1 GOD en TRO en Church Universe Förvarings Guardians

www.universecustodianguardians.org

Släktträd
Varje människa förtjänar att vara en del av en familj.

• Människor i Laggivare Manifest
För Depå Guardian finns det 7 typer av människor: otrogen >
anhängare > Elders > C-Zenturion > C-Praytorian > Apprentice CG förkunnare > CG
förkunnare
otrogen > Depå Guardian (CG) sträva efter att uppmuntra dessa förlorade människor
att anamma 1 GOD en TRO 1 Church universum Depå vårdnadshavare. CG
använder 'Challenge bön!

1 GOD väntar på att höra från dig!

Yy

YY YY

Challenge Prayer
Kära 1 GOD, Skaparen av de vackraste universum dina mest ödmjuka
trogna depå förmyndare (1 st namn) begär hjälp med att omvandla de
okunniga troende Hjälp troende få 1 TRO
Tack s för denna erfarenhet för att vara inblandade i en utmaning jag sträva efter att
göra fler utmaningar för härligheten av 1 GOD & den bra av mänskligheten

Denna bön används när de konfronteras med en okunnig otrogen!

Depå Guardian bjuda troende att gå med dem på en sammankomst!
Gästens görs dessa erbjudanden: Bli en 'supporter' och

starta en insamling.

Eller Bli en 'volontär' och sprida vårt budskap.
Eller Donera.
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PO Box 662 Endeavor Hills 3802 Vic Australien

westpac ( Australien) Acc. Nej. 033-186 282.018
Medel används för att förkunna och genomföra vår 'Vision' och vår 'Mission'.
Eller Vänta, för onda, spekulation, föroreningar, förgöra dig och människor som

är nära.
1000-tals år kommer till ett slut!

VAR SNÄLL Straffa (bur) Ondska !
anhängare > Besökare: Den 3: e Insamling av månaden välkomnar besökare som
lovar att vara en supporter. Supportrar behandlas som depå väktare (1:e namn) . De
kan nu nominera och rösta.
anhängare > Depå Guardian (CG) . CG utse en kommitté
(Klan) av 14 fläder (7 HE, 7 SHE) maximum för att köra Gathering.
CG: s (Delta) omvälja (På Fun Veckodag 2 Mercury månad på deras lokala
Gathering) i en hemlig-omröstning minst en Elder (Till ett år) upp till högst 14 Elders (7_7
regeln gäller) . En ny sammankomst kan välja Elders något kul dag som tjänar till
begreppet valet nästa. NOTERA ! Alla CG närvarande kan nominera ...

CG söka, sedan vinna och tillämpa kunskap genom 'Lär & Lär'. Från idé till
kremering. De surfar på UCG webbplats efter den senaste info och uppmuntra andra
att göra det. De stöder gemenskap 'gratis utbildning' och motsätta elitistisk utbildning. De
passerar på Livserfarenheter genom kunskap Kontinuitet.

CG rösta i alla val statliga. De stöder 'Klan' stödde kandidater. De stöder och är aktivt
engagerade i det lokala samhället. De går organisationer (Commercial, gemenskapen,
Lärorikt, fritid, handel, politiska, Professional, ..) nominera till alla tillgängliga utskott. Så
de kan påverka sin verksamhet, föra dem i linje med 'lag Giver Manifest'.

CG bidra till att skapa gemenskap springa, som ägs, icke-vinstdrivande (Cron)

organisationer. De använder, kör och offentliggöra dem.
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För CG de Sammankomst är inte bara en religiös träffas men också umgås: Be,
diskutera, chatt, skratt, dans, spela, äta, dricka (alkoholfri) , Sjunga, harmonisera. Aktivt
deltagande leder till experienes.
(Se Gathe, 1 Church) (se Klan, 7 stammar) (se Start, en TRO)
S

Supportrar är rötterna från dem UCG släktträd växer.

anhängare utvalda 14 Elders ( 7 HE 7 SHE)

Elders form Klan Klan utvalda 2 (1 HE 1 SHE) Depå Zenturion Förvarings
Zenturion bli medlemmar av UCG Depå Zenturion utvalda 14 Depå Praytorian ( 7 HE
7 SHE)

