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Árvore
genealógica
Cada pessoa merece ser parte de uma família.

• Pessoas do Legislador Manifest
Para Custodian Guardião existem 7 tipos de pessoas: Incrédulo >
supporters > Elders > C-Zenturion > C-Praytorian > Aprendiz CG Proclaimer > CG
Proclaimer

Incrédulo > Custodian Guardião (CG) esforçar-se por incentivar essas pessoas
perderam a abraçar 1 GOD 1 FÉ 1 Igreja universo de Custódia Guardians. CG
usar o 'Oração Desafio!

1 DEUS está à espera de ouvir de você!

YY

YY YY

Oração desafio
querida 1 GOD, Criador do mais belo Universo Seu mais humilde
guardião fiel depositário (1 st nome) pedidos de ajuda com a conversão
da Ajuda descrente ignorante o incrédulo obter o 1 FÉ
Obrigado de você para esta experiência de estar envolvido em um desafio que se
esforçar para fazer mais desafios Para a Glória de 1 DEUS & o bem da humanidade

Esta oração é usado quando confrontado com um descrente ignorante!

Custodian Guardião convidar descrente se juntar a eles em uma reunião!
Convidado de são feitas essas ofertas: Torne-se um 'Suporte' e
iniciar um recolhimento.
Ou Tornar-se um 'voluntário' e espalhar a nossa mensagem.

Ou Faça uma doação.
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PO Box 662 Hills Endeavor 3802 Vic Austrália

Westpac ( Austrália) Acc. não. 033-186 282018
Fundos são usados para anunciar e implementar a nossa 'Visão' e nosso 'Missão'.

Ou Esperar, para o mal, especulação, poluição, destruí-lo e as pessoas que
são próximos.

1000, de anos estão chegando ao fim!

SEJA BOM Punir (cela) Mal!
supporters > visitantes: O recolhimento 3rd de um mês recebe os visitantes que se
comprometem a ser um Partidário. Os defensores são tratadas como guardiã custodiante (1º
nome) . Eles podem agora nomear e votar.

supporters > Custodian Guardião (CG) . CG eleger uma comissão
(Klan) de 14 pessoas idosas (7 HE, 7 ELA) máxima para executar o recolhimento.

CG de (Assistir) reeleger (On Fun Dia da Semana 2 Mercury mês em seu Gathering local) em uma
com voto secreto um mínimo de 1 Elder (Para 1 ano) até um máximo de 14 pessoas idosas (7_7
regra se aplica) . Um novo Gathering pode eleger Elders qualquer Dia de Diversão que servem até
a eleição próximo mandato. NOTA ! Qualquer CG presente pode nomear ...

CG procurar, em seguida, obter e aplicar o conhecimento através, 'Aprender e Ensinar'. Da
concepção à cremação. Eles navegar o site da UCG para as últimas informações e incentivar
outros a fazê-lo. Eles apoiam comunidade 'Educação livre' e opor-se a educação elitista. Eles
passam em experiências da vida através do conhecimento Continuidade.

CG votar em todas as eleições governamentais. Eles suportam 'Klan' endossado candidatos.
Eles apóiam e estão ativamente envolvidos na comunidade local. Eles se juntam a
organizações (Comercial, Comunidade, Educação, Lazer, Trade, política, profissional, ..) nomear
a todas as comissões disponíveis. Assim, eles podem influenciar a sua operação, trazê-los de
acordo com a 'Lei Doador manifesto'.

CG ajudar a estabelecer prazo comunidade, de propriedade, não tem fins lucrativos (Cron)

organizações. Eles usam, executar e divulgar eles.

2

1 Church 15.05.3.1 NATM
Legislador Manifest Como está escrito que deve ser!

1 DEUS 1 FÉ 1 Church Universo Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Para CG a ajuntamento não é apenas uma religiosa ficar juntos, mas também é a socialização: Pray,
discutir, conversar, rir, dançar, brincar, comer, beber (não alcoólico) , Cantar, harmonizar. participação
ativa leva a experienes.

