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Swedish Translation, Aug. 2007.

EVENT TEMPLES

GET INVOLVED

HÄNDELSE-TEMPEL

KOM MED!

EventTemples.com ägnar sig åt uppgiften att kostnadsfritt betjäna dem som är intresserade av
att leva från sina hjärtan och att hjälpa andra att aktivera och uttrycka visdomen i sina hjärtan.
Vi bygger ett globalt nätverk för att ge människor kraft och styrka att sända ut sitt hjärtas
visdom och energi med hjälp av en rad beteenden som kallas De Sex Hjärtdygderna. Vår
mission är att stödja den mänskliga transformationen från att ha sinnet inriktat på det
materiella till en inriktning mot energihjärtats medvetenhet.
Om du känner dig i samklang med den information som ges på den här websidan, ber vi dig
sprida kunskapen om EventTemples.com till dina vänner och till övriga i ditt nätverk som
delar ditt intresse.
Här är några förslag på hur du kan stödja tillväxten av EventTemples.com:
1. Det allra viktigaste bidraget du kan ge är att studera webskrivelsen Att Leva från
Hjärtat (Living from the heart), och praktisera den kunskap som finns där.
2. I höst (oktober) kommer det första Händelse-Templet (EVT-1) att startas. Din
medverkan blir ett viktigt bidrag, så var vänlig och fyll i din registrering, så kommer vi
att hålla dig uppdaterad om premiären på denna revolutionerande erfarenhet, vilken
innebär samordnade energiutgivningar till specifika globala händelser.
3. Bilda en studiegrupp som diskuterar uppsatsen och utbyter idéer om hur man kan
tillämpa De Sex Hjärtdygderna i sin vardag.
4. Skicka EventTemples.com URL i ditt forum, dina bloggar och i ditt sociala online
nätverk.
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5. Om du har ditt eget ”newsletter” eller utskick, var vänlig informera dina registrerade
användare/kunder om websidan EventTemples.com och gratisartikeln Att Leva från
Hjärtat.
6. Prata med vänner och bekanta när tillfälle ges och informera om websidan och om
dess syfte.
7. Skicka skrivelsen Att Leva från Hjärtat som bilaga i ett mail till din familj och till dina
vänner i adressboken. Du kan också skicka med övrigt kostnadsfritt downloadmaterial (musik, ”skrivbordsunderlägg”).
8. Hjälp till med att översätta Living from the Heart och att sprida den i ditt land
(översättningen till svenska är klar).
9. Gå in på den engelska versionen (Event Temples, Get Involved) och klicka på
bookmark-knappen under punkt 9 och skicka EventTemples.com till vilken websida
du vill på listan.
Tack för att du tog dig tid att informera dina vänner och din familj om EventTemples.com.
Din hjälp uppskattas!
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