Depå Praytorian form Orackle Orackle elect 1 lärling CG förkunnare ( Han
eller hon)
apprentice CG förkunnare elect 1 CG förkunnare ( Han eller hon)
CG förkunnare är Guardian av Law Giver Manifest !
Depå Zenturion
Var 3 år på Fun veckodag 4 Mercury månaden. Klanen utvalda i en 1 st förbi stolpen sluten
omröstning 2 Förvarings Zenturion (1 HE, en SHE
) . Personen med flest röster väljs. Den valda C. Zenturion har att göra en sanning
förklaring. Sedan blir medlem * av UCG1.
En ny sammankomst på det 2: a Möt Klan utvalda C. Zenturion som tjänar till
nästa omval.
* se Klan, 7 Stammar

en vald

C-Zenturion har tomake en Sanning-Uttalande

sanningen Statement
Oh magnifika alla mäktiga 1 & Only 1GOD . Vem är både han och SHE. Skaparen av de
vackraste universum. Bevittna:

Din mest ödmjuka trogna vårdnadshavare-väktare (1:e namn) . Invald
Depå-Zenturion av äldste (namn) Sammankomst.
Sannings state:
Att jag skall bistå 1GOD, anhängare av 1FAITH, universum Depå Guardians & det
lokala samhället.
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Att jag inte eller uppmuntrat någon att döda, våldtäkt, tortyr eller barn- OFREDA eller
skyddad någon som gjorde. Skydda integriteten hos 1GOD'S senaste meddelandet lagen
Giver Manifest.

Som Depå Zenturion 7 beteenden är min guide:
Inte återbetala våld med våld *
Observera så att de blir medvetna om antisociala och anti habitat beteenden protest
orättvisa, omoral, och miljö vandalism lösa konflikter genom bedömning, lyssna och
diskussion umgås, bekanta mig med alla olika grupper i vårt samhälle

Tala för vad som är rätt
Stå upp för orättvist attackerade, missgynnade, svaga och behövande för härligheten
av 1GOD & den bra av mänskligheten

Kan en GOD vara mitt vittne och domare

*

Om övertalning misslyckas. Obeväpnade självförsvar är tillåtet.

Vanärar en 'sanning Statement' leder till uppsägning av medlemskap
Banning från alla sammankomster. Fly från supportrar. Om dishonoring var av
straffrättslig art åtalet kommer att meddelas.
Efter att ha valts och bli medlem av universum depå Guardians Depå Zenturion bor,
verkar genom att 7 Beteenden.
C. Zenturion är de valda ledarna representerar Gathe till det lokala samhället,
kommuner (Grevskap) . De hålla kontakt även med Provincial Orackle. Dessa ledare
brinner 1 GOD en TRO en kyrka. De har åtagit sig att den underliggande syftet med
en kyrka spridning av 1 GOD' s senaste meddelandet (Lag Giver Uppenbart) dess
tillämpning och dess skydd. De leds av orädd, etiska, professionell exempel visa
beslutsamhet, disciplin, ödmjukhet och uthållighet.

En viktig uppgift är att kommunicera, främja en gemensam förståelse för
UCG syfte genom att utveckla, implementera kraftfulla strategier för att flytta Gathering
i riktning mot deras gemensamma vision. mål
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med en tidslinjen areset. 1 GOD' s senaste meddelandet (Lag Giver Uppenbart)

sprids genom gratis utbildning, statliga skolor använder en st
Lär och sedan lära och sammankomster.

Under en C. Zenturion s 3 års sikt kan det bli nödvändigt att utse en 'förvarings
Praytorian' till Oracklein 1 st förbi stolpen sluten omröstning (7_7 regeln gäller) . En C.
Zenturion måste rösta. De 2 C. Zenturions hålla kontakten med C.Praytorians av
Orackle.
Med en ny C. Praytorianposition ett C. Zenturion får nominera eller utse en annan C.
Zenturion eller bara röst. I händelse av en C. Praytorian omval en C. Zenturion kan bara
rösta eller göra som med en ny position skapar en motståndare. Av de 2 C. Zenturions av
en Gathe 1 kan bli ett C. Praytorian.

