1FAITH Law-Devējs manifests
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1God 1FAITH 1CHURCH Universe Turētājbankas Guardians

The Gathering ir reliģiska sociāla satiekas, lai līdzīgi domājošiem cilvēkiem.

Atbalstītāji atrast 7 cilvēkus vai vairāk, iegūt kopā, ka ir ' Gathering ". A 1. Gathering
var saukt mājās. Alternatīvas ir SMEC, PHeC vai skolai. Uz tikšanos ar ievēl
Vecajiem, kas veido kādu komiteju, sauktu par "Klan". Pie 1. Gathering visi klāt nolemj
rīkot vākšana katru Fun dienu. Par nosaukumu Gathering un kad rīkot nākamo
komitejas tikšanos.

Atbalstītāji (apmeklējot) Ievēlēt slepenā-balsošanu 1 Elder (Minimālais) līdz maksimāli
7 HE & 7 SHE (7_7 noteikums) kopā 14 Vecajo. Jebkura Supporter klāt var izvirzīt, ja
vien tie atbilst prasībām. Obligātās prasības būt Elder: Vecums 28-70, būt vecāks, nav
sodāmība. Fiziskā un garīgi spējīgs veikt pienākumus Komitejas locekli. Nr seksuālo
invaliditātes (Child molester, pats dzimums vai dzimuma sajaukt) .

Piezīme ! Seksuālā invaliditāte ir drauds bērniem.

7_7 noteikums (Vienlīdzīgu pārstāvību augstākajā un viņa) attiecas uz visiem UCG
komitejām. Komitejas sastāv no 1 (Nepilnīgs) līdz 14 (Pilnīgs) . Nepilnīga komiteja var
sastāvēt no jebkura HE & SHE kopā, bet ne vairāk kā 7 viņš vai 7 SHE. E g. 8 HE & 6
SHE ir nepareizi, ka var būt ne vairāk kā 7 HE. Pilnīgs komiteja sastāv no 7HE &
7SHE. Pilnīgs komiteja ir mērķis. 1 ievēlēts, ir jādara visus pienākumus. 14 ievēlēts
var dalīties darba slodzi vienmērīgi.

Klan pienākumi:
Organizēt: vākšana vieta (Zāle, drošība) , Transports par slimajiem, invalīdiem, veciem
cilvēkiem ...

reklamēt: vākšana (Kad, kur un norādes) , Mediju relīzes un vēstījumu,
1 GOD 1 FAITH 1Church Universe Turētājbanka Guardians
programma: Laipni lūdzam, kontūra, uzskaitīt pēc punktiem, Lūgšanas, lasījumi, diskusijas un līdzekļu
vākšana. Nodrošināt galveno valodu, vietējā dialektā un tradīcijas
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apmierināja ...

Hold: Mess, vēlēšanas, indukcija jaunlaulātajiem un jauna piedzimis. Sērojam tiem, kas ir dzīve
beidzās.

ēdināšana: sēdvietas, dzērieni (Bezalkoholisks) , Pārtikas, mūzika, dejas, izklaides, un
attīrīšanas ...

komiteja: Tikšanās. Aizsargāt negodīgi uzbruka, vāja, trūkumcietējiem un neizdevīgi.

Up-Keep: Shun-saraksti un kampaņas, sagatavot mācību materiālus skolām, noteikt
ne bezpeļņas organizācijas ( Cron) ...
Sazināsimies: Ar Shire padome. Turētājbanka Guardian kandidēt vēlēšanās uz
komerciāliem, politisko, sociālo, ... komitejās, pozīcijas, ...

Klan ar atbalstu Atbalstītājiem absorbē visas vietējās vides, bezpeļņas, nevardarbīgā
un sociālo taisnīgumu cēloņus un palaist tos. The Gathering ir atvērts katru "Fun-Day"
no 1 stundu pēc saullēkta līdz 1 stundu pirms saulrieta. Vākšana piedalās N-At-m (New-Age
laika vadība) Funday tēmas (Svinības, memoriāli, SHAMES) . Apkopotie atbalstīt vietējo
virtuvi, kultūru, dialektu, tradīcijas.

tikšanās Etiķete
Atbalstītāji apmeklēt vākšana un iedrošināt citus, lai apmeklētu vākšana.
Viņi lūdz un pielūdz, socializēties, diskutēt, tērzēšanu, ēst (Bez neveselīgas pārtikas) Un dzērieni
(bezalkoholiskie), dziedāt un dejot, smieties, spēlēt un saskaņo ... Tas ir jūsu vākšana baudīt un darīt to
darbu!

