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Ģimenes
koks
Katrs cilvēks ir pelnījis būt par daļu no ģimenes.

• Cilvēki no Likums-Devējs manifests
Par Turētājbankas Guardian ir 7 veidu cilvēki: neticīgo >
Atbalstītāji > Elders > C-Zenturion > C-Praytorian > Māceklis CG pasludināja > CG
pasludināja
neticīgo > Turētājbanka Guardian (CG) cenšas veicināt šos zaudētos cilvēkus, lai
aptvertu 1 GOD 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbankas sargi. CG izmantot
"Challenge lūgšanu!

1 GOD gaida dzirdēt no jums!

yy

YY YY

Challenge Lūgšana
dārgs 1 GOD, Radītājs skaistākajām Universe Jūsu visvairāk pazemīgs
uzticīgs glabātājs aizbildni (1 st nosaukums) pieprasījumi palīdzību ar
konvertējot nezinošs neticīgais Palīdzība neticīgais iegūt 1 FAITH

Paldies tas jums par šo pieredzi ir iesaistīts izaicinājums man cenšas veikt
citus izaicinājumus godam 1 GOD & Good Cilvēces
Šī lūgšana tiek izmantota, kad saskaras ar nezinošs neticīgo!

Turētājbanka Guardian uzaicināt neticīgais pievienoties pie salidojums!

Viesu s tiek veikti šos piedāvājumus: Kļūt par
"atbalstītāja" un sākt vākšana.

vai kļūt par "brīvprātīgi", un izplatīt savu ziņu.
vai Veikt ziedojumu.
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Līdzekļi tiek izmantoti, lai pasludinātu un īstenot savu "Vision" un mūsu "misija".

vai Pagaidiet, ļaunu, spekulāciju, piesārņojums, iznīcināt jūs un cilvēkus,

ir tuvu.
1000 ir gados tuvojas beigām!

ESI LABS sodīt (Būris) Evil!
Atbalstītāji > Apmeklētāji: 3. vākšana mēnesī atzinīgi tos apmeklētājus, kuri solījums
būt Supporter. Atbalstītāji ir jārisina kā turētājbankas aizbildni (1 nosaukums) . Viņi
tagad var izvirzīt un balsot.
Atbalstītāji > Turētājbanka Guardian (CG) . CG ievēl komiteju
(Klan) 14 Vecajo (7 HE, 7 SHE) maksimālais palaist vākšana.
CG s (Apmeklējot) pārvēlēt (Uz Fun diena nedēļa 2 Mercury mēnesi pēc vietējā
Gathering) slepenā-balsojumā vismaz 1 Elder (Uz 1 gadu) līdz maksimāli 14 Vecajo (7_7
noteikums attiecas) . Jauna Gathering var izvēlēties vecajiem jebkuru jautru dienu, kas
kalpos līdz nākamā termiņa vēlēšanām. PIEZĪME ! Jebkura CG klāt var izvirzīt ...

CG meklēt, tad iegūt un pielietot zināšanas, izmantojot "Learn & Teach". No
koncepcijas līdz kremāciju. Viņi sērfot UCG mājas lapu par jaunāko informāciju, un
iedrošināt citus to darīt. Viņi atbalsta kopienas "bezmaksas izglītība", un pret elitāro
izglītību. Viņi iet uz dzīves pieredzi, izmantojot zināšanu nepārtrauktību.

CG balsot visās vēlēšanās. Viņi atbalsta 'Klan "apstiprinātos kandidātus. Viņi atbalsta
un aktīvi iesaistīties vietējā sabiedrībā. Viņi pievienojas organizācijām (Tirdzniecības,
kopiena, izglītības, atpūtas, tirdzniecības, politiskā, profesionālā, ..) Piesakiet visiem
pieejamajiem komitejām. Tāpēc viņi var ietekmēt to darbību, lai tās saskaņā ar
"Likumu kukuļņēmējam Manifestu".

