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1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

Familia
Árbore
Toda persoa merece formar parte dunha familia.

Xente do Manifesto do Dador da Lei
Para Custodian Guardian hai 7 tipos de persoas: Incrédulo >
Partidarios > Anciáns > C-Zenturion > C-Praytorian > Aprendiz CG
Proclamador > Proclamador CG

Incrédulo > Gardián gardián (CG) esforzarse por animar a estas
persoas perdidas a abrazar 1 DEUS 1 FE 1 Gardiáns custodios do
universo da igrexa. CG usa a oración "Desafía!"

1 DEUS está esperando para saber de ti ! ÿÿ

Desafío á oración
querido 1 DEUS, Creador do universo máis fermoso. O teu
máis humilde gardián fiel gardián (1st nome) Solicita axuda
para converter aos desconocidos ignorantes Axude aos
descreídos a obter o 1 FE

Grazas por esta experiencia de involucrarme nun desafío que
me esforzo por facer máis desafíos
Para a Gloria de 1 DEUS & o Ben da Humanidade

Esta oración úsase cando se enfronta a un infiel ignorante.

Custodian Guardian invita aos infieis a unirse a eles nunha reunión.
Os invitados fan estas ofertas:
Convértete un "simpatizante" e inicia unha reunión.

Ou Convértete un "voluntario" e difunde a nosa mensaxe.

Ou Fai unha doazón.
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PO Box 662 Endeavour Hills 3802 Vic Australia

Westpac (Australia) Acc. non. 033-186 282018
Os fondos úsanse para proclamar e aplicar a nosa "Visión" e a nosa
"Misión".
Ou Agarda, porque o mal, o lucro, a contaminación, destrúen a ti e á xente
están preto.

Hai milleiros de anos que rematan!

SER BO Castigar (gaiola) ¡Mal!
Partidarios > Visitantes: A 3a reunión dun mes recibe aos visitantes
que se comprometen a ser simpatizantes. Os seguidores son
dirixidos como gardiáns (1o nome). Agora poden nomear e votar.

Partidarios > Gardián gardián (CG). CG elixe un comité

(Klan) de 14 anciáns (7 EL, 7 ELA) máximo para executar o Gathering.
CG's (asistir) volver seleccionar (o día de diversión da semana 2 o mes de Mercurio
no seu encontro local) nunha votación secreta un mínimo de 1 ancián (durante 1
ano) ata un máximo de 14 anciáns (Aplícase a regra 7_7). Un novo encontro pode
elixir aos anciáns calquera Día de Diversión que sirva ata as eleccións do próximo
mandato. NOTA ! Calquera CG presente pode nomear ...
CG busca e logo obtén e aplica coñecementos a través de "Aprender e ensinar".
Desde a concepción ata a incineración.Navegan no sitio web de UCG para obter a
información máis recente e animan a outros a facelo. Apoian a "Educación gratuíta"
comunitaria e opóñense á educación elitista.Transmiten experiencias vitais a través
da continuidade do coñecemento.

CG vota en todas as eleccións gobernamentais. Apoian aos candidatos
avalados por "Klan". Apoian e participan activamente na comunidade
local. Únense a organizacións(Comercial, comunitario, educativo, de
lecer, comercial, político, profesional, ..) nomear a todos os comités
dispoñibles. Para que poidan influír no seu funcionamento, axustalos ao
"Manifesto de quen dá a lei".
CG axuda a establecer unha organización sen ánimo de lucro, de propiedade comunitaria (CROn)

organizacións. Utilízanas, executan e divulgan.
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Para CG o Xuntanza non só é unha reunión relixiosa, senón tamén
socializa: Ora, discute, conversa, rí, baila, xoga, come, bebe (non alcohólico)
, cantar, harmonizar. A participación activa leva a experiencias.

(ver Reunión, 1 Igrexa) (ver Klan, 7 tribos) (ver Inicio, 1 FE)
S

os defensores son as raíces, a partir delas medra a árbore xenealóxica UCG.

Partidarios elixir 14 Anciáns (7 EL 7 ELA)
Anciáns forma Klan

Klan elixir 2 (1 EL 1 ELA) Custodian Zenturion Custodian
Zenturion converterse membros de UCG Custodian Zenturion
elixir 14 Custodiante Praytorian (7 EL 7 ELA)
Custodiante Praytorian forma Orackle Orackle elixir 1
aprendiz Proclamador CG (EL ou ELA)
aprendiz CG Proclaimer elixir 1 Proclamador CG (EL ou ELA)
Proclamador CG é Gardián do Manifesto do Dador da Lei !

