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Shromáždění
1 Bůh miluje Gathering
Podporovatelé setkat při setkání každý 7 th Den (Zábavný den) týdne.
Zvuk zvonu (Y) volitelný vnější a zvonkohra nebo varhany uvnitř začátku a na konci
setkání. Nejstarší Elder navštěvuje přivítá příznivců hosté, nově příchozí. Nastiňuje
setkání program. New-Age time-management je používán.

Gong nebo Bongo volání k modlitbě. Účastníci stát (Nemocní či postižení sit) dát
své ruce v tvář směrem k vycházejícímu slunci (Vnitřní, vnější Nikdy se
nedívejte přímo do Slunce)

a modlit se: denní a motivu modlitby. Setkání Program je nyní ve vývoji.

Hudební zvuk se používá k otevírání a zavírání (Glockenspiel, varhany
,, ) , modlí a další části programu (Gong nebo Bongo ..) , Dojde-li k Fun den téma, the
Gathering přilne k tomuto tématu v uctívání, aktivity, dekor a displejem. Program
udržuje místní tradice naživu: dialekt, šaty, nápoje, jídlo, hudba, tanec, celní ..

1. Shromáždění v měsíci vítá páry, kteří podepsali ‚Svaté manželství
smlouva‘ v předchozím měsíci.
2. Shromáždění v měsíci vítá nově narozené v předchozím měsíci.
3. Shromáždění v měsíci vítá návštěvníky, kteří zástavy být zastáncem.
4. Shromáždění v měsíci odráží na příznivců a členů, kteří zemřeli předchozí
měsíc.
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setkání Etiketa
Podporovatelé navštívit Gathering a povzbudit ostatní k návštěvě. Modlí se uctívání, stýkat se,
diskutovat, povídat si, jíst (Bez junk food) , napít se (nealkoholický) , Zpívat, tančit, smát se, hrát,
harmonizovat, ..

Je to váš Gathering nyní, aby to fungovalo!
Aktivní účast vede k zážitky. Zkušenosti jsou důležité; bychom chtěli podělit s
ostatními. Rádi bychom diskutovat o své zkušenosti s ostatními. Tím se zvyšuje náš
vztah s ostatními. Zvýšené dobré vztahy se promítají do štěstí.

Aby zážitek z práce musí existovat celá řada. Náplní činnosti mohou zahrnovat činnosti
shromáždění, zákon dárce Manifest, Shun seznamy, poznání, aktuální zprávy, koníčky,
zájmy, místní a provinční vlády. Nestyďte se!

Diskuse-Etiketa: pozorně poslouchat bez přerušení reproduktor. Odpověď vášnivě,
aniž by byl nepříjemný, agresivní nebo hrubý. Mezilidské vztahy se spoléhají na
vášni, kompromis, tolerance.
Difundovat situaci; souhlasit s nesouhlasem.

Na všech setkáních, Podporovatelé, návštěvníci, Starší a členové jsou řešeny jako
depozitní strážce (První jméno) všichni rovni. Starší a členové jsou představitelé s čestných
titulů. Tyto tituly jsou používány pouze mimo Shromáždění na veřejnosti nebo ve výborech.

Před schůzkou
Dříve než Shromáždění mohou být drženy Elders (Viz Klan, 7 Kmeny) připravovat program
a organizovat místo. propagovat Gathering (Kdy, kde, směry) , Mediální zprávy, ..
Uspořádat dopravu pro postižené, nemocné, seniory ...

po setkání
Podílet se na aktivismu. Šířit poselství 1 GOD 1 FAITH 1 Church Vesmír Depozitář
Guardians a Zákon Giver Manifest.
Pozvat lidi na svůj Gathering.
Dále čtení, studium, všeobjímající, ..

Start (Viz 1 víru) spuštění shromáždění; Rodokmen (Viz 1 Church)
Konec
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