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Familia
Zuhaitza
Pertsona orok merezi du familiako kide izatea.

• Jendea Legea ematen duen manifestua
Custodian Guardianentzat 7 pertsona mota daude: Sinesgabea >
Aldekoak > Zaharrak > C-Zenturion > C-Praytorian > CG ikastuna
Aldarrikatzailea > CG aldarrikatzailea

Sinestezina> Zaindariaren zaindaria (CG) ahalegindu galdutako pertsona horiek
besarkatzera bultzatzen 1 JAINKOA 1 FEDE 1 Elizaren Unibertsoaren Zaindarien
Zaindariak. CG-k 'Challenge Prayer!

1 JAINKOA ZURE berri izateko zain dago! ÿÿ

ÿÿ ÿ

Erronka Otoitza
Maitea 1 JAINKOA, Unibertso ederrenaren sortzailea Zure zaindari
leial xumeena (1 st izena) Laguntza eskatzen du sinesgabe ezjakina
bihurtzeko Laguntza sinesgabeari lortzen 1 FEDE
Eskerrik asko erronka gehiago izaten ahalegintzen naizen erronka batean
parte hartu izanagatik
Gloriarako 1 JAINKOA Gizateriaren Ongia
Otoitz hau fededun ezjakin baten aurrean jartzen denean erabiltzen da!

Custodian Guardian-ek sinesgaitza gonbidatzen du elkarretaratzera!
Gonbidatuei eskaintza hauek egiten zaizkie:

Bihur zaitez 'Laguntzailea' eta hasi Topaketa bat.

Edo Bihur zaitez 'Boluntarioa' eta zabaldu gure Mezua.

Edo Egin dohaintza.
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662 Posta Kutxa Endeavour Hills 3802 Vic Australia

Westpac ( Australia) Acc. ez. 033-186 282018
Funtsak gure "Ikuspegia" eta "Misioa" aldarrikatu eta gauzatzeko erabiltzen dira.

Edo Itxaron, gaizkia, etekinak, kutsadura suntsitzen zaituzte eta zu eta jendea suntsitzen
gertu daude.

1000 urte amaitzen ari dira!

IZAN ONA Zigortu (kaiola) Gaitza!
Aldekoak > Bisitariak: Hilabeteko 3. Topaketak Laguntzailea izateko konpromisoa hartzen duten
bisitariei harrera egiten die. Laguntzaileak tutore zaindari gisa zuzentzen dira (1. izena) . Orain
hautagai eta botoa eman dezakete.
Aldekoak > Zaindariaren zaindaria (CG) . CG-k batzorde bat hautatzen du

(Klan) 14 adineko (7 HE, 7 SHE) gehienez Gathering exekutatzeko.
CG-ak (bertaratu) berriz hautatu (2. Asteko Fun Eguneko Merkurioko hilabetean bertako topagunean) isilpeko
bozketan gutxienez 1 adineko (1 urtez) gehienez 14 Adineko (7_7 araua aplikatzen da) . Elkarretaratze berri
batek hurrengo agintaldirako hauteskundeetara arte zerbitzatuko duten edozein Fun Day aukeratu ahal
izango ditu adinekoak. OHAR ! Aurkezten den edozein CGk izendatu dezake ...

CG bilatu, ondoren eskuratu eta aplikatu ezagutzak, "Ikasi eta irakatsi" bidez. Kontzepziotik errausketara. UCG
webgunean nabigatzen dute azken informazioa lortzeko eta beste batzuk horretara animatzen dituzte.
Komunitateko "Doako Hezkuntza" onartzen dute eta hezkuntza elitistaren aurka daude. Bizitzako
esperientziak ezagutzaren jarraitutasunaren bidez transmititzen dituzte.

CG bozkatu gobernuko hauteskunde guztietan. "Klan" onartutako hautagaiak onartzen dituzte. Tokiko
komunitatean laguntzen dute eta aktiboki parte hartzen dute. Erakundeekin bat egiten dute (Merkataritza,
Komunitatea, Hezkuntza, Aisia, Merkataritza, Politikoa, Profesionala, ..) izendatu eskuragarri dauden
batzorde guztietarako. Beraz, beren funtzionamenduan eragina izan dezakete, "Legea ematen duen
manifestuarekin" bat etor daitezen.

