ACGP (HE, SHE) makipag-ugnayan sa
CG Proclaimer.

Orackle tungkulin: Ipatupad ang 'Batas Giver Manifest' at Mission ~ Elect 'Apprentice
Guardian Proclaimer' (1 HE 1 SHE) na makipagusap sa 'Tagapag-ingat Guardian
Proclaimer' ~
I-set ang reelection taon para Zenturions at Praytorians ~ Makipag-ugnayan sa 'Pagtitipon' sa pamamagitan ng
Zenturions (Dumalo sa iba't ibang mga Pagtitipon) ~
Panatilihin ang mga listahan: 'Pagtitipon', 'Iniiwasan', 'cron' .. ~ Hold
'Mga Kampanya', pindutin nang matagal taunang 'gulo' ~

Aktibong suportahan ang 'Space Kolonisasyon' ~ Magtatag
at run 'Lahat ng Media' ~

Stand Up to katiwalian, kawalan ng katarungan, ang imoralidad at Karahasan ~ Protektahan ang
Kapaligiran ulat 'Polluters', na ang mga ito sisingilin ~

Tanggalin ang pribadong enterprise, globalization, consumerism, credit ~ Tanggalin ang
Elitism, Unearned benepisyo, Wealth-apartheid ~
Parusahan ang Evil kahit saan, kahit kailan walang tigil ~ Makipag-ugnayan
sa pamahalaang panlalawigan ...

Tandaan! ang Orackle ay hindi maaaring ipatupad ang anumang pagkilos na lumalabag sa Law
Giver Manifest . Kampanya ay ginagamit upang ipatupad 1 NG DIYOS ' s pinakabagong mensahe! UCG
Kampanya gamitin ang Law Giver Manifest bilang gabay upang i-extract sa kapaligiran, moral at
panlipunang katarungan tema. Ang isang napiling tema ay pursued sa lahat ng sigla, tapang,
pagpapasiya at pagtitiyaga na maaaring mustered.

Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga na Mga Kampanya ay isang democratically co- ordinated inisyatiba upang
makamit ang kinakailangang panlipunang pagbabago. Ito ay isang pagsisikap upang magpakilos ng tao upang
dalhin ang tungkol sa mga hindi marahas na pagbabago ng direksyon.
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shunning ay isang aktibidad Tagapag-ingat Guardian at tungkulin. Shunlists magbigay ng mga detalye sa
kung ano ang gagawin kapag may isang banta sa sangkatauhan, ugali, komunidad o kapaligiran. Shunning ay
hindi lamang isang moral na isyu ngunit isang civil duty!

Shunning ay nangangahulugan ng pag-iwas, nang binabalewala, tutol sa pagiging di supportive

(Di marahas) . Hikayatin ang pamilya at mga kaibigan na gawin ito. Shunning ay sumasaklaw sa mga grupo,
mga indibidwal at mga organisasyon. Ito entails hindi pakikisalamuha, pag-aaral, pangangalakal o
nagtatrabaho sa mga ito.

Mayroon ba Ang iyong Moral at Civil duty: SHUN !!!
Ang bawat Orackle hinirang 2 Apprentice CG Praytorians ( 1HE, 1SHE) .
New ACGP ay inihalal para sa 1 taon. Kung reelected maging mga kasapi Life.

kapwa (HE, SHE) ACGP mapatakbo, itanyag mediacenter kanilang
administrasyon. ipahayag nila ang 'Batas Giver Manifest, i-publish:'
Pagsamba (CG Prayer gabay) , CG Dictionary, CG Lexica, iba pang mga
gabay, ... i-publish ang mga ito ay 'Orackle' media-release. tumakbo sila ng
isang panlalawigang balita at impormasyon mediacenter.

Lahat ng Media ay isang mahalagang isinamang bahagi
ng Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga administrasyon.
Pinapanatili nito ang mga tagasuporta, mga kasapi at
pampublikong alam. 'CG LAHAT Media' ay may 3 mga
seksyon: Impormasyon, Knowledge Leisure. Ito nagbibigay
ng pampublikong libreng edukasyon sa, pag-aaral
pantulong, mga paksa ng pag-aaral at mga proyekto
pag-aaral. Ito warns ng mga banta ng pag-aaral. Lahat ng
Media ay may 7 provin- cial masthead.

1 NG DIYOS nilikha ang pisikal Universe (Scroll 1 Paniniwala 2) . 1GOD Nais ni kawani na tao upang
i-multiply, kolonisahan space at maging Custodians ng pisikal na Uniberso. Universe Tagapag-ingat
tagapag-alaga supply ng guidance
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at batas para sa puwang paggalugad, space kolonisasyon. Kapag ang isang Province nagsisimula colonizing
kanilang Orackle nagpapadala 1 HE, 1 She Tagapag-ingat Guardian sa kahabaan para sa espirituwal na
patnubay.

Kapag ang isang bagong Tagapag-ingat Guardian Proclaimer (CGP) ay kinakailangan. Ang HE, SHE ACGP ng
7 Orackle hinirang sa isang 1 st nakalipas na ang post lihim na balota ng isang bagong 'CGP' (Siya) . Pinasinayaan
ang halal Tagapag-ingat Guardian Proclaimer ay nagiging isang buhay na miyembro ng 1 NG DIYOS 1
PANANAMPALATAYA 1 Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga. Ang isang itak hindi karapat-dapat
'CGP' ay pinalitan.

