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ต้นไม้ครอบครัว
ทุกคนสมควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

• คนของ กฎหมายมอบให้ Manifest
สำหรับผู้ปกครองผู้ปกครองมี 7 ประเภทของคน: ผู้ไม่นับถือ >
ผู้สนับสนุน > ผู้สูงอายุ > C-Zenturion > C-Praytorian > เด็กฝึกงาน CG Proclaimer > CG
Proclaimer
ผู้ไม่นับถือ > คัสโตเดียการ์เดียน (CG) พยายามที่จะส่งเสริมให้คนเหล่านี้หายไปจะโอบกอด 1
พระเจ้า 1 ศรัทธา คริสตจักรที่ 1 จักรวาลปกครองผู้ปกครอง CG ใช้ 'ท้าทายสวดมนต์!

1 พระเจ้า กำลังรอที่จะได้ยินจากคุณ!

YY

yy yy

ท้าทายการสวดมนต์
ที่รัก 1 พระเจ้า ผู้สร้างที่สวยที่สุดในจักรวาลอ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดผู้ปกครองผู้ปกครองของคุณซื่อสัตย์
(1 เซนต์ ชื่อ)
ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแปลงความช่วยเหลือไม่เชื่องมงายไม่เชื่อจะได้รับ
1 ความเชื่อ

ของขอบคุณสำหรับประสบการณ์ของการมีส่วนร่วมในความท้าทายนี้ฉันพยายามที่จะทำให้ความท้าทายมากขึ้นสำหรับการ
1 พระเจ้าและ การที่ดีของมนุษยชาติ

การสวดมนต์นี้จะใช้เมื่อเผชิญหน้ากับคนที่ไม่เชื่อไม่รู้!

คัสโตเดียการ์เดียนขอเชิญชวนผู้ที่ไม่เชื่อจะเข้าร่วมพวกเขาในการชุมนุม!
ผู้เข้าพักจะทำข้อเสนอเหล่านี้: กลายเป็น 'การสนับสนุน'

และเริ่มต้นการชุมนุม
หรือ เป็น 'การอาสาสมัครและการแพร่กระจายข้อความของเรา

หรือ บริจาค.
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กองทุนจะใช้ในการประกาศและดำเนินการ 'วิสัยทัศน์' ของเราและภารกิจของเรา
หรือ รอ, สำหรับความชั่วร้ายมัวมลพิษทำลายตัวคุณเองและคนที่
มีความใกล้ชิด

1000 ของปีที่กำลังจะมาถึงจุดสิ้นสุด!

เป็นผลดี ลงโทษ (กรง) ชั่วร้าย!
ผู้สนับสนุน > ผู้เยี่ยมชม: การชุมนุมครั้งที่ 3
ของเดือนยินดีต้อนรับผู้เข้าชมที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สนับสนุน สนับสนุนการจัดงานมีการระบุเป็นผู้ปกครองผู้ปกครอง
(ชื่อที่ 1) . ตอนนี้พวกเขาสามารถเสนอชื่อและออกเสียงลงคะแนน
ผู้สนับสนุน > คัสโตเดียการ์เดียน (CG) . CG เลือกตั้งคณะกรรมการ
(สมาคม) 14 ผู้สูงอายุ (7 HE 7 SHE) สูงสุดในการเรียกใช้การชุมนุม
การกำกับดูแลกิจการของ (เข้าร่วม) เลือกตั้ง (ในวันสนุกของดาวพุธสัปดาห์ที่ 2
เดือนที่ชุมนุมในท้องถิ่นของตน) ในความลับการลงคะแนนเสียงขั้นต่ำ 1 พี่ (1 ปี) ขึ้นไปสูงสุด
14 สูงอายุ (7_7 กฎใช้) . การชุมนุมใหม่อาจเลือกผู้สูงอายุวันสนุก ๆ
ที่ให้บริการจนกว่าการเลือกตั้งในระยะถัดไป บันทึก ! CG ใด ๆ ในปัจจุบันสามารถเสนอชื่อ ...