CG lagundu komunitatearen kudeaketa, jabetzakoa eta irabazi-asmorik gabekoa ezartzen (CROn)

erakundeak. Erabili, exekutatu eta ezagutzera ematen dituzte.
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For CG du Bilgunea elkarketa erlijiosoa izateaz gain sozializatzea ere bada: Otoitz egin, eztabaidatu,
berriketan aritu, barre egin, dantzatu, jolastu, jan, edan (alkoholik gabea) , abestu, harmonizatu. Parte-hartze
aktiboak esperientzia izatea dakar.

(ikus Elkarretaratzea, Eliza 1) (ikus Klan, 7 tribu) (ikus Hasi, 1 FEDE)
S

Aldekoak sustraiak dira, horietatik UCG zuhaitz genealogikoa hazten da.

Aldekoak aukeratu 14 Zaharrak ( 7 HE 7 SHE)
Zaharrak forma Klan

Klan aukeratu 2 (1 HE 1 SHE) Custodian Zenturion Custodian Zenturion bihurtu UCG
Custodian Zenturion-eko kideak aukeratu 14 Zaintzailea Praytorian ( 7 HE 7 SHE)

Zaintzailea Praytorian forma Orackle Orackle aukeratu 1 ikastuna CG
aldarrikatzailea ( BERA edo BERA)
ikaslea CG Proclaimer aukeratu 1 CG aldarrikatzailea ( BERA edo BERA)
CG aldarrikatzailea Guardian da Legea ematen duen manifestua !

Zenturion zaintzailea
Merkurioko 4. asteko Fun Day egunean 3 urtean behin. Klanek 1ean aukeratzen dute st 2. bozketa
sekretua igaro ondoren Custodian Zenturion (1 HE, 1 SHE

) . Boto gehien duen pertsona hautatzen da. C. Zenturion hautetsiak Egiaren
Adierazpena egin behar du. Orduan kide bihurtzen da * UCG1.
2. bilera berri batean Klan C. Zenturion hautetsia ezagutuko da, hurrengo hauteskundeetara arte

* ikusi Klan, 7 tribu

zerbitzatuko dena.

Hautetsia

C-Zenturion a hartu du Egia-Adierazpena

Egiaren adierazpena
Oh bikaina guztiak indartsuak 1 & bakarrik 1JAINKOA . Nor da BERA ETA BERA? Unibertso
ederrenaren sortzailea. Lekukoa:

Zure zaindari-zaindari leial xumeena (1. izena) . Zaindari Zienturion hautatua (izena) Bilgunea.

Egiaz esan:
Lagunduko dudala 1JAINKOA, 1FAITH, Universe Custodian Guardians eta tokiko
komunitatearen aldekoak.
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Ez nuela inor animatu edo inor animatu hiltzera, bortxatzera, torturatzera edo haurra erasotzera, ezta
babesten zuen inor ere.

Babestu osotasuna 1JAINKOA azken mezua Law Giver Manifest.
Custodian Zenturion bezala 7 jokabide dira nire gida:
Ez itzultzea indarkeria indarkeriarekin *

Behatu sozialaren eta habitataren aurkako jokabideen berri izateko, protestatu
bidegabekeria, amoraltasuna eta ingurumen-bandalismoa Gatazkak ebaluatu, entzun eta
eztabaidatuz ebaztea.

Sozializatu, gure komunitateko talde desberdinak ezagutzea
Hitz egin zuzena denaren alde

Defendatu bidegabe erasotutakoen, desabantailen, ahulen eta behartsuen alde 1JAINKOA
& Gizateriaren Ongia
Maiatzaren 1 Jainkoa nire lekuko eta epailea izan dadila

*

Pertsuasioak huts egiten badu. Armarik gabeko autodefentsa onartzen da.

"Egiaren Adierazpena" desohoratzeak bazkidetza bertan behera uztea dakar

Bilera guztietako debekua. Laguntzaileek saihestea. Desohoreek delitu izaera izanez
gero Fiskaltzaren berri emango da.
Zenturion Custodian bizi da hautatua eta Unibertsoko Custodian Guardians-eko kide
bihurtu ondoren, 7 Jokabideak.
C. Zenturion tokiko gobernuari, elkarretaratzea ordezkatzen duten hautetsiak dira (Shire)
. Orackle Probintzialarekin ere harremanak dituzte. Buruzagi hauek sutsuak dira 1
JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza. 1 Elizaren hedapenaren azpiko helburuarekin
konprometituta daude 1 JAINKOA Azken mezua (Legea ematen duen agiria) haren
aplikazioa eta babesa. Beldurrik gabeko adibide etikoa, profesionala, eramaten dute,
determinazioa, diziplina, apaltasuna eta iraunkortasuna erakusten dituzte.

