Ghidul
coordonatorului

DOAR PENTRU GRUPURILE TEMELIA
MEA
În ziua întâlnirii
 Trimiteţi mesaje text membrilor grupului sau sunaţi-i dacă aveţi informaţiile lor de contact. Întrebaţi-i dacă vin la
întâlnire. Invitaţi-i să ajungă cu 10 minute mai devreme pentru a semna lista persoanelor care aparţin grupului.
 Pregătiţi materialele pentru întâlnire:
o
aduceţi câte un exemplar al broşurii Temelia mea: principii, îndemânări, obiceiuri pentru fiecare

membru al grupului.
o
o
o

Aduceţi cinci exemplare suplimentare ale broşurii Calea mea către bizuirea pe forţele proprii pentru cazul în
care unii membri ai grupului nu au primit un exemplar.
Pregătiţi mijloace de proiecţie a prezentărilor video, dacă este posibil.
Nu aveţi manuale sau prezentări video? Le puteţi găsi online la srs.lds.org.

Pregătirea înainte de întâlnire
 Aranjaţi scaunele în jurul unei mese, astfel încât toţi participanţii să stea aproape unii de alţii.
o



Coordonatorul nu stă în picioare pe parcursul întâlnirii şi nu stă în capul mesei. Coordonatorul nu

trebuie să fie în centrul atenţiei, ci trebuie să îi ajute
pe membrii grupului să se concentreze unul asupra
celuilalt.
Începând cu cea de-a doua lecţie, desenaţi un tabel cu
angajamente pe tablă folosind numele persoanelor din
grupul dumneavoastră.

La începutul întâlnirii
 Pe măsură ce sosesc, întâmpinaţi membrii grupului cu căldură. Învăţaţi numele lor.
 La începutul primei întâlnirii a grupului înmânaţi o foaie de hârtie care să treacă pe la toţi membrii grupului şi
rugaţi-i să-şi scrie numele întreg, episcopia sau ramura şi datele de contact.
 Spuneţi: „Bine aţi venit în acest grup de bizuire pe forţele proprii”.
 Rugaţi participanţii să închidă telefoanele şi alte dispozitive.
 Rugaţi pe cineva să spună o rugăciune de deschidere (şi intonaţi un imn, dacă doriţi).
 Spuneţi următoarele:
o
„Acesta este un grup de bizuire pe forţele proprii numit «Temelia mea». Sunteţi toţi aici pentru a vă
îmbunătăţi bizuirea pe forţele proprii din punct de vedere spiritual?
o
Până la sfârşitul acestor întâlniri, veţi dezvolta îndemânările şi obiceiurile necesare pentru a vă îmbunătăţi
viaţa.
o
Ne vom întâlni de 12 ori. Fiecare întâlnire a grupului va dura între 35 şi 60 de minute. De asemenea, vom
petrece timp între adunările grupului, lucrând la respectarea angajamentelor care ne vor ajuta să dezvoltăm
obiceiuri mai bune. Vă veţi lua angajamentul să dedicaţi acest timp?”.
Pe parcursul întâlnirii
 Alocaţi 5 minute pentru secţiunea Raportează, 20 de minute pentru secţiunea Învăţă şi 5-10 minute pentru
secţiunile Cugetă, Ia-ţi angajamentul şi Împărtăşeşte la sfârşitul întâlnirii grupului.
Evaluarea Calea mea Paginile 4-5 şi secţiunea de la pagina 6, „Cum îmi pot îmbunătăţi bizuirea pe forţele proprii din punct de
vedere spiritual?”, din broşura Calea mea trebuie completate înainte de începerea cursului Temelia mea. Dacă nu au participat
cursanţii la un devoţional Calea mea acest lucru se poate face la prima întâlnire săptămânală a grupului făcând ca acest curs să
fie un curs de treisprezece săptămâni. Pentru a evalua progresul, paginile 12-13 trebuie completate în timpul ultimei întâlniri
săptămânale a grupului.

Rezumatul întâlnirilor, doar pentru grupurile
Temelia mea
RAPORTEAZĂ 5 minute
MI-AM RESPECTAT ANGAJAMENTELE?
Citeşte Ne vom raporta progresul despre respectarea angajamentelor înregistrând progresul nostru în tabelul cu angajamente.
Discută Ce aţi învăţat în timp ce v-aţi respectat angajamentele? Cum vă putem ajuta? Haideţi să ne sfătuim împreună şi ne
ajutăm reciproc. Aceasta este cea mai importantă discuţie a acestei întâlniri.

ÎNVĂŢĂ DIN TEMELIA MEA 20 minute
La sfârşitul întâlnirii faceţi următoarele:

CUGETĂ 3-5 minute
Revedeţi scriptura din manual. Faceţi-vă timp pentru a cugeta la ceea ce aţi învăţat. Scrieţi impresiile dumneavoastră.

IA-ŢI ANGAJAMENTUL 3-5 minute
CUM VOI PROGRESA ZILNIC?
Citeşte În fiecare săptămână ne alegem un „partener de acţiune”. Acesta este un membru al grupului care ne va ajuta să ne
respectăm angajamentele. Partenerii de acţiune se contactează în timpul săptămânii şi îşi raportează unul altuia progresul. În
general, partenerii de acţiune sunt de acelaşi sex şi nu sunt membri ai aceleiaşi familii.
Pune în practică Alegeţi-vă partenerul de acţiune. Decideţi când şi cum vă veţi contacta unul pe celălalt.

Citiţi fiecare angajament, cu glas tare, partenerului dumneavoastră de acţiune. Promiteţi să vă
respectaţi angajamentele!
Cum voi raporta progresul meu?
Vizionează prezentarea video „Action and Commitment” (doar în prima săptămână)
Citeşte Când raportăm despre angajamentele noastre, este mult mai probabil să le respectăm. Preşedintele Monson a spus:
„Când performanţa este măsurată, ea se îmbunătăţeşte. Când performanţa este măsurată şi raportată, rata de îmbunătăţire
este accelerată.”
Pune în practică Înainte de următoarea întâlnire, folosiţi acest tabel cu angajamente pentru a înregistra progresul
dumneavoastră. În căsuţele de mai jos, scrieţi „Da”, „Nu” sau de câte ori v-aţi respectat angajamentul.
Citeşte La viitoarea noastră întâlnire de grup, coordonatorul va scrie pe tablă un tabel cu angajamente. Când vom ajunge, noi
vom înregistra progresul nostru pe tablă.

