1. MIJN BEHOEFTEN
VASTSTELLEN

○

○

Doelen voor materiële en

○

Zelfredzaam worden door nuttige

3. IN GELOOF HANDELEN

2. MIJN PAD KIEZEN

○

stellen.

vaardigheden te leren (90 dagen):

geestelijke zelfredzaamheid
Aan de hand van het boekje

Mijn fundament essentiële
gewoonten van geestelijke
zelfredzaamheid in praktijk

Een bedrijf beginnen en laten
Een betere baan vinden.

○

Aan zelfredzaamheid blijven
werken.

○

groeien.

De nodige vaardigheden vast-

○

Anderen dienen zoals Jezus
Christus dat zou doen.

○

Anderen helpen groeien door
ze met zelfredzaamheidsvaardigheden vertrouwd te

stellen en een scholingsplan

brengen.

maken.

opstellen.
○

Persoonlijke financiën beheren.
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De Heer heeft gezegd: ‘Het is mijn bedoeling
voor mijn heiligen te zorgen’ (LV 104:15). Die
openbaring is een belofte van de Heer
die aangeeft dat Hij klaar staat om u de
zegeningen van zelfredzaamheid te
schenken. We nodigen u uit om deze
beginselen ijverig te bestuderen en toe te
passen. Als u dat doet, zult u met
meer hoop, gemoedsrust en vooruitgang
gezegend worden.
[In een zelfredzaamheidsgroep] leert en oefent
u beginselen van geloof, scholing, hard werken
en op de Heer vertrouwen. Dat stelt u in staat
om de materiële zegeningen die de
Heer beloofd heeft te ontvangen.

Als lid van een zelfredzaamheidsgroep
zult u …
○ Gedurende twaalf weken wekelijks groepsbijeenkomsten
bijwonen (meestal twee uur per week).
○ Afspraken maken en nakomen om uw
zelfredzaamheidsdoelen te bereiken (drie tot zes uur
per week).
○ Samen leren, overleggen en andere groepsleden
steunen.
○ Evangeliebeginselen en gewoonten oefenen die tot
materiële en geestelijke zelfredzaamheid leiden.

— Het Eerste Presidium

ER ZIJN VIER VERSCHILLENDE
ZELFREDZAAMHEIDSGROEPEN

Zet tijdens de haardvuuravond Mijn pad naar zelfredzaamheid uw eerste stappen op
het pad naar zelfredzaamheid.

Persoonlijke financiën
Datum:
Een betere baan vinden
Tijd:
Scholing voor beter werk
Plaats:
Mijn bedrijf beginnen en uitbreiden
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