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Родинне
дерево
Кожна людина заслуговує на те, щоб бути частиною сім'ї.

• люди з законодавець Manifest
Для Депозитарію Зберігача існує 7 типів людей: невіруючий >
прихильники > старійшини > З-Zenturion > З-Praytorian > Apprentice CG возвещателей > CG
возвещателей

невіруючий > хранитель хранитель (CG) прагнути заохочувати ці загублені людина,
щоб охопити 1 БОГ 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Депозитарні Guardians. CG
використовувати «Виклик Молитву!

1 GOD чекаємо, щоб почути від вас!

YY

YY YY

виклик Prayer
дорогий 1 БОГ, Творець найкрасивішою Всесвіту Ваш покірний вірного
зберігача опікуна (1 вулиця ім'я) просить допомоги при перетворенні
неосвіченої невіруючим допомогти невіруючому отримати 1 ВІРА

Дякую ти за цей досвід, щоб бути залучені в виклик, який я прагнути
зробити більше проблем для слави 1 GOD & гарне Людство
Ця молитва використовується при зіткненні з неосвіченим невіруючим!

Піклувальник Гардіан запросити невіруючого приєднатися до них на Gathering!

Гість готель зроблені наступні пропозиції: Стати а
«Прихильник» і почати Gathering.
або стати а «Доброволець» і поширити наше повідомлення.

або Зробити пожертву.
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PO Box 662 Endeavor Hills 3802 Vic Австралія

Westpac ( Австралія) Точність. ні. 033-186 282018
Кошти використовуються для проголошувати і реалізовувати наше «бачення» і нашу «Місію».

або почекайте для Зла, спекуляції, забруднення навколишнього середовища, знищити вас і людина,

близькі.
1000-років добігає кінця!
БУДЬ ХОРОШИМ карати (Клітка) Зло!
прихильники > відвідувачі: Третій Зліт місяці вітає відвідувач, які зобов'язуються бути
Прихильником. Прихильники розглядаються в якості піклувальника опікуна (Перша назва) , Тепер
вони можуть висувати і голосувати.

прихильники > хранитель хранитель (CG) , CG обирають комітет
(Клан) 14 сіонських (7 ОН, ВОНА 7) максимум для запуску Gathering.
CG-х (Відвідування) переобрати (На Fun День Тиждень 2 Меркьюрі місяць на їх місцевому Gathering) в
секретному-голосуванні не менше 1 Елдер (На 1 рік) до максимуму 14 сіонських (7_7 правило
застосовується) , Новий збір може обрати старійшина будь-якого день задоволення, які виконують свої
функції до наступного терміну виборів. ПРИМІТКА ! Будь-яка CG справжні може призначити ...

CG шукати, а потім отримати і застосувати знання через «Вчися і навчити». Від зачаття до
кремації. Вони серфінгу веб-сайт для ПГУ останньою інформацією і заохочувати інших робити
це. Вони підтримують співтовариство «Безкоштовна освіта» і виступають проти елітарного
освіти. Вони передають життєвий досвід через знання безперервності.

CG голосувати на всіх виборах уряду. Вони підтримують «Klan» схвалив кандидатури. Вони
підтримують і беруть активну участь в місцевому співтоваристві. Вони приєднуються до
організацій (Commercial, спільнота, освіту, відпочинок, торгівлі, політичний, професійний, ..) призначати
всі доступні комітети. Таким чином, вони можуть впливати на їх роботу, привести їх у
відповідність з «Законом Giver Manifest».

CG допомога у створенні спільноти бігти, власності, а не в обмін на прибуток (CRON)
організацій. Вони використовують, запускати і поширювати їх.

2

1 Церква 15.05.3.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

для CG збір це не тільки релігійні зібратися разом, але також спілкування: Помоліться,
обговорювати, спілкуватися, сміятися, танцювати, грати, їсти, пити (безалкогольний) , Співати,
гармонізувати. Активну участь призводить до experienes.

(Див Gathering, 1 Церква) (див Klan, 7 Tribes) (див Start, 1 ВІРА)
S

Прихильники коріння, з них родовід UCG зростає.

