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KLAN
7 Племена 1 GOD «S люди!

7 Tribes отримують духовне керівництво в, «Збір» і читаючи закон Подавець
маніфесту. Прийдешня обслуговує духовних, соціальних потреб та громадської
активності. Сход потреби управління, виборний комітет, Клану.

Klan є людина комітет 14 обраний (Старійшини) , Прихильники відвідують їх місцевий
Збір обраного в агентурній голосуванні 1 Елдер

(Мінімум) до максимуму 7 HE і 7 ВОНА (7_7 правило) в цілому 14 старійшин. Старійшини
обираються щорічно (Fun день, тиждень 2, Mercury *
місяць) , Новий збір обраних Старійшини будь Fun день. Вони не служать до наступного терміну

* NATM

виборів.

Будь Прихильник даний може призначити, якщо вони відповідають обов'язковим вимогам. Обов'язкові
вимоги бути Elder: Вік 28 - 70, бути батьком, фізичним і розумово в змозі зробити обов'язки
члена Комітету. Немає сексуальної інвалідності (Дитина хулігана, однієї статі або сплутати
підлогу) , Ні судимості, які не рабина, ні католицьких священнослужителів, ні черниці або
ченців.

Е

Старійшини можуть переобиратися необмежену кількість разів (До віку

70) , При заміні старійшина необхідності. Замінник обирається
служити до наступного терміну виборів.

Старійшина ВОНА замінюється СТЕ. HE з
HE.
Після того, як є 2 Старійшини 1 може стати хранителем Zenturion (CZ). Однак завжди
повинен бути один старійшина. Тільки Старійшини можуть висувати і обирати в таємному
голосуванні Custodian Zenturion. Наявність ВІН і ВОНА робить вибори 1 ВІН і ВОНА CZ
бажані, але там повинен бути один старійшина. Обраний CZ повинен зробити заяву
істини. Після виборів CZ Klan посилає реєстрацію членства в UCG1. CZ представляти і
підтримувати контакти з місцевим урядом і Orackle.

Klan обов'язки, 1 старійшина повинен зробити все обов'язки, 14 Старійшини можуть розподілити
навантаження рівномірно.
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організація: зібравши місце (Зал, охорона) , Транспорт для хворих, інвалідів, людей
похилого віку ...

оприлюднити: збір (Коли, де, напрямок) , Медіа-релізи та послання, 1 GOD 1 ВІРА
1 Церква Всесвіт Custodian Guardians

програма: Ласкаво просимо, начерки, деталізувати, Молитви, читання, обговорення, збір коштів. Переконайтеся,
що основна мова, місцевий діалект і традиції дотримувалися ...

утримувати: Mess, вибори, індукція молодята, New Born. Сумуємо тих, хто життя
закінчилося.

Перший збір місяці вітає пари, які підписали «Святе подружжя договору» за
попередній місяць. Другий збір місяці вітає новонароджений попередній місяць.
Третій Зліт місяці вітає відвідувач, які зобов'язуються бути Прихильником.
Четверту Збір місяці відбивається на прихильників і членів, які померли в
попередньому місяці.

харчування: сидіння, напої (безалкогольний) , Продукти харчування (Місцева кухня) ,
Музика, танці (Традиційний, ток) , Розваги, очистити ...
е

Продукти харчування та напої доводять до зльоту прихильників з використанням керівних принципів Клану.

комітет: Зустріч. Захищати несправедливо напали, слабкий, що потребує і
знедолених. Звіт CZ.
Поспішай: Shun списки, кампанії (Діяльність) , Підготувати навчальний матеріал 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 все місцеві екологічні, некомерційну, які не є причини
насильства і соціальна справедливість, і управляти ними. При необхідності застосовується ненасильницької
активності.

Кожні 3 роки на Fun день тижня 4 Mercury місяць. Клану обраний 2-Кустодієв
Zenturion (1 ОН, ВОНА 1) ,

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 Custodian Опікуни і місцеве
співтовариство. Те, що я не зробив або заохочувати когось вбивати, тортури, згвалтування,
або дитина приставати. І не захищений 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 антисоціальний і анти-місцепроживання поведінки
Протесту несправедливості, аморальність і екологічний вандалізм Усунути конфлікт шляхом оцінки,
аудіювання та обговорення соціалізувати, знайомитися з усіма різними групами в нашому
суспільстві

Говоріть за те, що правильно

Встаньте за несправедливо напав, знедолені, слабкі і потребують Для Слави 1GOD
і Добра Людства
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.

3

співтовариство Tribes 15.04.3.1 NATM
законодавець Manifest Як написано воно повинно бути!

1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт Custodian Guardians
www.universecustodianguardians.org

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 вищеназвані Старійшини і Хранитель-Zenturion будемо дотримуватися Правил
членства: Може бути 1GOD наш свідок і суддя

Дата:

CG Kalender N-Ати-м

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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