บรรษัทภิบาล ขอแล้วได้รับความรู้และนำไปใช้ผ่าน 'เรียนรู้และสอน'
จากแนวความคิดในการพระราชทานเพลิงศพ พวกเขาท่องเว็บไซต์ UCG
สำหรับข้อมูลล่าสุดและส่งเสริมให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น
พวกเขาสนับสนุนชุมชนการศึกษาฟรีและต่อต้านการศึกษาชั้นนำ พวกเขาส่งผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านความรู้อย่างต

บรรษัทภิบาล ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งของรัฐบาลทั้งหมด พวกเขาสนับสนุน 'คลาน'
รับรองผู้สมัคร พวกเขาสนับสนุนและมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น พวกเขาเข้าร่วมองค์กร (พาณิชย์,
ชุมชน, การศึกษา, สันทนาการ, การค้า, การเมือง, Professional, .. ) เสนอชื่อคณะกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด
เพื่อให้พวกเขาสามารถมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของพวกเขานำพวกเขาในแนวเดียวกันกับ
'กฎหมายมอบให้ Manifest'

บรรษัทภิบาล ช่วยสร้างการทำงานของชุมชนที่เป็นเจ้าของที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Cron)

องค์กร พวกเขาใช้เรียกใช้และเผยแพร่ให้พวกเขา
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สำหรับ บรรษัทภิบาล การชุมนุม ไม่ได้เป็นเพียงทางศาสนาได้ร่วมกัน แต่ยังสังคม: Pray,
หารือ, แชท, หัวเราะ, เต้นรำ, เล่นกินดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ร้องเพลงกลมกลืน การมีส่วนร่วมนำไปสู่การ
experienes
(ดูชุมนุม 1 คริสตจักร) (ดูคลาน 7 ชนเผ่า) (ดูเริ่ม 1 FAITH)
S

สนับสนุนการมีรากจากพวกเขาต้นไม้ครอบครัว UCG เติบโต

ผู้สนับสนุน เลือกตั้ง 14 ผู้สูงอายุ ( 7 HE 7 SHE)

ผู้สูงอายุ ฟอร์ม คลานคลาน เลือกตั้ง 2 (1 HE 1 SHE) คัสโตเดีย Zenturion Custodian
Zenturion เป็น สมาชิกของ UCG Custodian Zenturion เลือกตั้ง 14 คัสโตเดีย
Praytorian ( 7 HE 7 SHE)

คัสโตเดีย Praytorian ฟอร์ม Orackle Orackle เลือกตั้ง 1 ฝึกงาน CG
Proclaimer ( เขาหรือเธอ)
ฝึกงาน CG Proclaimer เลือกตั้ง 1 CG Proclaimer ( เขาหรือเธอ)
CG Proclaimer เป็นผู้พิทักษ์แห่ง กฎหมายมอบให้ Manifest !
คัสโตเดีย Zenturion
ทุก 3 ปีในวันสนุกของสัปดาห์ 4 ดาวพุธเดือน สมาคมเลือกตั้งใน 1 เซนต์ ที่ผ่านมาโพสต์ลงคะแนนเสียงลับ
2 Custodian Zenturion (1 HE 1 SHE
) . คนที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดได้รับการเลือกตั้ง ได้รับการเลือกตั้งซี Zenturion
มีการทำคำชี้แจงความจริง แล้วจะกลายเป็นสมาชิก * * * * ของ UCG1
การชุมนุมใหม่ที่มันเป็นครั้งที่ 2 พบสมาคมเลือกตั้งซี Zenturion
ที่ทำหน้าที่จนกว่าการเลือกตั้งต่อไป
* *ดู*ค*ลาน 7 ชนเผ่า
ได้รับการเลือกตั้ง

C-Zenturion มี tomake ความจริงคำชี้แจง

คำชี้แจงความจริง
โอ้งดงามอันยิ่งใหญ่ทั้งหมด 1 & เท่านั้น 1GOD . เป็นทั้งเขาและ SHE ใคร
ผู้สร้างจักรวาลที่สวยที่สุด พยาน:
อ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดซื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครองของคุณ (ชื่อที่ 1) .
ได้รับการเลือกตั้งผู้ปกครอง-Zenturion โดยผู้สูงอายุของ (ชื่อ) การชุมนุม.
รัฐตามความเป็นจริง:

