1FAITH Prawodawcy Oczywisty

S tarta G athering
1God 1FAITH 1CHURCH Universe Powiernik Guardians

The Gathering jest religijnym spotkać społecznej dla osób o podobnych poglądach.

Zwolennicy znaleźć 7 lub więcej osób razem, że jest ' Zebranie'. 1-te Spotkanie może
odbyć się w domu. Alternatywy są SMEC, PHeC lub szkole. The Gathering wybiera
starszych, którzy tworzą komitet o nazwie „Klan”. Na 1 zebraniu wszystkich przedstawić
zadecydować o Gathering każdy Fun-dni. Na nazwę dla Gathering i kiedy trzymać
następnej komisji spotkać.

Zwolennicy (udział) wybiera w tajnym głosowaniu 1 Starszego (minimum) do maksymalnie 7
lat i 7 lat (7_7 zasada) W sumie 14 Starszych. Jakiekolwiek obecne Zwolennikiem można
wyznaczyć, ile spełniają one wymagania. Wymagania obowiązkowe być Elder: Wiek 28 - 70,
być rodzicem, niekaralności. Fizyczne i psychicznie w stanie wykonać zadania
komitetu-członka. Nie niepełnosprawność seksualne (Pedofila, tego samego rodzaju lub
zmieszany itp) ,
Uwaga ! niepełnosprawność seksualna stanowi zagrożenie dla dzieci.

7_7 Reguła (Odpowiada reprezentacji he & ona) Dotyczy to wszystkich komitetów UCG. Komisje
składa się z 1 (niekompletny) do 14 (kompletny) , Niekompletny Komitet może składać się z
dowolnej kombinacji he & ONA, ale nie więcej niż 7 lat lub 7 lat. Np. 8 HE & 6 jest ona źle
nie może być więcej niż 7 HE. Kompletny komisja składa się z 7HE & 7SHE. Kompletny
komisja jest celem. 1 wybrany musi wykonać wszystkie obowiązki. 14 wybrany może dzielić
obciążenie równomiernie.

Klan obowiązki :
Zorganizować: zbieranie miejsce (Hol, bezpieczeństwo) Transport dla chorych, niepełnosprawnych,
osób starszych ...

Propagować: Zebranie (Kiedy, gdzie i kierunki) Media-komunikaty i przesłanie,
1 PAN BÓG 1 WIARA 1Church Wszechświat Powiernik Guardians

Program: Witamy, zarys, wyszczególniać, Modlitwy, odczytów, dyskusji i pozyskiwania
funduszy. Zapewnić język główny, gwary i Tradycje są
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podtrzymał ...

Trzymać: Bałagan, wybory, indukcja nowo wed & noworodka. Opłakiwać tych, którzy to życie się
skończyło.

Żywnościowy: siedzenia, napoje (bezalkoholowe) , Jedzenie, muzyka, taniec, rozrywka, i
oczyścić ...
Komisja: Spotkanie. Chronić niesprawiedliwie zaatakowany, słabe, potrzebujących i pokrzywdzonych.

Utrzymanie: Shun wykazach i kampanii, przygotowanie materiałów edukacyjnych dla
szkół, ustalenie nie-for-profit ( cron) ...
Pozostajemy w kontakcie: Z Shire Rady. Kustosz Strażnik stojący w wyborach do
handlowych, politycznych, społecznych, ... komitety, stanowiska, ...
Klan ze wsparciem kibiców wchłonąć wszystkie lokalnego środowiska, non-profit, bez przemocy i
sprawiedliwości społecznej, przyczyny i uruchomić je. The Gathering jest otwarta codziennie
„Fun-Day” od 1 godziny po wschodzie słońca do 1 godziny przed zachodem słońca. Zbieranie
uczestniczy w N-At-m (New Age zarządzanie czasem) funday tematy (Obchody, pomniki, szames) ,
Spotkania wspierania lokalnych kuchnia, kultura, dialekt, tradycji.

spotkanie Etykieta
Zwolennicy odwiedzić Gathering i zachęcać innych do odwiedzenia spotkanie.
Modlą się i uwielbienie, towarzysko, dyskutować, rozmawiać, jeść (No junk food) I pić (bezalkoholowy),
śpiewać i tańczyć, śmiać się, bawić i harmonizować ... To jest twój Gathering cieszyć się i sprawiają, że
działa!

Aktywny udział prowadzi do doświadczenia. Doświadczenia są ważne; chcielibyśmy podzielić
się nimi z innymi. Chcielibyśmy, aby omówić z naszymi doświadczeniami z innymi. Zwiększa to
nasze relacje z innymi. Zwiększone dobre relacje przekładają się na szczęście.
Aby uczynić pracę doświadczenie nie musi być różnorodność. Przedmioty objęte mogą
obejmować działania gromadzenia, Prawo-Dawca Oczywista, Shun wykazach, wiedza,
bieżących wiadomości, hobby, zainteresowania, samorząd lokalny i wojewódzki. Nie wstydź się!

Dyskusja-Etykieta: Słuchaj uważnie, nie przerywając mówcy. Odpowiedz namiętnie
bez nieznośny, rude lub agresywne.
Ludzkie relacje opierają się na pasji, kompromisu i tolerancji. Dyfuzję sytuacji;
zgadzam się nie zgadzam.
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Na wszystkich zebraniach, kibiców gości, Starsi i członkowie są adresowane jako
depozytariusza-opiekuna (1st nazwa) wszyscy są równi. starsi
Członkowie i są liderami z tytułami honorowych. Tytuły te są wykorzystywane wyłącznie poza Gathering
w miejscu publicznym lub w komisjach.

