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Rodokmen
Každý člověk si zaslouží být součástí rodiny.

• People of the Zákonodárce Manifest
Pro depozitáře Guardian jsme našli 7 typy lidí: nevěrec >
podporovatelé > starší > C-Zenturion > C-Praytorian > Apprentice CG Proclaimer > CG
Proclaimer
nevěrec > kustod Guardian (CG) usilovat o to, aby podporovaly tyto ztracené lidi,
aby přijali 1 GOD 1 VÍRA 1 Církevní Universe Depozitář Guardians. CG použít
‚Challenge modlitbu!

1 GOD čeká slyšet od vás!

yy

yy yy

Challenge Prayer
Milý 1 GOD, Tvůrce nejkrásnější Universe nejčastěji skromného
věrného depozitní opatrovníka (1 Svatý name) žádá pomoc při konverzi
neznalý nevěřící pomohla získat nevěřícího 1 FAITH
Děkujeme, že jste to vy za tuto zkušenost, že budou zapojeny do výzvu I usilují
o další výzvy ke slávě 1 GOD & dobro lidstva
Tato modlitba se používá, když se setkají s neznalé nevěřícím!

Kustod Guardian zvou nevěřící se k nim připojil na setkání!
Hosta jsou tyto nabídky: Staňte a 'Fanoušek' a začít
Gathering.
Nebo stát se a ‚dobrovolníka‘ a šířit naše poselství.

Nebo Přispět.
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PO Box 662 Endeavour Hills 3802 Vic Austrálie

Westpac ( Austrálie) Acc. Ne. 033 - 186 282018
Finanční prostředky jsou využívány hlásat a realizovat naši vizi ‚‘ a naše ‚mise‘.

Nebo Počkejte, zla, kšeftaření, znečištění, zničit vás a lidi,
jsou blízko.

1000 je let se chýlí ke konci!

BUĎ HODNÝ Potrestat (klec) Zlo!
podporovatelé > Návštěvníci: 3. Shromáždění v měsíci vítá návštěvníky, kteří zástavy
být zastáncem. Podporovatelé jsou řešeny jako depozitní strážce (První jméno) , Nyní
mohou nominovat a hlasovat.

podporovatelé > kustod Guardian (CG) , CG volí výbor
(Klan) 14 starších (7 HE, 7 SHE) Maximální spustit Gathering.
CG je (Ošetřující) reelect (Na Fun den v měsíci 2. týden Mercury na jejich místní Gathering) V
tajném hlasování-minimálně 1 Elder (1 rok) až do výše 14 starších (7_7 pravidlo platí) , Nový
Shromáždění může rozhodnout stařešinové kterýkoliv den Fun, který sloužil až do příštího
termínu voleb. POZNÁMKA ! Jakákoliv CG přítomna mohou nominovat ...

CG usilovat, pak získat a aplikovat znalosti prostřednictvím ‚Learn & Teach‘. Od početí
až do zpopelnění. Mají surfovat po webu UCG pro nejnovější informace a povzbudit
ostatní, aby tak učinily. Oni podporují společenství ‚bezplatné vzdělávání‘ a bránit elitní
vzdělání. Oni předat životní zkušenosti díky znalosti kontinuity.

CG volit ve všech státních volbách. Oni podporují ‚Klan‘ podpořil kandidáty. Oni
podporují a jsou aktivně zapojeny do místní komunity. Se připojí organizace (Commercial,
společenství, vzdělávací, volný čas, obchodní, politické, Professional, ..) nominovat do
všech dostupných výbory. Takže mohou ovlivnit jejich provoz, aby byly v souladu s
‚Právo dárce manifestu‘.

CG pomoci při vytváření komunity běh, kterou vlastní, ne-pro-zisk (Cron)

organizace. Oni používají, běh a zveřejňovat je.
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Pro CG Shromáždění není jen náboženská dát dohromady, ale je také společenský život: Modlete
se, diskutovat, rozhovor, smích, tanec, hra, jíst, pít (nealkoholický) , Zpívat, harmonizovat. Aktivní
účast vede k experienes.

