1FAITH хууль-Өгөгч Манифест

S tarta G athering
1God 1FAITH 1CHURCH Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

Цуглуулах шиг сэтгэлгээтэй хүмүүс шашны нийгмийн уулзаж байна.
Дэмжигчид 7 хүн буюу түүнээс дээш олох нь гэж хамтад нь авах " Цуглуулах ". А 1-р цугларалт
гэртээ зохион байгуулж болно. Хувилбарууд нь SMEC, PHeC эсвэл сургууль байдаг.
Цуглуулах "клан" нэртэй хороог байгуулж ахлагчид сонгодог. Бүх цуглуулах 1-р үед бүр Fun
хоногийн цугларалт зохион шийдэж танилцуулж байна. Цуглуулалт ба дараагийн хороо уулзаж
эзэмших нь нэр дээр.

Дэмжигчид (оролцож) нь нууц-саналын 1 Ахлагч нь сонгох (Хамгийн бага) 7 Тэр & 7 Тэр нь хамгийн
ихдээ хүртэл (7_7 дүрэм) 14 Ахмадын нийт. Аливаа байгууллага одоогийн байдлаар урт нь
шаардлага хангасан байдлаар, нэр дэвшүүлэх болно. Зайлшгүй шаардлага нь Ахлагч байх: Нас 28
- 70, эцэг эх, ямар ч гэмт бичлэг байна. Физик & нь Хорооны гишүүн нь үүргээ хийж оюун ухааны
чадвартай. Ямар ч бэлгийн тахир дутуугийн (Хүүхдийн molester, ижил хүйсийн буюу андуурч
хүйсийн) .

Тайлбар! Бэлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд нь аюул учруулж байна.

7_7 дүрэм (Тэр & тэр тэгш төлөөлөл) бүх UCG хороонд хамаарна. Хороо 1
бүрдэнэ (Бүрэн бус) 14 (Дуусгах) . Нь бүрэн бус хороо ямар ч 7-оос дээш HE
буюу 7 тэрбээр & тэр ямар ч хослуулан ч бүрдэж болно. И г. 8 Тэр & 6 Охин
ямар ч илүү HE 7 дээш байж болно буруу юм. Бүрэн хороо 7HE & 7SHE бүрдэнэ.
Бүрэн хороо зорилго юм. 1 сонгогдсон бүх үүргийг хийж байна. 14 сонгогдсон
жигд ачааллыг хуваалцаж болно.

клан үүрэг:
зохион байгуулах: цуглуулах зохион байгуулагч (Танхим, аюулгүй байдал) , Өвчтэй тахир дутуу,
ахмад настан, тээврийн ...

олон нийтэд: цуглуулах (Үед & чиглэл) , Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, хувилбарууд & мэдээ,

1 БУРХАН 1 ИТГЭЛ 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид
хөтөлбөр: Тавтай морилно уу, тойм, нэг бүрчлэн, залбирал, заалт, хэлэлцүүлэг, хандив цуглуулах. үндсэн
хэл хангах, орон нутгийн аялгуу, уламжлал байна
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аргацаан өнгөрүүлж ...
Hold: Зовлонтой, сонгууль,-ын танилцуулга шинээр гэрлэсэн ба шинэ төрсөн. амьдрал дууссан байгаа
хүмүүст гашуудах.

Хоол хийх: суудал, ундаа (Төрийн бус согтууруулах) , Хоол хүнс, дуу хөгжим, бүжиг, цэнгээнт,
& цэвэрлэх ...

хороо: Уулзалт. шударга бусаар дайрч, сул дорой, гачигдалтай, ядуу хамгаалах.
Дээш-Keep: Шун-жагсаалт & кампанит ажил, сургууль боловсролын материалыг бэлтгэх биш,
ашгийн төлөө бус байгууллага байгуулах ( Крон) ...

Холбоотой байгаарай: Нь мужийн зөвлөлийн байна. Кастодиан Guardian, арилжааны улс төр,
нийгэм, сонгуулийн зогсож, ... хороод, албан тушаал, ...

Дэмжигчдийн дэмжлэгтэйгээр клан бүх орон нутгийн байгаль орчны, ашгийн бус,
хүчирхийллийн бус, нийгмийн шударга ёс шалтгааныг шингээж, тэдгээрийг ажиллуулах
хэрэгтэй. Цуглуулах нээлттэй бүр жаргах өмнө 1 цаг хүртэл Sunrise хойш 1 цагаас "Fun-Day"
юм. A цуглуулах N-At-м-ийн оролцож (Нью-Нас цагийн менежмент) Funday сэдэв (Баяр, дурсгал,
shames) . Цуглаан, орон нутгийн хоол, соёл, аялгуугаар, уламжлал дэмждэг.