Custodio Zenturion
Cada 3 anos o día de diversión da semana 4 o mes de Mercurio. O Klan
elixe nun 1st pasado o voto secreto post 2 Custodio Zenturion (1 EL, 1 ELA

). Elíxese a persoa con máis votos. O elixido C. Zenturion

ten que facer unha declaración de verdade. Entón faise membro* de UCG1.
Un novo encontro no seu segundo encontro co elixido polo Klan C. Zenturion que

*ver Klan, 7 tribos

servirá ata a próxima reelección.

Un elixidoC-Zenturion tomou a Declaración

de verdade

Declaración de verdade

Oh magnífico todo poderoso 1 e só 1Deus. Quen é EL e ELA?
Creador do universo máis fermoso.Testemuña:
O teu gardián-gardián fiel máis humilde (1o nome). Elixido
Custodio-Zenturion polos anciáns do(nome) Xuntanza.
Afirma de verdade:

Que vou axudar 1Deus, os partidarios de 1FAITH, os Universitarios
Custodian Guardians e a comunidade local.
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Iso non o animou ou matou a alguén a matar, violar, torturar ou amolecer a
nenos, nin protexer a ninguén que o fixese.

Protexa a integridade de 1 DEUS última mensaxe o Manifesto da Lei
que dá.
Como Custodian Zenturion, os 7 comportamentos son a miña guía:

Non pagar a violencia con violencia*
Obsérvese para tomar conciencia dos comportamentos antisociais e antihábitat Proteste pola inxustiza, a amoralidade e o vandalismo ambiental
Resolver conflitos mediante avaliación, escoita e discusión
Socializar, familiarizarme con todos os diferentes grupos da nosa
comunidade

Fala do correcto
Deféndete polos atacados inxustamente, desfavorecidos, débiles e
necesitados For the Glory of 1Deus & o Ben da Humanidade

1 de maio DEUS sexa o meu testigo e xuíz

* Se falla a persuasión. Permítese a defensa persoal sen armas.
Deshonrar unha "declaración de verdade" leva á cancelación da adhesión

Prohibición de todos os encontros. Evitación polos seguidores.Se a
deshonra era de natureza criminal avisarase á Fiscalía.
Despois de ser elixido e converterse en membro do Universo Custodian
Guardians, o Custodian Zenturion vive, actúa polo 7 Comportamentos.

C. Zenturion son os líderes elixidos que representan a reunión á
comunidade local, ao goberno local (Comarca). Tamén enlazan co
Orackle provincial. Estes líderes son apaixonados 1 DEUS 1 FE 1
Igrexa. Están comprometidos co propósito subxacente da difusión
da 1 Igrexa1 DEUSúltima mensaxe (Manifesto do Dador da Lei) a súa
aplicación e a súa protección. Levan por un temible exemplo ético e
profesional, mostran determinación, disciplina, humildade e
persistencia.
Unha tarefa clave é comunicarse, promover unha comprensión compartida do
Propósito UCG desenvolvendo e implementando estratexias poderosas para
mover o Gathering na dirección da súa visión compartida. Obxectivos
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cunha liña de tempo configurada. 1 DEUSúltima mensaxe(Manifesto do Dador da Lei)
esténdese a través da educación gratuíta, escolas gobernamentais empregando 1st

Aprende e logo Ensina e xunta.

Durante un C. Durante o período de 3 anos de Zenturion pode ser necesario
elixir un "Custodian Praytorian" para o Oracklein a 1st pasada a votación
secreta post (Aplícase a regra 7_7). A C. Zenturion ten que votar. Os 2 C.
Zenturions manteñen contacto cos C.Praytorians of the Orackle.
Cunha nova posición C. Praytorian, C. Zenturion pode nomear ou nomear a
outra C. Zenturion ou simplemente votar. No caso dunha reelección de C.
Praytorian, C. Zenturion só pode votar ou facer como cunha nova posición
creando un opoñente. Dos 2 C. Zenturions of a Gathering 1 pode converterse
nun C. Praytorian.

