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SEGÍTHET EZ A CSOPORT ÁLLÁST TALÁLNOM?
Állást találni nem könnyű, de ez az önellátási csoport segíteni fog, hogy 
elsajátítsd az álláskeresés és a sikeres munkavégzés legjobb módját. A cso
port gyűlésein bizonyos konkrét cselekedetek iránt kötelezed el magadat, 
a csoport pedig ötletekkel és biztatással fog szolgálni. A csoport célja nem
csak az, hogy segítsen neked munkát találni, hanem az is, hogy segítsen 
az Úr iránti nagyobb engedelmességgel és hittel cselekedned, és elnyerned 
a fizikai és lelki önellátás Őáltala megígért áldásait.

MI AZ AZ ÖNELLÁTÁSI CSOPORT?
Az önellátási csoport különbözik a legtöbb egyházi osztálytól, tanítástól 
és műhelyfoglalkozástól. Nincsenek benne tanítók, vezetők vagy tréne
rek. A csoport tagjai együtt tanulnak, valamint támogatják és biztatják 
egymást. Felelősséggel tartozunk egymásnak a felvállalt kötelezettsége
inkért, és együtt tanácskozunk a gondok megoldásáért.

MIT TESZNEK A CSOPORTTAGOK?
A gyűléseken a csoporttagok elkötelezik magukat a cselekvésre. Nemcsak 
megtanuljuk, hanem meg is tesszük mindazt, amitől önellátóvá válunk. 
Kötelezettségeket vállalunk, segítünk egymásnak betartani ezeket a válla
lásokat, illetve beszámolunk a haladásunkról. Mivel a csoport tanácsként 
működik, ezért fontos rendszeresen részt venni a gyűléseken, és időben 
érkezni azokra. Mindig hozzátok magatokkal ezt a munkafüzetet, az Utam 
az önellátás felé című füzetet, illetve Az alapjaim: Tantételek, készségek, szo-
kások című kiadványt. Mindegyik csoportgyűlés körülbelül két órán át tart 
majd, a kötelezettségeink végrehajtása pedig napi egy két órát vesz igénybe.

MI A MODERÁTOR FELADATA?
A moderátorok nem munkavállalási vagy tanulmányi szakértők. 
Nem vezetik és nem tanítják a csoportot. Egyszerűen csak segítenek a 
csoportnak, hogy pontosan kövesse a leírt anyagot. Rendszerint egy 
önellátási szakértő moderálja a csoportgyűléseket, de szükség esetén 
a csoport tagjait is ki lehet jelölni moderálásra néhány hét elteltével. 
További  tudnivalókért lásd a Vezetői útmutatót, illetve a hozzá tartozó 
 rövidfilmeket az srs. lds. org oldalon.

ELVÉGZÉST IGAZOLÓ BIZONYÍTVÁNY
A gyűléseket látogató és a kötelezettségeket teljesítő csoporttagok jogosul
tak lesznek arra, hogy megkapják az LDS Business College (UNSZ Üzleti 
Főiskola) önellátási bizonyítványát. A követelményekért lásd Az alapjaim 
29. oldalát.

BEVEZETÉS

„Nincsen olyan családi, 
egyházközségi vagy 
cöveki gond, amelyet 
ne lehetne megoldani 
úgy, hogy az Úr mód-
ján keressük erre a 
lehetőségeket, vagyis 
az egymással való 
tanácskozás – a valódi 
tanácskozás – útján.”

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, rev. ed. (2012), 4
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MODERÁTOROK 
SZÁMÁRA
A gyűlés napján:

• Ha megvan az elérhetőségük, akkor küldj SMS t a csoport tagjainak, vagy 
hívd fel őket. Kérdezd meg, hogy jönnek e a gyűlésre. Kérd meg őket, hogy 
a jelenléti ív aláírása miatt 10 perccel korábban érkezzenek.

• Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre:
◦ Hozz annyi példányt ebből a munkafüzetből és Az alapjaim: Tantételek, 

készségek, szokások című kiadványból, hogy mindenkinek jusson egy egy.
◦ Hozz 5 tartalék példányt az Utam az önellátás felé című füzetből, hátha 

nem minden csoporttag kapott belőle.
◦ Készülj elő a rövidfilmek levetítésére, amennyiben az lehetséges.
◦ Nincsenek meg a könyvek vagy a filmek? Megtalálod őket az srs. lds. org 

oldalon.

Fél órával a gyűlés előtt:
• Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek 

egymáshoz.
◦ A moderátor nem áll a gyűlés alatt, és nem ül az asztalfőre. A moderátor 

ne legyen a figyelem középpontjában; segítse a csoport tagjait abban, 
hogy egymásra figyeljenek.

Tíz perccel a gyűlés előtt:
• Fogadd szívélyesen a csoport tagjait, amint sorra megérkeznek. Jegyezd 

meg a nevüket.
• Adj körbe egy lapot, amelyre a csoport minden tagja írja fel a teljes nevét, 

egyházközségét vagy gyülekezetét, és a születési idejét (csak a hónapot és 
napot, az évet ne ). A csoport gyűlését követően nyisd meg az srs. lds. org/ 
report oldalt, és kövesd az ott található utasításokat az összes tag regisztrá
lásához.
◦ Az első gyűlést követően készíts egy listát a tagok elérhetőségeivel, hogy 

megoszthasd azt a csoporttal.
• Jelölj ki valakit, aki ügyel arra, hogy a csoport ne fusson ki az időből. Kérd 

meg, hogy mindig a leírtak szerint állítsa be a stopperét.
◦ Például olyan utasításokat olvashattok majd, hogy „Időtartam: A Tanu

lás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 60 percre.” Aki az időt figyeli, 
beállítja a telefonját, óráját vagy egyéb időmérő eszközét a megadott 
időtartamra, és szól a csoportnak, amikor lejár az idő. Akkor a csoport 
eldöntheti, hogy elkezdi e a következő szakaszt, vagy folytatja még 
néhány percig a beszélgetést.

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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Kezdéskor:
• Mondd azt, hogy „Üdvözlünk mindenkit ebben az önellátási csoportban!”
• Kérj meg mindenkit a telefonok és egyéb eszközök kikapcsolására.
• Mondd a következőket:
◦ „Ez egy »Álláskeresésem« elnevezésű önellátási csoport. Mindannyi

an azért vagytok itt, hogy állást találjatok, vagy hogy jobbá váljatok a 
munkátokban?

◦ Állást találni csupán az egyik részét képezi az önellátási célunknak. 
Miután sikerül elhelyezkednünk, tovább fogunk fejlődni. El fogtok 
járni a csoport gyűléseire azután is, hogy állást találtatok?

◦ Tizenkét alkalommal fogunk találkozni. Mindegyik gyűlés körülbelül 
két órán át tart majd. Ezenkívül mindennap egy két órát azzal fogunk 
tölteni, hogy eleget teszünk a vállalt kötelezettségeinknek, melyek hoz
zásegítenek minket ahhoz, hogy állást találjunk. Készen álltok rá, hogy 
elkötelezzétek magatokat, és ráfordítsátok ezt az időt?”

• Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
• Mondd a következőket:
◦ „Minden gyűlésen Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások című 

füzetből vett egyik témával fogunk indítani. Ez a füzet segít, hogy 
elsajátítsuk és gyakoroljuk a lelki és fizikai önellátáshoz vezető tanté
teleket, készségeket és szokásokat.”

• Az alapjaim szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.
• Olvassátok el az Első Elnökség bevezető levelét Az alapjaim 2. oldalán, 

majd végezzétek el az 1. tantétel feladatait abban a füzetben, és térjetek 
vissza ehhez a munkafüzethez. Az alapjaim: 

Tantételek, 
készségek, szokások

ÖNELLÁTÁS

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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MIT FOGUNK CSINÁLNI EBBEN A CSOPORTBAN?
 Időtartam: A Tanulás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 60 percre.

 Olvasás: Hogy megértsétek ennek az önellátási csoportnak a célját, lapozzatok 
a munkafüzet belső borítójához, és olvassátok el a bevezetőt.
Azért vagyunk itt, hogy segítsünk egymásnak új állást vagy jobb mun
kát találni. Van továbbá egy tágabb célunk is: önellátóvá válni, hogy 
jobban tudjunk másokat szolgálni.

 Gyakorlás: Akik alkalmazzák azokat a tantételeket, amelyekről 
közösen tanulni fogunk, gyakran igen gyorsan találnak 
munkát. Tehát megéri! Lapozzatok az Álláskeresési siker
térképhez e munkafüzet utolsó oldalán, és egymást váltva 
olvassátok végig.

 Olvasás: Mindennap fejleszteni fogjuk az álláskeresési módszerein
ket. A mai nappal kezdődően arra fogunk összpontosítani, 
hogy a magunk számára megválaszoljuk az Álláskeresési 
sikertérkép hat kérdését. Kötelezettségeket vállalunk, 
cselekedni fogunk, majd pedig beszámolunk a csoportnak. 
Együtt sikerülni fog!
Azután is el fogunk járni a csoport gyűléseire, és gyako
rolni fogjuk Az alapjaim tantételeit, miután sikerült állást 
találnunk. Továbbra is segíthetünk csoporttársaink feleme
lésében, az álláskeresésünkkel kapcsolatos kihívások terén 
pedig mi is számíthatunk a csoport segítségére.
Íme az e heti kérdés és feladat:

 Olvasás: HETI KÉRDÉS – Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetősége
ket?
HETI FELADAT – Összeállítom és gyakorolom a „fél percben 
rólam” szöveget, és megosztom mindenkivel, akivel csak tudom. 
Esetleg megcsinálom a Felgyorsított álláskeresést is (fakultatív 
tevékenység).

A gyűlés hátralévő része segítségünkre lesz e kérdés megválaszolásá
ban és e feladatok elvégzésében.

 Gyakorlás: Végezzük el az első csoportos feladatunkat. Szánjunk öt percet arra, 
hogy nevet találjunk a csoportunknak.
Írjátok ide a csoport nevét:

 

ÁLLÁSKERESÉSI SIKERTÉRKÉP
Naponta: Szenteld ennek a célnak az erőfeszítéseidet, gyorsítsd 

fel az álláskeresésedet, támaszkodj a hálózatodra.

Hogyan találom 
meg a megfelelő 

álláslehetőségeket?
•  Ismerd fel, hogy mit tudsz egy 

munkaadónak nyújtani.
•  Mondd el a lehető legtöbb embernek 

a „fél percben rólam” bemutatkozást.

Hogyan férek hozzá a 
„rejtett” állásokhoz?

•  Hálózatépítés révén fedezd fel a 
„rejtett” állásokat.

•  Nyomatékos kijelentések alkalmazásával 
mutasd meg a hálózatodnak, hogy 
mennyit érsz.

•  Segíts a hálózatodnak, hogy 
segíthessenek.

Hogyan 
gyorsíthatom fel az 

álláskeresésemet?
•  Alkalmazd naponta a Felgyorsított 

álláskeresés módszerét.
•  Kövesd nyomon, hogy halad az 

álláskeresésed.

Hogyan tudok 
meggyőző erővel 

kiállni?
•  Fedezd fel, hogy 

miként érhetsz el olyan 
eredményeket, melyek 
fontosak egy munkaadónak.

•  Nyomatékos kijelentések 
alkalmazásával mutasd 
meg a munkaadóknak, 
hogy mennyit érsz.

Hogyan tehetem 
nyilvánvalóvá, hogy én vagyok 

a jó választás?
•  Alaposan készülj fel minden egyes 

felvételi beszélgetésre.
•  Sajátíts el olyan készségeket, amelyek 

segítenek majd kiválóan teljesítened 
minden felvételi beszélgetésen.

•  Tanulj meg jelentkezési lapokat kitölteni.

Hogyan végezhetem 
kiválóan a munkám és 

lehetek folyamatosan sikeres?
•  Légy kezdeményező és előzd meg a 

munkahelyi gondokat.
•  Ismerd meg a munkahelyi 

szabályokat és elvárásokat.
•  Hajts több hasznot a 

munkáltatódnak, mint 
amennyibe kerülsz.

•  Vállalj felelősséget a 
szakmai pályafutásodért.

HOGY FEJLŐDJEK NAPRÓL NAPRA?
• Folyamatosan tedd fel ezeket a kérdéseket.
• Keress válaszokat és ötleteket.
• Tanulj, fejlődj – majd ismételd meg újra és újra.

1

2

3

4
5

6

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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MIT TUDOK NYÚJTANI?
 Beszélgetés: Előfordult már, hogy kínos volt elmondanotok másoknak, hogy állás

ra van szükségetek?

 Olvasás: Ne aggodalmaskodjunk! Mindenki keresett már állást valamikor. Mind
annyiunknak vannak tehetségei és tapasztalatai. Ráadásul Isten gyerme
kei vagyunk. Sikerrel járhatunk! Mindenkinek el kell mondanunk, hogy 
egy nagyszerű állást keresünk, és alkalmasak is vagyunk rá!

 Gyakorlás: Alkossatok háromfős csapatokat. Fordítsátok a székeket egymás felé, 
és végezzétek el a következő feladatot.
 1. Az egyikőtök említsen meg a másik két embernek egy általa elért 

eredményt. Fogjátok rövidre! Például ilyeneket mondhatsz: „A 
munkahelyemen a hónap dolgozója lettem”; „Missziót szolgáltam” 
(de lehet más elhívás is); „Édesanya vagyok”.

 2. Most pedig a másik két résztvevő mondja el neked, amilyen gyorsan 
csak tudják, hogy milyen készségekre és képességekre volt szükség 
ennek az eredménynek az eléréséhez. Ha például azt mondtad, hogy 
„Missziót szolgáltam”, akkor ők ketten gyorsan rávághatnak valami 
ilyesmit: „Akkor te bátor vagy, tanulékony, keményen dolgozol, vezető 
vagy, szociális munkás vagy, célokat tűzöl ki, jól bánsz az emberekkel, 
tanító vagy, jól tudsz tervezni, és nem riadsz vissza a nehézségektől.”

 3. Ismételjétek meg ezt a feladatot a csoport mindegyik tagjával.

 Beszélgetés: Mit éreztetek, amikor a többiek a tehetségeitekről és a készségeitekről 
beszéltek?

 Olvasás: Az alábbi szövegdobozban karikázzátok be az elért eredményeiteket, 
és írjatok melléjük még többet. Ne legyetek szégyenlősek! Azután kari
kázzátok be a képességeiteket, készségeiteket és tulajdonságaitokat is, 
és írjatok melléjük még többet. Próbáljátok meg úgy látni magatokat, 
ahogyan a Mennyei Atya lát titeket!

EREDMÉNYEK  
(Karikázd be a sajátjaidat, és írj még.)

Egyházi elhívás

Misszió

Szülő
Munkahelyi  
elismerések

Tanulmányi siker

Vezetői feladatkör

Elismerő oklevelek

Gyűlést vezettem

Eladtam valamit

Készítettem valamit

Beszédet mondtam

KÉPESSÉGEK, KÉSZSÉGEK, TULAJDONSÁGOK  
(Karikázd be a sajátjaidat, és írj még.)

Őszinte Dolgos

Tud értékesíteni Odafigyelő

Megbízható Kedves

Ért a takarításhoz Műszaki érzék

Kommunikáció Célorientált

Jó tanító Leleményes

Intelligens Karbantartás

Építkezés Türelmes

Alkotókész Jellemes

Tanulékony Csapatépítő

Tervező Pozitív

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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HOGYAN BESZÉLJEK MAGAMRÓL MÁSOKNAK?
 Olvasás: Most már láthatjátok, hogy sokat tudtok nyújtani! Ahhoz, hogy jó 

állást találjatok, el kell mondanotok az embereknek, hogyan lehet
tek hasznukra a készségeitekkel – ezt pedig gyorsan és hatásosan kell 
tudatnotok velük. A csoport tagjaival egymást váltva olvassátok fel 
sorról sorra Anna bemutatkozását.

ANNA BEMUTATKOZÁSA
Jó napot! 1  Nagy Anna vagyok, és 2  egy magániskolában szeretnék tanítani. 3  
Öt év tanítási tapasztalattal és egy pedagógusi diplomával rendelkezem. A diákjaim 
kiváló tanulmányi eredményeket érnek el. 4  Jól kijövök a gyerekekkel, ők pedig 
igyekeznek a legjobb formájukat hozni az óráimon.

1  Név 2  Cél 3  Hozzáértés 4  Tulajdonságok

 Gyakorlás: Most pedig állítsd össze a saját bemutatkozásodat a fenti négy szem
pont alapján, majd írd le az alábbi sorokba. Szánj rá 2–3 percet. 
Legyen benne:
 1. A neved  
 2. A kívánt állás (a cél) 
 3. Amiért megfelelnél erre a munkakörre (hozzáértés)

  

 

 4. Néhány, a munkakör sikeres ellátásához hasznos tulajdonságod 
vagy készséged

  

 

Az ilyen bemutatkozást úgy nevezzük, hogy a „fél percben rólam” 
szöveg. Egymás után álljatok fel, és mutatkozzatok be a „fél percben 
rólam” szövegetek segítségével. Tényleg csak fél perc legyen! Tapsoljuk 
meg és dicsérjük meg egymást!

„Fél percben rólam” 
tanács: Légy rövid! 
Az emberek csak pár 
másodpercig figyelnek 
oda.

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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 Olvasás: A „fél percben rólam” – főleg, ha konkrétan van megfogalmazva – 
kiváló módja a bemutatkozásnak. Még hatásosabb lesz, ha a végén 
felteszünk egy olyan kérdést is, amely személyre szabottan ahhoz 
szól, akihez beszélünk. Anna gyakorolta, hogy milyen kérdéseket 
tehet fel a bemutatkozása végén, annak függvényében, hogy kivel 
találkozott éppen:
Barátok, családtagok: Kit ismersz, akinek magániskolája van, vagy 
ilyen helyen tanít?
Titkárnő: Beszélhetnék a tulajdonossal, Mohácsinéval?
Munkaadó: Hogyan tudná hasznosítani a tapasztalataimat?
Olyan sok embernek kell bemutatkoznunk, ahánynak csak lehet, és 
tudatnunk kell velük, hogy készen állunk munkát vállalni.

 Gyakorlás: Szánj újra pár percet a saját „fél percben rólam” bemutatkozásod 
megfogalmazására. Javíts rajta. Adj hozzá konkrét képzettségeket és 
tulajdonságokat. Adj hozzá egy olyan kérdést, amelyet egy munka
adónak tehetnél fel.

  

  

  

 

Kérdés:  

 Gyakorlás: Közösen végezzétek el a következő feladatot. Ne tartson tovább 5–6 
percnél.
 1. Mindenki álljon fel, és menjetek a terem egy szabad részébe. Állja

tok párba, egymással szembe.
 2. Mondjátok el a társatoknak a „fél percben rólam” szövegeteket.
 3. Ezután a páros másik tagja is tegye ugyanezt.
 4. Gyorsan értékeljétek ki egymás bemutatkozását:

• Megvolt mind a négy része?  
(név, cél, hozzáértés, tulajdonságok)

• Kérdéssel fejeződött be?
• Őszintének és magabiztosnak hangzott? Bizalomkeltő volt?
• Mosolygott, aki előadta?
• Ajánlanád vagy alkalmaznád ezt az embert, ha rajtad múlna?

 5. Ezután váltsatok társat, és végezzétek el ismét a gyakorlatot. Majd 
megint!

 6. Igyekezzetek a lehető leggyorsabban haladni, amíg mindenki el 
nem próbálta ötször.

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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 Olvasás: Mostantól nem jövünk zavarba, amikor közöljük az emberekkel, hogy 
állást keresünk. Ki tudjuk nyitni a szánkat, és mindenkinek el tudjuk 
mondani, hogy készen állunk munkába állni, és hogy mennyire alkal
masak vagyunk rá!
Készen állunk rá, hogy elmondjuk ezt a „fél percben rólam” bemutat
kozást mindenkinek, akivel csak találkozunk a következő gyűlésün
kig? Megtesszük?

FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG: FELGYORSÍTOTT ÁLLÁSKERESÉS

(NE A GYŰLÉS ALATT VÉGEZZÉTEK!)
Az ötödik gyűlésünk során egy olyan módszerről fogunk majd tanulni, amellyel felgyorsít-
hatjuk az álláskeresésünket. Ha azonban már most szeretnétek gyorsabban haladni 
az álláskeresésetekkel, akkor korábban is elvégezhetitek ezt a kiegészítő tevékenységet. 
Végezhetitek egyedül vagy másokkal együtt is.
A még gyorsabb siker érdekében tanulmányozhatjátok a 15–20. oldalon, a Források 
szakaszban a Felgyorsított álláskeresés részt. Beszéljétek meg és tanulmányozzátok át azt a 
családotokkal, az egyik csoporttársatokkal vagy valamelyik ismerősötökkel. Menjetek és cse-
lekedjetek! Keressetek forrásokat, építsetek kapcsolatokat, és szervezzetek a lehető legtöbb 
emberrel találkozót. Ez várhatóan napi 2–4 órát fog igénybe venni.
A munkakeresés maga is munka! Viszont amikor valaki ezt a mintát követi, akkor sokkal 
gyorsabban talál állást.
Ha úgy döntötök, hogy elvégzitek ezt a feladatot, akkor utána gyertek és számoljatok be a 
csoportnak. A tapasztalataitok segíteni fognak a többieknek is!

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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HOGYAN KEZELHETEM BÖLCSEN A PÉNZÜGYEIMET?
 Olvasás: Az önellátásnak az is része, hogy kevesebbet költünk, mint amennyit 

keresünk, és vannak megtakarításaink. A megtakarítások segíthetnek 
fedezni a váratlan kiadásokat, vagy gondoskodni magunkról és a 
családunkról, amikor a jövedelmünk alacsonyabb a vártnál. A csoport 
tagjaiként azt a kötelezettséget is vállaljuk, hogy minden héten félre
teszünk valamennyit, még ha csak egy kis aprópénzt is.

 Beszélgetés: Egyes térségekben érdemes mindig bankszámlára helyezni a megta
karításainkat. Máshol, például a magas inflációjú országokban, vagy 
ahol a bankok nem elég stabilak, ez nem olyan jó ötlet. Vajon a ti 
országotokban megfelelőek a feltételek ahhoz, hogy bankba tegyétek 
a pénzeteket? Mely bankok kínálják a legjobb kamatot a megtakarí
tásaitokra?

 Olvasás: Az önellátás másik része, hogy mentesek legyünk a személyes adósság
tól. A személyi kölcsönök arra szolgálnak, hogy több pénzt költsünk, 
mint amennyivel rendelkezünk. A próféták azt tanácsolták és taná
csolják nekünk, hogy kerüljük az eladósodást; amint egyre önellátób
bá válunk, a személyes adósságaink csökkentésén és megszüntetésén 
fogunk dolgozni (az üzleti kölcsön ugyanakkor bölcs döntés lehet 
egyes esetekben).
Az egészségügyi szükséghelyzetek gyakran eredményeznek óriási 
anyagi terheket. A biztosítás és az államilag finanszírozott egészségü
gyi programok gyakran jelenthetnek segítséget e terhekkel szemben. 
Az önellátás felé vezető utunk fontos része lehet egy biztosítás megkö
tése vagy egy állami egészségügyi programban való részvétel.

 Beszélgetés: A biztosítások egyes fajtái (például a beteg  vagy az életbiztosítás) 
könnyebben elérhetők és hasznosabbak, mint más biztosítási fajták. 
Egyes biztosítók jók, mások viszont tisztességtelenek. Mely biztosítási 
megoldások a legjobbak a ti környéketeken?

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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MIÉRT AKARJA AZ ÚR, HOGY ÖNELLÁTÓAK LEGYÜNK?
 Beszélgetés: Miért akarja az Úr, hogy önellátóak legyünk?

 Olvasás: Olvassátok el a jobb oldalon található idézetet.

 Beszélgetés: Hogyan szolgálhatnak – Christofferson elder szavaival szólva – „szent 
célt” egy állás megszerzésére tett erőfeszítéseink?

 Olvasás: A Úrnak hatalmában áll segíteni nekünk, hogy önellátóvá váljunk. 
Azt mondta, hogy „íme, én Isten vagyok; és a csodák Istene vagyok” 
(2 Nefi 27:23). Amikor az önellátóvá válás szent céljának szenteljük – 
vagy ajánljuk fel – a munkahelyi sikerekre irányuló erőfeszítéseinket, 
az Úr sugalmazás által irányt fog mutatni nekünk. Amikor tanúságot 
teszünk a hitünkről azáltal, hogy várjuk és követjük az Ő sugalmazá
sait, akkor az Úr megteszi a csodáit, és többet hoz ki az erőfeszítéseink
ből, mint amennyire magunktól bármikor is képesek lennénk.

„A [megszentelt fela-
jánlás] azt jelenti, hogy 
valamit szent célok 
érdekében elválasz-
tunk vagy szentnek 
nyilvánítunk.”
D. TODD 
CHRISTOFFERSON: EGY 
SZOLGÁLATNAK SZENTELT 
ÉLET. LIAHÓNA, 2010. 
nov. 16.

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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MIT TEGYEK, HOGY FEJLŐDJEK?
 Időtartam: Az Elmélkedés szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Olvasd el a jobb oldalon lévő szentírásrészt, vagy találj egy hasonlót. 
Elmélkedj egy kicsit azon, amit éppen tanulunk. Az alábbi helyre írd le 
a benyomásaidat.

  

  

  

  

 

 Beszélgetés: Van valaki, aki szeretné megosztani a gondolatait?

„Fohászkodjatok [Isten-
hez] mezeitek termésé-
ért, hogy bővelkedjetek 
azokban. Fohászkodja-
tok mezeitek nyájaiért, 
hogy gyarapodjanak.”
ALMA 34:24–25

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?

ELMÉLKEDÉS
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HOGYAN FOGOK NAPRÓL NAPRA FEJLŐDNI?
 Időtartam: A Kötelezettségvállalás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 

10 percre.

 Olvasás: Minden héten választunk egy „cselekvőtársat”. Ez egy olyan csoport
tag, aki segíteni fog nekünk a felvállalt kötelezettségeink betartásában. 
A cselekvőtársak a hét folyamán tartják a kapcsolatot egymással, és 
kölcsönösen beszámolnak a fejlődésükről. A cselekvőtársak rendsze
rint azonos neműek, és nem családtagjai egymásnak.

 Gyakorlás: Válaszd ki a cselekvőtársadat. Döntsétek el, mikor és hogyan tartjátok 
majd a kapcsolatot egymással.

Cselekvőtárs neve Elérhetőségek

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást a 
cselekvőtársadnak. Ígérd meg, hogy eleget teszel a 
vállalt kötelezettségeidnek! Írd alá.

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIM
Legalább 20 embernek el fogom mondani a „fél percben rólam” bemutatkozást.
   Karikázd be a célodat:   20   30   40

Gyakorolni fogom Az alapjaim mai tantételét, és megtanítom azt a családomnak is.

Növelni fogom a megtakarításaimat, még ha csak egy kis aprópénzzel is.

Beszámolok a cselekvőtársamnak.

Aláírásom Cselekvőtárs aláírása

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
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HOGYAN FOGOK SZÁMOT ADNI A FEJLŐDÉSEMRŐL?
 Rövidfilm: Cselekvés és elköteleződés (Nincs film? Olvasd el a 14. oldalt.)