прихильники обраний 14 старійшини ( 7 ОН ВОНА 7)

старійшини форма Klan Klan обраний 2 (1 ОН ВОНА 1) Піклувальник Zenturion
Custodian Zenturion стати Члени UCG Зберігача Zenturion обраний 14 піклувальник
Praytorian ( 7 ОН ВОНА 7)

піклувальник Praytorian форма Orackle Orackle обраний 1 підмайстер CG
возвещателей ( ВІН чи ВОНА)
підмайстер CG возвещателей обраний 1 CG возвещателей ( ВІН чи ВОНА)

CG возвещателей є Хранитель Закон Подавець Manifest !
піклувальник Zenturion
Кожні 3 роки на Fun день тижня 4 Mercury місяць. Клану обирає в 1 вулиця повз після
таємного голосування 2 Custodian Zenturion (1 ОН, ВОНА 1

) , Людина з більшістю голосів обирається. Обраний C. Zenturion повинен
зробити заяву істини. Тоді стає членом * з UCG1.
Новий збір на нього 2-я Зустріти Klan обраного C. Zenturion, які виконують свої функції до наступного

* см Klan, 7 Tribes

переобрання.

обраний

З-Zenturion має tomake Правда, заяву

заява Truth
Про чудовому всіх могутніх 1 і тільки 1GOD , Хто як ВІН і ВОНА. Творець
найкрасивішою Всесвіту. свідок:
Ваш покірний вірний охоронець-охоронець (Перша назва) , Обрано
Custodian-Zenturion по Старійшини (Ім'я) Збір.
Правдиво стан:
Те, що я повинен допомагати 1GOD, Прихильники 1FAITH, Всесвіт Хранитель
Хранителів і місцевої громади.
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Те, що я не зробив або заохочувати когось вбивати, зґвалтування, тортури або дітей-приставати, ні
захищеному нікого, хто це зробив. захист цілісності 1GOD'S останні повідомлення Закон Подавець
маніфест.

Забезпечуючи Zenturion в 7 поведінки мій гід:
Чи не погасити насильство із застосуванням насильства *

Зверніть увагу, з тим, щоб стало відомо про антисоціальних і анти-місцеперебування поведінки
Протест несправедливість, аморальність, і еколого-вандалізм Resolve конфлікт шляхом оцінки,
прослуховування та обговорення соціалізувати, знайомитися з усіма різними групами в нашому
суспільстві

Говоріть за те, що правильно

Встаньте за несправедливо напали, знедоленим, слабким і нужденним Для
Слави 1GOD & гарне Людство
Нехай 1 БОГ мій свідок і суддя
*

Якщо вмовляння не вдається. Беззбройна самозахист допускається.

Безчестить «звіт істини» призводить до скасування членства
Заборона всіх зборів. Уникаючи прихильниками. Якщо безчестить був кримінальний
характер обвинувачення буде повідомлений.

Після обрання і стає членом Вселенської ХРАНИТЕЛЬ Хранителів Кустодієв
Zenturion живе, діє по 7 Поведінки.
C. Zenturion є обраними лідерами, які представляють Gathering для місцевої громади,
місцеве самоврядування (Шир) , Вони також підтримувати контакти з провінційної
Orackle. Ці лідери захоплені 1 GOD 1 ВІРА 1 Церква. Вони віддані до основної мети з 1
Церква поширення 1 БОГ s останні повідомлення (Закон Подавець Manifest) його
застосування і його захист. Вони ведуть по безстрашним, етичних, професійних,
наприклад, визначення шоу, дисципліни, смирення і наполегливості.

Основне завдання полягає в тому, щоб спілкуватися, сприяти загальному розумінню

UCG мета шляхом розробки, впровадження потужних стратегій для переміщення
Gathering в напрямку їх спільного бачення. мети
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з тимчасовою лінією areset. 1 БОГ s останні повідомлення (Закон Подавець Manifest)
поширюється через безкоштовну освіту, державні школи з використанням 1 вулиця

Вчитися і потім перекажіть і зборищ.
Протягом терміну 3 роки перевірялося C. Zenturion в це може стати необхідним обрати
«ОХОРОНЕЦЬ Praytorian» до Oracklein A 1 вулиця мажоритарною таємного голосування (7_7 правило
застосовується) , C. Zenturion має право голосу. У 2 C. Zenturions підтримувати зв'язок з
C.Praytorians в Orackle.

З новим C. Praytorianposition C. Zenturion може призначити або призначити інший C.
Zenturion або просто голос. У разі переобрання С. Praytorian C. Zenturion може просто
проголосувати або зробити як з нової позиції, що створює суперника. З 2 C. Zenturions в
зборах 1 може стати С. Praytorian.

