Translated from English to Galician - www.onlinedoctranslator.com

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

Comezar a

Xuntanza
CG Reunión onde se reúne a boa xente.

O Gathering é un encontro social relixioso para persoas afíns. Os
seguidores atopan 7 persoas ou máis, xúntase, iso é un 'Xuntanza '. A 1st
A reunión pode celebrarse na casa. As alternativas son un SmeC, un PHeC ou unha
escola. O Gathering elixe aos anciáns que forman un comité chamado "Klan".No 1
st A

reunión de todos os presentes decide celebrar unha reunión cada día de

diversión. Sobre un nome para a reunión e cando celebrar a próxima reunión do
comité.

Partidarios (asistir) elixir nunha votación secreta 1 ancián (mínimo) ata un
máximo de 7 HE e 7 ELA (Regra 7_7) un total de 14 anciáns. Calquera
simpatizante presente pode nomear sempre que cumpra os requisitos.
Requisitos obrigatorios para ser ancián: entre os 28 e os 70 anos, ser pai,
ser físico e mental capaz de facer as funcións dun membro do comité.
Sen discapacidade sexual (Abusador de nenos, mesmo xénero, xénero confuso), sen
antecedentes penais, sen rabino, sen clero católico, sen monxas nin monxes.
Nota ! A discapacidade sexual é unha ameaza para os nenos.

7_7 Regra (representación igual de EL e ELA) aplícase a todos os comités da
UCG. Os comités constan de 1 (incompleto) a 14 (completo). Un comité
incompleto pode consistir en calquera combinación de HE e ELA pero non
máis de 7 HE ou 7 ELA. E g. 8 HE, 6 ELA está equivocada non pode haber máis
de 7 HE.Un comité completo está composto por 7 HE, 7 ELA. O obxectivo é un
comité completo. Un elixido ten que facer todos os deberes. 14 elixidos poden
compartir a carga de traballo de xeito uniforme.

Klan deberes:
Organizar: Local de reunión (vestíbulo, seguridade), transporte para enfermos,
minusválidos, anciáns ...

Publicidade: Xuntanza (cando, onde e direccións), comunicados e
mensaxe de, 1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do
universo
Programa: Benvido, esbozo, detallado, Oracións, lecturas, recaudación de
fondos. Asegúrese de que se confirman o idioma principal, o dialecto e as
tradicións locais ..

Manteña: Lío, eleccións, entrada de recén casados e recén nacidos.
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Chora a quen acabou a vida.
Restauración: asento, bebidas (sen alcohol), comida, música, baile,
entretemento e limpeza ...
Comité: Reunión. Protexa aos atacados inxustamente, débiles, necesitados e
desfavorecidos.

Mantemento: Evita listas e campañas, prepara material educativo para
as escolas, crea organizacións sen ánimo de lucro (CROn)...

Manterse en contacto: Con Shire Council. Custodian Guardian
candidato ás eleccións a comités comerciais, políticos, sociais, ...,
cargos, ...
O Klan co apoio dos partidarios absorbe todas as causas ambientais, sen
ánimo de lucro, non violentas e de xustiza social locais e diríxenas.
A reunión está aberta todos os "días de diversión" desde 1 hora despois do
amencer ata 1 hora antes do solpor. A Gathering participa en N-At-m (Xestión do
tempo New-Age) Temas de diversión (celebracións, memoriais, vergoñas). As
reunións apoian a cociña local, a cultura, o dialecto e as tradicións.

Etiqueta de reunión
Os seguidores visitan unha reunión e animan aos demais a visitar unha
reunión. Rezan, veneran, socializan, discuten, conversan, comen (sen
comida lixo), bebe (sen alcohol), cantar, bailar, rir, xogar, harmonizar ... É a
túa reunión e goza e faino funcionar.
A participación activa leva a experiencias. As experiencias son importantes;
gústanos compartilo con outros. Gústanos comentar as nosas experiencias
con outros.Isto aumenta a nosa relación cos demais. O aumento das boas
relacións tradúcese en felicidade.
Para que a experiencia funcione ten que haber variedade. Os temas tratados
poden ser Actividades de reunión, Manifesto da Lei de leis, Listas de evasión,
coñecemento, actualidade, afeccións, intereses, goberno local e provincial.
Non sexas tímido!
Etiqueta de discusión: Escoita atentamente sen interromper o altofalante.
Responde apaixonadamente sen ser desagradable, maleducado ou agresivo.
As relacións humanas dependen da paixón, o compromiso e a tolerancia. Difundir
unha situación; de acordo en desacordo.
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En todas as xuntanzas, seguidores, visitantes, anciáns e membros
diríxese como gardián (1st nome) todos son iguais. Anciáns e os
membros son líderes con títulos honoríficos. Estes títulos só se usan
fóra da reunión en público ou en comisións.

1 A DEUS encántalle G atherings
No Klan's 2nd coñece a Custodian Zenturion (1 EL e 1 ELA) son elixidos.
Tómanse as súas declaracións de verdade e publícase a pertenza a 1
Church, Universe Custodian Guardians. No sitio web aparece unha nova
reunión.

