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Stamboom
Ieder mens verdient het om deel uit van een gezin.

• Mensen van de Wetgever Manifest
Voor Custodian Guardian zijn er 7 soorten mensen: Ongelovige >
aanhang > oudste > C-Zenturion > C-Praytorian > Apprentice CG Proclaimer > CG
Proclaimer
Ongelovige > Bewaarder Guardian (CG) trachten deze verloren mensen aan te moedigen om
te omhelzen 1 1 GOD geloof 1 Kerk Universe Custodian Guardians. CG gebruik maken van
de 'Challenge Gebed!

1 GOD wacht om van u te horen!

yy

yy yy

Prayer Challenge
Geachte 1 GOD, Maker van de mooiste Universe Uw meest nederige
trouwe bewaarder voogd (1 st name) Aanvragen hulp bij het omzetten van de
onwetende ongelovige Help de ongelovige krijgen de 1 GELOOF
Dankten u voor deze ervaring van betrokkenheid bij een uitdaging die ik zich inspannen om
meer uitdagingen te maken voor de glorie van 1 GOD & de Goede van de Mensheid

Dit gebed wordt gebruikt wanneer ze geconfronteerd worden met een onwetende ongelovige!

Bewaarder Guardian nodigen ongelovige om samen met hen op een bijeenkomst!

Guest's zijn gemaakt van deze aanbiedingen: Word een 'Supporter'
en start een Gathering.

Of Worden een 'vrijwilliger' en verspreiden onze boodschap.

Of Maak een donatie.
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Middelen worden gebruikt om te verkondigen en te implementeren onze 'Vision' en onze 'missie'.

Of Wacht, Evil, woekerwinsten, vervuiling, vernietigen u en mensen die
zijn dichtbij.

1000's van het jaar komt een einde!

WEES GOED Straffen (kooi) Slecht !
aanhang > bezoekers: De 3e Gathering van een maand is ingenomen met de bezoekers die
beloven om een Supporter zijn. Supporters worden aangesproken als bewaarder voogd (1 naam) . Zij
kunnen nu nomineren en stemmen.

aanhang > Bewaarder Guardian (CG) . CG kiest een commissie
(Klan) 14 Elders (7 HE, 7 SHE) maximum aan de Gathering te voeren.
CG (Bijwonen) herkiezen (Op de Dag van de Pret van de Week 2 Mercury maand op hun lokale
Gathering) in een geheime stemming een minimum van 1 Elder (voor 1 jaar) tot maximaal 14 Elders (7_7
regel geldt) . Een nieuwe Gathering kan Elders kiezen, kan een leuke dag die dienen tot de
volgende term verkiezingen. NOTITIE ! Elke CG aanwezig kunnen nomineren ...

CG zoeken, dan winnen en kennis toe te passen door middel van, 'Learn & Teach'. Vanaf de
conceptie tot crematie. Ze surfen op het UCG website voor de laatste info en anderen aanmoedigen
om dit te doen. Ze ondersteunen community 'Free Education' en zich verzetten tegen elitair
onderwijs. Ze geven Life Experiences door middel van Knowledge Continuity.

CG stemmen in alle verkiezingen overheid. Ze ondersteunen 'Klan' onderschreven kandidaten.
Ze ondersteunen en zijn actief betrokken bij de lokale gemeenschap. Zij voegen zich bij
organisaties (Commercial, Gemeenschap, Onderwijs, Vrije tijd, Handel, politieke, Professional,
..) nomineren om alle beschikbare commissies. Zo kunnen ze hun werking beïnvloeden, breng
ze in lijn met de 'Wetgever Manifest'.

CG helpen bij het vaststellen community run, eigendom, not-for-profit (Cron)

organisaties. Ze gebruiken, lopen en openbaar gemaakt.
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Voor CG de Bijeenkomst is niet alleen een religieuze bij elkaar te krijgen, maar ook socialiseren: Bid,
discussiëren, chatten, lachen, dansen, spelen, eten, drinken (niet alcoholisch) , Zingen, te harmoniseren. Actieve
participatie leidt tot experienes.

