1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΜΟΥ
○ Θέτω τους υλικούς και πνευματικούς μου στόχους αυτοδυναμίας.
○ Χρησιμοποιώντας το βιβλιαράκι,
Το θεμέλιό μου, αρχίζω να κάνω
εξάσκηση σε σημαντικές συνήθειες
πνευματικής αυτοδυναμίας.

○ Συνεχίζω να εργάζομαι για να
γίνω αυτοδύναμος.

Αρχίζω στο μονοπάτι μου προς την
αυτοδυναμία, αναπτύσσοντας πρακτικές
δεξιότητες (90 ημέρες):

3. ΕΝΕΡΓΩ ΜΕ ΠΙΣΤΗ

2. ΕΠΙΛΕΓΩ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΟΥ

○ Αρχίζω και αναπτύσσω μία επιχείρηση.
○ Βρίσκω καλύτερη δουλειά.
○ Εντοπίζω απαιτούμενες δεξιότητες και δημιουργώ ένα μορφωτικό
σχέδιο.

○ Υπηρετώ άλλους όπως θα έκανε ο
Ιησούς Χριστός.
○ Βοηθώ άλλους να αναπτυχθούν,
κάνοντας κοινή χρήση με αυτούς
των δεξιοτήτων αυτοδυναμίας.

○ Διαχείριση προσωπικών οικονομικών.
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ΕΙΣΤΕ

Ο Κύριος έχει διακηρύξει: «Και είναι σκοπός
μου να παρέχω για τους αγίους μου» (Δ&Δ
104:15). Αυτή η αποκάλυψη είναι μία υπόσχεση από τον Κύριο ότι είναι έτοιμος να σας
δώσει τις ευλογίες της αυτοδυναμίας. Σας
προσκαλούμε να μελετήσετε επιμελώς και
να εφαρμόσετε αυτές τις αρχές. Καθώς το
κάνετε αυτό θα ευλογηθείτε με μεγαλύτερη
ελπίδα, γαλήνη και πρόοδο.

Ως μέλος της ομάδας αυτοδυναμίας, θα…

[Οι ομάδες αυτοδυναμίας] σάς βοηθούν να
μάθετε και να εφαρμόσετε αρχές πίστης, μόρφωσης, σκληρής δουλειάς και
εμπιστοσύνης στον Κύριο, που θα σας δώσουν
καλύτερα τη δυνατότητα να λάβετε τις υλικές
ευλογίες υπεσχημένες από τον Κύριο.

○ Μαθαίνετε, συσκέπτεστε και θα παρέχετε
υποστήριξη σε άλλα μέλη της ομάδας.

○ Παρευρίσκεστε σε συγκεντρώσεις ομάδας
εβδομαδιαίως για 12 εβδομάδες (συνήθως
2 ώρες την εβδομάδα).
○ Ενεργείτε επί προσωπικών δεσμεύσεων να
επιτύχετε τους στόχους σας αυτοδυναμίας
(3-6 ώρες κάθε εβδομάδα).

○ Κάνετε εξάσκηση σε αρχές και συνήθειες
του Ευαγγελίου που οδηγούν σε υλική και
πνευματική αυτοδυναμία.

—Η Πρώτη Προεδρία

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ

Αρχίστε το μονοπάτι σας προς την αυτοδυναμία στην πνευματική συγκέντρωση
Το μονοπάτι μου προς την αυτοδυναμία.

Προσωπικά οικονομικά
Ημερομηνία:
Βρίσκω καλύτερη δουλειά
Ώρα:
Εκπαίδευση για καλύτερη δουλειά
Μέρος:
Αρχίζοντας και μεγαλώνοντας την
εργασία μου
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