عشق راستين خدا را به ارث ببريم
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سوم

تشکيل
خانوادهی برکت گرفته

دوم

مراحل نامزدی

اول

صالحيت کانديدھا

• آمادگی قبل از برکت
• شرکت در مراسم برکت
• آموزش بعد از برکت

• مقدمه
• دورهی نامزدی
• تعھد متقابل
آموزش ددو نا زد
نامزد
• آ زش

•
•
•

آموزشھای ضروری
مدارک الزم
صالحيت

نسل اول )مجردھا(
سن

زندگی با ايمان

ورکشاپ
وآ ش
آموزش
)در طی يک
سال گذشته(

مشورت

مجردھا 20 :تا  37سالگی
مطلقه 20 :تا  45سالگی )باالی سن چھل و پنج سال بايد با مشورت با مسئولين در برنامه شرکت کنند(.
)استاندارد بينالمللی(
 .1ايمان به والدين راستين در مقام ناجی
راستين
عشق ا ت
گذاردن شق
اجرا گذا
مرحلهی ا ا
ل
راستين ابا به
خانوادهی ا ت
ايدهآل ا ا
تحقق ا آل
 .2تتعھد به ت قق
2
 .3شش ماه زندگی پاک بعد از پذيرش والدين راستين
 .4پذيرش والدين راستين الاقل به مدت شش ماه
 .5الاقل دو بار شرکت در برنامهھای سرويس ھفتگی در ھر ماه
ماھانه
درآمد ا ا
پرداخت ده درصد ااز آ
ا
.6
6
 .7عدم استعمال از مواد مخدر و سيگار ،عدم نوشيدن مشروبات الکی .برخورداری از سالمتی کامل روانی
 .8سه روز روزهی کامل يا ھفت روز روزهی نيمه وقت
 .9داشتن الاقل يک فرزند روحی که بطور کامل والدين راستين را پذيرفته باشد.
 .1ورکشاپ ھفت روز
• ورکشاپ سه روز  -پنج روز  -ھفت روز
• ورکشاپ چھل روز در چانگ پيانگ
• يک سال در دورهی آموزش STF
 .2ورکشاپ دو روز دربارهی برکت
• قبولی در امتحان اصل الھی ،تعاليم والدين راستين(
مشورت با مسئولين نھضت

مواردی را که کانديدھا بايد آماده و ارسال نمايند:
 .1گواھی عضويت
 .2فرم برکت
2
 .3تعھد نامه برای شرکت در مراسم برکت
 .4گواھی تجرد )تجردنامه(
ديگری چھره(
تمام قد و د گ
يکی ت ا
عکس ) ک
قطعهه ک
 .5ددو قط
5
 .6رسيد پرداخت پيشکش برکت )دويست و پنجاه دالر برای ايران(
 .7گواھی شرکت در ورکشاپ برکت
درآمد ماھانه
 .8گگواھی پرداخت ده درصد آ
 .9گواھی شرکت در ورکشاپ ھفت روز ،پنج روز يا سه روز در طی يک سال گذشته
.10گواھی سالمتی )اعتبار شش ماه( آزمايش اس تی دی )شامل آزمايش سالمتی بدن ،آزمايش
ادرار ،عکسبرداری از سينه ،آزمايش خون(
.11گواھی آزمايش ايدز )اعتبار سه ماه(
بودن
ن
وز بو
ش آموز
ن ييا دانش
بودن
ی شاغل بو
گواھی
 .12و
.13کپی آخرين مدرک تحصيلی
.14گواھی انجام شرط روزهی سه روز )کامل( يا ھفت روز )روزهی دوازده ساعت(
.15گواھی داشتن الاقل يک فرزند روحی
15
)گواھی عضويت و ھمينطور گواھی شرکت در ورکشاپھا در شرايط کنونی ايران ضروری نيست(

مراحل نامزدی
نامزدی )به جز زمانی که والدين راستين شخصا انتخاب میکنند( انعکاس نظر و گ
ديدگاه کانديداھا در
انتخاب بھترين ھمسر از طريق سيستم نامزدی با حمايت والدين روحی و يا افراد دست اندرکار در
میباشد .مراحل نامزدی و مسئوليت برای تصميمم
برنامهی نامزدی متمرکز بر خدا و والدين راستين ی
گيری نھايی بايد بطور متقابل و انعکاس ارزش برکت متمرکز بر استاندارد مطلق و الگو باشد.

مراحل
مرحلهی سوم

طرف
تصميمگيری بدنبال تواقف دو ط
گ
•
•مشورت نھايی با دو نامزد
•نوشتن و امضای تعھدنامهی نامزدی
•اعالم رسمی نامزدی آن دو برای شرکت در مراسم برکت

مرحلهی ددوم
له

•آمادهسازی مکان مالقات در مرکز نھضت ھر يک از دو کشور
اينترنت(
نامه ،ا نت نت
تلفن ،نا ه
است )تلف
بسيار مھم ا ت
گفتگو ا
اط و گفتگ
ارتباط
ايجاد ا ت
•ا ا
•الاقل يکبار ديدار رودررو

مرحلهی اول

•کانديدای واجد شرايط
•ارسال اطالعات به افراد دست اندر کار در برنامهی نامزدی
•پيشنھاد و معرفی يک نفر در يک زمان خاص
شوند (
(.
معرفی ش ند
ف
اد و
پيشنھاد
نفر شن
ک نف
زد بهه يک
نبايدد ددو نانامزد
ان ن ا
ک ززمان
)ددر يک

تصميمگيری بدنبال
تواقف دو طرف

آمادهسازی جا و ن
مکان
ز
مالقات برای نامزدھا

رد و بدل کردن اطالعات
دو نامزد از طريق
نامزدی
ی
برنامهی ز
بر

