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Pohon
keluarga
Setiap orang berhak untuk menjadi bagian dari keluarga.

• Orang dari Hukum-Pemberi Manifest
Untuk Kustodian Wali ada 7 jenis orang: Kafir >
pendukung > Sesepuh > C-Zenturion > C-Praytorian > Apprentice CG Proklamator > CG
Proklamator

Kafir > Kustodian Wali (CG) berusaha untuk mendorong orang-orang hilang untuk
merangkul 1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Wali Kustodian. CG
menggunakan 'Tantangan Doa!
1 ALLAH sedang menunggu untuk mendengar dari ANDA!

Yy

YY YY

tantangan Doa
sayang 1 ALLAH, Pencipta Alam Semesta paling rendah hati wali kustodian yang
setia paling indah Anda (1 st Nama) Permintaan bantuan dengan mengkonversi
Bantuan percaya bodoh orang yang tidak percaya mendapatkan 1 IMAN

Terima ini Anda untuk pengalaman ini terlibat dalam tantangan saya berusaha untuk
membuat lebih banyak tantangan Untuk Kemuliaan 1 ALLAH & Baik dari Manusia

Doa ini digunakan ketika berhadapan dengan orang yang tidak beriman bodoh!

Kustodian Wali mengundang percaya untuk bergabung dengan mereka di Gathering!

Tamu dibuat tawaran ini: Menjadi a 'Pendukung' dan
memulai Gathering.
Atau Menjadi a 'Relawan' dan menyebarkan pesan kami.
Atau Membuat sumbangan.
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Dana yang digunakan untuk menyatakan dan menerapkan kami 'Visi' dan kami 'Misi'.

Atau Tunggu, untuk Evil, pencatutan, polusi, menghancurkan Anda dan orang-orang yang

dekat.
1000 dari tahun yang akan segera berakhir!

BE bAIK Menghukum (kandang) Jahat!
pendukung > pengunjung: The 3rd Gathering bulan menyambut para pengunjung yang berjanji
untuk menjadi Pendukung a. Pendukung ditujukan sebagai wali kustodian (Nama 1) . Mereka
sekarang dapat mencalonkan dan memilih.

pendukung > Kustodian Wali (CG) . CG memilih komite
(Klan) dari 14 Sesepuh (7 HE, 7 SHE) maksimum untuk menjalankan Gathering.

CG (menghadiri) memilih kembali (Di Fun Hari Minggu 2 Mercury bulan di Temu lokal mereka) dalam
rahasia-suara minimal 1 Elder (Selama 1 tahun) sampai maksimal 14 Sesepuh (7_7 aturan berlaku) .
Sebuah Pertemuan baru dapat memilih Sesepuh setiap Hari Fun yang melayani sampai pemilihan
semester berikutnya. CATATAN ! Setiap hadir CG dapat mencalonkan ...

CG mencari, kemudian mendapatkan dan menerapkan pengetahuan melalui, 'Pelajari & Ajarkan'. Dari
konsepsi untuk kremasi. Mereka berselancar di situs UCG untuk info terbaru dan mendorong orang lain
untuk melakukannya. Mereka mendukung masyarakat Pendidikan Gratis 'dan menentang pendidikan elitis. Mereka
menyampaikan Pengalaman Hidup melalui Knowledge Continuity.

CG suara dalam semua pemilihan pemerintah. Mereka mendukung 'Klan' disahkan kandidat. Mereka
mendukung dan secara aktif terlibat dalam masyarakat setempat. Mereka bergabung dengan organisasi (Commercial,
Komunitas, Pendidikan, Hiburan, Perdagangan, Politik, profesional, ..) mencalonkan untuk semua komite
yang tersedia. Sehingga mereka dapat mempengaruhi operasi mereka, membawa mereka sejalan dengan
'Hukum Pemberi Manifest'.

