
 06کنگره بنیان

 لژیون سردارنگهبــان 

 . را آغاز مينمائيملژیون ، « االله»با قّوت گرفتن از قدرت مطلق ، 

 لژیون سردار.نگهبان هستم سلام دوستان.............   *

 کم رو به نابودی وند، بنا هم کماگر بنایی آباد باشد، اما ساکنین آن خراب باش

ها را توانند آنها، میبناهای خراب و ویرانهرود، اما ساکنین آباد در خرابی می

     احیاء نمایند.

 . افرادمیداربر میتوانینم هیچ  قدمیو بدون داشتن پول، ما بدون پشتوانه بایستی بدانیم که 

 ییها یزندگ چه بسیار .است زیانگ شگفت نیا و رسند یم یبه درمان قطع در این مکان 

  رسیدند. سامانشکل گرفتند و به  06در کنگره اما  د،شدن یم رانینابود و و دیکه با

را  یخاک کرهانسان های تمام  گویی ،میکن ءایانسان را اح کیه اگر پیام آسمانی است ک نیا

  .شوند یم ءایاحپیوسته ها  و خانواده ها انسانمکان  نیدر ا .میا کرده ءایاح

به  06در کنگره  شدن بودند و و خاکسترشدن پرپر درحال که  یو دختران جوان پسران

  .درمان رسیدند و به زندگی برگشتند

به  هلوانپ یا دنوردر حد که هستند کسانی که  میبگو تعارف یباین نکته را بی پرده و  پس

 ازرا ندیده ام که در سطوح بالا بتواند  یکس اما من هنوز ،کنگره کمک مالی کرده اند

  .دل بکنداش  هیسرما 

   اردیلیم 56 با ایبه کنگره بدهد،  از آن را  اردیلیم 26 دارد ، هیسرما اردیلیم 266 مثلاً 

 خدمت کند.به کنگره  اردیلیم 5 ،هیسرما

 

 ((به استاد سپرده می شود لژیون)) 
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 دریافت نمی شود. ءاجرا نمی شود و هیچ وجهی از اعضا 11تذکر : در زمان برگزاری لژیون سردار قانون 

 .))نگهبان لژیون سردار میتواند خود، استادی لژیون را به عهده بگیرد(( 

 



 لژیون سردار استاد

 

 ./ همسفرسلام دوستان ...................... هستم یک مسافر *

 

 .ر سپاسگزارم که مسئوليت اداره لژیون را به من سپردندنگهبان لژیون سردا از *

 

 خلاصه گزارش ميكنمدرخواست  دبير لژیون سردار ....................  عزیز/ همسفر از مسافر  *

 د .ینقبل و دستور جلسه امروز را اعلام نما لژیونعمل کرد 

 

 گزارشميكنم خزانه دار نمایندگی تقاضا   .................... ارجمندمان  / همسفراز مسافر *

 د.نرا اعلام نمایخود خزانه داری ماه گذشته  
 

 

 

 

 حداکثر ميتواند اکنون لژیون برای گفت و شنود باز است و هر عضو لژیون سردار   *

ما  دار، در راستی گفتار و کر،  جلسه و تجربه خویش سخن بگویده پيرامون دستور قدقي  4تا 

 شرافت و صداقت یكدیگر شدیداً نيازمندیم. به

  

 دقیقه میباشد (( 1::1))حداکثر زمان جلسه 

 

 .به پایان میرسانیم 01دعای کنگره  را بالژیون با تشكر از شرکت دوستان ، 
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 دقيقه ارائه شود . 3تذکر: گزارش دبير و خزانه دار هر کدام باید حداکثر در 

 

.دقيقه صحبت کند  01 از ذکّر : استاد جلسه نباید بيش ت  

 


