1FAITH lainsäädännöstä Antajaa Manifest

S tarta G athering
1God 1FAITH 1CHURCH Universe Custodian Guardians

The Gathering on uskonnollinen sosiaalinen tavata samanhenkisiä ihmisiä.

Kannattajat löytää 7 henkilöä tai enemmän, saavat yhdessä, että on ' Kerääminen'. 1st
Gathering voidaan pitää kotona. Vaihtoehtoja ovat SMEC, PHeC tai School. The Gathering
valitsee vanhimmat, jotka muodostavat komitea, nimeltään 'Klan'. 1st Gathering kaikki esittää
päättää järjestää Gathering joka Fun-päivä. Käytössä nimi Gathering ja kun sen seuraavan
valiokunnan tavata.

Kannattajat (osallistuvat) valita salaisessa-ballot 1 Vanhin (Minimi) enintään 7 HE & 7 HÄN (7_7
sääntö) yhteensä 14 vanhimmat. Mikä tahansa kannattaja läsnä voi nimittää, kunhan ne
täyttävät vaatimukset. Pakollisia vaatimuksia olla vanhin: Ikä 28-70, olla vanhempi, ei ole
rikosrekisteriä. Fyysinen ja henkisesti pysty tekemään tehtäviä komitean jäsenen. Ei
seksuaalista vammaisuus (Lastenahdistelija, samaa sukupuolta tai sekoittaa sukupuolten) .

Huomautus ! Seksuaalinen vammaisuus on uhka lapsille.

7_7 sääntö (Sama esitys HE & SHE) koskee kaikkia UCG valiokuntiin. Hallitukset
koostuvat 1 (Epätäydellinen) 14 (saattaa loppuun) . Epätäydellinen komitea voi olla
mikä tahansa yhdistelmä HE & SHE mutta enintään 7 HE tai 7 SHE. Esimerkiksi. 8 HE
& 6 hän on väärässä voi olla enintään 7 HE. Täydellinen Valiokunta koostuu 7HE &
7SHE. Täydellinen komitea on tavoite. 1 valittiin täytyy tehdä kaikki tehtävät. 14
valittiin voivat jakaa työtaakkaa tasaisesti.

Ku Klux Klan tehtävät:
Järjestää: kerääminen paikka (Sali, turvallisuus) , Kuljetus sairaiden, vammaisten,
vanhusten ...

Tiedottakaa: keräys (Milloin, missä ja ohjeet) , Media-releases & sanomaa,
1 JUMALA 1 USKO 1Church Universe Custodian Guardians
Ohjelmoida: Tervetuloa, ääriviivat, eritellä, Rukoukset, lukemat, keskustelu ja varainhankinnassa. Varmistetaan
pääkieli, paikallisen murteen & Perinteet ovat
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hyväksyttävä ...

Hold: Sotku, vaalit, induktio vasta-ke ja vastasyntyneiden. Surra jotka on elämä
päättyi.
Ateriapalvelu: istuimet, juomat (alkoholiton) , Ruoka, musiikki, tanssi, viihde, ja
siivota ...
komitea: Tapaaminen. Suojele epäoikeudenmukaisesti kimppuun, heikko, tarvitsevia ja epäedullisessa
asemassa.

Up-keep: Shun-listoja ja kampanjoita, valmistaa opetusmateriaalia kouluille, perustaa ei-voittoa
tavoittelemattomia organisaatioita ( cron) ...

Olla yhteydessä: Kanssa Shire neuvosto. Custodian Guardian asettumalla ehdokkaaksi
kaupallisille, poliittisten, sosiaalisten, ... komiteat, kantoja, ...

Klan tuella Supporters imeä kaikki paikalliset ympäristö-, voittoa, väkivallaton ja sosiaalisen
oikeudenmukaisuuden syyt ja käyttää niitä. The Gathering on avoinna joka 'Fun päivän' 1
tunti auringonnousun jälkeen 1 tunti ennen auringonlaskua. Kokoontuminen osallistuu
N-At-m (New age aika hallinta) Funday teemat (Juhlia, muistomerkit, Shames) . Kokoontumiset
tukevat paikallisia ruokia, kulttuuria, murre, perinteitä.

