1FAITH Zákonodárce Manifest

S Tarta G athering
1God 1FAITH 1CHURCH Universe Depozitář Guardians

The Gathering je náboženský sociální meet pro stejně smýšlející lidi.

Podporovatelé najít 7 lidí nebo více, dát dohromady, že je ' Shromáždění'. Na 1.
Shromáždění se může konat doma. Alternativy jsou SMEČ, PHeC nebo škola.
Shromáždění volí starší, kteří tvoří výbor s názvem ‚Klan‘. Na 1. shromažďování všech
přítomných rozhodnout o konání shromáždění každý Fun-day. Na název pro
shromažďování a když uspořádat příští setkat výboru.

Podporovatelé (ošetřující) volí v tajné hlasování 1 Elder (minimální) až do výše 7 HE-7
SHE (7_7 pravidlo) celkem 14 starších. Jakákoliv Fanoušek přítomna mohou
nominovat, pokud splňují požadavky. Závazné požadavky být Elder: Věk 28 - 70, být
rodič, žádný záznam v trestním rejstříku. Fyzikální a psychicky schopen dělat úkoly
výboru členu. Žádné sexuální postižení (Child obtěžování, stejné pohlaví nebo zmatení
pohlaví) ,
Poznámka ! Sexuální postižení je hrozbou pro děti.

7_7 Rule (Rovné zastoupení HE a SHE) se vztahuje na všechny výbory UCG. Výbory
se skládají z 1 (neúplný) až 14 (kompletní) , Neúplný výbor se může skládat z jakékoli
kombinace HE a SHE, ale ne více než 7 HE nebo 7 ona. E g. 8 HE-6 ONA je špatné,
že nemůže být více než 7 HE. Kompletní výbor se skládá ze 7HE & 7SHE. Kompletní
výbor je cíl. 1 zvolen má co do činění všechny povinnosti. 14 volen mohou sdílet
zátěž rovnoměrně.

Klan povinnosti :
Organizovat: shromažďování místo (Hala, bezpečnost) , Doprava nemocné, postižené,
seniory ...

propagovat: Shromáždění (Kdy, kde a směrové) , Media-vydání a poselství,
1 BŮH 1 FAITH 1Church Vesmír Depozitář Guardians
Program: Vítáme, obrys, rozepsat, modlitby, čtení, diskuze a získávání finančních
prostředků. Zajistily hlavní jazyk, místní dialekt a zvyky jsou
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potvrdil ...

Držet: Mess, volby, indukce novomanželka a novorozence. Oplakávat ty, kdo život
skončil.

stravování: sezení, nápoje (nealkoholický) , Jídlo, hudba, tanec, zábava, a uklidit
...
Výbor: Setkání. Chránit nespravedlivě napadeni, slabý, chudý a znevýhodněný.
Údržba: Shun-listy & kampaně, připravovat vzdělávací materiály pro školy, zavést
ne-pro neziskové organizace ( cron) ...
Zůstaňte v kontaktu: S Shire rada. Kustod Guardian stál ve volbách na obchodní,
politické, sociální, ... výbory, pozice, ...
Klan s podporou příznivců absorbovat všechny místní životní prostředí, nevýdělečný,
nenásilné a sociální spravedlnosti příčiny a spustit je. The Gathering je otevřena každý
‚Fun-Day‘ od 1 hodiny po východu slunce až 1 hodinu před západem slunce. Shromáždění se
podílí na N-At-m (New-Age time-management) Funday témata (Oslavy, pomníky, Shames) , Shromáždění
podporovat místní kuchyně, kultura, dialekt, tradice.

setkání Etiketa
Podporovatelé navštívit Gathering a povzbudit ostatní k návštěvě shromáždění.

Modlí se a uctívání, stýkat se, diskutovat, povídat si, jíst (Bez junk food) A pití (nealkoholické),
zpívat a tančit, smát se, hrát a harmonizovat ... Je to váš Gathering užívat si, aby to
fungovalo!

Aktivní účast vede k zážitky. Zkušenosti jsou důležité; bychom chtěli podělit s
ostatními. Rádi bychom diskutovat o své zkušenosti s ostatními. Tím se zvyšuje náš
vztah s ostatními. Zvýšené dobré vztahy se promítají do štěstí.
Aby zážitek z práce musí existovat celá řada. Náplní činnosti mohou zahrnovat
činnosti Gathering je Zákonodárce Manifest, Shun-listy, poznání, proud zprávy,
koníčky, zájmy, místní a provinční vlády. Nestyďte se!
Diskuse-Etiketa: pozorně poslouchat bez přerušení reproduktor. Odpověď vášnivě,
aniž by byl nepříjemný, hrubý nebo agresivní.
Mezilidské vztahy se spoléhají na vášni, kompromisů a tolerance. Difundovat situaci;
souhlasit s nesouhlasem.
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Na všech setkáních příznivců návštěvníků, Starší a členové jsou řešeny jako
depozitní-opatrovník (První jméno) všichni rovni. starší
A členy jsou představitelé s čestných titulů. Tyto tituly jsou používány pouze mimo
Shromáždění na veřejnosti nebo ve výborech.

