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S tarta G athering
1God 1FAITH 1CHURCH Всесвіт Custodian Guardians

Збір релігійної соціальна відповідний однодумців.
Прихильники знайти 7 осіб і більше, збираються разом, що є ' Збір ». Перший збір може
проводитися в домашніх умовах. Альтернативи є метикуючи, PHeC або школа. Прийдешня
обирає старійшин, які утворюють комітет під назвою «Klan». На 1-му Зібравши всі присутні
вирішили провести Gathering кожен Fun день. На ім'я для збору і коли провести наступний
комітет зустрітися.

Прихильники (участь) обирають в агентурній голосуванні 1 Елдер (Мінімум) до
максимуму 7 HE & 7 СТЕ (7_7 правило) в цілому 14 старійшин. Будь Прихильник даний
може призначити, якщо вони відповідають вимогам. Обов'язкові вимоги бути Elder: Вік 28
- 70, бути батьком, немає судимості. Фізичні і подумки в стані зробити обов'язки
комітету-члена. Немає сексуальної інвалідності (Дитина хулігана, однієї статі або
сплутати підлогу) ,

Примітка ! Статева інвалідність становить загрозу для дітей.

7_7 Правило (Рівне представництво HE & SHE) відноситься до всіх комітетам UCG. Комітети
складаються з 1 (Неповний) до 14 (В комплекті) , Неповна комітет може складатися з
будь-якої комбінації HE & SHE, але не більше ніж на 7 ОН або 7 ВОНА. Е р 8 ОН і 6 ВОНА
не так, що не може бути не більше ніж 7 ОН. Повний комітет складається з 7HE & 7SHE.
Повний комітет є метою. 1 обрано повинен робити все обов'язки. 14 обрано може
розподілити навантаження рівномірно.

Klan обов'язки:
організація: зібравши місце (Зал, охорона) , Транспорт для хворих, інвалідів, людей
похилого віку ...

оприлюднити: збір (Коли, де і напрямки) , Медіа-релізи та повідомлення про,

1 GOD 1 ВІРА 1Church Всесвіт Custodian Guardians
програма: Ласкаво просимо, начерки, деталізувати, Молитви, читання, обговорення і збір коштів. Переконайтеся,
що основна мова, на місцевому діалекті і Традиції
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залишив в силі ...

утримувати: Mess, вибори, індукція молодят і новонароджених. Сумуємо тих, хто життя
закінчилося.

харчування: сидіння, напої (безалкогольний) , Їжа, музика, танці, розваги, і
прибирати ...
комітет: Зустріч. Захищати несправедливо напали, слабкий, що потребує і знедолених.
Up-донжон: Shun-листи & кампанії, підготовки навчального матеріалу для шкіл, створити
не-для некомерційних організацій ( CRON) ...

Підтримувати зв'язок: З Шир Ради. Хранитель Хранитель балотуватися на виборах в
комерційних, політичних, соціальних, ... комітети, посади, ...

Klan за підтримки прихильників поглинають всю місцеві екологічні, некомерційний,
ненасильницька і соціально-справедливість причину і управляти ними. Збір відкритий
щодня «Fun-Day» від 1 години після сходу сонця до 1 години до заходу сонця. Збір бере
участь в N-At-м (New-Age тайм-менеджмент) Funday теми (Свята, меморіали, Шамес) , Збори
підтримки місцевої кухні, культури, говір, традиції.

зустріч Етикет
Прихильники відвідати Gathering і заохочувати інших відвідати Gathering.
Вони моляться і поклоняються, спілкуватися, обговорювати, спілкуватися, є (Без нездорової їжі) І пити
(безалкогольне), співати і танцювати, сміятися, грати і гармонізувати ... Це ваше Gathering задоволення і
зробити його роботу!

Активну участь веде до досвіду. Досвід дуже важливий; ми хотіли б поділитися
цим з іншими. Ми хотіли б обговорити свій досвід з іншими. Це збільшує наші
відносини з іншими людьми. Підвищені хороші відносини переводити в щастя.
Для того, щоб досвід роботи там повинно бути різноманітність. Охоплені може
охоплювати діяльність зі збору, то Законодавець Manifest, Shun-листи, знання,
ток-новини, хобі, інтереси, місцеві і провінційні уряди. Не соромтеся!
Обговорення-етикет: Слухайте уважно, не перериваючи оратора. Відповісти
пристрасно, не будучи неприємним, грубим або агресивним.
Людські стосунки спираються на пристрасть, компромісу і толерантності. Для того, щоб дифундувати
ситуацію; згоден не згоден.
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На всіх зборах, прихильників, відвідувачів, старці і члени розглядаються в якості
піклувальника-опікуна (Перша назва) усі рівні. старійшини

І члени є лідерами з почесними званнями. Ці назви використовуються тільки поза Збір в
громадських місцях або в комітетах.