Funtsezko zeregina komunikatzea eta ezagutza partekatua sustatzea da

UCG xedea, elkarretaratzea beren ikuspegi partekatuaren norabidean mugitzeko
estrategia indartsuak garatuz eta garatuz. Helburuak
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denbora-lerroarekin ezartzen da. 1 JAINKOA Azken mezua (Legea ematen duen agiria)

doako Hezkuntzaren bidez hedatzen da, 1 gobernuko ikastetxeen bidez st

Ikasi eta gero Irakatsi eta bildu.
C. Zenturionen 3 urteko agintaldian beharrezkoa izan daiteke Oracklein "Custodian Praytorian"
hautatzea 1 st igaro ondorengo bozketa sekretua (7_7 araua aplikatzen da) . C. Zenturion batek
bozkatu behar du. 2 C. Zenturionek Orackleko C. Prayerians-ekin harremanetan jarraitzen dute.

C. Praytorianposizio berri batekin C. Zenturion-ek beste C. Zenturion bat izendatu edo
izendatu dezake edo botoa eman. C. Praytorian berriz hautatuko balitz, C. Zenturionek
aurkaria sortzen duen posizio berriarekin bozkatu edo egin dezake. Bilgune bateko 2 C.
Zenturions 1 C. Praytorian bihur daiteke.

Zaintzailea Praytorian (CP) beren Probintziako C. Zenturions-ek aukeratzen du. C.Praytorian
7 HE, 7 SHE (14) 4 urteko Asteko Fun Day egunean 7 urteko agintaldirako hautatuak
izaten dira Probintziako C. Zenturion 1 st igaro ondorengo bozketa sekretua. 14 CPek
Orackle batzordea osatzen dute. Oratorioan deliberatzen du.

Ordezkari Praytorian bat ordezkatu beharko balitz. Ordezko bat aukeratuko da gainerako 7
urteko agintaldia betetzeko.

CP dira ordezkari hautatuak 1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren Zaintzaile
Probintzialaren eta Foru Gobernuaren zaindariak. Lider horiek sutsuak dira, UCG-ren
hedapenaren azpiko helburuarekin konprometituta 1 JAINKOA Azken mezua (Legea
ematen duen agiria) haren aplikazioa eta babesa.
Beldurrik gabeko adibide etiko eta profesionalek ematen dute diziplina, determinazioa,
apaltasuna eta iraunkortasuna.

Funtsezko zeregina komunikatzea eta ezagutza partekatua sustatzea da
UCG xedea. 1 Eliza eta Probintzia beren ikuspegi partekatuaren norabidean mugitzeko
estrategia indartsuak garatuz. Denbora lerroa duten helburuak finkatuta daude. 1
JAINKOA Azken mezua (Legea ematen duen agiria) ikastetxe publikoen bidez eta Foru
Aldundiaren lobbying bidez hedatzen da.

C. Praytorian bakoitza C. Zenturion 7 portaeretatik bizi da. CP-k C. Zenturion-ekin eta haien
jatorrizko Gathering-ekin harremanetan jarraitzen dute.
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BERA C. Praytorianek interesaren arabera adierazten dute 1 JAINKOAREN Diseinua:

BERA da Ama, zaintzailea, etxekoandrea.
BERA C. Praytorian-ek HEren interesa adierazten du 1 JAINKOAREN Diseinua:

BERA da Aita, Hornitzailea, Babeslea.
C. Praytorianek Foru Komunitateak eta Foru Gobernuak bizitzera animatzen ditu 1 JAINKOA 's: Diseinua
~ Arraza-osotasuna ~ Legea ematen duena Manifestua ~ indarkeriarik eza ~ irabazi asmorik
gabea ~ 7 tribu ~ Gizateriaren Destiny (espazio esplorazioa eta espazio kolonizazioa) .

