A.ระบบใหม่แยกเวลาเป็ น 2 ส่วน

เสียงสู่ความสงบ (6.15- 6.30น.)
จัดเวลาพิเศษสาหรับข้อมูลของรายการ
6.15 แนะนำรำยกำร(ดึงมำจำกวันเปิ ดรำยกำร)
6.20 ข้อมูลพิเศษที่ยำวเกินเวลำ หรือต้องกำรเสริมในหัวข้อตนเองใน 4 วัน

เช่น

สุขมุ วิท หัวข้อ Mercy
จันทร์ 8 พ.ย. (Sr.Neeru) พูดยำวเกือบ 5 นำที
อังคำร 9 พ.ย. (Br.Siddhant) พูดยำวเกือบ 5 นำที
6.25 นร.บ้ำนโอม พูดมูรล์ ี + คุณธรรมประจำตัว

- ปรับไม่ทน
ั

(จึงแปลสด)
- กำลังปรับระบบ (ไม่มีกำรแปล)

ความสงบกับคุณสมบัตทิ งั้ 7 ของ The One (6.30-7.30น.)
จัดเวลาสาหรับโยคะประจา
6.30 5 นำที

ภำพนิ่ง/เงียบ Only One จำกใบประชำสัมพันธ์
6.35 1 นำที 1) ภำพนิ่ง The One 4 วันจำกหนึ่งคุณสมบัตท
ิ งั้ เจ็ด สำหรับแต่ละศูนย์
เช่น Mercy บ้ำนสุขมุ วิท (8-11 พ.ย.)
3 นำที 2) กำรนำเสนอ เสียง/ภำพ ของแต่ละศูนย์ ทำกิจกรรมตำมที่เลือก 1 ใน 4 ข้อ ตำม
รำยละเอียดที่แนบมำ
1 นำที 3) ภำพนิ่ง Drishti ของผูน
้ ำเสนอ
6.45 ภำพแสงในควำมสงบ
7.00 เพลงบรรเลง ตรงเวลำ Traffic Control
7.30 จบ แล้วทบทวนมูรล์ ี (5 นำที)

B. การแบ่งกลุ่มสาหรับ 7 คุณสมบัติของ The One
แต่ละคุณสมบัตขิ องบำบำ (The One) ใช้เวลำ 4 วันติดกัน สำหรับผูแ้ ทนครอบครัวทัง้ 7 ตำมลำดับ
ของ 7 คุณสมบัติ เพื่อร่วมกันสร้ำงควำมเป็ นหนึ่งเดียว ขณะที่พยำยำมปรับเปลี่ยนให้รำบรื่นยิ่งขึน้ ในงำน
รับใช้ The One
กรุณำใช้ ระบบ Line Meeting ร่วมกับครอบครัวให้มำกที่สุด สำหรับกำรส่งกระแสจิตถึงกันทันที

ช่วง 4 วัน / 18.55-19.00 น.
Sun 7 Nov
Mon 8 –Thu 11 Nov
Fri 12 – Mon 15 Nov
Tue 16 – Fri 19 Nov
Sat 20- Tue 23 Nov

ตัวแทนครอบครัวจำกศูนย์
บ้ำนโอม

เปิ ดรำยกำร Opening

บ้ำนสุขมุ วิท (Sheetal)
เชียงใหม่ (น้อย)
ปั ตตำนี (ทิม)
บ้ำนแม่นำ้ (นวล)

เมตตำที่หวำนชื่น Sweet Mercy
รักตลอดกำล Eternal Love
สงบจริง Real Peace
สำระของควำมบริสทุ ธิ์ Essence of

7 Qualities of the One

Purity
Wed 24 – Sat 27 Nov
Sun 28 – Wed 1 Dec
Thu2 – Sun 5 Dec
Tue 7 Dec

บ้ำนพินทุ (แย้ม)
บ้ำนสินธุ (ดำ)
ปั ตตำนี (อุย๋ )
บ้ำนโอม

ให้อภัยจนหมดใจ Total
Forgiveness
สัจจะ The Truth

พลังทำงจิต Spiritual power
ปิ ดรำยกำร Closure

C.การเลือกกิจกรรม
กรุณำเลือกกิจกรรมสำหรับแต่ละหัวข้อ ตำมคุณสมบัตทิ งั้ 7 ผ่ำน Line Meeting ของส่วนกลำง
ใช้เวลำ 5 นำที (18.55-19.00 น.)
 1 นำที เงียบ
 3 นำที เลือกกิจกรรมจำก 4 ข้อ ด้ำนล่ำงนี ้
 1 นำที เงียบ
3 นำทีนี ้ กรุณำเลือกใช้ 4 วิธี ใดก็ได้ สำหรับ 4 วันติดกัน อำจจะใช้ซำ้ หรือต่ำงวิธี ก็ได้
ยก ต.ย. สาหรับวิธีที่ 1 หัวข้อเมตตำที่หวำนชื่น อำจตัง้ คำถำมเพื่อใคร่ครวญในควำมสงบจำกคุณสมบัติ
ของบำบำที่มีผลต่อชีวิต
ถาม..... บาบาให้ฉนั สัมผัสความเมตตาทีห่ วานชื่น เช่นไร?
ตอบ.....

1. ใช้เขียนตัวหนังสือ ถำม-ตอบ ไว้บนจอ ให้ผชู้ มอ่ำนเองในควำมเงียบ

หรือ ใช้เสียงพูดสัน้ ๆ ในควำมหมำยของคุณสมบัติบำบำ (สดจำกห้อง Line หรือส่งไฟล์เสียง
มำ)
2. ใช้เสียงเพลง ตัดท่อนสัน้ ๆ ที่ตรงควำมหมำย พร้อมสรุปควำมรูส้ กึ (ส่งไฟล์เสียงมำ)
3. ใช้สญ
ั ลักษณ์ หรือภำพ เป็ นสื่อ โดยไม่มีเสียงพูด
ต.ย. กำรเขียนกำร์ตนู ไปกับชื่อคุณสมบัติ : เรำให้นอ้ งชิงเป่ ำ เขียนกำร์ตนู (โดยไม่คิดมำก ลำก
ดินสอไปตำมควำมรูส้ ึก หลังจำกอ่ำนคุณสมบัตนิ นั้ น้องส่งกลับมำทันเวลำวันเปิ ดงำน)
4. ใช้ภำพใบหน้ำผูพ้ ดู ที่มีแสง (เคยใช้แล้ว) เพื่อให้ดริสตี 3 นำที ในควำมเงียบ