 Olvasás: Amikor számot kell adnunk a vállalt kötelezettségeinkről, nagyobb 
valószínűséggel teszünk eleget azoknak. Olvasd el a jobb oldalon talál
ható idézetet.

 Gyakorlás: A fejlődésed nyomon követéséhez a következő gyűlésig töltsd ki ezt a 
kötelezettségvállalási táblázatot. Írj „igen” t vagy „nem” et az alábbi 
rovatokba, vagy azt a számot, ahányszor eleget tettél a vállalt kötele
zettségnek.

„Fél percben 
rólam” – 

legalább 20 
embernek 

bemutatkoz-
tam  

(írj számot)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 

beszámoltam 
(igen/nem)

 Olvasás: Ne feledkezzetek meg arról sem, hogy az Utam az önellátás felé füzet 
végében vezessétek a személyes kiadásaitokat.
A csoportunk következő gyűlésén a moderátor egy kötelezettségvál
lalási táblázatot fog felrajzolni a táblára (mint itt fentebb). A gyűlés 
kezdete előtt 10 perccel már itt leszünk, és beírjuk a táblázatba a fejlő
désünket.
Válasszatok ki valakit, aki a következő gyűlésen moderálni fogja Az 
alapjaim témát. Olvassa el e munkafüzet belső borítóján, hogy mi egy 
moderátor feladata. Ugyanúgy végezze majd a moderálást, ahogyan 
azt a mai moderátor tette:
• Hívja meg a Lelket! Kérje meg a résztvevőket, hogy törekedjenek a 

Lélekre!
• Bízzon a forrásanyagokban; ne tegyen hozzá semmit, csak kövesse, 

ami abban szerepel!
• Ossza be jól az időt!
• Vigyen bele lendületet; tegye élvezetessé!
Kérjetek fel valakit a záróimára.

Megjegyzés a 
moderátornak:
Ne felejtsd el regisztrálni 
a csoport tagjait az srs. 
lds. org/ report oldalon.
Ne felejts el továbbá 
másolatokat készíteni 
a csoporttagok elérhe-
tőségeiről a következő 
gyűlésre.

Szívesen vesszük a 
visszajelzéseket
Ötleteidet, visszajelzé-
seidet, javaslataidat és 
tapasztalataidat az srs-
feedback@ ldschurch. 
org címre küldd.

„Amikor mérik a teljesít-
ményt, a teljesítmény 
javul. Amikor mérik a 
teljesítményt és számot 
is adnak róla, a javulás 
mértéke felgyorsul.”
(THOMAS S. MONSON, in 
Conference Report, Oct. 
1970, 107)

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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CSELEKVÉS ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
Válasszatok szerepeket, és játsszátok el a következőket.

1. CSOPORTTAG: Hiszünk a kötelezettségek 
vállalásában és betartásában. Minden, amit 
az önellátási csoportunkban teszünk, a köte-
lezettségvállalásra és a beszámolásra épül.
2. CSOPORTTAG: A csoportgyűlés végén 
áttekintjük a következő hétre kitűzött fela-
datokat, és az aláírásunkkal erősítjük meg a 
kötelezettségvállalásunkat. Választunk egy 
„cselekvőtársat” is. A cselekvőtárs a támoga-
tásra tett ígérete jeleként aláírja a munkafü-
zetünket. A gyűlések közötti napokon pedig 
kapcsolatba lépünk a cselekvőtársunkkal, 
hogy beszámoljunk a feladatainkról, és szük-
ség szerint segítséget kapjunk tőle.
3. CSOPORTTAG: A gyűlések közti időben a 
munkafüzetbe jegyezzük fel a fejlődésünket, 
és használjuk a rendelkezésünkre bocsátott 
eszközöket, úgymint a munkalapokat vagy 
más űrlapokat. Ha pedig további segítségre 
van szükségünk, akkor megkérjük a család-
tagjainkat, a barátainkat vagy a moderátort.
4. CSOPORTTAG: A következő gyűlésünk 
elején beszámolunk a kötelezettségvállalá-
sainkról. Ennek mindenki számára nyugodt, 
mélyreható élménynek kell lennie. Miköz-
ben valamelyik csoporttag éppen mesél, 

gondoljátok át, miként segítette őt a köte-
lezettségek vállalása és a fejlődéséről való 
beszámolás.
1. CSOPORTTAG: Amikor először adtam 
számot a vállalt kötelezettségeimről, azt 
gondoltam: „Ez fura.” Miért érdekelné a cso-
portom tagjait, hogy mit csináltam? Azután 
viszont rájöttem, hogy igenis érdekli őket. Ez 
pedig a segítségemre volt.
2. CSOPORTTAG: Rájöttem, hogy nem 
akarom cserbenhagyni a csoportomat. Így 
hát tényleg keményen igyekeztem eleget tenni 
a kötelezettségvállalásaimnak. Nem vagyok 
benne biztos, hogy bármilyen más módszerrel 
képes lettem volna rendszeres fejlődést elérni. 
Az egyes gyűléseken való beszámolási kötele-
zettség tényleg segített a fontossági sorrendem 
felállításában.
3. CSOPORTTAG: Amikor az önellátáshoz 
vezető utamra gondoltam, megijedtem, mert 
ez egy olyan nagy dolog. Viszont a csoportgyű-
lések segítettek abban, hogy lebontsam kisebb 
lépésekre, és minden egyes lépésről beszámol-
tam a csoportomnak. Ezután érzékelhetően 
fejlődtem. Szerintem ez a siker abból fakadt, 
hogy új szokásokat alakítottam ki.
Vissza a 13. oldalra

Források
1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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FELGYORSÍTOTT ÁLLÁSKERESÉS (FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG)
Tanulmányozzátok és alkalmazzátok ezeket az anyagokat az álláskeresésetek felgyorsítá
sához! Megtehetitek ezt a családotokkal, az egyik csoporttársatokkal, illetve valamelyik 
ismerősötökkel vagy mentorotokkal.

 Rövidfilm: Rafael: Állás 6 nap alatt! (A film megtekintéséhez látogass el az srs. lds. 
org oldalra.)

 Beszélgetés: Mi segített Rafaelnek a sikeres álláskeresésben?

 Olvasás: A Felgyorsított álláskeresés egy hatásos mindennapi álláskeresési stra
tégia. Egyes területeken ez a módszer 200 napról 20 napra csökken
tette az álláskereséssel töltött időt! Megfeszített erőbedobást igényel. 
Három rendszeres napi tevékenység tartozik bele:
• Találj 15 új forrást.
• Bonyolíts le 10 kapcsolatfelvételt.
• Vegyél részt legalább 2 személyes találkozón vagy felvételi beszél

getésen.

 Rövidfilm: Napi álláskeresés: Források (A film megtekintéséhez látogass el az srs. 
lds. org oldalra, vagy olvasd el a következő szöveget.)

A szentírások azt tanítják, hogy „az emberek buzgón munkálkodjanak 
a jó ügyben, és tegyenek meg sok dolgot saját szabad akaratukból… 
Mert bennük van a hatalom, ami által önrendelkezők.” Ezzel a paran-
csolattal pedig az az ígéret jár, hogy „amennyiben jót tesznek az embe-
rek, semmiképpen nem veszítik el a jutalmukat” (T&Sz 58:27–28).
Az eredményes álláskeresők értik azt, hogy „bennük van a hatalom”, 
és hogy Isten segíteni fog nekik, amikor belevágnak, hogy „buzgón 
munkálkodjanak”. Most konkrétan egy kipróbált, három részből álló 
álláskeresési stratégiát fogunk megbeszélni. Az a neve, hogy Felgyorsí-
tott álláskeresés.
Először is, a sikeres álláskeresők megtanulják, hogyan találjanak napi 
15 új forrást. Másodszor, naponta lebonyolítanak 10 kapcsolatfelvé-
telt. Harmadszor pedig naponta legalább 2 személyes találkozón vagy 
felvételi beszélgetésen vesznek részt.
A Felgyorsított álláskeresés elsőre talán túlságosan is megterhelő meg-
közelítésnek tűnhet, amint azonban megbeszéljük az egyes elemeit, 
meglátod majd, hogy valóban lehetséges – mi több, sikeres!
Kezdjük a forrásokkal. Mit nevezünk forrásnak? Forrás lehet egy olyan 
személy, hely vagy dolog, amely az álláskeresőt valamely kínálkozó 
lehetőséghez vezeti.
A személyek közé tartozhatnak az ismerősök és a családtagok, az 
egyháztagok és egyházi vezetők, a munkaadók vagy munkatársak, 
tanárok és pályaválasztási tanácsadók, az emberek az áruházban – 
gyakorlatilag bárki, aki hasznos, munkával kapcsolatos tájékoztatást 
adhat és további forrásokat nyújthat számodkra.

folyt.

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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A helyek közé tartoznak a kereskedelmi kamarák, a helyi munkaügyi 
kirendeltségek, illetve a civil és szakmai szervezetek. Ezek mindegyike 
adhat hasznos tájékoztatást.
A keresésedet segítő dolgok közé pedig olyanok tartoznak, mint például 
a vállalatok és telefonszámok különböző jegyzékei, a cégek honlapjai, 
az internet, a szakmai újságok és kiadványok, valamint egyéb sajtóter-
mékek.
Mindennap írj össze legalább 15 ilyet!

 Gyakorlás: Ossz egy lapot három oszlopra. Írd fel a fejlécekbe a „források”, „kap
csolatfelvétel” és „találkozók” szavakat. Már most kezdd el kitölteni a 
lapot, felsorolva annyi forrást az első oszlopban, ahányat csak tudsz. 
Ezek olyan emberek, helyek és dolgok legyenek, akik és amelyek 
számodra hasznos tudnivalóval szolgálhatnak! Íme, néhány példa. A 
többi oszlopot később fogod kitölteni.

FORRÁSOK  
(sorold fel)

KAPCSOLATFELVÉTEL  
(telefon, ímél)

TALÁLKOZÓK  
(személyes)

internetes oldalak kvórum-  vagy segítőegyleti tagok lehetséges munkaadók

újságok egykori munkatársak házitanítók

munkaügy tanárok egyháztagok

önellátási forrásközpont az áruházban megismert emberek

folyt.

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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 Rövidfilm: Napi álláskeresés: Kapcsolatfelvétel (A film megtekintéséhez látogass 
el az srs. lds. org oldalra, vagy olvasd el a következő szöveget.)

Most pedig beszéljünk a kapcsolatfelvételről. A kapcsolatfelvétel nem 
merül ki abban, hogy beküldünk egy önéletrajzot, vagy kitöltünk egy 
jelentkezési lapot. Az összes általad felsorolt forrásból mindössze 10 
munkaügyi kapcsolatfelvételt kell lebonyolítanod.
A kapcsolatfelvétel lehet bármilyen munkaügyi érintkezés másokkal: 
jelentkezés egy állásra; egy önéletrajz vagy pár köszönő sor elküldése; 
annak tudatása ismerőseinkkel, családtagjainkkal és az egyháztagok-
kal, hogy munkát keresünk – még az SMS vagy az ímél is szóba jöhet. 
Kapcsolatba léphetsz másokkal is az ismeretségi körödön keresztül, 
és természetesen a lehetséges munkaadókkal is. Keresd a különböző 
alkalmakat arra, hogy kapcsolatba kerülj másokkal, és tudathasd 
velük, hogy munkát kerestek. A legtöbben örömmel mutatnak majd be 
az ismerőseiknek. Az ilyen kapcsolatfelvételek felvételi beszélgetések-
hez vezetnek, azok pedig álláshoz!

 Gyakorlás: Most pedig sorolj fel a lapodon annyi embert, ahányat csak tudsz, 
akikkel a következő gyűlésünkig várhatóan fel tudod venni a kapcso
latot. Ne feledd: ne legyél zavarban! Érd el, hogy naponta 10 et elérj!

 Rövidfilm: Napi álláskeresés: Találkozók (A film megtekintéséhez látogass el az 
srs. lds. org oldalra, vagy olvasd el a következő szöveget.)

Végül pedig az eredményes álláskeresők megtanulják, milyen sokat 
ér, ha naponta legalább két emberrel személyesen is találkoznak. 
Könnyen lehet, hogy ez lesz a napod leghasznosabb része. Miért? A 
személyes találkozók vagy felvételi beszélgetések jobb kommunikációt 
és megértést tesznek lehetővé. Az emberek gyakran testbeszéddel és 
arckifejezésekkel „beszélnek”, ezek a metakommunikációs üzenetek 
pedig nem jönnek át ímélben vagy telefonon. Személyesen viszont az 
emberek láthatják és ráérezhetnek, hogy milyen nagyszerű vagy!
A személyes találkozók gyakran arra is lehetőséget adnak, hogy lásd 
és érezd, milyen a munkahelyi környezet ott, ahol esetleg dolgozni 
fogsz. Megfigyelheted, hogyan viszonyulnak egymáshoz az emberek; 
mennyire barátságosak vagy boldogok; a szervezet sikerességét; hogy 
milyen szükségletek vagy lehetőségek vannak, és hogy te mit tehetsz 
e szükségletek kielégítéséért. Bármiféle felvételi beszélgetés nagyszerű 
lehetőséget jelent!

folyt.

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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Ugyanakkor nem szükséges, hogy az összes napi találkozód a lehetsé-
ges munkaadókkal történjen. Találkozhatsz más kapcsolataiddal is, 
többek között az ismerőseiddel, a rokonaiddal, az ismerőseid ismerőse-
ivel, továbbá titkárnőkkel, tanárokkal, tanácsadókkal, illetve olyanok-
kal, akik az általad vágyott munkakörben dolgoznak. A lényeg, hogy 
találkozz emberekkel! Mondd el nekik a „fél percben rólam” bemutat-
kozást, és a zárókérdés segítségével kérj állásjavaslatokat, illetve olya-
nok neveit, akikkel még találkozhatnál. Folytasd a próbálkozást, saját 
magad „értékesítését”, valamint kérj tanácsot és segítséget. Nagyszerű 
dolgok fognak történni!
Ez a Felgyorsított álláskeresés! Ha mindennap találsz 15 forrást és 
lebonyolítasz 10 kapcsolatfelvételt, könnyű lesz 2 személyes találkozót 
összehoznod. Meg fogsz döbbenni, mennyire felgyorsítja ez az álláske-
resésedet! Tedd mindezt nagy hittel, és olyan ajtók fognak megnyílni, 
melyekről nem is gondoltad, hogy lehetséges.

 Gyakorlás: Most pedig sorolj fel a lapodon annyi embert, ahányat csak tudsz, 
akikkel a következő gyűlésig várhatóan személyesen tudsz majd talál
kozni. Gondold végig, mikor és hol találkozhatnál velük. Ne felejtsd el 
minden találkozón használni a „fél percben rólam” bemutatkozást.

 Rövidfilm: Napi álláskeresés: Mindent összehangolni (A film megtekintéséhez 
látogass el az srs. lds. org oldalra, vagy olvasd el a következő szöveget.)

A Felgyorsított álláskeresés három része nem egymástól független 
tevékenység. Miközben végzed, látni fogod, hogy mindenhol vannak 
források. Kezdj minden napot azzal, hogy hozzáírsz valamit a felso-
rolásodhoz. Miközben pedig ezt teszed, ötleteid támadnak majd, hogy 
miként vehetnéd fel a kapcsolatot az emberekkel; a kapcsolatfelvétel 
pedig természetszerűleg találkozókhoz vezet.
Az önellátási csoportod kiválóan alkalmas arra, hogy forrásokat, 
kapcsolatfelvételeket és találkozókat eredményezzen, ahogyan a többi 
egyháztag, szomszéd vagy munkatárs is. Miközben felveszed valakivel 
a kapcsolatot, keress további forrásokat. Amikor személyes találkozón 
vagy, kérj további elérhetőségeket. Kérdezz meg mindenkit, akivel talál-
kozód van, hogy hova mehetnél még felvételi beszélgetésre.
Alkalmazd a „fél percben rólam” szöveget. A Felgyorsított álláske-
resés megvalósítható, sőt szórakoztató is lehet, ha egyszer elkezded. 
Úgyhogy ne várj vele! Beszélgess el mindenkivel. Mindig törekedj 
a Szentlélek vezetésére, és maradj érdemes. Jegyzetelj alaposan, és 
végezz utókövetést. Miközben haladsz előre, az Úr mutatni fogja 
neked az utat.

 Gyakorlás: Most nézz a lapodra. Mi lesz az első teendőd? Készíts egy napi tervet a 
források felkutatására, a kapcsolatfelvételekre és a személyes találko
zók megtartására. Döntsd el, hogy mikor kerítesz rá sort, és kérd meg a 
családodat vagy a cselekvőtársadat, hogy segítsen.
A következő oldalon található táblázat segítségével kövesd nyomon 
a fejlődésedet. A kapcsolatfelvételek nyomon követésére használd a 
Kapcsolatfelvételi utókövetés nevű űrlapot a 20. oldalon. Készíts ebből 
sok sok másolatot.

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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FELGYORSÍTOTT ÁLLÁSKERESÉS NYOMON KÖVETÉSE
Pipáld ki a négyzeteket, miután elvégezted az egyes feladatokat, és írj hozzájuk megjegy
zéseket.

1. NAP
Források:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Napi összes  

Kapcsolatfelvétel:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Napi összes  

Találkozók:  ☐  ☐ Napi összes  

Megjegyzések:

2. NAP
Források:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Napi összes  

Kapcsolatfelvétel:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Napi összes  

Találkozók:  ☐  ☐ Napi összes  

Megjegyzések:

3. NAP
Források:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Napi összes  

Kapcsolatfelvétel:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Napi összes  

Találkozók:  ☐  ☐ Napi összes  

Megjegyzések:

4. NAP
Források:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Napi összes  

Kapcsolatfelvétel:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Napi összes  

Találkozók:  ☐  ☐ Napi összes  

Megjegyzések:

5. NAP
Források:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Napi összes  

Kapcsolatfelvétel:  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Napi összes  

Találkozók:  ☐  ☐ Napi összes  

Megjegyzések:

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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KAPCSOLATFELVÉTELI UTÓKÖVETÉS
KAPCSOLAT

Személy vagy szervezet: 
Telefonszám: Cím: 
Ímél: Ki ajánlott engem: 
Felvettem vele a kapcsolatot □ Igen □ Nem  Dátum: 

MIRŐL BESZÉLTÜNK:

1. 

2. 

3. 
UTÓKÖVETÉSI FELADATOK:

1. Határidő (dátum): 

2. Határidő (dátum): 

3. Határidő (dátum): 
ÚJ AJÁNLÁSOK:
1. Név: Telefonszám: Fax: 

Ímél: Cím: 

2. Név: Telefonszám: Fax: 

Ímél: Cím: 

KAPCSOLAT

Személy vagy szervezet: 
Telefonszám: Cím: 
Ímél: Ki ajánlott engem: 
Felvettem vele a kapcsolatot □ Igen □ Nem Dátum: 
MIRŐL BESZÉLTÜNK:

1. 

2. 

3. 
UTÓKÖVETÉSI FELADATOK:

1. Határidő (dátum): 

2. Határidő (dátum): 

3. Határidő (dátum): 
ÚJ AJÁNLÁSOK:
1. Név: Telefonszám: Fax: 

Ímél: Cím: 

2. Név: Telefonszám: Fax: 

Ímél: Cím: 

1: Hogyan találom meg a megfelelő álláslehetőségeket?
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Hogyan tudok 

meggyőző erővel 
kiállni?

Álláskeresésem
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MODERÁTOROK 
SZÁMÁRA
A gyűlés napján:

• Küldj SMS t a csoport minden tagjának, vagy hívd fel őket. Kérd meg őket, 
hogy 10 perccel korábban érkezzenek, hogy beszámolhassanak a kötele
zettségvállalásaikról.

• Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre. Nincsenek meg a könyvek vagy a 
filmek? Megtalálod őket az srs. lds. org oldalon.

Fél órával a gyűlés előtt:
• Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek 

egymáshoz.
• Rajzold fel ezt a kötelezettségvállalási táblázatot a táblára, és írd bele a 

csoportodban lévő emberek nevét (lásd az alábbi példát).

Csoporttag 
neve

„Fél percben 
rólam” – 

legalább 20 
embernek 
bemutat-

koztam (írj 
számot)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 
beszámol-

tam  
(igen/nem)

Gabi 28 I I I

Tíz perccel a gyűlés előtt:
• Fogadd szívélyesen az érkezőket.
• Amint az egyes csoporttagok megérkeznek, kérd meg őket, hogy töltsék ki 

a táblán lévő táblázatot.
• Jelölj ki valakit, aki figyeli az időt.

Kezdéskor:
• Oszd ki a csoporttagok elérhetőségeit (az előző gyűlésről).
• Kérj meg mindenkit a telefonok és egyéb eszközök kikapcsolására.
• Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
• A késve érkezőket halkan kérd meg, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, és 

töltsék ki a kötelezettségvállalási táblázatot, miközben a csoport folytatja a 
megbeszélést.

• Az alapjaim szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.
• Végezzétek el a 2. tantétel feladatait Az alapjaim füzetben, majd térjetek 

vissza ehhez a munkafüzethez, és olvassátok el a következő oldalt.

ÚJ! 

ÚJ! 

ÚJ! 

2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?
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ELEGET TETTEM A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIMNEK?
 Időtartam: A Beszámoló szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.

 Beszélgetés: Olvassátok el a jobb oldalon található idézetet. Miként vonatkozik ez 
a mi csoportunkra?

 Gyakorlás: Számoljunk be a felvállalt kötelezettségeinkről! Akik minden vállalá
suknak eleget tettek, kérjük, álljanak fel. (Tapsoljátok meg azokat, akik 
minden vállalásuknak eleget tettek.)

 Olvasás: Most mindenki álljon fel. Igyekeznünk kell minden kötelezettségvál
lalásunknak eleget tenni. Ez az önellátó emberek egyik kulcsfontossá
gú szokása.
Maradjunk állva, és ismételjük el együtt a mottóinkat. E kijelentések a 
csoportunk céljára emlékeztetnek bennünket:

„És az a célom, hogy gondoskodjam szentjeimről, mert 
minden dolog az enyém.”

Tan és a szövetségek 104:15

Az Úrba vetett hittel, közösen dolgozunk azon, hogy 
önellátóvá váljunk.

 Olvasás: Üljünk le.

 Beszélgetés: Mit tanultatok a felvállalt kötelezettségeitek betartásából? Hogy 
tudunk segíteni? Tanácskozzunk együtt, és segítsünk egymásnak az 
álláskeresésben. Ez a legfontosabb beszélgetés ezen a gyűlésen!
Mit tanultatok abból, hogy előadtátok másoknak a „fél percben 
rólam” bemutatkozást? Javítottatok rajta? Feljegyeztétek a kapcsolat
felvételeiteket és az utókövetést?
Kipróbálta valaki a Felgyorsított álláskeresést? Mik az eredmények?

„Amikor mérik a teljesít-
ményt, a teljesítmény 
javul. Amikor mérik a 
teljesítményt és számot 
is adnak róla, a javulás 
mértéke felgyorsul.”
(THOMAS S. MONSON, in 
Conference Report, Oct. 
1970, 107)

2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?

BESZÁMOLÓ
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HOGYAN TUDOK MEGGYŐZŐ BENYOMÁST KELTENI?
 Időtartam: A Tanulás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 60 percre.

 Rövidfilm: Az interjú (Nincs film? Olvassátok el a 32. oldalt.)

 Beszélgetés: Szerintetek felvették ezeket az embereket?
Az állásinterjúk kérdéseire adott rossz válaszokat mindenki azonnal 
felismeri, de mi a helyzet a jó válaszokkal? Előfordul, hogy néha nehe
zetekre esik jó válaszokat adni?

 Olvasás: HETI KÉRDÉS – Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?
HETI FELADAT – Összeállítom a nyomatékos kijelentéseimet, és 
számos kapcsolatfelvétel során használom azokat.

 Olvasás: A legutóbbi gyűlésünkön megbeszéltük, hogyan keltheti fel a figyel
met a „fél percben rólam” bemutatkozásunk. A következő lépés az 
lesz, hogy úgynevezett nyomatékos kijelentéseket állítunk össze, 
amelyek rávilágíthatnak az értékünkre a munkaadók és mások előtt.
A nyomatékos kijelentések hatásosabbá teszik az önéletrajzokat és a 
felvételi beszélgetéseket. Segítenek, amikor a kapcsolati hálónkban 
lévő emberekkel beszélgetünk, sőt, még abban is segíthetnek, hogy 
megtartsunk egy állást, és sikeresek legyünk benne.
Olvassuk el a nyomatékos kijelentések négy kulcsfontosságú elemét.

A NYOMATÉKOS KIJELENTÉSEK NÉGY KULCSFONTOSSÁGÚ ELEME

Nevezzünk meg egy 
értéket, készséget 
vagy erősséget.

   

Említsünk meg egy 
konkrét példát vagy 

teljesítményt.

   

Mutassuk be az 
eredményeket.

   

A munkáltató szük-
ségleteihez igazítva 

emeljük ki, hogy 
mennyit érünk.

2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?

TANULÁS
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HOGYAN ÁLLÍTSAK ÖSSZE EGY NYOMATÉKOS 
KIJELENTÉST?
 Olvasás: Vikinek sikerült összehoznia egy ötperces beszélgetést az egyik lehet

séges munkaadóval. Amikor a munkaadó rákérdez Viki marketinges 
tapasztalataira, ő az egyik nyomatékos kijelentésével válaszol.

VIKI NYOMATÉKOS KIJELENTÉSE

1  Kreatív és célorientált vagyok. Például 2  az Alfa Energia cégnél olyan új marke-
tingtervet és reklámanyagot dolgoztam ki, amely 3  egyenesen a havi eladások 5%- os 
növekedéséhez vezetett. Biztos vagyok benne, hogy 4  az ön cége forgalmát is ugyanígy 
segíthetek növelni.

1  Készség vagy erősség megnevezése 2  Konkrét példa 3  Eredmény 4  Hozzáigazítás a 
szükségletekhez

 Beszélgetés: Hogyan segíthet ez a kijelentés Vikinek az álláskeresésben?

 Olvasás: Íme néhány további példa nyomatékos kijelentésekre egy visszatért 
misszionáriustól, egy kisvállalkozótól és egy anyától – mindannyian 
állást keresnek. Olvassátok el ezeket, és figyeljétek meg, hogyan alkot 
egységes egészet a négy rész.

1. KÉSZSÉG 2. PÉLDA (legyen 
konkrét)

3. EREDMÉNYEK 
(legyen konkrét)

4. SZÜKSÉGLE-
TEKHEZ IGAZÍTÁS

A csapatépítés és moti-
válás az erősségem.

Például az egyházam 
teljes idejű önkén-
teseként arra kértek, 
hogy egy 8 önkéntesből 
álló csapatot vezessek, 
akik nem voltak egy-
ségesek, és egyre csak 
alulteljesítettek.

Ezért képzéseket tar-
tottam, és segítettem 
nekik egymás értékeinek 
felismerésében, illetve 
célok kitűzésében és 
azok elérésében.

Segíthetek az ön csapa-
tainak is, hogy együtt 
elérjék és túlteljesítsék 
az ön által meghatáro-
zott célokat.

Tapasztalt vagyok a 
problémák megoldásá-
ban.

Például a családi 
vállalkozásunkban 
bizonytalanok voltunk 
a pontos kiadásainkat 
illetően. Eldöntöttem, 
hogy egy jobb könyvelé-
si rendszert vezetek be, 
és nyomon követem a 
napi kiadásainkat.

