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KLAN
7 heimot 1 JUMALA 'S ihmisiä!

7 Tribes saavat hengellistä ohjausta klo 'Gathering' ja lukemalla lailla Antaja Manifest. The
Gathering palvelee hengellisiä, sosiaalisia tarpeita ja yhteisön aktivismia. Kokoontuminen
tarvitsee hallintoa, vaaleilla valittu komitea, KLAN.

Klan on ihmisten komitean 14 valittiin (Elders) . Kannattajat osallistuvat
paikalliseen Gathering valitut salaisessa-ballot 1 Vanhin
(Minimi) enintään 7 HE ja 7 SHE (7_7 sääntö) yhteensä 14 vanhimmat. Vanhimmat
valitaan vuosittain (Hauska päivä, viikko 2, Mercury *
kuukausi) . Uusi Gathering valitut vanhimmat mitään hauska päivä. Ne palvelevat kunnes seuraava termi

* NAtm

vaaleissa.

Mikä tahansa kannattaja läsnä voi nimittää, kunhan ne täyttävät pakollisia vaatimuksia. Pakollisia
vaatimuksia olla vanhin: Ikä 28-70, olla vanhempi, fyysinen ja henkisesti pysty tekemään
tehtäviä komitean jäsen. Ei seksuaalista vammaisuus (Lastenahdistelija, samaa sukupuolta
tai sekoittaa sukupuolten) , Ei ole rikosrekisteriä, ei rabbi, eikä katolinen papistoa ei nunnia tai
munkkeja.

E

Vanhimmat voidaan reelected rajattomasti kertaa (Kunnes ikä

70) . Kun vanhin on vaihdettava. Korvaava on valittu palvelemaan
kunnes seuraava termi vaaleissa.
SHE Vanhin on korvattu SHE. HE kanssa HE.

Kun on 2 vanhimmat 1 voi tulla säilyttäjäpankki- Zenturion (CZ). Kuitenkin on aina
oltava 1 vanhin. Vain vanhimmat voivat nimetä ja valita suljetussa lippuäänestyksessä
säilyttäjäpankki- Zenturion. Saatavuus hän ja hänen tekee valinnan 1 hän ja hänen CZ
toivottavaa mutta täytyy olla 1 vanhin. Valituista CZ on tehtävä Totuus Statement.
Vaalin jälkeen CZ Klan lähettää jäsenyyden rekisteröintiä UCG1. CZ edustaa ja
pitämään yhteyttä paikallishallinnon ja Orackle.

Klan tehtävät, 1 Vanhin on tehdä kaikki tehtävät, 14 vanhimmat voivat jakaa työtaakkaa tasaisesti.

1

Yhteisö Heimot 15.04.3.1 NAtm
Laki-antaja Manifest Niin kuin on kirjoitettu sen on oltava!

1 GOD 1 usko 1 kirkko Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

Järjestää: kerääminen paikka (Sali, turvallisuus) , Kuljetus sairaiden, vammaisten,
vanhusten ...

Tiedottakaa: keräys (Milloin, missä, haara) , Tiedotteet ja sanomaa, 1 JUMALA 1 USKO
1 kirkko Universe Custodian Guardians

Ohjelmoida: Tervetuloa, ääriviivat, eritellä, Rukoukset, lukemat, keskustelu, varainhankintaa. Varmistetaan
pääkieli, paikallisen murteen ja Perinteet noudatetaan ...

Hold: Sotku, vaalit, induktio vasta keskiviikko, New Born. Surra jotka on elämä
päättyi.
1. kokoaminen kuukaudessa tyytyväinen parit, jotka allekirjoittivat 'pyhään avioliittoon
Sopimus' edellisen kuukauden aikana. 2. kokoaminen kuukaudessa tyytyväinen
vastasyntyneelle edellisen kuukauden. 3. kokoaminen kuukaudessa tyytyväinen kävijöitä,
jotka lupaavat olla kannattaja. 4. kokoaminen kuukaudessa pohtii Kannattajat ja jäsenille,
jotka kuolivat edellisessä kuussa.

Ateriapalvelu: istuimet, juomat (alkoholiton) , ruoka (paikallinen keittiö) , Musiikki,
tanssi (Perinteinen, nykyinen) , Viihde, siivota ...
f

Ruoka ja juoma saatetaan Gathering kannattajien avulla Klan ohjeita.

komitea: Tapaaminen. Suojele epäoikeudenmukaisesti kimppuun, heikko, köyhää ja epäedullisessa
asemassa. CZ raportti.