(Viz shromažďování, 1 Church) (viz Klan, 7 kmeny) (viz Start 1 víry)
S

Podporovatelé jsou kořeny, z nich UCG rodinný strom roste.

podporovatelé elect 14 starší ( 7 HE 7 SHE)

starší formulář Klan Klan vyvolení 2 (1 HE 1 SHE) Kustod kustod Zenturion
Zenturion stát se Členové UCG depozitáře Zenturion elect 14 kustod Praytorian ( 7
HE 7 SHE)

kustod Praytorian formulář Orackle Orackle volit 1 učeň CG Proclaimer (
On nebo ona)
učeň CG Proclaimer volit 1 CG Proclaimer ( On nebo ona)
CG Proclaimer Je Guardian z Zákon Giver Manifest !
kustod Zenturion
Každé 3 roky na Fun den v týdnu 4 Mercury měsíce. Klan volit v 1 Svatý kolem po tajném
hlasování 2 Depozitář Zenturion (1 HE, 1 ONA
) , Osoba s největším počtem hlasů je zvolen. Zvolený C. Zenturion musí učinit
prohlášení pravda. Pak se stává členem * of UCG1.
Nová Shromáždění na to je 2. Seznamte se s Klan vyvolené C. Zenturion který sloužil až do příštího

* viz Klan, 7 kmeny

znovuzvolení.

zvolený

C-Zenturion Má tomake Pravda-Prohlášení

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, vesmíru Depozitář opatrovníků a místní
komunity.
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Že jsem neměl ani povzbudil někoho k zabíjení, znásilňování, mučení nebo Child obtěžovat,
ani chráněné každého, kdo to udělal. Chránit integritu 1GOD'S Nejnovější zpráva Zákon Giver
Manifest.

Jako depozitáře Zenturion jsou 7 chování můj průvodce:

Nevrátí násilí s násilím *
Pozorovat tak, aby si byli vědomi anti-sociální a anti-stanovišť chování Protest nespravedlnost,
nemorálnost, a na životní prostředí vandalismu urovnávat konflikty prostřednictvím hodnocení,
naslouchání a diskuse stýkat, seznámit se se všemi různými skupinami v naší komunitě

Mluví za to, co je správné

Zastat nespravedlivě napadl, znevýhodnění, slabí a potřební pro slávu 1GOD & dobro
lidstva
Může jeden Bůh je můj svědek a soudce

*

Pokud přesvědčování selže. Neozbrojené sebeobrany je povoleno.

Dishonoring si ‚Prohlášení o pravdě‘ vede ke zrušení členství
Zákazu ze všech setkání. Shunning příznivci. Pokud dishonoring byl trestní povahy
budou oznámeny trestní stíhání.
Poté, co byl zvolen a stává členem vesmíru kustod Guardians depozitář Zenturion
žije, působí prostřednictvím 7 Chování.
C. Zenturion jsou volení představitelé zastupující Gathering na místní komunity,
samospráva (Hrabství) , Také liase s Zemského Orackle. Tito vůdcové jsou vášnivý 1
GOD 1 FAITH 1 Church. Jsou odhodláni základní účel z 1 Kostel šíření 1 GOD‘ s
nejnovější zprávy (Zákon Giver Manifest) její aplikace a její ochrana. Vedou od
nebojácné, etické, profesionální například stanovení ukazují, disciplína, pokora a
vytrvalosti.

Klíčovým úkolem je komunikovat, podporovat společných znalostí o
UCG účel by rozvoj, provádění výkonné strategie pro pohyb Gathering ve směru jejich
společné vize. cíle
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s časové osy areset. 1 GOD‘ s nejnovější zprávy (Zákon Giver Manifest)
se šíří bezplatné vzdělání, Vládní školy použitím 1 Svatý
Učit se a pak se učit a Shromáždění.

Během C. Zenturion je 3 leté období to může být nutné, aby si zvolili ‚Depozitář
Praytorian‘ na Oracklein A 1 Svatý minulostí poštovní tajném hlasování (7_7 pravidlo
platí) , C. Zenturion má volit. Na 2 C. Zenturions zůstat v kontaktu s C.Praytorians na
Orackle.
S novým C. Praytorianposition C. Zenturion může jmenovat nebo jmenovat další C.
Zenturion nebo jen hlas. V případě C. Praytorian znovuzvolení C. Zenturion může jen
volit nebo dělat, co s novou polohou vytváří soupeře. Z 2 C Zenturions z shromáždění
1 se může stát C Praytorian.

kustod Praytorian (CP) Je volen C. Zenturions své provincii. C.Praytorian 7 HE, 7 SHE
(14) jsou voleni na dobu 7 let na Fun den v týdnu 4 Mars měsíci C. Zenturion své
provincii v 1 Svatý kolem po tajném hlasování. Obraz 14 CP vytvoření výboru může
Orackle. Projednává v oratoři.

