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KLAN
7 Suku 1 ALLAH 'S orang!

7 Suku mendapatkan bimbingan rohani mereka pada, 'Temu' dan dengan membaca UU Pemberi
Manifest. The Gathering melayani untuk spiritual, kebutuhan sosial dan aktivisme masyarakat. Sebuah
Pertemuan membutuhkan pemerintahan, komite terpilih, KLAN.

Sebuah Klan adalah komite orang dari 14 yang terpilih (Sesepuh) . Pendukung menghadiri
lokal mereka Temu terpilih dalam rahasia-suara 1 Elder

(minimum) sampai maksimal 7 HE dan 7 SHE (7_7 aturan) total 14 Sesepuh. Sesepuh
terpilih tahunan (Hari Fun, minggu 2, Mercury *
bulan) . Sebuah baru Temu terpilih Sesepuh setiap hari Fun. Mereka melayani sampai pemilihan semester

* NATM

berikutnya.

Setiap hadir Pendukung dapat mencalonkan, selama mereka memenuhi persyaratan wajib. persyaratan
wajib menjadi Penatua: Umur 28-70, menjadi orangtua, fisik dan mental mampu melakukan tugas
anggota Komite. Tidak ada cacat seksual (Selingkuh anak, jenis kelamin yang sama atau bingung
gender) , Tidak ada catatan kriminal, tidak ada rabbi, tidak ada pendeta Katolik, tidak ada biarawati
atau biarawan.

E

Sesepuh dapat dipilih kembali kali unlimited (Sampai umur

70) . Ketika kebutuhan Elder menggantikan. Sebuah pengganti terpilih untuk
melayani sampai pemilihan semester berikutnya.

Sebuah Penatua SHE diganti dengan SHE. Sebuah HE
dengan HE.

Setelah ada 2 Sesepuh 1 mungkin menjadi Zenturion Kustodian (CZ). Namun ada selalu
harus 1 Elder. Hanya Sesepuh dapat mencalonkan dan memilih dalam pemungutan suara
rahasia Zenturion Kustodian. Ketersediaan HE dan SHE membuat pemilihan 1 HE dan SHE
CZ diinginkan tetapi harus ada 1 Elder. CZ terpilih harus membuat Pernyataan Kebenaran.
Setelah pemilihan CZ sebuah Klan mengirimkan pendaftaran keanggotaan untuk UCG1. CZ
mewakili dan liase dengan Pemerintah lokal dan Orackle.

tugas Klan, 1 Elder harus melakukan semua tugas, 14 Sesepuh dapat berbagi beban kerja secara merata.
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Mengatur: mengumpulkan tempat (Aula, keamanan) , Transportasi untuk sakit, cacat,
lansia ...

Mengumumkan: Pertemuan (Kapan, di mana, arah) , Rilis media dan pesan, 1 ALLAH
1 IMAN 1 Gereja Universe Kustodian Wali

Program: Selamat datang, garis besar, merinci, Doa, pembacaan, diskusi, penggalangan
dana. Pastikan bahasa utama, Dialek lokal dan Tradisi ditegakkan ...

Memegang: Mess, pemilu, induksi baru menikah, baru lahir. Menangisi orang yang sudah hidup
berakhir.

The Gathering tanggal 1 bulan menyambut pasangan yang menandatangani 'Holy
Matrimony Kontrak' bulan sebelumnya. 2 Gathering bulan menyambut baru lahir dari bulan
sebelumnya. The 3rd Gathering bulan menyambut para pengunjung yang berjanji untuk
menjadi Pendukung a. The Gathering ke-4 bulan mencerminkan Pendukung dan anggota
yang meninggal bulan sebelumnya.

Katering: Tempat duduk, minuman (Non alkohol) , makanan (makanan setempat) , Musik,
menari (Tradisional, saat ini) , Hiburan, membersihkan ...
f

Makanan dan minuman dibawa ke Gathering oleh pendukung menggunakan pedoman Klan.

Komite: Pertemuan. Melindungi tidak adil diserang, lemah, miskin dan kurang
beruntung. Laporan CZ.
Naik terus: Shun daftar, kampanye (Aktivisme) , Mempersiapkan materi pendidikan untuk
sekolah, membangun tidak-untuk organisasi nirlaba ( cron) ...