C. Praytorian sustatu: Ren irudikapen berdina BERA eta BERA batzordean ~ Tirania
Hereditario eta Politikoa amaituz ~ ordezkatu kapitalismoa eta komunismoa ' CROn 'eta' wmw ' ~
ordeztu paganoen egutegia CG New-Age-ren denbora-kudeaketarekin ~ ordezkatu: bidegabekeria
Egia aurkitzearekin, epaimahairik gabe, derrigorrezko zigorra eta errehabilitazioa

~ simaurra, egurra, ikatza, gasa, petrolioa eta uranioa erretzeko metodoak erabiliz
sukaldatzeko, berotzeko eta elektrizitatea egiteko ~ indarkeria pertsonekin,
animaliekin eta ingurunearekin "Harmonian" bizitzearekin ~ patua: espazio
esplorazioa, espazio kolonizazioa.
C. Praytorian-ek C. Zenturion-ekin eta beraiek sortu zuten Gathering-ekin harremanetan jarraitzen dute. 'Shire
Day' guztietan (N-At-m) elkarretaratze hau bisitatzen dute.

Orackle
' UCG ' "Probintzia" bakoitzeko batzordea "deitzen da Orackle '. 14 C-ko Orackle hau
Praytorians hau urtero hautatzen da (Marte 4 astea)
egilea: 'C. Zenturions 'erabiliz 7_7 Arau (7 HE eta 7 SHE) . CP mugagabea izan daiteke
hautatuta. CP bat ordezkatu behar da. Ordezko bat hautatuko da hurrengo hauteskundeetara
arte.

Haien 7 'dira Orackle ', 1 probintzia bakoitzean. Orackle bakoitzak bere bilgunea du
'Oratoria'. Orackle 3 Ganberatan biltzen da, "SHE-Boudoir", HE-Retreat "eta" FEDEASantutegia '.
7 BERA C. Praytorians Heptagon mahai baten inguruan elkartzen dira ' She-

Boudoir '. 7 HE C. Praytorians Heptagon mahai baten inguruan elkartzen dira "He-Retreat" -en. 7 He
CP eta 7 She CP elkarretaratze bateratua Heptagon mahai baten inguruan egiten da (1 HE, 1 SHE
alde bakoitzean) 'FAITH-Sanctum'-en.

Ohar! 'Custodian Guardian Proclaimer' ez da Orackleko bileretara joaten. 2 (BERA
ETA BERA) 'Apprentice CG Proclaimer'
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(ACGP) Orackle eta Custodian Guardian Proclaimer-en arteko harremana (CGP)
.
Orackle urtean 14 aldiz biltzen da (Hilean 1) , 15 aldiz Quattro Urte batean. Pazkoan 1
urteko plana formulatzen da, Quattro Pazkoan 4 urteko plana.

Orackle-k 7 ardura 7 artean banatzen ditu 1He, 1HE taldeak.
Erantzukizuna: Administrazioa ~ Probintzia gobernantza ~ Gurtza ~ Elkarretaratzeekin lotura ~
Bideratzea ~ Espazio esplorazioa, kolonizazioa ~ ACGP (BERA, BERA) CG Proclaimer-ekin
harremanetan jarri.
Orackle betebeharrak: Ezarri 'Legea ematen duen manifestua' eta misioa ~ Aukeratu 'Apprentice
Guardian Proclaimer' (1 HE 1 SHE) "Custodian Guardian Proclaimer" -ekin harremanetan jartzen
dena

Ezarri Zenturions eta Praytorians hauteskunde-urtea ~ Lotu Zenturions-en bidez
'Gatherings-ekin' (Bilera desberdinetara joan) ~
Mantendu zerrendak: 'Gatherings', 'Shuns', 'CROn' .. ~ Eutsi
'Kanpainak', eduki urteko 'Nahaspila' ~

Lagundu "Space Colonization" aktiboki ~ Ezarri eta
exekutatu "Multimedia guztiak" ~

Eutsi ustelkeriari, bidegabekeriari, inmoralitateari eta indarkeriari ~ Babestu
Ingurumena "Kutsatzen duten" txostena, kobratuko dute ~
Enpresa pribatua, globalizazioa, kontsumismoa, kreditua ezabatzea ~ Elitismoa ezabatu,
irabazi gabeko onurak eta aberastasuna apartheid ~

Zigortu gaitza nonahi, etengabe ~ Lotu foru
gobernuarekin ...
Ohar! The Orackle ezin du inolako ekintzarik burutu Legea ematen duen
manifestua .
Kanpainak ezartzeko erabiltzen dira 1 JAINKOA s azken mezua! UCG
kanpainek Law Giver Manifest gidaliburu gisa erabiltzen dute
ingurumen, moral eta gizarte justizia gaiak ateratzeko. Aukeratutako
gaia lantzen den indar, ausardia, determinazio eta iraunkortasun
guztiarekin jarraitzen da.