CG membantu membangun masyarakat yang dikelola, dimiliki, tidak-untuk-profit (Cron)
organisasi. Mereka menggunakan, menjalankan dan mempublikasikan mereka.
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Untuk CG itu Pertemuan tidak hanya agama bersama-sama tetapi juga mensosialisasikan: Pray,
mendiskusikan, chatting, tertawa, menari, bermain, makan, minum (Non alkohol) , Menyanyi,
menyelaraskan. partisipasi aktif mengarah ke experienes.

(Lihat Gathering, 1 Gereja) (lihat Klan, 7 Suku) (lihat Start, 1 IMAN)
S

Pendukung adalah akar, dari mereka pohon keluarga UCG tumbuh.

pendukung terpilih 14 Sesepuh ( 7 HE 7 SHE)

Sesepuh bentuk Klan Klan terpilih 2 (1 HE 1 SHE) Kustodian Zenturion Kustodian
Zenturion menjadi anggota UCG Kustodian Zenturion terpilih 14 Kustodian
Praytorian ( 7 HE 7 SHE)

Kustodian Praytorian bentuk Orackle Orackle terpilih 1 magang CG Proklamator (
Laki-laki atau perempuan)
magang CG Proklamator terpilih 1 CG Proklamator ( Laki-laki atau perempuan)

CG Proklamator adalah wali dari Hukum Pemberi Manifest !

Kustodian Zenturion
Setiap 3 tahun pada Fun Day minggu 4 Mercury bulan. Klan terpilih dalam 1 st melewati tiang rahasia
pemungutan suara 2 Kustodian Zenturion (1 HE, SHE 1

) . Orang dengan suara terbanyak terpilih. Yang terpilih C. Zenturion harus membuat
Pernyataan Kebenaran. Kemudian menjadi anggota * dari UCG1.
Sebuah Pertemuan baru di itu 2 bertemu Klan terpilih C. Zenturion yang melayani sampai pemilihan
kembali berikutnya.

sebuah terpilih

* melihat Klan, 7 Suku

C-Zenturion memiliki tomake a Kebenaran-Statement

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.
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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 kekerasan *

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 1 ALLAH menjadi saksi saya dan Hakim

*

Jika persuasi gagal. pertahanan diri tanpa senjata diperbolehkan.

Tidak menghormati sebuah 'Kebenaran Pernyataan' mengarah ke pembatalan keanggotaan

Melarang dari semua Pertemuan. Pengucilan oleh Pendukung. Jika tidak menghormati adalah
yang bersifat pidana Jaksa akan diberitahu.

Setelah terpilih dan menjadi anggota dari alam semesta Wali Kustodian Zenturion
Kustodian hidup, bertindak dengan 7 Perilaku.
C. Zenturion adalah pemimpin terpilih mewakili Gathering untuk masyarakat setempat,
pemerintah daerah (Shire) . Mereka juga liase dengan Orackle Provinsi. Para pemimpin ini
bergairah tentang 1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja. Mereka berkomitmen untuk tujuan yang
mendasari Gereja 1 penyebaran 1 ALLAH' s Pesan terbaru (Hukum Pemberi Manifest) aplikasi
dan perlindungannya. Mereka memimpin dengan tak kenal takut, etika, misalnya
profesional, acara tekad, disiplin, kerendahan hati dan ketekunan.

Tugas utama adalah untuk berkomunikasi, mempromosikan pemahaman bersama tentang

UCG tujuan dengan mengembangkan, menerapkan strategi yang kuat untuk bergerak
Gathering ke arah visi mereka bersama. gol
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dengan areset garis waktu. 1 ALLAH' s Pesan terbaru (Hukum Pemberi Manifest)
menyebar melalui Pendidikan Gratis, sekolah Pemerintah menggunakan 1 st
Pelajari dan kemudian Ajarkan dan Gathering.

Selama jangka 3 Tahun C. Zenturion ini mungkin menjadi perlu untuk memilih 'Kustodian Praytorian'
ke Oracklein 1 st melewati pemungutan suara secara rahasia posting (7_7 aturan berlaku) . Sebuah C.
Zenturion harus memilih. 2 C. Zenturions tetap berhubungan dengan C.Praytorians dari Orackle.