1G ОД любить G atherings
На Klan-х 2 й Зустріч Custodian-Zenturion (1HE & 1SHE) обираються. Їх істінностной
Заяви приймаються і членство 1Church, Universe Депозитарна Guardians розміщено. Новий
збір перерахований на веб-сайті.

збір Тепер можна використовувати всі доступні на сайті. Збір також може залучати
кошти (Не кредит) 90% залишаються з насувається 10% направляються в
адміністрацію Депозитарні Правоохоронці Всесвіту.

Піклувальник-Zenturion є обраними лідерами, які представляють Gathering для
місцевої громади та органів місцевого самоврядування. Ці лідери захоплені 1 GOD & 1
ВІРА. Вони ведуть по безстрашному етичного і професійного наприклад показують
смиренність, рішучість, дисциплінованість & наполегливість. Їх основне завдання
полягає в тому, щоб спілкуватися і сприяти загальному розумінню цілей UCG шляхом
розробки і реалізації потужних стратегій (З Klan) для переміщення Gathering в напрямку
їх спільного бачення. Цілі з тайм-лінії встановлені. Вони віддані до основної мети з UCG
поширення
1GOD » s останні повідомлення, то " законодавець Manifest ». його застосування і його захист.

Окремі члени Вселенської ХРАНИТЕЛЬ Хранителів, не можуть прийняти почесні нагороди,
призи, звання. Вони не можуть бути обрані або призначені на будь-який тип уряду. Якщо
запитати, вони можуть дати ненагородженим рада. Якщо вони стануть частиною уряду,
вони втрачають своє членство в UCG і ніколи не зможе відновити його.

Примітка ! Це не відноситься до старійшин або прихильників. Вони можуть прийняти почесні
нагороди, призи, звання. Вони можуть бути обрані або призначені на будь-який тип уряду або
комітету.

обраний
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заява Truth
Про чудовому всіх могутніх 1 і тільки 1GOD , Хто як ВІН і ВОНА. Творець
найкрасивішою Всесвіту. свідок:
Ваш покірний вірний охоронець-охоронець (Перша назва) , Обрано
Custodian-Zenturion по Старійшини (Ім'я) Збір.
Правдиво стан:
Те, що я повинен допомагати 1GOD, Прихильники 1FAITH, Всесвіт Хранитель
Хранителів і місцевої громади.
Те, що я не зробив або заохочувати когось вбивати, зґвалтування, тортури або дітей-приставати, ні
захищеному нікого, хто це зробив. захист цілісності 1GOD'S останні повідомлення, яке Законодавець
маніфест.

Забезпечуючи Zenturion в 7 поведінки мій гід:
Чи не погасити насильство з violenc
Зверніть увагу, з тим, щоб стало відомо про антисоціальних і анти-місцеперебування поведінки
Протест несправедливість, аморальність, і еколого-вандалізм Resolve конфлікт шляхом оцінки,
прослуховування та обговорення соціалізувати, знайомитися з усіма різними групами в нашому
суспільстві

Говоріть за те, що правильно

Встаньте за несправедливо напали, знедоленим, слабким і нужденним Для
Слави 1GOD & гарне Людство
Може бути 1GOD мій свідок і суддя

Безчестить в «Істина-заяву» призводить до скасування членства
Заборона всіх зборів. Уникаючи прихильниками. Якщо безчестить був кримінальний
характер обвинувачення буде повідомлений.
Примітка ! Окремі члени Вселенської ХРАНИТЕЛЬ Хранителів, не можуть прийняти почесні
нагороди, призи, звання. Вони не можуть бути обрані або призначені на будь-який тип уряду.
Якщо запитати, вони можуть дати ненагородженим рада. Якщо вони стануть частиною уряду,
вони втрачають своє членство в UCG і ніколи не зможе відновити його.
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членство додаток
останні повідомлення 1 БОГА Закон-Подавець Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church Всесвіт Custodian Guardians

Це членство Application використовується
для повідомлення UCG і зареєструватися в
якості збору

1GOD 1FAITH 1Church
Всесвіт Custodian Guardians
Він також робить деталізовані
член Зберігача Zenturions
Всесвіту ХРАНИТЕЛЬ
Хранителів.

У просторах писати перші імена з ' старійшини
що обраний опікунській Zenturions і чув " Заява
Істина ».

1 вулиця ім'я ( ВІН) C. Zenturion: 1 вулиця ім'я ( ВПА)
C. Zenturion:
Ми вищезгаданий Старійшини і Хранитель-Zenturion буде дотримуватися Правил
членства: Може бути 1GOD наш свідок і суддя

CG Kalender N-Ати-м

Дата:

членство може бути скасовано, якщо в порушення положень Законодавець маніфест. Будь-яке
порушення буде розслідувано і справа.

1GOD це наш вір!
1FAITH наша моральна сила!
Законодавець Manifest наш гід!
Всесвіт Депозитарні опікуни наша Церква!
Кінець.
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