ซึ่งเราจะให้ความช่วยเหลือ 1GOD, ผู้สนับสนุนของ 1FAITH
จักรวาลปกครองผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น
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ว่าผมไม่ได้รับการสนับสนุนหรือคนที่จะฆ่าข่มขืนทรมานหรือลวนลาม childหรือใครก็ตามที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง ปกป้องความสมบูรณ์ของ 1GOD'S ข้อความล่าสุดกฎหมายมอบให้
Manifest
ในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง Zenturion 7 พฤติกรรมเป็นคำแนะนำของฉัน:
ไม่ได้คืนความรุนแรงด้วยความรุนแรง * * * *

สังเกตเพื่อให้ตระหนักถึงพฤติกรรมต่อต้านสังคมและการป้องกันที่อยู่อาศัยประท้วงความอยุติธรรมแจงและสิ่งแวดล้อม

พูดขึ้นสำหรับสิ่งที่ถูกต้อง
ลุกขึ้นยืนเพื่อโจมตีคู่แข่งได้ด้อยโอกาสอ่อนแอและขัดสนสำหรับแด่ 1GOD & การที่ดีของมนุษยชาติ

1 พฤษภาคมพระเจ้าเป็นพยานและผู้พิพากษาของฉัน
* * หากชั
**
กชวนล้มเหลว อาวุธป้องกันตัวเองที่ได้รับอนุญาต

dishonoring ว่า 'ความจริงงบ' นำไปสู่การยกเลิกการเป็นสมาชิก
ห้ามจากการชุมนุมทั้งหมด หลบหลีกจากผู้สนับสนุน หาก dishonoring
เป็นของธรรมชาติทางอาญาอัยการจะได้รับแจ้ง
หลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งและกลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งของจักรวาลปกครองผู้ปกครองผู้ปกครอง
Zenturion อาศัยอยู่ทำหน้าที่โดย 7 พฤติกรรม
ซี Zenturion เป็นผู้นำได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของการชุมนุมให้กับชุมชนท้องถิ่นของรัฐบาลท้องถิ่น
(ไชร์) . พวกเขายัง liase กับจังหวัด Orackle ผู้นำเหล่านี้จะหลงใหลเกี่ยวกับ 1 พระเจ้า 1
FAITH 1 คริสตจักร พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะวัตถุประสงค์พื้นฐานของคริสตจักรที่ 1
การแพร่กระจายของ 1 พระเจ้า' s ข้อความล่าสุด (กฎหมายมอบให้ Manifest) แอพลิเคชันและการป้องกันของมัน
พวกเขานำโดยกล้าหาญทางจริยธรรมตัวอย่างมืออาชีพแสดงความมุ่งมั่นมีวินัยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเพียร

งานที่สำคัญคือการสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันของ
วัตถุประสงค์ UCG โดยการพัฒนา,
การใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเคลื่อนย้ายการชุมนุมไปในทิศทางของวิสัยทัศน์ร่วมกันของพวกเขา เป้าหมาย
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กับเวลาที่สาย areset 1 พระเจ้า' s ข้อความล่าสุด (กฎหมายมอบให้ Manifest)
แพร่กระจายผ่านการศึกษาฟรี, โรงเรียนรัฐบาลใช้ 1 เซนต์
เรียนรู้แล้วสอนและการชุมนุม

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีซี Zenturion มันอาจจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นในการเลือกตั้ง 'Custodian
Praytorian' เพื่อ Oracklein 1 เซนต์ ที่ผ่านมาโพสต์ลงคะแนนลับ (7_7 กฎใช้) . ซี Zenturion
มีการออกเสียงลงคะแนน 2 ซี Zenturions เก็บไว้ในการติดต่อกับ C.Praytorians ของ Orackle

กับใหม่ซี Praytorianposition ซี Zenturion อาจเสนอชื่อหรือเสนอชื่ออีกซี Zenturion
หรือเพียงแค่การลงคะแนนเสียง ในกรณีของการเลือกตั้งซี Praytorian ซี Zenturion
ก็อาจลงคะแนนเสียงหรือทำเช่นเดียวกับตำแหน่งใหม่ของการสร้างฝ่ายตรงข้าม 2 ซี Zenturions
ของการชุมนุม 1 อาจจะกลายเป็นซี Praytorian