(Zie Gathering, 1 Kerk) (zie Klan, 7 Tribes) (zie Start, 1 GELOOF)
S

Supporters zijn de wortels van hen de UCG stamboom groeit.

aanhang elect 14 oudste ( 7 HE 7 SHE)
oudste het formulier Klan Klan elect 2 (1 HE 1 SHE) Custodian Zenturion
Custodian Zenturion worden leden van UCG Bewaarder Zenturion elect 14 Bewaarder
Praytorian ( 7 HE 7 SHE)

Bewaarder Praytorian het formulier Orackle Orackle elect 1 leerling CG
Proclaimer ( Hij of zij)
leerling CG Proclaimer elect 1 CG Proclaimer ( Hij of zij)
CG Proclaimer Beschermer is van de Wetgever Manifest !
Bewaarder Zenturion
Elke 3 jaar op Dag van de Pret van week 4 Mercury maand. Klan elect in een 1 st naast de paal
geheime stemming 2 Custodian Zenturion (1 HE, 1 SHE

) . Degene met de meeste stemmen wordt verkozen. De verkozen C. Zenturion moet
een Truth Statement. Dan wordt lid * van ucg1.
Een nieuwe Gathering op z'n 2e voldoen aan de Klan uitverkorenen C. Zenturion die dienen tot de
volgende herverkiezing.

een verkozen

* zie Klan, 7 Tribes

C-Zenturion heeft tomake een Waarheid-Statement

waarheid Verklaring
Oh prachtige alle machtige 1 & alleen 1GOD . Wie is zowel HE & SHE. Maker van de
mooiste Universum. Getuige:
Uw meest nederige trouwe bewaarder-voogd (1 naam) . Verkozen Custodian-Zenturion
door de Wijzen van de (naam) Bijeenkomst.

Eerlijk staat:
Dat ik zal bijstaan 1GOD, de aanhangers van de 1FAITH, het Universum Bewaarder
Wachters en de lokale gemeenschap.
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Dat ik niet of aangemoedigd iemand te doden, verkrachtingen, folteringen of kind- molest, noch
beschermd iedereen die deden. Bescherm de integriteit van 1GOD'S laatste boodschap van de
Wetgever Manifest.

Als Bewaarder Zenturion de 7 gedrag zijn mijn gids:
Niet terug te betalen geweld met geweld *

Let op om zo op de hoogte van anti-sociaal en anti-leefgebied gedrag te worden Protest
onrecht, immoraliteit, en milieu-vandalisme conflicten op te lossen door middel van evaluatie,
luisteren en discussie Socialize vertrouwd mij met alle verschillende groepen in onze
gemeenschap

Kom op voor wat juist is
Kom op voor het onterecht aangevallen, benadeeld, zwakke en behoeftige voor de glorie
van 1GOD & de Goede van de Mensheid

Kan 1 GOD mijn Getuige en Rechter
*

Als overtuiging ontbreekt. Ongewapende zelfverdediging is toegestaan.

Onteren van een 'Truth Statement' leidt tot opzegging van het lidmaatschap
Banning uit alle bijeenkomsten. Mijden door Supporters. Als onteren was van strafrechtelijke aard het
openbaar ministerie krijgt hiervan een melding.

Na te zijn gekozen en lid te worden van het heelal Bewaarder Wachters de bewaarder
Zenturion woont, werkt door de 7 Gedrag.
C. Zenturion zijn de verkozen leiders die de Gathering voor de lokale gemeenschap, de lokale
overheid (Graafschap) . Ze contact onderhouden ook de Provinciale Orackle. Deze leiders zijn
gepassioneerd 1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk. Ze verbinden zich tot het onderliggende doel van de
1 Kerk verspreiding van 1 GOD s nieuwste Message (Wetgever Manifest) de toepassing ervan
en de bescherming ervan. Ze leiden door angst, ethische, professionele bijvoorbeeld toon
vastberadenheid, discipline, nederigheid en doorzettingsvermogen.