Depå Praytorian (CP) väljs av C. Zenturions sin provinsen. C.Praytorian 7 HE, 7 HON (14)
väljs för en period av 7 år på rolig dag med vecka 4 Mars månad C. Zenturion deras
provinsen i en 1 st förbi stolpen sluten omröstning. Den 14 CP bilda ett utskott Orackle.
Det överlägger vid Oratory.

Om en förvarings Praytorianneed bytas ut. En ersättare väljs för att tjäna resten
av 7 år.
CP är de valda ledarna representerar 1 GOD en TRO en Church Universe Depå
Guardians till provinsen och länsstyrelsen. Dessa ledare är passionerad, åtagit sig att
bakomliggande syftet med UCG Spridning av 1 GOD' s senaste meddelandet (Lag
Giver Uppenbart) dess tillämpning och dess skydd.
De leder med orädd etiska, professionell exempel visar disciplin, beslutsamhet,
ödmjukhet och uthållighet.
En viktig uppgift är att kommunicera, främja en gemensam förståelse för
UCG ändamål. Genom att utveckla, implementera kraftfulla strategier för att flytta en kyrka
och provinsen i riktning mot deras gemensamma vision. Mål med en tidslinje är inställda. 1
GOD' s senaste meddelandet (Lag Giver Uppenbart) sprids genom offentliga skolor och
genom lobbying the-delstatsregeringen.

Varje C. Praytorian lever av de 7 Beteenden av C. Zenturion. CP hålla kontakten med C.
Zenturion och deras ursprungliga Gathering.
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HON C. Praytorian representerar SHE intresse enligt En GUDs Design:

HON är Mamma, Carer, Husmor.
HAN C. Praytorian representerar HE intresse enligt En GUDs Design:

HAN är Far, provider, Beskyddare.
C. Praytorian uppmuntra Provincial samhällen och länsstyrelsen att leva efter 1 GOD 'S:
Motiv ~ Racial-Integrity ~ Law Giver Manifest ~ non våld ~ ideella ~ 7 Tribes ~
mänskligheten öde (Rymdutforskning och rymdkolonisering) .

C. Praytorian främja: Lika representation av HAN och HON på utskottets ~ slutar ärftlig
och politisk Tyranny ~ ersätta kapitalism och kommunism med " cron 'Och 'wmw' ~ ersätta
hedniska kalender med CG New-Age time-management ~ Ersätta: orättvisa med att
hitta sanningen', ingen jury, obligatorisk straff och rehabilitering
~ inhemska och icke inhemska förbränning av dynga, trä, kol, gas, olja och uran
för matlagning, värme och kraft med icke brinnande metoder ~ våld med att leva i
'Harmony' med människor, djur och miljö ~ Öde: utforskning av rymden,
rymdkolonisering.
C. Praytorian hålla kontakten med C. Zenturion och Gathe de kom ifrån. Varje 'Shire
Day' (N-At-m) de besöker denna sammankomst.

Orackle
den " UCG ' kommitté för varje 'provinsen' kallas " Orackle '. Denna Orackle av 14 C.
Praytorians är 7 årligen valdes (Vecka 4 Mars månad)
med 'C. Zenturions' med hjälp av 7_7 Regel (7 HE och 7 SHE) . CP kan omväljas
obegränsat gånger. En CP behöver bytas ut. En ersättare väljs för tiden intill nästa val.

Deras finns 7 ' Orackle ', En i varje provins. Varje Orackle har sin egen mötesplats för
'Oratory'. Den Orackle sammanträder i tre Chambers, den hon-Boudoir ", HE-reträtt
'och' TRO- Helgedom'.
7 HON C. Praytorians träffas runt en Heptagon bord i " HonBudoar'. 7 HE C. Praytorians träffas runt en Heptagon bord i 'Han-reträtt'. En
gemensam träffas av 7 Han CP och 7 Hon CP hålls runt en Heptagon bord (1 HE, en
SHE på varje sida) i 'TRO-sanctumen'.
Notera! Den 'Förvarings Guardian förkunnare' inte delta i någon Orackle möts. den
2 (Han och hon) 'Apprentice CG förkunnare'
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(ACGP) upprätta förbindelser mellan Orackle och förvarings Guardian förkunnare (CGP)
.

Den Orackle möter 14 gånger per år (1 per månad) 15 gånger i Quattro år. På påsken
1 års plan formuleras på Quattro påsk en 4 år plan.

