1FAITH yasagetirici Manifest

S Tarta G athering
1God 1FAITH 1CHURCH Evren Custodian Koruyucuları

Toplanması gibi düşünen insanlar için dini bir toplumsal karşılamak olduğunu.

Destekleyenler 7 kişiyi veya daha fazla bulmak, bir olduğunu birlikte olsun ' Toplama'. Bir 1
Buluşması evde tutulabilir. Alternatifler Bir SMEC, PHeC veya Okul bulunmaktadır.
Toplama 'Klan' adlı bir komite kurmaya Büyükleri seçer. Tüm toplama 1st her Eğlenceli
günlük bir Gathering tutmaya karar sunuyoruz. Buluşması & Ertesi komite karşılamak
tutmak için bir isim üzerinde.

Destekçiler (katılıyor) gizli-oylama 1 Elder içinde seçecek (En az) 7 HE ve 7 SHE bir
maksimum (7_7 kuralı) 14 Bilgelerinin toplam. Herhangi Destekçi mevcut yeter ki
gereksinimlerini karşılamak gibi aday gösterebilirsiniz. Zorunlu şartlar bir Elder olmak: Yaş
28 - 70, bir ebeveyn, hiçbir suç kaydı olması. Fiziksel ve bir Komite-üyesinin görevlerini
yapmak zihinsel mümkün. Hiçbir cinsel yetersizlik (Çocuk tacizcisi, aynı cinsiyet veya
karışık cinsiyet) .

Not ! Cinsel sakatlık çocuklara bir tehdittir.
7_7 Kural (HE ve SHE eşit temsili) Tüm UCG komitelerine de geçerlidir. Kurullar 1
oluşmaktadır (Eksik) 14 (tamamlayınız) . Eksik bir komite HE ve SHE herhangi bir
kombinasyonu ama en fazla 7 HE ya da 7 SHE oluşabilmektedir. Örneğin. 8 HE & 6
SHE artık HE 7 den olabilir yanlıştır. Tam bir komite 7HE ve 7SHE oluşur. Tam bir
komite hedeftir. seçilen 1 bütün görevleri yapmak zorunda. 14 eşit iş yükünü
paylaşabilir seçildi.

Klan görevleri:
Düzenlemek: toplama mekan (Salon, güvenlik) , Yaşlılar, engelliler, hasta için
nakil ...

Reklam yapma: toplama (Zaman, ve yön) Medya-bültenleri ve mesaj,
1 TANRI 1 İNANÇ 1Church Evren Saklama Muhafızlar
Programı: Hoşgeldin, anahat, itemize, Dualar, okumalar, tartışmalar ve fon yaratma. Ana
dili sağlayın, yerel Lehçesi & Gelenekler vardır
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onadı ...
Ambar: Mess, seçimler, indüksiyon yeni evli & Yeni doğmuş. hayat sona kimin olanlar
yasını.

Yemek servisi: oturma, içecekler (alkolsüz) , Gıda, müzik, dans, eğlence, ve
temizlemek ...
Kurul: Toplantı. haksız saldırıya, zayıf, muhtaç ve mağdur koruyun.
Bakım: değil kar amacı gütmeyen organizasyonlar kurmak, ve kampanyaları-listeleri Shun
okullar için eğitim materyallerini hazırlar ( cron) ...

İrtibatta olalım: Shire Konseyi ile. sosyal, ticari, siyasi için aday Saklama Guardian, ...
komiteleri, pozisyonlar, ...
Destekleyicileri desteğiyle Klan tüm yerel çevre, kar amacı gütmeyen, şiddet içermeyen
ve sosyal adalet nedenlerini emer ve onları çalıştırmak. Toplama Sunset önce 1 saat
kadar Sunrise sonra 1 saat kadar her 'Fun-Day' açıktır. Bir toplama N-de-m katılır (New-Age
zaman yönetimi) Funday temalar (Kutlamaları, anıtlar, Shames) . Gatherings yerel
mutfağı, kültür, lehçesi, gelenekleri desteklemektedir.

Toplantı Kuralları
Destekleyenler bir Gathering ziyaret & bir Gathering ziyaret konusunda cesaret veriyor.

Onlar dua ve ibadet, sosyalleşme, sohbet, tartışma, yemek (Hayır abur cubur) & Oynamak ve
uyum, şarkı ve dans, gülmek, (alkolsüz) içecek ... Bu sizin Buluşması zevk ve o iş yapmak
olduğunu!

Aktif katılım deneyimleri yol açar. Deneyimler önemlidir; Biz başkaları ile paylaşmak
istiyoruz. Biz deneyimlerini başkalarıyla görüşmek ister. Bu başkalarıyla ilişkimizi
arttırır. Artan iyi ilişkiler mutluluk çevirmek.
çeşitli olması gerekir deneyim çalışmasını sağlamak için. Toplama faaliyetleri
kapsayabilir kaplı Denekler, yasagetirici Manifest, bilgi, akım-haber, hobiler, ilgi
alanları, yerel ve eyalet hükümet listeleri Shun. Utanma!
Tartışma-Adabı: bir hoparlör kesmeden yakından dinleyin. , İğrenç kaba ya da
saldırgan olmadan tutkuyla yanıt verin.
İnsan ilişkileri tutku, uzlaşma ve hoşgörü güveniyor. Bir durum yaygın etmek; buna
katılmıyorum.
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Tüm Toplantıları, Destekleyenler, ziyaretçilerin anda, Yaşlılar ve üyeleri bekçi-vasi olarak
ele alınmaktadır (1 ad) herkes eşittir. yaşlılar
& Üyeleri fahri başlıkları ile liderdir. Bu başlıklar kamu veya komitelerde sadece
Buluşması dışında kullanılmaktadır.