Aktīva līdzdalība izraisa pieredzi. Pieredze ir svarīgi; mēs vēlētos dalīties ar citiem. Mēs
vēlētos, lai apspriestu mūsu pieredzē ar citiem. Tas palielina mūsu attiecības ar citiem.
Palielinātas labas attiecības tulkot laimi.
Lai padarītu pieredzi darbā ir jābūt šķirnes. Temati var attiekties apkopošanas
aktivitātes, likums, Devējs Manifests, Shun-saraksti, zināšanas, strāvas ziņu,
hobijiem, interesēm, vietējās un provinces valdības. Nekautrējies!
Discussion-Etiquette: Klausieties cieši nepārtraucot skaļruni. Atbildēt kaislīgi bez
nepatīkams, rupjš vai agresīvs.
Cilvēku savstarpējās attiecības balstās uz kaislību, kompromisu un iecietību. Lai difūza
situāciju; vienoties nepiekrist.
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Pie visa pulcēšanās, atbalstītāji, apmeklētāji, Vecajiem un locekļi tiek uzrunāts par
turētājbankas-aizbildni (1 nosaukums) visi ir vienādi. Elders

& Locekļi ir līderi ar goda nosaukumiem. Šie nosaukumi tiek lietoti tikai ārpus Gathering
publiski vai komitejās.

1G OD mīl G atherings
Pēc Klan s 2 nd satiekas Turētājbanka-Zenturion (1HE & 1SHE) ir ievēlēts. Viņu patiesības
pārskati tiek veikti un dalību 1Church, Universe turētājbankas Aizbildņiem tiek publicēta. Jauna
Gathering tiek uzskaitīti tīmekļa vietnē.

vākšana tagad var izmantot visu pieejamo tīmekļa vietnē. Gathering var arī piesaistīt
līdzekļus (Bez kredīta) 90% uzturēšanās ar Gathering 10% tiek nosūtīti Universe
Turētājbankas aizbildņi administrāciju.

Turētājbanka-Zenturion ir ievēlētie vadītāji pārstāv vākšana vietējai sabiedrībai un
pašvaldībai. Šie vadītāji ir kaislīgi par 1 GOD & 1 FAITH. Viņi vada bezbailīgs ētikas un
profesionālās piemērs rāda pazemību, apņēmību, disciplīnas un noturību. Viņu
galvenais uzdevums ir komunicēt un veicinātu kopīgu izpratni par UCG nolūkam
izstrādājot un ieviešot jaudīgu stratēģijas (Ar Klan) lai pārvietojot vākšana virzienā to
kopīga redzējuma. Mērķi ar laika līniju ir iestatīts. Tie ir apņēmusies pamatmērķim no
UCG izplatīšanās

1GOD " s jaunāko ziņu, tad " Likums-Devējs manifests '. tās piemērošana un tās aizsardzību.

Individuālās locekļi Universe Turētājbankas aizbildņiem 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 tie zaudē savu dalību UCG un nekad nevar atgūt to.

Piezīme ! Tas neattiecas uz vecākajiem vai atbalstītājiem. Tās var pieņemt goda
apbalvojumi, balvas vai nosaukumi. Tie var tikt ievēlēts vai iecelts jebkura veida valdības
vai komitejā.

ievēlēts
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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.
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 violenc

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
Var 1GOD būs mans liecinieks un tiesnesis

Necienošus a "Patiesība priekšraksta" noved pie atcelšanu dalību
Banning no visiem saietiem. Shunning atbalstītāju. Ja necienošus bija krimināla rakstura
prokuratūra tiks paziņots.
Piezīme ! Individuālās locekļi Universe Turētājbankas aizbildņiem 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 tie zaudē savu dalību UCG un nekad nevar atgūt to.
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piederība iesniegums
1 DIEVA jaunāko ziņu likums, Devējs Manifests! 1GOD 1FAITH 1Church Universe Turētājbanka Guardians

Šis Dalība pieteikums tiek izmantots, lai
paziņotu UCG un saņemt reģistrēts kā
sakopot
1GOD 1FAITH 1Church
Universe Turētājbankas
Guardians
Tas arī padara apkopotas
Turētājbankas Zenturions
locekļus Visuma Turētājbankas
aizbildņu.
Telpā rakstīt pirmos nosaukumus ' Elders ' ka
ievēlēts Turētājbanka-Zenturions un
dzirdējuši par " Patiesība paziņojums. "

1 st vārds ( HE) C. Zenturion: 1 st vārds ( SHE)
C. Zenturion:
Mēs iepriekš nosaukto vecajiem un Turētājbankas-Zenturion ievēros dalības noteikumi:
Var 1GOD būt mūsu liecinieku un tiesnesis
Datums:

CG Kalender N-At-m

piederība var atsaukt, ja, pārkāpjot Likums-Devējs manifests. Jebkurš
pārkāpums tiks izmeklēti un risināt.

1GOD ir mūsu Ticiet!
1FAITH ir mūsu morālais spēks!
Likums-Devējs Acīmredzama ir mūsu ceļvedis!

Universe Turētājbanka Aizbildņiem ir mūsu baznīca!
Beigt.
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