1 JAINKOA 1 FEDE 1 Eliza Unibertsoaren Zaindariak
www.universecustodianguardians.org

Edukia

1 JAINKOA sinesten du Tribuak . 1
JAINKOAREN Gizateriarentzako epe
luzerako ikuspegia 7 tribuek hitz egiten
zutena zen beti 7

hizkuntza nagusiak eta euskalki asko.
Habitatekin harmonian bizitzea! Globalizazioak
ikuspegi hori suntsitzen du Anti
bihurtuz 1 JAINKOA. 7 tribu dira 1
JAINKOAREN bizi diren pertsonak 7
probintziak !

1 JAINKOA gizakiak sozial izateko
sortu zituen, besteen konpainia
bilatuz. BERA, elkarren bila dabiltza
bikotea, biderkatzea, laguntasuna,

partekatu eta sortu familia. Familia
berri bat bere familia hedatuarekin
eta besteekin sozializatzen da:
komunitate bizitzea.

Bizilaguna
komunitateak
bihurtu bihurtu

Tribu bat!
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1 JAINKOAREN ' 7 Tribuak ' gobernatu
beharra, 7 probintziak .

Gobernantza politikoa
probintzialaz osatuta dago

(Probintzia) eta tokikoa

(Shire) Gobernu.
Lidergo bakarra tirania da. Batzordearen gidaritza zuzena da. Batzorde bat
(Parlamentua) 1 hautagai askok aukeratzen dute st igaro ondorengo bozketa sekretua. 7
probintziak ziren 7 tribu bizi askotan Shires .
Shire eleanitza da; familiak bizi ziren
eta otoitz egiten zuten; haurrak hazi eta
jolasten ziren;

jendea habitatarekin harmonian bizi balitz; bertako tradizioak bizirik
mantentzen ziren; oroitzapenak zentzudunak izango lirateke; bihotza da. Etxea
!

A Shire 'ezartzea bultzatzen du CROn ' ( Irabazi asmorik gabeko
negozio komunitarioa) . 'Shire'-k estatuaren eta pribatuaren jabetza
komunitatearen jabetzara bihurtzea bultzatzen du. CROn ordezkatzen
du, komunismoa
(Estatuaren jabetza) eta Kapitalismoa (jabetza pribatua) . Anti
1 JAINKOA etekinak irabazten dituzten buruzagiak eta estatuko teknokratak '. Haiek

langilearen jabetzarekin ordezkatzen dira, langileak kudeatzen ditu (CROn, D-mC) entitateak. Ezarri
eta lagundu zure komunitateko CROn! CROn eta Community izarrei heltzen ari dira (Espazio
esplorazioa, kolonizazioa) , gure patua !!!

1 JAINKOA gizaki hautatua Unibertso fisikoaren zaindari bihurtzeko . 1JAINKOA
nahi du gizakiak biderkatu, espazioa kolonizatu eta Unibertso fisikoaren
zaindari bihurtzea. Unibertsoaren Zaindarien Tutoreek gidaliburua
hornitzen dute legea espazioa esploratzeko.
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