คัสโตเดีย Praytorian (CP) ได้รับการเลือกตั้งโดยซี Zenturions จังหวัดของพวกเขา C.Praytorian
7 HE 7 SHE (14) ได้รับการเลือกตั้งเป็นระยะเวลา 7 ปีในวันสนุกของดาวอังคารสัปดาห์ที่ 4
เดือนโดยซี Zenturion จังหวัดของพวกเขาใน 1 เซนต์ ที่ผ่านมาโพสต์ลงคะแนนลับ 14 CP
รูปแบบคณะกรรมการ Orackle มัน deliberates ที่ปราศรัย

ควร Custodian Praytorianneed แทนที่ แทนที่ได้รับการเลือกตั้งที่จะให้บริการส่วนที่เหลือของระยะ
7 ปี

CP เป็นผู้นำได้รับการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของ 1 พระเจ้า 1 FAITH 1 คริสตจักร จักรวาลปกครองผู้ปกครองกับจังหว
ผู้นำเหล่านี้มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่นที่จะวัตถุประสงค์พื้นฐานของ UCG การแพร่กระจายของ 1
พระเจ้า' s ข้อความล่าสุด (กฎหมายมอบให้ Manifest) แอพลิเคชันและการป้องกันของมัน

พวกเขานำโดยจริยธรรมตัวอย่างมืออาชีพกล้าหาญแสดงวินัยความมุ่งมั่นความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเพียร

งานที่สำคัญคือการสื่อสารส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันของ
วัตถุประสงค์ UCG โดยการพัฒนา, การใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเคลื่อนย้าย 1
คริสตจักรและจังหวัดในทิศทางของวิสัยทัศน์ร่วมกันของพวกเขา เป้าหมายที่มีเส้นเวลาที่มีการตั้งค่า 1
พระเจ้า' s ข้อความล่าสุด (กฎหมายมอบให้ Manifest) มีการแพร่กระจายผ่านทางโรงเรียนของรัฐและโดยการวิ่งเต้นล้ำ

แต่ละซี Praytorian มีชีวิตอยู่ด้วย 7 พฤติกรรมของซี Zenturion CP ให้ติดต่อกับซี Zenturion
และรวบรวมเดิมของพวกเขา
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เธอ ซี Praytorian แทนดอกเบี้ย SHE เป็นต่อ 1 พระเจ้าของ ออกแบบ:
เธอ คือ แม่ผู้ดูแล, แม่บ้าน.
เขา ซี Praytorian แทนดอกเบี้ย HE เป็นต่อ 1 พระเจ้าของ ออกแบบ:
เขา คือ พระบิดา ผู้ให้บริการ, ผู้คุ้มครอง
ซี Praytorian ส่งเสริมให้ชุมชนจังหวัดและจังหวัดที่จะอยู่ด้วย 1 พระเจ้า 's: ออกแบบ ~
เชื้อชาติสมบูรณ์ ~ กฎหมายมอบให้ Manifest ~ ~ ไม่ใช่ความรุนแรงไม่แสวงหาผลกำไร ~ 7 เผ่า
~ ชะตากรรมของมนุษย์ (การสำรวจพื้นที่และพื้นที่ตั้งรกราก) .

ซี Praytorian ส่งเสริม: เท่ากับการเป็นตัวแทนของ เขา และ เธอ ในคณะกรรมการของ ~ สิ้นสุดกรรมพันธุ์และการเม
~ แทนที่ทุนนิยมและคอมมิวนิสต์ด้วย ' cron 'และ 'WMW' ~ เปลี่ยนปฏิทินอิสลามกับ CG
ยุคใหม่การจัดการเวลา ~ แทนที่: ความไม่เป็นธรรมกับการค้นหาความจริง'
คณะลูกขุนไม่พิจารณาผลบังคับใช้และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
~ ในประเทศและไม่ใช่การเผาไหม้ภายในประเทศของมูลสัตว์, ไม้,
ถ่านหินก๊าซน้ำมันและยูเรเนียมสำหรับการปรุงอาหาร,
เครื่องทำความร้อนและการใช้พลังงานด้วยวิธีการเผาไหม้ที่ไม่ ~ การใช้ความรุนแรงกับการใช้ชีวิตใน
'สามัคคี' กับคนสัตว์และสิ่งแวดล้อม ~ โชคชะตา: สำรวจพื้นที่พื้นที่ตั้งรกราก