Een belangrijke taak is om te communiceren, het bevorderen van een gedeeld begrip van de

UCG daartoe door het ontwikkelen, implementeren krachtige strategieën voor het verplaatsen van de
Gathering in de richting van hun gezamenlijke visie. Goals
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met een tijd lijn areset. 1 GOD s nieuwste Message (Wetgever Manifest)
wordt verspreid via gratis onderwijs, overheid scholen met behulp van 1 st

Leer en dan leren en bijeenkomsten.
Gedurende 3 jaar looptijd a C. Zenturion kan het nodig zijn een 'bewaarder Praytorian'
kiezen de Oracklein 1 st naast de paal geheime stemming (7_7 regel geldt) . Een C. Zenturion
dient te stemmen. De 2 C. Zenturions in contact blijven met de C.Praytorians van de
Orackle.
Met een nieuwe C. Praytorianposition een C. Zenturion kan benoemen of voordragen andere C. Zenturion
of gewoon stemmen. In het geval van een C. Praytorian herverkiezing kan een C. Zenturion gewoon
stemmen of doe net als bij een nieuwe positie creëren van een tegenstander. Van 2 C. Zenturions van
een Gathering 1 een C. Praytorian worden.

Bewaarder Praytorian (CP) wordt gekozen door de C. Zenturions van hun provincie. C.Praytorian 7
HE, 7 SHE (14) worden gekozen voor een periode van 7 jaar op de Dag van de Pret van de Week 4
Mars maand door de C. Zenturion hun provincie in een 1 st naast de paal geheime stemming. De 14
CP vormen een commissie de Orackle. Het overlegt bij het Oratorium.

Indien een Bewaarder Praytorianneed vervangen. Een vervanging wordt verkozen tot de rest van
de looptijd 7 jaar in dienst zijn.

CP zijn de verkozen leiders die de 1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Bewaarder
Wachters aan de Provincie en de provinciale regering. Deze leiders zijn gepassioneerd,
toegewijd aan het onderliggende doel van de UCG Verspreiding van 1 GOD s nieuwste
Message (Wetgever Manifest) de toepassing ervan en de bescherming ervan.
Ze leiden door onverschrokken ethische, professionele voorbeeld tonen discipline, vastberadenheid,
nederigheid en doorzettingsvermogen.
Een belangrijke taak is om te communiceren, het bevorderen van een gedeeld begrip van de

UCG doel. Door het ontwikkelen, implementeren krachtige strategieën voor het verplaatsen van de 1
Kerk en de provincie in de richting van hun gezamenlijke visie. Doelen met een tijd regel worden
ingesteld. 1 GOD s nieuwste Message (Wetgever Manifest) wordt verspreid via openbare scholen en
door te lobbyen the provinciale regering.

Elke C. Praytorian leeft door de 7 Gedrag van de C. Zenturion. CP in contact blijven met
C. Zenturion en hun oorspronkelijke Gathering.

5

1 Kerk 15.05.3.1 NATM
Wetgever Manifest Zoals er geschreven staat het zal zijn!

1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

ZE C. Praytorian vertegenwoordigen SHE belang per 1 GOD Ontwerp:

ZE is Moeder, Verzorger, Huisvrouw.
HIJ C. Praytorian vertegenwoordigen HE belang per 1 GOD Ontwerp:

HIJ is Vader, provider, Beschermer.
C. Praytorian moedigen het Provinciaal gemeenschappen en provinciale overheid om te
leven door 1 GOD 'S: Ontwerp ~ Racial-Integrity ~ Wetgever Manifest ~ non violence ~ non
profit ~ 7 Tribes ~ mensheid Destiny (Verkenning van de ruimte en de ruimte kolonisatie) .

