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збір
1 Бог любить Збір
Прихильники відповідають на Gathering кожен 7 го день (Веселий день) тижні.

звук дзвінка (И) за бажанням зовні і куранти або органу всередині початку і
завершення зборів. Найстарший Elder участь вітає прихильників, гостей, які
прибули. Контури програми зустрічі. New-Age тайм-менеджмент
використовується.
Гонг або Bongo заклики до молитви. Учасники стоять (Хворий або гандикап
сидіти) покласти руки разом лицем до сходу сонця (Всередині, зовні ніколи не
дивитися прямо на Сонце)

і молитися: Щодня і тема молитви. Програма зустрічі в даний час
ведеться.
Музичний звук використовується для відкриття і закриття (Дзвіночки, Орган

,, ) , молячись і інші частини програми (Гонг або Бонго ..) , Якщо є Fun день тема,
збір прилипає до цієї теми в богослужінні, діяльності, декору і дисплей.
Програма зберігає місцеві традиції живі: говір, плаття, напої, їжа, музика, танці,
звичаї ..

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
попередній місяць.
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зустріч Етикет
Прихильники відвідати Gathering і заохочувати інших відвідати. Вони моляться поклонінням, спілкуватися,
обговорювати, спілкуватися, є (Без нездорової їжі) , пити (безалкогольний) , Співати, танцювати, сміятися,
грати, гармонізувати, ..

Це ваше Gathering задоволення, 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, Закон Подавець Manifest, Shun списки, знання, поточні
новини, хобі, інтереси, місцеві і провінційні уряди. Не соромтеся!

Обговорення-етикет: Слухайте уважно, не перериваючи оратора. Відповісти пристрасно,
не будучи неприємним, агресивним або грубими. Людські стосунки спираються на
пристрасть, компроміс, толерантність.
Для того, щоб дифундувати ситуацію; згоден не згоден.

На всіх зборах, Прихильники, відвідувачі, 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.

перед нарадою
Перед тим, як збір можна тримати Старійшини (Див Klan, 7 колін) підготувати програму і
організувати місце. оприлюднити Gathering (Коли, де, напрямок) , Релізи ЗМІ .. Організація,
транспорт для інвалідів, хворих, людей похилого віку ...

після наради
Участь в активності. Спред послання 1 GOD 1 ВІРА 1 Церква Всесвіт
Депозитарні Опікуни і Закон Подавець маніфест.
Запросіть людей до вашого Gathering.
Подальше читання, вивчення, обнявшись, ..

початок (Див 1 віра) починаючи збір; Родинне дерево (Див 1 церква)
кінець
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