V případě, že Depozitář Praytorianneed vyměnit. Náhrada je volen sloužit zbytek
7 let.
CP jsou volení představitelé zastupující 1 GOD 1 FAITH 1 Church Vesmír Depozitář
Guardians do provincie a zemské vlády. Tito vůdcové jsou vášniví, které se zavázaly
k základnímu účelu z UCG Šíření 1 GOD‘ s nejnovější zprávy (Zákon Giver Manifest) její
aplikace a její ochrana.
Vedou od nebojácné etickým, profesionálním například ukázat disciplínu,
odhodlání, pokoru a vytrvalost.
Klíčovým úkolem je komunikovat, podporovat společných znalostí o
UCG účel. Vývojem, kterou se provádějí výkonné strategie pro pohyb 1 Církev a
provincie ve směru jejich společné vize. Branky s časovou osou jsou nastaveny. 1
GOD‘ s nejnovější zprávy (Zákon Giver Manifest) se šíří veřejných školách a lobováním
the-provinční vlády.

Každý C. Praytorian žije 7 chování C. Zenturion. CP zůstat v kontaktu s C. Zenturion
a jejich původní Gathering.
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ONA C. Praytorian představují SHE zájem jako na 1 BOŽÍ Design:
ONA je Matka, Carer, V domácnosti.

ON C. Praytorian představují HE zájem jako na 1 BOŽÍ Design:
ON je Otec, poskytovatel Ochránce.

C. Praytorian podporovat komunity provinciální a zemská vláda žít 1 GOD ‚S: Design ~
Rasová-Integrity ~ Law dárce Manifest ~ non násilí ~ neziskové ~ 7 ~ Tribes lidstva
Destiny (Průzkum vesmíru a kolonizace prostoru) ,

C. Praytorian podporovat: Rovné zastoupení ON a ONA Na výboru ~ končit Dědičná a
politický Tyranny ~ nahradit kapitalismus a komunismus s ' cron 'A ‚wmw‘ ~ vyměnit
pohanský kalendář s CG New-Age time-management ~ Nahradit: nespravedlnost při
hledání pravdy‘, žádná porota, povinného trestu a rehabilitace
~ domácí a nekomerční domácí pálení hnoje, dřevo, uhlí, zemního plynu, ropy a
uranu k vaření, topení a výkonu s metodami non hořících ~ Násilí se žije v
‚harmonii‘ s lidmi, zvířata a životní prostředí ~ osud: průzkum vesmíru, kolonizace
prostoru.
C. Praytorian zůstat v kontaktu s C. Zenturion a shromažďování, odkud přišli. Každý
'Shire Day' (N-U-m) navštěvují tohoto setkání.

Orackle
dále jen " UCG ' Výbor pro každou ‚provincie‘ se nazývá " Orackle ‘. Tato Orackle ze dne 14. C.
Praytorians 7 každoročně volen (Měsíc 4. týden Mars)

podle ‚C. Zenturions' pomocí 7_7 Pravidlo (7 HE a 7 SHE) , CP může být znovu zvolen
neomezené krát. CP je třeba vyměnit. Náhrada je zvolen, aby sloužil až do příštích
voleb.

Jejich 7 ' Orackle ‘, 1 v každé provincii. Každý Orackle má své vlastní místo setkání
dále jen ‚oratoř‘. Orackle setkává ve 3 komorami, 'SHE-Boudoir', He-Retreat 'a' VÍRA- Sanctum‘.

7 ONA C. Praytorians setkat kolem stolu sedmiúhelník v " OnaBoudoir‘. 7 HE C. Praytorians setkat kolem stolu sedmiúhelník v 'He-Retreat'. Společný
meet 7 He CP a 7 She CP se koná kolem stolu sedmiúhelník (1 HE, 1 ONA na každé
straně) ve ‚víru Sanctum‘.
Poznámka! Dále jen ‚Depozitář Guardian Proclaimer‘ nezúčastní žádný setkat
Orackle. je 2 (On a ona) 'Apprentice CG Proclaimer'
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(ACGP) styk mezi Orackle a Depozitářské Guardian Proclaimer (CGP) ,

Orackle setkává 14krát do roka (1 měsíc) 15 krát za rok Quattro. Na Pesach 1 letý plán
je formulován na Quattro Pesach plán 4 roky.