C. Praytorian bevorderen: Gelijke vertegenwoordiging van HIJ en ZE Op commissie ~ eindigend
Erfelijke en politieke Tirannie ~ vervangen kapitalisme en communisme ' cron 'En 'wmw' ~ vervangen
heidense kalender met CG New-Age time-management ~ Vervangen: onrechtvaardigheid bij het
vinden van de waarheid', geen jury, verplichte veroordeling en revalidatie
~ binnenlandse en niet als huisdier verbranden van mest, hout, kolen, gas, olie en uranium
voor het koken, verwarmen en macht met niet-brandende methoden ~ geweld met het leven
in 'Harmony' met mens, dier en milieu ~ lotsbestemming: verkenning van de ruimte, ruimte
kolonisatie.

C. Praytorian in contact blijven met C. Zenturion en the Gathering ze vandaan kwamen. Elke
'Shire Day' (N-At-m) ze bezoeken deze Gathering.

Orackle
De ' UCG ' comité voor elke 'provincie' heet ' Orackle '. Dit Orackle van 14C Praytorians
7 jaar verkozen (Week 4 Mars maand)
door 'C. Zenturions' met behulp van de 7_7 Regel (7 HE en 7 SHE) . CP kan onbeperkt keer worden herkozen. Een
CP moeten worden vervangen. Een vervanging wordt verkozen om te dienen tot de volgende verkiezingen.

Hun zijn 7 ' Orackle ', 1 in elke provincie. Elke Orackle heeft zijn eigen ontmoetingsplaats
van de 'Oratorium'. De Orackle ontmoet in 3 Chambers, de SHE-Boudoir ', de HE-Retreat
'en' GELOOF- Heiligdom'.

7 ZE C. Praytorians ontmoeten rond een Heptagon tafel in de ' ZeBoudoir'. 7 HE C. Praytorians ontmoeten rond een Heptagon tafel in de 'He-Retreat'. Een
gezamenlijk ontmoeten van 7 Hij CP en 7 Ze CP wordt gehouden rond een Heptagon tafel (1 HE,
SHE 1 aan elke kant) in de 'Faith-Sanctum'.

Notitie! De 'Bewaarder Guardian Proclaimer' geen Orackle ontmoeten bij te
wonen. De 2 (Hij en zij) 'Apprentice CG Proclaimer'
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(ACGP) contacten tussen de Orackle de bewaarder Guardian Proclaimer (CGP) .

De Orackle komt 14 keer per jaar (1 per maand) , 15 keer in een Quattro Jaar. Op Pesach
1 jaar plan wordt opgesteld, op Quattro Pascha een 4 jaar plan.

De Orackle verdeelt 7 verantwoordelijkheden tussen 7 1HE, 1SHE teams.
Verantwoordelijkheid: Administration ~ Provinciaal bestuur ~ Worship ~ contact onderhouden met Gatherings ~
scheidsrechterscommissie ~ verkenning van de ruimte, het koloniseren ~ ACGP (HIJ ZIJ) contacten onderhouden
met CG Proclaimer.

Orackle taken: Implementeren van de 'Wetgever Manifest' en Missie ~ Elect 'Apprentice
Guardian Proclaimer' (1 HE 1 SHE) die contact onderhoudt met de 'Bewaarder Guardian
Proclaimer' ~
Stel herverkiezing jaar voor Zenturions en Praytorians Contacten met ~ 'Gatherings' via
Zenturions (Wonen verschillende Gatherings) ~

Houd lijsten: 'Gatherings', 'Shuns', 'cron' .. ~ Hold
'Campagnes', houdt de jaarlijkse 'Mess' ~

Actief ondersteunen 'Space Kolonisatie' ~
Opzetten en run 'All Media' ~
Stand Up naar corruptie, onrecht, Immoraliteit en geweld ~ Bescherm het Milieu
rapport 'vervuilers', hebben ze opgeladen ~
Elimineer particuliere onderneming, globalisering, consumentisme, credit ~ Elimineer
Elitarisme, onverdiende voordelen, Wealth-apartheid ~
Bestraffen Evil waar en wanneer niet aflatende ~ Samenwerken
met de provinciale overheid ...