ซี Praytorian ให้ติดต่อกับซี Zenturion และการชุมนุมพวกเขามาจาก ทุกคน 'ไชร์วัน' (N-at-เมตร)
พวกเขาเข้าชมการชุมนุมนี้

Orackle
'การ UCG ' คณะกรรมการแต่ละจังหวัด 'เรียกว่า' Orackle ' Orackle 14 ซี Praytorians นี้คือ 7
ได้รับการเลือกตั้งเป็นประจำทุกปี (ดาวอังคารสัปดาห์ที่ 4 เดือน)
โดย 'ซี Zenturions' ใช้ 7_7 กฎ (7 HE และ 7 SHE) . ซีพีอาจจะเลือกตั้งไม่ จำกัด จำนวนครั้ง ซีพีต้องเปลี่ยน
แทนที่ได้รับการเลือกตั้งที่จะให้บริการจนกว่าการเลือกตั้งต่อไป

พวกเขามี 7 ' Orackle ' 1 ในแต่ละจังหวัด แต่ละ Orackle มีสถานที่ประชุมของตัวเอง 'ปราศรัย' Orackle
พบใน 3 Chambers ที่ 'SHE-Boudoir' ที่ HE-Retreat 'และ' FAITH- Sanctum'

7 เธอ ซี Praytorians ตอบสนองรอบโต๊ะ Heptagon ใน ' เธอBoudoir' 7 ฯพณฯ ซี Praytorians พบรอบโต๊ะ Heptagon ใน 'เขา-Retreat' พบปะร่วมกันของ 7
พระองค์ CP และ 7 เธอ CP จะจัดขึ้นประมาณตาราง Heptagon (1 HE 1 SHE ในแต่ละด้าน) ใน
'ความเชื่อ Sanctum'
บันทึก! 'การปกครองผู้พิทักษ์ Proclaimer' ไม่มาประชุมใด ๆ พบ Orackle 2 (เขาและเธอ) 'เด็กฝึกงาน
CG Proclaimer'

6

1 คริสตจักร 15.05.3.1 NATM

กฎหมายมอบให้ Manifest ตามที่เขียนไว้มันจะเป็น!

1 พระเจ้า 1 FAITH 1 คริสตจักร จักรวาลปกครองผู้ปกครอง
www.universecustodianguardians.org

(ACGP) ติดต่อประสานงานระหว่าง Orackle และผู้ปกครองผู้พิทักษ์ Proclaimer (CGP) .

Orackle ตรงกับ 14 ครั้งต่อปี (1 เดือน) 15 ครั้งในปี Quattro เมื่อวันปัสกาแผน 1
ปีเป็นสูตรในเทศกาลปัสกา Quattro แผน 4 ปี

Orackle แบ่ง 7 ความรับผิดชอบระหว่างวันที่ 7 1HE, 1SHE ทีม
ความรับผิดชอบ: การบริหารการกำกับ ~ ~ จังหวัดนมัสการ ~ liase
ด้วยการสำรวจพื้นที่การชุมนุม ~ Umpiring ~ ~ อาณานิคม ACGP (เขาเธอ) ติดต่อประสานงานกับ
CG Proclaimer
หน้าที่ Orackle: ใช้ 'กฎหมายมอบให้ Manifest' และพันธกิจ ~ เลือกตั้ง 'เด็กฝึกงานการ์เดียน
Proclaimer' (1 HE 1 SHE) ที่ติดต่อประสานงานกับ 'คัสโตเดียการ์เดียน Proclaimer' ~
ตั้งค่าการเลือกตั้งปี Zenturions และ Praytorians ~ ติดต่อประสานงานกับ 'ชุมนุม' ผ่าน
Zenturions (เข้าร่วมการชุมนุมที่แตกต่างกัน) ~
เก็บรายการ: 'ชุมนุม', 'Shuns', 'cron' .. ~ Hold 'แคมเปญ'
ถือประจำปีระเบียบ '~
สนับสนุนอย่างแข็งขัน 'อวกาศรกราก' ~
การจัดตั้งและการทำงาน 'สื่อ' ~
ลุกขึ้นยืนและปราบปรามการทุจริตความไม่เป็นธรรม, ผิดศีลธรรมและความรุนแรง ~
ปกป้องรายงานสิ่งแวดล้อม 'ก่อมลพิษ' พวกเขาได้เรียกเก็บเงิน ~