(Veja Gathering, 1 Church) (ver Klan, 7 Tribos) (ver Iniciar, 1 FÉ)
S

Os defensores são as raízes, a partir deles a árvore genealógica UCG cresce.

supporters eleitos 14 Elders ( 7 HE 7 ELA)

Elders Formato Klan Klan eleitos 2 (1 HE 1 ELA) Custodian Zenturion Custodian
Zenturion tornar-se membros da UCG Custodian Zenturion eleitos 14 Custodian
Praytorian ( 7 HE 7 ELA)

Custodian Praytorian Formato Orackle Orackle eleito 1 Aprendiz CG
Proclaimer ( Ele ou ela)
aprendiz CG Proclaimer eleito 1 CG Proclaimer ( Ele ou ela)
CG Proclaimer é guarda do Legislador Manifest !
Custodian Zenturion
A cada 3 anos no dia de diversão de semana quatro meses Mercury. O Klan eleito em um 1 st passado
o voto postsecret 2 Custodian Zenturion (1 HE, 1 ELA

) . A pessoa com a maioria dos votos é eleito. O eleito C. Zenturion tem que fazer uma
declaração Verdade. Em seguida, torna-se membro * de UCG1.
Um novo Gathering em que é segundo encontro do Klan eleito C. Zenturion que servem até a
próxima reeleição.

um eleito

* veja Klan, 7 Tribes

C-Zenturion tem tomake um Verdade-Statement

Declaração de verdade
Oh magnífico todo poderoso 1 & only 1GOD . Que é tanto HE & SHE. Criador do mais
belo Universo. Testemunha:
Seu mais humilde fiel depositário-tutor (1º nome) . Eleito Custodian-Zenturion pelos
Anciãos da (nome) Gathering.
Estado com sinceridade:

Que deve assistir 1GOD, os partidários do 1FAITH, o Universo Custodian Guardians e
da comunidade local.
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Que eu não fiz ou incentivado alguém para matar, estupro, tortura ou molestar criança-, nem
ninguém protegida que fez. Proteger a integridade do 1GOD DO mais recente mensagem do
Legislador manifesto.

Como Custodian Zenturion os 7 comportamentos são o meu guia:

Não pagar a violência com violência *
Observar, de modo a tornar-se consciente de comportamentos anti-sociais e anti-habitat
Protesto injustiça, amoralidade, e ambiental-vandalismo resolver conflitos através da avaliação,
ouvir e discussão Socialize, familiarizar-me com todos os grupos diferentes em nossa
comunidade

Fale acima para o que é certo

Levante-se para o injustamente atacado, em desvantagem, fracos e necessitados Para a
Glória de 1GOD & o bem da humanidade

Podem 1 Deus seja minha testemunha e juiz

*

Se a persuasão falhar. autodefesa sem armas é permitido.

Desonrando a 'Declaração de Verdade' leva ao cancelamento de filiação

Proibição de todos os encontros. Evitando por partidários. Se desonrando era de
natureza criminal do Ministério será notificado.
Depois de ser eleito e tornando-se membro do universo de Custódia Guardiões do
Depositário Zenturion vive, age pela 7 Comportamentos.
C. Zenturion são os líderes eleitos que representam o Encontro para a comunidade local, o
governo local (Condado) . Eles também estabelecer ligações com o Orackle Provincial. Esses
líderes são apaixonados 1 DEUS 1 FÉ 1 Church. Eles estão comprometidos com o objectivo
subjacente da Igreja 1 disseminação de 1 GOD' s mais recente Mensagem (Legislador
manifesto) sua aplicação e sua proteção. Eles levam pelo destemido, ético, profissional
exemplo, mostrar determinação, disciplina, humildade e persistência.

A tarefa fundamental é comunicar, promover um entendimento comum da
propósito UCG pelo desenvolvimento, implementação de estratégias poderosas para mover o
Gathering na direção de sua visão compartilhada. metas
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com um areset linha do tempo. 1 GOD' s mais recente Mensagem (Legislador manifesto)

é espalhado através da Educação Livre, escolas públicas utilizando 1 st

Aprender e depois ensinar e encontros.
Durante o mandato de 3 anos de um C. Zenturion pode ser necessário para eleger um
'Custodian Praytorian' ao Oracklein a 1 st passado o voto postsecret (7_7 regra se aplica) . A C.
Zenturion tem que votar. Os 2 C. Zenturions manter em contacto com os C.Praytorians do
Orackle.
Com um novo C. Praytorianposition um C. Zenturion pode nomear ou designar outro C. Zenturion
ou votar apenas. Em caso de reeleição C. Praytorian um C. Zenturion pode apenas votar ou fazer
como com uma nova posição a criação de um adversário. Dos 2 C. Zenturions de um recolhimento
1 pode tornar-se um C. Praytorian.