Dengan C. Praytorianposition baru C. Zenturion dapat mencalonkan atau mencalonkan lain C.
Zenturion atau hanya suara. Dalam kasus pemilihan C. Praytorian C. Zenturion mungkin hanya
memilih atau melakukan seperti dengan posisi baru menciptakan lawan. Dari 2 C. Zenturions dari
Gathering 1 dapat menjadi C. Praytorian.

Kustodian Praytorian (CP) dipilih oleh C. Zenturions Provinsi mereka. C.Praytorian 7 HE,
SHE 7 (14) dipilih untuk jangka waktu 7 tahun pada Fun Hari Minggu 4 Mars bulan oleh C.
Zenturion Provinsi mereka dalam 1 st masa pemungutan suara pasca rahasia. 14 CP
membentuk panitia Orackle. Ini deliberates di ruang sembahyang.

Haruskah Praytorianneed Kustodian menggantikan. Sebuah pengganti terpilih untuk
melayani sisa jangka 7 tahun.

CP adalah pemimpin terpilih mewakili 1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Wali
Kustodian ke Provinsi dan Pemerintah Provinsi. Para pemimpin ini bersemangat,
berkomitmen untuk tujuan yang mendasari UCG Penyebaran 1 ALLAH' s Pesan
terbaru (Hukum Pemberi Manifest) aplikasi dan perlindungannya.
Mereka memimpin dengan takut etika, misalnya profesional menunjukkan disiplin, tekad,
kerendahan hati dan ketekunan.
Tugas utama adalah untuk berkomunikasi, mempromosikan pemahaman bersama tentang

Tujuan UCG. Dengan mengembangkan, menerapkan strategi yang kuat untuk bergerak
Gereja 1 dan Provinsi ke arah visi mereka bersama. Tujuan dengan garis waktu yang
ditetapkan. 1 ALLAH' s Pesan terbaru (Hukum Pemberi Manifest) tersebar melalui sekolah
umum dan dengan melobi the-Pemerintah Provinsi.

Setiap C. Praytorian hidup dengan 7 Perilaku dari C. Zenturion. CP tetap berhubungan
dengan C. Zenturion dan Temu asli mereka.
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DIA C. Praytorian mewakili kepentingan SHE sesuai 1 ALLAH Desain:

DIA aku s Ibu, Pengasuh, Ibu rumah.
DIA C. Praytorian mewakili kepentingan HE sesuai 1 ALLAH Desain:

DIA aku s Ayah, Pemberi, Pelindung.
C. Praytorian mendorong masyarakat Provinsi dan Pemerintah Provinsi untuk hidup dengan 1
ALLAH 'S: Desain ~ Ras-Integritas ~ Hukum Pemberi Manifest ~ non kekerasan ~ non profit
~ 7 Suku ~ Takdir Umat Manusia (Eksplorasi ruang angkasa dan ruang kolonisasi) .

C. Praytorian mempromosikan: representasi yang sama DIA dan DIA pada komite ~ berakhir
herediter dan Tirani Politik ~ menggantikan kapitalisme dan komunisme dengan ' cron 'Dan
'WMW' ~ ganti kalender pagan dengan CG New-Age manajemen waktu ~ Ganti: ketidakadilan
dengan menemukan Kebenaran', tidak ada juri, hukuman wajib dan rehabilitasi
~ pembakaran domestik dan non domestik kotoran, kayu, batu bara, gas, minyak dan uranium
untuk memasak, pemanas dan listrik dengan metode non terbakar ~ kekerasan dengan tinggal
di 'Harmony' dengan orang-orang, hewan dan lingkungan ~ takdir: eksplorasi ruang angkasa,
kolonisasi ruang.