1G OD lubi G atherings
Na Klan na 2 nd Meet Kustosz-Zenturion (1HE i 1SHE) są wybierani. Ich wypowiedzi są prawdy
zabrano członków 1Church, wszechświat powiernicze Guardians jest delegowany. Nowa
Gathering jest wymieniony na stronie internetowej.

Zebranie Można teraz używać wszystkiego, co dostępne na stronie internetowej. The Gathering
może również pozyskać środki (Nie kredytowej) 90% pobyt od zebrania 10% są przekazywane do
Universe podawania powiernicze Strażników.

Kustosz-Zenturion są wybrani liderzy reprezentujący Gathering do lokalnej
społeczności i władz lokalnych. Przywódcy ci są pasjonatami 1 PAN BÓG & 1 wierze.
Prowadzą one przez nieustraszonego przykład etycznego i profesjonalnego pokazać
pokory, determinacji, dyscypliny i wytrwałości. Ich głównym zadaniem jest, aby
komunikować się i promować wspólne rozumienie celów UCG poprzez opracowanie i
wdrożenie skutecznych strategii (Z Klan) do przemieszczania Gathering w kierunku ich
wspólnej wizji. Bramki z linii czasu są ustawione. Są one zobowiązane do podstawowych
celów UCG rozprzestrzeniania
1GOD” s najnowszy komunikat, " Prawodawcy Oczywisty ”. jego zastosowanie i jego ochrona.

Poszczególni członkowie wszechświata Depozytariusz Guardians, nie może przyjąć
nagrody honorowe, nagrody i tytuły. Oni nie mogą być wybierani lub wyznaczani do
każdego rodzaju rządu. Na pytanie może dać unrewarded doradzić. Jeśli staną się one
częścią rządu oni tracą członkostwo UCG i nigdy nie może go odzyskać.

Uwaga ! Powyższe nie ma zastosowania do Mędrców lub zwolenników. Mogą one przyjąć honorowe
nagrody, nagrody i tytuły. Mogą być wybierani lub wyznaczani do każdego rodzaju rządu lub Komitetu.

wybieranego
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Oświadczenie prawda
Oh wspaniały wszystkim potężny 1 i tylko 1GOD , Kto jest zarówno HE & SHE. Twórca
najpiękniejszej Wszechświata. Świadek:

Twój najbardziej pokorny wierny opiekun-opiekun (1st nazwa) , Wybrany
kustosz-Zenturion przez starszych (imię) Zebranie.
stan zgodnie z prawdą:

Że będę pomagać 1GOD, Zwolennicy 1FAITH, wszechświat Powierniczego Strażników
i społeczności lokalnej.
Że nie zrobił lub zachęcać kogoś zabijać, gwałty, tortury lub idealny dla całych molestować, ani
nikogo, kto zrobił chroniony. Chronić integralność 1GOD'S Ostatnie wiadomości Prawo-Dawca
Manifest.

Jako powiernik Zenturion z 7 zachowania są moim przewodnikiem:

Nie spłacić przemocy ze violenc
Obserwować tak aby uświadomić sobie zachowań antyspołecznych i anty-siedliskowych Protest
niesprawiedliwość, amoralność, i środowiskowo-wandalizm rozwiązywania konfliktów poprzez ocenę,
słuchanie i dyskusja towarzysko, zapoznanie się ze wszystkimi grupami różnych w naszej
społeczności

Wypowiedz się na to, co jest słuszne

Wstać dla niesprawiedliwie zaatakowany, upośledzonych, słabych i potrzebujących
na chwałę 1GOD & Dobro Ludzkości

Może 1GOD mój świadek i sędzia
Dishonoring się „prawdy” Statement prowadzi do rezygnacji z członkostwa
Banning ze wszystkich zgromadzeń. Kuszony przez kibiców. Jeśli dishonoring miała charakter
karnej zostanie powiadomiony oskarżenia.

Uwaga ! Poszczególni członkowie wszechświata Depozytariusz Guardians, nie może
przyjąć nagrody honorowe, nagrody i tytuły. Oni nie mogą być wybierani lub wyznaczani
do każdego rodzaju rządu. Na pytanie może dać unrewarded doradzić. Jeśli staną się one
częścią rządu oni tracą członkostwo UCG i nigdy nie może go odzyskać.
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Członkostwo Podanie
najnowsza wiadomość 1 Bożego Prawo-Dawca Oczywista! 1GOD 1FAITH 1Church Wszechświat Powiernik Guardians

Ta aplikacja Członkostwo służy do
powiadamiania UCG & get
zarejestrowany jako spotkanie z
1GOD 1FAITH 1Church
Universe Powiernik Guardians
To również sprawia, wyszczególnione
członków Powiernik Zenturions
wszechświata Depozytariusz
Strażników.

W przestrzeniach napisać imiona z ' starsi że
wybrany kustosz-Zenturions i usłyszał " Oświadczenie
prawda”.

1 st Nazwa ( ON) C Zenturion 1 st Nazwa ( ONA)
C Zenturion:
My z wymienionych Starsi & Powiernik-Zenturion będą przestrzegać regulaminu
członkostwa: Może 1GOD nasz świadek i sędzia

CG Kalender N W-M

Data:

Członkostwo może być odwołane, jeżeli naruszenie Prawodawcy Manifest. Wszelkie
naruszenia będą badane i rozpatrywane.

1GOD jest naszym Uwierz!

1FAITH jest nasza siła moralna!
Prawo-Dawca Oczywisty jest naszym przewodnikiem!

Universe powiernicze Guardians są naszym kościele!
Koniec.
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