1G OD G atherings sever
Klan en 2 At nd karşılamak Saklama-Zenturion (1HE ve 1SHE) seçilirler. Onların
Hakikat-Tablolar alınmış ve 1Church üyelik edilir, Evren Saklama Koruyucular
yayınlanır. Yeni Buluşması web sitesinde listelenir.

toplama Şimdi web sitesinde mevcut olan her şeyi kullanabilirsiniz. Toplama de fon
yaratabilmektedir (kredi yok) Toplama,% 10% 90 kalmak Evrenin Saklama Koruyucular
uygulama iletilir.

Saklama-Zenturion yerel toplum ve yerel yönetimlerin Gathering temsilen seçilmiş
liderler. Bu liderler konusunda kararlıyız 1 TANRI & 1 İMANDIR. Onlar tevazu,
kararlılık, disiplin ve sebat göstermek korkusuz etik ve profesyonel örnek kurşun.
Onların anahtar görevi iletişim ve güçlü stratejiler geliştirmek ve uygulamak suretiyle
UCG amaç için ortak bir anlayışı teşvik etmektir (Klan ile) Onların ortak vizyon
doğrultusunda Gathering hareket ettirmek için. bir zaman çizgisi ile hedefler belirlenir.
Onlar UCG yayılması altında yatan amaç için kararlıyız

1GOD' en yeni Mesaj, ' Yasagetirici Manifest '. uygulama ve onun koruması.

Evren Saklama Guardians Bireysel üyeleri, fahri ödüller, ödül veya kitapları kabul
edilemez. Bunlar seçilmiş veya Hükümet her türlü atandı edilemez. sorsaydım
onlar ödüllendirilmemiş tavsiye verebilir. Onlar Hükümetin parçası haline Eğer onlar
UCG üyeliklerini kaybederler & Geri almak asla.

Not ! Bu Büyüklere veya destekçileri için geçerli değildir. Onlar fahri ödülleri, ödül veya
kitapları kabul edebiliyoruz. Bunlar seçilmiş veya Hükümet veya Komitenin her tür tayin
edilebilir.

seçilmiş bir
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Gerçek Bildirimi
Ah bütün kudretli 1 & sadece muazzam şehir 1GOD . Kim HE & SHE hem de. En
güzel Evrenin yaratıcısı. Tanık:
Sizin en mütevazı sadık bekçi-vasi (1 ad) . Saklama-Zenturion Liderleri tarafından
seçildi (Ad) Buluşması.
Doğruyu durumu:

Ben yardımcı olacaktır That 1GOD, 1FAITH, Evren Custodian Guardians & yerel
topluluk Destekleyenler.
Ben yapmadım ya öldür birisi, tecavüz, işkence veya çocukluk taciz, ne yaptığını
korumalı kimseyi teşvik That. bütünlüğünü koruyun 1GOD'S son mesajı yasagetirici
Manifest.
Saklama Zenturion olarak 7 davranışlar rehberim şunlardır:

violenc şiddete ödemek değil
, Sosyalleştirmek dinleme ve tartışma, değerlendirme yoluyla Protesto adaletsizlik,
ahlaksızlıktır, ve çevre-vandalizm Çöz çatışma antisosyal & karşıtı yaşam
davranışlarının farkına eden tüm farklı gruplar ile kendimi tanıtmak amacıyla
gözlemleyin
doğru olan için Konuşun
için ayağa kalk haksız saldırıya Görkemi, dezavantajlı zayıf ve muhtaç 1GOD & İnsanlığın
İyi
1GOD benim Tanık & Hakim olabilir
Bir 'Hakikat-Bildirimi' dishonoring üyelik iptali yol açar
Tüm Toplarından Banning. Destekleyenler tarafından shunning. dishonoring bir suç
nitelikte ise Savcılık bildirilecektir.
Not ! Evren Saklama Guardians Bireysel üyeleri, fahri ödüller, ödül veya kitapları
kabul edilemez. Bunlar seçilmiş veya Hükümet her türlü atandı edilemez.
sorsaydım onlar ödüllendirilmemiş tavsiye verebilir. Onlar Hükümetin parçası haline
Eğer onlar UCG üyeliklerini kaybederler & Geri almak asla.

4

1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar
14.12.1.1 N-de-m www.universecustodianguardians.org

1FAITH yasagetirici Manifest

Üyelik Uygulama
1 ALLAH'ın son mesajı yasagetirici Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Evren Saklama Muhafızlar

Bu Üyelik Başvurusu UCG bildirmek &
bir Buluşması olarak kayıtlı olsun
kullanılır
1GOD 1FAITH 1Church Evren
Custodian Koruyucuları
Ayrıca Evren Saklama
Guardians kalemlendirilmiş
Custodian Zenturions üyelerini
hale getirir.
mekanlarda ilk adlarını yazma ' Yaşlılar Saklama-Zenturions
seçildi & duyduğunu ' Hakikat Beyanı'.

1 st adına ( HE) C Zenturion: 1 st adına ( O) C
Zenturion:
Biz yukarıda adı Yaşlılar & Saklama-Zenturion Üyelik Kuralları uyacaksınız: 1GOD
bizim Tanık & Hakim olabilir
Tarih:

CG Kalender N-de-m

Üyelik aykırı ise iptal edilebilir Yasagetirici Manifest. İhlali araştırdık & ele
olacaktır.
1GOD bizim inanın olduğunu!

1FAITH bizim ahlaki gücümüzdür!
Yasagetirici Manifest bizim rehberimiz!
Evren Saklama Koruyucular bizim Kilisesi vardır!
Son.
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