1. KARTLEGGE MINE BEHOV
○ Sette mine timelige og åndelige
selvhjulpenhetsmål.
○ Bruke heftet Min grunnvoll til å øve
på avgjørende vaner for åndelig
selvhjulpenhet.

○ Fortsette å arbeide for å bli
selvhjulpen.

Begynne på min vei til selvhjulpenhet
ved å utvikle praktiske ferdigheter (90
dager):

3. HANDLE I TRO

2. VELGE MIN VEI

○ Hjelpe andre å vokse ved å dele
ferdigheter for selvhjulpenhet
med dem.

○ Kartlegge nødvendige ferdigheter
og legge en plan for utdannelse.

○ Tjene andre slik Jesus Kristus ville
ha gjort.

○ Starte og utvikle et foretak.
○ Finne en bedre jobb.

○ Forvalte personlig økonomi.
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Herren har erklært: “Det er min hensikt å sørge for
mine hellige” (L&p 104:15). Denne åpenbaringen er
et løfte fra Herren om at han er rede til å gi deg
velsignelsene ved selvhjulpenhet. Vi oppfordrer
deg til å studere og anvende disse prinsippene
flittig. Hvis du gjør det, vil du bli velsignet med
større håp, fred og fremgang.
Selvhjulpenhetsgrupper hjelper deg å lære og
omsette i praksis prinsippene tro, utdannelse,
hardt arbeid og tillit til Herren, og dette vil gjøre
deg bedre i stand til å motta de timelige
velsignelsene som Herren lover.
– Det første presidentskap

DET FINNES FIRE FORSKJELLIGE
SELVHJULPENHETSGRUPPER

Som medlem av en selvhjulpenhetsgruppe, vil du…
○ Delta på gruppemøter ukentlig i 12 uker
(vanligvis 2 timer hver uke).
○ Holde personlige forpliktelser for å nå dine
selvhjulpenhetsmål (3-6 timer hver uke).
○ Lære, rådføre deg med andre og gi støtte til
andre gruppemedlemmer.
○ Anvende evangeliets prinsipper og vaner
som fører til timelig og åndelig selvhjulpenhet.

Begynn på veien til selvhjulpenhet på Min vei til selvhjulpenhet-andakten.

Personlig økonomi
Dato:
Finne en bedre jobb
Tid:
Utdannelse for bedre arbeid
Sted:
Starte og utvikle eget foretak
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