Unibertsoaren Zaindarien Zaindarien Kanpainak behar den aldaketa soziala lortzeko
demokratikoki koordinatutako ekimena da. Jendea mobilizatzeko ahalegina da indarkeriarik
gabeko norabide aldaketa lortzeko.
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Saihestuz Custodian Guardian jarduera eta betebeharra da. Shunlistek gizakiari, moralari,
komunitateari edo ingurumenari mehatxu bat egiten zaienean zer egin behar duten zehazten dute. Saihestea
arazo morala ez ezik betebehar zibila ere bada!

Saihesteak laguntzarik ez izateak saihestu, baztertu eta aurka egitea esan nahi du

(indarkeriarik gabea) . Animatu senideak eta lagunak horretara. Shunning talde,
pertsona eta erakundeei aplikatzen zaie. Ez dakar haiekin sozializatzea, ikastea,
negoziatzea edo lan egitea.

Egin zure betebehar morala eta zibila: IZU !!!
Orackle bakoitzak 2 hautatzen ditu CG Praytorians ikastuna ( 1HE, 1SHE) .
ACGP berriak urtebetez hautatzen dira. Berriro hautatzen badira Life kide bihurtu.

Biak (BERA, BERA) ACGP-k bere administrazioaren mediacenterra
aldarrikatzen du. 'Law Giver Manifest' aldarrikatzen dute, argitaratu:
'Gurtza (CG otoitz gida) , CG Hiztegia, CG Lexica, beste gida batzuk ...
'Orackle' komunikabideak argitaratzen dituzte. Probintziako berri eta
informazio mediacenter bat zuzentzen dute.

Komunikabide guztiak Unibertsoko Custodian
Guardians administrazioaren funtsezko zati integratua
dira. Laguntzaileak, kideak eta publikoa informatuta
mantentzen ditu. "CG ALL Media" -k 3 atal ditu: Informazioa,
Ezagutza Aisia. Doako hezkuntza publikoa,
ikasketetarako laguntzak, aztergaiak eta azterketa
proiektuak hornitzen ditu. Azterketen mehatxuez
ohartarazten du. Komunikabide guztiek 7 probintziako
buru dituzte.

1 JAINKOA Unibertso fisikoa sortu zuen (Korritu 1 Sinesmen 2) . 1JAINKOA nahi du gizakiak
biderkatu, espazioa kolonizatu eta Unibertso fisikoaren zaindari bihurtzea. Unibertsoaren
Zaindarien Tutoreek orientazioa ematen dute
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eta espazioa esploratzeko legea, espazioaren kolonizazioa. Probintzia bat Orackle kolonizatzen
hasten denean 1 HE, 1 She Custodian Guardian batera bidaltzen du orientazio espiritualera.

Custodian Guardian aldarrikatzaile berria denean (CGP) beharrezkoa da. Orackleko 7 hautetsien HE,
SHE ACGP 1 batean st ondorengo bozketa sekretua igarota 'CGP' berri bat (BERA edo BERA) . Hautatutako
Custodian Guardian aldarrikatzailea bizitza osoko kide bihurtzen da 1 JAINKO 1 FEDE 1 Eliz
Unibertsoko Custodian Guardians. Adimen aldetik ez egokia den "CGP" bat ordezkatzen da.

CGPk aldarrikatu eta zaindu egiten du ' Legea ematen duen manifestua ' 1 JAINKOAREN

azken mezua aurreko guztiak ordezkatuz. 7 Orackle-rekin harremanetan jartzen da ACGP
bidez. CGPk ACGP bat bazter dezake. Dagokion Orackle-k beste ACGP bat aukeratu behar
du. CGP ez da Orackle-ra joaten.

Kide izatea
3 kide mota daude:
Gizabanakoen elkargune bateko kide izatea.
Elkarretaratzea UCGrekin
Unibertsoaren Custodian Guardians-eko kide izatea (...)