C. Praytorian tetap berhubungan dengan C. Zenturion dan Gathering mereka berasal. Setiap
'Shire Day' (N-At-m) mereka mengunjungi Pertemuan ini.

Orackle
The ' UCG ' komite untuk setiap 'Provinsi' disebut ' Orackle '. Ini Orackle dari 14 C.
Praytorians adalah 7 terpilih tahunan (Minggu 4 Mars bulan)
oleh 'C. Zenturions' menggunakan 7_7 Aturan (7 HE dan 7 SHE) . CP dapat dipilih kembali kali tak
terbatas. Sebuah CP harus diganti. Sebuah pengganti terpilih untuk melayani sampai pemilu
berikutnya.

Mereka 7 ' Orackle ', 1 di setiap provinsi. Setiap Orackle memiliki tempat pertemuan sendiri
yang 'Oratorium'. The Orackle bertemu di 3 Chambers, yang 'SHE-Boudoir', HE-Retreat
'dan' IMAN- Tempat suci'.

7 DIA C. Praytorians bertemu di meja Bersudut tujuh di ' DiaKamar kerja'. 7 HE C. Praytorians bertemu di meja Bersudut tujuh di 'Dia-Retreat'. Sebuah
bertemu bersama 7 Ia CP dan 7 Dia CP diadakan di sekitar meja Bersudut tujuh (1 HE, 1
SHE di setiap sisi) di 'IMAN-Sanctum'.

Catatan! The 'Kustodian Wali Proklamator' tidak menghadiri Orackle bertemu. 2 (Dia
dan dia) 'Apprentice CG Proklamator'

6

1 Gereja 15.05.3.1 NATM
Hukum-Pemberi Manifest Seperti ada tertulis itu harus!

1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali
www.universecustodianguardians.org

(ACGP) penghubung antara Orackle dan Kustodian Wali Proklamator (CGP) .

The Orackle bertemu 14 kali setahun (1 bulan) , 15 kali dalam Tahun Quattro. Pada Paskah
rencana 1 tahun diformulasikan, di Quattro Paskah rencana 4 tahun.

The Orackle membagi 7 tanggung jawab antara 7 1HE, 1SHE tim.
Tanggung jawab: Administrasi ~ pemerintahan Provinsi ~ Ibadah ~ liase dengan Pertemuan ~
Wasit Pertandingan ~ Ruang eksplorasi, menjajah ~ ACGP (HE, SHE) bekerja sama dengan CG
Proklamator.

tugas Orackle: Melaksanakan 'Hukum Pemberi Manifest' dan Misi ~ Elect 'Apprentice
Wali Proklamator' (1 HE 1 SHE) yang berhubungan dengan 'Kustodian Wali
Proklamator' ~
Set tahun pemilihan kembali untuk Zenturions dan Praytorians ~ Berhubungan dengan 'Gathering' melalui
Zenturions (Menghadiri Pertemuan yang berbeda) ~

Menyimpan daftar: 'Gathering', 'Shuns', 'Cron' .. ~ Hold
'Kampanye', terus 'Mess' tahunan ~
Secara aktif mendukung 'Ruang Kolonisasi' ~ Membangun dan
menjalankan 'Semua Media' ~

Stand Up untuk Korupsi, Ketidakadilan, Immorality dan Kekerasan ~ Melindungi laporan
Lingkungan 'pencemar', telah mereka dikenakan ~
Menghilangkan swasta perusahaan, globalisasi, konsumerisme, kredit ~ Menghilangkan Elitisme,
manfaat yang belum diakui, Wealth-apartheid ~
Menghukum Kejahatan di mana pun, kapan pun tak henti-hentinya ~
Berhubungan dengan pemerintah provinsi ...

Catatan! Itu Orackle tidak dapat melaksanakan tindakan yang bertentangan dengan Hukum
Pemberi Manifest . kampanye digunakan untuk mengimplementasikan 1 ALLAH' s Pesan terbaru! UCG
Kampanye menggunakan Hukum Pemberi Manifest sebagai panduan untuk mengekstrak tema
lingkungan, moral dan sosial keadilan. Tema yang dipilih dikejar dengan semua kekuatan,
keberanian, tekad dan ketekunan yang dapat mengerahkan.

