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vākšana
1 Dievs mīl vākšana
Atbalstītāji sanāk salidojums katru 7 th diena (Jautra diena) nedēļas.
Skaņas zvana (S) izvēles ārā un Glockenspiel vai orgānu iekšpusē sākuma un beigtu
vākšana. Visvairāk vecākais Elder apmeklējot gandarījumu atbalstītāji, viesi,
jaunpienācējiem. Struktūras tikšanās programmu. lieto New-Age laika vadība.

Gong vai Bongo zvanus uz lūgšanu. Dalībnieki stāvēt (Slimības vai
invaliditātes SIT) nodot savas rokas kopā seju pret uzlecošo sauli (Iekšā,
ārā nekad skatīties tieši uz Saules)
un lūgties: Ikdienas un atrakciju lūgšanas. Tikšanās programma tagad ir
progress.

Mūzikas skaņu lieto atvēršanai un aizvēršanai (Glockenspiel, Organ
.. ) , lūgšanas un citas daļas programmas (Gong vai Bongo ..) . Ja ir Fun diena tēma,
The Gathering ievēro šo tēmu dievkalpojumu, aktivitātēm, dekoru un displeju.
Programma saglabā vietējās tradīcijas dzīvs: dialekts, kleita, dzērienu, pārtikas,
mūzika, deja, muitas ..

1. salidojums mēneša atzinīgi pāriem, kuri parakstījuši "Svēto laulības
līgumu" iepriekšējo mēnesi.
2. salidojums mēneša atzinīgi jaundzimušo par iepriekšējo mēnesi.
3. vākšana mēnesī atzinīgi tos apmeklētājus, kuri solījums būt Supporter.
4. vākšana mēnesī atspoguļo par atbalstītājiem un dalībniekiem, kas bojā
iepriekšējā mēnesī.

1

1 baznīca 15.04.3.1 NAtm
Likums-Devējs manifests Kā tas ir rakstīts, ka jābūt!

1 Dievs 1 FAITH 1 baznīca Universe Turētājbanka Guardians

www.universecustodianguardians.org

tikšanās Etiķete
Atbalstītāji apmeklēt vākšana un iedrošināt citus, lai apmeklētu. Viņi lūdz dievkalpojumu, socializēties,
diskutēt, čats, ēst (Bez neveselīgas pārtikas) , dzēriens (Non alkohola) , Dziedāt, dejot, smejas, rotaļājas,
saskaņot, ..

Tas ir jūsu vākšana baudīt, lai tā strādā!
Aktīva līdzdalība izraisa pieredzi. Pieredze ir svarīgi; mēs vēlētos dalīties ar citiem. Mēs
vēlētos, lai apspriestu mūsu pieredzē ar citiem. Tas palielina mūsu attiecības ar citiem.
Palielinātas labas attiecības tulkot laimi.

Lai padarītu pieredzi darbā ir jābūt šķirnes. Temati var attiekties apkopošanas
aktivitātes, likums Devējs Manifests, Shun saraksti, zināšanas, pašreizējās ziņas,
hobijiem, interesēm, vietējās un provinces valdības. Nekautrējies!

Discussion-Etiquette: Klausieties cieši nepārtraucot skaļruni. Atbildēt kaislīgi bez
nepatīkams, agresīvs vai rupjš. Cilvēku savstarpējās attiecības balstās uz aizrautību,
kompromisu, iecietību.
Lai difūza situāciju; vienoties nepiekrist.
Pie visa pulcēšanās, atbalstītāji, apmeklētāji, Vecajiem un locekļi tiek uzrunāts par
turētājbankas aizbildni (1 nosaukums) visi ir vienādi. Vecajiem un Locekļi ir līderi ar goda
nosaukumiem. Šie nosaukumi tiek lietoti tikai ārpus Gathering publiski vai komitejās.

Pirms Meeting
Pirms Vākšana var turēti Elders (Skat Klan, 7 Tribes) sagatavot programmu un
organizēt vietu. publiskot vākšana (Kad, kur, norādes) , Mediju relīzes, .. Organizēt,
transportu invalīdiem, slims, veciem cilvēkiem ...

Pēc tikšanās
Piedalīties aktīvismu. Izplatīt vēstījumu 1 Dievs 1 FAITH 1 baznīca Universe
Turētājbanka Aizbildņiem un Likums Devējs Manifests.
Personu uzaicināšana uz salidojums.
Papildu informācija, pētījums, embracing, ..

Sākt (Skatīt 1. Faith) sākot vākšana; Ģimenes koks (Skatīt 1. baznīca)
beigas

2

1 baznīca 15.04.3.1 NAtm
Likums-Devējs manifests Kā tas ir rakstīts, ka jābūt!