піклувальник Praytorian (CP) обирається С. Zenturions їх провінції. C.Praytorian 7
ОН, ВОНА 7 (14) обираються на термін до 7 років на Fun день тижня 4 місяці
Марс в С. Zenturion їх провінції в 1 вулиця повз після таємного голосування. 14 CP
утворюють комітет Orackle. Він роздумує на красномовство.

Якщо заміна кастодіан Praytorianneed. Замінник обраний служити решту
терміну в 7 років.
CP є обраними лідерами, які представляють 1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт
Депозитарні Guardians до провінції і уряду провінції. Ці лідери захоплені, вчинені
з основною метою з UCG Поширення 1 БОГ s останні повідомлення (Закон
Подавець Manifest) його застосування і його захист.
Вони ведуть на безстрашного етичних, професійних, наприклад показати дисципліну, рішучість,
смиренність і наполегливість.
Основне завдання полягає в тому, щоб спілкуватися, сприяти загальному розумінню

UCG мета. При розробці, впровадженні потужних стратегій для переміщення 1
Церква і провінції в напрямку їх спільного бачення. Цілі з тайм-лінії встановлені. 1
БОГ s останні повідомлення (Закон Подавець Manifest) поширюється через
державні школи і лобіюючи в- уряд провінції.

Кожен C. Praytorian живе 7 поводжень С. Zenturion. CP підтримувати зв'язок з C.
Zenturion і їх первісної Gathering.

5

1 Церква 15.05.3.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

ВОНА C. Praytorian представляють SHE інтерес як в 1 БОЖА Дизайн:

ВОНА є Мати, Опікун, Домогосподарка.
ВІН C. Praytorian представляють HE інтерес як в 1 БОЖА Дизайн:

ВІН є батько, провайдер, Protector.

C. Praytorian заохочувати громади провінцій і уряду провінції жити 1 GOD «S: Дизайн
~ Расова-Integrity ~ Закон Подавець Manifest ~ ненасильство ~ некомерційні ~ 7 ~
Племена Доля займає людство (Освоєння космосу і колонізація космосу) ,

C. Praytorian сприяють: рівне представництво ВІН і ВОНА на Комітет, ~ закінчення Спадкові
і політична тиранія ~ замінити капіталізм і комунізм " CRON 'І "WMW" ~ замінити язичницький
календар з CG New-Age тайм-менеджмент ~ Замінити: несправедливість з перебуванням
Істини », немає присяжних, обов'язкового винесення вироку і реабілітації
~ побутові і не побутові спалювання гною, деревини, вугілля, газу, нафти і урану для
приготування їжі, теплової та електричної енергії з не методами горіння ~ насильство з
проживанням в «гармонії» з людьми, тваринами і навколишнього середовища ~ доля: освоєння
космосу, колонізація космосу.

C. Praytorian підтримувати зв'язок з C. Zenturion і Збору вони прийшли. Кожен
«День Shire» (Н-В-м) вони відвідують ці збори.

Orackle
' UCG ' комітет з кожної провінції «» називається ' Orackle ». Це Orackle 14 C.
Praytorians 7 разів на рік обраний (Тиждень 4 Mars місяць)
на «С Zenturions 'за допомогою 7_7 правило (7 ВІН і ВОНА 7) , CP можуть переобиратися
необмежену кількість разів. CP потребує заміни. Замінник обирається служити до наступних
виборів.

Їх 7 ' Orackle », 1 в кожній провінції. Кожен Orackle має своє власне місце засідання
«Ораторське. Orackle зустрічається в 3 камерах «ВОНА-Будуар», то HE-Retreat «і» конфесійний
Sanctum.

7 ВОНА C. Praytorians зустрітися за столом Heptagon в ' SheБудуар. 7 HE C. Praytorians зустрітися за столом Heptagon в 'He-Retreat'. Спільна
зустріч 7 He CP і 7 She CP проходить навколо столу Heptagon (1 ОН, ВОНА 1 на
кожній стороні) в «ВІРА-Санктум».
Примітка! «Хранитель Хранитель глашатай" не відвідує будь-які Orackle
зустрітися. 2 (ВІН і ВОНА) 'Apprentice CG возвещателей'
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(ACGP) зв'язок між Orackle і Депозитарію Зберігача возвещателей (CGP) ,

Orackle зустрічається 14 разів на рік (1 місяць) , 15 раз в рік Quattro. На Великдень
план 1 рік формулюється на Quattro Песах план на 4 роки.

