1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

KLAN
7 Stammen van 1 GOD 'S mensen!

7 Tribes krijgen hun geestelijke begeleiding op een, 'Gathering' en door het lezen van de
Wetgever Manifest. The Gathering is geschikt voor geestelijke, sociale behoeften en de
gemeenschap activisme. A Gathering moet het bestuur, een gekozen comité, KLAN.

Een Klan is een volk commissie van 14 verkozen (Elders) . Supporters bijwonen van hun lokale
Gathering uitverkorenen in een geheime stemming 1 Elder

(minimum) tot maximaal 7 HE en 7 SHE (7_7-regel) in totaal 14 Elders. Elders worden
jaarlijks verkozen (Leuke dag, week 2, Mercury *
maand) . Een nieuwe Gathering elect Elders elke dag van de pret. Ze dienen tot de volgende term

* NATM

verkiezingen.

Elke Supporter aanwezig kan benoemen, zolang ze voldoen aan de verplichte vereisten. Dwingende
eisen een Elder zijn: Leeftijd 28-70, zijn een ouder, fysiek en mentaal in staat zijn om de taken
van een lid van het Comité doen. Geen seksuele handicap (Child molester, zelfde geslacht of
verward geslacht) , Geen strafblad, geen rabbi, geen katholieke geestelijkheid, geen nonnen of
monniken.

E

Elders kan onbeperkt keer worden herkozen (Tot de leeftijd van

70) . Wanneer een ouderling aan vervanging toe. Een vervanging wordt verkozen om
te dienen tot de volgende term verkiezingen.

Een SHE Elder wordt vervangen door een SHE. Een
HE HE.

Zodra er 2 Elders 1 een bewaarder Zenturion (CZ) worden. Maar er moet altijd 1 Elder zijn. Alleen
Elders kunnen nomineren en verkiezen in een geheime stemming een Bewaarder Zenturion.
De beschikbaarheid van hij en zij maakt de verkiezing van 1 Hij en zij wenselijk CZ maar er
moet 1 Elder zijn. De verkozen CZ moet een Truth Statement. Na de verkiezing van CZ een
Klan stuurt een lidmaatschap registratie ucg1. CZ vertegenwoordigen en contact
onderhouden met de lokale overheid en Orackle.

Klan taken, 1 Elder moet alle plichten te doen, kan 14 Elders de werklast gelijkmatig te delen.
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Organiseren: Het verzamelen van locatie (Hal, beveiliging) Vervoer voor zieken, gehandicapten,
bejaarden ...

Publiceer: Bijeenkomst (Wanneer, waar richtingen) , Persberichten en de boodschap van, 1
GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Custodian Guardians

Programma: Welkom, overzicht, itemize, Gebeden, lezingen, discussie, fondsenwerving. Zorg ervoor
dat de hoofdtaal, plaatselijke dialect en tradities worden nageleefd ...

Houden: Mess, verkiezingen, inductie van onlangs wed, New Born. Rouwen om degenen die er leven
eindigde.

De 1e Gathering van een maand uitermate geschikt voor stelletjes die een 'Heilig Huwelijk Contract'
van de vorige maand ondertekend. De 2e Gathering van een maand is ingenomen met de
pasgeboren van de vorige maand. De 3e Gathering van een maand is ingenomen met de bezoekers
die beloven om een Supporter zijn. De 4e Gathering van een maand reflecteert op Supporters en
leden die vorige maand overleed.

catering: zitplaatsen, drankjes (niet alcoholisch) , voedsel (lokale keuken) , Muziek, dans (Traditionele,
stroom) , Entertainment, schoon te maken ...
f

Eten en drinken is aan de Gathering aangeboden door supporters met behulp van Klan richtlijnen.

Commissie: Vergadering. Bescherm de onterecht aangevallen, zwak, behoeftig en
benadeeld. CZ rapport.

