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KLAN
7 kmeny 1 BŮH ‚lid!

7 Kmeny si své duchovní vedení na, ‚Gathering‘ a čtením zákona dárce manifestu. The
Gathering se stará o duchovní, sociálními potřebami a komunitní aktivismus. Shromáždění
potřebuje správu, volený výbor, Klan.

Klan je lidé výboru ze dne 14. volen (Starší) , Stoupenci, kteří se účastní jejich místní
Gathering vyvolené v tajné hlasování 1 Elder

(minimální) až do výše 7 on a 7 SHE (7_7 pravidlo) celkem 14 starších. Starší jsou
voleni každoročně (Za den, týden 2, Mercury *
Měsíc) , Nový Shromáždění vyvolení Elders některý Fun den. Mají sloužit až do příštího termínu

* NRTM

voleb.

Jakákoliv Fanoušek přítomna mohou nominovat, pokud splňují závazné požadavky. Závazné
požadavky být Elder: Věk 28-70, být rodič, fyzické a psychicky schopen dělat povinnosti
člena výboru. Žádné sexuální postižení (Child obtěžování, stejné pohlaví nebo zmatení
pohlaví) , Čistý trestní rejstřík, žádný rabín žádné katolické duchovenstvo, žádné jeptišky
nebo mniši.

E

Starší mohou být znovu zvolen neomezené krát (Až do věku

70) , Když Starší potřeba vyměnit. Náhrada je zvolen, aby sloužil
až do příštího termínu voleb.
SHE Elder je nahrazen SHE. He s HE.

Jakmile jsou k dispozici 2 Elders 1 může stát Depozitář Zenturion (CZ). Existují však
musí být vždy 1 Elder. Pouze starší mohou nominovat a volit v tajném hlasování
schovatele Zenturion. Dostupnost on a ona dělá volby 1 HE a SHE CZ žádoucí, ale
musí být 1 Elder. Zvolený CZ musí učinit prohlášení pravda. Po volbách CZ a Klan
odešle registraci členství na UCG1. CZ zastupovat a liase s místní vládou a Orackle.

Klan cel, 1 Elder má co do činění všechny povinnosti, 14 Starší mohou sdílet zátěž rovnoměrně.
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Organizovat: shromažďování místo (Hala, bezpečnost) , Doprava nemocné, postižené,
seniory ...

propagovat: Shromáždění (Kdy, kde, směry) , Mediální zprávy a poselství, 1 BŮH 1 FAITH
1 Church Vesmír Depozitář Guardians

Program: Vítáme, obrys, rozepsat, modlitby, čtení, diskuze, získávání finančních
prostředků. Zajistily hlavní jazyk, místní dialekt a zvyky byly dodržovány ...

Držet: Mess, volby, indukce nově st, New Born. Oplakávat ty, kdo život skončil.
1. Shromáždění v měsíci vítá páry, kteří podepsali ‚Svaté manželství smlouva‘ v
předchozím měsíci. 2. Shromáždění v měsíci vítá novorozence z předchozího
měsíce. 3. Shromáždění v měsíci vítá návštěvníky, kteří zástavy být zastáncem. 4.
Shromáždění v měsíci odráží na příznivců a členů, kteří zemřeli minulý měsíc.

stravování: sezení, nápoje (nealkoholický) , potraviny (Místní kuchyně) , Hudba,
tanec (Tradiční, proud) , Zábava, uklidit ...
F

Jídlo a pití je přivedl ke sběrnému příznivců s využitím pokynů Klan.

Výbor: Setkání. Chránit nespravedlivě napadeni, slabý, potřebným a
znevýhodněným. Zpráva CZ.
Up pevnosti: Vyhýbat se seznamy, kampaně (Aktivismus) , 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, nezisková, non násilné
a sociální spravedlnost příčiny a spustit je. V případě potřeby se použije nenásilného aktivismu.

Každé 3 roky na Fun den v týdnu 4 Mercury měsíce. Klan volit 2 Depozitní-Zenturion (1
HE, 1 SHE) ,
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, Vesmír Depozitář strážci a místní
komunity. Že jsem neměl ani povzbudil někoho zabít, mučení, znásilňování, nebo dítě
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 vandalství na životní prostředí řešit konflikty prostřednictvím
hodnocení, naslouchání a diskuse socializovat, seznámit se se všemi různými skupinami v
naší komunitě

Mluví za to, co je správné

Zastat nespravedlivě napadl, znevýhodnění, slabým a potřebným pro slávu 1GOD a
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 jmenované starší 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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