Az új könyvelésem és a 
pénzmozgások nyomon 
követése kimutatta, 
hogy az egyik beszállí-
tónk minden alkalom-
mal egy kicsivel többet 
számlázott, anélkül hogy 
erről értesített volna 
minket.

Biztos vagyok benne, 
hogy e problémameg-
oldó készség alkalma-
zásával az ön esetleges 
kihívásaira is jó megol-
dást tudok találni.

Értek a szervezéshez. Például anyaként én 
hangolom össze otthon 
három gyerek házi fela-
datait és teendőit.

Sikerült mindezt úgy 
levezényelnem, hogy 
mindegyik gyerek sikere-
sen elvégezte az iskolát, 
és dolgozni is megtanult.

E vezetési készségek 
alkalmazásával kézben 
tudom tartani az ön 
cégének időbeosztását 
is, hogy ön az összes 
megbeszélésére oda-
érjen.

2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?
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 Gyakorlás: Állítsd össze néhány saját személyes nyomatékos kijelentésedet ezen 
az oldalon. Kezdd el kitölteni az üres helyeket. Valamelyik csoporttár
saddal párban is végezhetitek ezt a feladatot.

1. KÉSZSÉG 2. PÉLDA  
(legyen konkrét)

3. EREDMÉNYEK 
(legyen konkrét)

4. SZÜKSÉGLE-
TEKHEZ IGAZÍTÁS

 Gyakorlás: Ha megvan legalább két nyomatékos kijelentés, gyakoroljátok azokat 
párban, egymást váltva. Mondjátok el őket fennhangon, amíg csak 
magabiztosan nem megy. A következő gyűlésünkig állíts össze lega
lább 5 nyomatékos kijelentést.

 Olvasás: Amikor valakivel egy állásról kezdtek el beszélgetni, indítsatok a „fél 
percben rólam” bemutatkozással. Az illető lehet egy munkaadó vagy 
valaki, akit megkértek, hogy segítsen. Ezután ő valószínűleg fel fog 
tenni néhány általános kérdést. Ezeknek a megválaszolásához nyoma
tékos kijelentésekre lesz szükségetek. A következő gyűlésünkig még 
sok embernek fogjátok elmondani a nyomatékos kijelentéseiteket.

2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?
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 Gyakorlás: Közösen olvassátok el az alábbi útmutatást. Miután megvagytok vele, 
kezdjetek neki a feladatnak. Ne szánjatok rá 10 percnél többet.
 1. Mindenki álljon fel, és menjetek a terem egy szabad részébe egy 

gyors gyakorláshoz. Álljatok párba, egymással szembe.
 2. A páros első tagja feltesz egy általános kérdést, például:

• Mit tud nekem elmondani saját magáról?
• Miért vegyük fel önt?
• Mi az ön legnagyobb erőssége?
• Mit mondjak önről másoknak?

 3. A páros másik tagja egy nyomatékos kijelentéssel válaszol.
 4. Azután cseréltek: most a második személy tesz fel egy általános 

kérdést, és az első válaszol egy nyomatékos kijelentéssel.
 5. Gyorsan értékeljétek ki egymás válaszait: Megvolt a négy rész? 

Őszintének és magabiztosnak hangzott?
 6. Ezután mindenki váltson társat, és végezzétek el ismét a gyakorla

tot. Majd megint!
 7. Igyekezzetek a lehető leggyorsabban haladni, amíg mindenki el 

nem próbálta legalább négyszer.

 Beszélgetés: Nyomatékos kijelentéseket használtatok a válaszadáshoz? Milyen más 
módokon hangozhatnak még el a feltett kérdések? Milyen további 
kérdéseket tehetnek fel nektek egy felvételi beszélgetésen?

FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG: HOGYAN CSINÁLJAK NEGATÍVUMOK-
BÓL POZITÍVUMOKAT?

(NE A GYŰLÉS ALATT VÉGEZZÉTEK!)
Ha úgy döntötök, a hét során elvégezhetitek a következő tevékenységet:
A nyomatékos kijelentések alkalmazásával a negatív kérdéseket és helyzeteket pozitív lehető-
séggé alakíthatjátok. Tanulmányozzátok a 33. oldalt a Források szakaszban.

2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?



28

HOL HASZNÁLJAK NYOMATÉKOS KIJELENTÉSEKET?
 Olvasás: Az új nyomatékos kijelentésekkel és a „fél percben rólam” bemutatko

zással nagyszerű eszközök birtokába jutottunk. De hol találunk olyan 
embereket, akik meghallgatnak? A kulcs az, hogy mindenkivel beszél
nünk kell, azután pedig meg kell kérni őket, hogy beszéljenek a saját 
ismerőseikkel. Ebből lesz a hálózat. Olyan, mintha egy saját értékesítői 
csapatot fogadnál fel!

 Gyakorlás: Fordítsátok a széketeket a mellettetek ülő felé.
 1. Beszéljetek azokról, akikkel a következő gyűlésig fel fogjátok venni 

a kapcsolatot, és elmondjátok nekik a „fél percben rólam” bemu
tatkozást, valamint a nyomatékos kijelentéseket. Soroljatok itt fel 
néhány nevet:

  

 

 2. Beszélgessetek arról, hogyan fogjátok kibővíteni a hálózatotokat, 
hogy több emberrel vehessétek fel a kapcsolatot. Írjátok le ide az 
ötleteiteket:

  

 

 Gyakorlás: A következő gyűlésig alkalmazzátok a nyomatékos kijelentéseiteket 
mindazokkal, akikkel csak felveszitek a kapcsolatot. Azután pedig 
kérjétek meg őket, hogy beszéljenek a saját kapcsolataikkal. A „fél 
percben rólam” bemutatkozásotok és a nyomatékos kijelentéseitek 
által nagyszerű eszközök birtokában vagytok a hálózatotok felépítésé
hez. Egyre jobban halad az álláskeresésetek!

FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG: FELGYORSÍTOTT ÁLLÁSKERESÉS

(NE A GYŰLÉS ALATT VÉGEZZÉTEK!)
Ha úgy döntötök, a gyűlésünket követően elvégezhetitek ezt a tevékenységet:
A gyorsabb haladás érdekében tanulmányozzátok a Felgyorsított álláskeresés részt a 15. 
oldalon. Próbáljátok ki: 15 forrás, 10 kapcsolatfelvétel, 2 találkozó – mindennap!

Te Akiket te 
ismersz

Akiket ők 
ismernek

2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?



29

MIT TEGYEK, HOGY FEJLŐDJEK?
 Időtartam: Az Elmélkedés szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Olvasd el a jobb oldalon lévő szentírásrészt, vagy találj egy hasonlót. 
Elmélkedj egy kicsit azon, amit éppen tanulunk. Az alábbi helyre írd le 
a benyomásaidat.

  

  

  

  

 

 Beszélgetés: Van valaki, aki szeretné megosztani a gondolatait?

„De az Úr mindent tud 
a kezdettől fogva; 
elkészít tehát egy utat, 
hogy minden munkáját 
végrehajtsa az emberek 
gyermekei között…”
1 NEFI 9:6

2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?

ELMÉLKEDÉS
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HOGYAN FOGOK NAPRÓL NAPRA FEJLŐDNI?
 Időtartam: A Kötelezettségvállalás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Válaszd ki a cselekvőtársadat. Döntsétek el, mikor és hogyan tartjátok 
majd a kapcsolatot egymással.

Cselekvőtárs neve Elérhetőségek

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást a 
cselekvőtársadnak. Ígérd meg, hogy eleget teszel a 
vállalt kötelezettségeidnek! Írd alá.

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIM

Legalább 20 embernek el fogom mondani az úgynevezett nyomatékos kijelenté-
seimet. (Legyenek köztük olyanok, akikkel korábban már felvetted a kapcsolatot, és most 
utókövetést végzel velük.)
   Karikázd be a célodat:   20   30   40

Gyakorolni fogom Az alapjaim mai tantételét, és megtanítom azt a családomnak is.

Növelni fogom a megtakarításaimat, még ha csak egy kis aprópénzzel is.

Beszámolok a cselekvőtársamnak.

Aláírásom Cselekvőtárs aláírása

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?
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HOGYAN FOGOK SZÁMOT ADNI A FEJLŐDÉSEMRŐL?
 Gyakorlás: A fejlődésed nyomon követéséhez a következő gyűlésig töltsd ki ezt a 

kötelezettségvállalási táblázatot. Írj „igen” t vagy „nem” et az alábbi 
rovatokba, vagy azt a számot, ahányszor eleget tettél a vállalt kötele
zettségnek.

Nyomatékos 
kijelentések 

– legalább 
20 embernek 

elmondtam 
(írj számot)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 

beszámoltam 
(igen/nem)

 Olvasás: Ne feledkezzetek meg arról sem, hogy az Utam az önellátás felé füzet 
végében vezessétek a személyes kiadásaitokat.
A csoportunk következő gyűlésén a moderátor egy kötelezettségvál
lalási táblázatot fog felrajzolni a táblára (mint itt fentebb). A gyűlés 
kezdete előtt 10 perccel már itt leszünk, és beírjuk a táblázatba a fejlő
désünket.
Válasszatok ki valakit, aki a következő gyűlésen moderálni fogja Az 
alapjaim témáját. Emlékeztessétek, hogy kövesse a meglévő anyagot, 
és ne hozzon külön semmit. (Nem világos, hogyan kell moderálni Az 
alapjaim egy egy témáját? Olvasd el a 13. oldalon és a belső borítón.)
Kérjetek fel valakit a záróimára.

Szívesen vesszük a 
visszajelzéseket
Ötleteidet, visszajel-
zéseidet, javaslataidat 
és tapasztalataidat az 
srsfeedback@ ldschurch. 
org címre küldd.

2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?
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2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?

AZ INTERJÚ
Válasszatok szerepeket, és játsszátok el a következő jelenetet.

FELVÉTELIZTETŐ: Szóval, mit tud nekem 
elmondani saját magáról?
1. JELENTKEZŐ: Úgy érti, hogy mit szeretek 
csinálni? Igazából nem sokat. Nem igazán 
van hobbim vagy ilyesmi. Lényegében nem 
csinálok semmit.
2. JELENTKEZŐ: Ööö… Hát… én…
3. JELENTKEZŐ: Naná, mi az hogy! Te, 
figyelj! Ahogy látod, állandóan gyúrok. Meg 
elküldtek egy indulatkezelési tréningre is. Na 
de ki a fene akar oda elmenni?! Érted!
1. JELENTKEZŐ: Vagy úgy érti, hogy milyen 
vagyok a munkahelyen? Igazából egyetlen 
helyen sem maradtam elég hosszan, hogy ez 
kiderüljön. Hamar megunom, aztán egyszer 
csak nem megyek többet. …Ja, ezt talán nem 
kellett volna mondanom.
2. JELENTKEZŐ: Ööö…
3. JELENTKEZŐ: Má’ úgy értem, hogy a 
csávó, aki az indulatkezelést csinálja… 
simán félbe tudnám hajtani. Na és ki lenne 
a főnököm? Te? Te ugye nem az a fajta vagy, 
aki mindig noszogatja az embereket, hogy 
dógozzanak? Mintha gyerekek lennénk, vagy 
mi. A legutóbbi főnököm volt ilyen, de azt 
nagyon utáltam.

FELVÉTELIZTETŐ: Miért vegyük fel önt?
2. JELENTKEZŐ: Azért vegyenek fel, mert… 
ööö… 
1. JELENTKEZŐ: Hát, mert kéne egy állás. 
Én úgy tudtam, hogy anyukám tegnap idejött 
és már megbeszélte ezt. Nekem azt mondta, 
hogy biztosan felvesznek. Nem járt erre?
3. JELENTKEZŐ: Hülyék lennétek nem fel-
venni! Ahogy jöttem be, láttam jó pár dolgot, 
amin változtatni kéne errefelé. Csoda, hogy 
még nem mentetek csődbe! Majd én mindent 
megoldok. Ja. Hálásak lesztek, hogy megmen-
tettem a céget.
2. JELENTKEZŐ: Mert… ööö…
FELVÉTELIZTETŐ: Mi a legnagyobb gyen-
gesége?
3. JELENTKEZŐ: Nekem nincsenek gyenge-
ségeim! Mér’, a tied mi? Öcsém, de utálom az 
ilyen kérdéseket!
2. JELENTKEZŐ: Gyengeségek? Ööö…
1. JELENTKEZŐ: Ööö… lopás. Mármint iga-
zából nem lopás… Nem is volt lopás. Hosszú 
történet. Igazából vissza akartam adni. Azt 
gondoltam, hogy a főnököm nem bánja, ha 
egy időre kölcsönveszem a cuccot.

Vissza a 24. oldalra

Források
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HOGYAN CSINÁLJAK A NEGATÍVUMOKBÓL POZITÍVUMOKAT?  
(FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG)
 Beszélgetés: Hogyan válaszolnál erre a kérdésre: „Mi a legnagyobb gyengesége?” 

Olvasd el Gabi válaszát.

„Nos, azon dolgozom, hogy még hatékonyabban osszam be az időmet. Találtam egy naptár 
alkalmazást, ami sokat segít, és naponta használom. Annak ellenére, hogy sok dologra kell 
odafigyelnem, ennek segítségével sikerült egy nagy értékesítési projektet időben lezárni.”

 Olvasás: Figyeld meg, hogy Gabi…
• olyan gyengeséget említett, amely sokakat érint.
• konkrétan felvázolta, hogyan küzd meg ezzel a gyengeséggel.
• kiegészítette egy nyomatékos kijelentésből vett információval.

 Gyakorlás: Próbáld ezt ki egy családtagoddal vagy ismerősöddel. Tegyenek fel 
neked egy negatív kérdést. Válaszként említs egy olyan gyengeséget, 
amely sokakat érint. Vázold fel, hogyan küzdötted le ezt a gyengeséget, 
majd egészítsd ki egy nyomatékos kijelentésből vett információval.

2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?
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JEGYZETEK
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2: Hogyan tudok meggyőző erővel kiállni?



3
Hogyan férek 

hozzá a „rejtett” 
állásokhoz?
Álláskeresésem



36

MODERÁTOROK 
SZÁMÁRA
A gyűlés napján:

• Küldj SMS t a csoport minden tagjának, vagy hívd fel őket. Kérd meg őket, 
hogy 10 perccel korábban érkezzenek, hogy beszámolhassanak a kötele
zettségvállalásaikról.

• Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre.

Fél órával a gyűlés előtt:
• Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek 

egymáshoz.
• Rajzold fel a táblára ezt a kötelezettségvállalási táblázatot.

Csoporttag 
neve

Nyomatékos 
kijelentések 

– legalább 
20 embernek 

elmondtam 
(írj számot)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 

beszámoltam  
(igen/nem)

Gabi 32 I I I

Tíz perccel a gyűlés előtt:
• Fogadd szívélyesen az érkezőket.
• Amint az egyes csoporttagok megérkeznek, kérd meg őket, hogy töltsék ki 

a táblán lévő táblázatot.
• Jelölj ki valakit, aki figyeli az időt.

Kezdéskor:
• Kérj meg mindenkit a telefonok és egyéb eszközök kikapcsolására.
• Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
• A késve érkezőket halkan kérd meg, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, és 

töltsék ki a kötelezettségvállalási táblázatot, miközben a csoport folytatja a 
megbeszélést.

• Az alapjaim szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.
• Végezzétek el a 3. tantétel feladatait Az alapjaim füzetben, majd térjetek 

vissza ehhez a munkafüzethez, és olvassátok el a következő oldalt.

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
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ELEGET TETTEM A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIMNEK?
 Időtartam: A Beszámoló szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.

 Gyakorlás: Számoljunk be a felvállalt kötelezettségeinkről! Akik minden vállalá
suknak eleget tettek, kérjük, álljanak fel. (Taps.)

 Olvasás: Most mindenki álljon fel, és ismételjük el együtt a mottóinkat.

„És az a célom, hogy gondoskodjam szentjeimről, mert 
minden dolog az enyém.”

Tan és a szövetségek 104:15

Az Úrba vetett hittel, közösen dolgozunk azon, hogy 
önellátóvá váljunk.

 Olvasás: Üljünk le.

 Beszélgetés: Mit tanultatok abból, hogy előadtátok másoknak a nyomatékos kije
lentéseiteket? Javítottatok ezeken? Feljegyeztétek a kapcsolatfelvétele
iteket és az utókövetést?
Kipróbálta valaki a Felgyorsított álláskeresést? Mik az eredmények?

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?

BESZÁMOLÓ
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MIK AZOK A „REJTETT” ÁLLÁSOK?
 Időtartam: A Tanulás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 60 percre.

 Rövidfilm: Ott keress, ahol kisebb a konkurencia (Nincs film? Olvassátok el a 48. 
oldalt.)

 Olvasás: Olvassuk el együtt az alábbi horgászos ábra szövegét. A halak álláso
kat jelképeznek. Figyeljétek meg, hogy hol van a legtöbb hal, vagyis a 
legtöbb állás.

 Beszélgetés: Melyik horgász foghatja ki a legtöbb halat? Karikázzátok be. Hol van
nak a „rejtett” állások?

 Olvasás: Sokkal több munkalehetőség van a rejtett állások piacán, mint a 
hagyományos munkaerőpiacon. Hol szoktunk állást keresni? Hol 
kellene állást keresnünk?

Újságban vagy 
interneten meghir-
detett állás.

Mindenki tud az 
állásról – nagy a 
konkurencia.

Állami vagy magán 
munkaközvetítőn 
keresztül elérhető 
állás.

Sokan tudnak az 
állásról – közepes 
a konkurencia.

Egy cég olyan állást 
szeretne betölteni, 
amelyet nem fel-
tétlenül hirdetnek 
meg.

Kevesen tud-
ják – alacsony a 
konkurencia.

Az állás még nincs 
meghirdetve, vagy 
személyes ismeret-
ség kell hozzá.

Senki nem tud 
róla – nincs 
konkurencia.

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?

TANULÁS
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 Olvasás: HETI KÉRDÉS – Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
HETI FELADAT – Találkozzak személyesen a lehetséges munka
adókkal.

E gyűlés során olyan készségeket fogunk elsajátítani és gyakorolni, 
amelyek segítenek megválaszolni ezt a kérdést és elvégezni ezt a döntő 
fontosságú feladatot.

HOL VANNAK A REJTETT ÁLLÁSOK?
 Rövidfilm: A legtermékenyebb források (Nincs film? Olvassátok el a 48. oldalt.)

 Olvasás: Egyes álláskeresési stratégiák eredményesebbek, mint mások. Néhány 
országban az alábbi ábrához hasonlóan alakulhat azok aránya, akik 
egy bizonyos módon találnak állást. Az is lehet, hogy felétek ez más
képp van.

 Gyakorlás: A csoporttal közösen válaszoljátok meg a következő kérdéseket:
 1. Milyen álláskeresési módszert használ a legtöbb ember ezen az 

ábrán?
 2. Melyik módszer a legeredményesebb az álláskeresés során?

MÓDSZER AHOL AZ EMBEREK 
ÁLLÁST KERESNEK

AHOL AZ EMBE-
REK ÁLLÁST 
TALÁLNAK

Hirdetések/Internet 65% 14%

Állami/magán munkaköz-
vetítő szolgáltatások 27% 21%

Vállalatok személyes 
megkeresése 3% 30%

Élőszó (személyes kapcso-
latok és ajánlások) 5% 35%

Ezek a rejtett állások. 
Összpontosítsatok 
erre, és elkerülitek a 
konkurencia 92%- át!

De ezeket se 
hanyagoljátok 
el, vagy 
lemaradtok az 
állások 35%- 
áról!

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
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HOGYAN FÉREK HOZZÁ A REJTETT ÁLLÁSOKHOZ?
 Olvasás: Már rendelkezünk a kulcsokkal ezekhez a rejtett állásokhoz! Személyes 

kapcsolatok kellenek hozzá. A legjobb személyes kapcsolatokat pedig 
úgy alakítjuk ki, hogy alkalmazzuk (1) a „fél percben rólam” bemu
tatkozást, valamint (2) a nyomatékos kijelentéseinket (3) a bővülő 
kapcsolati hálónkon keresztül. Ahogyan azt a múlt alkalommal 
megtanultuk, a kapcsolati hálónk azokból az emberekből áll, akiket 
ismerünk és akiket ők ismernek.

 Rövidfilm: A kapcsolati hálód kiépítése (Nincs film? Olvassátok el a 49. oldalt.)

 Beszélgetés: Alkalmaztátok a „fél percben rólam” bemutatkozást és a nyomatékos 
kijelentéseket az előző gyűlésünk óta? Megkértétek a kapcsolataitokat, 
hogy szóljanak az érdeketekben a saját kapcsolataiknak?

Te Akiket te 
ismersz

Akiket ők 
ismernek

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
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 Gyakorlás: Hálózatépítésünk elsődleges forrása a csoportunk. Most rögtön álljunk 
is neki a hálózatunk bővítésének! Olvassátok el az alábbi utasításokat, 
majd álljatok neki:
 1. Álljatok fel, és forduljatok a mellettetek álló csoporttag felé.
 2. Adjátok elő neki a „fél percben rólam” bemutatkozást, majd ezzel 

a két kérdéssel fejezzétek be: „Kit ismersz, aki segíthetne nekem 
további neveket ajánlani?” „Megtennéd, hogy beszélsz velük, 
és a segítségüket kéred?”

 3. Írjátok hozzá a kapott neveket a kapcsolati hálótokat tartalmazó 
felsoroláshoz a következő oldalon, és kérjétek meg a társatokat, 
hogy még a következő gyűlés előtt javasoljanak nektek újabbakat, 
amint eszükbe jut.

 4. Ezután cseréljetek szerepet, és végezzétek el ismét a gyakorlatot.
 5. Váltsatok társat, és másokkal is ismételjétek ezt el.
 6. Írjatok annyi nevet a következő oldalra, amennyit csak tudtok.
 7. A gyűlésünket követően más ismerőseitekkel is csináljátok meg 

ugyanezt.
 8. A Sorrend oszlopban számozzátok be a megkeresendő embereket 

fontossági sorrendben 1 től 20 ig.

Kapcsolatépítési 
tanácsok
 1. Kérjétek meg azokat, 

akikkel felveszitek a 
kapcsolatot, hogy 
javasoljanak egy 
lehetséges állást, 
adjanak állással kap-
csolatos információt 
és ötleteket.

 2. Mindig kérjetek 
további neveket.

 3. Jegyzeteljetek pon-
tosan, és végezzetek 
utókövetést.

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
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KAPCSOLATI HÁLÓ

Név Elérhetőségek (telefon, cím, ímél) Sorrend

 Olvasás: A következő gyűlésünkig felvesszük a kapcsolatot ezekkel az emberek
kel, valamint mindenki mással is, akiket ismerünk, illetve az ő ismerő
seikkel. Ezt a listát folyamatosan bővíteni fogjuk. Amikor felvesszük 
a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, a nyomatékos kijelentéseinket 
fogjuk alkalmazni, hogy lássák, mi mindent tehetünk értük!
Néhány példa arra, hogy kikkel beszélhetünk – ennél sokkal több is van!
• Ismerősök
• Rokonok
• Szomszédok

• Az egyházunk tagjai
• Sporttársak
• Korábbi munkatársak

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
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HOGYAN JUTOK EL AZOKHOZ A DÖNTÉSHOZÓKHOZ, 
AKIK FELVESZIK AZ EMBEREKET?
 Olvasás: A kapcsolati hálónk használata elvezethet bennünket azokhoz a 

cégekhez, akiknél felvétel van. Meg kell azonban találnunk azt az 
illetőt, aki a felvételről dönt.

 Gyakorlás: Gyakoroljunk közösen.
 1. Jelöljetek ki valakit álláskeresőnek. Ez az illető felkészül, hogy egy 

munkaadónak elmondja a „fél percben rólam” bemutatkozását, fel
tegyen egy kérdést, illetve alkalmazzon egy nyomatékos kijelentést.

 2. Jelöljetek ki még két főt, akik az alkalmazottak lesznek: 1 es alkal
mazott és 2 es alkalmazott.

 3. Jelöljetek ki valaki mást munkahelyi döntéshozónak.
 4. Mind a négyen álljanak fel. A moderátor felolvassa a szerepjáték 

első sorát, azután pedig a többiek felolvassák a saját szövegüket.
Moderátor: Ez az álláskereső belép egy áruházba vagy irodába, ahol el 
szeretne helyezkedni. Megszólítja az első alkalmazottat, akit meglát.
Álláskereső: Jó napot! Elárulná, hogy bent van- e a főnöke, és hogy 
hívják őt?
1- es alkalmazott: Ja, akkor Kőrösi urat keresi, de nem tudom, hogy 
most bent van- e. Megkérdezheti a titkárnőjét.
Álláskereső: Köszönöm. [2- es alkalmazotthoz fordul.]
Álláskereső: Jó napot! Elárulná, merre találom Kőrösi urat?
2- es alkalmazott: Éppen házon kívül van, de valószínűleg nemsokára 
visszajön. Na, már jön is.
Álláskereső: Ó, tényleg. Köszönöm. [Kőrösi úrhoz fordul.]
Álláskereső: Jó napot, Kőrösi úr! ________ [név] vagyok. [Elmondja 
a „fél percben rólam” bemutatkozást, a végén feltesz egy kérdést.] 
Hogyan válhatna cégük hasznára ez a szakértelem, amivel rendelke-
zem?
Főnök: Igazából éppen mostanában kezdtünk keresni egy ehhez 
hasonló munkatársat. De nekem egy perc múlva el kell mennem. 
Mondjon gyorsan valamit magáról!
Álláskereső: [Elmondja a megfelelő nyomatékos kijelentést.] Tudom, 
hogy ön elfoglalt ember. Mikor lenne rá ideje, ma délután vagy hol-
nap, hogy leüljünk pár percre?

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
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 Beszélgetés: Mit mondhat még az álláskereső, ha a főnök válasza „nem”, vagy „jöj
jön vissza legközelebb”, vagy „töltsön ki egy jelentkezési lapot”?

 Olvasás: Minden helyzethez alkalmazkodnunk kell.

 Gyakorlás: Álljatok fel, és váljatok szét négyfős csoportokra. Ismételjétek meg a 
szerepjátékot többször is, hogy mindenki lehessen álláskereső.

 Olvasás: Most már több hatásos eszköz is a rendelkezésünkre áll, amelyeket a 
kapcsolatfelvételeink során alkalmazhatunk: a „fél percben rólam”, a 
nyomatékos kijelentések, valamint a döntéshozóhoz való eljutás. A 
33. oldalon pedig megtanulhatjátok, hogyan alakítsátok a negatívu
mokat pozitívumokká .

 Beszélgetés: Hogyan fogjátok alkalmazni ezeket az eszközöket a következő gyűlé
sünkig, hogy sok hasznos találkozót bonyolítsatok le?

 Gyakorlás: Lapozzatok az 50. oldalra, és felváltva olvassátok el, hogyan követhe
titek nyomon a saját álláskeresési erőfeszítéseiteket. Azután térjetek 
vissza ide.

Álláskereső

1- es alkalmazott

2- es  
alkalmazott Főnök

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
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MIT TEGYEK, HOGY FEJLŐDJEK?
 Időtartam: Az Elmélkedés szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Olvasd el a jobb oldalon lévő szentírásrészt, vagy találj egy hasonlót. 
Elmélkedj egy kicsit azon, amit éppen tanulunk. Az alábbi helyre írd le 
a benyomásaidat.

