1. FELFEDEZEM A
SZÜKSÉGLETEIMET

○
○

Fizikai és lelki önellátási

2. KIVÁLASZTOM AZ
UTAMAT

Gyakorlati készségek kifejlesztésével elkezdem

Meghatározom, mely készségekre lesz

○

Jobb állást keresek.

○

Elindítok egy vállalkozást és bővítem azt.

○

Az alapjaim füzet használa-

az önellátás felé vezető utamat (90 nap):

célokat tűzök ki.
tával elkezdem gyakorolni a
lelki önellátás létfontosságú
szokásait.

3. HIT TEL CSELEKSZEM
○

Tovább dolgozom, hogy
önellátóvá válhassak.

○

Úgy szolgálok másokat,
ahogyan Jézus Krisztus tenné.

○

Segítek másoknak is fejlődni
azáltal, hogy megosztom

szükségem, majd tanulási tervet készítek.
○

velük az önellátáshoz szük-

Kezelem a személyes pénzügyeimet.

séges készségeket.
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Az Úr kijelentette: „…az a célom, hogy
gondoskodjam szentjeimről” (T&Sz 104:15). Ez a
kinyilatkoztatás ígéret az Úrtól, hogy
kész kiárasztani rád az önellátásból
fakadó áldásokat. Meghívunk, hogy
szorgalmasan tanulmányozd és alkalmazd
ezeket a tantételeket! Ha így teszel,
nagyobb reménnyel, békével és
fejlődéssel áldatsz meg.
[Az önellátási csoportok] segítenek megtanulni
és gyakorlatba ültetni a hit, az oktatás, a kemény
munka és az Úrba helyezett bizalom tantételeit,
melyek még inkább képessé tesznek majd az Úr
által megígért fizikai áldások elnyerésére.
– Az Első Elnökség

Négyféle önellátási
csoport elérhető:

Az önellátási csoportok valamelyikének
tagjaként:
○ 12 héten át minden héten részt fogsz
venni a csoportgyűléseken (körülbelül
2 óra hetente);
○ az önellátási céljaid elérése érdekében
eleget teszel személyes kötelezettségeidnek
(3-6 óra hetente);
○ együtt tanulsz és tanácskozol a csoport többi
tagjával, valamint támogatod őket;
○ gyakorolni fogod a fizikai és a lelki
önellátáshoz vezető evangéliumi tantételeket
és szokásokat.

Indulj el az önellátáshoz vezető utadon az Utam az önellátás felé áhítaton!

Személyes pénzügyek

Dátum:
Álláskeresésem

Időtartam:
Tanulás jobb munkáért

Hely:
A vállalkozásom elindítása és bővítése
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