CG palīdzēt izveidot sabiedrības palaist, īpašumā, nevis bezpeļņas (Cron)

organizācijas. Tās izmanto, palaist un tos publiskot.
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Priekš CG vākšana ir ne tikai reliģiska get kopā, bet ir arī socializācijas: Lūdzieties,
diskutēt, tērzēšana, smiekli, dejas, spēles, ēst, dzert (Non alkohola) , Dziedāt, saskaņot. Aktīva
līdzdalība noved pie experienes.
(Skat vākšana, 1. baznīcu) (skat Klan, 7 ciltis) (skat Sākt, 1 Faith)
S

Atbalstītāji ir saknes, no tiem UCG ciltskoks aug.

Atbalstītāji izredzētie 14 Elders ( 7 HE 7 SHE)

Elders forma Klan Klan izredzētie 2 (1 HE 1 SHE) Turētājbanka Zenturion
Turētājbanka Zenturion kļūt locekļi UCG Turētājbanka Zenturion izredzētie 14 Turētājbanka
Praytorian ( 7 HE 7 SHE)

Turētājbanka Praytorian forma Orackle Orackle izredzētie 1 māceklis CG
pasludināja ( Viņš vai viņa)
māceklis CG pasludināja izredzētie 1 CG pasludināja ( Viņš vai viņa)

CG pasludināja ir Guardian no Likums Devējs Manifests !
Turētājbanka Zenturion

Reizi 3 gadi Fun nedēļas diena 4 Mercury mēnesī. Klan Izredzētie attiecībā 1 st garām
pēc aizklāti 2 Turētājbanka Zenturion (1 HE, 1 SHE
) . Persona ar visvairāk balsīm tiek ievēlēts. Ievēlētie C. Zenturion ir padarīt Truth
paziņojumu. Tad kļūst loceklis * no UCG1.
Jauna Gathering pie tā ir 2. apmierinātu Klan ievēlēt C. Zenturion kurš kalpos līdz nākamajai

* redzēt Klan, 7 ciltis

pārvēlēšana.

ievēlēts

C-Zenturion ir tomake Patiesība-pārskats

patiesība paziņojums
Ak Lieliskā visu varens 1 & tikai 1GOD . Kas ir gan HE & SHE. Radītājs skaistākajām
Universe. liecinieks:
Jūsu visvairāk pazemīgs uzticīgs aizbildnis, aizbildnis (1 nosaukums) . Ievēlēts
Depozītu-Zenturion ar vecākie (Nosaukums) Salidojums.

Godīgi stāvoklis:
Ka es to atbalstu 1GOD, atbalstītājiem 1FAITH, Visuma Turētājbankas aizbildņu un
vietējā kopienā.
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Ka man nav un mudināja kāds nogalināt, izvarošanu, spīdzināšanu vai reproduktīvā uzbāzties, ne
aizsargātā ikvienam, kurš izdarīja. Aizsargāt integritāti 1GOD'S Jaunākais ziņojums likums Devējs
Manifests.

Kā Turētājbankas Zenturion 7 uzvedība "ir mans ceļvedis:
Ne atmaksāt vardarbību ar vardarbību *

Ievērojiet, lai apzinātos antisociālu un anti-biotopu uzvedību protesta netaisnība,
amorality, un vidi, vandālisms Atrisināt konfliktu ar novērtējumu, klausoties un diskusija
Socialize, iepazīties sevi ar visām dažādām grupām mūsu sabiedrībā

Runā par to, kas ir pareizi

Piecelties, lai negodīgi uzbruka, neizdevīgā stāvoklī, vājš un maznodrošinātie
godam 1GOD & Good Cilvēces
1. maijs Dievs ir mans liecinieks, un tiesnesis

*

Ja pārliecināšana neizdodas. ir atļauta neapbruņoti pašaizsardzība.

Necienošus A 'patiesība paziņojums "noved pie atcelšanu dalību
Banning no visiem saietiem. Shunning atbalstītāju. Ja necienošus bija krimināla
rakstura prokuratūra tiks paziņots.
Pēc tam, kad viņu ievēlēja un kļūt locekli Visuma Turētājbankas aizbildņu
Turētājbanka Zenturion dzīvo, darbojas ar 7 Uzvedība.
C. Zenturion ir ievēlētie vadītāji pārstāv vākšana ar vietējo sabiedrību, pašvaldību (Shire)
. Viņi arī sakarus ar provinces Orackle. Šie līderi ir kaismi 1 Dievs 1 FAITH 1
baznīca. Tie ir apņēmusies pamatmērķim no 1 Baznīca izplatīšanos 1 GOD " s
jaunāko ziņu (Likums Devējs manifests) tās piemērošana un tās aizsardzība. Viņi
vada Fearless, ētikas, profesionālo piemēram, parādīt noteikšanas, disciplīnu,
pazemība un neatlaidību.