Custodian Praytorian (CP) é eleito pelo C. Zenturions de sua província. C.Praytorian 7 HE,
7 ELA (14) são eleitos para um mandato de 7 anos no dia do divertimento da Semana 4
meses Marte pela C. Zenturion de sua província em um 1 st passado o voto postsecret. A
14 CP formar uma comissão a Orackle. Delibera no Oratório.

Se um Custodian Praytorianneed substituindo. A substituição é eleito para servir o
resto do prazo de 7 anos.

CP são os líderes eleitos que representam a 1 DEUS 1 FÉ 1 Church Universo de
Custódia Guardians à Província e de Governo Provincial. Esses líderes são
apaixonados, comprometida com a finalidade subjacente à UCG Divulgação do 1
GOD' s mais recente Mensagem (Legislador manifesto) sua aplicação e sua proteção.

Eles dar o destemido ética exemplo, profissional mostrar disciplina, determinação,
humildade e persistência.
A tarefa fundamental é comunicar, promover um entendimento comum da
propósito UCG. Através do desenvolvimento, implementação de estratégias poderosas para mover a 1
Igreja e da província na direção de sua visão compartilhada. Objetivos com uma linha do tempo estão
definidas. 1 GOD' s mais recente Mensagem (Legislador manifesto) é espalhado através das escolas
públicas bem como por pressões o- Governo Provincial.

Cada C. Praytorian vive pelos 7 Comportamentos do C. Zenturion. CP manter contato
com C. Zenturion e sua Gathering originais.
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ELA C. Praytorian representam ELA interesse conforme 1 Deus Desenhar:

ELA é Mãe, Carer, Dona de casa.
ELE C. Praytorian representam HE interesse conforme 1 Deus Desenhar:

ELE é Pai, Fornecedor, Protetor.
C. Praytorian incentivar as comunidades provinciais e Governo Provincial de viver por 1
DEUS 'S: ~ Do projeto Racial-Integrity ~ Legislador Manifest ~ não violência ~ sem fins
lucrativos ~ 7 Tribos ~ Destino da Humanidade (Exploração espacial e colonização espaço) .

C. Praytorian promover: representação igual de ELE e ELA no comitê de ~ terminando
hereditária e tirania política ~ substituir o capitalismo eo comunismo com ' cron "E 'wmw' ~
substituir calendário pagão com CG Nova Era tempo de gerenciamento ~ Substituir: injustiça
com encontrar Verdade', sem júri, sentença obrigatória e reabilitação
~ queima doméstica doméstica e não de esterco, madeira, carvão, gás, petróleo e urânio
para cozinhar, aquecer e poder com métodos não queima ~ violência com a vida em
'harmonia' com pessoas, animais e meio ambiente ~ destino: exploração do espaço,
espaço colonização.

C. Praytorian manter contato com C. Zenturion eo Encontro de onde vieram. Cada
'Dia Shire' (N-Na-m) eles visitam este Gathering.

Orackle
O ' UCG ' comitê para cada 'província' é chamado de ' Orackle '. Este Orackle de 14 C.
Praytorians é 7 anual eleito (Mês Semana 4 Mars)
por 'C. Zenturions' usando o 7_7 Regra (7 HE e 7 ELA) . CP podem ser reeleitos ilimitadas
vezes. A CP precisar de substituição. A substituição é eleito para servir até a próxima
eleição.

Seus são 7 ' Orackle ', 1 em cada província. Cada Orackle tem seu próprio ponto de
encontro do 'Oratório'. O Orackle reúne-se em 3 Chambers, o 'SHE-Boudoir', o
HE-Retreat 'eo' FÉ- Sanctum'.
7 ELA C. Praytorians atender em torno de uma mesa Heptagon no ' Ela-

Boudoir'. 7 HE C. Praytorians atender em torno de uma mesa Heptagon no 'He-Retreat'. Um
meet conjunta de 7 Ele CP e 7 Ela CP é realizada em torno de uma mesa Heptagon (1 HE, um
em cada lado ELA) na 'fé-Sanctum'.

Nota! Será que o 'Custodian Guardião Proclaimer' não participar de qualquer encontro
Orackle. O 2 (Ele e ela) 'Aprendiz CG Proclaimer'
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(ACGP) ligação entre o Orackle eo Depositário Guardião Proclaimer (CGP) .