Orackle rozděluje 7 odpovědnosti mezi 7 1HE, 1SHE týmy.
Odpovědnost: Podávání ~ Provinční správa ~ Worship ~ Liase s Shromáždění ~
Umpiring ~ průzkumu vesmíru, kolonizovat ~ ACGP (ON ONA) udržovat kontakt s CG
Proclaimer.
Orackle povinnosti: Provádět dále jen ‚zákon dárce manifestu‘ a poslání ~ Volit 'SOU
Guardian Proclaimer' (1 HE 1 SHE) kteří spolupracují s ‚Depozitní Guardian Proclaimer‘
~
Nastavit znovuzvolení rok Zenturions a Praytorians ~ Spojí s ‚Shromáždění‘ přes Zenturions (K
účasti na různých shromážděních) ~
Udržovat seznamy: 'setkání', 'vyhýbá', 'cron' .. ~ Hold
'kampaně', držet každoroční 'Mess' ~

Aktivně podporovat ‚kolonizace prostoru‘ ~
Stanovit a run 'All Media' ~
Stand Up korupci, bezpráví, nemorálnost a násilí ~ Chránit zprávy o životním
prostředí ‚znečišťování‘, které je nabité ~
Eliminovat soukromého podnikání, globalizace, konzumerismus, úvěr ~ Eliminovat
elitářství, nezasloužené výhody, Wealth-apartheid ~

Trestat zlo kdekoliv, kdykoliv neutuchající ~ Spolupracují
s provinční vládou ...
Poznámka! Orackle nelze realizovat žádnou činnost, která je v rozporu se Zákon Giver
Manifest , kampaně se používají k implementaci 1 GOD‘ s Nejnovější zpráva! UCG
Kampaně použít zákon dárce projevit jako vodítko pro extrakci témat environmentální
spravedlnosti, morální a sociální. Vybraný motiv je sledován se vší rázností, odvahy,
odhodlání a vytrvalost, která může být popisoval vojsko.

Vesmír Depozitář Guardians kampaně jsou demokraticky koordinovány podnět, aby
se dosáhlo potřebné sociální změny. Je snaha mobilizovat lidi, aby o zákazu násilné
změně směru jízdy.
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shunning je aktivita Depozitář Guardian a povinností. Shunlists uvést podrobnosti o tom, co dělat v
případě, že je hrozbou pro lidstvo, morálky, společenství nebo životní prostředí. Shunning není
pouze morální problém, ale občanská povinnost!

Shunning znamená vyhnout, ignoruje, protilehlé jsou non podpůrná
(nenásilný) , Povzbuzovat rodinu a přátele, aby tak učinily. Vyhýbání se vztahuje na skupiny,
jednotlivců a organizací. To s sebou nese to společenský život, studium, obchodování nebo
se s nimi pracovat.

Udělejte svůj morální a občanskou povinnost: SHUN !!!
Každý Orackle volit 2 Apprentice CG Praytorians ( 1HE, 1SHE) ,
New ACGP jsou voleni na 1 rok. -Li znovu zvolen stanou členy Life.
Oba (ON ONA) ACGP fungovat, hlásají MediaCenter jejich
administrativy. Hlásají ‚zákona dárce manifestu, zveřejnit:‘
Worship (Průvodce Modlitba CG) CG slovník, CG Lexica, ostatní
průvodci, ... Vydávají 'Orackle' Mediálně zprávy. Běhají provinční
zprávy a informace MediaCenter.

All Media je podstatnou součástí vnitřního
vesmíru správy Depozitář Guardians. Udržuje
příznivců, členy a informovat veřejnost. 'CG
ALL Media' má 3 části: Informace, Znalosti
Leisure. Dodává veřejnosti bezplatné
vzdělání s, studijní pomůcky, studijní témata
a studijní projekty. Varuje studijních hrozeb.
Všechna média mají 7 provin- ních v tiráži.

1 GOD vytvořil fyzický vesmír (Rolovacího 1 víra 2) , 1GOD chce lidi se množit,
kolonizovat prostor a stát se správci fyzického vesmíru. Vesmír Depozitář Guardians
vedení napájení
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a zákon pro výzkum vesmíru, kolonizace prostoru. Kdy provincie začne kolonizovat
jejich Orackle vysílá 1 On 1 She Depozitář Guardian podél pro duchovní vedení.