Gizabanakoen elkargune bateko kide izatea (...)
Elkarretaratze bat bisitatzen duen pertsona bat laguntzaile potentziala da. Elkarretaratzera
joaten eta parte hartzen duen laguntzailea batzar horretako kide dela aitortzen da. Aldekoak
dira (...) "Custodian Guardian" bezala zuzendua (1 st izena) .

Gathering-eko kide izatea U. (...) CG
Jarraitzaileek Batzorde bat aukeratzen dute (7_7 araua) Klan izenez ezagutzen diren zaharrenak.

Klan-ek 2 adineko hautatzen ditu (1 HE, 1 SHE) Bilera Unibertsoaren Zaindariarekin
ordezkatzen duten Zenturion Zaindari bihurtzeko
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Zaindariak. Klan batek bere kideen eskaera UCGra bidaltzen du
UCG-k ongi etorria Zenturion Custodian-i eta elkarretaratzea bere erregistroan gehitzen
du. (...) Elkarretaratzeak webgunean dagoen guztia erabil dezake:
www.universecustodianguardians.org. Bilduk ere funtsak bil ditzake (krediturik gabe) %
90a Gathering-ekin geratzen da% 10 Unibertzera bideratzen da (...) Custodian Guardians
administrazioa.
(...) Kidea ezezta daiteke, Legea ematen duen agiria urratzen bada. Edozein
arau-hauste ikertu eta bideratuko litzateke.

Gizabanakoen UCGko kide izatea
Pertsona batek Elkarretaratze baten "Laguntzailea" bihurtu behar du. Laguntzaile batek "Klan"
taldeko "Zaharrena" hautatua izateko izendatzen du (edo izendatzen da) * Elkarretaratze
batzordea. Aukeratutako adinekoek "Custodian Zenturion" izendatu ahal izango dute. Hautatutako
CZk Klanen testigantzaren 'Egiaren adierazpena egiten du. Klanek aurrera egiten du (...) kideen
eskaera UCG Erregistroan.

* ikusi Klan, 7 tribu
Kideek "Custodian Praytorian" hautatzeko eta Orackle-ra sartzeko hautagaiak aurkez
ditzakete (UCG batzordea) . Irekitze bat dagoenean Orackle-k 'Apprentice Custodian
Guardian Proclaimer' hautatzen du, gaur egun bizitzako kide dena. Irekitze bat dagoenean
Orackle 7 hautatzen duten guztiak (BERA edo BERA) Ikasleen 'CG Proclaimer' bilakatzeko.

'Ohar ! UCGko kideek ezin dituzte ohorezko sariak, sariak edo tituluak onartu. Ezin
dira aukeratu edo izendatu inongo Gobernu motetarako. Eskatuz gero saritu gabeko
aholkuak eman ditzakete. Gobernuko kide bihurtzen badira, kide izatea galtzen dute
UCG eta ezin du inoiz berreskuratu.

UCG Batzordearen oinarriak.
Jende talde bat elkartzen denean lidergoa bilatzen dute. Lidergo bakarra tirania da.
Batzordearen gidaritza zuzena da. Batzordearen gidaritza Unibertsoko Custodian
Guardians-ek babesten du.
7_7 arau bat aplikatzen zaie 'Klan', 'Oracke' batzordeko hauteskundeei Universe Custodian
Guardian. Hauteskunde guztiak isilpeko bozketaren bidez egiten dira. Boto gehien duen pertsona
hautatzen da. Ondoren, bigarren goi mailako pertsona ... batzordea hautatu arte.

Osatu gabeko batzordeak gutxienez 1 edo gehiago izan ditzake
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7 HE eta 7 SHEko batzorde osoa bihurtu arte (14) . Batzorde osatugabea HE, SHE
edozein konbinazio izan daiteke, baina gehienez 7 HE edo 7 SHE baino gehiago. Adib. 8
HE, 6 SHE oker dago 7 HE baino gehiago ezin dira egon. Batzordekideren bat ordezkatu
behar bada. Beste pertsona bat aukeratu behar da gainerako agintaldia betetzeko.

Batzorde osoa osatzea komeni da. Hautetsi batek 14 betebehar guztiak bete behar ditu.
14 hautetsik lan karga berdintasunez banatzen dute.

1 Eliza administratzailea 1FEDE eta 1 JAINKOAREN azken mezua: ' Legea ematen duen
manifestua '! Elizak 1 Orackle hautetsi independente ditu.
1 probintzia bakoitzean.

Amaiera
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