Meeting Etiketti
Kannattajat käydä Gathering & kannustaa muita käydä Gathering.
He rukoilevat ja ylistys, seurustella, keskustella, chat, syödä (Ei roskaruokaa) Ja juoma
(alkoholittomat), laulaa ja tanssia, nauraa, leikkiä ja yhdenmukaistaa ... Se on sinun Gathering nauttia
ja tehdä työtä!

Aktiivinen osallistuminen johtaa kokemuksia. Kokemukset ovat tärkeitä; haluamme
jakaa ne muiden kanssa. Haluamme keskustella kokemuksia muiden kanssa. Tämä
lisää suhdettamme toiset. Lisääntynyt hyvät suhteet kääntää onnellisuutta.
Jotta kokemus työstä on oltava erilaisia. Kohdeaiheet voi kattaa kerääminen,
laki-antaja Manifest, Shun-listaa, tieto, nykyinen-uutiset, harrastukset,
kiinnostuksen, paikallisia ja lääninhallitus. Älä ujostele!
Keskustelu-Etiketti: Kuunnella tarkasti keskeyttämättä kaiuttimesta. Vastaa
Intohimoisen ilman vastenmielinen, töykeä tai aggressiivisia.
Ihmissuhteiden luottaa intohimo, kompromissi ja suvaitsevaisuutta. Diffundoitua
tilanne; sopia eri mieltä.
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Ollenkaan Kokoontumiset, kannattajia, vierailijat, vanhimmat ja jäsenet käsitellään
valvojana-valvojana (1st nimi) kaikki ovat samanarvoisia. Elders

& Jäsenet ovat johtajia arvonimiä. Nämä nimikkeet käytetään vain ulkopuolella
Gathering julkisesti tai komiteoissa.

1G OD rakastaa G atherings
Klo Klan n 2 ND Meet Custodian-Zenturion (1HE & 1SHE) valitaan. Heidän
Totuus-tilinpäätös tehdään ja jäsenyys 1Church, Universe Säilytysyhteisö Guardians on
lähetetty. Uusi Gathering on listattu verkkosivuilla.

keräys voivat nyt käyttää kaiken saatavilla. The Gathering voi myös kerätä varoja (ei
luottoa) 90% oleskelun kanssa kerääminen 10% välitetään maailmankaikkeuteen
säilytysyhteisön Guardians antoa.

Custodian-Zenturion ovat valitut johtajat edustavat Gathering paikallisyhteisön ja
paikallishallinto. Nämä johtajat ovat intohimoisesti 1 JUMALA & 1 USKOA. Ne johtavat
by peloton eettiset ja ammatilliset esimerkiksi nöyriä, päättäväisyyttä, kurinalaisuutta ja
pysyvyys. Sen tärkeänä tehtävänä on kommunikoida ja edistää yhteistä ymmärrystä
UCG tarkoitusta kehittämällä ja täytäntöön tehokkaita strategioita (Klan) liikuttamiseksi
Gathering suuntaan niiden yhteisen näkemyksen. Tavoitteesi aika-linja on asetettu. Ne
ovat sitoutuneet tavoitteen vuoksi UCG leviämisestä

1GOD' uusin Message, The ' Laki-antaja Manifest '. sen soveltaminen ja sen suojeluun.