Notitie! De Orackle kan de mogelijkheid voor de strijd niet implementeren Wetgever Manifest .
campagnes worden gebruikt voor het implementeren 1 GOD s laatste boodschap! UCG
Campagnes gebruik maken van de Wetgever Manifest als leidraad voor het milieu, morele en
sociale rechtvaardigheid thema's te halen. Een geselecteerde thema wordt voortgezet met de
kracht, moed, bepaling en te zorgen als verzamelde.

Universe Custodian Guardians campagnes zijn een democratisch gecoördineerd initiatief om de benodigde
sociale verandering te bewerkstelligen. Het is een poging om mensen te mobiliseren over geweldloze
verandering van richting te brengen.
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mijden is een Bewaarder Guardian activiteit en plicht. Shunlists geven informatie over wat te doen
als er een bedreiging voor de mensheid, moraal, gemeenschap of milieu. Mijden is niet alleen
een morele kwestie, maar een burgerlijke plicht!

Mijden middelen vermijden, negeren, tegengestelde zijnde niet ondersteunend

(Niet-gewelddadige) . Moedig familie en vrienden om dit te doen. Mijden geldt voor
groepen, individuen en organisaties. Het houdt niet socialiseren, studeren, handel of
het werken met hen.

Doe je Morele en burgerlijke plicht: VLIEDEN !!!
Elke Orackle elect 2 Apprentice CG Praytorians ( 1HE, 1SHE) .
New ACGP worden verkozen voor 1 jaar. Als herkozen lid worden Life.
Beide (HIJ ZIJ) ACGP opereren, verkondigen mediacenter van hun
administratie. Zij verkondigen de 'Wetgever Manifest, te publiceren:'
Worship (CG gebedsgids) , CG Dictionary, CG Lexica, andere
gidsen, ... Zij publiceren 'Orackle' media-releases. Zij beheren een
provinciale nieuws en informatie mediacenter.

Alle Media is een essentieel geïntegreerd
onderdeel van het heelal Bewaarder Guardians
administratie. Het houdt aanhangers, leden en
publiek op de hoogte. 'CG ALL Media' heeft 3
secties: Info, Kennis Leisure. Het levert publiek
gratis onderwijs met, ezelsbruggetjes, studie
onderwerpen en studieprojecten. Het waarschuwt
voor studie bedreigingen. Alle media hebben 7
provin- ciële mastheads.

1 GOD schiep de fysieke universum (Rol 1 geloof 2) . 1GOD wil de mens om zich te
vermenigvuldigen, te koloniseren ruimte en word Bewaarders van het fysieke heelal. Universe
Custodian Guardians supply begeleiding
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en de wet voor verkenning van de ruimte, ruimte kolonisatie. Wanneer een provincie begint
koloniseren hun Orackle stuurt 1 HE, 1 Zij Custodian Guardian mee voor geestelijke begeleiding.

Wanneer een nieuwe Bewaarder Guardian Proclaimer (CGP) is nodig. HE, SHE ACGP
van 7 Orackle elect in 1 st naast de paal geheime stemming een nieuwe 'CGP' (Hij of zij) . De
verkozen Bewaarder Guardian Proclaimer wordt een leven lid van 1 GOD 1 GELOOF 1
Kerk Universe Custodian Guardians. Een geestelijk ongeschikt 'CGP' vervangen.

De CGP verkondigt en bewaakt de ' Wetgever Manifest ' 1 GOD
laatste bericht ter vervanging van alle voorgaande. Onderhoudt contacten met de 7 Orackle via de
ACGP. De CGP kan een ACGP weigeren. De relevante Orackle moet een andere ACGP kiezen. De
CGP geen van de Orackle bij te wonen.

Lidmaatschap
Er zijn 3 soorten lidmaatschap:
lidmaatschap van een individu in een Gathering. het
lidmaatschap van een bijeenkomst met de UCG

Een individuele lidmaatschap van de Universe Bewaarder Guardians 

lidmaatschap van een individu in een Gathering 
Een individueel bezoek aan een Gathering is een potentiële Supporter. Een Sup- portier
bijwonen en deelnemen aan een bijeenkomst wordt herkend als lid van die Gathering. supporters
zijn  als 'Bewaarder Guardian aangepakt (1 st naam) .

lidmaatschap Gathering met de U.  CG
Supporters kiezen een comité (7_7 Rule) van Ouderen zogenaamde Klan.