O Orackle atende 14 vezes por ano (1 por mês) , 15 vezes em um ano Quattro. Na Páscoa um
plano de 1 ano é formulado, em Quattro Páscoa um plano de quatro anos.

O Orackle divide 7 responsabilidades entre 7 1HE, 1SHE equipes.
Responsabilidade: Administração ~ governança Provincial ~ Worship ~ liase com
exploração espacial ~ arbitrar Recolhimentos ~, colonizando ~ ACGP (ELE ELA) a ligação
com CG Proclaimer.

deveres Orackle: Implementar o 'Legislador Manifest' e Missão ~ Eleito 'Aprendiz
Guardião Proclaimer' (1 HE 1 ELA) que a ligação com o 'Custodian Guardião
Proclaimer' ~
Definir ano reeleição para Zenturions e Praytorians ~ Fazer a ligação com 'Recolhimentos' via
Zenturions (Atender diferentes Recolhimentos) ~

Mantenha listas: 'Recolhimentos', 'evita', 'cron' .. ~ facilitam
'Campanhas', hold 'Mess' anual ~

Apoiar activamente 'Space Colonization' ~
Estabelecer e run 'Toda mídia' ~

Levante-se à corrupção, injustiça, imoralidade e violência ~ Proteja o relatório
Meio Ambiente 'poluidores', eles têm cobrado ~
Eliminar a iniciativa privada, a globalização, consumismo, de crédito ~ Elimine Elitismo,
benefícios não adquiridos, Riqueza-apartheid ~
Punir o mal onde quer que, sempre incessante ~ Fazer a ligação
com o governo provincial ...

Nota! o Orackle não pode implementar qualquer ação que viola a Legislador Manifest .
campanhas são utilizados para implementar 1 GOD' s última mensagem! UCG
Campanhas usar o Legislador manifesto como guia para extrair temas de justiça
ambiental, morais e sociais. Um tema selecionado é feita com todo o vigor, coragem,
determinação e persistência que podem ser reunidos.

Universo de Custódia Guardians As campanhas são uma iniciativa coordenada democraticamente copara alcançar a mudança social necessária. É um esforço para mobilizar as pessoas para trazer a
mudança não violenta de direção.
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evitando é uma atividade Custodian Guardião e dever. Shunlists dar detalhes sobre o que fazer
quando há uma ameaça para a humanidade, a moral, a comunidade ou ambiente. Shunning não é
apenas uma questão moral, mas um dever civil!

Evitando meios evitando, ignorando, opondo-se não ser solidário
(não-violento) . Incentivar família e amigos para fazê-lo. Shunning se aplica a
grupos, indivíduos e organizações. Não implica socializar, estudar, negociação ou
trabalhar com eles.

Faça a sua moral e civil dever: SHUN !!!
Cada Orackle eleitos 2 Aprendiz CG Praytorians ( 1HE, 1SHE) .
New ACGP são eleitos por 1 ano. Se os membros da vida tornam-se reeleitos.

Ambos (ELE ELA) ACGP operar, proclamar mediacenter de sua
administração. Eles proclamam o 'Legislador manifesto, publicar:'
Worship (Guia de oração CG) , CG Dictionary, CG Léxica, outros
guias, ... Eles publicam mídia-releases 'Orackle'. Eles executar um
novidades e informações mediacenter provincial.

Toda mídia é uma parte integrante essencial da
administração do universo de Custódia Guardiões. Ele
mantém apoiantes, membros e público informado.
'CG todos os meios' tem 3 seções: Info,
Conhecimento Lazer. Ela fornece educação pública
gratuita com, apostilas, tópicos de estudo e projectos
de estudo. Ele alerta para ameaças de estudo.
Todos os meios de comunicação têm 7 provincabeçalhos oficiais.

1 DEUS criou o Universo físico (Rolo uma crença 2) . 1GOD quer os seres humanos a se
multiplicar, colonizar o espaço e se tornar Guardiões do Universo físico. orientação de
alimentação universo Custodian Guardians
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e da lei para a exploração espacial, a colonização do espaço. Quando uma Província começa a
colonizar seu Orackle envia 1 HE, 1 Ela Custodian Guardião ao longo de orientação espiritual.

Quando um novo Custodian Guardião Proclaimer (CGP) é preciso. O HE, ELA ACGP do
7 Orackle eleito em um 1 st passado o voto postsecret um novo 'CGP' (Ele ou ela) . O
eleito Custodian Guardião Proclaimer torna-se um membro de vida de 1 DEUS 1 FÉ 1
Igreja universo de Custódia Guardiões. A mentalmente incapaz 'CGP' é substituída.