Universe Kustodian Wali Kampanye adalah inisiatif ordinasi demokratis co- untuk mencapai
perubahan sosial dibutuhkan. Ini adalah upaya untuk memobilisasi orang untuk membawa
perubahan non kekerasan arah.
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menghindari adalah kegiatan Kustodian Guardian dan tugas. Shunlists memberikan rincian tentang
apa yang harus dilakukan ketika ada ancaman bagi Manusia, moral, masyarakat atau lingkungan. Pengucilan
bukan hanya masalah moral tapi tugas sipil!

Menghindari cara menghindari, mengabaikan, menentang menjadi non mendukung
(Non kekerasan) . Mendorong Keluarga dan Teman untuk melakukannya. Pengucilan berlaku untuk
kelompok, individu dan organisasi. Ini memerlukan tidak bersosialisasi, belajar, perdagangan atau
bekerja dengan mereka.

Apakah Moral dan Sipil Anda tugas: MENGHINDARI !!!
Setiap Orackle terpilih 2 Apprentice CG Praytorians ( 1HE, 1SHE) .
New ACGP terpilih selama 1 tahun. Jika anggota Hidup menjadi terpilih kembali.

Kedua (HE, SHE) ACGP beroperasi, menyatakan mediacenter
administrasi mereka. Mereka memberitakan 'Hukum Pemberi Manifest,
mempublikasikan:' Ibadah (Panduan Doa CG) , CG Kamus, CG Lexica,
panduan lainnya, ... Mereka menerbitkan 'Orackle' media rilis. Mereka
menjalankan berita dan informasi mediacenter provinsi.

Semua Media merupakan bagian terpadu penting
dari alam semesta administrasi Wali Kustodian. Ini
membuat pendukung, anggota dan masyarakat
informasi. 'CG ALL Media' memiliki 3 bagian: Info,
Pengetahuan Leisure. Ini memasok pendidikan
umum gratis dengan, alat bantu belajar, topik
penelitian dan proyek-proyek penelitian. Ini
memperingatkan ancaman studi. Semua Media
memiliki 7 provin- mastheads resmi.

1 ALLAH menciptakan alam semesta fisik (Scroll 1 Belief 2) . 1GOD ingin manusia untuk
memperbanyak, menjajah ruang dan menjadi Kustodian Semesta fisik. bimbingan
pasokan Universe Kustodian Wali
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dan hukum untuk eksplorasi ruang angkasa, kolonisasi ruang. Ketika Provinsi mulai menjajah
Orackle mereka mengirimkan 1 HE, 1 Dia Kustodian Wali bersama untuk bimbingan rohani.

Ketika Kustodian Wali Proklamator baru (CGP) diperlukan. HE, SHE ACGP dari 7 Orackle
terpilih dalam 1 st melewati tiang rahasia pemungutan suara baru 'CGP' (Laki-laki atau
perempuan) . Kustodian Wali Proklamator yang terpilih menjadi anggota hidup dari 1
ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali. Sebuah layak mental 'CGP' diganti.

The CGP menyatakan dan penjaga 'yang Hukum Pemberi Manifest ' 1 ALLAH
pesan terbaru menggantikan semua sebelumnya. Asia untuk bekerja dengan 7 Orackle melalui
ACGP. The CGP dapat menolak ACGP a. The Orackle relevan perlu memilih ACGP lain. The CGP
tidak menghadiri salah satu Orackle.