Orackle ділить 7 обов'язків між 7 1HE, 1SHE команди.
відповідальність: Адміністрація ~ Провінційного управління ~ ~ Поклоніння підтримувати контакт з
дослідженням космічного простору ~ Спорт Зборів ~, колонізувати ~ ACGP (ВІН, ВОНА) підтримувати
зв'язок з CG глашатаєм.

Orackle обов'язок: Реалізувати «законодавець Manifest» і місія ~ Elect 'Apprentice Гардіан
возвещателей' (1 ОН ВОНА 1) який підтримувати зв'язок з «Хранителем Гардіан
возвещателей» ~

Встановити перевибори рік для Zenturions і Praytorians ~ Взаємодіяти з «Збори» через
Zenturions (Відвідують різні посиденьки) ~
Тримайте списки: 'посиденьки', 'цурається', 'CRON' .. ~ Hold
'Кампанії', провести щорічний 'Mess' ~

Активна підтримка «колонізація космосу» ~
Створення і запуск 'All Media' ~
Встаньте до корупції, Несправедливість, аморальності і насильства ~ Із захисту навколишнього
середовища доповіді «Забруднювачі», у них заряджені ~

Ліквідація приватного підприємства, глобалізація, споживацтво, кредит ~ Виключіть
елітарності, незароблені вигоди, Wealth-апартеїд ~

Покарати Зла, де, коли безупинно ~ Взаємодіяти з
урядом провінції ...
Примітка! Orackle не може здійснювати будь-які дії, що суперечать Закон Подавець Manifest ,
кампанії використовуються для реалізації 1 БОГ s останні повідомлення! UCG кампанія
використовувати закон Подавець маніфест в якості керівництва для вилучення теми
справедливості екологічної, моральної та соціальної. Обрана тема переслідуються з усією
енергійністю, сміливістю, рішучістю і наполегливістю, які можуть бути в війську.

Всесвіти Депозитарні опікуни Кампанія демократичний координуватися ініціативи для
досягнення необхідних соціальних змін. Це спроба мобілізувати людей, щоб викликати
ненасильницький зміна напрямку.
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уникаючи є діяльність Зберігача Гардіан і обов'язок. Shunlists дати детальну інформацію про те, що
робити, коли є загроза для людства, моралі, суспільства і навколишнього середовища. Уникаючи це не
тільки питання моралі, але громадянський обов'язок!

Уникаючи засіб уникнути, не звертаючи уваги, проти того, не підтримує
(Ненасильницьких) , Заохочуйте сім'ї та друзів, щоб зробити це. Уникаючи відноситься до груп,
приватним особам та організаціям. Це тягне за собою не спілкування, вивчення, торгівлі або
роботи з ними.

Зробіть свій моральний і громадянський обов'язок: триматися !!!
Кожен Orackle Обраний 2 Apprentice CG Praytorians ( 1HE, 1SHE) ,
Новий ACGP обирається терміном на 1 рік. Якщо переобраний стати членами життя.

обидві (ВІН, ВОНА) ACGP діють, проголошують MediaCenter їх
адміністрації. Вони проголошують «закон Подавець маніфесту,
опублікуйте:" Поклоніння (CG Молитва гід) , CG словник, CG Lexica,
інші керівництва ... Вони видають "Orackle Медіа-релізи. Вони
керують провінційні новини та інформація MediaCenter.

All Media є невід'ємною складовою частиною
адміністрації депозитарних Страж Всесвіту. Він тримає
прихильників, членів та інформування громадськості.
'CG ALL Медіа' має 3 секції: Інформація, знання
Дозвілля. Вона забезпечує суспільне безкоштовну
освіту з, навчальними посібниками, теми дослідження
та навчальні проекти. Він попереджає дослідження
загроз. Всі засоби масової інформації мають 7 provinціальних головних банерів.

1 GOD створена фізична Всесвіт (Прокрутка 1 Віра 2) , 1GOD хоче людей
розмножуватися, колонізувати космос і стати Охоронцями фізичного Всесвіту. Всесвіт
Custodian Guardians керівництво харчування
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і закон для освоєння космосу, колонізації космосу. Коли провінція починає колонізувати їх
Orackle посилає 1 HE, 1 She ХРАНИТЕЛЬ Гардіан уздовж духовного керівництва.

