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KLAN
7 stammer af 1 GUD's folk!

7 stammer får deres åndelige vejledning ved a, 'Gathering' og ved at
læse et Law Giver Manifest. Samlingen henvender sig til åndelige,
sociale behov og aktivisme i samfundet. En samling kræver styring, et
valgt udvalg, KLAN.
En Klan er en folkekomité på 14 valgte (Ældste). Tilhængere, der deltager i
deres lokale samlingsvalgte i en hemmelig afstemning 1 ældste

(minimum) op til maksimalt 7 HE og 7 SHE (7_7 regel) i alt 14
ældste. Ældste vælges årligt(Sjov dag, uge 2, Merkur*

måned). En ny samling vælger ældste enhver sjov dag. De tjener indtil
næste valgperiode.
*NAtm
Enhver tilstedeværende supporter kan nominere, hvis de opfylder
obligatoriske krav. Obligatoriske krav for at være ældre: Alder 28-70 år, være
forælder, fysisk og mentalt i stand til at udføre et udvalgsmedlems opgaver.
Ingen seksuel handicap (Børnemisbruger, forvirret køn, samme køn), ingen
strafferegister, ingen rabbiner, ingen katolske præster, ingen nonner eller
munke.
Ældste kan genvalges ubegrænset gange (indtil alder

E

70). Når en ældste skal udskiftes. En erstatning
vælges til at fungere indtil næste valgperiode. En
ældste udskiftes med en hun. En HE med en HE.
Når der er 2 ældre, kan 1 blive en depot Zenturion (CZ). Dog skal der
altid være 1 ældste.Kun ældste kan udnævne og i en hemmelig
afstemning vælge en depotmand Zenturion. Tilgængelighed af HE og
SHE gør valget af 1 HE og SHE CZ ønskeligt, men der skal være 1
ældste.Den valgte CZ skal afgive en sandhedserklæring. Efter valget
af CZ sender en Klan en medlemsregistrering til UCG1. CZ
repræsenterer og samarbejder med lokale myndigheder og Orackle.
Klan pligter, 1 Ældste skal udføre alle opgaver, 14 ældste kan dele
arbejdsbyrden jævnt.

Organisere: Samlingssted (hall, sikkerhed), transport for syge,
handicappede, ældre ...
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Publicer: Indsamling (hvornår, hvor, anvisninger),
medieudgivelser og besked fra, 1 GUD 1 TRO 1 Kirke Universets
værge
Program: Velkommen, skitsere, specificere, bønner, læsninger, diskussion,
fundraising. Sørg for, at hovedsprog, lokal dialog og traditioner
opretholdes ...

Holde: Rod, valg, induktion af nygifte, nyfødte. Sørg for dem,
hvis liv sluttede.
Den 1St. Indsamling af en måned byder velkommen til par, der underskrev en
'Holy Matrimony Contract' den foregående måned. 2. samling i en måned byder
velkommen til den nyfødte i den foregående måned. Den tredje samling i en
måned byder de besøgende velkommen, der lover at være supporter.Den fjerde
samling af en måned reflekterer over tilhængere og medlemmer, der døde den
foregående måned.

Catering: siddepladser, drinks (Alkoholfri)mad (lokalt køkken), musik
, dans (traditionel, aktuel), underholdning, rydde op ...
f

Mad a And drink bringes til samlingen af tilhængere, der bruger Klan g
retningslinjer.

Udvalg: Møde. Beskyt de uretfærdigt angrebne, svage, trængende
og dårligt stillede. CZ-rapport.
Hold op: Undgå lister, kampagner (aktivisme), forberede undervisningsmateriale
til skoler, oprette almennyttige organisationer (CROn)...

Hold kontakten: Med Shire Council. Depotformand, der stiller til
valg til kommercielle, politiske, sociale, ... komiteer, stillinger, ...
Klanen med støtte fra supportere absorberer alle lokale miljømæssige, non-profit,
ikke-voldelige og sociale retfærdighedsårsager og driver dem. Når det er
nødvendigt, gælder ikke-voldelig aktivisme.

Hvert tredje år på sjov dag i uge 4 Merkur-måned. Klan vælger
(genvalg) 2 Depotforvalter-Zenturion (1 HE, 1 HUN).

En valgtC.
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Sandhedserklæring
Åh storslået alle mægtige 1 og kun 1 GUD. Hvem er både han
og hun. Skaberen af det smukkeste univers.Vidne:
Din mest ydmyge trofaste værge (1St. navn). Valgt depotmand
Zenturion af de ældste i(navn) Indsamling.
Angiv sandfærdigt:

At jeg skal hjælpe 1 GUD, Tilhængere af 1 TRO, kirkens
universitets værge og lokalsamfundet.
At jeg ikke eller opmuntrede nogen til at dræbe, voldtage, torturere eller være
barnmoleste eller beskytte nogen der gjorde det.

Beskyt integriteten af 1 GUD 's seneste besked: Law-Giver Manifest.

Som vogter Zenturion er de 7 adfærd min guide:
Ikke tilbagebetale vold med vold!
Overhold for at blive opmærksom på anti-social, anti-habitat adfærd.
Protester uretfærdighed, amoralitet, miljøhærværk!

Løs konflikt gennem vurdering, lytning og diskussion.
Socialiser, gør mig bekendt med alle forskellige grupper i vores
samfund

Tal for det, der er moralsk rigtigt, kræv ansvarlighed! Stå op for
de uretfærdigt angrebne, dårligt stillede, svage, trængende! Til
ære for1 GUD og menneskehedens gode
1 maj GUD være min vidne og dommer
At vanære en 'sandhedserklæring' fører til aflysning af medlemmerne,
forbud fra alle samlinger. Undgå af supportere.Hvis oprydning var af
kriminel karakter, underrettes anklagemyndigheden.
Bemærk ! Individuelle medlemmer af universets depotforvaltere kan
ikke acceptere ærespriser, priser eller titler. De kan ikke vælges eller
udnævnes til nogen form for regering. Hvis de bliver spurgt, kan de give
ubelønnet rådgivning.Hvis de bliver en del af regeringen, mister de
deres medlemskab af UCG og kan aldrig genvinde det.
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Medlemskab Ansøgning
Print ud ! Udfyld ! Send ud!
Denne medlemskabsansøgning
bruges til at underrette UCG og
blive registreret som en samling af

1 GUD 1 TRO 1 Kirke

Universets depotmand

Værger

Det gør også den
specificerede depot Zenturion

medlemmer af Universet
Guardian Guardians.

I de mellemrum, skriv de første
navne på 'Ældste der valgte den

Depot Zenturions og hørte
deres 'Sandhedserklæring '.

1St. navnet på (HAN) C. Zenturion: 1
St.

navnet på (HUN) C. Zenturion:

Vi ovennævnte ældste og depot Zenturion vil overholde
medlemsreglerne: 1. maj GUD være vores vidne og dommer
Dato: CG Kalender N-pengeautomat
Medlemskab kan tilbagekaldes, hvis det er i strid med LawGiver Manifest. Ethvert brud ville blive undersøgt og behandlet.

1 GUD er vores tro!
1 TRO er vores moralske styrke!
Law-Giver Manifest er vores guide!
Universets værge er vores kirke!
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