Galvenais uzdevums ir, lai sazinātos, veicinātu kopīgu izpratni par
UCG mērķis izstrādājot, īstenojot jaudīgu stratēģijas pārvietojot vākšana virzienā to
kopīga redzējuma. mērķi
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ar laika līniju areset. 1 GOD " s jaunāko ziņu (Likums Devējs manifests)
izplatās ar bezmaksas izglītību, Valsts skolas izmanto 1 st
Mācīties un tad māci un saietiem.

a C. Zenturion ir 3 gadu termiņa laikā var kļūt nepieciešams ievēlēt "Depozītu
Praytorian" uz Oracklein ± 1 st garām pēc aizklātā balsošanā (7_7 noteikums attiecas) . C.
Zenturion ir balsošanai. Ar 2 C. Zenturions uzturēt kontaktus ar C.Praytorians no
Orackle.
Ar jauno C. Praytorianposition C. Zenturion var nominēt vai izraudzīties citu C.
Zenturion vai tikai balss. Gadījumā, ja C. Praytorian pārvēlēšana C. Zenturion var
vienkārši balsot vai arī kā ar jaunu pozīciju radot pretinieku. No 2 C. Zenturions kādas
salidojumam 1 var kļūt C. Praytorian.

Turētājbanka Praytorian (CP) ievēl C. Zenturions viņu provincē. C.Praytorian 7 HE, 7
SHE (14) ievēl uz termiņu 7 gadus Fun nedēļas diena 4 Marsa mēnesi pēc C.
Zenturion savas provinces attiecībā 1 st garām pēc aizklātā balsošanā. 14 KP veido
komiteju, Orackle. Tā lemj pie retorikas.

Ja Turētājbanka Praytorianneed aizstāt. Aizvietošanas tiek ievēlēts pārējo 7
gadiem.
CP ir ievēlētie līderi, kas pārstāv 1 Dievs 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbanka
aizbildņus provincē un provinces valdība. Šie līderi ir kaislīgi, apņēmusies
pamatmērķim no UCG izplatība 1 GOD " s jaunāko ziņu (Likums Devējs manifests) tās
piemērošana un tās aizsardzība.
Viņi vada bezbailīgs ētikas, profesionālo piemērs rāda disciplīnas, apņēmību,
pazemību un neatlaidību.
Galvenais uzdevums ir, lai sazinātos, veicinātu kopīgu izpratni par
UCG mērķis. Izstrādājot, īstenojot jaudīgu stratēģijas pārvietojot 1 baznīca un provincē
virzienā to kopīga redzējuma. Mērķi ar laika līnija ir iestatīta. 1 GOD " s jaunāko ziņu (Likums
Devējs manifests) izplatās caur publisko skolu un lobējot the- provinces valdība.

Katrs C. Praytorian dzīvo ar 7 uzvedību C. Zenturion. CP uzturēt kontaktus ar C.
Zenturion un to sākotnējā salidojums.
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SHE C. Praytorian pārstāvēt viņa intereses, kā vienu 1 Dieva Dizains:

SHE ir Māte, Aprūpes, Mājsaimniece.
HE C. Praytorian pārstāvēt viņa intereses, kā vienu 1 Dieva Dizains:

HE ir tēvs, sniedzējs, Protector.
C. Praytorian mudināt provinces kopienas un provinces valdības dzīvot 1 GOD 'S: Design
~ rasu-integritāte ~ likuma Devējs Manifests ~ bez vardarbības ~ bezpeļņas ~ 7 ciltis ~
cilvēces Destiny (Kosmosa izpēte un kosmosa kolonizācija) .