  

  

  

  

 

 Beszélgetés: Van valaki, aki szeretné megosztani a gondolatait?

„Bizodalmad legyen az 
Úrban teljes elmédből; 
a magad értelmére 
pedig ne támaszkodjál. 
Minden te útaidban 
megismered őt; akkor ő 
igazgatja a te útaidat.”
PÉLDABESZÉDEK 3:5–6

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?

ELMÉLKEDÉS
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HOGYAN FOGOK NAPRÓL NAPRA FEJLŐDNI?
 Időtartam: A Kötelezettségvállalás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Válaszd ki a cselekvőtársadat. Döntsétek el, mikor és hogyan tartjátok 
majd a kapcsolatot egymással.

Cselekvőtárs neve Elérhetőségek

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást a 
cselekvőtársadnak. Ígérd meg, hogy eleget teszel a 
vállalt kötelezettségeidnek! Írd alá.

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIM

Legalább 30 kapcsolatfelvétel során alkalmazni fogom a „fél percben rólam” 
bemutatkozást és a nyomatékos kijelentéseket az általam már ismert emberekkel 
és az ő ismerőseikkel (vagyis a hálózatommal). (Kövesd nyomon az 50–51. oldalon, 
hogy kikkel vetted fel a kapcsolatot. Legyenek köztük olyanok, akikkel korábban már 
felvetted a kapcsolatot, és most utókövetést végzel velük.)
   Karikázd be a célodat:   30   40   50

Azon leszek, hogy a kapcsolataim segítségével eljussak a döntéshozókig, és így 
összehozzak legalább 10 személyes találkozót lehetséges munkaadókkal. (Kövesd 
nyomon az 50–51. oldalon, hogy kikkel vetted fel a kapcsolatot.)
   Karikázd be a célodat:   10   15   20

Gyakorolni fogom Az alapjaim mai tantételét, és megtanítom azt a családomnak is.

Növelni fogom a megtakarításaimat, még ha csak egy kis aprópénzzel is.

Beszámolok a cselekvőtársamnak.

Aláírásom Cselekvőtárs aláírása

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
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HOGYAN FOGOK SZÁMOT ADNI A FEJLŐDÉSEMRŐL?
 Gyakorlás: A fejlődésed nyomon követéséhez a következő gyűlésig töltsd ki ezt a 

kötelezettségvállalási táblázatot. Írj „igen” t vagy „nem” et az alábbi 
rovatokba, vagy azt a számot, ahányszor eleget tettél a vállalt kötele
zettségnek.

A hálózatból 
legalább 30 

emberrel 
felvettem a 
kapcsolatot 
(írj számot)

Legalább 10 
lehetséges 

munkaadóval 
találkoztam 
(írj számot)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 

beszámoltam 
(igen/nem)

 Olvasás: Ne feledkezzetek meg arról sem, hogy az Utam az önellátás felé füzet 
végében vezessétek a személyes kiadásaitokat.
Válasszatok ki valakit, aki a következő gyűlésen moderálni fogja Az 
alapjaim témáját. (Nem világos, hogyan kell moderálni Az alapjaim 
egy egy témáját? Olvasd el a 13. oldalon és a belső borítón.)
Kérjetek fel valakit a záróimára.

Szívesen vesszük a 
visszajelzéseket
Ötleteidet, visszajel-
zéseidet, javaslataidat 
és tapasztalataidat az 
srsfeedback@ ldschurch. 
org címre küldd.

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
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OTT KERESS, AHOL KISEBB A KONKURENCIA
Válasszatok szerepeket, és játsszátok el a következő jelenetet.

KRISZ: Hú, apám! Több mint 200 jelentkező 
volt arra az egyetlen állásra. Kizárt, hogy én 
kapjam meg!
KARESZ: Krisz, emlékszel arra a helyre, ahol 
fiatalabb korunkban sokat horgásztunk?
KRISZ: Aha. Jó kis hely volt, eldugva ott a 
fák mögött. Nem is lehetett rálátni. Persze 
mostanra már mindenki ismeri. Olyan sokan 
járnak oda, hogy alig lehet bármit is kifogni.

KARESZ: Hát akkor az álláskeresésben miért 
ott „horgászol”, ahol mindenki más is „hor-
gászik”? Miért nem ott keresgélsz, ahol kisebb 
a konkurencia? Szerintem így lemaradsz a 
rejtett állásokról. Ott horgássz, ahol a halak 
vannak!
Vissza a 38. oldalra

A LEGTERMÉKENYEBB FORRÁSOK
Válasszatok szerepeket, és játsszátok el a következő jelenetet.

KARESZ: Hoztam neked egy újságot.
KRISZ: Az újságban már nem szoktam keres-
gélni. Emlékszel? Ott horgászom, ahol kisebb 
a konkurencia.
KARESZ: Az jó. A legtermékenyebb forrásokra 
kell összpontosítanod. De az újságban is van 

néhány jó állás. Minden lehetőséget végig kell 
próbálnunk. A lényeg, hogy megfelelő időt 
szánj a legtermékenyebb forrásaidra.
Vissza a 39. oldalra

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?

Források
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A KAPCSOLATI HÁLÓD KIÉPÍTÉSE
Válasszatok szerepeket, és játsszátok el a következő jelenetet.

KRISZ: Próbálom összehozni a napi 10 új 
kapcsolatfelvételt, de egyre nehezebb újakat 
találni.
KARESZ: Nos, figyeltelek az elmúlt napokban, 
és úgy tűnik, mintha mindent egyedül akarnál 
elvégezni. Tudod, jobb eredményeket érsz el, 
ha a kapcsolati hálódra is fordítasz időt.
KRISZ: A kapcsolati hálóra?
KARESZ: Igen. Csapatot kellene építened. 
Olyan emberekből álló hálózatot, akik szól-
nak neked, ha fülükbe jut egy álláslehetőség. 
Szánj időt mások segítésére, és talán ők is 
tudnak segíteni neked.
KRISZ: Én már minden ismerősömmel több-
ször is beszéltem.
KARESZ: Nyilván. De a hálózatod nem csak 
az ismerőseidből állhat. Azokat is magában 
kell foglalnia, akiket ők ismernek. Kérd meg 
az ismerőseidet, hogy mutassanak be téged az 
ő ismerőseiknek.
KRISZ: Hmmm. Na de mit mondok majd 
ezeknek az embereknek, ha nem is ismerem 

őket? Azért ez más, mint olyanokkal beszél-
getni, akik már ismernek. Mivel kezdjem?
KARESZ: Kezdd azzal, hogy megkérdezed a 
barátaidat, ismernek- e valakit, aki (1) konyít 
valamit a szakmádhoz, (2) beleszólása van 
a munkahelyi felvételbe, vagy (3) egyszerűen 
csak sok embert ismer. Így a kapcsolati hálód 
sokkal nagyobbra és gyorsabban fog növeked-
ni. Ráadásul sokkal nagyobb valószínűséggel 
hallasz majd egy- egy álláslehetőségről a háló-
zatodon keresztül. Segítségedre lesz a rejtett 
állások megtalálásában.
KRISZ: De mit mondjak nekik?
KARESZ: Nem azon van a hangsúly, hogy 
mit mondasz, hanem hogy hogyan mondod. 
Az számít, hogy milyen benyomást keltesz. 
Gyakorold a „fél percben rólam” bemutatko-
zásodat és a nyomatékos kijelentéseidet, és 
egészen biztosan jó benyomást fogsz tenni.
KRISZ: Na jó, rendben. Ez talán tényleg 
megnyit majd néhány új ajtót.
Vissza a 40. oldalra

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
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KÖVESD NYOMON AZ ERŐFESZÍTÉSEIDET!
A következő gyűlésünkig bonyolíts le legalább 30 álláskeresési kapcsolatfelvételt a háló
zatodon keresztül. Ez várhatóan legalább 10 személyes találkozót fog eredményezni a 
lehetséges munkaadókkal.

Figyeld a hirdetéseket és az internetet, valamint látogass el egy önellátási forrásközpont
ba. Mindeközben ne feledd, hol vannak az állások: a rejtett munkaerőpiacon! Az időd és 
erőfeszítésed zömét arra fordítsd, hogy közvetlenül beszélsz a cégekkel, és a hálózatodon 
keresztül szerzett személyes kapcsolataiddal találkozol.

Az alábbi táblázat segítségével nyomon követheted a kapcsolatfelvételeidet és találkozó
idat (egy példát beírtunk). A találkozóidról vezess feljegyzést a következő oldalon lévő 
Kapcsolatfelvételi utókövetés nevű űrlapon, vagy használj erre egy külön jegyzetfüzetet.

HIRDETÉSEK/
INTERNET

ÁLLAMI/MAGÁN 
MUNKAKÖZVETÍTŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁLLALATOK 
SZEMÉLYES 

MEGKERESÉSE

SZEMÉLYES TALÁL-
KOZÓK A KAPCSO-

LATI HÁLÓDON 
KERESZTÜL TALÁLT 

EMBEREKKEL
1. Interneten jelentkeztem 

könyvelői állásra

2.

3.

4.

5.

1. Köszönőlevél ment Gabinak 
(munkaközvetítő)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Utókövetés: bementem 
Bélához (Béta Kft.)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1. Találkoztam Józsi ismerő-
sével, H&K Zrt.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
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KAPCSOLATFELVÉTELI UTÓKÖVETÉS
KAPCSOLAT

Személy vagy szervezet: 

Telefonszám: Cím: 

Ímél: Ki ajánlott engem: 

Felvettem vele a kapcsolatot □ Igen □ Nem Dátum: 

KAPCSOLAT

Személy vagy szervezet: 

Telefonszám: Cím: 

Ímél: Ki ajánlott engem: 

Felvettem vele a kapcsolatot □ Igen □ Nem Dátum: 

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
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JEGYZETEK
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3: Hogyan férek hozzá a „rejtett” állásokhoz?
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szembetűnővé, 

hogy én vagyok a 
jó választás?
Álláskeresésem
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4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?

MODERÁTOROK 
SZÁMÁRA
A gyűlés napján:

• Küldj SMS t a csoport minden tagjának, vagy hívd fel őket. Kérd meg őket, 
hogy 10 perccel korábban érkezzenek, hogy beszámolhassanak a kötele
zettségvállalásaikról.

• Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre.

Fél órával a gyűlés előtt:
• Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek 

egymáshoz.
• Rajzold fel a táblára ezt a kötelezettségvállalási táblázatot.

Csoporttag 
neve

A hálózatból 
legalább 30 

emberrel 
felvettem a 
kapcsolatot 
(írj számot)

Legalább 10 
lehetséges 
munkaadó-

val találkoz-
tam  

(írj számot)

Az alapjaim 
tantételt 
gyakorol-
tam, csa-
ládomnak 

tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 
beszámol-

tam 
 (igen/nem)

Gabi 33 12 I I I

Tíz perccel a gyűlés előtt:
• Fogadd szívélyesen az érkezőket.
• Amint az egyes csoporttagok megérkeznek, kérd meg őket, hogy töltsék ki 

a táblán lévő táblázatot.
• Jelölj ki valakit, aki figyeli az időt.

Kezdéskor:
• Kérj meg mindenkit a telefonok és egyéb eszközök kikapcsolására.
• Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
• A késve érkezőket halkan kérd meg, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, és 

töltsék ki a kötelezettségvállalási táblázatot, miközben a csoport folytatja a 
megbeszélést.

• Az alapjaim szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.
• Végezzétek el a 4. tantétel feladatait Az alapjaim füzetben, majd térjetek 

vissza ehhez a munkafüzethez, és olvassátok el a következő oldalt.
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4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?

BESZÁMOLÓ

ELEGET TETTEM A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIMNEK?
 Időtartam: A Beszámoló szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.

 Gyakorlás: Számoljunk be a felvállalt kötelezettségeinkről! Akik minden vállalá
suknak eleget tettek, kérjük, álljanak fel. (Taps.)

 Olvasás: Most mindenki álljon fel, és ismételjük el együtt a mottóinkat.

„És az a célom, hogy gondoskodjam szentjeimről, mert 
minden dolog az enyém.”

Tan és a szövetségek 104:15

Az Úrba vetett hittel, közösen dolgozunk azon, hogy 
önellátóvá váljunk.

 Olvasás: Üljünk le.

 Beszélgetés: Mit tanultatok, miközben felvettétek a kapcsolatot a hálózatotokban 
lévő személyekkel? Találkoztatok olyan vezetőkkel, akik felvételről 
döntenek? Feljegyeztétek a kapcsolatfelvételeiteket és az utókövetést?
Kipróbálta valaki a Felgyorsított álláskeresést? Mik az eredmények?
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HOGYAN TEHETEM SZEMBETŰNŐVÉ, HOGY ÉN VAGYOK A 
JÓ VÁLASZTÁS?
 Időtartam: A Tanulás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 60 percre.

 Rövidfilm: Neki mire van szüksége? I. rész. (Nincs film? Olvassátok el a 66. 
oldalt.)

 Beszélgetés: Mit akarnak megtudni a munkaadók a felvételi beszélgetések során, 
vagy amikor kitöltetnek veletek egy jelentkezési lapot? Mi lenne, ha a 
válaszaitok segíthetnének abban, hogy a munkaadó előtt kitűnjetek, 
és egyértelmű legyen számára, hogy ti vagytok a jó választás?

 Olvasás: HETI KÉRDÉS – Hogyan tűnjek ki, hogy egyértelmű legyen: én 
vagyok a jó választás?
HETI FELADAT – Adjak nagyszerű válaszokat a felvételi beszélge
téseken és a jelentkezési lapokon.

E gyűlés során megtanuljátok úgy megválaszolni a felvételi beszélge
téseken elhangzó kérdéseket, és úgy kitölteni a jelentkezési lapokat, 
hogy az segítsen kitűnnötök.

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?

TANULÁS
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HOGYAN KÉSZÜLÖK FEL EGY FELVÉTELI 
BESZÉLGETÉSRE?
 Olvasás: Tartunk e az állásinterjúktól? Eltűnődünk e, hogy mit fognak kérdez

ni tőlünk, vagy hogy ténylegesen mire kíváncsiak?
Az igazság az, hogy ezt akár tudhatjuk is. A legtöbb munkahelyi felvéte
liztető általános kérdéseket tesz fel. Közösen, egymást váltva olvassuk 
fel ezt a táblázatot.

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK MIRE LEHET KÍVÁNCSI A 
FELVÉTELIZTETŐ

VÁLASZADÁSI 
ESZKÖZÖK

Mit tud nekem elmondani saját magáról? Jól tud beszélni? Felkészült? „Fél percben rólam”

Mik az erősségei? Van tapasztalata abban, amire szükségünk 
van? Nyomatékos kijelentés

Miért szeretne nálunk dolgozni? Van világos célja? Nyomatékos kijelentés

Mi a véleménye a legutóbbi főnökéről? Tiszteli a vezetőket? Nyomatékos kijelentés

Hogyan reagál a nyomásra? Felvállalja- e a problémák megoldását? Nyomatékos kijelentés

Mik a fizetési elvárásai? Észszerű elvárásai vannak? Felelj egy kérdéssel

 Rövidfilm: Neki mire van szüksége? II. rész Az utasításoknak megfelelően haladja
tok benne. (Nincs film? Olvassátok el a 67–68. oldalt.)

 Beszélgetés: Mikor lehet hasznos eszköz egy felvételi beszélgetésen a „fél percben 
rólam”? Mikor jelentenek megfelelő eszközt a nyomatékos kijelentései
tek? Láttátok, hogyan lehet pozitívumot csinálni egy negatívumból?

 Gyakorlás: Hat vagy hét percben végezzétek el a következő „gyors gyakorlást”.
• Álljatok fel, és forduljatok egy másik csoporttag felé.
• Egyikőtök lesz a munkaadó; válasszon egy általános kérdést a fenti 

táblázatból, és tegye fel.
• A másik lesz az álláskereső; válaszolja meg a kérdést a rendelkezése

tekre álló eszközökkel.
• Cseréljetek szerepet, és végezzétek el ismét a gyakorlatot. Utána 

adjatok egymásnak hasznos visszajelzést!
• Miután mindketten voltatok munkaadók és álláskeresők is, váltsa

tok társat. Folytassátok tovább ezt a gyakorlatot, amíg le nem jár az 
idő.

A gyűlésünk után gyakoroljátok tovább a családotokkal vagy a barátai
tokkal. További kérdéseket a 69. oldalon lévő táblázatban találtok.

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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HOGYAN VÁLASZOLOM MEG KÉRDÉSEKKEL A 
KÉRDÉSEKET?
 Olvasás: Mi történik, ha nem tudunk olyan választ adni, amilyet a felvételizte

tő hallani szeretne? Mi van, ha a válaszhoz több ismeretre van szüksé
günk? Néha kérdéssel is válaszolhatunk.

 Olvasás: Nézzük meg ezt a két általános kérdést. Elolvassuk az egyes kérdéseket, 
majd pedig a melléjük írt tájékoztatót.

ÁLTALÁNOS 
KÉRDÉSEK

MIRE LEHET KÍVÁNCSI A 
FELVÉTELIZTETŐ

VÁLASZADÁSI 
ESZKÖZÖK

FELELJ EGY 
KÉRDÉSSEL

Mekkora fizetést szeretne? Vajon elég magabiztos ahhoz, hogy 
tárgyaljon? Felelj egy kérdéssel

Mi a jellemző bérezés 
önöknél ebben a beosz-
tásban?

Van bármilyen kérdése? Vajon megértette, hogy miről szól 
ez az állás? Felelj egy kérdéssel Mi a legjobb abban, ha itt 

dolgozik valaki?

 Beszélgetés: Mikor lehet jó ötlet kérdéssel felelni egy kérdésre? Mikor nem jó ötlet? 
Hogyan készülhettek fel arra, hogy jó kérdéseket tegyetek fel egy felvé
teli beszélgetésen?

 Olvasás: Az állásinterjú előtt fontos, hogy tanulmányozzuk a munkahelyet, és 
jó kérdésekkel készüljünk. Felkészülhetünk arra is, hogy egy kérdést 
illesszünk a „fél percben rólam” vagy az egyik nyomatékos kijelentés 
végére. Például: „Melyik további készségeimről szeretne még hallani?”
A jó kérdések jó beszélgetést eredményezhetnek!

Nagyon 
érdekelnek az 
önök termékei. 
Hogyan készítik 
ezeket?

FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG: HOGYAN TÁRGYALJAK OLYAN ÁLLÁS-
RÓL, AMELY MINDENBEN MEGFELEL NEKEM?

(NE A GYŰLÉS ALATT VÉGEZZÉTEK!)
Ha úgy döntötök, a következő gyűlésünkig elvégezhetitek a következő tevékenységet: A 
tárgyalás a felvételi beszélgetés fontos részét képezi. További tudnivalókért tekintsétek át a 
Források szakasz 70–72. oldalán a Hogyan tárgyaljak olyan állásról, amely mindenben meg-
felel nekem? című részt. Beszéljétek meg és gyakoroljátok a családotokkal.

Te Munkahelyi 
felvételiztető

Örülök, hogy 
érdekli! Először 
is meghozzuk a 
nyersanyagokat. 
Azután…

Tanács:
Tanuljátok meg, hogy 
mikor tegyetek fel kér-
déseket, és mikor ne! 
Ne vigyétek túlzásba, 
hogy kérdésre kérdéssel 
válaszoltok!
Legyetek tekintettel 
a felvételiztető érzé-
seire is! Ne keltsetek 
túlzottan agresszív 
benyomást!

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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MI A HELYZET A HOZZÁÁLLÁSOMMAL ÉS A 
MEGJELENÉSEMMEL?
 Gyakorlás: Mindenki álljon fel, és együtt ismételjük el háromszor ezt a mondatot:

Első benyomást csak egyszer tudunk kelteni!

 Beszélgetés: Mit jelent ez számotokra, miközben azon vagytok, hogy kitűnjetek a 
tömegből?

 Gyakorlás: Húzzátok közelebb a széketeket valamelyik csoporttaghoz, akivel gya
korolni fogtok. Olvassátok fel egymásnak ezt a táblázatot. Döntsétek 
el, min javíthattok ahhoz, hogy a legjobb formátokat hozhassátok.

TANÁCSOK A SIKERHEZ

Hozzáállás • Imádkozzatok segítségért és békességért.
• Legyetek udvariasak és tisztelettudóak.
• Legyetek pontosak.
• Mutassatok érdeklődést a cég és a felvételiztető iránt.
• Mosolyogjatok és legyetek kedvesek.
• Legyen magabiztos a fellépésetek.
• Beszéljetek érthetően.

Megjelenés • Legyen tiszta az arcotok, kezetek, körmötök.
• Visszafogott sminket használjatok (nők).
• Legyen visszafogott a frizurátok.
• Legyen jó illatotok.
• Nyírjátok meg vagy borotváljátok le az arcszőrzetet (férfiak).
• Legyen a megjelenésetek a munkahelyhez illő.

Öltözködés • Vegyetek fel tiszta, nem szakadt ruhát (nem kell drágának lennie).
• Vasaljátok ki a ruhátokat.
• Öltözzetek egy fokkal jobban, mint ami a munkához kell:

◦ Ha farmerban és pólóban járnátok munkába, most vegyetek fel öltönynadrágot 
és egy szebb inget.

◦ Ha egy szebb ingben járnátok munkába, most vegyetek fel inget és nyakkendőt 
(férfiak), illetve blúzt (nők).

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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HOGYAN TÖLTSEM KI A JELENTKEZÉSI LAPOT?
 Olvasás: A legtöbb időt a hálózatunkon keresztül összehozott személyes kap

csolatfelvétellel és felvételi beszélgetésekkel akarjuk tölteni. Való
színűleg azonban internetes vagy papíralapú jelentkezéseket is ki kell 
majd töltenünk. A jelentkezési lap olyan, mint egy papíralapú felvéte
li beszélgetés.

 Gyakorlás: Álljatok össze hárman a csoportból, és töltsétek ki a következő két 
oldalon található jelentkezési lapot. Azután olvassátok el a következő 
szöveget, és beszéljétek meg, mit javíthatnátok a jelentkezési lapoto
kon. A gyűlésünket követően tekintsétek át a 73–75. oldalt.

JELENTKEZÉSI 
LAP RÉSZE MIT AKARNAK TUDNI ESZKÖZÖK ÉS TANÁCSOK

Személyes adatok Van- e bármi, ami kizárja a jelentkezőt (például 
büntetett előélet vagy egyéb akadály)?

Válaszoljatok minden kérdésre.
Használjátok a „fél percben rólam” szöveg 
adatait.
Legyetek őszinték; kerüljétek a felesleges rész-
leteket.

Végzettség Rendelkezik- e a megfelelő képzettséggel?

Lehetőleg a legmagasabb végzettségetekkel 
vagy képesítésetekkel kezdjétek, időben vissza-
felé haladva.
Írjatok bele minden konkrét képzést és képesí-
tést.
Tegyétek hozzá a nyomatékos kijelentésben 
szereplő tudnivalókat.

Előző munkahelyek Rendelkezik- e a jelölt a szükséges tapasztalat-
tal?

Lehetőleg a legutóbbi munkahelyetekkel kezd-
jétek, onnan visszafelé haladva.
Törekedjetek rá, hogy ne legyenek köztük kiha-
gyások, vagy magyarázzátok meg ezeket.
Használjátok a nyomatékos kijelentésben sze-
replő tudnivalókat.

Referenciák Elég adat van benne ahhoz, hogy felvegyem 
velük a kapcsolatot?

Készüljetek legalább egy referenciával (elő-
zetesen kérjetek engedélyt) a jellemetekre 
(becsületesség stb.), eggyel pedig a szakmai 
jártasságotokra, eredményeitekre vonatkozóan.

Díjak és elismerések Van- e valami különleges szakértelme?

Lehetőleg a legfontosabbtól haladjatok a kevés-
bé fontosabbak felé.
Tegyétek hozzá a nyomatékos kijelentésben 
szereplő tudnivalókat.

Általános Rendezett és tiszta- e a jelentkezés? Írjatok érthetően.
Legyen olyan, amire jó ránézni.

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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JELENTKEZÉSI LAP

Név:    Dátum:  

Cím:  

Telefonszám:   Ímél:   

Beosztás:    Kívánt fizetés:   Mikor kezdene:   

Dolgozott- e már valaha a cégünknél? □ Igen □ Nem Dátum: 

Ha igen, mikor? 

Büntetett előéletű- e? □ Igen □ Nem Dátum: 

Ha igen, fejtse ki: 

Végzettség

Felsőf. intézm. neve:   Címe:  

Kezdete:   Vége:   Lediplomázott? □ Igen □ Nem Végzettség:   

Középf. intézm. neve:   Címe:  

Kezdete:   Vége:   Elvégezte? □ Igen □ Nem Végzettség:   

Referenciák

Teljes név:    Honnan ismeri:   Telefonszám:  

Teljes név:    Honnan ismeri:   Telefonszám:  

Teljes név:    Honnan ismeri:   Telefonszám:  

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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Előző munkahelyek

Beosztás:     Belépő fizetés:   Kilépő fizetés:  

Feladatok:  

Kezdete:   Vége:   Kilépés oka:     

Cég:    Telefonszám:  

Beosztás:     Belépő fizetés:   Kilépő fizetés:  

Feladatok:  

Kezdete:   Vége:   Kilépés oka:     

Cég:    Telefonszám:  
Tanúsítom, hogy a válaszaim a legjobb tudásom szerint valósak és teljesek.
Megértettem, hogy amennyiben e jelentkezés eredményeképpen alkalmazást nyerek, a jelentkezési 
lapomon vagy a felvételi beszélgetés során megadott hamis vagy félrevezető tájékoztatás az elbocsá-
tásomat eredményezheti.

Aláírás:    Dátum:  

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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MIT TEGYEK, HOGY FEJLŐDJEK?
 Időtartam: Az Elmélkedés szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Olvasd el a jobb oldalon lévő szentírásrészt, vagy találj egy hasonlót. 
Elmélkedj egy kicsit azon, amit éppen tanulunk. Az alábbi helyre írd le 
a benyomásaidat.

  

  

  

  

  

 

 Beszélgetés: Van valaki, aki szeretné megosztani a gondolatait?

„Bölcscsé teszlek és 
megtanítlak téged 
az útra, a melyen járj; 
szemeimmel tanácsollak 
téged. ”
ZSOLTÁROK 32:8

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?

ELMÉLKEDÉS



64

HOGYAN FOGOK NAPRÓL NAPRA FEJLŐDNI?
 Időtartam: A Kötelezettségvállalás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Válaszd ki a cselekvőtársadat. Döntsétek el, mikor és hogyan tartjátok 
majd a kapcsolatot egymással.

Cselekvőtárs neve Elérhetőségek

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást a 
cselekvőtársadnak. Ígérd meg, hogy eleget teszel a 
vállalt kötelezettségeidnek! Írd alá.

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIM

Legalább 40 kapcsolatfelvétel során alkalmazni fogom a „fél percben rólam” 
bemutatkozást és a nyomatékos kijelentéseket az általam már ismert emberekkel 
és az ő ismerőseikkel (vagyis a hálózatommal).
   Karikázd be a célodat:   40   50   60

Azon leszek, hogy a kapcsolataim segítsenek eljutni a döntéshozókhoz, és így 
összehozzak legalább 10 személyes találkozót lehetséges munkaadókkal.
   Karikázd be a célodat:   10   15   20

Gyakorolni fogom a felvételi beszélgetéseket és az állásjelentkezéseket, munka-
adókkal és másokkal egyaránt.