уулзалт ёс
Дэмжигчид цугларалт очиж & бусдыг цугларалт очиж дэмжиж байна.
Тэд залбирч, шүтэж, нийгэмших, хэлэлцэх чат, идэх (Ямар ч хог хоол хүнс) & Уух (төрийн бус
согтууруулах), дуулж, бүжиг, инээж, тоглож & уялдуулах ... Энэ нь таны цуглуулах дуртай ба энэ нь
ажиллах хийж байна!

Идэвхтэй оролцоо туршлага хүргэдэг. Туршлага нь чухал юм; Бид бусадтай эдгээр
хуваалцах дуртай. Бид бусадтай өөрсдийн туршлагыг хэлэлцэх дуртай. Энэ нь бусадтай
бидний харилцааг нэмэгдүүлдэг. Нэмэгдсэн сайн харилцаа аз жаргал руу орчуулж.
олон янзын байж тэнд шаардлагатай туршлага ажлыг хийхийн тулд. хамрагдсан цуглуулах үйл
ажиллагааг хамрах болно субъект хууль,-Өгөгч Манифест, Шун-жагсаалт, мэдлэг, одоогийн мэдээ,
хобби, сонирхол, орон нутгийн ба орон нутгийн засгийн газар. ичимхий байж болохгүй!

Хэлэлцүүлэг, ёс: нь чанга яригч зогсоох ямар ч нягт сонс. , Хэвийн бус бүдүүлэг,
эсвэл түрэмгий байх ч чин сэтгэлээсээ хариулах.
Хүний харилцаа хүсэл, буулт, хүлээцтэй дээр тулгуурладаг. нөхцөл байдлыг сарнисан байх; санал
нийлэхгүй зөвшөөрч байна.
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Бүх цуглаан, дэмжигчид, зочид үед, Ахлагчид & гишүүд кастодианы-асран хамгаалж авч
байна (1-р нэр) хүн бүр тэнцүү байна. ахлагчид
& Гишүүд хүндэт цол хэргэм бүхий удирдагчид байдаг. Эдгээр нь нэр төрийн болон хороодын зөвхөн
цуглуулалт гадна ашиглагдаж байна.

1G ОД G atherings хайртай
Клан-ийн 2-р үед -р хангасан Кастодиан-Zenturion (1HE & 1SHE) сонгогдсон байна. Тэдний үнэн,
тайлан авсан & 1Church-ын гишүүн байна Universe Кастодиан хамгаалагчид байрлуулсан байна. Шинэ
цуглуулах вэб-сайт дээр бүртгэлтэй байна.

The цуглуулах одоо вэб сайт дээр байгаа бүх зүйлийг ашиглаж болно. Цуглуулах мөн хөрөнгө
босгох болно (Ямар ч кредит) Цугларалт 10% 90% нь оршин суух Universe Кастодиан
хамгаалагчид захиргаанд дамжуулагдаж байна.

Кастодиан-Zenturion орон нутгийн ба орон нутгийн засаг захиргааны цугларах нь төлөөлөн
сонгогдсон удирдагчид байдаг. Эдгээр удирдагчид тухай омогтой байна 1 БУРХАН & 1
ИТГЭЛ. Тэд даруу зан, шийдэмгий, сахилга бат, тэсвэр тэвчээр харуулах эрэлхэг ёс
суртахууны & мэргэжлийн үлгэр жишээ хүргэж байна. Тэдний гол зорилго нь дамжуулах &
хүчирхэг стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх замаар UCG зорилго нь хуваалцсан
ойлголтыг дэмжих явдал юм (Клан нь) Тэдний хуваалцсан үзэгдэл чиглэлд Цугларалт
хөдөлж байна. цаг хугацаа мөр бүхий зорилтууд тогтоосон байна. Тэд UCG тархах суурь
зорилгоор ажиллаж байна
1GOD " хамгийн сүүлийн үеийн Захиа " Хууль, Өгөгч Манифест ". түүний хэрэглээ ба түүний хамгаалах.

Universe Кастодиан Guardians нь бие даасан гишүүн, хүндэт шагнал, шагнал, эсвэл
бүртгэгдсэн хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Тэд сонгогдсон буюу Засгийн газрын ямар ч төрлийн
томилогдсон чадахгүй. асуусан бол тэд unrewarded зөвлөгөө өгч болно. Тэд Засгийн газрын
нэг хэсэг болсон бол тэд UCG тэдний гишүүнчлэл тайлж, хэзээ ч дахин олж болно.