Yksittäisten jäsenten Universumin Custodian Guardians, ei voi hyväksyä
kunniatohtorin palkinnoilla tai nimikkeitä. Niitä ei voi valita tai nimittää
kaikentyyppisiin hallituksen. Jos kysyi he voivat antaa unrewarded neuvoja. Jos ne
tulevat osaksi hallituksen he menettävät jäsenyys UCG ja voi koskaan saada sitä
takaisin.
Huomautus ! Tämä ei koske Vanhimpien tai kannattajia. He voivat hyväksyä kunniatohtorin
palkinnoilla tai nimikkeitä. Ne voidaan valita tai nimittää kaikentyyppisiin hallituksen tai
komitean.

vaaleilla valittu
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totuus Statement
Voi Magnificent hyviltä 1 & vain 1GOD . Joka on sekä HE & SHE. Luoja kauneimmista
Universe. Witness:
Kaikkein nöyrä uskollinen omaisuudenhoitajaltaan-huoltaja (1st nimi) . Valittiin
Custodian-Zenturion jonka vanhimmat (nimi) Kerääminen.
Totuudenmukaisesti tila:

Että minä avustaa 1GOD, kannattajista 1FAITH maailmankaikkeus säilytysyhteisöltä
Suojelijat ja paikallisen yhteisön.

Että en ole tai kannustaa joku tappaa, raiskausten, kidutuksen tai lapsi- kiusata, eikä
suojattu joku teki. Eheyden suojaamiseen 1GOD'S uusin viesti laki-antaja Manifest.

Hoitajaksi Zenturion 7 käyttäytyminen ovat minun opas:
Maksa takaisin väkivaltaan violenc
Tarkkailla niin että tulevat tietoisiksi epäsosiaalisen ja anti-elinympäristö käyttäytymistä Protest
epäoikeudenmukaisuutta, amorality, ja ympäristöystävällisyys ovat ilkivallan konfliktien ratkaisemiseksi
arvioinnin kautta, kuuntelemalla ja keskustelua seurustella paneutua kaikkiin eri ryhmiin
yhteisössämme

Puhua, mikä on oikein
Puolustavat epäoikeudenmukaisesti kimppuun, heikommassa asemassa olevat, heikko ja köyhää
kunniaksi 1GOD & ihmiskunnan hyväksi

Voi 1GOD olla minun todistaja & Judge

Dishonoring A 'Totuuden Statement' johtaa peruuttamiseen jäsenyyden
Kieltäminen kaikilta kokoontumisia. Shunning kannattajien. Jos dishonoring oli luonteeltaan
rikosoikeudellisia syyttäjälaitoksen ilmoitetaan.

Huomautus ! Yksittäisten jäsenten Universumin Custodian Guardians, ei voi hyväksyä
kunniatohtorin palkinnoilla tai nimikkeitä. Niitä ei voi valita tai nimittää kaikentyyppisiin
hallituksen. Jos kysyi he voivat antaa unrewarded neuvoja. Jos ne tulevat osaksi
hallituksen he menettävät jäsenyys UCG ja voi koskaan saada sitä takaisin.
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Jäsenyys hakemus
1 GOD viimeisin viesti laki-antaja Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Universe Custodian Guardians

Tämä Jäsenanomus käytetään
ilmoittamaan UCG ja saada rekisteröity
kokoontuminen
1GOD 1FAITH 1Church
Universe Custodian Guardians
Se tekee myös eritelty Custodian
Zenturions jäsenet Universumin
Custodian Guardians.
Tiloihin kirjoittaa ensimmäisen nimet " vanhimman
valinneen säilytysyhteisön-Zenturions ja
kuuli " Totuus Statement'.

1 st nimi ( HÄN) C. Zenturion: 1 st nimi ( HÄN) C.
Zenturion:
Olemme edellä mainittu Vanhimmat & Säilytysyhteisö-Zenturion noudattavansa Jäsenyys
Säännöt: Voi 1GOD meidän Witness & Judge

Treffi:

CG Kalender N-At-m

Jäsenyys voidaan peruuttaa, jos rikkoo Laki-antaja Manifest. Sääntöjen
rikkominen olisi tutkittava ja käsiteltävä.

1GOD on meidän usko!

1FAITH on moraalinen vahvuus!
Lain-antaja Manifest on oppaamme!
Universe Custodian Guardians ovat kirkkomme!
End.
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