Gyakorolni fogom Az alapjaim mai tantételét, és megtanítom azt a családomnak is.

Növelni fogom a megtakarításaimat, még ha csak egy kis aprópénzzel is.

Beszámolok a cselekvőtársamnak.

Aláírásom Cselekvőtárs aláírása

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
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HOGYAN FOGOK SZÁMOT ADNI A FEJLŐDÉSEMRŐL?
 Gyakorlás: A fejlődésed nyomon követéséhez a következő gyűlésig töltsd ki ezt a 

kötelezettségvállalási táblázatot. Írj „igen” t vagy „nem” et az alábbi 
rovatokba, vagy azt a számot, ahányszor eleget tettél a vállalt kötele
zettségnek.

A hálózatból 
legalább 40 

emberrel 
felvettem a 
kapcsolatot 
(írj számot)

Legalább 10 
lehetséges 

munkaadóval 
találkoztam 
(írj számot)

Felvételi 
beszélgetése-

ket, állásje-
lentkezéseket 
gyakoroltam 

(igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 

beszámoltam 
(igen/nem)

 Olvasás: Ne feledkezzetek meg arról sem, hogy az Utam az önellátás felé füzet 
végében vezessétek a személyes kiadásaitokat.
Válasszatok ki valakit, aki a következő gyűlésen moderálni fogja Az 
alapjaim témáját. (Nem világos, hogyan kell moderálni Az alapjaim 
egy egy témáját? Olvasd el a 13. oldalon és a belső borítón.)
Kérjetek fel valakit a záróimára.

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?

Szívesen vesszük a 
visszajelzéseket
Ötleteidet, visszajel-
zéseidet, javaslataidat 
és tapasztalataidat az 
srsfeedback@ ldschurch. 
org címre küldd.
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NEKI MIRE VAN SZÜKSÉGE? I. RÉSZ
Válasszatok szerepeket, és játsszátok el a következő jelenetet.

HELYZET: Márk (főnök) felvételi beszélgetést 
tart Annával (álláskereső). A felvételi beszél-
getés közepén járunk.
MÁRK: Oké, rendben. Akkor most arra 
kérem, beszéljen a legutóbbi komoly hibájá-
ról, annak okáról, és hogy mit lépett ön erre.
ANNA: [Magában] Miféle kérdés akar ez 
lenni? Mit akarhat? Bárcsak tudnám, hogy 
valójában mire kíváncsi.
MÁRK: [Magában] Csak annyit akarok 
tudni, hogy érti- e, mit rontott el, és hogy 
kijavította- e.

ANNA: [MAGÁBAN] Tudom már, mit akar 
megtudni! Pozitívumot kell csinálnom egy 
negatívumból!
ANNA: [Márkhoz] Nos, emlékszem, egyszer 
a főnököm azt hitte, hogy megcsúsztam 
egy határidővel. Valójában az történt, hogy 
nem kommunikáltam le az ügyfél által kért 
néhány változtatást. Onnantól mindig odafi-
gyeltem arra, hogy mindenki képben legyen a 
változtatásokat illetően!
MÁRK: Ez jól hangzik, Anna. Úgy tűnik, 
hogy tanult a történtekből!
Vissza az 56. oldalra

Források
4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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NEKI MIRE VAN SZÜKSÉGE? II. RÉSZ
Válasszatok szerepeket, és játsszátok el a következő jelenetet. Megjegyzés a moderátor
hoz: Amikor a beszélgetésre kerül sor, hagyd a csoportot válaszolni, mielőtt továbblép
nél.

BESZÉLŐ: Itt vagyunk tehát Márkkal (aki 
a felvételi beszélgetést folytatja) és Anná-
val (aki a leendő alkalmazott lehet). Márk 
négy általános kérdést fog feltenni, mi pedig 

megbeszéljük, hogyan feleljen Anna. Készen 
álltok?
MÁRK: Üdvözlöm! Nos, mit tud nekem 
elmondani saját magáról?

BESZÉLGETÉS:  (1) Mit szeretne megtudni a felvételiztető?  
(2) Hogyan válaszolhatna Anna a „fél percben 
rólam” használatával? (Lásd a vázlatot jobbra.)

BESZÉLŐ: Oké, a főnök tehát valójában ezt 
gondolja.
MÁRK: Érthető, világos választ tud adni? 
Megfelel az állásra?
BESZÉLŐ: Anna tehát valószínűleg jól teszi, 
ha a „fél percben rólam” bemutatkozást 
használja.
ANNA: Nagy Anna vagyok. Azért vagyok itt, 
mert az önök által meghirdetett könyvelési 

vezetői állásra jelentkezem. Hat év tapasztala-
tom van, és eddig egy ötfős könyvelési csoportot 
vezettem, akikkel tavaly 15%- kal csökken-
tettük a költségeinket és 23%- kal növeltük a 
termelékenységet. Államilag elismert mérleg-
képes könyvelői szakképesítéssel rendelkezem. 
Hétvégenként pedig szívesen kézilabdázom. 
Miről szeretné, hogy beszéljek még?

MÁRK: Nagyszerű, köszönöm. És milyen 
erősségei vannak?

BESZÉLGETÉS:  (1) Mit szeretne megtudni a felvételiztető?  
(2) Hogyan válaszolhatna Anna egy nyomatékos 
kijelentés használatával? (Lásd a vázlatot jobbra.)

BESZÉLŐ: Márk valójában ezt akarja hallani.
MÁRK: Vajon rendelkezik azokkal a készsé-
gekkel, amelyekre szükségünk van? Alá tudja 
támasztani eredményekkel?
BESZÉLŐ: Mivel Márk ezt szeretné hallani, 
Anna valószínűleg válaszolhatna egy nyoma-
tékos kijelentéssel.
ANNA: Hadd mondjak egy példát. Mindig 
keresem a költségcsökkentési lehetősége-
ket. Úgy három hónappal ezelőtt például 

bementem a főnökömhöz, és elmagyaráztam, 
hogy hetente majdnem háromszázezret veszí-
tünk különböző késedelmi kamatok miatt. 
Először kétkedve fogadta, de megmutattam 
neki a számokat, így azután megkért, hogy 
oldjam meg. Tíz hét alatt átlagban 30 nap 
alá tudtam szorítani a késedelmes kifizetése-
inket, amivel százezreket takarítottunk meg. 
Ezzel a problémamegoldó készséggel a Sport 
Zrt.- nek is hasznára lehetek.

„Fél percben rólam”
 1. Név
 2. Cél
 3. Hozzáértés
 4. Tulajdonságok
 5. Zárjátok kérdéssel

Nyomatékos 
kijelentés
 1. Készség vagy erősség 

megnevezése
 2. Konkrét példa
 3. Eredmény
 4. Szükségletekhez 

igazítás

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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BESZÉLŐ: Íme egy újabb kérdés – méghozzá 
egy kellemetlen kérdés!

MÁRK: Milyen gyengeségei vannak?

BESZÉLGETÉS:  (1) Mit szeretne megtudni a felvételiztető? 
(2) Hogyan válaszolhatna Anna úgy, hogy a 
negatívumokból pozitívumokat csinál? (Lásd a 
vázlatot jobbra.)

BESZÉLŐ: A felvételiztető valójában ezt 
gondolja.
MÁRK: Vajon tudatában van a gyengeségei-
nek? Tett valamit a leküzdésükért?
BESZÉLŐ: Mivel Márk ezt szeretné hallani, 
Anna valószínűleg válaszolhatna úgy, hogy a 
negatívumokból pozitívumokat csinál.
ANNA: Egyesek szerint túl sok figyelmet 
fordítok arra, hogy segítsek az ügyfeleknek 

időben kifizetni a számláikat. Ezért kemé-
nyen dolgoztam azon, hogy a fizetési fegye-
lem ügyfélbarát kiszolgálással párosuljon. 
Ebből sokat tanultam. Azáltal, hogy jobban 
odafigyeltem az ügyfelekre és a szükségleteik-
re, ténylegesen fel tudtam gyorsítani a cégünk 
felé történő teljesítéseket. Ráadásul a múlt 
hónapban megkaptam a legjobb ügyfélszol-
gálatért járó elismerést is.

BESZÉLŐ: Oké, még egy utolsó általános 
kérdés.

MÁRK: Kitűnő, Anna. Köszönöm. Mondja, 
miért szeretne nálunk dolgozni?

BESZÉLGETÉS:  (1) Mit szeretne megtudni a felvételiztető?  
(2) Hogyan válaszolhatna Anna egy nyomatékos 
kijelentés használatával? (Lásd a vázlatot jobbra.)

BESZÉLŐ: Nos, a felvételiztető valójában ezt 
gondolja.
MÁRK: Vajon tisztában van azzal, hogy mire 
van szükségünk? Egyáltalán érdekli?
BESZÉLŐ: Mivel a felvételiztető ezt szeretné 
hallani, Anna valószínűleg válaszolhatna 
egy újabb nyomatékos kijelentéssel.
ANNA: Nos, Várhegyi úr, utánanéztem a 
Sport Zrt.- nek, és nagyon érdekesnek talál-
tam. Sportszerek értékesítésével foglalkoznak, 

méghozzá igen sikeresen. Úgy hallottam, 
hogy egy új, továbbfejlesztett termékcsoport 
bevezetésébe kezdenek. Szeretnék egy sikeres, 
fejlődő cégnél dolgozni, ráadásul eléggé ott-
hon vagyok a sport és a mozgás terén. Tavaly 
társadalmi munkában elvállaltam egy 
kézilabda csapat edzői posztját, és sikerült is 
javítani a kitartásukon és a teljesítményükön. 
Tisztában vagyok vele, hogy önök mit szeret-
nének megvalósítani, és én segíthetek ebben.
Vissza az 57. oldalra

A negatívumok-
ból pozitívumokat 
csinálni
 1. Egy sokakat érintő 

gyengeség említése.
 2. Az említett gyenge-

séggel való meg-
birkózás konkrét 
felvázolása.

 3. Nyomatékos kije-
lentésekből vett 
információval való 
kiegészítés.

Nyomatékos 
kijelentés
 1. Készség vagy erősség 

megnevezése
 2. Konkrét példa
 3. Eredmény
 4. Szükségletekhez 

igazítás

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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GYAKOROLD AZ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁT
A következő gyűlésünkig a cselekvőtársaddal, a családtagjaiddal vagy a barátaiddal gya
korold a kérdések megválaszolását.

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK MIT AKARHAT MEGTUDNI 
RÓLATOK A FELVÉTELIZTETŐ

VÁLASZADÁSI 
ESZKÖZÖK

Mit tud nekem elmondani saját 
magáról? Jól tud beszélni? Megfelel az állásra? „Fél percben rólam”

Mik az erősségei? Van tapasztalata abban, amire szükségünk 
van? Nyomatékos kijelentés

Mik a gyengeségei? Őszinte? Igyekszik fejlődni? Csinálj pozitívumot a negatívum-
ból

Miért szeretne nálunk dolgozni? Utánanézett, hogy hova jelentkezett? Van-
nak célkitűzései? Nyomatékos kijelentés

Mesélje el a legutóbbi komoly 
hibáját. Logikus indoklást ad a hibára? Tanult belőle? Csinálj pozitívumot a negatívum-

ból

Mi a véleménye a legutóbbi főnö-
kéről? Tiszteli a vezetőket? Nyomatékos kijelentés

Hogyan reagál a nyomásra? Felvállalja a problémák megoldását? Nyomatékos kijelentés

Utasították már el egy ötletét? Kitartó? Pozitív? Csinálj pozitívumot a negatívum-
ból

Mik a szakmai céljai? Vajon sikerhez segít bennünket? Céltuda-
tos? „Fél percben rólam”

Mik a fizetési elvárásai? Észszerű elvárásai vannak? Felelj egy kérdéssel

Van bármilyen kérdése hozzám? Egyáltalán fontos neki ez az egész? Érdekli? Felelj egy kérdéssel

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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HOGYAN TÁRGYALJAK OLYAN ÁLLÁSRÓL, AMELY MINDEN 
TEKINTETBEN MEGFELEL NEKEM? (FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG)
 Olvasás: Amikor a munkaadó úgy dönt, hogy felajánl nekünk egy állást, lehe

tőségünk adódik a feltételek megbeszélésére. E feltételek közé tartozik 
a fizetésünk, a munkaidőnk, a munkakörülményeink vagy egyéb 
kérdések. A cél az, hogy nyíltak és őszinték legyünk, és hogy mindenki 
elégedett legyen az eredménnyel.

 Beszélgetés: Miért lehet nehéz tárgyalni? Miért kellene tárgyalnunk?

 Olvasás: Íme öt lépés, amelyek felkészíthetnek bennünket az ilyen beszélgeté
sekre:
• Előre állapítsuk meg a szükségleteinket.
• Döntsük el, mi a legfontosabb nekünk, és mi az, ami még elfogad

ható.
• Tudjuk meg, hogy várhatóan mit fog ajánlani a munkaadó, és hogy 

neki mi fontos.
• Törekedjünk sugalmazásra; gondolkodjunk olyan feltételeken, 

amellyel a munkaadó és mi is jól járunk.
• Gyakorold a beszélgetést egy családtagoddal vagy barátoddal.

 Gyakorlás: A következő táblázat segítségével gondolkodj el az álláshoz kapcsoló
dó szükségleteiden.
Szürkével írtuk a példákat, nyugodtan írd felül őket.
 1. Számozz meg minden egyes szükségletet aszerint, hogy mennyire 

fontos számodra. A legfontosabb kapja az 1 est.
 2. Döntsd el mindegyik szükségletnél, hogy mi az a szint, amely még 

elfogadható.
 3. Beszéld meg a házastársaddal vagy a családoddal. Ők is mondják el, 

hogy nekik mi a fontos, és közösen állapodjatok meg az elfogadha
tó minimumokban. Ha eltérően látjátok, egyezzetek meg.

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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SZÜKSÉGLETEIM 
(kiegészítheted)

SAJÁT 
 PRIORITÁSAIM 

(számozd 
meg: 1- es a 

legfontosabb)

CSALÁDI  
PRIORITÁSOK  

(ők számozzák 
meg)

MÉG 
 ELFOGADHATÓ  

(az egyes 
 szükségletek 
minimuma)

MUNKAADÓ  
PRIORITÁSAI  

(az ő kívánsága-
ik/szükségleteik, 

ha ismered)

Fizetés 1 2 300 000/hó
Fizetési határok 

220 000 – 320 000

Munkaórák 5 1 Vasárnap ne
Szükség szerint hétvégi 

munka

Tiszta környezet 6 5 Veszélyes vegyszereket ne
Munka elvégzését 

 gyorsító vegyszerek

Munkatársak 3 6 Őszinte Pontos, szorgalmas

Távlatok 2 4 Próbaidő végén előrelépés Csapatjátékos

Egészségbiztosítás 4 3 - - - - - 

 Beszélgetés: Mit tanultál ebből a gyakorlatból?

 Gyakorlás: Most gondolj egy olyan munkaadóra, akinél szívesen dolgoznál. Mire 
van szüksége? Ki tudod deríteni, hogy mi a legfontosabb számára? 
Még a felvételi beszélgetés előtt írd be a munkaadódnak fontos dolgo
kat a fenti táblázatba.

 Beszélgetés: A tapasztalataid alapján hogyan egyeztethetnéd össze a szükségletei
det a munkaadó kívánságaival?

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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Tanács:
Ha az ajánlott összeg 
túl alacsony, hallgassa-
tok el egy kicsit. Vár-
jatok 10 másodpercet 
a válasszal. A tárgya-
lópartneretek gyakran 
egy jobb ajánlattal fogja 
megtörni a csendet.

 Gyakorlás: Gyakorold ezt a szerepjátékot egy családtagoddal vagy ismerősöddel.
 1. Olvassátok el a helyzetet: Az első felvételi beszélgetésen Karesz meg

tudta, hogy az állással járó bérezés napi 9 500 és 10 500 között van. 
Most van a második beszélgetésen. A munkaadó napi 9 600 at ajánl 
neki, ám Karesznak legalább napi 10 000 kell. Ráadásul jó lenne, ha 
utazási hozzájárulást is kapna, és azt is eldöntötte, hogy vasárnap 
nem fog dolgozni.

 2. Egyikőtök játssza el a munkaadó szerepét, a másik pedig legyen 
Karesz. A munkaadó azzal indít, hogy napi 9 600 at ajánl Karesznak. 
Azt is kéri tőle, hogy havonta két vasárnap is dolgozzon. Karesznak 
meg kell próbálnia kialkudni egy olyan megoldást, amellyel mind
két fél elégedett lesz.

 3. Ezután cseréljetek szerepet, és próbáljátok meg ismét.

 Beszélgetés: Hogy ment? A kérdésekre kérdéssel feleltetek? Eszetekbe jutott, hogy 
más juttatásokról tárgyaljatok?

 Olvasás: Íme Karesz tárgyalásának egyik lehetséges kimenetele. Olvassuk végig 
ezt a táblázatot. Ki a nyertes? Megoldották a vasárnapi munkavégzés 
kérdését?

EREDETI 
AJÁNLAT

FONTOS A 
CÉGNEK

FONTOS 
KARESZNAK

AMIT KARESZ 
JAVASOL MÓDOSÍTOTT AJÁNLAT

Napi 9 600- as 
fizetés

A cég napi 9 800- at 
tud fizetni annak, 
aki olyan tapasztalt, 
mint Karesz.

Karesznak napi 
10 000 kell. Ebből 
300- at visz el a 
beutazás.

Karesz napi 9 700- at 
kér, és a napi 300- as 
útiköltség fedezését.

A cég elfogadja, hogy megfizesse a 
9 700- at és a buszköltséget. A cég-
nek megállapodása van a közlekedé-
si vállalattal, így csak napi 100- at kell 
fizetniük Karesz után.

 Beszélgetés: Mi történik, ha nem sikerül megállapodni? Otthagyjátok e a kínálko
zó lehetőséget, ha nem felel meg nektek?

 Olvasás: A tárgyalási készségeitek gyakorlása révén gyakran juthattok olyan 
megállapodásra, amellyel minden érintett elégedett. Bármiben álla
podtok is meg, kérjetek írásbeli megerősítést egy megadott határidőig. 
Ez mindenkit megvéd!

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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JELENTKEZÉSI LAP MINTA

JELENTKEZÉSI LAP

Név:    Dátum:  

Cím:  

Telefonszám:   Ímél:   

Beosztás:    Kívánt fizetés:   Mikor kezdene:   

Dolgozott- e már valaha a cégünknél? □ Igen □ Nem Dátum: 

Ha igen, mikor? 

Büntetett előéletű- e? □ Igen □ Nem Dátum: 

Ha igen, fejtse ki: 

Végzettség

Felsőf. intézm. neve:   Címe:  

Kezdete:   Vége:   Lediplomázott? □ Igen □ Nem Végzettség:   

Középf. intézm. neve:   Címe:  

Kezdete:   Vége:   Elvégezte? □ Igen □ Nem Végzettség:   

Referenciák

Teljes név:    Honnan ismeri:   Telefonszám:  

Teljes név:    Honnan ismeri:   Telefonszám:  

Teljes név:    Honnan ismeri:   Telefonszám:  

UtónévCsaládnév
Váradi Anikó 2016. december 1.

06 (55) 555- 555

Értékesítési tréner 700 000 2017. január

Kisdombosi Kommunikációs Főiskola

Damjanich János Gimnázium

2013

2005

2016 X

X

X

X2009

Főiskolai diploma

Érettségi

Szirmai Vivien

Patai Sára

Rám Katalin

Oktatóm

Főnököm

Munkatársam

06 (50) 123- 4567

06 (60) 987- 6543

06 (50) 654- 3210

Kisdombos, Abonyi tér 1.

Magyarújváros, Damjanich u. 5.

varadia@ingyenposta.hu

Magyarújváros, Kossuth Lajos u. 117.

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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Előző munkahelyek

Beosztás:     Belépő fizetés:   Kilépő fizetés:  

Feladatok:  

Kezdete:   Vége:   Kilépés oka:     

Cég:    Telefonszám:  

Beosztás:     Belépő fizetés:   Kilépő fizetés:  

Feladatok:  

Kezdete:   Vége:   Kilépés oka:     

Cég:    Telefonszám:  
Tanúsítom, hogy a válaszaim a legjobb tudásom szerint valósak és teljesek.
Megértettem, hogy amennyiben e jelentkezés eredményeképpen alkalmazást nyerek, a jelentkezési 
lapomon vagy a felvételi beszélgetés során megadott hamis vagy félrevezető tájékoztatás az elbocsá-
tásomat eredményezheti.

Aláírás:    Dátum:  

Csoportvezető

Csoportba tartozó munkatársak vezetése

Munkatársak képzése

400 000

2011

2009

2013

2011

300 000Képzésvezető 320 000

Tanulmányok folytatása

Új munkahely

Szemfüles Kft.

Kezeslábas Kft.

06 (1) 555- 5555

06 (1) 888- 8888

2016. december 1.Váradi Anikó

450 000

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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ÖNÉLETRAJZ MINTA

Óvári Vanda
Cím: Magyarország, 1271 Budapest, Hágóvölgyi u. 34/B.
Tel: 06 (70) 555- 5555
Ímél: ovanda@ingyenposta.hu

Személyes adatok
Teljes név Óvári Vanda
Nem Nő
Születési idő 1980. április 16.
Születési hely Balatonbözöd, Magyarország
Családi állapot Egyedülálló

Tanulmányok
2007–2012 Diploma, Kempelen Farkas Műszaki Egyetem
2000 Érettségi, Serédi Jusztinián Gimnázium

Munkatapasztalat
2004–2006 Teljes idejű misszionáriusi szolgálat
2007–2012 Műszakvezető, Teletál Étterem
2012– Értékesítő, Las Vegas Limuzin

Tanfolyamok
2009 Táblázatkezelő tanfolyam elvégzése
2013 Ügyfélszolgálati tanfolyam elvégzése
2012 Kisvállalkozói tanfolyam elvégzése

Számítógépes ismeretek
2003 Táblázatok, adatbázisok, internet / ímél használata

Nyelvek
Magyar Anyanyelv
Angol Társalgási szint

Érdeklődés és hobbik
Könyvek, sportolás, internet

Referenciák
1. Eörsi Szandra Tel: 06 (30) 876- 7890
2. Katkó Erik Tel: 06 (55) 234- 567

4: Hogyan tehetem szembetűnővé, hogy én vagyok a jó választás?
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5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?

MODERÁTOROK 
SZÁMÁRA
A gyűlés napján:

• Küldj SMS t a csoport minden tagjának, vagy hívd fel őket. Kérd meg őket, 
hogy 10 perccel korábban érkezzenek, hogy beszámolhassanak a kötele
zettségvállalásaikról.

• Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre.

Fél órával a gyűlés előtt:
• Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek 

egymáshoz.
• Rajzold fel a táblára ezt a kötelezettségvállalási táblázatot.

Csoporttag 
neve

Hálózatból 
legalább 40 

emberrel 
felvettem a 
kapcsolatot 
(írj számot)

Legalább 10 
lehetséges 

munkaadóval 
találkoztam 
(írj számot)

Felvételi 
beszélge-
téseket, 

állásjelent-
kezéseket 

gyakoroltam 
(igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 
beszámol-

tam  
(igen/nem)

Gabi 52 14 I I I I

Tíz perccel a gyűlés előtt:
• Fogadd szívélyesen az érkezőket.
• Amint az egyes csoporttagok megérkeznek, kérd meg őket, hogy töltsék ki 

a táblán lévő táblázatot.
• Jelölj ki valakit, aki figyeli az időt.

Kezdéskor:
• Kérj meg mindenkit a telefonok és egyéb eszközök kikapcsolására.
• Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
• A késve érkezőket halkan kérd meg, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, és 

töltsék ki a kötelezettségvállalási táblázatot, miközben a csoport folytatja a 
megbeszélést.

• Az alapjaim szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.
• Végezzétek el az 5. tantétel feladatait Az alapjaim füzetben, majd térjetek 

vissza ehhez a munkafüzethez, és olvassátok el a következő oldalt.
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ELEGET TETTEM A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIMNEK?
 Időtartam: A Beszámoló szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.

 Gyakorlás: Számoljunk be a felvállalt kötelezettségeinkről! Akik minden vállalá
suknak eleget tettek, kérjük, álljanak fel. (Taps.)

 Olvasás: Most mindenki álljon fel, és ismételjük el együtt a mottóinkat.

„És az a célom, hogy gondoskodjam szentjeimről, mert 
minden dolog az enyém.”

Tan és a szövetségek 104:15

Az Úrba vetett hittel, közösen dolgozunk azon, hogy 
önellátóvá váljunk.

 Olvasás: Üljünk le.

 Beszélgetés: Gyakoroltátok a jó válaszokat az általános felvételi kérdésekre? Hasz
nálta ezeket valaki a gyakorlatban is?
Mit tanultatok abból, hogy megbeszéltétek a családotokkal a lehetsé
ges tárgyalási pontokat? Gyakoroltátok a tárgyalást? Felmerült bármi 
gond?

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?

BESZÁMOLÓ
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HOGYAN GYORSÍTHATOM FEL AZ ÁLLÁSKERESÉSEMET?
 Időtartam: A Tanulás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 60 percre.

 Olvasás: Szert tettünk már néhány igen erőteljes eszközre, amelyek segíthetik 
az álláskeresésünket:
• „Fél percben rólam”
• Nyomatékos kijelentések
• Csinálj pozitívumot a negatívumból
• Kérdések megválaszolása kérdésekkel
• Általános felvételi kérdések megválaszolása
• Jelentkezési lapok kitöltése
• Megjelenés és hozzáállás csiszolása
A mai gyűlésünk során megtanuljuk, hogyan használhatjuk együtt 
ezeket az eszközöket, hogy segítségünkre legyenek az álláskeresésünk 
felgyorsításában.

 Beszélgetés: Hogy érzitek magatokat most, hogy már a rendelkezésetekre állnak 
mindezek az eszközök, hogy az álláskereséseteket segítsék?

 Olvasás: HETI KÉRDÉS – Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?
HETI FELADAT – Jelentősen kibővítem a forrásaim, kapcsolataim 
és személyes találkozóim számát.

Lehet, hogy néhányan a csoportunkból már végzik a Felgyorsított 
álláskeresést, ám a mai gyűlésünkön mindannyian felgyorsítjuk az 
álláskeresésünket.

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?

TANULÁS
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NAPI ÁLLÁSKERESÉS
 Olvasás: Eljött az idő, hogy bevessük ezeket az eszközöket, és felgyorsítsuk a 

sikeres álláskeresésünket!

 Rövidfilm: Rafael: Állás 6 nap alatt! (Nincs film? Olvassátok el a Napi álláskeresés: 
Alba története szövegét a 32. oldalon.)

 Beszélgetés: Mi segített Rafaelnek, illetve Albának a sikeres Felgyorsított álláskere
sésben?

 Gyakorlás: A Felgyorsított álláskeresés egy hatásos mindennapi álláskeresési stra
tégia. Egyes területeken ez a módszer 200 napról 20 napra csökken
tette az álláskereséssel töltött időt! Megfeszített erőbedobást igényel: 
várhatóan napi 2–4 órát vagy akár többet is. Három rendszeres napi 
tevékenység tartozik bele:
 1. Találjatok 15 új forrást.
 2. Vegyétek fel a kapcsolatot 10 új emberrel e források közül.
 3. Vegyetek részt legalább 2 személyes találkozón vagy felvételi beszél

getésen ebben a körben.

