Pornesc pe calea mea spre bizuirea pe forţele
proprii dezvoltând îndemânări practice (90 de
zile):

○ Îmi stabilesc ţelurile învederea bizuirii pe
forţeleproprii din punct de vederetemporal şi spiritual.

2. ALEG CALEA PE CARE SĂ O URMEZ

1. DESCOPĂR CE ÎMI ESTE NECESAR

○

Folosind broşura Temelia mea, încep să-mi
formez obiceiuriimportante privind bizuirea
peforţele proprii din punct devedere spiritual.

3. ACŢIONEZ CU CREDINŢĂ
○ Lucrez în continuare pentru a ajunge
să mă bizui pe forţele proprii.

○ Îi ajut pe alţii să progreseze împărtăşindu-le îndemânări care duc la
bizuirea pe forţele proprii.

○ identific abilităţile necesare şielaborez un plan
pentru a-mi îmbunătăţi educaţia;

○ Slujesc altora aşa cum ar face Isus
Hristos.

○ încep şi dezvolt o afacere;
○ găsesc un loc de muncă mai bun;

○ îmi administrez bugetul personal.
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SUNTEȚI
INVITAT

Domnul a declarat: „Scopul Meu este să am grijă
de sfinţii Mei” (D&L 104:15). Această revelaţie
este o promisiune din partea Domnului că El
este pregătit să reverse asupra dumneavoastră binecuvântarea bizuirii pe forţele proprii.
Vă invităm să studiaţi cu sârguinţă aceste principii şi să le puneţi în practică. Făcând astfel, veţi
fi binecuvântaţi cu mai multă speranţă, pace
şi progres.
[Grupurile de bizuire pe forţele proprii] vă ajută
să învăţaţi şi să puneţi în practică principiile
credinţei, educaţiei, muncii sârguincioase şi
încrederii în Domnul, care vă vor permite să
primiţi binecuvântările temporale promise
de Domnul.
–Prima Preşedinţie

EXISTĂ PATRU GRUPURI DIFERITE
DE BIZUIRE PE FORŢELE PROPRII

În calitate de membru al unui grup de
bizuire pe forţele proprii, veţi putea:
○ să participaţi la adunări săptămânaleale
grupului timp de 12 săptămâni (deobicei, 2
ore pe săptămână);
○ să lucraţi la angajamentele personale
pentrua vă atinge ţelurile care duc la bizuire
peforţele proprii (3-6 ore pe săptămână);
○ să învăţaţi, să vă sfătuiţi împreună şisă oferiţi sprijin altor membri aigrupului;
○ să puneţi în practică principii ale Evanghelieişi obiceiuri care duc la bizuire pe forţeleproprii din punct de vedere temporal
şispiritual.

Păşiţi pe calea bizuirii pe forţele proprii urmărind devoţionalul Calea mea
către bizuirea pe forţele proprii

Bugetul personal

Data:
Căutarea unui loc de muncă mai bun

Ora:
Îmbunătăţirea educaţiei pentru a obţine un loc de muncă

Locul:
Cum să-mi încep şi să-mi dezvolt afacerea
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