O CGP proclama e guarda o ' Legislador Manifest ' 1 Deus
última mensagem substituindo todos os anteriores. Faz a ligação com o 7 Orackle através do ACGP.
O CGP pode rejeitar uma ACGP. O Orackle relevantes precisam eleger outro ACGP. faz o CGP não
participar de qualquer do Orackle.

Membership
Existem 3 tipos de filiação:
membros de um indivíduo em uma Gathering.
membros de um Encontro com a UCG
filiação do universo Custodian Guardiões de um indivíduo 

membros de um indivíduo em uma Gathering 
Um indivíduo visitar um Gathering é um apoiante potencial. Um apoiador assistir e
participar em uma reunião é reconhecido como membro desse Encontro. Os
defensores são  tratada como 'Custodian Guardião (1 st nome) .

adesão da Gathering com o U.  CG
Supporters eleger um Comitê (7_7 Rule) de pessoas idosas conhecidos como Klan.

A KKK elege 2 pessoas idosas (1 HE, 1 ELA) para se tornar Custodian Zenturion que
representam o Encontro com o Universo Custodian
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Guardians. A Klan, em seguida, envia a sua aplicação Membro da UCG

UCG boas-vindas ao Custodian Zenturion e adicione o Gathering à sua Register. 
 The Gathering agora pode usar tudo disponível on
o site: www.universecustodianguardians.org. O recolhimento também pode levantar fundos (Sem
créditos) 90% estadia com o Gathering 10% são encaminhados para o Universo  administração
do guarda Guardiões.
 A associação pode ser revogada em caso de violação do Legislador manifesto. Qualquer
violação seriam investigadas e tratadas.

membros da UCG de um indivíduo
Um indivíduo tem de se tornar 'Torcedor' de um recolhimento. Um suporte, em seguida,
nomeia (ou é nomeado) a ser eleito 'Elder' para o 'Klan' * Comité um Recolhimentos. The
Elder eleito pode nomear para se tornar 'Custodian Zenturion'. O CZ eleito faz uma
'declaração Verdade testemunhado pelo Klan. O Klan em seguida, encaminha  um membro
de aplicação para o registo UCG.

* veja Klan, 7 Tribes
Membros pode nomear a ser eleito para 'Custodian Praytorian' e faça parte da Orackle
(Comitê UCG) . Quando há uma abertura da Orackle eleger um 'Aprendiz Custodian
Guardião Proclaimer', que é agora um membro vida. Quando há uma abertura 7 tudo
Orackle eleito 1 (Ele ou ela) dos aprendizes para se tornar 'CG Proclaimer'.

'Nota ! Os membros individuais da UCG, não pode aceitar prêmios honoríficos, prémios ou
títulos. Eles não podem ser eleitos ou nomeados para qualquer tipo de governo. Se perguntado
eles podem dar conselhos sem recompensa. Se eles se tornarem parte do Governo perdem
sua adesão

UCG e nunca pode recuperá-la.

básico Comitê UCG.
Quando um grupo de pessoas se reúnem eles olham para a liderança. liderança
individual é tirania. Liderança pelo comitê é justo. Liderança pelo comitê é endossado
pelo universo de Custódia Guardiões.

A regra se aplica a 7_7 Universo Custodian Guardian 'Klan', 'Oracke' eleições do comitê.
Todas as eleições são por voto secreto. A pessoa com a maioria dos votos é eleito.
Então, a pessoa com o segundo alto est ... até que o comitê é eleito.

A comissão incompleto pode consistir em um mínimo de um ou mais
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até que se torne uma comissão completa de 7 HE e 7 SHE (14) . A comissão incompleto pode
consistir em qualquer combinação de HE, ELA, mas não mais do que 7 HE ou 7 ELA. Por
exemplo, 8 HE, 6 ela está errada, não pode haver mais de 7 HE. Caso de uma
comissão-membro precisa colocação re-. Outra pessoa precisa ser eleito para servir o restante
do termo.
Um comitê completa é desejável. 1 eleito tem que fazer todos os 14 funções.
14 eleitos compartilham a carga de trabalho de maneira uniforme.

1 Church administrador de 1FAITH e 1 Deus última mensagem: " Legislador Manifest '! 1
Igreja tem 7 independente eleito Orackle.
1 em cada Província.
Fim
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