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?
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 Rövidfilm: Napi álláskeresés: Források (Nincs film? Olvassátok el a 88. oldalt.)

 Gyakorlás: Már most kezdjétek el kitölteni a következő oldalon lévő táblázatot, 
felsorolva annyi forrást az első oszlopban, amennyi csak eszetekbe 
jut. Ezek olyan emberek, helyek és dolgok legyenek, akik és amelyek 
számotokra hasznos tudnivalóval szolgálhatnak! Megadtunk néhány 
példát. A következő gyűlésünkig egészítsétek ki továbbiakkal, a 91. 
oldalon lévő űrlap felhasználásával. Készítsetek másolatokat a kitöl
tetlen oldalról, hogy folyamatosan bővíthessétek a forrásaitok listáját.

 Rövidfilm: Napi álláskeresés: Kapcsolatfelvétel (Nincs film? Olvassátok el a 89. 
oldalt.)

 Gyakorlás: Most pedig soroljatok fel a következő oldalon annyi embert, ahány 
csak eszetekbe jut, akikkel a következő gyűlésünkig várhatóan fel tud
játok venni a kapcsolatot. Ne feledjétek: ne legyetek zavarban! Érjétek 
el, hogy naponta 10 embert elérjetek!

 Rövidfilm: Napi álláskeresés: Találkozók (Nincs film? Olvassátok el a 89. oldalt.)

 Olvasás: Most pedig soroljatok fel a következő oldalon annyi embert, ahányat 
csak tudtok, akikkel a következő gyűlésünkig várhatóan személyesen 
tudtok majd találkozni. Gondoljátok végig, mikor és hol találkoz
hatnátok velük. Ne felejtsétek el minden találkozón használni a „fél 
percben rólam” bemutatkozást.

 Rövidfilm: Napi álláskeresés: Mindent összehangolni (Nincs film? Olvassátok el a 
90. oldalt.)

 Gyakorlás: Most pedig nézzétek meg a következő oldalon található táblázatot. Mi 
lesz az első teendőtök? A második? A harmadik? Készítsetek egy napi 
tervet a források felkutatására, a kapcsolatfelvételekre és a személyes 
találkozók megtartására. Döntsétek el, hogy mikor kerítetek rá sort, és 
kérjétek meg a családotokat vagy a cselekvőtársatokat, hogy segítse
nek. Imádkozzatok az Úrtól érkező útmutatásért.

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?
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FORRÁSOK, KAPCSOLATFELVÉTELEK ÉS TALÁLKOZÓK

FORRÁSOK  
(sorold fel)

KAPCSOLATFELVÉTEL  
(telefon, ímél)

TALÁLKOZÓK  
(személyes)

 
internetes oldalak

 
kvórum-  vagy segítőegyleti tagok

 
lehetséges munkaadók

 
újságok

 
egykori munkatársak

 
házitanítók

 
munkaügy

 
tanárok

 
egyháztagok

 
önellátási forrásközpont

 
az áruházban megismert emberek

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?
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FELGYORSÍTOTT ÁLLÁSKERESÉS NYOMON KÖVETÉSE
 Olvasás: Íme egy minta a Felgyorsított álláskeresés nyomon követése nevű 

űrlap kitöltéséhez. Használjátok a 92. oldalon található űrlapot a for
rásaitok, kapcsolatfelvételeitek és találkozóitok nyomon követésére. 
Készítsetek annyi hétre elegendő másolatot, amennyi szükséges.
(Pipáljátok ki a négyzeteket és írjatok megjegyzéseket. Tüntessétek fel 
a napi összesítéseket.)

1. NAP

Források:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Napi összes  15  

Kapcsolatfelvétel:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Napi összes  10  

Találkozók:  ☑ ☑ ☐ ☐ Napi összes  2  

Jegyzetek:
Pénztárosi állást betöltötték. Javaslat: próbáljam a piacon, talán ott van üresedés.

2. NAP

Források:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Napi összes  15  

Kapcsolatfelvétel:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ ☐ Napi összes  8  

Találkozók:  ☑ ☑ ☐ ☐ Napi összes  2  

Jegyzetek:
Márk ma nem ért rá, csütörtökre hívott vissza.

3. NAP

Források:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ ☐ Napi összes  14  

Kapcsolatfelvétel:  ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☑ ☐ Napi összes  10  

Találkozók:  ☑ ☑ ☑ ☐ Napi összes  3 

Jegyzetek:
Piac: kitölteni a Marikától kapott jelentkezési lapot.

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?
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„Kutassatok szorgalma-
san, mindig imádkoz-
zatok, és higgyetek, és 
minden dolog összefog 
a javatokért, ha egyenes 
derékkal jártok…”
TAN ÉS  
A SZÖVETSÉGEK 90:24

MIT TEGYEK, HOGY FEJLŐDJEK?
 Időtartam: Az Elmélkedés szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Olvasd el a jobb oldalon lévő szentírásrészt, vagy találj egy hasonlót. 
Elmélkedj egy kicsit azon, amit éppen tanulunk. Az alábbi helyre írd le 
a benyomásaidat.

  

  

  

  

  

 

 Beszélgetés: Van valaki, aki szeretné megosztani a gondolatait?

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?

ELMÉLKEDÉS
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HOGYAN FOGOK NAPRÓL NAPRA FEJLŐDNI?
 Időtartam: A Kötelezettségvállalás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Válaszd ki a cselekvőtársadat. Döntsétek el, mikor és hogyan tartjátok 
majd a kapcsolatot egymással.

Cselekvőtárs neve Elérhetőségek

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást a 
cselekvőtársadnak. Ígérd meg, hogy eleget teszel a 
vállalt kötelezettségeidnek! Írd alá.

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIM

Mindennap találok legalább 15 új forrást (hetente legalább 75- öt).
   Karikázd be a célodat:   75   80   85

Mindennap lebonyolítok legalább 10 új kapcsolatfelvételt (hetente legalább 
50- et).
   (Legyenek köztük olyanok, akikkel korábban már felvetted a kapcsolatot, és 
most utókövetést végzel velük.)
   Karikázd be a célodat:   50   55   60

Minden napra összehozok legalább 2 új személyes találkozót (ezen a héten 
legalább 10- et).
   Karikázd be a célodat:   10   12   14

Gyakorolni fogom Az alapjaim mai tantételét, és megtanítom azt a családomnak is.

Növelni fogom a megtakarításaimat, még ha csak egy kis aprópénzzel is.

Beszámolok a cselekvőtársamnak.

Aláírásom Cselekvőtárs aláírása

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
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HOGYAN FOGOK SZÁMOT ADNI A FEJLŐDÉSEMRŐL?
 Gyakorlás: A fejlődésed nyomon követéséhez a következő gyűlésig töltsd ki ezt a 

kötelezettségvállalási táblázatot. Írj „igen” t vagy „nem” et az alábbi 
rovatokba, vagy azt a számot, ahányszor eleget tettél a vállalt kötele
zettségnek.

Források: leg-
alább napi 15- 
öt, heti 75- öt 

találtam 
 (írj számot)

Kapcsolatfel-
vétel: legalább 

napi 10- et, 
heti 50- et 

lebonyolítot-
tam 

 (írj számot)

Személyes 
találkozók: leg-
alább napi 2- t, 

heti 10- et 
összehoztam 

(írj számot)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 

beszámoltam 
(igen/nem)

 Olvasás: Válasszatok ki valakit, aki a következő gyűlésen moderálni fogja Az 
alapjaim témáját. (Nem világos, hogyan kell moderálni Az alapjaim 
egy egy témáját? Olvasd el a 13. oldalon és a belső borítón.)
Kérjetek fel valakit a záróimára.

Szívesen vesszük a 
visszajelzéseket
Ötleteidet, visszajel-
zéseidet, javaslataidat 
és tapasztalataidat az 
srsfeedback@ ldschurch. 
org címre küldd.

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?
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Források

NAPI ÁLLÁSKERESÉS: ALBA TÖRTÉNETE
Válasszatok ki valakit a következő szöveg felolvasására.

Olyan mélyre süllyedtem a munkanélküli-
ségem miatti elkeseredettségben, hogy csak 
Mennyei Atyám tudott segíteni abban, amire 
szükségem volt. Arra sugalmazott valakit, 
hogy elhívjon engem egy önellátási forrásköz-
pontba, ahol éppen egy álláskeresési prog-
ramot indítottak, Felgyorsított álláskeresés 
címen. Ez egy olyan stratégia, amely meg-
tanítja, hogyan találjunk gyorsan munkát. 
Micsoda áldás!

E módszer alkalmazásával olyan forrásokat 
derítettem fel, amelyek segítettek határozat-
lan idejű szerződéssel elhelyezkednem egy 
fontos állami intézménynél. Engem vettek fel 
a kommunikációs osztály vezetőjének. Semmi 
kétségem nincs afelől, hogy ezt az imáim és 
Isten válaszai tették lehetővé.
Vissza a 81. oldalra

NAPI ÁLLÁSKERESÉS: FORRÁSOK
Felváltva olvassátok fel a következő szöveget.

A szentírások azt tanítják, hogy „az embe-
rek buzgón munkálkodjanak a jó ügyben, és 
tegyenek meg sok dolgot saját szabad akara-
tukból… Mert bennük van a hatalom, ami 
által önrendelkezők.” Ezzel a parancsolattal 
pedig az az ígéret jár, hogy „amennyiben jót 
tesznek az emberek, semmiképpen nem veszí-
tik el a jutalmukat” (T&Sz 58:27–28).
Az eredményes álláskeresők értik azt, hogy 
„bennük van a hatalom”, és hogy Isten 
segíteni fog nekik, amikor belevágnak, hogy 
„buzgón munkálkodjanak”. Most konkrétan 
egy kipróbált, három részből álló álláskeresési 
stratégiát fogunk megbeszélni. Az a neve, 
hogy Felgyorsított álláskeresés.
Először is, a sikeres álláskeresők megtanulják, 
hogyan találjanak napi 15 új forrást. Másod-
szor, naponta lebonyolítanak 10 kapcsolat-
felvételt. Harmadszor pedig naponta legalább 
2 személyes találkozón vagy felvételi beszél-
getésen vesznek részt.
A Felgyorsított álláskeresés elsőre talán túlsá-
gosan is megterhelő megközelítésnek tűnhet, 
amint azonban megbeszéljük az egyes eleme-
it, meglátjátok majd, hogy valóban lehetséges 
– mi több, sikeres!

Kezdjük a forrásokkal. Mit nevezünk forrás-
nak? Forrás lehet egy olyan személy, hely 
vagy dolog, amely az álláskeresőt valamely 
kínálkozó lehetőséghez vezeti.
A személyek közé tartozhatnak az ismerősök 
és a családtagok, az egyháztagok és egyházi 
vezetők, a munkaadók vagy munkatársak, 
tanárok és pályaválasztási tanácsadók, az 
emberek az áruházban – gyakorlatilag bárki, 
aki hasznos, munkával kapcsolatos tájékoz-
tatást adhat és további forrásokat nyújthat 
számotokra.
A helyek közé tartoznak a kereskedelmi 
kamarák, a helyi munkaügyi kirendeltségek, 
illetve a civil és szakmai szervezetek. Ezen 
intézmények mindegyike adhat hasznos 
tájékoztatást.
A kereséseteket segítő dolgok közé pedig 
olyanok tartoznak, mint például a vállalatok 
és telefonszámok különböző jegyzékei, a cégek 
honlapjai, az internet, a szakmai újságok és 
kiadványok, valamint egyéb sajtótermékek.
Mindennap írjatok össze legalább 15 ilyet!
Vissza a 82. oldalra

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?
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NAPI ÁLLÁSKERESÉS: KAPCSOLATFELVÉTEL
Felváltva olvassátok fel a következő szöveget.

Most pedig beszéljünk a kapcsolatfelvételről. 
A kapcsolatfelvétel nem merül ki abban, hogy 
beküldünk egy önéletrajzot, vagy kitöltünk 
egy jelentkezési lapot. Az összes általatok 
felsorolt forrásból mindössze 10 munkaügyi 
kapcsolatfelvételt kell lebonyolítanotok.
A kapcsolatfelvétel lehet bármilyen mun-
kaügyi érintkezés másokkal: jelentkezés egy 
állásra; egy önéletrajz vagy pár köszönő sor 
elküldése; annak tudatása ismerőseinkkel, 
családtagjainkkal és az egyháztagokkal, hogy 
munkát keresünk – még az SMS vagy az ímél 

is szóba jöhet. Kapcsolatba léphettek mások-
kal is az ismeretségi körötökön keresztül, és 
természetesen a lehetséges munkaadókkal 
is. Keressétek a különböző alkalmakat arra, 
hogy kapcsolatba kerüljetek másokkal, és 
tudathassátok velük, hogy munkát kerestek. 
A legtöbben örömmel mutatnak majd be 
titeket az ismerőseiknek. Az ilyen kapcsolat-
felvételek felvételi beszélgetésekhez vezetnek, 
azok pedig álláshoz!
Vissza a 82. oldalra

NAPI ÁLLÁSKERESÉS: TALÁLKOZÓK
Felváltva olvassátok fel a következő szöveget.

Végül pedig az eredményes álláskeresők 
megtanulták, milyen sokat ér, ha naponta 
legalább két emberrel személyesen is talál-
koznak. Könnyen lehet, hogy ez lesz a napo-
tok leghasznosabb része. Miért? A személyes 
találkozók vagy felvételi beszélgetések jobb 
kommunikációt és megértést tesznek lehetővé. 
Az emberek gyakran testbeszéddel és arcki-
fejezésekkel „beszélnek”, ezek a metakom-
munikációs üzenetek pedig nem jönnek át 
ímélben vagy telefonon. Személyesen viszont 
az emberek láthatják és ráérezhetnek, hogy 
milyen nagyszerűek vagytok!
A személyes találkozók gyakran arra is 
lehetőséget adnak, hogy lássátok és érezzétek, 
milyen a munkahelyi környezet ott, ahol eset-
leg dolgozni fogtok. Megfigyelhetitek, hogyan 
viszonyulnak egymáshoz az emberek; mennyi-
re barátságosak vagy boldogok; a szervezet 
sikerességét; hogy milyen szükségletek vagy 
lehetőségek vannak, és hogy ti mit tehettek e 
szükségletek kielégítéséért. Bármiféle felvételi 
beszélgetés nagyszerű lehetőséget jelent!
Nem szükséges, hogy az összes napi találko-
zótok a lehetséges munkaadókkal történjen. 

Találkozhattok más kapcsolataitokkal is, 
többek között az ismerőseitekkel, a rokonai-
tokkal, az ismerőseitek ismerőseivel, továbbá 
titkárnőkkel, tanárokkal, tanácsadókkal, 
illetve olyanokkal, akik az általatok vágyott 
munkakörben dolgoznak. A lényeg, hogy 
találkozzatok emberekkel! Mondjátok el 
nekik a „fél percben rólam” bemutatkozást, 
és a zárókérdés segítségével kérjetek állás-
javaslatokat, illetve olyanok neveit, akik-
kel még találkozhatnátok. Folytassátok a 
próbálkozást, saját magatok „értékesítését”, 
valamint kérjetek tanácsot és segítséget. 
Nagyszerű dolgok fognak történni!
Ez tehát a Felgyorsított álláskeresés! Ha 
mindennap találtok 15 forrást és lebonyolí-
totok 10 kapcsolatfelvételt, könnyű lesz 2 sze-
mélyes találkozót összehoznotok. Meg fogtok 
döbbenni, mennyire felgyorsítja ez az álláske-
reséseteket! Tegyétek mindezt nagy hittel, és 
olyan ajtók fognak megnyílni, melyekről nem 
is gondoltátok, hogy lehetséges.
Vissza a 82. oldalra

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?
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NAPI ÁLLÁSKERESÉS: MINDENT ÖSSZEHANGOLNI
Felváltva olvassátok fel a következő szöveget.

A Felgyorsított álláskeresés három része nem 
egymástól független tevékenység. Miközben 
végzitek, látni fogjátok, hogy mindenhol 
vannak források. Kezdjetek minden napot 
azzal, hogy hozzáírtok valamit a felsoroláso-
tokhoz. Miközben pedig ezt teszitek, ötleteitek 
támadnak majd, hogy miként vehetnétek fel a 
kapcsolatot az emberekkel; a kapcsolatfelvé-
tel pedig gyakran vezet találkozóhoz.
Az önellátási csoportotok kiválóan alkalmas 
arra, hogy forrásokat, kapcsolatfelvételeket 
és találkozókat eredményezzen, ahogyan a 
többi egyháztag, szomszéd vagy munkatárs 
is. Miközben felveszitek valakivel a kapcso-
latot, keressetek további forrásokat. Amikor 

személyes találkozón vagytok, kérjetek továb-
bi elérhetőségeket. Kérdezzetek meg min-
denkit, akivel találkozótok van, hogy kihez 
mehetnétek még felvételi beszélgetésre.
Alkalmazzátok a „fél percben rólam” szö-
veget. A Felgyorsított álláskeresés megvaló-
sítható, sőt szórakoztató is lehet, ha egyszer 
elkezditek. Úgyhogy ne várjatok vele! Beszél-
gessetek el mindenkivel. Mindig törekedjetek 
a Szentlélek vezetésére, és maradjatok érde-
mesek. Jegyzeteljetek alaposan, és végezzetek 
utókövetést. Miközben haladtok előre, az Úr 
mutatni fogja az utat.
Vissza a 82. oldalra

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?
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FORRÁSOK, KAPCSOLATFELVÉTELEK ÉS TALÁLKOZÓK

FORRÁSOK  
(sorold fel)

KAPCSOLATFELVÉTEL  
(telefon, ímél)

TALÁLKOZÓK  
(személyes)

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?
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FELGYORSÍTOTT ÁLLÁSKERESÉS NYOMON KÖVETÉSE
Pipáljátok ki a négyzeteket és írjatok megjegyzéseket. Tüntessétek fel a napi összesítéseket.

1. NAP
Források:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Kapcsolatfelvétel:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Találkozók:  ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Jegyzetek:

2. NAP

Források:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Kapcsolatfelvétel:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Találkozók:  ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Jegyzetek:

3. NAP

Források:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Kapcsolatfelvétel:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Találkozók:  ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Jegyzetek:

4. NAP

Források:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Kapcsolatfelvétel:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Találkozók:  ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Jegyzetek:

5. NAP

Források:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Kapcsolatfelvétel:  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Találkozók:  ☐ ☐ ☐ ☐ Napi összes  

Jegyzetek:

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?
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KAPCSOLATFELVÉTELI UTÓKÖVETÉS
KAPCSOLAT

Személy vagy szervezet: 

Telefonszám: Cím: 

Ímél: Ki ajánlott engem: 

Felvettem vele a kapcsolatot □ Igen □ Nem Dátum: 

MIRŐL BESZÉLTÜNK:

1. 

2. 

3. 
UTÓKÖVETÉSI FELADATOK:

1. Határidő (dátum): 

2. Határidő (dátum): 

3. Határidő (dátum): 
ÚJ AJÁNLÁSOK:
1. Név: Telefonszám: Fax: 

Ímél: Cím: 

2. Név: Telefonszám: Fax: 

Ímél: Cím: 

KAPCSOLAT

Személy vagy szervezet: 

Telefonszám: Cím: 

Ímél: Ki ajánlott engem: 

Felvettem vele a kapcsolatot □ Igen □ Nem Dátum: 

MIRŐL BESZÉLTÜNK:

1. 

2. 

3. 
UTÓKÖVETÉSI FELADATOK:

1. Határidő (dátum): 

2. Határidő (dátum): 

3. Határidő (dátum): 
ÚJ AJÁNLÁSOK:
1. Név: Telefonszám: Fax: 

Ímél: Cím: 

2. Név: Telefonszám: Fax: 

Ímél: Cím: 

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?
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JEGYZETEK
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?5: Hogyan gyorsíthatom fel az álláskeresésemet?



6
Hogyan végezhetem 

kiválóan a munkát és 
lehetek folyamatosan 

sikeres?
Álláskeresésem
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6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?

MODERÁTOROK 
SZÁMÁRA
A gyűlés napján:

• Küldj SMS t a csoport minden tagjának, vagy hívd fel őket. Kérd meg őket, 
hogy 10 perccel korábban érkezzenek, hogy beszámolhassanak a kötele
zettségvállalásaikról.

• Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre.

Fél órával a gyűlés előtt:
• Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek 

egymáshoz.
• Rajzold fel a táblára ezt a kötelezettségvállalási táblázatot.

Csoporttag 
neve

Források: 
legalább 

napi 15- öt, 
heti 75- öt 

találtam  
(írj számot)

Kapcso-
latfelvétel: 

legalább napi 
10- et, heti 
50- et lebo-
nyolítottam 
(írj számot)

Személyes 
találkozók: 

legalább 
napi 2- t, 

heti 10- et 
összehoztam 
(írj számot)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 
beszámol-

tam  
(igen/nem)

Gabi 83 53 11 I I I

Tíz perccel a gyűlés előtt:
• Fogadd szívélyesen az érkezőket.
• Amint az egyes csoporttagok megérkeznek, kérd meg őket, hogy töltsék ki 

a táblán lévő táblázatot.
• Jelölj ki valakit, aki figyeli az időt.

Kezdéskor:
• Kérj meg mindenkit a telefonok és egyéb eszközök kikapcsolására.
• Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
• A késve érkezőket halkan kérd meg, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, és 

töltsék ki a kötelezettségvállalási táblázatot, miközben a csoport folytatja a 
megbeszélést.

• Az alapjaim szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.
• Végezzétek el a 6. tantétel feladatait Az alapjaim füzetben, majd térjetek 

vissza ehhez a munkafüzethez, és olvassátok el a következő oldalt.
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6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?

BESZÁMOLÓ

ELEGET TETTEM A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIMNEK?
 Időtartam: A Beszámoló szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.

 Gyakorlás: Számoljunk be a felvállalt kötelezettségeinkről! Akik minden vállalá
suknak eleget tettek, kérjük, álljanak fel. (Taps.)

 Olvasás: Most mindenki álljon fel, és ismételjük el együtt a mottóinkat.

„És az a célom, hogy gondoskodjam szentjeimről, mert 
minden dolog az enyém.”

Tan és a szövetségek 104:15

Az Úrba vetett hittel, közösen dolgozunk azon, hogy 
önellátóvá váljunk.

 Olvasás: Üljünk le.

 Beszélgetés: Mit tanultatok, miközben forrásokat találtatok, kapcsolatfelvételeket 
és találkozókat bonyolítottatok le?
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HOGYAN LEHETEK KIVÁLÓ A MUNKÁMBAN?
 Időtartam: A Tanulás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 60 percre.

 Olvasás: Miután sikerült egy jó állást találnunk, azt meg is kell tartanunk, és 
kiválónak kell lennünk benne. A tőlünk telhető legjobb alkalmazottá 
kell válnunk.

 Olvasás: HETI KÉRDÉS – Hogyan végezhetem kiválóan a munkámat és 
lehetek folyamatosan sikeres?
HETI FELADAT – (1) Kiválóan fogom végezni a munkámat,  
(2) bizonyítom a munkaadómnak, hogy sokat érek, és  
(3) megtervezem a szakmai jövőmet.

 Rövidfilm: Ez nem az én gondom (Nincs film? Olvassátok el a 108. oldalt.)

 Beszélgetés: Miért kérte Józsi, a főnök, hogy Gabi és Tóni önállóan oldják meg a 
gondjaikat?

 Rövidfilm: Ez bizony az én gondom (Nincs film? Olvassátok el a 109. oldalt.)

 Beszélgetés: Mivel felelősséget vállaltak, Gabi és Tóni értékesebbek lettek a munka
adójuk számára. Miért?

 Olvasás: Akkor fogjuk kiválóan végezni a munkánkat, ha továbbra is alkalmaz
zuk az álláskeresés közben elsajátított eszközöket:
 1. Építjük a kapcsolati hálónkat.
 2. Világosan kommunikálunk másokkal, valamint jó a hozzáállásunk 

és a megjelenésünk.
 3. Keményen dolgozunk, hogy megmutassuk a munkaadónknak, 

mennyit érünk.

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?

TANULÁS
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HOGYAN VÁLLALHATOK SZEMÉLYES FELELŐSSÉGET 
AZÉRT, HOGY HOZZÁJÁRULOK A MUNKAADÓM 
SIKERÉHEZ?
 Olvasás: A munkaadók egyes munkavállalókat többre értékelnek másoknál. 

Az értékes munkavállalók több bevételt eredményeznek vagy többet 
termelnek, mint amennyibe kerülnek a cégnek.

 Beszélgetés: Hogyan segít nektek, ha segítetek a munkaadótoknak?

 Gyakorlás: Úgy gondoljatok erre a három munkavállalóra, mintha ti lennétek 
Józsi, a cégtulajdonos. Minden munkavállalótok egy bizonyos összeg
be kerül nektek, a bére, a felszerelése és egyebek okán. És minden 
munkavállaló bevételt hoz a cégnek azáltal, hogy előállítja vagy eladja 
a terméket, vagy kiszolgálja az ügyfeleket.

Fordítsátok a széketeket a mellettetek ülő felé, és együtt válaszoljátok 
meg a következő kérdéseket:
 1. Ki a legértékesebb munkavállaló?
 2. Ki a legkevésbé értékes munkavállaló?
 3. Ha adhatnátok 200 000 prémiumot valamelyiküknek, ki lenne az?
 4. Ha a legkevésbé értékes munkavállalótok nem mutatna fejlődést, 

akkor kirúgnátok őt?
 5. Ha egy másik cég el akarná csábítani a legértékesebb munkavállaló

tokat, adnátok neki béremelést, hogy megtartsátok?
Beszéljétek meg a válaszaitokat az egész csoporttal.

 Beszélgetés: A csoporttal közösen beszéljétek meg, hogyan válhattok értékesebb 
munkavállalókká.

BENCE

Ennyit hoz be:  500 000
A cégnek  ennyibe kerül: 
  530 000

Haszon/veszteség:  - 30 000

GABI

Ennyit hoz be:  260 000
A cégnek ennyibe kerül:  
  250 000

 Haszon/veszteség: 10 000

ANGÉLA

Ennyit hoz be:     450 000
A cégnek ennyibe kerül: 
  250 000

 Haszon/veszteség: 200 000 

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?
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 Gyakorlás: Fordítsátok a széketeket a mellettetek ülő felé. Beszéljétek át az egyes 
kérdéseket, és írjátok le az ötleteiteket.
Akár a jelenlegi, akár a keresett állásotokról van szó, hogyan tudnátok:
 1. Új ügyfeleket szerezni a cégnek?

  

 

 2. Elégedettebbé és hűségesebbé tenni a jelenlegi ügyfeleket?

  

 

 3. Több vásárlásra rábírni a jelenlegi ügyfeleket?

  

 

 4. Növelni a termék értékét és árát?

  

 

 5. Segíteni az ügyfeleknek, hogy hamarabb vagy akár előre fizessenek?

  

 

 6. Segíteni a cégnek valamilyen más módon növelni a bevételét?

  

 

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?
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HOGYAN VÁLLALHATOK SZEMÉLYES FELELŐSSÉGET 
AZÉRT, HOGY HOZZÁJÁRULJAK A MUNKAADÓM 
KÖLTSÉGEINEK CSÖKKENTÉSÉHEZ?
 Olvasás: Értékes munkavállalókként költségcsökkentési lehetőségeket is talá

lunk majd.

