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Sammankomst
1 GOD älskar en Gathering

Anhängare träffas på ett möte varje 7 th Dag (Rolig dag) i veckan.
Ljudet av klockan (S) tillval utanför och Glockenspiel eller organ inne start och
avsluta en insamling. Den högsta Elder deltar välkomnar supportrar, gäster,
nykomlingar. Konturer möte program. New-Age time-management används.

En Gong eller Bongo samtal till bön. Deltagare står (Sjuk eller handikapp sit) lägga
sina händer tillsammans vända mot den uppgående solen (Inuti, utanför aldrig
titta direkt in i solen)

och be: Dagligen och tema böner. Mötet Programmet är nu pågår.

Musikaliska ljud används för öppning och stängning (Glockenspiel, Organ

.. ) , ber och andra delar av programmet (Gong eller Bongo ..) . Om det finns en rolig
dag tema, häftar Gathe till detta tema i dyrkan, aktiviteter, inredning och display.
Programmet håller lokala traditioner vid liv: dialekt, klänning, drycker, mat, musik,
dans, tull ..

Den 1: a Gathering av en månad välkomnar par som undertecknat en 'Holy
Matrimony Contract' föregående månad.

Den 2: a Gathering av en månad välkomnar den nya född av föregående månad.

Den 3: e Insamling av månaden välkomnar besökare som lovar att vara en supporter.
Den 4: e Insamling av månaden reflekterar över supportrar och medlemmar som dog tidigare
i månaden.
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Meeting Etiquette
Supportrar besöker en insamling och uppmuntra andra att besöka. De ber dyrkan, umgås,
diskutera, chat, äta (Ingen skräpmat) , dricka (alkoholfri) , Sjunga, dansa, skratta, leka,
harmonisera ..

Det är ditt Gathe njuta, få det att fungera!
Aktivt deltagande leder till upplevelser. Erfarenheter är viktiga; vi vilja dela dessa med
andra. Vi vill diskutera våra erfarenheter med andra. Detta ökar vår relation med andra.
Ökade goda relationer översätta till lycka.

För att göra upplevelsen arbete måste det finnas variation. Ämnen som behandlas kan
omfatta insamling, lagen Giver Manifest, Shun listor, kunskap, aktuell för news,
hobbies, intressen, lokala och länsstyrelsen. Var inte blyg!

Diskussions Etikett: Lyssna noga utan att avbryta en högtalare. Svara passion utan att
vara motbjudande, aggressiv eller oförskämd. Mänskliga relationer är beroende av
passion, kompromisser, tolerans.
Att sprida en situation; överens om att vara oense.

Vid alla sammankomster, supportrar, besökare, äldste och medlemmar behandlas som
depå väktare (1:e namn) alla är jämlika. Äldste och medlemmar är ledare med
hederstitlar. Dessa titlar används endast utanför Gathe offentligt eller i utskotten.

Innan möte
Innan en sammankomst kan hållas Elders (Se Klan, 7 stammar) utarbeta ett program och
organisera en mötesplats. publicera Gathering (När, var, riktningar) , Pressmeddelanden, ..
Organisera, transport för handikappade, sjuka, äldre ...

Efter möte
Delta i aktivism. Sprid budskapet om 1 GOD en TRO en Church Universe Depå
Guardians och Law Giver Manifest.
Bjud in personer till din insamling.
Ytterligare läsning, studera, omfamna, ..

Start (Se en Faith) starta en Gathering; Släktträd (Se 1 Church)
Slutet
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