O Xuntanza agora pode usar todo o dispoñible no sitio web.

A reunión tamén pode recadar fondos (sen crédito) O 90% queda coa
reunión. O 10% remítense á administración dos Gardiáns dos Custodios
do Universo.

Custodio Zenturion son os líderes elixidos que representan a reunión á
comunidade local e ao goberno local. Estes líderes son un apaixonado
de 1 DEUS e 1 FE. Levan por un temible exemplo ético e profesional que
mostran humildade, determinación, disciplina e persistencia. A súa
tarefa clave é comunicarse e promover unha comprensión compartida
do propósito da UCG desenvolvendo e implementando estratexias
poderosas(co Klan) por mover o Encontro na dirección da súa visión
compartida. Establécense os obxectivos cunha liña de tempo. Están
comprometidos co propósito subxacente da difusión de UCG1 DEUSa
última mensaxe, a "Manifesto do Dador da Lei'. A súa aplicación e a
súa protección.
Os membros individuais dos gardiáns custodios do universo non poden
aceptar premios, premios ou títulos honoríficos. Non poden ser elixidos nin
nomeados para ningún tipo de goberno. Se se lles solicita, poden dar
consellos sen recompensa.Se pasan a formar parte do goberno, perden a
súa pertenza a UCG e nunca poden recuperala.

Nota ! Isto non se aplica aos anciáns nin aos seguidores. Poden aceptar
premios honorarios, premios ou títulos. Poden ser elixidos ou
nomeados para calquera tipo de goberno ou comité.Calquera gardián
custodio, elixido para o goberno ou o comité que non use o lexislador
Manifesto como guía. É tentar o máis duro e persistente posible para
fomentar o uso do Manifesto do Dador da Lei.

Un elixidoC-Zenturion tomou a Declaración

3

de verdade

1 FE Comezar a xuntar Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será! 16.3.4.1 NAtm

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa Gardiáns dos custodios do universo
www.universecustodianguardians.org

Declaración de verdade

Oh magnífico todo poderoso 1 e só 1 DEUS. Quen é EL e ELA.
Creador do universo máis fermoso.Testemuña:
O teu gardián fiel máis humilde (1st nome). Elixido Custodio
Zenturion polos anciáns do(nome) Xuntanza.
Afirma de verdade:

Que vou axudar 1 DEUS, Partidarios da 1 FE, dos 1 Gardiáns dos
Custodios do Universo da Igrexa e da comunidade local.
Iso non o animou ou matou a alguén a matar, violar, torturar ou amolecer a
nenos, nin protexer a ninguén que o fixese.
Protexa a integridade de 1 DEUSÚltima mensaxe: Manifesto de quen dá a lei.
Como Custodian Zenturion, os 7 comportamentos son a miña guía:

Non pague a violencia con violencia!
Obsérvalo para tomar conciencia dos comportamentos antisociais e antihábitat. Protesta inxustiza, amoralidade, vandalismo ambiental!

Resolver conflitos a través da avaliación, audición e discusión.
Socializar, familiarizarme con todos os diferentes grupos da nosa comunidade

Fala do moralmente correcto, esixe responsabilidade. Deféndete
polos atacados inxustamente, desfavorecidos, débiles e necesitados.
Para a Gloria de1 DEUS e o Ben da Humanidade

1 de maio DEUS sexa o meu testigo e xuíz
Deshonrar unha "declaración de verdade" leva á cancelación da
adhesión, prohibición de todos os encontros. Evitación polos
seguidores.Se a deshonra era de natureza criminal avisarase á Fiscalía.
Nota ! Os membros individuais dos gardiáns custodios do universo non
poden aceptar premios, premios ou títulos honoríficos. Non poden ser
elixidos nin nomeados para ningún tipo de goberno. Se se lles solicita,
poden dar consellos sen recompensa.Se pasan a formar parte do goberno,
perden a súa pertenza a UCG e nunca poden recuperala.
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Membrosía Solicitude
Imprimir ! Cubrir ! Envía por correo.

Esta solicitude de adhesión úsase
para notificar a UCG e rexistrarse
como unha reunión do

1 DEUS 1 FE 1 Igrexa
Custodio do Universo

Gardiáns

Tamén fai o detallado
Custodian Zenturion
membros do Universo
Custodian Guardians.
Nos espazos escribe os primeiros
nomes do 'Anciáns'que elixiu o
Zenturions Custodian e escoitou o seu '
Declaración de verdade'.

1st nome de (EL) C. Zenturion: 1st
nome de (ELA) C. Zenturion:
Os mencionados anciáns e custodios Zenturion cumpriremos as regras
de adhesión: 1 de maio DEUS sexa a nosa testemuña e xuíz

Data: CG Kalender N-Atm
Membrosía pode ser revogado se incumpre o Manifesto do Dador
da Lei. Calquera incumprimento sería investigado e tratado.

1 DEUS é o noso Crer!
1 A FE é a nosa forza moral!

O Manifesto do Dador da Lei é a nosa guía.

Os gardiáns do universo son a nosa igrexa.

5

1 FE Comezar a xuntar Manifesto do Dador da Lei Como está escrito, será! 16.3.4.1 NAtm