C. Praytorian veicināt: Vienlīdzīga pārstāvība HE un SHE par Komitejas ~ beidzas
Pārmantotā un politiskā tirānijas ~ aizstāt kapitālismu un komunismu ar " Cron 'Un'
WMW " ~ aizstāt pagānu kalendāru ar CG New Age laika vadība ~ Aizvietot: netaisnība
atrašanā Patiesība ", bez žūrijas, obligātā notiesāšanas un rehabilitācija
~ iekšzemes un ne iekšzemes dedzināšanas mēsliem, koka, ogles, gāzi, naftu un urāna
gatavošanas, apkures un elektroenerģijas ar nav dedzināšanas metodēm ~ vardarbība ar
dzīvo "Harmony" ar cilvēkiem, dzīvniekiem un vidi ~ liktenis: kosmosa izpēte, kosmosa
kolonizāciju.

C. Praytorian uzturēt kontaktus ar C. Zenturion un Gathering viņi ieradās. Katrs "Shire
diena" (N-At-m) viņi apmeklē šo vākšana.

Orackle
Ar " UCG ' komiteja par katru "Province" tiek saukts par " Orackle '. Šī 14 C. Praytorians
Orackle ir 7 gadā ievēlēta (Nedēļa 4 Mars mēnesī)
ar 'C. Zenturions "Izmantojot 7_7 noteikums (7 HE un 7 viņa) . KP var tikt ievēlēts
neierobežotu laiku. CP nepieciešams aizstāt. Aizvietošanas tiek ievēlēts līdz nākamajām
vēlēšanām.

To ir 7 ' Orackle ', 1 katrā provincē. Katram Orackle ir sava tikšanās vieta par
"retorikas". Orackle atbilst 3 Chambers, tad "SHE-buduārs", HE-Retreat "un" TICĪBA- Sanctum
".
7 SHE C. Praytorians satiekas ap Septiņstūris tabulu ' SheBuduārs ". 7 HE C. Praytorians satiekas ap Septiņstūris tabulā "He-Retreat". Kopīgs
satiekas 7. He CP un 7. She KP notiek ap Septiņstūris galda (1 HE, 1 SHE no katras
puses) ar "FAITH-svētnīca".
Piezīme! Ar "Turētājbanka Guardian pasludināja" nav apmeklēt jebkuru Orackle
izpildīt. 2 (HE un viņa) 'Apprentice CG pasludināja'
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(ACGP) sakarus starp Orackle un Turētājbankas Guardian pasludināja (CGP) .

Orackle tiekas 14 reizes gadā (1 mēnesi) 15 reizes pēc Quattro gadā. Uz Lieldienu 1
gadu plāns ir formulējusi Quattro Pasā 4 gadu plānu.

Orackle sadala 7 pienākumus starp 7 1He, 1SHE komandas.
atbildība: Administrācija ~ Provinces pārvaldība ~ Pielūgsme ~ sakarus ar Apkopotie
~ umpiring ~ kosmosa izpētē, koloniju ~ ACGP (VIŅŠ VIŅA) sadarboties ar CG
pasludināja.
Orackle pienākumi: Ieviest "Law dāvinātājs manifests", un misija ~ Elect 'Apprentice
Guardian pasludināja " (1 HE 1 SHE) kuri sadarbojas ar "Turētājbankā Guardian
pasludināja" ~
Set pārvēlēšana gads Zenturions un Praytorians ~ Sakarus ar 'pulcēšanos "caur Zenturions (Apmeklē
dažādas pulcēšanās vietas) ~
Keep sarakstus: "pulcēšanās", "vairās ',' Cron '.. ~ Turēt
"Kampaņas", rīkot ikgadējo "Mess" ~

Aktīvi atbalsta "Kosmoss kolonizācija ' ~ Izveidei un
darbībai "Visas Media '~

Stand Up Korupcijas, netaisnību, netikumība un vardarbību ~ Aizsargājiet Vides
pārskats "piesārņotājiem", tos iekasē ~
Novērst privātu uzņēmumu, globalizācija, consumerism, kredīts ~ Novērst elitismam,
Nenopelnītās pabalstiem, Wealth-aparteīda ~
Sodīt Evil kur, kad nemitīgs ~ Sadarbosies ar provinces
valdības ...
Piezīme! Orackle nevar īstenot jebkādas darbības, kas ir pretrunā ar Likums Devējs
Manifests . kampaņas tiek izmantoti, lai īstenotu 1 GOD " s Jaunākais ziņojums! UCG
Kampaņas izmantot likumu dāvinātājs manifests kā ceļvedis, lai iegūtu vides, morālās
un sociālā taisnīguma tēmām. Izvēlētā tēma ir īstenota ar visu sparu, drosmi, apņēmību
un neatlaidību, kas var sapulcināja.