กำจัดเอกชนองค์กรโลกาภิวัตน์การคุ้มครองผู้บริโภคเครดิต ~
กำจัดอภิสิทธิ์ประโยชน์ได้รอตัดบัญชีมั่งคั่งการแบ่งแยกสีผิว ~
ลงโทษชั่วร้ายทุกที่ทุกเวลาตลอดไป ~
ติดต่อประสานงานกับรัฐบาล ...

บันทึก! Orackle ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่ฝ่าฝืน กฎหมายมอบให้ Manifest . แคมเปญ ถูกนำมาใช้ในการดำ
1 พระเจ้า' s ข้อความล่าสุด! แคมเปญ UCG
ใช้กฎหมายมอบให้ประจักษ์เป็นคู่มือในการสกัดสิ่งแวดล้อมทางศีลธรรมและทางสังคมรูปแบบความยุติธรรม
รูปแบบที่เลือกจะถูกไล่กับทุกความแข็งแรง,
ความกล้าหาญความมุ่งมั่นและความเพียรที่สามารถรวบรวม

จักรวาลปกครองผู้ปกครองแคมเปญที่มีความคิดริเริ่มที่ประสบร่วมในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงท
มันเป็นความพยายามที่จะระดมคนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงไม่ใช่ทิศทาง
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หลบหลีก เป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองผู้ปกครองและการปฏิบัติหน้าที่ Shunlists
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเมื่อมีภัยคุกคามต่อมนุษยชาติศีลธรรมชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม หนีไม่ได้เป็นเพียงปัญ
แต่เป็นหน้าที่ทางแพ่ง!

หลบหลีกวิธีการหลีกเลี่ยงการละเว้นศัตรูไม่ใช่การสนับสนุน
(ที่ไม่ใช่ความรุนแรง) . ส่งเสริมให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ จะทำเช่นนั้น หนีนำไปใช้กับกลุ่มบุคคลและองค์กร
มันไม่ได้ส่งผลทางสังคม, การศึกษา, การค้าหรือการทำงานกับพวกเขา

ทำคุณธรรมและโยธาหน้าที่ของคุณ: ซัน !!!
แต่ละ Orackle เลือกตั้ง 2 เด็กฝึกงาน CG Praytorians ( 1HE, 1SHE) .
ใหม่ ACGP ได้รับการเลือกตั้งเป็นเวลา 1 ปี ถ้าเลือกตั้งสมาชิกชีวิตกลายเป็น
ทั้งสอง (เขาเธอ) ACGP งานประกาศ MediaCenter
การบริหารของพวกเขา พวกเขาประกาศ 'กฎหมายมอบให้ Manifest
เผยแพร่:' นมัสการ (คู่มือสวดมนต์ CG) , CG พจนานุกรม CG Lexica
คู่มืออื่น ๆ ... พวกเขาเผยแพร่ 'Orackle' สื่อเผยแพร่ พวกเขาทำงานข่าวและข้อมูลจังหวัด
MediaCenter

สื่อทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการบริหารปกครองผู้ปกครองจัก
มันช่วยให้การสนับสนุนสมาชิกและประชาชนทราบ
'CG สื่อ' มี 3 ส่วน: ข้อมูล, การพักผ่อนความรู้
มันวัสดุการศึกษาของประชาชนฟรีกับโรคเอดส์การศึกษาหัวข้อการศ
มันเตือนภัยคุกคามการศึกษา สื่อทั้งหมดมี 7
provin- โฆษณาด้านบนเป็นทางการ