1G OD miluje G atherings
Na Klan je 2 nd meet Depozitář-Zenturion (1HE & 1SHE) jsou voleni. Jejich pravdivosti
prohlášení jsou přijímána a členů 1Church, Universe Depozitář Guardians je vyslán. Nový
Shromáždění je uveden na internetových stránkách.

Shromáždění Nyní můžete použít vše, co je k dispozici na internetových stránkách. Shromáždění
může také získat finanční prostředky (No credit) 90% pobyt s houstnoucí 10% jsou předávány
do vesmíru podání Depozitář zástupců.

Kustod-Zenturion jsou volení představitelé zastupující Gathering na místní komunity
a místní samosprávy. Tito vůdcové jsou vášnivý 1 BŮH & 1 víru. Vedou od nebojácné
etickou a profesionální například ukázat pokoru, určení, disciplína & vytrvalost. Jejich
hlavním úkolem je komunikovat a prosazovat společné chápání účelu UCG vývojem a
zavádění výkonných strategií (S Klan) pro pohyb Gathering ve směru jejich společné
vize. Cílů s časovým řádku jsou nastaveny. Jsou odhodláni základní účel z UCG šíření

1GOD‘ s nejnovější zprávy, dále jen " Zákonodárce Manifest ‘. její aplikace a její ochrana.

Jednotliví členové vesmíru Depozitáře Guardians, nemůže přijmout čestné
ocenění, ceny nebo tituly. Nemohou být zvoleni nebo jmenováni na jakýkoli typ
vlády. Pokud budete požádáni, že může dát unrewarded poradit. Pokud se stanou
součástí vlády ztrácejí své členství UCG si jej nikdy znovu.

Poznámka ! Toto se nevztahuje na starších či příznivců. Mohou přijmout čestné
ocenění, ceny nebo tituly. Mohou být zvoleni nebo jmenováni na jakýkoli typ vlády nebo
výboru.

zvolený
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Prohlášení pravda
Oh velkolepý všechny mocné 1 pouze 1GOD , Kdo je oba HE a SHE. Tvůrce
nejkrásnější vesmíru. Svědectví:
Váš nejpokornější věrným strážcem-opatrovník (První jméno) , Zvolený
Depozitář-Zenturion podle staršími (název) Shromáždění.

Pravdivě stav:
Že budu pomáhat 1GOD, příznivců 1FAITH, vesmíru Depozitář opatrovníků a místní
komunity.
Že jsem neměl ani povzbudil někoho k zabíjení, znásilňování, mučení nebo Child obtěžovat,
ani chráněné každého, kdo to udělal. Chránit integritu 1GOD'S Poslední hlášení Zákonodárce
Manifest.

Jako depozitáře Zenturion jsou 7 chování můj průvodce:

Nevrátí násilí s violenc
Pozorovat tak, aby si byli vědomi anti-sociální a anti-stanovišť chování Protest nespravedlnost,
nemorálnost, a na životní prostředí vandalismu urovnávat konflikty prostřednictvím hodnocení,
naslouchání a diskuse stýkat, seznámit se se všemi různými skupinami v naší komunitě

Mluví za to, co je správné

Zastat nespravedlivě napadl, znevýhodnění, slabí a potřební pro slávu 1GOD & dobro
lidstva
Může 1GOD být můj svědek a soudce

Dishonoring je ‚pravda-prohlášení‘, vede ke zrušení členství
Zákazu ze všech setkání. Shunning příznivci. Pokud dishonoring byl trestní povahy
budou oznámeny trestní stíhání.
Poznámka ! Jednotliví členové vesmíru Depozitáře Guardians, nemůže přijmout
čestné ocenění, ceny nebo tituly. Nemohou být zvoleni nebo jmenováni na jakýkoli
typ vlády. Pokud budete požádáni, že může dát unrewarded poradit. Pokud se
stanou součástí vlády ztrácejí své členství UCG si jej nikdy znovu.
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Členství aplikace
1 Boží poslední zprávy zákon-dárce Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Vesmír Depozitář Guardians

Toto členství Aplikace slouží k oznámit
UCG a zaregistrovat se jako sběru
1GOD 1FAITH 1Church
Universe Depozitář Guardians
To také dělá položkové členy
Depozitní Zenturions vesmíru
Depozitáře strážci.
V prostorách psát první jména jen " Elders' který
zvolil Depozitář-Zenturions a slyšel " Prohlášení
pravda‘.

1 Svatý jméno ( ON) C. Zenturion: 1 Svatý jméno
( ONA) C. Zenturion:
My výše jmenovaných Elders a Opatrovník-Zenturion bude řídit Pravidel členství: Může
1GOD být náš svědek a soudce
CG Kalender N-u-m

Schůzka, termín:

Členství může být zrušeno, pokud je v rozporu se Zákonodárce Manifest. Jakékoliv
porušení by měla být zkoumána a řešit.

1GOD je naše věřit!
1FAITH je naší morální síla!
Zákon-dárce Manifest je naším průvodcem!

Vesmír Depozitář Guardians jsou naše církev!
Konec.
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