1GOD 1FAITH 1Church Universe Tagapag-ingat tagapag-alaga

7 TRIBES

1 NG DIYOS naniniwala sa ' tribo '.

1 NG DIYOS ' s long term vision para sa sangkatauhan. Laging ay na ng 7
tribes sa 7 pangunahing wika at maraming mga dialects. Globalization ay pagsira pangitaing
ito, ang paggawa ng Globalization Anti 1 DIYOS.

7 Tribes Isasama 1GOD ' s mga taong nakatira sa 7 Provinces
At maraming Shires nakatira sa masarap na pagsasamahan sa Habitat!

1 NG DIYOS nilikha tao upang maging panlipunan, naghahanap ang kumpanya ng iba.
HE at SHE humingi ng bawat isa na mag-asawa at magpakarami, pagsasama, upang ibahagi, magsimula ng isang
pamilya. Ang bagong pamilya socializes sa kanilang sariling mga ex- tended pamilya at sa iba pang mga pamilya: komunidad
na naninirahan ( kaunti ).

Kalapit na mga komunidad join pagiging isang Tribe!
Tribal na living ay ang Tagapag-ingat Guardian paraan. Tribal-buhay ay binubuo ng mga yunit ng pamilya (HE,
SHE, mga bata, mga alagang hayop ..) . yunit ng pamilya sumali upang bumuo ng komunidad (Shire) of Social
responsibilidad, moral na integridad ng pagtugis ng isang karaniwang mabuti para sa lahat.

Nagiging & pagpapalaki ng isang pamilya ay isang pinagsamang pagsisikap (Mga magulang, guro, medics) ng
Komunidad. HE, SHE, ang kanilang mga pamilya ay nakatira sa Komunidad Cluster Housing rentals na ibinigay
ng isang Shire! HE at SHE ay mga manggagawa na nagtatrabaho sa mga multiple ng, ' wmw ' (Kada linggo
minimum na pasahod) . Ang pamilya dumalo sa Komunidad Edukasyon at gamitin ang Community Health.

Iginagalang nila diyalekto, matatanda, pamana, tradisyon at pagsasanay ng kaalaman continuity. HE at
SHE gawin Communal tungkulin at matanggap sa Karapatan return Komunidad. Sila ay bumoto para sa
komite na may pantay na representasyon. magboluntaryo nila. Naniniwala sila sa pagsusunog ng
bangkay upang itakda ang Soul libre at para sa kalusugan ng komunidad. HE at SHE sa Funday dumalo
sa isang Gathering at sumunod sa Fun-Day tema. HE at SHE gamitin New Age time management. Ginagamit
nila ang isang Law Giver Manifest bilang gabay.

PAMAMAHALA
Mga tribo na kailangan Governance! Tagapag-ingat tagapag-alaga suportahan 2 tier
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Governance, espirituwal at pampulitika. Espirituwal ay 2 tier, mga lokal na: ' pagtitipon ', Panlalawigan:' Oratorium
'. Pampulitika ay 2 tier, lokal ' kaunti ', Panlalawigan:' parliyamento '.

Governance nanggagaling sa pamamagitan ng inihalal na pantay-pantay (HE, SHE) representasyon.
Inihalal pantay na kinatawan bumuo ng isang committee naghahating (Sa pamamagitan ng mga kasanayan)

pananagutan. Pamumuno ng 1 ay Tyranny! Governance pamamagitan ng inihalal na komite ay makatarungan.

Ang isang komite ay may pantay-pantay na representasyon ng SIYA & siya. A Gathering ay may isang
inihalal na komite ng 7 HE at 7 SHE na bumubuo sa ' Klan '. Ang Oratorium ay may isang inihalal na komite
ng 7 HE at 7SHE na bumubuo sa ' Orackle '. A Shire committee ay 2 nahalal (1 HE, 1 SHE) + Advisors na
bumuo ng isang ' konseho '. Ang Parlyamento ay binubuo ng mga nahalal na 35 Siya at 35 SHE. Ang mga
nahalal pagkatapos ay hinirang 7 HE & 7 SHE upang bumuo ng Government.

Governance pangangailangan Accountability. Governance gumagawa Panuntunan & nagpapatupad ng mga
panuntunang ito. Panuntunan ay batay sa Social Justice & Moral lakas. Panuntunan ng pagpapatupad ay
nagtatatag ng Truth kamay out mandatory Mga Pangungusap ay gumagamit ng Rehabilitasyon at makatarungang
kompensasyon magbigay Justice!
Justice ng! BATAYANG! pangangailangan ng tao. Katarungan ay napakahalaga para sa isang komunidad upang
gumana at mabuhay. Katarungan ay upang magtatag ng 'Truth' at maitama mo Sa Justice. Katarungan ay
nagsisimula sa "YOU". Kailangan ninyong maging 'Just'. Ang pagiging lamang ay ang pundasyon mula sa kung
saan 'Justice' rises up. Ang pagiging lamang at pagtanggap ng Katarungan ay perpekto. Reality ay na may ay
hindi makatarungan sa mga taong lumikha ng In Justice. Ang bawat tao ay may moral na civil (Pampubliko) duty
alisin In Justice. tribo:

Aprikano

probinsya: Wika:
Aprika
Arabe

7 ay Banal, na nagreresulta sa: 7 Tribes, 7
Provinces, maraming Shire ni, 7 Wika,

Amazonian Amazonia Espanyol

maraming Dayalekto. Lahat ng Probinsiya

Amerikano

Amerika Amerikano

taga-Europa

Europa

house 3 + 1 Races (Ukol sa Lahi Integrity)

Aleman
at marami mixed breed.

Mongolian Monggolya opisiyal na Intsik
ng Oseanya

Oseaniya

Indonesiyo

Persindian Persindia Hindi
Tribal komunidad na living ay ang Tagapag-ingat Guardian paraan. Sumali ka.

Upang mag-apply Governance ang 7 Tribes magtatag 7Provinces:
katapusan

2

7Tribes Batas-donor Manifest
14.12.1.1

www.universecustodianguardians.org