1 พระเจ้า สร้างจักรวาลทางกายภาพ (เลื่อน 1 ความเชื่อ 2) . 1GOD ต้องการให้มนุษย์คูณรกรากพื้นที่และกลายเป็น
คำแนะนำอุปทานจักรวาลปกครองผู้ปกครอง
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และกฎหมายสำหรับการสำรวจพื้นที่พื้นที่ตั้งรกราก เมื่อจังหวัดเริ่มอาณานิคม Orackle
ของพวกเขาส่ง 1 HE 1 เธอคัสโตเดียการ์เดียนพร้อมสำหรับการชี้แนะทางจิตวิญญาณ

เมื่อมีผู้ปกครองผู้พิทักษ์ Proclaimer (CGP) มันจำเป็น. เขาเธอ ACGP 7 Orackle เลือกตั้งใน
1 เซนต์ ที่ผ่านมาโพสต์ลงคะแนนเสียงลับใหม่ 'CGP' (เขาหรือเธอ) . ได้รับการเลือกตั้งผู้ปกครองผู้พิทักษ์
Proclaimer กลายเป็นสมาชิกของชีวิต 1 พระเจ้า 1 ความเชื่อคริสตจักรที่ 1
จักรวาลปกครองผู้ปกครอง จิตใจไม่เหมาะสม 'CGP' จะถูกแทนที่

CGP ประกาศและยามฯ กฎหมายมอบให้ Manifest ' 1 พระเจ้าของ
ข้อความล่าสุดแทนที่ก่อนหน้านี้ทั้งหมด liaises กับ 7 Orackle ผ่าน ACGP CGP สามารถปฏิเสธ
ACGP ที่เกี่ยวข้อง Orackle ต้องเลือก ACGP อื่น CGP ไม่มาประชุมใด ๆ ของ Orackle

การเป็นสมาชิก
มี 3 ประเภทของการเป็นสมาชิก ได้แก่ :

สมาชิกบุคคลในการชุมนุม สมาชิกชุมนุมกับ UCG

สมาชิกบุคคลของจักรวาลปกครองผู้ปกครอง 

สมาชิกบุคคลในการชุมนุม 
บุคคลที่เข้าเยี่ยมชมการชุมนุมเป็นผู้สนับสนุนที่มีศักยภาพ ประตู Supเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการชุมนุมได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของชุมนุมว่า สนับสนุนการจัดงาน
 ที่เรียกว่า 'คัสโตเดียการ์เดียน (1 เซนต์ ชื่อ) .

สมาชิกชุมนุมกับ U.  บรรษัทภิบาล
สนับสนุนการเลือกตั้งคณะกรรมการ (7_7 กฎ) ผู้สูงอายุที่รู้จักกันเป็นสมาคม
สมาคม elects 2 ผู้สูงอายุ (1 HE 1 SHE) ที่จะกลายเป็นผู้ปกครอง Zenturion
ที่เป็นตัวแทนของการชุมนุมกับจักรวาลปกครอง
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ผู้ปกครอง คลานแล้วส่งแอพลิเคชันของสมาชิกในการ UCG
UCG ต้อนรับ Custodian Zenturion และเพิ่มการชุมนุมที่จะสมัครสมาชิกของพวกเขา 
 ชุมนุมในขณะนี้สามารถใช้ทุกอย่างที่มีอยู่บน
เว็บไซต์: www.universecustodianguardians.org The Gathering ยังสามารถระดมทุน (ไม่มีเครดิต)
90% อยู่กับการชุมนุม 10% จะถูกส่งต่อไปยังจักรวาล  การบริหารผู้ปกครองผู้ปกครอง
 สมาชิกอาจถูกเพิกถอนถ้าในการละเมิดกฎหมายมอบให้ Manifest การละเมิดใด ๆ
ที่จะได้รับการตรวจสอบและจัดการกับ