Custodiante Praytorian (CP) é elixido polos C. Zenturions da súa provincia.
C.Praytorian 7 HE, 7 ELA (14) son elixidos para un mandato de 7 anos o Día
de diversión da semana 4 mes de Marte polo C. Zenturion da súa provincia
nun 1st pasada a votación secreta post. Os 14 CP forman un comité o
Orackle. Delibera no Oratorio.

Debería substituírse un orador custodio. Elíxese un substituto
para servir o resto do mandato de 7 anos.
CP son os líderes elixidos que representan á 1 DEUS 1 FE 1 Igrexa
Gardiáns do Universo para a provincia e o goberno provincial. Estes
líderes son apaixonados e comprometidos co propósito subxacente
da difusión de UCG 1 DEUSúltima mensaxe (Manifesto do Dador da
Lei) a súa aplicación e a súa protección.
Levan por un temible ético, o exemplo profesional mostra disciplina,
determinación, humildade e persistencia.

Unha tarefa clave é comunicarse, promover unha comprensión compartida do
Propósito UCG. Desenvolvendo, implementando estratexias poderosas para mover
a Igrexa e a Provincia na dirección da súa visión compartida. Establécense os
obxectivos cunha liña de tempo.1 DEUSúltima mensaxe (Manifesto do Dador da
Lei) esténdese a través das escolas públicas e facendo presión sobre o goberno
provincial.

Cada C. Praytorian vive polos 7 Comportamentos do C. Zenturion. CP
mantense en contacto con C. Zenturion e o seu orixinal Gathering.
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ELA C. Praytorian representan o seu interese segundo o indicado 1 DEUS Deseño:

ELA é Nai, Coidador, Ama de casa.

EL C. Praytorian representan o interese de HE segundo o 1 DEUS Deseño:

EL é Pai, Provedor, Protector.

C. Praytorian anima ás comunidades provinciais e ao goberno provincial a
vivir 1 DEUSs: Deseño ~ Integridade racial ~ Manifesto do que dá a lei ~ non
violencia ~ sen ánimo de lucro ~ 7 tribos ~ O destino da humanidade
(exploración espacial e colonización espacial).

C. Praytorian promover: Representación igual de EL e ELA na comisión ~
rematando coa tiranía política e hereditaria ~ substituír o capitalismo e o
comunismo por "CROn'e' wmw ' ~ substituír o calendario pagán por CG
New-Age xestión do tempo ~ substituír: inxustiza ao atopar a Verdade,
sen xurado, condena obrigatoria e rehabilitación
~ queima doméstica e non doméstica de esterco, madeira, carbón, gas,
petróleo e uranio para cociñar, calefacción e enerxía con métodos sen
queima ~ violencia con vivir en "harmonía" con persoas, animais e medio
ambiente ~ destino: exploración espacial, colonización espacial.

C. Praytorian mantense en contacto con C. Zenturion e o Gathering do
que procederon. Todos os 'Shire Day' (N-m) visitan este Encontro.

Orackle
O 'UCGchámase "comité para cada" Provincia "Orackle'. Este Orackle
de 14 C. Praytorians é elixido cada ano (Semana 4 mes de Marte)
por 'C. Zenturions 'usando o7_7 Regra (7 EL e 7 ELA). O CP pode ser
reelixido un tempo ilimitado.Hai que substituír un CP. Elíxese un substituto
para servir ata as próximas eleccións.

Son 7 'Orackle', 1 en cada provincia. Cada Orackle ten o seu
propio lugar de encontro, o "Oratorio". O Orackle reúnese en 3
cámaras, o "SHE-Boudoir", o HE-Retreat "e o"FE-Sanctum '.
7 ELA C. Os pregadores reúnense ao redor dunha mesa de heptágono noElaBoudoir '. 7 HE C. Praytorians reúnense arredor dunha mesa do Heptágono no
"Retiro". Unha reunión conxunta de 7 He CP e 7 She CP celébrase arredor dunha
mesa do Heptágono (1 EL, 1 ELA a cada lado) no 'FAITH-Sanctum'.

Nota! O 'Custodian Guardian Proclaimer' non asiste a ningunha
reunión de Orackle. O 2 (EL e ELA) 'Apprentice CG Proclaimer'
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(ACGP) manter un enlace entre o Orackle e o custodio custodio
proclamador (CGP).
O Orackle reúnese 14 veces ao ano (1 ao mes), 15 veces nun Ano
Quattro. Na Pascua fórmase un plan de 1 ano, en Quattro Passover un
plan de 4 anos.

