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toplama
1 GOD bir toplantı sever
Destekleyenler bir Buluşması her 7 buluşuyor inci Gün (Eğlenceli gün) haftanın.

zil sesi (S) dış ve Glockenspiel veya organ başlangıcı içinde ve bir Gathering sona
isteğe bağlı. katılan en üst düzey Elder Destekleyenler, misafir, yeni gelenlere
ağırlıyor. Programı toplantı özetliyor. New-Age zaman yönetimi kullanılır.

Bir Gong veya Bongo namaza çağırır. Katılımcılar standı (Hastalık ya da
handikap oturma) Yükselen güneşe doğru araya ellerini koymak yüz (İç, dış
Güneş doğrudan bakmak asla)

ve dua: Günlük ve Tema dualar. Toplantı programı sürüyor şimdi.

Müzik ses açma ve kapama için kullanılır (Glockenspiel Org
.. ) , dua ve programın diğer parçaları (Gong Bongo ..) . Fun gün teması varsa,
Buluşması ibadet, etkinlikler, dekor ve ekranda bu temaya yapışır. Program canlı
yerel gelenekleri tutar: lehçesi, elbise, içecek, gıda, müzik, dans, gümrük ..

Bir ayın 1. Buluşması bir 'Kutsal Matrimony Sözleşme' önceki ay imzalanan
çiftler ağırlıyor.
Bir ayın 2. Buluşması önceki ayın doğan yeni karşılıyor.
Bir ayın 3'ünde Buluşması bir Mevlasıdır sözü ziyaretçileri ağırlıyor.
Bir ayın 4. Buluşması önceki ay ölen Yandaş ve üyeleri yansıtır.
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Toplantı Kuralları
Destekleyenler bir Gathering ziyaret ve ziyaret için başkalarını davet ediyoruz. Onlar sosyalleşmek,
sohbet, tartışma, ibadet dua, yemek (Hayır abur cubur) , içki (alkolsüz) ,,, Uyum, play gülmek, dans
şarkı ..

Bu sizin Buluşması zevk olduğunu çalışması!
Aktif katılım deneyimleri yol açar. Deneyimler önemlidir; Biz başkaları ile paylaşmak
istiyoruz. Biz deneyimlerini başkalarıyla görüşmek ister. Bu başkalarıyla ilişkimizi
arttırır. Artan iyi ilişkiler mutluluk çevirmek.

çeşitli olması gerekir deneyim çalışmasını sağlamak için. Toplama faaliyetleri
kapsayabilir kaplı Denekler, Kanunî Manifest, liste, bilgi, güncel haber, hobiler, ilgi
alanları, yerel ve il hükümet Shun. Utanma!

Tartışma-Adabı: bir hoparlör kesmeden yakından dinleyin. , İğrenç saldırgan ya da
kaba olmadan tutkuyla yanıt verin. İnsan ilişkileri tutku, uzlaşma, hoşgörü
güvenmektedir.
Bir durum yaygın etmek; buna katılmıyorum.

Tüm toplantılarda, Destekleyenler, ziyaretçiler, Yaşlılar ve üyeleri saklama koruyucusu
olarak ele alınmaktadır (1 ad) herkes eşittir. Yaşlılar ve üyeleri fahri başlıkları ile liderdir. Bu
başlıklar kamu veya komitelerde sadece Buluşması dışında kullanılmaktadır.

Toplantıdan önce
Bir Buluşması düzenlenecek önce Büyükleri (Klan'ı bakınız 7 Irklar) Bir programı
hazırlayıp bir mekan düzenlerler. Gathering duyurun (Ne zaman, nerede, yön) Medya
bültenleri, .. yaşlı, hasta, özürlü için, ulaşım Organize ...

Toplantı sonrasında

aktivizm katılın. mesajını yaymak 1 TANRI 1 İNANÇ 1 Church Evren Custodian
Koruyucular ve Kanunî Manifest.
senin Buluşmasına davet edin.
Daha fazla okuma, çalışma, kucaklayan, ..

başla (1 Faith bakınız) bir toplama başlangıç; Soy ağacı (1 Church bakınız)
Son
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