Universe Turētājbanka aizbildņi kampaņas ir demokrātiski koordinētas iniciatīvas, lai
panāktu nepieciešamo sociālās pārmaiņas. Tas ir mēģinājums mobilizēt cilvēkus, lai par to
nav vardarbīgu virziena maiņas.
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Shunning ir Turētājbanka Guardian darbība un pienākums. Shunlists sniegt informāciju
par to, ko darīt, ja ir apdraudēta cilvēces, tikumību, kopienas vai videi. Shunning nav tikai
morāles jautājums, bet gan civilā pienākums!

Shunning līdzekļus izvairīties, neņemot vērā, pretējās ir non atbalsta
(Nav vardarbīga) . Mudināt Ģimene un draugi to darīt. Shunning attiecas uz grupām,
privātpersonām un organizācijām. Tas nozīmē ne socializing, studējot, tirdzniecību
vai strādā ar tiem.

Vai Jūsu morāles un civilās pienākums: Shun !!!
Katrs Orackle ievēlētais 2 Māceklis CG Praytorians ( 1HE, 1SHE) .
Jauns ACGP ievēl uz 1 gadu. Ja atkārtoti ievēlēts kļūt Life biedriem.

abi (VIŅŠ VIŅA) ACGP darboties, sludina savas administrācijas
mediacenter. Viņi sludina "likumā giver manifests, publicēt:"
Worship (CG Prayer guide) , CG Dictionary, CG Lexica, citi gidi,
... Viņi publicē "Orackle 'mediju relīzes. Viņi palaist provinces
ziņu un informācijas mediacenter.

Visi Media ir būtiska integrēta sastāvdaļa
Universe Turētājbankas aizbildņi administrāciju.
Tā saglabā atbalstītāji, biedri un sabiedrību par
to informē. "CG ALL Media" ir 3 sadaļas: Info,
Zināšanu Atpūta. Tā piegādā publisko
bezmaksas izglītību ar, mācību līdzekļus,
mācību tēmas un mācību projektus. Tā brīdina
par studiju draudiem. Visi Media ir 7 provinciālajā virsrakstos.

1 GOD izveidots fizisko Universe (Scroll 1 Ticu 2) . 1GOD vēlas cilvēkus, lai vairotos,
kolonizēt telpā un kļūt par aizbildņiem fizisko Visumu. Universe Turētājbanka
Guardians piegāde vadlīnijas
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un likums par kosmosa izpēti, kosmosa kolonizāciju. Kad province sākas koloniālisma
savu Orackle sūta 1 HE, 1 She Depozītu Guardian pa garīgo vadību.

Kad jauns Turētājbankas Guardian pasludināja (CGP) ir vajadzīgs. HE, SHE ACGP no 7
Orackle izredzētajiem attiecībā 1 st garām pēc aizklāti jauna "CGP" (Viņš vai viņa) . Ievēlētie
Turētājbanka Guardian pasludināja kļūst par dzīves biedru 1 DIEVS 1 FAITH 1 baznīcas
Universe Turētājbankas aizbildņiem. Garīgi nepiemērotiem 'CGP "aizstāj.

Par CGP ir teikts, un aizsargi to " Likums Devējs Manifests ' 1 Dieva
Jaunākais ziņojums aizstāt visu iepriekšējo. Uztur sakarus ar 7 Orackle caur ACGP.
CGP var noraidīt ACGP. Attiecīgā Orackle nepieciešams izvēlēties citu ACGP. CGP
neierodas kāds no Orackle.

piederība
Ir 3 veidu dalības:
Olīvu indivīdu piederība salidojums. Vākšana dalība ar
UCG
Olīvu indivīdu dalība Visuma Turētājbankas aizbildņu 

Olīvu indivīdu piederība salidojums 
Personai apmeklējot vākšana ir potenciālais atbalstītājs. At- porteris apmeklējot un
piedaloties pie vākšana ir atzīta par loceklis, salidojums. Atbalstītāji ir  jārisina kā
"Turētājbanka Guardian (1 st nosaukums) .