O Orackle divide 7 responsabilidades entre 7 1El, 1SHE equipos.
Responsabilidade: Administración ~ Gobernanza provincial ~ Adoración
~ Enlace con reunións ~ Arbitraxe ~ Exploración espacial, colonización ~
ACGP (EL ELA) colabora con CG Proclaimer.
Deberes Orackle: Poña en práctica o "Manifesto do dador da lei" e a misión ~
Elixido 'Proclamador de gardián de aprendiz' (1 EL 1 ELA) que colaboran co
'Custodian Guardian Proclaimer' ~
Establece un ano de reelección para Zenturions e Praytorians ~ Manterse en contacto con
'Gatherings' a través de Zenturions (asistir a diferentes Reunións)~

Manter listas: "Reunións", "Shuns", "CROn" .. ~
Manteña "Campañas", manteña "Mess" anual
Apoie activamente a "Colonización espacial" ~
Establecer e executar "Todos os medios" ~

Defende a corrupción, a inxustiza, a inmoralidade e a violencia ~
Protexe o medio ambiente informe "Contaminadores", facelos cargar ~
Eliminar a empresa privada, a globalización, o consumismo, o crédito ~
Eliminar elitismo, beneficios non gañados, apartheid de riqueza ~
Castiga ao mal onde queira que sexa, sen cesar ~
Manter contacto co goberno provincial ...

Nota! O Orackle non pode aplicar ningunha acción que contraveña o
Manifesto do Dador da Lei.
Campañas úsanse para implementar 1 DEUSs última
mensaxe As campañas UCG utilizan o Manifesto Law
Giver como guía para extraer temas de xustiza
ambiental, moral e social. Un tema seleccionado é
perseguido con todo o vigor, coraxe, determinación e
persistencia que se poden reunir.
As campañas dos gardiáns do universo son unha iniciativa coordinada
democraticamente para lograr o cambio social necesario. É un esforzo para
mobilizar á xente para provocar un cambio de dirección sen violencia.

7

1 Igrexa 15.05.3.1 NAtm
Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será!

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

Evitando é unha actividade e deber do gardián do custodio. As listas de publicacións
ofrecen detalles sobre que facer cando hai unha ameaza para a humanidade, a moral, a
comunidade ou o medio ambiente. Evitar non é só un problema moral, senón un deber
civil.

Fuxir significa evitar, ignorar, opoñerse a non ser partidario
(non violento). Anime á familia e amigos a facelo. O esquivamento
aplícase a grupos, individuos e organizacións. Implica non
socializar, estudar, negociar ou traballar con eles.

Fai o teu deber moral e civil: SHUN !!!
Cada Orackle elixe 2 Aprendiz CG Praytorians (1HE, 1SHE).
Os novos ACGP son elixidos por 1 ano. Se son reelixidos convértense en membros de Life.

Ambos (EL ELA) ACGP opera, proclama o mediacentro da
súa administración. Eles proclaman o "Manifesto de quen
dá a lei, publican:" Adoración (Guía de oración CG),
Dicionario CG, CG Lexica, outras guías, ... Publican
lanzamentos multimedia de 'Orackle'. Dirixen un
mediacentro provincial de información e información.
Todos os medios de comunicación son unha
parte integrante esencial da administración
dos gardiáns dos custodios do universo.
Mantén informados aos seguidores,
membros e público. "CG ALL Media" ten 3
seccións:Información, Coñecemento Ocio.
Ofrece educación pública gratuíta con axudas
ao estudo, temas de estudo e proxectos de
estudo. Alerta de ameazas de estudo. Todos
os medios teñen 7 cabezas de cabeza
provinciais.

1 DEUS creou o Universo físico (Desprazamento 1 Crenza 2). 1Deus quere que os
humanos se multipliquen, colonicen o espazo e se convertan en Custodios do
Universo físico. Os gardiáns dos custodios do universo fornecen orientacións
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e lei para a exploración espacial, a colonización espacial. Cando unha provincia
comeza a colonizar o seu Orackle envía 1 HE, 1 She Custodian Guardian xunto
para obter orientación espiritual.

Cando un novo custodio gardián proclamador (CGP) é necesario. O HE, ELA
ACGP dos 7 Orackle elixidos nun 1st pasado a votación secreta posterior a un
novo "CGP" (EL ou ELA). O proclamador gardián gardián elixido convértese
en membro vitalicio de 1 DEUS 1 FE 1 Gardiáns gardiáns do universo da
igrexa. Substitúese un "CGP" inadecuado mentalmente.