Den Orackle delar 7 ansvar mellan 7 1HE, 1SHE lag.
Ansvar: Administration ~ Provincial styrning ~ Worship ~ hålla kontakt med
Sammankomster ~ umpiring ~ Space prospektering, kolonisera ~ ACGP (HAN HON) samarbeta
med CG förkunnare.

Orackle uppgifter: Genomföra 'Law Giver Manifest' och Mission ~ Elect 'Apprentice
Guardian förkunnare' (1 HE 1 SHE) som samarbeta med 'Depå Guardian förkunnare' ~
Ställ omval år Zenturions och Praytorians ~ Ha kontakt med 'Sammankomster' via
Zenturions (Delta olika Sammankomster) ~
Håll listor: 'Sammankomster', 'Skyr', 'cron' .. ~ Hold
'kampanjer', håller årliga 'Mess' ~
Aktivt stödja 'Space Colonization' ~ Etablera och
driva 'All media' ~
Stå upp mot korruption, orättvisa, Immorality och våld ~ Skydda miljön rapporten
förorenarna ", få dem ut ~
Eliminera privata företag, globalisering, konsumism, kredit ~ Eliminera Elitism, Ej
intjänade förmåner, Wealth-apartheid ~
Straffa det onda var som helst, när som helst oupphörliga ~ Ha
kontakt med länsstyrelsen ...

Notera! De Orackle kan inte genomföra några åtgärder som strider mot Law Giver
Manifest . kampanjer används för att implementera 1 GOD' s senaste meddelandet! UCG
kampanjer använda lagen Giver Manifest som guide för att extrahera miljömässiga,
etiska och social rättvisa teman. En vald tema bedrivs med all kraft, mod, beslutsamhet
och uthållighet som kan mönstrade.

Universe Depå Guardians Kampanjer är en demokratiskt samordnad initiativ för att
uppnå behövs social förändring. Det är ett försök att mobilisera människor för att
åstadkomma icke våldsam kursändring.
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fly är en Depå Guardian aktivitet och plikt. Shunlists ger information om vad man ska
göra när det finns ett hot mot mänskligheten, moral, gemenskap eller miljö. Fly är inte
bara en moralisk fråga, men en civil plikt!

Shunning organ undvika, ignorera, motstående är icke stödjande
(Icke våldsam) . Uppmuntra familj och vänner att göra det. Fly gäller grupper,
individer och organisationer. Det innebär inte umgås, studera, handel eller arbeta
med dem.

Gör din Moral och det civila plikt: SKY !!!
Varje Orackle utvalda 2 Apprentice CG Praytorians ( 1HE, 1SHE) .
New ACGP väljs för ett år. Om omvaldes bli livs medlemmar.

Både (HAN HON) ACGP fungera, proklamera sin
administrationens Mediacenter. De förkunnar 'Law Giver
Manifest publicerar:' Worship (CG bön guide) CG Dictionary, CG
Lexica, andra guider, ... De publicerar 'Orackle' media-utgåvor. De
kör en provinsiell nyheter och information Mediacenter.

All media är en viktig integrerad del av
universum depå Guardians administration. Det
håller supportrar, medlemmar och allmänheten
informerad. 'CG ALL Media' har 3 sektioner: Info,
kunskap fritid. Det levererar allmänheten utan
utbildning med studiehjälpmedel, studieämnen
och studieprojekt. Den varnar för studie hot.
Alla medier har 7 landskapsnivå, mastheads.

1 GOD skapade den fysiska universum (Scroll 1 Tro 2) . 1GOD vill människor att
föröka sig, kolonisera rymden och bli väktare av det fysiska universum. Universe Depå
Guardians leverans vägledning
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och lag för utforskning av rymden, rymdkolonisering. När en provinsen börjar kolonisera
deras Orackle skickar en HE, 1 Hon Depå Guardian tillsammans för andlig vägledning.

När en ny förvarings Guardian förkunnare (CGP) behövs. HE, HON ACGP av 7
Orackle utvalda i en 1 st förbi stolpen sluten omröstning en ny 'CGP' (Han eller hon) . Den
valda Förvarings Guardian förkunnare blir ett liv medlem i en GOD en TRO 1 Kyrka
Universe Depå Guardians. En mentalt olämpliga 'CGP' ersättas.

