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KLAN
7 tribu 1 JAINKOA jendea!

7 tribuek beren gidaritza espirituala lortzen dute, 'Gathering' batean eta Law Giver Manifest bat
irakurrita. Bilguneak behar espiritualak, sozialak eta komunitateko aktibismoa hartzen ditu. Bilgune
batek gobernua behar du, hautatutako batzordeak, KLANek.

A Klan 14 hautetsiko herri batzordea da (Zaharrak) . Biltzarreko hautetsiak bertaratzen
dituzten laguntzaileak 1 adineko sekretu-bozketan

(gutxienekoa) gehienez ere 7 HE eta 7 SHE (7_7 araua) guztira 14 Adineko. Adinekoak
urtero aukeratzen dira (Fun day, 2. astea, Merkurio *
hilabetea) . Gathering berri batek adinekoak aukeratzen ditu edozein egun dibertigarrirekin. Hurrengo agintaldiko
hauteskundeetara arte betetzen dute.

* NAtm

Bertaratutako edozein laguntzailek izendatu dezake derrigorrezko baldintzak betetzen badituzte. Adinekoa
izateko derrigorrezko betekizunak: 28 - 70 urte bitartekoa, guraso izatea, fisikoki eta mentalki
batzordeko kide baten betebeharrak betetzeko. Ezintasun sexualik ez (Haur abusatzailea, sexu
nahasia, genero bera) , ez aurrekari penalik, ez rabinarik, ez klero katolikorik, ez mojarik ez
monjorik.

E

Adinekoak denbora mugagabean hauta daitezke (adina arte

70) . Adineko batek ordezkatu behar duenean. Ordezko bat hautatuko da
hurrengo legealdiko hauteskundeetara arte. SHE Elder bat SHE batekin
ordezkatzen da. HE bat HE batekin.

2 Adin daudenean, 1 Zaintzaile Zenturion bihur daiteke (CZ) . Hala ere, beti egon behar da 1
Adineko. Adinekoek bakarrik izendatu eta hautatu dezakete isilpeko bozketan Custodian Zenturion.
HE eta SHEren eskuragarritasunak 1 HE eta SHE CZ hautatzea desiragarria bihurtzen du baina 1
Adineko bat egon behar da. CZ hautatuak Egiaren Adierazpena egin behar du. CZ hauteskundeak
egin ondoren Klan-ek bazkideen erregistroa bidaltzen du UCG1era. CZ tokiko gobernuarekin eta
Orackle-rekin ordezkatzen eta harremanetan jartzen da.

Klan betebeharrak, 1 Adinekoak eginbehar guztiak bete behar ditu, 14 zaharrek lan karga modu
uniformean parteka dezakete.

Antolatu: Bilgunea (aretoa, segurtasuna) , gaixoentzako, minusbaliatuentzako, adinekoentzako ...
garraioa.
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Publizitatea: Bilgunea (noiz, non, norabideak) , komunikabideen oharrak eta mezua, 1
JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren Zaindariak

Programa: Ongietorria, eskema, xehetasunak, otoitzak, irakurketak, eztabaida, diru bilketa. Ziurtatu
hizkuntza nagusia, bertako euskalkia eta tradizioak onartzen direla ...

Eutsi: Nahastea, hauteskundeak, ezkontza berriaren indukzioa, jaio berria. Deitoratu bizitza amaitu
dutenak.

1 st Hilabeteko bileran aurreko hilabetean "Ezkontza Santuaren Kontratua" sinatu zuten
bikoteak onartzen dira. Hilabeteko 2. Topaketak aurreko hilabeteko jaio berriari ongietorria
ematen dio. Hilabeteko 3. Topaketak Laguntzailea izateko konpromisoa hartzen duten
bisitariei harrera egiten die. Hilabeteko 4. topaketak aurreko hilean hildako aldekoei eta
kideei buruz hausnartzen du.

Ostalaritza: eserlekuak, edariak (alkoholik gabea) , janari (bertako sukaldaritza) , musika

, dantzan (tradizionala, gaur egungoa) , entretenimendua, garbiketa ...
f

edaria Klan g erabiliz aldekoek eramaten dute elkarretaratzera
uidelines.

