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Bijeenkomst
1 GOD houdt van een Gathering
Supporters ontmoeten op een bijeenkomst om de 7 th Dag (Leuke dag) van de week.

Het geluid van de bel (S) optioneel buiten en Glockenspiel of Organ binnen begin en einde
van een Gathering. De hoogste Elder bijwonen verwelkomt Supporters, gasten,
nieuwkomers. Schetst vergadering programma. New-Age time-management wordt gebruikt.

Een Gong of Bongo oproepen tot gebed. Deelnemers staan (Zieke of handicap sit) zetten
hun handen in elkaar worden geconfronteerd in de richting van de rijzende zon (Binnen,
buiten nooit rechtstreeks in de zon)

en bidden: Daily and Theme gebeden. De bijeenkomst programma is nu in volle
gang.
Muziekgeluid wordt gebruikt voor het openen en sluiten (Klokkenspel, Organ

.. ) , bidden en andere delen van het programma (Gong of Bongo ..) . Als er een leuke dag
thema, het verzamelen zich aan dit thema in de eredienst, activiteiten, decor en display.
Het programma houdt lokale tradities in ere: dialect, kleding, drank, eten, muziek, dans,
douane ..

De 1e Gathering van een maand uitermate geschikt voor stelletjes die een 'Heilig Huwelijk
Contract' van de vorige maand ondertekend.

De 2e Gathering van een maand ingenomen met de nieuwe geboren uit de vorige maand.
De 3e Gathering van een maand is ingenomen met de bezoekers die beloven om een Supporter zijn.

De 4e Gathering van een maand reflecteert op Supporters en leden die vorige
maand overleed.
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meeting Etiquette
Supporters een bezoek aan een Gathering en anderen aanmoedigen om te bezoeken. Ze bidden aanbidden,
socialiseren, te bespreken, chat, eet (Geen junk food) , drink (niet alcoholisch) , Zingen, dansen, lachen, spelen, te
harmoniseren, ..

Het is uw Gathering te genieten, te laten werken!
Actieve participatie leidt tot ervaringen. Ervaringen zijn belangrijk; we willen deze delen
met anderen. Wij willen onze ervaringen met anderen te bespreken. Dit verhoogt onze
relatie met anderen. Verhoogde goede relaties te vertalen naar geluk.

Om de ervaring werk moet er variëteit te maken. Onderwerpen die aan bod kunnen Gathering
activiteiten te dekken, de Wetgever Manifest, Shun lijsten, kennis, actueel nieuws, hobby's,
interesses, lokale en provinciale overheid. Wees niet verlegen!

Discussie-Etiquette: Luister aandachtig zonder onderbreking van een luidspreker. Antwoord
hartstochtelijk zonder onaangenaam, agressief of onbeschoft. Menselijke relaties rekenen op
passie, compromis, tolerantie.
Om een diffuse situatie; overeenkomen om van mening te verschillen.

Bij alle Gatherings, Supporters, bezoekers, ouderlingen en leden komen aan bod als
bewaarder voogd (1 naam) iedereen is gelijk. Ouderlingen en leden zijn leiders met eretitels. Deze
titels worden alleen gebruikt buiten de Gathering in het openbaar of in commissies.

Voor het ontmoeten
Voordat een Gathering kan worden gehouden Elders (Zie Klan, 7 Stammen) een programma opzetten en
organiseren van een locatie. Publiceer Gathering (Wanneer, waar richtingen) , Media releases, ..
organiseren, het vervoer voor gehandicapten, zieken, bejaarden ...

na Meeting
Deelnemen aan activisme. Spreid het bericht van 1 GOD 1 GELOOF 1 Kerk Universe
Bewaarder Guardians en Wetgever Manifest.
Nodig mensen uit om uw Gathering.

Verder lezen, studeren, omarmen, ..
Begin (Zie geloof 1) starten van een Gathering; Stamboom (Zie 1 Church)
Einde
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