
A. ระบบใหม่แยกเวลาเป็น 2 ส่วน 
เสียงสู่ความสงบ (6.15- 6.30น.) 

จดัเวลาพเิศษส าหรบัขอ้มูลของรายการ 
6.15 แนะน ำรำยกำร(ดงึมำจำกวนัเปิดรำยกำร) 
6.20 ขอ้มลูพิเศษท่ียำวเกินเวลำ หรือตอ้งกำรเสรมิในหวัขอ้ตนเองใน 4 วนั  

เชน่  สขุมุวิท หวัขอ้ Mercy   
จนัทร ์8 พ.ย. (Sr.Neeru) พดูยำวเกือบ  5 นำที         - ปรบัไมท่นั      (จงึแปลสด) 

 องัคำร 9 พ.ย. (Br.Siddhant) พดูยำวเกือบ 5 นำที    - ก ำลงัปรบัระบบ (ไมมี่กำรแปล) 
6.25 นร.บำ้นโอม พดูมรูลี์ + คณุธรรมประจ ำตวั 

ความสงบกับคุณสมบัตทิัง้ 7 ของ The One (6.30-7.30น.) 
จดัเวลาส าหรบัโยคะประจ า 
6.30    5 นำที   ภำพนิ่ง/เงียบ Only One จำกใบประชำสมัพนัธ ์ 
6.35  1 นำที    1) ภำพนิ่ง The One 4 วนัจำกหนึ่งคณุสมบตัทิัง้เจ็ด ส ำหรบัแตล่ะศนูย ์ 
        เชน่ Mercy บำ้นสขุมุวิท (8-11 พ.ย.) 
 3 นำที   2) กำรน ำเสนอ เสียง/ภำพ ของแตล่ะศนูย ์ท ำกิจกรรมตำมท่ีเลือก 1 ใน 4 ขอ้ ตำม
รำยละเอียดท่ีแนบมำ 
 1 นำที    3) ภำพนิ่ง Drishti ของผูน้  ำเสนอ 

6.45 ภำพแสงในควำมสงบ 

7.00 เพลงบรรเลง ตรงเวลำ Traffic Control 

7.30 จบ แลว้ทบทวนมรูลี์ (5 นำที) 
 

 

 

B. การแบ่งกลุ่มส าหรับ 7 คุณสมบัติของ The One 

แตล่ะคณุสมบตัขิองบำบำ (The One) ใชเ้วลำ 4 วนัติดกนั ส ำหรบัผูแ้ทนครอบครวัทัง้ 7 ตำมล ำดบั

ของ 7 คณุสมบตั ิเพ่ือรว่มกนัสรำ้งควำมเป็นหนึ่งเดียว ขณะท่ีพยำยำมปรบัเปล่ียนใหร้ำบรื่นยิ่งขึน้ ในงำน

รบัใช ้The One  

กรุณำใช ้ระบบ Line Meeting รว่มกบัครอบครวัใหม้ำกท่ีสุด ส ำหรบักำรสง่กระแสจิตถึงกนัทนัที 



 

C.การเลือกกิจกรรม 

กรุณำเลือกกิจกรรมส ำหรบัแตล่ะหวัขอ้ ตำมคณุสมบตัทิัง้ 7 ผำ่น Line Meeting ของสว่นกลำง  

ใชเ้วลำ 5 นำที (18.55-19.00 น.)  

 1 นำที เงียบ 

 3 นำที  เลือกกิจกรรมจำก 4 ขอ้ ดำ้นลำ่งนี ้            

 1 นำที เงียบ 

3 นำทีนี ้กรุณำเลือกใช ้4 วิธี ใดก็ได ้ส ำหรบั 4 วนัติดกนั อำจจะใชซ้  ำ้หรือตำ่งวิธี ก็ได  ้

ยก ต.ย. ส าหรับวิธีที ่1 หวัขอ้เมตตำท่ีหวำนช่ืน อำจตัง้ค  ำถำมเพ่ือใครค่รวญในควำมสงบจำกคณุสมบตัิ

ของบำบำท่ีมีผลตอ่ชีวิต 

 ถาม..... บาบาใหฉ้นัสมัผสัความเมตตาทีห่วานชื่น เช่นไร? 

ตอบ..... 

 

1. ใชเ้ขียนตวัหนงัสือ ถำม-ตอบ ไวบ้นจอ ใหผู้ช้มอ่ำนเองในควำมเงียบ  

     ช่วง 4 วนั / 18.55-19.00 น.           ตวัแทนครอบครวัจำกศนูย ์         7 Qualities of the One 

Sun 7 Nov                           
 

บำ้นโอม เปิดรำยกำร Opening 

Mon 8 –Thu 11 Nov            บำ้นสขุมุวิท   (Sheetal)                 เมตตำที่หวำนช่ืน Sweet Mercy 

Fri 12 – Mon  15 Nov        เชียงใหม ่(นอ้ย) รกัตลอดกำล Eternal Love 

Tue 16 – Fri 19 Nov          ปัตตำนี (ทมิ) สงบจรงิ Real Peace 

Sat 20- Tue 23 Nov           บำ้นแมน่ ำ้ (นวล) สำระของควำมบรสิทุธ์ิ Essence of 

Purity 

Wed 24 – Sat 27 Nov        บำ้นพินท ุ(แยม้) ใหอ้ภยัจนหมดใจ Total 

Forgiveness 

Sun 28 – Wed 1 Dec         บำ้นสนิธุ (ดำ) สจัจะ The Truth 

Thu2 – Sun 5 Dec              ปัตตำนี (อุย๋) พลงัทำงจิต Spiritual power 

Tue 7  Dec บำ้นโอม ปิดรำยกำร Closure 



หรือ ใชเ้สียงพดูสัน้ๆ ในควำมหมำยของคณุสมบตัิบำบำ (สดจำกหอ้ง Line หรือสง่ไฟลเ์สียง

มำ) 

2. ใชเ้สียงเพลง ตดัท่อนสัน้ๆ ท่ีตรงควำมหมำย  พรอ้มสรุปควำมรูส้กึ (สง่ไฟลเ์สียงมำ) 

 

3. ใชส้ญัลกัษณ ์หรือภำพ เป็นส่ือ โดยไมมี่เสียงพดู 

ต.ย. กำรเขียนกำรต์นูไปกบัช่ือคณุสมบตั ิ: เรำใหน้อ้งชิงเป่ำ เขียนกำรต์นู (โดยไมค่ิดมำก ลำก

ดนิสอไปตำมควำมรูส้ึก หลงัจำกอำ่นคณุสมบตันิัน้ นอ้งสง่กลบัมำทนัเวลำวนัเปิดงำน) 

 

4. ใชภ้ำพใบหนำ้ผูพ้ดูท่ีมีแสง (เคยใชแ้ลว้) เพ่ือใหด้รสิตี 3 นำที ในควำมเงียบ 

 

 