 Beszélgetés: Hogyan segíthettek a költségcsökkentésben?

 Olvasás: A második filmben Tóninak támadt egy jó ötlete: karbantartási ütem
tervet állított össze a géphez. Elkezdte megtanulni, hogyan takarítson 
meg pénzt a munkaadójának. Ez az ábra szemlélteti a különbséget. 
Tóni ötlete rengeteg pénzt fog megtakarítani a munkaadójának: öt 
év alatt 1 450 000 et! Amikor Tóni megmutatja ezeket a számokat a 
főnökének, a munkaadója világosan látni fogja, hogy mennyit ér Tóni 
a cégnek!

KÖLTSÉGEK KARBANTARTÁSI 
ÜTEMTERV NÉLKÜL KÖLTSÉGEK KARBANTARTÁSI ÜTEMTERVVEL

Javítás Csere Karbantartás Javítás Csere

1. év 200 000 10 000 0 0

2. év 200 000 10 000 50 000 0

3. év 1 000 000 10 000 0 0

4. év 10 000 50 000 0

5. év 200 000 10 000 0 0

Teljes költség 1 600 000 150 000

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?
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 Gyakorlás: Fordítsátok a széketeket a mellettetek ülő felé, és felváltva végezzétek a 
feladatot. Figyeljétek meg, hogy hány válasz jut eszetekbe.
 1. Jellemezzétek egymásnak a munkátokat vagy a keresett állást.
 2. Mindkét állással kapcsolatban gondolkodjatok el az összes lehetsé

ges módon, ahogy…
• időt takaríthattok meg.
• javíthattok egy folyamaton.
• jobb gondot viselhettek a gépekre vagy termékekre.
• csökkenthetitek a hibalehetőségeket.

 3. Írjátok le a hasznos ötleteket, és próbáljátok megvalósítani azokat a 
munkahelyeteken a következő gyűlésünkig. Ha még nincs álláso
tok, gondolkodjatok azon, milyen módokon készülhettek fel az 
ötletek megvalósítására, ha majd megkapjátok az állást.

  

 

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?



103

„Mert azt mondta az 
Úristen: Amennyiben 
betartjátok a parancso-
lataimat, boldogulni 
fogtok ezen a földön…”
2 NEFI 4:4

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?

HOGYAN VÁLLALHATOK SZEMÉLYES FELELŐSSÉGET A 
SZAKMAI PÁLYAFUTÁSOMÉRT?
 Olvasás: Olvassátok el közösen a jobb oldalon található szentírásverset.

 Beszélgetés: Segíteni fog nektek a jelenlegi állásotok (vagy az általatok keresett 
állás) abban, hogy önellátókká váljatok? Hiszitek, hogy az Úr segíteni 
fog nektek, hogy még jobb állásokra készüljetek fel? Hogyan fogja 
megtenni ezt?

 Rövidfilm: Ő palotát épít (Nincs film? Olvassátok el a 110. oldalt.)

 Beszélgetés: Mit tanultatok ebből a filmből? Milyen érzés volt?

 Gyakorlás: Húzzátok a széketeket valamelyik csoporttag mellé.
 1. Jellemezzétek a jelenlegi vagy a keresett állásotokat.
 2. Mondjátok el azt is, hogy milyen állást szeretnétek 2–4 év múlva. A 

kettő ugyanaz?
 3. Beszéljétek meg, hogy milyen lenne, ha elég pénzetek lenne arra, 

hogy elutazzatok a templomba, missziót szolgáljatok, vagy máso
kon segítsetek.

 4. Írjátok le a megbeszélteket az alábbi keretbe.

AHOL MOST VAGY AHOVA EL SZERETNÉL JUTNI

FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG: HOGYAN TALÁLJAK MENTORT, AKI SIKERHEZ SEGÍT?

(NE A GYŰLÉS ALATT VÉGEZZÉTEK EZT A TEVÉKENYSÉGET!)
Ha úgy döntötök, a következő gyűlésünkig elvégezhetitek ezt a tevékenységet:
Egy mentor segíthet nektek abban, hogy megismerjétek egy adott munkahely íratlan szabályait és elvárásait. Tanulmányozzá-
tok a 111. oldalt.



104

MILYEN ESZKÖZÖKRE LESZ SZÜKSÉGEM A CÉLJAIM 
ELÉRÉSÉHEZ?
 Olvasás: Most már van elképzelésünk arról, hogy hova akarunk eljutni, de hogy 

jutunk el oda? Olvassuk el a jobb oldalon található szentírásverset.

 Beszélgetés: Képes e Krisztus arra, hogy az időleges dolgokban megáldjon benne
teket? Vajon része lehet e ennek az, hogy segít nektek megtalálni és 
megtartani egy állást, és kiválóan helytállni a szakmátokban? 

 Olvasás: Az Úr olyan tapasztalatokat biztosít a munkánk során, amelyek segíte
nek jártasságra és tudásra szert tennünk. Elvárja, hogy tanulmányozás 
és felkészülés révén is szerezzünk tudást. Sok olyan állás van, amelyeket 
csak valamilyen konkrét végzettséggel vagy képesítéssel lehet betölteni. 
A tanulás lehetővé teszi számunkra, hogy később kiválóan helyt álljunk 
a munkánkban, és többet érjünk a munkaadónk számára.

 Gyakorlás: Soroljátok fel azokat a készségeket és tudást, amelyekre szükségetek 
lesz a jövőbeni munkátokhoz. Soroljátok fel, hogyan szerezhetitek 
meg ezeket. Milyen lépések következnek ezután az utatokon? (Megad
tunk egy példát.)

ELÉRNI KÍVÁNT 
BEOSZTÁSOK

SZÜKSÉGES KÉSZSÉ-
GEK ÉS TUDÁS

KÉSZSÉGEK 
ÉS TUDÁS 

MEGSZERZÉSE
KÖVETKEZŐ LÉPÉS

Építésvezető

Mérnöki szakértelem
Tervezési szakértelem

Problémamegoldási készség
Kommunikációs készség

Felsőfokú intézmény-
ben szerzett mérnöki 

képesítés, diploma

Csatlakozni egy Tanulás a 
jobb munkáért önellátási 
csoporthoz a következő 
lépés megtervezéséhez.

„…mert csak Krisztus 
szava által jutottatok 
ilyen messzire, rendít-
hetetlen hittel benne, 
teljesen annak érde-
meire támaszkodva, 
akinek hatalmában áll 
megszabadítani.”

2 Nefi 31:19

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?
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MIT TEGYEK, HOGY FEJLŐDJEK?
 Időtartam: Az Elmélkedés szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Olvasd el a jobb oldalon lévő szentírásrészt, vagy találj egy hasonlót. 
Elmélkedj egy kicsit azon, amit éppen tanulunk. Az alábbi helyre írd le 
a benyomásaidat.

  

  

  

  

  

 

 Beszélgetés: Van valaki, aki szeretné megosztani a gondolatait?

„[H]allgassatok az Úr sza-
vaira… Ne kételkedjetek, 
inkább higgyetek…”
MORMON 9:27

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?

ELMÉLKEDÉS
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HOGYAN FEJLŐDHETEK NAPRÓL NAPRA?
 Időtartam: A Kötelezettségvállalás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Válaszd ki a cselekvőtársadat. Döntsétek el, mikor és hogyan tartjátok 
majd a kapcsolatot egymással.

Cselekvőtárs neve Elérhetőségek

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást a 
cselekvőtársadnak. Ígérd meg, hogy eleget teszel a 
vállalt kötelezettségeidnek! Írd alá.

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIM

Ha még nincs állásom, felgyorsítom a keresésemet.

Jobbá teszem a munkámat azáltal, hogy felelősséget vállalok a szakmai előreju-
tásomért.

Gyakorolni fogom Az alapjaim mai tantételét, és megtanítom azt a családomnak is.

Növelni fogom a megtakarításaimat, még ha csak egy kis aprópénzzel is.

Beszámolok a cselekvőtársamnak.

Aláírásom Cselekvőtárs aláírása

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
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HOGYAN FOGOK SZÁMOT ADNI A FEJLŐDÉSEMRŐL?
 Gyakorlás: A fejlődésed nyomon követéséhez a következő gyűlésig töltsd ki ezt a 

kötelezettségvállalási táblázatot. Írj „igen” t vagy „nem” et az alábbi 
rovatokba.

Álláskeresé-
semet fel-

gyorsítottam 
(igen/nem)

Munkámat 
jobbá tettem 

(igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 

beszámoltam 
(igen/nem)

 Olvasás: A következő gyűlésünkön újra kitöltjük az önellátási felmérőket, hogy 
lássuk, vajon önellátóbbá kezdünk e válni, s ehhez magunkkal kell 
hoznunk az Utam az önellátás felé című füzetet.
Válasszatok ki valakit, aki a következő gyűlésen moderálni fogja Az 
alapjaim témáját. (Nem világos, hogyan kell moderálni Az alapjaim 
egy egy témáját? Olvasd el a 13. oldalon és a belső borítón.)
Kérjetek fel valakit a záróimára.

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?

Szívesen vesszük a 
visszajelzéseket
Ötleteidet, visszajel-
zéseidet, javaslataidat 
és tapasztalataidat az 
srsfeedback@ ldschurch. 
org címre küldd.

Megjegyzés a 
moderátornak:
A következő gyűlésre 
hozz 5 tartalék példányt 
az Utam az önellátás 
felé című kiadványból.
A további gyűlések 
bizonyos fokig külön-
bözni fognak az eddigi-
ektől. Olvassátok el az 
anyagot a következő 
gyűlésig, és készül-
jetek fel a kérdések 
megválaszolására.
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EZ NEM AZ ÉN GONDOM
Válasszatok szerepeket, és játsszátok el a következő jelenetet.

JÓZSI (A FŐNÖK): Gabikám, három órát 
késtél!
GABI: Annyira sajnálom, Józsi! Nem bírtam 
felkelni. A fiam tegnap beteg volt, és nagyon 
későn kerültem ágyba.
JÓZSI: Ez nem az én gondom.
GABI: Aztán az ébresztőórám sem működött 
reggel.
JÓZSI: Nem az én gondom.
GABI: Így mire elkészültem, lekéstem az első 
vonatot.
JÓZSI: Megint csak nem az én gondom.
GABI: A megállóban jöttem rá, hogy nincs 
nálam pénz jegyre.
JÓZSI: Még mindig nem az én gondom.
GABI: Így aztán lekéstem a második vonatot 
is, mert haza kellett mennem pénzért.

TÓNI: Bocs a zavarásért, de leállt az a gép, 
és ömlik belőle valami folyadék.
JÓZSI: Melyik gép?
TÓNI: Nem tudom a nevét. Az, amelyik a 
hátsó sarokban van, a polcok mellett. Tomi 
nincs ma bent, és általában ő kezeli azt a 
gépet.
JÓZSI: Ez nem az én gondom.
TÓNI: Szóval beindítottam a gépet, de ela-
kadt.
JÓZSI: Pff… Ez nem az én gondom.
TÓNI: És szerintem van valahol egy kézi-
könyv hozzá, de nem tudom, hol.
JÓZSI: Oké, oké! Elég legyen! Tóni, Gabi, ti 
oldjátok meg ezeket a problémákat!
Vissza a 98. oldalra

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?

Források
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EZ BIZONY AZ ÉN GONDOM
Válasszatok szerepeket, és játsszátok el a következő jelenetet.

JÓZSI: Tónikám, hívd fel légyszi a Tomit, és 
tudd meg, mikor ér vissza a kiszállásról. Fel 
kell tölteni a gépet.
TÓNI: Tudtam, hogy kelleni fog bele folya-
dék, úgyhogy már meg is vettem, és el is 
intéztem a feltöltést.
JÓZSI: Mi van? Nem vártad meg a Tomit?! 
Nem akarom, hogy megint tönkretedd a gépet!
TÓNI: Azóta már mindent tudok a gépről. 
Megtaláltam a kézikönyvet, hazavittem, átol-
vastam, aztán amikor bejöttem, megcsinál-
tam a gépet. Most már kézben tudom tartani 
a dolgokat, amikor Tomi az ügyfeleknél van.
JÓZSI: Ez nagyszerű!
TÓNI: Ez még nem minden. Készítettem egy 
karbantartási ütemtervet is a géphez, hogy a 
jövőben megelőzzük a gondokat.
JÓZSI: Köszi, Tónikám. Értékelem, hogy 
elintézted ezeket.
TÓNI: Még szép: hiszen ez az én gondom.
JÓZSI [Magában] Hű! Ez a Tóni tényleg sokat 
fejlődött. Ma már bőven megkereste a bérét.
JÓZSI: Nocsak! Szia, Gabi! Hogy kerülsz ide? 
Angéla hívott, hogy a közlekedésiek sztrájkja 

miatt ma nem fog tudni bejönni dolgozni. Azt 
hittem, hogy Bencével ti sem lesztek itt.
GABI: Igen, hallottam, hogy sztrájk lehet, 
úgyhogy pár napja megbeszéltem Bencével, 
hogy ha sztrájk lesz, akkor behoz kocsival.
JÓZSI: Nagyon jó, hogy ennyire előre tervez-
tél.
GABI: Gondoltam, hogy ma biztos hosszú 
sorok lesznek a kutaknál is, szóval adtam 
Bencének pénzt, és megkértem, hogy tegnapra 
tankoljon meg, mielőtt a sztrájk életbe lépne.
JÓZSI: Volt erre elég pénzed?
GABI: Persze, mindig félretettem vonatjegyre, 
úgyhogy most azzal a pénzzel szálltam be a 
benzinbe. Aztán Bencével elmentünk Angélá-
ért, és most mind itt vagyunk.
JÓZSI: Köszönöm, Gabi, hogy gondoltál ezek-
re a dolgokra. Az ügyfeleinknek nagy szüksége 
lesz ma rátok.
GABI: Még szép, hogy gondoltam rá, Józsi, 
hiszen ez az én gondom.
JÓZSI: [Magában] És én még ki akartam rúg-
ni, pedig ma három dolgozóval is felér!
Vissza a 98. oldalra

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?
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Ő PALOTÁT ÉPÍT
Válasszatok ki valakit a következő szöveg felolvasására.

„Képzeljük magunkat lakóháznak. Isten azért 
jön a házba, hogy újjáépítse. Először talán 
még értjük is, hogy mit tesz. Rendbe hozza az 
ereszcsatornát, betömi a tetőn lévő lyukakat 
és így tovább; tudjuk, hogy ezeket a munkákat 
el kellett végezni, s így nem vagyunk meglep-
ve. De egyszer csak elkezd oly durván bánni a 
házzal, hogy az már tűrhetetlen, s úgy tűnik, 
hogy semmi értelme sincs. Mit akar hát Isten? 

Egy egészen más házat akar építeni, mint 
amit mi elképzeltünk – itt egy új szárnyat, 
ott egy új folyosót létesít, tornyokat húz fel, 
udvarokat képez. Azt gondoltuk, hogy egy 
csinos kis kunyhó lesz belőlünk: de Ő palo-
tát épít…” (C. S. Lewis, Mere Christianity 
[1960], 160).
Vissza a 103. oldalra

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?
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HOGYAN TALÁLJAK MENTORT, AKI SIKERHEZ SEGÍT?  
(FAKULTATÍV TEVÉKENYSÉG)
 Olvasás: Az értékes munkavállaló ismeri a munkaadó szabályait és elvárásait. 

Nem áll azonban mindig rendelkezésre egy „vállalati kézikönyv”, amely 
részletezi ezeket az elvárásokat; ráadásul minden munkahely más.

 Gyakorlás: Gondolkodj el azon, hogyan ismerhetnéd meg egy adott munkahely 
íratlan szabályait és elvárásait. Fordulhatsz a családtagjaidhoz, baráta
idhoz vagy a csoporttagokhoz is ötletekért.

 Olvasás: Egyes elvárások maguktól értetődőek; másokat odafigyeléssel fel lehet 
ismerni; ám vannak olyanok is, amelyekhez egy mentorra lesz szük
séged. A mentor olyasvalaki, akiben megbízol, továbbá aki ismeri a 
cég elvárásait és szabályait, valamint hajlandó segíteni neked, hogy 
megtanuld azokat.

 Gyakorlás: A következő gyűlésünkig válassz egy mentort a jelenlegi munkahelye
den, és kérd meg, hogy segítsen neked megismerni a cég szabályait és 
elvárásait. 
Vagy vázold fel, hogy milyen típusú embert szeretnél mentornak a 
jövőbeni munkahelyeden.

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?
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JEGYZETEK
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6: Hogyan végezhetem kiválóan a munkát és lehetek folyamatosan sikeres?



7
Melyek jelenleg 

a munkával 
kapcsolatos 
legnagyobb 
kihívásaim?
Álláskeresésem
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MODERÁTOROK 
SZÁMÁRA
A gyűlés napján:

• A mai naptól fogva a gyűlések különbözni fognak az első hat gyűléstől. 
Kérünk, tekintsd át a következő oldalakon található anyagot, hogy felké
szült lehess a kérdések megválaszolására.

• Küldj SMS t a csoport minden tagjának, vagy hívd fel őket. Kérd meg őket, 
hogy 10 perccel korábban érkezzenek, hogy beszámolhassanak a kötele
zettségvállalásaikról.

• Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre.
• Hozz 5 tartalék példányt az Utam az önellátás felé című kiadványból.

Fél órával a gyűlés előtt:
• Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek 

egymáshoz.
• Rajzold fel a táblára ezt a kötelezettségvállalási táblázatot.

Csoporttag 
neve

Álláskeresé-
semet fel-

gyorsítottam 
(igen/nem)

Munkámat 
jobbá tettem 

(igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 
beszámol-

tam 
 (igen/nem)

Gabi I I I I I

Tíz perccel a gyűlés előtt:
• Fogadd szívélyesen az érkezőket.
• Amint az egyes csoporttagok megérkeznek, kérd meg őket, hogy töltsék ki 

a táblán lévő táblázatot.
• Jelölj ki valakit, aki figyeli az időt.

Kezdéskor:
• Kérj meg mindenkit a telefonok és egyéb eszközök kikapcsolására.
• Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
• A késve érkezőket halkan kérd meg, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, és 

töltsék ki a kötelezettségvállalási táblázatot, miközben a csoport folytatja a 
megbeszélést.

• Az alapjaim szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.
• Végezzétek el a 7. tantétel feladatait Az alapjaim füzetben, majd térjetek 

vissza ehhez a munkafüzethez, és olvassátok el a következő oldalt.

ÚJ! 

ÚJ! 

7: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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ELEGET TETTEM A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIMNEK?
 Időtartam: A Beszámoló szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.

 Gyakorlás: Számoljunk be a felvállalt kötelezettségeinkről! Akik minden vállalá
suknak eleget tettek, kérjük, álljanak fel. (Taps.)

 Olvasás: Most mindenki álljon fel, és ismételjük el együtt a mottóinkat.

„És az a célom, hogy gondoskodjam szentjeimről, mert 
minden dolog az enyém.”

Tan és a szövetségek 104:15

Az Úrba vetett hittel, közösen dolgozunk azon, hogy 
önellátóvá váljunk.

 Olvasás: Üljünk le.
Olvassátok el a jobb oldalon található szentírásverset.

 Beszélgetés: Az Úr mely „gyengéd irgalmasságai” segítettek megerősíteni téged a 
munkával kapcsolatos kihívásaid legyőzésében, amikor betartottad a 
vállalt kötelezettségeidet?

„De íme, én, Nefi meg 
fogom mutatni nektek, 
hogy az Úr gyengéd 
irgalmassága mindazok-
ra kiterjed, akiket hitük 
miatt kiválasztott, hogy 
hatalmassá tegye őket; 
végül hatalmat adván 
nekik a szabadulásra.”
1 NEFI 1:20

7: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

BESZÁMOLÓ
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HOGYAN SEGÍTHETÜNK EGYMÁSNAK A MUNKÁVAL 
KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOKBAN?
 Időtartam: Csak ehhez az oldalhoz (nem pedig az egész Tanulás szakaszhoz) állít

sátok be a stoppert 40 percre.

 Olvasás: Néhányunknak van állása, mások esetleg még mindig állást keresnek, 
de mindenkinek vannak a munkával kapcsolatos kihívásai. Például:
• Még mindig nem találtam munkát.
• Úgy tűnik, a főnököm soha nincs megelégedve a munkámmal.
• Van állásom, de nem keresek eleget.
• Nem tudom, hogyan kezeljem a munkahelyemen tapasztalható 

korrupciót.
• Sokakkal beszéltem, de senki nem akar felvenni.
• Nehéz őszintének lenni a munkaadómmal.
• Nem kedvelem a munkatársaimat.
• Minden munkahelyemről elküldenek.
Önellátóbbakká válhatunk, amikor közösen tanácskozunk, és gyako
roljuk a kihívások leküzdését.

 Gyakorlás: A csoport minden tagja írja fel a munkával kapcsolatos legnagyobb 
kihívását a táblára, majd közösen válasszatok ki hármat a felírt kihívá
sok közül. A mai gyakorlat abból áll, hogy megbeszéltek és elterveztek 
néhány lehetséges megoldást.
Hasznos lehet, ha áttekintitek az ebben a munkafüzetben felsorolt 
korábbi gyakorlatokat, megbeszéléseket, illetve rövidfilmeket. Talán 
ismertek valakit a csoporton kívül, aki segíthet az adott kihívásban. Ha 
van ilyen, akkor meg lehet őt is hívni a csoport következő gyűlésére.

7: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

TANULÁS
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EGYRE ÖNELLÁTÓBBÁ VÁLOK?
 Időtartam: Csak ehhez az oldalhoz 20 percre állítsátok be a stoppert.

 Olvasás: Célunk az önellátás, mind fizikai, mind lelki értelemben. A munkánk 
terén elért sikereink csak az egyik részét képezik ennek a célnak.

 Beszélgetés: Milyen változásokat vettetek észre az életetekben, miközben Az alapja-
im tantételeit gyakoroltátok és tanítottátok?

 Gyakorlás: Nyissátok ki az Utam az önellátás felé füzetet az egyik kitöltetlen önel
látási felmérőnél (hátul). Menjetek végig a lépéseken.
Miután elkészültök, három percben gondoljátok át a követ
kező kérdéseket:
Tisztábban átlátod már a kiadásaidat? Tudnád most már több 
kérdésre a „gyakran” vagy a „mindig” választ adni? Biztosabb 
vagy abban, hogy megfelelő összegű jövedelmet tűztél ki 
célul az önellátásod fedezeteként? Közelebb kerültél már az 
önellátásodhoz szükséges jövedelem eléréséhez? Mit tehetsz 
azért, hogy fejlődj ebben?

Utam az 
önellátás felé

7: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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MIT TEGYEK, HOGY FEJLŐDJEK?
 Időtartam: Az Elmélkedés szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Olvasd el a jobb oldalon lévő szentírásrészt, vagy találj egy hasonlót. 
Elmélkedj egy kicsit azon, amit éppen tanulunk. Az alábbi helyre írd le 
a benyomásaidat.

  

  

  

  

  

 

Melyik ötlet fog segíteni neked az álláskeresésedben, vagy abban, 
hogy jobb munkát végezz ezen a héten? Kötelezd el magadat az ötle
ted megvalósítása mellett.
Írd fel ezt a kötelezettségvállalást a következő oldalra.

 Beszélgetés: Van valaki, aki szeretné megosztani a munkával kapcsolatos kötele
zettségvállalását, vagy egyéb gondolatait?

„Bizony mondom, az 
emberek buzgón 
munkálkodjanak a jó 
ügyben, és tegyenek 
meg sok dolgot saját 
szabad akaratukból, és 
vigyenek véghez sok 
igazlelkűséget…”
TAN ÉS A SZÖVETSÉGEK 
58:27

7: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

ELMÉLKEDÉS
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HOGYAN FOGOK NAPRÓL NAPRA FEJLŐDNI?
 Időtartam: A Kötelezettségvállalás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Válaszd ki a cselekvőtársadat. Döntsétek el, mikor és hogyan tartjátok 
majd a kapcsolatot egymással.

Cselekvőtárs neve Elérhetőségek

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást a 
cselekvőtársadnak. Ígérd meg, hogy eleget teszel a 
vállalt kötelezettségeidnek! Írd alá.

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIM

Eleget fogok tenni a ma felvállalt új munkaügyi kötelezettségemnek:

Gyakorolni fogom Az alapjaim mai tantételét, és megtanítom azt a családomnak is.

Növelni fogom a megtakarításaimat, még ha csak egy kis aprópénzzel is.

Beszámolok a cselekvőtársamnak.

Aláírásom Cselekvőtárs aláírása

7: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
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HOGYAN FOGOK SZÁMOT ADNI A FEJLŐDÉSEMRŐL?
 Gyakorlás: A fejlődésed nyomon követéséhez a következő gyűlésig töltsd ki ezt a 

kötelezettségvállalási táblázatot. Írj „igen” t vagy „nem” et az alábbi 
rovatokba.

Új munkaügyi 
vállalásomat 
megtartot-

tam  
(igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 

beszámoltam 
(igen/nem)

 Olvasás: Válasszatok ki valakit, aki a következő gyűlésen moderálni fogja Az 
alapjaim témáját.
Kérjetek fel valakit a záróimára.

Szívesen vesszük a 
visszajelzéseket
Ötleteidet, visszajelzé-
seidet, javaslataidat és 
tapasztalataidat az srs-
feedback@ ldschurch. 
org címre küldd.

7: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?



8
Melyek jelenleg 

a munkával 
kapcsolatos 
legnagyobb 
kihívásaim?
Álláskeresésem
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MODERÁTOROK 
SZÁMÁRA
A gyűlés napján:

• Minden gyűlésen közösen fogunk tanácskozni arról, hogyan győzhetjük 
le a legnagyobb kihívásainkat. E kihívások gyűlésről gyűlésre eltérőek 
lehetnek.

• Küldj SMS t a csoport minden tagjának, vagy hívd fel őket. Kérd meg őket, 
hogy 10 perccel korábban érkezzenek, hogy beszámolhassanak a kötele
zettségvállalásaikról.

• Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre.

Fél órával a gyűlés előtt:
• Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek 

egymáshoz.
• Rajzold fel a táblára ezt a kötelezettségvállalási táblázatot.

Csoporttag 
neve

Új munkaügyi 
vállalásomat 

megtartottam 
(igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtakarítása-
imat növeltem 

(igen/nem)

Cselekvőtár-
samnak beszá-

moltam  
(igen/nem)

Gabi I I I I

Tíz perccel a gyűlés előtt:
• Fogadd szívélyesen az érkezőket.
• Amint az egyes csoporttagok megérkeznek, kérd meg őket, hogy töltsék ki 

a táblán lévő táblázatot.
• Jelölj ki valakit, aki figyeli az időt.

Kezdéskor:
• Kérj meg mindenkit a telefonok és egyéb eszközök kikapcsolására.
• Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
• A késve érkezőket halkan kérd meg, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, és 

töltsék ki a kötelezettségvállalási táblázatot, miközben a csoport folytatja a 
megbeszélést.