Tetap berhubungan: Dengan Dewan Shire. Kustodian Wali berdiri untuk pemilihan
komersial, politik, sosial, ... komite, posisi, ...
Klan dengan dukungan dari pendukung menyerap semua lingkungan, non profit lokal, penyebab non
keadilan kekerasan dan sosial dan menjalankannya. Jika diperlukan berlaku aktivisme non
kekerasan.

Setiap 3 tahun pada Fun Day minggu 4 Mercury bulan. Klan terpilih 2
Kustodian-Zenturion (1 HE, 1 SHE) .
sebuah terpilih
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Pernyataan kebenaran
Oh megah semua perkasa 1 & hanya 1GOD . Yang baik HE & SHE. Pencipta Alam
Semesta yang paling indah. Saksi:
paling rendah hati yang setia kustodian-wali Anda (Nama 1) . Terpilih
Kustodian-Zenturion oleh Sesepuh dari (nama) Pertemuan.
negara Sejujurnya:
Bahwa saya akan membantu 1GOD, Pendukung dari 1FAITH, Semesta Kustodian Wali dan
masyarakat setempat. Bahwa saya tidak atau mendorong seseorang untuk membunuh, Penyiksaan,
Pemerkosaan, atau menganiaya anak. Atau dilindungi siapa saja yang melakukan. Melindungi
integritas dari 1GOD'S pesan terbaru Hukum-Pemberi Manifest.

Sebagai Kustodian Zenturion 7 perilaku adalah panduan saya:
Tidak membayar kekerasan dengan violenc

Amati sehingga menjadi sadar perilaku anti-sosial & anti-habitat Protes ketidakadilan, amoralitas
dan vandalisme lingkungan Menyelesaikan konflik melalui penilaian, mendengarkan dan diskusi
Sosialisasi, membiasakan diri dengan semua kelompok yang berbeda dalam masyarakat kita

Berbicara untuk apa yang benar

Berdiri untuk tidak adil diserang, kurang beruntung, lemah dan miskin Untuk
Kemuliaan 1GOD dan Baik of Humankind
Mungkin 1GOD menjadi Saksi saya & Hakim
Tidak menghormati sebuah 'Kebenaran-Statement' mengarah ke pembatalan keanggotaan

Melarang dari semua Pertemuan. Pengucilan oleh Pendukung. Jika tidak menghormati adalah
yang bersifat pidana Jaksa akan diberitahu.
Catatan ! Anggota individu dari Universe Wali Kustodian, tidak bisa menerima penghargaan kehormatan,
hadiah atau judul. Mereka tidak dapat dipilih atau ditunjuk untuk semua jenis Pemerintah. Jika ditanya
mereka dapat memberikan dihargai nasihat. Jika mereka menjadi bagian dari Pemerintah mereka
kehilangan keanggotaan mereka dari UCG & tidak pernah bisa mendapatkannya kembali.
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Keanggotaan Aplikasi
Pesan terbaru 1 ALLAH Hukum-Pemberi Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Universe Kustodian Wali

Aplikasi Keanggotaan ini digunakan untuk
memberitahukan UCG & mendapatkan terdaftar
sebagai Gathering of the

1GOD 1FAITH 1Church
Universe Kustodian Wali
Hal ini juga membuat para anggota
Kustodian Zenturions terperinci dari
alam semesta Wali Kustodian.

Di ruang menulis nama-nama pertama dari ' Sesepuh'
yang terpilih Kustodian-Zenturions &
mendengar ' Kebenaran Pernyataan'.

1 st nama dari ( DIA) C. Zenturion: 1 st nama
dari ( DIA) C. Zenturion:
Kami atas nama Sesepuh dan Kustodian-Zenturion akan mematuhi Keanggotaan Aturan: Mungkin
1GOD menjadi Saksi kami & Hakim

CG Kalender N-At-m

Tanggal:

Keanggotaan dapat dicabut jika dalam pelanggaran Hukum-Pemberi Manifest. Setiap
pelanggaran akan diselidiki & ditangani.
1GOD adalah kami Percaya!

1FAITH adalah kekuatan moral kita!

Hukum-Pemberi Manifest panduan kami!
Universe Wali Kustodian adalah Gereja kami!
Akhir.
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