Když se nový Depozitář Guardian Proclaimer (CGP) je potřeba. HE, SHE ACGP ze
7 Orackle vyvolené v 1 Svatý kolem po tajném hlasování nová ‚CGP‘ (On nebo ona) , Zvolený
Depozitář Guardian Proclaimer stává život členem 1 GOD 1 víry 1 Church Universe
Depozitář strážci. Duševně nevhodné ‚CGP‘ nahrazuje.

CGP hlásá a střeží ' Zákon Giver Manifest ' 1 BOŽÍ
Nejnovější zpráva nahradí všechny předchozí. Zajišťuje spojení s 7 Orackle přes
ACGP. CGP může odmítnout ACGP. Příslušná Orackle muset zvolit jinou ACGP. CGP
nezúčastní žádné z Orackle.

Členství
K dispozici jsou 3 typy členství:
Členství jeho vlastních v Gathering. Členství setkání
se s UCG
Členství jeho vlastních vesmíru Depozitářské strážci 

Členství jeho vlastních v Gathering 
Jedinec návštěvě Gathering je potenciální Supporter. Dopl- porter navštěvovat a
účast na shromáždění je považován za člena této Gathering. podporovatelé jsou  osloven
jako ‚Depozitní Guardian (1 Svatý název) ,

Členství Shromáždění se s U.  CG
Podporovatelé volí výbor (7_7 Rule) starších známých jako klanu.
Klan volí 2 Elders (1 HE, 1 SHE) aby se stal Depozitář Zenturion kteří zastupují
Gathering s Universe Depozitáře
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Strážci. Klan pak pošle její členské přihlášku do UCG
UCG vítají Depozitář Zenturion a přidejte Gathering jejich rejstříku. 
 The Gathering lze nyní použít vše, co je k dispozici na

webové stránky: www.universecustodianguardians.org. Shromáždění může také získat
finanční prostředky (No credit) 90% pobyt s Gathering 10% jsou předávány do vesmíru  Správa
úschovu Guardians.
 Členství může být zrušeno, pokud je v rozporu se zákonem dárce manifestu. Jakékoliv
porušení bude prošetřeny a vyřízeny.

Členství jeho vlastních z UCG
Jednotlivec se musí stát ‚Podporuje‘ ze shromáždění. Zastánce pak jmenuje (nebo je
nominován) být volen ‚Starší‘ na ‚Klan‘ * dané setkání výbor. Zvolený Elder může
navrhnout, aby se stal ‚Depozitář Zenturion‘. Zvolený CZ dělá ‚prohlášení Pravda
potvrzenou Klan. Klan pak dopředu  Aplikace člen do UCG registru.
* viz Klan, 7 kmeny
Členové mohou jmenovat být volen do ‚Depozitář Praytorian‘ a připojit se k Orackle (UCG
výbor) , Když dojde k otevření Orackle rozhodnout o ‚Apprentice Depozitář Guardian
Proclaimer‘, který je nyní členem život. Když je otvor všechny 7 Orackle volit 1 (On
nebo ona) učňů, aby se stal ‚CG Proclaimer‘.

'Poznámka ! Jednotliví členové UCG, 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 a může nikdy získat zpět.

Základy UCG výboru.
Když skupina lidí dát dohromady hledají vedení. Single vedení je tyranie. Vedení
výborem je fér. Vedení výborem je schválen vesmíru Depozitáře strážci.
7_7 Pravidlo se vztahuje na Universe kustod Guardian ‚Klan‘, volby výbor ‚Oracke‘. Všechny
volby jsou tajné. Osoba s největším počtem hlasů je zvolen. Pak est ... dokud není
zvolen člověk s druhým vysoce výbor.

Neúplný komise se může skládat z minimálně 1 nebo více
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až se stane úplný výbor 7 HE a 7 SHE (14) , Neúplný komise se může skládat z
jakékoli kombinace on, ona ale ne více než 7 HE nebo 7 ona. Např 8 HE, 6 ONA je
špatné, že nemůže být více než 7 HE. By měl výbor, člen potřebují opětovné uvedení.
Jiná osoba nemusí být zvolen, aby sloužil po zbytek funkčního období.

Kompletní výbor je žádoucí. 1 zvolen má co do činění všech 14 úkolů.
14 zvolen podíl na pracovní zátěž rovnoměrně.

1 Church správce 1FAITH a 1 BOŽÍ Nejnovější zpráva: ' Zákon Giver Manifest ‚! 1.
Církev má 7 nezávisle volený Orackle.
1 v každé provincii.
Konec
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