CGP förkunnar och vaktar " Law Giver Manifest ' En GUDs
senaste meddelandet ersätter alla tidigare. Samverka med 7 Orackle via ACGP. CGP
kan avvisa ett ACGP. Den relevanta Orackle behöva välja en annan ACGP. CGP inte
delta i någon av Orackle.

Medlemskap
Det finns 3 typer av medlemskap:
En individers medlemskap i en sammankomst. En
sammankomst medlemskap med UCG

En individernas medlemskap i universum Depå Guardians 

En individers medlemskap i en Gathering 
En individ som besöker en Gathering är en potentiell supporter. En Str ömf porter
närvara och delta vid en sammankomst är erkänt som medlem i den Gathering. anhängare
är  behandlas som 'Förvarings Guardian (1 st namn) .

Gathe medlemskap med U.  CG
Supportrar utse en kommitté (7_7 Rule) av fläder kända som Klan.
Klanen väljer 2 fläder (1 HE, en SHE) att bli Depå Zenturion som representerar
Gathering med universum Depå
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Vårdnadshavare. En Klan skickar sedan dess medlems Ansökan till UCG

UCG välkomnar Depå Zenturion och lägg till Gathering till deras register. 
 The Gathering kan nu använda allt tillgängligt på
webbplatsen: www.universecustodianguardians.org. The Gathering kan också samla in
pengar (ingen kredit) 90% vistelse med Gathe 10% vidarebefordras till universum  Depå
Guardians administration.
 Medlemskap kan återkallas om det i strid med lagen Giver Manifest. Varje överträdelse
skulle undersökas och behandlas.

En individernas medlemskap i UCG
En individ måste bli 'Supporter' av en sammankomst. En supporter utser sedan (eller är
nominerad) som skall väljas 'Elder' till 'Klan' * en Sammankomster kommitté. Den valda
Elder kan nominera att bli 'förvarings Zenturion'. Den valda CZ gör en 'sanning
uttalande bevittnades av Klan. Klanen sedan framåt  en medlem ansökan till UCG
Registry.
* se Klan, 7 Stammar
Medlemmar får nominera att väljas till 'förvarings Praytorian' och gå med i Orackle (UCG
kommitté) . När det finns en öppning i Orackle välja en 'lärling Depå Guardian
förkunnare' som nu är ett liv medlem. När det finns en öppning alla 7 Orackle elect 1 (Han
eller hon) av lärlingarna att bli 'CG förkunnare'.

'Notera ! Enskilda medlemmar av UCG kan inte acceptera heders utmärkelser, priser
eller titlar. De kan inte väljas eller utses till någon typ av regeringen. Om någon frågar
de kan ge belönas råd. Om de blir en del av regeringens de förlorar sitt medlemskap i
UCG och kan aldrig återfå den.

UCG kommittén grunderna.
När en grupp människor träffas de letar efter ledarskap. Single ledarskap är tyranni.
Ledarskap av kommitté är rättvis. Ledarskap genom kommitté stöds av universum
Depå Guardians.
En 7_7 regel gäller för Universe Depå Guardian 'Klan', val "Oracke kommitté. Alla val
är genom sluten omröstning. Personen med flest röster väljs. Då personen med andra
hög est ... tills kommittén väljs.

Den ofullständiga utskott kan bestå av minst en eller flera
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tills det blir en fullständig kommittén av den 7 HE och 7 SHE (14) . Den ofullständiga utskott
kan bestå av vilken som helst kombination av HE, SHE men inte mer än 7 HE eller 7 SHE.
T.ex. 8 HE, 6 HON är fel kan det inte vara mer än 7 HE. Skulle en kommitté-medlem behöver
åter placering. En annan person behöver inte väljas till resten av mandatperioden.

En komplett utskott är önskvärd. 1 valdes har att göra alla 14 arbetsuppgifter.

14 valdes andel arbetsbelastningen jämnt.

1 Church administratören av 1FAITH och En GUDs senaste meddelandet: " Law Giver
Manifest '! En kyrka har 7 oberoende valda Orackle.
En i varje provinsen.
Slutet
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