Janaria a

Batzordea: Bilera. Bidegabeki erasotuak, ahulak, behartsuak eta kaltetuak
babestea. CZ txostena.
Gora mantendu: Ihes zerrendak, kanpainak (aktibismoa) , ikastetxeetarako hezkuntza materiala
prestatu, irabazi asmorik gabeko erakundeak sortu ( CROn) ...

Kontaktua mantendu: Shire Councilekin. Custodian Guardian komite komertzial, politiko,
sozial, ... batzorde, kargu, ... hauteskundeetarako hautagaia.

Aldekoen laguntzarekin Klanek ingurumeneko, irabazi asmorik gabeko, indarkeriarik gabeko eta justizia
sozialaren inguruko arrazoi guztiak xurgatu eta zuzentzen ditu. Behar denean aktibotasun bortitzik gabea
aplikatzen da.

Merkurioko hilabeteko 4. asteko Fun Day egunean 3 urtetik behin. Klan hautetsiak

(hautatu berriro) 2 Custodian-Zenturion (1 HE, 1 SHE) .

Hautetsia
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Egiaren adierazpena
Oh aparta guztiak indartsu 1 eta bakarra 1 JAINKOA . Nor da BERA eta BERA.
Unibertso ederrenaren sortzailea. Lekukoa:

Zure zaindari tutore leial xumeena (1 st izena) . Zaindurako Zenturion hautatua (izena)
Bilgunea.
Egiaz esan:
Lagunduko dudala 1 JAINKOA, 1 FAITH, 1 Elizako Unibertsoaren Zaindarien
Zaindarien eta bertako komunitatearen aldekoak.
Ez nuela inor animatu edo inor animatu hiltzera, bortxatzera, torturatzera edo haurra erasotzera, ezta
babesten zuen inor ere.

Babestu osotasuna 1 JAINKOA Azken mezua: Law-Giver Manifest.
Custodian Zenturion bezala 7 jokabide dira nire gida:
Ez itzuli indarkeria indarkeriarekin!
Behatu sozialaren aurkako eta habitataren aurkako jokabideak ezagutzeko. Protesta
bidegabekeria, amoraltasuna, ingurumen bandalismoa!

Gatazkak ebaluatu, entzun eta eztabaidatu ebaztea.
Sozializatu, gure komunitateko talde desberdinak ezagutzea
Hitz egin moralki zuzena denaren alde, eskatu erantzukizuna! Jarri bidegabe
erasotutakoen, desabantailen, ahulen, behartsuen alde! Gloriarako 1 JAINKOA eta
Gizateriaren Ongia
Maiatzaren 1 Jainkoa nire lekuko eta epailea izan dadila

"Egia-Adierazpena" desohoratzeak kideen hip deuseztatzea dakar, elkarretaratze
guztiak debekatzea. Laguntzaileek saihestea. Desegitea izaera kriminala izanez gero
Fiskaltzaren berri emango da.
Ohar ! Universe Custodian Guardians-eko 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 UCGko kide izatea galtzen dute eta ezin dute inoiz berreskuratu.
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Kide izatea Aplikazio
Inprimatu ! Bete! Bidali posta elektronikoz!

Kide eskaera hau UCGri jakinarazteko
eta bilera gisa erregistratzeko erabiltzen
da
1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza
Unibertsoaren zaintzailea

Zaindariak
Zaintzaile Zenturion zehatza ere
egiten du
Universe Custodian
Guardians-eko kideak.
Espazioetan idatzi 'izenaren izenak Zaharrenak
horrek hautatu zuen
Zaintzaileen Zenturions eta beren 'entzun Egiaren
adierazpena '.

1 st izenaren ( BERA) C. Zenturion: 1 st izenaren
( BERA) C. Zenturion:

Aipatu zaharrek eta Custodian Zenturionek kide izateko arauak beteko ditugu: Maiatzaren
1 JAINKOA gure lekuko eta epailea izan dadila

CG Kalender N-Atm

Eguna:

Kide izatea baliogabetu ahal izango da Legea ematen duen manifestua. Edozein
arau-hauste ikertu eta bideratuko litzateke.
1 JAINKOA gure Sinestea da!

1 FEDEA da gure indar morala!
Legea ematen duen manifestua da gure gida!

Unibertsoaren zaindariak gure eliza dira!
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