Тайлбар! Энэ Ахмадын эсвэл дэмжигчдийн нь хамаарахгүй. Тэд хүндэт шагнал, шагнал, эсвэл
бүртгэгдсэн хүлээн авах болно. Тэд сонгууль, Засгийн газар болон Хорооны ямар ч төрлийн томилж
болно.

нь сонгогдсон
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Үнэн тодорхойлолт
Өө гайхамшигт бүх хүчит 1 & зөвхөн 1GOD . Хэн HE & Охин аль аль нь байна. Хамгийн
сайхан ертөнцийн Бүтээгч байна. гэрч:

Таны хамгийн даруу, итгэлтэй кастодиан, асран хамгаалагч (1-р нэр) .
Кастодиан-Zenturion ахлагчид сонгосон (Нэр) Цуглуулах.

Үнэнийг байдал:
Би туслах болно 1GOD, 1FAITH, Universe Кастодиан Guardians & орон нутгийн
дэмжигчид.
Би тийм үү, эсвэл Kill хэн нэгнийг, хүчиндэх, эрүүдэн шүүх болон заалтууд гоочлох ч байсан хамгаалж
хэнийг ч дэмжиж байна. бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах 1GOD'S Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ Хууль Өгөгч
зарлан тунхагладаг.

Кастодиан Zenturion байдлаар 7 зан үйл "Миний гарын авлага нь:

violenc нь хүчирхийллийг төлөх бус,

нийгмийн эсрэг & эсрэг амьдрах орчны зан мэдэж, эсэргүүцэл шударга бус, amorality, & хүрээлэн
буй орчны, бүдүүлэг зан авир шийдвэрлэх үнэлгээ дамжуулан зөрчил, болох гэж сонсож,
хэлэлцүүлэг нийгэмших, бидний нийгэм дэх бүх өөр өөр бүлгүүдэд нь өөрийгөө танилцуулах тул
ажигла

зөв зүйлийн төлөө хүртэл ярих

төлөө зогсож шударга бус, дайрч алдрын төлөө, эмзэг сул дорой, тусламж
хэрэгтэй 1GOD & Хүн төрөлхтний сайн
1GOD минь гэрч & шүүгч байх болтугай

нь "Үнэн-мэдэгдлийг" үл хүндэтгэж гишүүнчлэл хүчингүй хүргэдэг
Бүх цуглаан нь хориглох. Дэмжигчид Shunning. үл хүндэтгэж нь гэмт хэргийн шинжтэй
байсан бол Прокурорын мэдэгдэх болно.
Тайлбар! Universe Кастодиан Guardians нь бие даасан гишүүн, хүндэт шагнал, шагнал, эсвэл
бүртгэгдсэн хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Тэд сонгогдсон буюу Засгийн газрын ямар ч төрлийн
томилогдсон чадахгүй. асуусан бол тэд unrewarded зөвлөгөө өгч болно. Тэд Засгийн газрын нэг
хэсэг болсон бол тэд UCG тэдний гишүүнчлэл тайлж, хэзээ ч дахин олж болно.
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гишүүнчлэл Програмын
1 Бурхан хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ Хууль Өгөгч Манифест! 1GOD 1FAITH 1Church Universe Кастодиан сахин хамгаалагчид

Энэ Гишүүнчлэл Програмын UCG
мэдэгдэж, цугларсан бүртгүүлсэн авч
ашиглаж байна
1GOD 1FAITH 1Church Universe
Кастодиан сахин хамгаалагчид

Энэ нь бас Universe Кастодиан
Guardians нь зүйлчилсэн
Кастодиан Zenturions гишүүд
болгодог.

зайд эхний нэрийг бичиж " Ахмадын Кастодиан-Zenturions
сонгогдсон & сонссон " Үнэн мэдэгдэл ".

1 -р нэр ( HE) C. Zenturion: 1 -р нэр ( Түүний)
C. Zenturion:
Бид дээр дурдсан Ахмадын & Кастодиан-Zenturion Гишүүнчлэл дүрэм дагаж
болно: 1GOD манай Гэрч, шүүгч байх болтугай

CG Kalender N-At-м

огноо:

гишүүнчлэл зөрчсөн бол хүчингүй болно Хууль Өгөгч зарлан тунхагладаг. Аливаа
зөрчлийг шалгаж, шийдвэрлэх болно.
1GOD манай Ид шид, Зөгнөлт байна!
1FAITH бидний ёс суртахууны хүч чадал юм!

Хууль Өгөгч Манифест бидний гарын авлага юм!

Universe Кастодиан хамгаалагчид нь манай Сүмийн байна!
Төгсгөл.
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