Коли новий Хранитель Хранитель возвещателей (CGP) потрібен. ВІН, ВОНА ACGP від 7
Orackle обраних в 1 вулиця повз після таємного голосування новий «CGP» (Він або вона) , Обрано
Хранитель Гардіан возвещателей стає довічним членом 1 GOD 1 ВІРА 1 Церква
Всесвітів депозитарних Guardians. Психічно непридатний «CGP» замінюються.

CGP проголошує і охороняє ' Закон Подавець Manifest ' 1 БОЖА
останні повідомлення замінивши всі попередні. Підтримує зв'язок з 7 Orackle через ACGP.
CGP може відхилити ACGP. Відповідний Orackle необхідно обрати інший ACGP. CGP НЕ
відвідує будь-якої з Orackle.

членство
Є 3 види членства:
членство фізичних осіб в Gathering. членство Сход
з в UCG
членство індивідів Всесвіту Зберігача Хранителів 

членство фізичних осіб в Gathering 
Індивідуальне відвідування Сход є потенційним Прихильник. SUP- портер
присутніх і Зборах визнається в якості члена цієї Gathering. вболівальники  адресуються
як «Хранитель Гардіан (1 вулиця ім'я) ,

членство Gathering з У.  CG
Прихильники обирають комітет (7_7 Rule) старійшин, відомих як Klan.

Клану обирає 2 Старцев (1 ОН, ВОНА 1) щоб стати ХРАНИТЕЛЬ Zenturion, які
представляють Gathering з Всесвіту Зберігача
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Правоохоронці. Klan потім відправляє його члени додатки до UCG

UCG вітати Кустодієв Zenturion і додати Gathering їх Реєстр. 
 Збір тепер можна використовувати всі доступні на
сайт: www.universecustodianguardians.org. Збір також може залучати кошти (Не
кредит) 90% залишаються з насувається 10% спрямовується до Всесвіту  Депозитарні
Guardians адміністрації.
 Членство може бути скасовано, якщо в порушення закону Giver маніфесту. Будь-яке
порушення буде розслідувана і розглянута.

членство фізичних осіб в UCG
Людина повинна стати «Прихильником» з Gathering. Прихильник потім призначає
(або призначений) бути обраними «Elder» до «Клану» * сходи комітет. Обраний
старійшина може призначити стати «Хранитель Zenturion». Обраний CZ робить
«заяву істини засвідчено Клану. Klan пересилає  додаток складається в UCG
реєстру.
* см Klan, 7 Tribes
Члени можуть призначити бути обраним в «Хранителя Praytorian» і приєднатися
до Orackle (UCG комітет) , Коли є відкриття Orackle обирають «Учня ХРАНИТЕЛЬ
Гардіан глашатаєм», який в даний час є довічним членом. Коли є отвір все 7
Orackle вибраної 1 (Він або вона) з Учнів, щоб стати «CG глашатаєм».

'Примітка ! Окремі члени UCG, не може прийняти почесні нагороди, призи, звання. Вони
не можуть бути обрані або призначені на будь-який тип уряду. Якщо запитати, вони
можуть дати ненагородженим рада. Якщо вони стануть частиною уряду, вони втрачають
своє членство
UCG і ніколи не зможе відновити його.

Основи UCG комітету.
Коли група людей збирається разом, вони шукають керівництво. Одне керівництво
тиранія. Лідерство комітету є справедливим. Керівництво комітету схвалено
Вселенської ХРАНИТЕЛЬ Хранителі.
7_7 Правила застосовується до Universe-тримач Хранитель «Клану», вибори комітету
«Oracke». Всі вибори таємним голосуванням. Людина з більшістю голосів обирається.
Тоді людина з другим високо Ест ... поки комітет не буде обраний.

Неповне комітет може складатися як мінімум з 1 або більше

10

1 Церква 15.05.3.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

поки він не стане повністю комітет 7 Його і 7 ВОНА (14) , Неповна комітет може складатися з
будь-якої комбінації він, вона, але не більше ніж на 7 ОН або 7 ВОНА. Наприклад, 8 HE, 6
SHE неправильно, не може бути не більше 7 HE. Якщо комітет-член необхідний
перевстановлення розміщення. Інша людина повинен бути обраний, щоб служити залишок
терміну.

Повний комітет є бажаним. 1 обрано повинен зробити все 14 обов'язків.
14 обрано частка навантаження рівномірно.

1 Церква адміністратор 1FAITH і 1 БОЖА останні повідомлення: " Закон Подавець
Manifest «! 1 Церква має 7 незалежних обраного Orackle.
1 в кожній провінції.
кінець
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