สมาชิกบุคคลของ UCG
แต่ละคนมีที่จะกลายเป็น 'สนับสนุน' ของการชุมนุม เป็นลูกน้องแล้วเสนอชื่อ
(หรือถูกเสนอชื่อเข้าชิง) ที่จะได้รับการเลือกตั้ง 'พี่' กับ 'คลาน' * * * * คณะกรรมการการชุมนุม
ได้รับการเลือกตั้งผู้สูงอายุอาจเสนอชื่อจะกลายเป็น 'ผู้ปกครอง Zenturion' ได้รับการเลือกตั้ง CZ
ทำให้งบจริงเห็นสมาคม สมาคมแล้วส่งต่อ  เป็นโปรแกรมสมาชิกของเว็บไซต์เพื่อรีจิสทรี UCG
* *ดู*ค*ลาน 7 ชนเผ่า

สมาชิกอาจเสนอชื่อได้รับเลือกให้ 'Custodian Praytorian' และเข้าร่วม Orackle (คณะกรรมการ
UCG) . เมื่อมีการเปิด Orackle เลือกตั้งว่า 'เด็กฝึกงานคัสโตเดียการ์เดียน Proclaimer'
ซึ่งตอนนี้เป็นสมาชิกชีวิต เมื่อมีการเปิดทั้งหมด 7 Orackle เลือกตั้ง 1 (เขาหรือเธอ) ของฝึกหัดที่จะกลายเป็น
'CG Proclaimer'

'บันทึก ! สมาชิกแต่ละคนของ UCG ไม่สามารถรับรางวัลกิตติมศักดิ์รางวัลหรือชื่อ
พวกเขาไม่สามารถได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นประเภทของรัฐบาลใด ๆ ถ้าถามว่าพวกเขาอาจจะให้คำแนะนำ
หากพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่พวกเขาสูญเสียการเป็นสมาชิกของพวกเขา
UCG และไม่สามารถฟื้นมัน
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการ UCG

เมื่อกลุ่มคนที่ได้รับร่วมกันพวกเขามองหาผู้นำ เป็นผู้นำเดี่ยวคือการปกครองแบบเผด็จการ
ความเป็นผู้นำโดยคณะกรรมการมีความเป็นธรรม ความเป็นผู้นำโดยคณะกรรมการได้รับการรับรองโดยผู้ปกครองผู้พ

7_7 กฎนำไปใช้กับจักรวาลคัสโตเดียการ์เดียน 'คลาน', 'Oracke' การเลือกตั้งคณะกรรมการ การเลือกตั้งทั้งหมดโดย
คนที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดได้รับการเลือกตั้ง จากนั้นคนที่มีสูงที่สองคือ ...
จนกระทั่งคณะกรรมการได้รับการเลือกตั้ง

คณะกรรมการที่ไม่สมบูรณ์อาจประกอบด้วยขั้นต่ำ 1 หรือมากกว่า
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1 พระเจ้า 1 FAITH 1 คริสตจักร จักรวาลปกครองผู้ปกครอง
www.universecustodianguardians.org

จนกระทั่งมันกลายเป็นคณะกรรมการที่สมบูรณ์ของ ฯพณฯ 7 และ 7 SHE (14) . คณะกรรมการที่ไม่สมบูรณ์อาจจะปร
เธอ แต่ไม่เกิน 7 เขาหรือ 7 SHE เช่น 8 HE, 6 SHE เป็นความผิดที่สามารถมีได้ไม่เกิน 7 ฯพณฯ คณะกรรมการสมาช
บุคคลอื่นที่จำเป็นต้องได้รับการเลือกตั้งที่จะให้บริการส่วนที่เหลือของคำว่า

คณะกรรมการที่สมบูรณ์เป็นที่พึงปรารถนา 1 ได้รับการเลือกตั้งมีการทำหน้าที่ทั้งหมด 14
14 ได้รับการเลือกตั้งแบ่งภาระงานอย่างสม่ำเสมอ

1 คริสตจักร ผู้ดูแลระบบ 1FAITH และ 1 พระเจ้าของ ข้อความล่าสุด: กฎหมายมอบให้ Manifest '!
1 คริสตจักรได้รับการเลือกตั้งเป็นอิสระ 7 Orackle
1 ในจังหวัดแต่ละ
ปลาย
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