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Pertemuan
1 ALLAH mencintai Temu sebuah
Pendukung bertemu di Gathering setiap 7 th Hari (Hari yang menyenangkan) dalam seminggu.

Suara bel (S) opsional luar dan Glockenspiel atau Organ dalam awal dan mengakhiri
Gathering. Elder paling senior menghadiri menyambut pendukung, tamu, pendatang
baru. Menguraikan Program bertemu. New-Age manajemen waktu digunakan.

A Gong atau Bongo panggilan untuk berdoa. peserta berdiri (Sakit atau cacat sit) meletakkan
tangan mereka bersama-sama menghadapi menuju matahari terbit (Di dalam, di luar tidak
pernah melihat langsung ke Matahari)

dan berdoa: Harian dan doa Tema. Program pertemuan sekarang
berlangsung.
suara musik yang digunakan untuk membuka dan menutup (Glockenspiel, Organ

.. ) . berdoa dan bagian lain dari program (Gong atau Bongo ..) . Jika ada Fun hari
tema, Gathering mematuhi tema ini dalam ibadah, kegiatan, dekorasi dan tampilan.
Program ini terus tradisi lokal hidup: dialek, pakaian, minuman, makanan, musik, tari,
adat istiadat ..

The Gathering tanggal 1 bulan menyambut pasangan yang menandatangani 'Holy
Matrimony Kontrak' bulan sebelumnya.

2 Gathering bulan menyambut baru lahir dari bulan sebelumnya.
The 3rd Gathering bulan menyambut para pengunjung yang berjanji untuk menjadi Pendukung a.

The Gathering ke-4 bulan mencerminkan Pendukung dan anggota yang meninggal sebulan
sebelumnya.
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rapat Etiket
Pendukung mengunjungi Gathering dan mendorong orang lain untuk mengunjungi. Mereka berdoa ibadah,
bersosialisasi, berdiskusi, chatting, makan (Tidak ada junk food) , minum (Non alkohol) , Bernyanyi, menari, tertawa,
bermain, menyelaraskan, ..

Hal ini Mengumpulkan Anda menikmati, membuatnya bekerja!
partisipasi aktif mengarah ke pengalaman. Pengalaman yang penting; kami ingin berbagi dengan
orang lain. Kami ingin mendiskusikan pengalaman kita dengan orang lain. Hal ini meningkatkan
hubungan kita dengan orang lain. Peningkatan hubungan baik diterjemahkan ke dalam kebahagiaan.

Untuk membuat pengalaman kerja perlu ada variasi. Subjek yang tercakup dapat mencakup
kegiatan Gathering, Hukum Pemberi Manifest, Shun daftar, pengetahuan, berita terbaru,
hobi, minat, lokal dan pemerintah provinsi. Jangan malu-malu!

Diskusi-Etiket: Dengarkan baik tanpa mengganggu pembicara. Balas penuh gairah
tanpa menjadi menjengkelkan, agresif atau kasar. hubungan manusia mengandalkan
semangat, kompromi, toleransi.
Untuk meredakan situasi; setuju untuk tidak setuju.

Di semua Gathering, pendukung, pengunjung, Sesepuh dan Anggota dibahas sebagai wali
kustodian (Nama 1) semua orang sama. Sesepuh dan Anggota adalah pemimpin dengan gelar
kehormatan. Judul-judul ini hanya digunakan di luar Gathering di depan umum atau di komite.

Sebelum pertemuan

Sebelum Temu dapat diadakan Sesepuh (Lihat Klan, 7 Suku) mempersiapkan program
dan mengatur tempat. mempublikasikan Temu (Kapan, di mana, arah) , Rilis media, ..
Mengatur, transportasi untuk cacat, sakit, lanjut usia ...

Setelah pertemuan

Berpartisipasi dalam aktivisme. Menyebarkan pesan 1 ALLAH 1 IMAN 1 Gereja Universe
Kustodian Wali dan Hukum Pemberi Manifest.
Mengundang orang ke Gathering Anda.

Bacaan lebih lanjut, studi, merangkul, ..

Mulai (Lihat 1 Iman) mulai Gathering; Pohon keluarga (Lihat 1 Gereja)
Akhir
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