Säilytettävä: Shun luetteloita, kampanjat (Activism) , Valmistaa opetusmateriaalia kouluille,
perustaa ei-voittoa tavoittelemattomia organisaatioita ( cron) ...

Olla yhteydessä: Kanssa Shire neuvosto. Custodian Guardian asettumalla ehdokkaaksi
kaupallisille, poliittisten, sosiaalisten, ... komiteat, kantoja, ...
Klan tuella Supporters imeä kaikki paikalliset ympäristö-, voittoa, väkivallattoman ja sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden syistä ja käyttää niitä. Tarvittaessa sovelletaan väkivallattoman
aktivismin.

3 vuoden välein hauskaa Viikonpäivä 4 Elohopea kuukausi. Klan valitut 2
Custodian-Zenturion (1 HE, 1 SHE) .

vaaleilla valittu
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totuus Statement
Voi Magnificent hyviltä 1 & vain 1GOD . Joka on sekä HE & SHE. Luoja kauneimmista
Universe. Witness:
Kaikkein nöyrä uskollinen omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1st nimi) . Valittiin
Custodian-Zenturion jonka vanhimmat (nimi) Kerääminen.
Totuudenmukaisesti tila:

Että minä avustaa 1GOD, kannattajista 1FAITH, Universumin Säilytysyhteisö
Guardians ja paikallisen yhteisön. Että en ole tai kannustaa joku tappaa, kidutusta,
raiskauksia tai lapsi ahdistella. Myöskään suojattu joku teki. Eheyden suojaamiseen 1GOD'S
uusin viesti laki-antaja Manifest.

Hoitajaksi Zenturion 7 käyttäytyminen ovat minun opas:
Maksa takaisin väkivaltaan violenc

Tarkkailla niin että tulevat tietoisiksi epäsosiaalisen ja anti-elinympäristö käyttäytymistä
protesti epäoikeudenmukaisuutta, amorality ja ympäristön ilkivalta konfliktien ratkaisemiseksi
arvioinnin kautta, kuunnella ja keskustella seurustella paneutua kaikkiin eri ryhmiin
yhteisössämme

Puhua, mikä on oikein
Puolustavat epäoikeudenmukaisesti kimppuun, heikommassa asemassa olevat, heikkoja ja
tarvitsevia kunniaksi 1GOD ja ihmiskunnan hyväksi

Voi 1GOD olla minun todistaja & Judge

Dishonoring A 'Totuuden Statement' johtaa peruuttamiseen jäsenyyden
Kieltäminen kaikilta kokoontumisia. Shunning kannattajien. Jos dishonoring oli luonteeltaan
rikosoikeudellisia syyttäjälaitoksen ilmoitetaan.

Huomautus ! Yksittäisten jäsenten Universumin Custodian Guardians, ei voi hyväksyä
kunniatohtorin palkinnoilla tai nimikkeitä. Niitä ei voi valita tai nimittää kaikentyyppisiin
hallituksen. Jos kysyi he voivat antaa unrewarded neuvoja. Jos ne tulevat osaksi
hallituksen he menettävät jäsenyys UCG ja voi koskaan saada sitä takaisin.
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Jäsenyys hakemus
1 GOD viimeisin viesti laki-antaja Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

Tämä Jäsenanomus käytetään
ilmoittamaan UCG ja saada rekisteröity
kokoontuminen
1GOD 1FAITH 1Church
Universe Custodian Guardians
Se tekee myös eritelty Custodian
Zenturions jäsenet Universumin
Custodian Guardians.
Tiloihin kirjoittaa ensimmäisen nimet " vanhimman
valinneen säilytysyhteisön-Zenturions ja
kuuli " Totuus Statement'.

1 st nimi ( HÄN) C. Zenturion: 1 st nimi ( HÄN) C.
Zenturion:
Olemme edellä mainittu Vanhimmat ja Säilytysyhteisö-Zenturion noudattavansa Jäsenyys
Säännöt: Voi 1GOD meidän Witness & Judge

Treffi:

CG Kalender N-At-m

Jäsenyys voidaan peruuttaa, jos rikkoo Laki-antaja Manifest. Sääntöjen
rikkominen olisi tutkittava ja käsiteltävä.

1GOD on meidän usko!
1FAITH on moraalinen vahvuus!
Lain-antaja Manifest on oppaamme!
Universe Custodian Guardians ovat kirkkomme!
End.
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