O CGP proclama e garda o 'Manifesto do Dador da Lei' 1 DEUS

última mensaxe que substitúe todas as anteriores. Enlace co 7 Orackle a
través do ACGP. O CGP pode rexeitar un ACGP. O relevante Orackle precisa
elixir outro ACGP.O CGP non asiste a ningún dos Orackle.

Membrosía
Hai 3 tipos de membros:
A pertenza a persoas individuais a un
encontro. A pertenza a un Gathering coa UCG
Unha pertenza individual aos Universitarios Custodian Guardians

A pertenza a persoas individuais a un encontro
Un individuo que visita unha reunión é un posible apoio. Un
simpatizante que asista e participa nunha reunión é recoñecido como
membro desa reunión. Os seguidores son dirixidos como "Custodian
Guardian" (1st nome).

Membros da reunión coa U. CG
Os partidarios elixen un Comité (Regra 7_7) dos anciáns coñecidos como Klan.

O Klan elixe 2 anciáns (1 EL, 1 ELA) para converterse en Custodian
Zenturion que represente a reunión co Universo Custodian
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Gardiáns. A continuación, un Klan envía a súa solicitude de membro á UCG

UCG dá a benvida ao Custodian Zenturion e engade a reunión ao seu
rexistro. A reunión xa pode usar todo o dispoñible na páxina web:
www.universecustodianguardians.org. A reunión tamén pode recadar
fondos(sen crédito) O 90% queda coa reunión. O 10% reenvíase á
administración dos Gardiáns dos Custodios do Universo.
A adhesión pode ser revogada se incumpre o manifesto da lexisladora.
Calquera incumprimento sería investigado e tratado.

Membro individual da UCG
Un individuo ten que converterse en "partidario" dunha reunión. Un
simpatizante nomea (ou é nomeado) para ser elixido "ancián" no "Klan"* un
comité de xuntanzas. O ancián elixido pode nomear para converterse en
"Custodian Zenturion". O CZ elixido fai unha declaración de verdade
testemuñada polo Klan.A continuación, o Klan reenvía unha solicitude de
membro ao rexistro UCG.
*ver Klan, 7 tribos
Os membros poden nomear para ser elixidos como "Custodian
Praytorian" e unirse a Orackle (Comité UCG). Cando hai unha apertura, o
Orackle elixe a un 'Apprentice Custodian Guardian Proclaimer' que agora
é membro vitalicio. Cando hai unha apertura, os 7 Orackle elixen 1 (EL ou
ELA) dos Aprendices para converterse en CG Proclaimer.
'Nota ! Os membros individuais da UCG non poden aceptar premios, premios ou
títulos honoríficos. Non poden ser elixidos nin nomeados para ningún tipo de
goberno.Se se lles solicita, poden dar consellos sen recompensa. Se pasan a
formar parte do goberno, perden a súa condición de membro

UCG e nunca pode recuperalo.

Conceptos básicos do Comité UCG.

Cando un grupo de xente se xunta busca liderado. O liderado único
é tiranía. O liderado por parte do comité é xusto.O liderado do
comité está avalado polos gardiáns dos custodios do universo.
Unha regra 7_7 aplícase ás eleccións do comité 'Klan', 'Oracke'
Gardian Custodian Universe. Todas as eleccións son secretas. Elíxese
a persoa con máis votos. Despois a persoa coa segunda máis alta ...
ata que se elixa o comité.
O comité incompleto pode estar formado por un mínimo de 1 ou máis
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ata converterse nun comité completo de 7 HE e 7 ELA (14). O comité
incompleto pode estar composto por calquera combinación de HE, SHE
pero non máis de 7 HE ou 7 SHE. Por exemplo, 8 HE, 6 SHE está mal, non
pode haber máis de 7 HE.Se un membro do Comité precisa substituír. Hai
que elixir a outra persoa para servir o resto do mandato.
É desexable un comité completo. Un elixido ten que facer os 14 deberes.
14 elixidos comparten a carga de traballo de xeito uniforme.

1 Igrexa administrador de 1FÉ e 1 DEUS última mensaxe: 'Manifesto do
Dador da Lei'! 1 Igrexa ten 7 independentes elixidos Orackle.
1 en cada provincia.
Fin
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