1GOD 1FAITH 1Church Universe bewarder Guardians

7 Tribes

1 GOD leaut yn ' Tribes '.
1 GOD ' s lange termyn fisy op it minskdom. Altyd wie dy fan 7
stammen mei 7 wichtichste talen & soad dialekten. Globalisearring is fernielen dy
fisy, wêrtroch globalisearring Anti 1 GOD.

7 Tribes binne 1GOD ' s minsken libje yn 7 Provinsjes
& Protte gouwen wenjend yn harmony mei it Habitat!
1 GOD makke de minsken te wêzen sosjale, sykjend it bedriuw fan 'e oaren.

HY en SY sykje elkoar te mate & formannichfâldigje, selskip, te dielen, begjinne in
famylje. De nije famylje socializes mei harren eigen ex- bebeakere famylje & mei oare
famyljes: mienskip living ( Shire ).
Omlizzende gemeenten meidwaan hieltyd in Tribe!
Tribal libjen is de bewarder Guardian wei. Tribal-libben bestiet út de famylje ienheid (HE, SHE,
Kinderen, Pets ..) . Famylje ienheden meidwaan te bouwen fan in mienskip (Shire) fan Sosjale
ferantwurdlikens, morele yntegriteit foar in stribjen nei in mienskiplik goed foar allegearre.

Becoming & ferheegjen fan in famylje is in kombinearre ynspanning (Âlden, ûnderwizers,
medisy) fan in Community. HE, WER, harren famylje live yn Community Cluster Wonen Ut
foarsjoen troch in Shire! Hy en hja binne minsken yn tsjinst op multiples fan, ' WMW ' (Wyklikse
minimumlean) . De famylje bywenje Mienskip Underwiis & brûke Community Health.

Se respektearje dialekten, âlderein, erfguod, tradysjes en praktyk kennis kontinuïteit. Hy
en hja dogge kommunaal Taken & ûntfange as tsjinprestaasje Community Rjochten. Se
stim op kommisjes mei lykweardige represintaasje. Se frijwilligerswurk. Se leauwe yn
kremaasje om de Soul frije en foar mienskip sûnens. Hy en hja op Funday bywenje in
Gathering en him te hâlden oan Fun-Day tema. Hy en hja brûke New Age tiid behear. Se
brûke in Law Ferhat Manifest as gids.

bestjoer
Stammen nedich Bestjoer! Bewarder Guardians stypje 2 tier
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Bestjoer, geastlik & polityk. Spiritual is 2 tier, lokaal: ' Gearkomste ', Provinsjaal:' Oratorium
'. Politike is 2 tier, lokale ' Shire ', Provinsjaal:' Parlemint '.

Bestjoer komt fia keazen gelyk (HE, SHE) fertsjintwurdiging.
Keazen gelikense fertsjintwurdigers foarmje in kommisje skiedsline (By feardichheden)

ferantwurdlikheden. Liederskip by 1 is Tyranny! Bestjoer troch keazen kommisje is earlik.

In kommisje hat gelyk fertsjintwurdiging fan HE & SHE. A Gathering hat in keazen
kommisje fan 7 HE en 7 SHE dy't foarmje de ' Klan '. It Oratorium hat in keazen
kommisje fan 7 HE en 7SHE dy't foarmje de ' Orackle '. In Shire kommisje hat 2 keazen (1
HE, 1 SHE) + Advisors dy't foarmje in ' Ried '. It parlemint bestiet út keazen 35 Hy en 35
SHE. Dy keazen doe elektear 7 HE & 7 SHE te foarmjen Government.

Bestjoer moat Ferantwurding. Bestjoer makket Regels & enforces dizze regels. Regels
binne basearre op Sosjale Justice & Moral sterkte. Regels hanthavening wurdt Truth
hannen út ferplicht Sentences brûkt Rheumatologie en earlike fergoeding te jaan
Justysje!
Justysje a! BASIC! minsklike ferlet. Justysje is essinsjeel foar in mienskip te funksjonearjen &
oerlibjen. Justysje hat te stellen 'wierheid' en rectify In Justysje. Justysje begjint mei "You". Jo
moatte wêzen 'Just'. Being Krekt is de basis dêr't 'justysje' ûntspringt omheech. Being Just en
it krijen Justysje is ideaal. Realiteit is dat der ûnrjochtfeardich minsken dy't skeppe In Justysje. Eltse
persoan hat in morele sivyl (iepenbier) plicht te ferwiderje In Justysje. Folksstam:

Afrikaanske

Provinsje: Taal:
Afrika
Arabian

7 is Divine, resultearret yn: 7 stammen 7
Provinsjes, in protte REYKJAVIK 's, 7 talen,

Amazonian Amazonia Spaansk

in soad dialekten. Alle Provinsjefûns house

Amerikaanske

Amearika Amerikaanske

3 + 1 Races (Racial Yntegriteit)

Europeesk

Europa

Mongoalsk Mongoalje mandarin
Oceanian
Oseaanje

Dútsk
en in protte mingde rassen.

Yndonesysk

Persindian Persindia Hindoestaansk

Tribal mienskip libbet is de bewarder Guardian wei. Kom by ûs.
Ta te passen Bestjoer de 7 Tribes fêst 7Provinces:
Ein

2

7Tribes Law-Ferhat Manifest
14.12.1.1 www.universecustodianguardians.org