Keanggotaan
Ada 3 jenis keanggotaan:
keanggotaan sebuah individu dalam Gathering.
Keanggotaan Pertemuan ini dengan UCG

keanggotaan sebuah individu Semesta Kustodian Wali 

keanggotaan sebuah individu dalam Temu sebuah 
Seorang individu mengunjungi Gathering adalah Pendukung potensial. Porter menunjang
menghadiri dan berpartisipasi di Temu sebuah diakui sebagai anggota Gathering itu. pendukung
yang  ditujukan sebagai 'Kustodian Wali (1 st nama) .

keanggotaan pertemuan dengan U.  CG
Pendukung memilih Komite sebuah (7_7 Rule) Tetua dikenal sebagai Klan.

Klan memilih 2 Sesepuh (1 HE, 1 SHE) menjadi Kustodian Zenturion yang mewakili
Gathering dengan Universe Kustodian
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Penjaga. Sebuah Klan kemudian mengirimkan Aplikasi Anggotanya ke UCG
UCG menyambut Zenturion Kustodian dan menambahkan Gathering untuk Register mereka. 
 The Gathering sekarang dapat menggunakan segala sesuatu yang tersedia di

website: www.universecustodianguardians.org. Mengumpulkan juga dapat
mengumpulkan dana (Tidak ada kredit) 90% tinggal dengan Gathering 10% akan
diteruskan ke Semesta  administrasi Wali kustodian.

 Keanggotaan dapat dicabut jika melanggar UU Pemberi Manifest. Setiap
pelanggaran akan diselidiki dan ditangani.

keanggotaan sebuah individu dari UCG
Seorang individu harus menjadi 'Pendukung' dari Gathering. Sebuah Pendukung kemudian
menominasikan (atau dicalonkan) untuk dipilih 'Elder' ke 'Klan' * komite Pertemuan. Penatua
yang terpilih dapat mengajukan untuk menjadi 'Kustodian Zenturion'. CZ yang terpilih
membuat 'pernyataan Kebenaran disaksikan oleh Klan. Klan kemudian meneruskan  aplikasi
anggota untuk Registry UCG.

* melihat Klan, 7 Suku
Anggota dapat mencalonkan untuk dipilih untuk 'Kustodian Praytorian' dan bergabung
dengan Orackle (Komite UCG) . Ketika ada membuka Orackle memilih sebuah 'Apprentice
Kustodian Wali Proklamator' yang kini anggota hidup. Ketika ada pembukaan ke-7 Orackle
terpilih 1 (Laki-laki atau perempuan) dari Apprentices untuk menjadi 'CG Proklamator'.

'Catatan ! Anggota individu dari UCG, tidak dapat 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 dan tidak pernah bisa mendapatkannya kembali.

dasar-dasar Komite UCG.
Ketika sekelompok orang berkumpul mereka mencari kepemimpinan. kepemimpinan
tunggal adalah tirani. Kepemimpinan oleh panitia adil. Kepemimpinan oleh panitia
didukung oleh Universe Wali Kustodian.

Sebuah 7_7 Peraturan berlaku untuk Universe Kustodian Wali 'Klan', 'Oracke'
pemilihan komite. Semua pemilu secara rahasia. Orang dengan suara terbanyak
terpilih. Maka orang dengan tinggi kedua est ... sampai panitia terpilih.

Panitia tidak lengkap dapat terdiri dari minimal 1 atau lebih
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sampai menjadi sebuah komite lengkap 7 HE dan 7 SHE (14) . Panitia tidak lengkap
dapat terdiri dari kombinasi dari HE, SHE tetapi tidak lebih dari 7 HE atau 7 SHE.
Misalnya 8 HE, 6 SHE salah tidak akan ada lebih dari 7 HE. Harus Komite-anggota
perlu menempatkan ulang. orang lain perlu dipilih untuk melayani sisa istilah.

Sebuah komite lengkap diinginkan. 1 terpilih harus melakukan semua 14 tugas.
14 terpilih berbagi beban kerja secara merata.

1 Gereja administrator 1FAITH dan 1 ALLAH Pesan terbaru: ' Hukum Pemberi Manifest '! 1
Gereja memiliki 7 independen terpilih Orackle.
1 di setiap Provinsi.
Akhir
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