De Klan kiest 2 Elders (1 HE, SHE 1) om Bewaarder Zenturion die the Gathering
vertegenwoordigen met het universum Bewaarder geworden
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Guardians. Een Klan stuurt haar lidstaten Toepassing op de UCG
UCG blij met de Bewaarder Zenturion en the Gathering toe te voegen aan hun Register. 
 The Gathering kunnen nu gebruik maken van alles beschikbaar

de website: www.universecustodianguardians.org. The Gathering kan ook geld in te zamelen (geen
krediet) 90% verblijf bij de Gathering 10% worden doorgestuurd naar het heelal  Bewaarder
Guardians administratie.
 Het lidmaatschap kan worden ingetrokken als in strijd met de Wetgever Manifest. Elke inbreuk
zou worden onderzocht en behandeld.

Een individuele lidmaatschap van de UCG
Een individu heeft om 'Supporter' van een bijeenkomst te worden. Een Supporter nomineert
vervolgens (of is genomineerd) om gekozen te worden 'Elder' naar het 'Klan' * een
Gatherings' commissie. De verkozen Elder kan benoemen om 'Bewaarder Zenturion' te
worden. De verkozen CZ maakt een 'Truth verklaring blijkt uit de Klan. Klan stuurt dan  lid
toepassing op de UCG register.

* zie Klan, 7 Tribes
De leden kunnen aanwijzen om te worden verkozen tot 'Bewaarder Praytorian' en toetreden
tot de Orackle (UCG commissie) . Wanneer er een opening van de Orackle verkiezen een
'Apprentice Bewaarder Guardian Proclaimer' die nu een leven lid. Als er een opening alle 7
Orackle elect 1 (Hij of zij) van de leerlingen, naar analogie 'CG Proclaimer' te worden.

'Notitie ! Individuele leden van de UCG, kan niet aanvaarden ere-awards, prijzen of titels. Ze kunnen
niet worden gekozen of om het even welk type van de regering benoemd. Als u wordt gevraagd
kunnen ze beloond advies te geven. Als ze deel gaan uitmaken van de regering verliezen ze hun
lidmaatschap van

UCG en kan nooit herwinnen.

basics UCG Committee.
Wanneer een groep mensen bij elkaar te krijgen dat ze op zoek naar leiderschap. Single leiderschap is
tirannie. Leiderschap door de commissie is eerlijk. Leiderschap door de commissie wordt onderschreven
door het heelal Bewaarder Guardians.

Een 7_7 regel geldt voor Universe Bewaarder Guardian 'Klan', verkiezingen commissie Oracke '. Alle
verkiezingen bij geheime stemming. Degene met de meeste stemmen wordt verkozen. Dan is de
persoon met de tweede hoge est ... totdat de commissie gekozen.

De onvolledige commissie kan bestaan uit een minimum van 1 of meer
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totdat het een volledige commissie van 7 HE en 7 SHE (14) . De onvolledige comité kan
bestaan uit elke combinatie van HE, SHE maar niet meer dan 7 HE of 7 SHE. Bv 8 HE, 6
SHE is verkeerd kunnen er niet meer dan 7 HE. Moet een comité-lid nodig opnieuw
plaatsen. Een andere persoon hoeft te worden gekozen om de rest van de ambtstermijn
vervult.
Een complete commissie is wenselijk. 1 gekozen heeft om alle 14 taken te doen.
14 verkozen tot het aandeel van de werklast gelijkmatig.

1 Kerk beheerder van 1FAITH en 1 GOD laatste bericht: ' Wetgever Manifest '! 1 Kerk
heeft 7 onafhankelijke verkozen Orackle.
1 in elke provincie.
Einde
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