Tred te houden: Shun lijsten, campagnes (Activisme) , Stelt het educatief materiaal voor
scholen, stellen not-for-profit organisaties ( cron) ...
Contact houden: Met Shire Council. Bewaarder Guardian zich kandidaat stellen voor de
commerciële, politieke, sociale, ... commissies, posities, ...
De Klan met steun van Supporters absorberen alle lokale milieu, non-profit, niet gewelddadige en
sociale rechtvaardigheid oorzaken en lopen ze. Wanneer nodig geldt niet gewelddadig activisme.

Elke 3 jaar op Dag van de Pret van week 4 Mercury maand. Klan elect 2
bewaarder-Zenturion (1 HE, SHE 1) .
een verkozen
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waarheid Verklaring
Oh prachtige alle machtige 1 & alleen 1GOD . Wie is zowel HE & SHE. Maker van de
mooiste Universum. Getuige:
Uw meest nederige trouwe bewaarder-voogd (1 naam) . Verkozen Custodian-Zenturion
door de Wijzen van de (naam) Bijeenkomst.

Eerlijk staat:
Dat ik zal bijstaan 1GOD, de aanhangers van de 1FAITH, het heelal Bewaarder Wachters en de
lokale gemeenschap. Dat ik niet of aangemoedigd iemand te doden, marteling, verkrachting, of
een kind molest. Ook beschermde iedereen die deden. Bescherm de integriteit van 1GOD'S laatste
boodschap van de Wetgever Manifest.

Als Bewaarder Zenturion de 7 gedrag zijn mijn gids:
Niet terug te betalen geweld violenc

Let op om zo op de hoogte van anti-sociaal en anti-leefgebied gedrag te worden Protest
onrecht, immoraliteit en milieu-vandalisme conflicten op te lossen door middel van evaluatie,
luisteren en discussie Socialize vertrouwd mij met alle verschillende groepen in onze
gemeenschap

Kom op voor wat juist is
Kom op voor het onterecht aangevallen, benadeeld, zwak en behoeftig voor de glorie van 1GOD
en de Goede van de Mensheid

Moge 1GOD mijn Witness & Judge
Onteren van een 'Truth-Statement' leidt tot opzegging van het lidmaatschap
Banning uit alle bijeenkomsten. Mijden door Supporters. Als onteren was van strafrechtelijke aard het
openbaar ministerie krijgt hiervan een melding.

Notitie ! Individuele leden van het heelal Bewaarder Guardians, kan niet aanvaarden ere-awards,
prijzen of titels. Ze kunnen niet worden gekozen of om het even welk type van de regering
benoemd. Als u wordt gevraagd kunnen ze beloond advies te geven. Als ze deel gaan uitmaken
van de regering verliezen ze hun lidmaatschap van UCG en kan nooit herwinnen.
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Lidmaatschap Toepassing
1 GOD's laatste boodschap van de Wetgever Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

Dit Lidmaatschapsaanvraag wordt gebruikt om
UCG melden en laten registreren als een
bijeenkomst van de

1GOD 1FAITH 1Church
Universe Custodian Guardians
Het maakt ook de gespecificeerde
Bewaarder Zenturions leden van
het heelal Bewaarder Guardians.
In de ruimtes schrijf de eerste namen van de ' Elders'
dat verkozen tot de Bewaarder-Zenturions en
hoorde de ' Truth Statement'.

1 st naam van ( HIJ) C. Zenturion: 1 st naam
van ( ZE) C. Zenturion:
Wij de hierboven genoemde Elders en bewaarder-Zenturion zich zal houden aan Membership
Rules: Moge 1GOD zijn onze Witness & Judge

Datum:

CG Kalender N-At-m

Lidmaatschap kan worden ingetrokken als in strijd met de Wetgever Manifest. Elke
inbreuk zou worden onderzocht en behandeld.

1GOD is ons geloof!
1FAITH is onze morele kracht!
De Wetgever Manifest is onze gids!
Universe Custodian Guardians zijn onze kerk!
Einde.
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