o derátori kalauz

KIZÁRÓLAG AZ ALAPJAIM CSOPORTOK

A gyűlés napján:
 Ha megvan az elérhetőségük, akkor küldj SMS-t a csoport tagjainak, vagy hívd fel őket. Kérdezd meg, hogy
jönnek-e a gyűlésre. Kérd meg őket, hogy a jelenléti ív aláírása miatt 10 perccel korábban érkezzenek.
 Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre:
o
Hozz annyi példányt Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások című munkafüzetből, hogy
mindenkinek jusson egy.
o
Hozz 5 tartalék példányt az Utam az önellátás felé című füzetből, hátha nem minden csoporttag kapott
belőle.
o
Készülj elő a rövidfilmek levetítésére, amennyiben az lehetséges.
o
Nincsenek meg a könyvek vagy a filmek? Megtalálod őket az srs.lds.org oldalon.
A terem előkészítése a gyűlés előtt:
 Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek egymáshoz.
o
A moderátor nem áll a gyűlés alatt, és nem ül az asztalfőre. A moderátor ne legyen a figyelem
középpontjában; segítse a csoport tagjait
hogy egymásra figyeljenek.
 A 2. leckétől kezdve rajzold fel a
kötelezettségvállalási táblázatot a táblára, és
a csoportodban lévő emberek nevét.

abban,

írd bele

A gyűlés kezdetekor:
 Fogadd szívélyesen a csoport tagjait, amint sorra megérkeznek. Jegyezd meg a nevüket.
 Az első csoportgyűlés kezdetén adj körbe egy lapot, amelyre a csoport minden tagja írja fel a teljes nevét,
egyházközségét vagy gyülekezetét, és az elérhetőségét.
 Mondd azt, hogy „Üdvözlünk mindenkit ebben az önellátási csoportban!”.
 Kérj meg mindenkit a telefonjuk és egyéb készülékeik kikapcsolására.
 Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
 Mondd a következőket:
o
„Ez egy önellátási csoport, mely »Az alapjaim« nevet viseli. Mindannyian azért vagytok itt, hogy
fejlesszétek lelki önellátásotokat?
o
A gyűléseink végére olyan készségeket és szokásokat fogtok kifejleszteni, melyektől javulni fog az
életetek.
o
Tizenkét alkalommal fogunk találkozni. Minden gyűlés nagyjából 35–60 perces lesz. Ezenkívül a gyűlések
között is időt szánunk arra, hogy eleget tegyünk a vállalt kötelezettségeinknek, melyek hozzásegítenek
minket ahhoz, hogy jobb szokásokat alakítsunk ki. Készen álltok rá, hogy elkötelezzétek magatokat, és
ráfordítsátok ezt az időt?”
A gyűlés közben:
 Hagyj 5 percet a Beszámoló, 20 percet a Tanulás, és 5–10 percet az Elmélkedés, Kötelezettségvállalás és
Megosztás szakaszokra a gyűlés végén.
Utam felmérés: Az Utam füzet 4–5. oldalait és a 6. oldalon lévő Hogyan növelhetem a lelki önellátásomat? szakaszt még
Az alapjaim tanfolyam elkezdése előtt ki kell tölteni. Amennyiben a jelenlévők nem vettek részt egy Utam áhítaton, ezt
megtehetik az első csoportgyűlésen, így 13 hetesre bővítve ezt a tanfolyamot. A 12–13. oldalakat a tanfolyam utolsó
csoportgyűlésén kell kitölteni, hogy felmérjétek a fejlődéseteket.

VÁZLAT A KIZÁRÓLAG AZ ALAPJAIM CSOPORTOKHOZ
BESZÁMOLÓ 5 perc
ELEGET TETTEM A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIMNEK?
Olvasás: Kötelezettségvállalásaink betartásában történt fejlődésünkről úgy fogunk beszámolni, hogy fejlődésünket a
kötelezettségvállalási táblázatban vezetjük.
Beszélgetés: Mit tanultatok a felvállalt kötelezettségeitek betartásából? Hogy tudunk segíteni? Tanácskozzunk és
segítsünk egymásnak. Ez a legfontosabb beszélgetés ezen a gyűlésen.

TANULÁS AZ ALAPJAIM FÜZETBŐL 20 perc
Ennek a szakasznak a végén tegyétek a következőket:

ELMÉLKEDÉS 3–5 perc
Nézzétek át a szentírásokat a kézikönyvből. Szakítsatok időt a tanultakról való elmélkedésre. Írjátok le a kapott
benyomásokat.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 3–5 perc
HOGYAN FOGOK NAPRÓL NAPRA FEJLŐDNI?
Olvasás: Minden héten választani fogunk egy „cselekvőtársat”. Ez egy olyan csoporttag, aki segíteni fog nekünk a
felvállalt kötelezettségeink betartásában. A cselekvőtársak a hét folyamán tartják a kapcsolatot egymással, és
kölcsönösen beszámolnak a fejlődésükről. A cselekvőtársak rendszerint azonos neműek, és nem családtagjai egymásnak.
Gyakorlás: Válaszd ki a cselekvőtársadat. Döntsétek el, mikor és hogyan tartjátok majd a kapcsolatot egymással.

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást a cselekvőtársadnak. Ígérd meg, hogy eleget
teszel a vállalt kötelezettségeidnek!
HOGYAN FOGOK SZÁMOT ADNI A FEJLŐDÉSEMRŐL?
Rövidfilm: Cselekvés és kötelezettségvállalás (csak az első héten).
Olvasás: Amikor számot kell adnunk a vállalt kötelezettségeinkről, nagyobb valószínűséggel teszünk eleget azoknak.
Monson elnök ezt mondta: „Amikor mérik a teljesítményt, a teljesítmény javul. Amikor mérik a teljesítményt és számot
is adnak róla, a javulás mértéke felgyorsul.”
Gyakorlás: A fejlődésed nyomon követéséhez a következő gyűlésig töltsd ki a kötelezettségvállalási táblázatot. Írj „igen”t vagy „nem”-et a rovatokba, vagy azt a számot, ahányszor eleget tettél a vállalt kötelezettségnek.
Olvasás: A csoportunk következő gyűlésén a moderátor egy kötelezettségvállalási táblázatot fog felrajzolni a táblára.
Amint megérkezünk, beírjuk a táblázatba a fejlődésünket.