Apkopojot dalība ar U.  CG
Atbalstītāji ievēl komiteju (7_7 noteikums) Padomdevēju pazīstams kā Klan.

Klan izvēlas 2 vecajiem (1 HE, 1 SHE) kļūt Depozītu Zenturion kurš pārstāvēs
vākšana ar Visuma Turētājbankā
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Aizbildņiem. Klan tad sūta tās dalībvalstīm Pieteikumu var UCG
UCG apsveicam Depozītu Zenturion un pievienot vākšana savā reģistrā. 
 Gathering tagad var izmantot visu pieejamo
mājas lapā: www.universecustodianguardians.org. Gathering var arī piesaistīt līdzekļus (Bez
kredīta) 90% uzturēšanās ar Gathering 10%, tiek nosūtīts uz Visumu  Turētājbanka
Guardians administrēšana.
 Dalība var atsaukt, ja pārkāpj likuma dāvinātāja manifestu. Jebkurš pārkāpums tiks
izmeklēti un izskatīti.

Olīvu indivīdu dalību UCG
Personai ir jākļūst "atbalstītājs" no vākšana. Atbalstītājs tad ieceļ (vai ir nominēts), lai
tiktu ievēlētas Elder "uz" Klan " * a pulcēšanās "komiteja. Ievēlētie Elder var izvirzīt, lai
kļūtu "Turētājbanka Zenturion". Ievēlētie CZ padara "Truth paziņojumu rezultātus
apliecina Klan. Klan tad uz priekšu  loceklis pieteikumu uz UCG reģistrā.
* redzēt Klan, 7 ciltis
Dalībnieki var izvirzīt tikt ievēlēts "Turētājbankai Praytorian", un pievienoties Orackle (UCG
komiteja) . Ja pastāv atverot Orackle ievēlēt "māceklis Depozītu Guardian
pasludināja", kas tagad ir dzīve biedrs. Ja ir atvere viss 7 Orackle izredzētos 1 (Viņš
vai viņa) no stažieriem, lai kļūtu "CG pasludināja".

'Piezīme ! Individuālās locekļi UCG, nevar pieņemt goda apbalvojumi, balvas vai
nosaukumi. Viņi nevar tikt ievēlēts vai iecelts jebkura veida valdība. Ja tiek prasīts tās
var dot unrewarded padomus. Ja viņi kļūst par daļu no valdības tās zaudē savu dalību
UCG un nekad nevar atgūt to.

UCG komiteja pamati.
Kad cilvēku grupa sanāk kopā viņi meklē vadību. Viena vadība ir tirānija. Vadība ar
komiteja ir godīga. Vadība ar komiteja ir apstiprinājusi Visuma Turētājbankas
aizbildņu.
7_7 noteikums attiecas uz Visumu Turētājbankas Guardian "Klan", "Oracke 'komitejas
vēlēšanās. Visas vēlēšanas ir aizklāti. Persona ar visvairāk balsīm tiek ievēlēts. Tad
cilvēks ar otro augstas est ... līdz brīdim, kad komiteja ir ievēlēts.

Nepilnīgajā komiteja var sastāvēt no vismaz 1 vai vairāk
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līdz tā kļūst pilnīgi komiteju 7 Viņš un 7. SHE (14) . Nepilnīga komiteja var sastāvēt no
jebkādas VE viņa kopā, bet ne vairāk kā 7 HE vai 7 SHE. Piem 8 HE, 6 SHE ir
nepareizi, ka var būt ne vairāk kā 7 HE. Ja komiteja, loceklis nepieciešams atkārtoti
laist. Vēl viens cilvēks nepieciešams tikt ievēlēta pārējo termiņā.

Pilnīgs komiteja ir vēlama. 1 ievēlēts, ir darīt visu 14 pienākumus.
14 ievēlēts daļa slodze vienmērīgi.

1 baznīca administrators 1FAITH un 1 Dieva Jaunākais ziņojums: " Likums Devējs
Manifests "! 1. Baznīca ir 7 neatkarīga ievēlēts Orackle.
1 katrā provincē.
beigas
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