Ang CGP positibo ang pananaw at nagbabantay sa ' Law Giver Manifest ' 1 DIYOS ni
pinakabagong mensahe pinapalitan lahat ng mga nakaraang. Liaises sa 7 Orackle pamamagitan ng ACGP. Ang
CGP maaaring tanggihan ang isang ACGP. Ang mga kaugnay na Orackle kailangan upang piliin ang isa pang
ACGP. Ang CGP ay hindi dumalo sa alinman sa mga Orackle.

pagiging kasapi
May 3 uri ng mga kasapi:
Ang isang indibidwal 'pagiging miyembro sa isang pagtitipon.
A Gathering ni membership sa UCG

Ang isang indibidwal 'kasapi ng Uniberso Tagapag-ingat tagapag-alaga 

Ang isang indibidwal 'pagiging miyembro sa isang Gathering 
Ang isang indibidwal na bumibisita sa isang Gathering ay isang potensyal na para sa. A Sup- porter
pagdalo at pakikibahagi sa isang Gathering ay kinikilala bilang miyembro ng Gathering iyon. mga
tagasuporta ay  natugunan bilang 'Tagapag-ingat Guardian (1 st pangalan) .

ni Gathering membership sa U.  CG
Tagasuporta maghalal ng Committee (7_7 Rule) of Elders na kilala bilang Klan.

Ang Klan elects 2 Elders (1 HE, 1 SHE) upang maging Tagapag-ingat Zenturion na
kumakatawan sa Gathering sa Universe Tagapag-ingat
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Tagapag-alaga. A Klan pagkatapos ay nagpapadala ng kanyang mga Miyembro Application sa UCG

UCG salubungin ang Tagapag-ingat Zenturion at idagdag ang Gathering sa kanilang Magrehistro. 
 The Gathering ay maaari na ngayong gamitin ang lahat ng bagay na magagamit sa

ang website: www.universecustodianguardians.org. Gathering ay maaari ring taasan ang mga
pondo (Walang kredito) 90% paglagi sa Gathering 10% ay ipapasa sa Universe  Tagapag-ingat
tagapag-alaga administrasyon.
 Ang pagsapi ay maaaring bawiin kung sa paglabag ng kautusan Giver Manifest. Anumang
paglabag ay investigated at dealt na may.

Ang isang indibidwal 'kasapi ng UCG
Ang isang indibidwal ay may upang maging 'para' ng isang pagtitipon. A para sa pagkatapos ay
imumungkahi (o ay hinirang) na inihalal 'Elder' sa 'Klan' * isang Gatherings 'committee. Pinasinayaan ang
halal Elder maaaring magmungkahi na maging 'Tagapag-ingat Zenturion'. Pinasinayaan ang halal CZ
gumagawa ng isang 'Truth statement nakasaksi sa pamamagitan ng Klan. Ang Klan pagkatapos ay pasulong
 miyembro aplikasyon sa UCG Registry.

* makita ang Klan, 7 Tribes
Miyembro ay maaaring magmungkahi ng kandidato na dapat ihalal sa 'Tagapag-ingat Praytorian' at sumali
sa Orackle (UCG committee) . Kapag may isang pagbubukas ng Orackle piliin ang isang 'Apprentice
Tagapag-ingat Guardian Proclaimer' na ngayon ay isang miyembro ng buhay. Kapag may isang
pambungad na ang lahat ng 7 Orackle hinirang 1 (Siya) ng mga apprentice na maging 'CG Proclaimer'.

'Tandaan! Indibidwal na mga miyembro ng UCG, hindi maaaring tumanggap ng honorary award, premyo o
pamagat. Hindi nila maaaring inihalal o hinirang sa anumang uri ng Government. Kung tatanungin sila ay
maaaring magbigay sa walang ganti payuhan. Kung naging bahagi sila ng Gobyerno sila ay maluwag ang
kanilang pagiging miyembro ng
UCG at hindi maaaring mabawi ang mga ito.

UCG Committee pangunahing kaalaman.
Kapag ang isang grupo ng mga tao makakuha ng sama-sama sila ay tumingin para sa pamumuno. Single
pamumuno ay paniniil. Pamumuno sa pamamagitan ng komite ay makatarungan. Pamumuno sa pamamagitan ng
komite ay itinataguyod ng Uniberso Tagapag-ingat tagapag-alaga.

A 7_7 Rule ay sumasaklaw sa Uniberso Tagapag-ingat Guardian 'Klan', halalan komite 'Oracke'. Ang lahat ng
mga halalan ay sa pamamagitan ng lihim na balota. Ang taong may pinakamaraming boto ay inihalal.
Pagkatapos ay ang tao na may ikalawang kaitaasan ... hanggang ang komite ay inihalal.

Ang hindi kumpleto komite ay maaaring binubuo ng isang minimum na ng 1 o higit pang mga
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hanggang sa ito ay nagiging isang kumpletong committee ng 7 HE at 7 SHE (14) . Ang hindi kumpleto komite ay
maaaring binubuo ng anumang kumbinasyon ng HE, SHE ngunit hindi hihigit sa 7 HE o 7 SHE. Eg 8 HE, 6 SHE
ang mali doon ay maaaring maging hindi hihigit sa 7 HE. Dapat isang Committee miyembro kailangan muling
paglalagay. Ang isa pang tao ay kailangang ma-inihalal upang maglingkod sa natitirang bahagi ng term.

Ang isang kumpletong committee ay kanais-nais. 1 inihalal ay upang gawin ang lahat ng 14 mga tungkulin.

14 inihalal share ang workload pantay-pantay.

1 Church administrator ng 1FAITH at 1 DIYOS ni pinakabagong mensahe: ' Law Giver Manifest '! 1
Church ay may 7 independiyenteng inihalal Orackle.
1 sa bawat Province.
katapusan
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