• Az alapjaim szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.
• Végezzétek el a 8. tantétel feladatait Az alapjaim füzetben, majd térjetek 

vissza ehhez a munkafüzethez, és olvassátok el a következő oldalt.

ÚJ! 

8: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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ELEGET TETTEM A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIMNEK?
 Időtartam: A Beszámoló szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.

 Gyakorlás: Számoljunk be a felvállalt kötelezettségeinkről! Akik minden vállalá
suknak eleget tettek, kérjük, álljanak fel. (Taps.)

 Olvasás: Most mindenki álljon fel, és ismételjük el együtt a mottóinkat.

„És az a célom, hogy gondoskodjam szentjeimről, mert 
minden dolog az enyém.”

Tan és a szövetségek 104:15

Az Úrba vetett hittel, közösen dolgozunk azon, hogy 
önellátóvá váljunk.

 Olvasás: Üljünk le.

 Beszélgetés: Az Úr mely „gyengéd irgalmasságai” segítettek megerősíteni téged a 
munkával kapcsolatos kihívásaid legyőzésében, amikor betartottad a 
vállalt kötelezettségeidet?

8: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

BESZÁMOLÓ
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HOGYAN SEGÍTHETÜNK EGYMÁSNAK A MUNKÁVAL 
KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOKBAN?
 Időtartam: A Tanulás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 60 percre.

 Olvasás: Néhányunknak van állása, mások esetleg még mindig állást keresnek, 
de mindenkinek vannak a munkával kapcsolatos kihívásai. Például:
• Még mindig nem találtam munkát.
• Úgy tűnik, a főnököm soha nincs megelégedve a munkámmal.
• Van állásom, de nem keresek eleget.
• Nem tudom, hogyan kezeljem a munkahelyemen tapasztalható 

korrupciót.
• Sokakkal beszéltem, de senki nem akar felvenni.
• Nehéz őszintének lenni a munkaadómmal.
• Nem kedvelem a munkatársaimat.
• Minden munkahelyemről elküldenek.
Önellátóbbakká válhatunk, amikor közösen tanácskozunk, és gyako
roljuk a kihívások leküzdését.

 Gyakorlás: A csoport minden tagja írja fel a munkával kapcsolatos legnagyobb 
kihívását a táblára, majd közösen válasszatok ki hármat a felírt kihívá
sok közül. A mai gyakorlat abból áll, hogy megbeszéltek és elterveztek 
néhány lehetséges megoldást.
Hasznos lehet, ha áttekintitek az ebben a munkafüzetben felsorolt 
korábbi gyakorlatokat, megbeszéléseket, illetve rövidfilmeket. Talán 
ismertek valakit a csoporton kívül, aki segíthet az adott kihívásban. Ha 
van ilyen, akkor meg lehet őt is hívni a csoport következő gyűlésére.

TANULÁS

8: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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MIT TEGYEK, HOGY FEJLŐDJEK?
 Időtartam: Az Elmélkedés szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Olvasd el a jobb oldalon lévő szentírásrészt, vagy találj egy hasonlót. 
Elmélkedj egy kicsit azon, amit éppen tanulunk. Az alábbi helyre írd le 
a benyomásaidat.

  

  

  

  

  

 

Melyik ötlet fog segíteni neked az álláskeresésedben, vagy abban, 
hogy jobb munkát végezz ezen a héten? Kötelezd el magadat az ötle
ted megvalósítása mellett.
Írd fel ezt a kötelezettségvállalást a következő oldalra.

 Beszélgetés: Van valaki, aki szeretné megosztani a munkával kapcsolatos kötele
zettségvállalását, vagy egyéb gondolatait?

„Hagyjad az Úrra a te 
útadat, és bízzál benne, 
majd ő teljesíti.”
ZSOLTÁROK 37:5

ELMÉLKEDÉS

8: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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HOGYAN FOGOK NAPRÓL NAPRA FEJLŐDNI?
 Időtartam: A Kötelezettségvállalás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Válaszd ki a cselekvőtársadat. Döntsétek el, mikor és hogyan tartjátok 
majd a kapcsolatot egymással.

Cselekvőtárs neve Elérhetőségek

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást a 
cselekvőtársadnak. Ígérd meg, hogy eleget teszel a 
vállalt kötelezettségeidnek! Írd alá.

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIM

Eleget fogok tenni a ma felvállalt új munkaügyi kötelezettségemnek:

 
Gyakorolni fogom Az alapjaim mai tantételét, és megtanítom azt a családomnak is.

Növelni fogom a megtakarításaimat, még ha csak egy kis aprópénzzel is.

Beszámolok a cselekvőtársamnak.

Aláírásom Cselekvőtárs aláírása

8: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
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HOGYAN FOGOK SZÁMOT ADNI A FEJLŐDÉSEMRŐL?
 Gyakorlás: A fejlődésed nyomon követéséhez a következő gyűlésig töltsd ki ezt a 

kötelezettségvállalási táblázatot. Írj „igen” t vagy „nem” et az alábbi 
rovatokba.

Új munkaügyi 
vállalásomat 
megtartot-

tam  
(igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 

beszámoltam 
(igen/nem)

 Olvasás: Válasszatok ki valakit, aki a következő gyűlésen moderálni fogja Az 
alapjaim témáját.
Kérjetek fel valakit a záróimára.

Szívesen vesszük a 
visszajelzéseket
Ötleteidet, visszajel-
zéseidet, javaslataidat 
és tapasztalataidat az 
srsfeedback@ ldschurch. 
org címre küldd.

8: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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JEGYZETEK
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?



9
Melyek jelenleg 

a munkával 
kapcsolatos 
legnagyobb 
kihívásaim?
Álláskeresésem
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MODERÁTOROK 
SZÁMÁRA
A gyűlés napján:

• Minden gyűlésen közösen fogunk tanácskozni arról, hogyan győzhetjük le 
a legnagyobb kihívásainkat. E kihívások gyűlésről gyűlésre eltérőek lehet
nek.

• Küldj SMS t a csoport minden tagjának, vagy hívd fel őket. Kérd meg őket, 
hogy 10 perccel korábban érkezzenek, hogy beszámolhassanak a kötele
zettségvállalásaikról.

• Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre.

Fél órával a gyűlés előtt:
• Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek 

egymáshoz.
• Rajzold fel a táblára ezt a kötelezettségvállalási táblázatot.

Csoporttag 
neve

Új munkaügyi 
vállalásomat 

megtartottam 
(igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam  
(igen/nem)

Megtakarítása-
imat növeltem 

(igen/nem)

Cselekvőtár-
samnak beszá-

moltam  
(igen/nem)

Gabi I I I I

Tíz perccel a gyűlés előtt:
• Fogadd szívélyesen az érkezőket.
• Amint az egyes csoporttagok megérkeznek, kérd meg őket, hogy töltsék ki 

a táblán lévő táblázatot.
• Jelölj ki valakit, aki figyeli az időt.

Kezdéskor:
• Kérj meg mindenkit a telefonok és egyéb eszközök kikapcsolására.
• Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
• A késve érkezőket halkan kérd meg, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, és 

töltsék ki a kötelezettségvállalási táblázatot, miközben a csoport folytatja a 
megbeszélést.

• Az alapjaim szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.
• Végezzétek el a 9. tantétel feladatait Az alapjaim füzetben, majd térjetek 

vissza ehhez a munkafüzethez, és olvassátok el a következő oldalt.

9: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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ELEGET TETTEM A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIMNEK?
 Időtartam: A Beszámoló szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.

 Gyakorlás: Számoljunk be a felvállalt kötelezettségeinkről! Akik minden vállalá
suknak eleget tettek, kérjük, álljanak fel. (Taps.)

 Olvasás: Most mindenki álljon fel, és ismételjük el együtt a mottóinkat.

„És az a célom, hogy gondoskodjam szentjeimről, mert 
minden dolog az enyém.”

Tan és a szövetségek 104:15

Az Úrba vetett hittel, közösen dolgozunk azon, hogy 
önellátóvá váljunk.

 Olvasás: Üljünk le.

 Beszélgetés: Az Úr mely „gyengéd irgalmasságai” segítettek megerősíteni téged a 
munkával kapcsolatos kihívásaid legyőzésében, amikor betartottad a 
vállalt kötelezettségeidet?

9: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

BESZÁMOLÓ
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HOGYAN SEGÍTHETÜNK EGYMÁSNAK A MUNKÁVAL 
KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOKBAN?
 Időtartam: A Tanulás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 60 percre.

 Olvasás: Néhányunknak van állása, mások esetleg még mindig állást keresnek, 
de mindenkinek vannak a munkával kapcsolatos kihívásai. Például:
• Még mindig nem találtam munkát.
• Úgy tűnik, a főnököm soha nincs megelégedve a munkámmal.
• Van állásom, de nem keresek eleget.
• Nem tudom, hogyan kezeljem a munkahelyemen tapasztalható 

korrupciót.
• Sokakkal beszéltem, de senki nem akar felvenni.
• Nehéz őszintének lenni a munkaadómmal.
• Nem kedvelem a munkatársaimat.
• Minden munkahelyemről elküldenek.
Önellátóbbakká válhatunk, amikor közösen tanácskozunk, és gyako
roljuk a kihívások leküzdését.

 Gyakorlás: A csoport minden tagja írja fel a munkával kapcsolatos legnagyobb 
kihívását a táblára, majd közösen válasszatok ki hármat a felírt kihívá
sok közül. A mai gyakorlat abból áll, hogy megbeszéltek és elterveztek 
néhány lehetséges megoldást.
Hasznos lehet, ha áttekintitek az ebben a munkafüzetben felsorolt 
korábbi gyakorlatokat, megbeszéléseket, illetve rövidfilmeket. Talán 
ismertek valakit a csoporton kívül, aki segíthet az adott kihívásban. Ha 
van ilyen, akkor meg lehet őt is hívni a csoport következő gyűlésére.

9: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

TANULÁS
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MIT TEGYEK, HOGY FEJLŐDJEK?
 Időtartam: Az Elmélkedés szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Olvasd el a jobb oldalon lévő szentírásrészt, vagy találj egy hasonlót. 
Elmélkedj egy kicsit azon, amit éppen tanulunk. Az alábbi helyre írd le 
a benyomásaidat.

  

  

  

  

  

 

Melyik ötlet fog segíteni neked az álláskeresésedben, vagy abban, 
hogy jobb munkát végezz ezen a héten? Kötelezd el magadat az ötle
ted megvalósítása mellett.
Írd fel ezt a kötelezettségvállalást a következő oldalra.

 Beszélgetés: Van valaki, aki szeretné megosztani a munkával kapcsolatos kötele
zettségvállalását, vagy egyéb gondolatait?

„Közeledjetek hozzám, 
és én közeledni fogok 
hozzátok; keressetek 
engem szorgalmasan, 
és meg fogtok találni; 
kérjetek, és adatik nek-
tek; kopogtassatok, és 
megnyittatik nektek.”
TAN ÉS A SZÖVETSÉGEK 
88:63

9: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

ELMÉLKEDÉS
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HOGYAN FOGOK NAPRÓL NAPRA FEJLŐDNI?
 Időtartam: A Kötelezettségvállalás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Válaszd ki a cselekvőtársadat. Döntsétek el, mikor és hogyan tartjátok 
majd a kapcsolatot egymással.

Cselekvőtárs neve Elérhetőségek

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást a 
cselekvőtársadnak. Ígérd meg, hogy eleget teszel a 
vállalt kötelezettségeidnek! Írd alá.

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIM

Eleget fogok tenni a ma felvállalt új munkaügyi kötelezettségemnek:

 

Gyakorolni fogom Az alapjaim mai tantételét, és megtanítom azt a családomnak is.

Növelni fogom a megtakarításaimat, még ha csak egy kis aprópénzzel is.

Beszámolok a cselekvőtársamnak.

Aláírásom Cselekvőtárs aláírása

9: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
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HOGYAN FOGOK SZÁMOT ADNI A FEJLŐDÉSEMRŐL?
 Gyakorlás: A fejlődésed nyomon követéséhez a következő gyűlésig töltsd ki ezt a 

kötelezettségvállalási táblázatot. Írj „igen” t vagy „nem” et az alábbi 
rovatokba.

Új munkaügyi 
vállalásomat 
megtartot-

tam  
(igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 

beszámoltam 
(igen/nem)

 Olvasás: Válasszatok ki valakit, aki a következő gyűlésen moderálni fogja Az 
alapjaim témáját.
Kérjetek fel valakit a záróimára.

Szívesen vesszük a 
visszajelzéseket
Ötleteidet, visszajel-
zéseidet, javaslataidat 
és tapasztalataidat az 
srsfeedback@ ldschurch. 
org címre küldd.

9: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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JEGYZETEK
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?



10
Melyek jelenleg 

a munkával 
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legnagyobb 
kihívásaim?
Álláskeresésem
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MODERÁTOROK 
SZÁMÁRA
A gyűlés napján:

• Minden gyűlésen közösen fogunk tanácskozni arról, hogyan győzhetjük 
le a legnagyobb kihívásainkat. E kihívások gyűlésről gyűlésre eltérőek 
lehetnek.

• Küldj SMS t a csoport minden tagjának, vagy hívd fel őket. Kérd meg őket, 
hogy 10 perccel korábban érkezzenek, hogy beszámolhassanak a kötele
zettségvállalásaikról.

• Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre.

Fél órával a gyűlés előtt:
• Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek 

egymáshoz.
• Rajzold fel a táblára ezt a kötelezettségvállalási táblázatot.

Csoporttag 
neve

Új munkaügyi 
vállalásomat 

megtartottam 
(igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
 (igen/nem)

Megtakarítása-
imat növeltem 

(igen/nem)

Cselekvőtár-
samnak beszá-

moltam  
(igen/nem)

Gabi I I I I

Tíz perccel a gyűlés előtt:
• Fogadd szívélyesen az érkezőket.
• Amint az egyes csoporttagok megérkeznek, kérd meg őket, hogy töltsék ki 

a táblán lévő táblázatot.
• Jelölj ki valakit, aki figyeli az időt.

Kezdéskor:
• Kérj meg mindenkit a telefonok és egyéb eszközök kikapcsolására.
• Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
• A késve érkezőket halkan kérd meg, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, és 

töltsék ki a kötelezettségvállalási táblázatot, miközben a csoport folytatja a 
megbeszélést.

• Az alapjaim szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.
• Végezzétek el a 10. tantétel feladatait Az alapjaim füzetben, majd térjetek 

vissza ehhez a munkafüzethez, és olvassátok el a következő oldalt.

10: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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ELEGET TETTEM A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIMNEK?
 Időtartam: A Beszámoló szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.

 Gyakorlás: Számoljunk be a felvállalt kötelezettségeinkről! Akik minden vállalá
suknak eleget tettek, kérjük, álljanak fel. (Taps.)

 Olvasás: Most mindenki álljon fel, és ismételjük el együtt a mottóinkat.

„És az a célom, hogy gondoskodjam szentjeimről, mert 
minden dolog az enyém.”

Tan és a szövetségek 104:15

Az Úrba vetett hittel, közösen dolgozunk azon, hogy 
önellátóvá váljunk.

 Olvasás: Üljünk le.

 Beszélgetés: Az Úr mely „gyengéd irgalmasságai” segítettek megerősíteni téged a 
munkával kapcsolatos kihívásaid legyőzésében, amikor betartottad a 
vállalt kötelezettségeidet?

10: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

BESZÁMOLÓ
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HOGYAN SEGÍTHETÜNK EGYMÁSNAK A MUNKÁVAL 
KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOKBAN?
 Időtartam: A Tanulás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 60 percre.

 Olvasás: Néhányunknak van állása, mások esetleg még mindig állást keresnek, 
de mindenkinek vannak a munkával kapcsolatos kihívásai. Például:
• Még mindig nem találtam munkát.
• Úgy tűnik, a főnököm soha nincs megelégedve a munkámmal.
• Van állásom, de nem keresek eleget.
• Nem tudom, hogyan kezeljem a munkahelyemen tapasztalható 

korrupciót.
• Sokakkal beszéltem, de senki nem akar felvenni.
• Nehéz őszintének lenni a munkaadómmal.
• Nem kedvelem a munkatársaimat.
• Minden munkahelyemről elküldenek.
Önellátóbbakká válhatunk, amikor közösen tanácskozunk, és gyako
roljuk a kihívások leküzdését.

 Gyakorlás: A csoport minden tagja írja fel a munkával kapcsolatos legnagyobb 
kihívását a táblára, majd közösen válasszatok ki hármat a felírt kihívá
sok közül. A mai gyakorlat abból áll, hogy megbeszéltek és elterveztek 
néhány lehetséges megoldást.
Hasznos lehet, ha áttekintitek az ebben a munkafüzetben felsorolt 
korábbi gyakorlatokat, megbeszéléseket, illetve rövidfilmeket. Talán 
ismertek valakit a csoporton kívül, aki segíthet az egyik kihívásban. Ha 
van ilyen, akkor meg lehet őt is hívni a csoport következő gyűlésére, 
hogy segítsen.

10: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

TANULÁS



141

MIT TEGYEK, HOGY FEJLŐDJEK?
 Időtartam: Az Elmélkedés szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Olvasd el a jobb oldalon lévő szentírásrészt, vagy találj egy hasonlót. 
Elmélkedj egy kicsit azon, amit éppen tanulunk. Az alábbi helyre írd le 
a benyomásaidat.

  

  

  

  

  

 

Melyik ötlet fog segíteni neked az álláskeresésedben, vagy abban, 
hogy jobb munkát végezz ezen a héten? Kötelezd el magadat az ötle
ted megvalósítása mellett.
Írd fel ezt a kötelezettségvállalást a következő oldalra.

 Beszélgetés: Van valaki, aki szeretné megosztani a munkával kapcsolatos kötele
zettségvállalását, vagy egyéb gondolatait?

10: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

ELMÉLKEDÉS

„Minden dolgodban 
tanácskozz az Úrral, és 
ő jóra fog vezetni…”
ALMA 37:37
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HOGYAN FOGOK NAPRÓL NAPRA FEJLŐDNI?
 Időtartam: A Kötelezettségvállalás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Válaszd ki a cselekvőtársadat. Döntsétek el, mikor és hogyan tartjátok 
majd a kapcsolatot egymással.

Cselekvőtárs neve Elérhetőségek

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást a 
cselekvőtársadnak. Ígérd meg, hogy eleget teszel a 
vállalt kötelezettségeidnek! Írd alá.

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIM

Eleget fogok tenni a ma felvállalt új munkaügyi kötelezettségemnek:

 

Gyakorolni fogom Az alapjaim mai tantételét, és megtanítom azt a családomnak is.

Növelni fogom a megtakarításaimat, még ha csak egy kis aprópénzzel is.

Beszámolok a cselekvőtársamnak.

Aláírásom Cselekvőtárs aláírása

10: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
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HOGYAN FOGOK SZÁMOT ADNI A FEJLŐDÉSEMRŐL?
 Gyakorlás: A fejlődésed nyomon követéséhez a következő gyűlésig töltsd ki ezt a 

kötelezettségvállalási táblázatot. Írj „igen” t vagy „nem” et az alábbi 
rovatokba.

Új munkaügyi 
vállalásomat 
megtartot-

tam 
 (igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 

beszámoltam 
(igen/nem)

 Olvasás: Válasszatok ki valakit, aki a következő gyűlésen moderálni fogja Az 
alapjaim témáját.
Kérjetek fel valakit a záróimára.

Szívesen vesszük a 
visszajelzéseket
Ötleteidet, visszajel-
zéseidet, javaslataidat 
és tapasztalataidat az 
srsfeedback@ ldschurch. 
org címre küldd.

10: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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JEGYZETEK
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

10: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?



11
Melyek jelenleg 

a munkával 
kapcsolatos 
legnagyobb 
kihívásaim?
Álláskeresésem
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MODERÁTOROK 
SZÁMÁRA
A gyűlés napján:

• Minden gyűlésen közösen fogunk tanácskozni arról, hogyan győzhetjük le 
a legnagyobb kihívásainkat. E kihívások gyűlésről gyűlésre eltérőek lehet
nek.

• Küldj SMS t a csoport minden tagjának, vagy hívd fel őket. Kérd meg őket, 
hogy 10 perccel korábban érkezzenek, hogy beszámolhassanak a kötele
zettségvállalásaikról.

• Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre.

Fél órával a gyűlés előtt:
• Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek 

egymáshoz.
• Rajzold fel a táblára ezt a kötelezettségvállalási táblázatot.

Csoporttag 
neve

Új munkaügyi 
vállalásomat 

megtartottam 
(igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam  
(igen/nem)

Megtakarítása-
imat növeltem 

(igen/nem)

Cselekvőtár-
samnak beszá-

moltam  
(igen/nem)

Gabi I I I I

Tíz perccel a gyűlés előtt:
• Fogadd szívélyesen az érkezőket.
• Amint az egyes csoporttagok megérkeznek, kérd meg őket, hogy töltsék ki 

a táblán lévő táblázatot.
• Jelölj ki valakit, aki figyeli az időt.

Kezdéskor:
• Kérj meg mindenkit a telefonok és egyéb eszközök kikapcsolására.
• Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
• A késve érkezőket halkan kérd meg, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, és 

töltsék ki a kötelezettségvállalási táblázatot, miközben a csoport folytatja a 
megbeszélést.

• Az alapjaim szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.
• Végezzétek el a 11. tantétel feladatait Az alapjaim füzetben, majd térjetek 

vissza ehhez a munkafüzethez, és olvassátok el a következő oldalt.

11: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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ELEGET TETTEM A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIMNEK?
 Időtartam: A Beszámoló szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.

 Gyakorlás: Számoljunk be a felvállalt kötelezettségeinkről! Akik minden vállalá
suknak eleget tettek, kérjük, álljanak fel. (Taps.)

 Olvasás: Most mindenki álljon fel, és ismételjük el együtt a mottóinkat.

„És az a célom, hogy gondoskodjam szentjeimről, mert 
minden dolog az enyém.”

Tan és a szövetségek 104:15

Az Úrba vetett hittel, közösen dolgozunk azon, hogy 
önellátóvá váljunk.

 Olvasás: Üljünk le.

 Beszélgetés: Az Úr mely „gyengéd irgalmasságai” segítettek megerősíteni téged a 
munkával kapcsolatos kihívásaid legyőzésében, amikor betartottad a 
vállalt kötelezettségeidet?

11: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

BESZÁMOLÓ
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HOGYAN SEGÍTHETÜNK EGYMÁSNAK A MUNKÁVAL 
KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOKBAN?
 Időtartam: A Tanulás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 60 percre.

 Olvasás: Néhányunknak van állása, mások esetleg még mindig állást keresnek, 
de mindenkinek vannak a munkával kapcsolatos kihívásai. Például:
• Még mindig nem találtam munkát.
• Úgy tűnik, a főnököm soha nincs megelégedve a munkámmal.
• Van állásom, de nem keresek eleget.
• Nem tudom, hogyan kezeljem a munkahelyemen tapasztalható 

korrupciót.
• Sokakkal beszéltem, de senki nem akar felvenni.
• Nehéz őszintének lenni a munkaadómmal.
• Nem kedvelem a munkatársaimat.
• Minden munkahelyemről elküldenek.
Önellátóbbakká válhatunk, amikor közösen tanácskozunk, és gyako
roljuk a kihívások leküzdését.

 Gyakorlás: A csoport minden tagja írja fel a munkával kapcsolatos legnagyobb 
kihívását a táblára, majd közösen válasszatok ki hármat a felírt kihívá
sok közül. A mai gyakorlat abból áll, hogy megbeszéltek és elterveztek 
néhány lehetséges megoldást.
Hasznos lehet, ha áttekintitek az ebben a munkafüzetben felsorolt 
korábbi gyakorlatokat, megbeszéléseket, illetve rövidfilmeket. Talán 
ismertek valakit a csoporton kívül, aki segíthet az adott kihívásban. Ha 
van ilyen, akkor meg lehet őt is hívni a csoport következő gyűlésére.

11: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

TANULÁS
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MIT TEGYEK, HOGY FEJLŐDJEK?
 Időtartam: Az Elmélkedés szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Olvasd el a jobb oldalon lévő szentírásrészt, vagy találj egy hasonlót. 
Elmélkedj egy kicsit azon, amit éppen tanulunk. Az alábbi helyre írd le 
a benyomásaidat.

  

  

  

  

  

 

Melyik ötlet fog segíteni neked az álláskeresésedben, vagy abban, 
hogy jobb munkát végezz ezen a héten? Kötelezd el magadat az ötle
ted megvalósítása mellett.
Írd fel ezt a kötelezettségvállalást a következő oldalra.

 Beszélgetés: Van valaki, aki szeretné megosztani a munkával kapcsolatos kötele
zettségvállalását, vagy egyéb gondolatait?

„És Krisztus valóban azt 
mondta atyáinknak: 
Ha hitetek van, akkor 
minden olyan dolgot 
megtehettek, amit én 
jónak látok.”
MORÓNI 10:23

11: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

ELMÉLKEDÉS
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HOGYAN FOGOK NAPRÓL NAPRA FEJLŐDNI?
 Időtartam: A Kötelezettségvállalás szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Válaszd ki a cselekvőtársadat. Döntsétek el, mikor és hogyan tartjátok 
majd a kapcsolatot egymással.

Cselekvőtárs neve Elérhetőségek

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást a 
cselekvőtársadnak. Ígérd meg, hogy eleget teszel a 
vállalt kötelezettségeidnek! Írd alá.

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIM

Eleget fogok tenni a ma felvállalt új munkaügyi kötelezettségemnek:

 

Gyakorolni fogom Az alapjaim mai tantételét, és megtanítom azt a családomnak is.

Növelni fogom a megtakarításaimat, még ha csak egy kis aprópénzzel is.

Beszámolok a cselekvőtársamnak.

Aláírásom Cselekvőtárs aláírása

11: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
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HOGYAN FOGOK SZÁMOT ADNI A FEJLŐDÉSEMRŐL?
 Gyakorlás: A fejlődésed nyomon követéséhez a következő gyűlésig töltsd ki ezt a 

kötelezettségvállalási táblázatot. Írj „igen” t vagy „nem” et az alábbi 
rovatokba.

Új munkaügyi 
vállalásomat 
megtartot-

tam 
 (igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam 
(igen/nem)

Megtaka-
rításaimat 
növeltem 

(igen/nem)

Cselekvő-
társamnak 

beszámoltam 
(igen/nem)

 Olvasás: A következő gyűlésünkön újra kitöltjük az önellátási felmérőket, hogy 
lássuk, vajon önellátóbbá kezdünk e válni, s ehhez magunkkal kell 
hoznunk az Utam az önellátás felé című füzetet.
Válasszatok ki valakit, aki a következő gyűlésen moderálni fogja Az 
alapjaim témáját.
Kérjetek fel valakit a záróimára.

Megjegyzés a 
moderátornak:
A következő gyűlésre 
hozz 5 tartalék példányt 
az Utam az önellátás 
felé című kiadványból.

Szívesen vesszük a 
visszajelzéseket
Ötleteidet, visszajel-
zéseidet, javaslataidat 
és tapasztalataidat az 
srsfeedback@ ldschurch. 
org címre küldd.

11: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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JEGYZETEK
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?



12
Melyek jelenleg 

a munkával 
kapcsolatos 
legnagyobb 
kihívásaim?
Álláskeresésem
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MODERÁTOROK 
SZÁMÁRA
A gyűlés napján:

• A mai napon a csoport 20 perccel több időt fog eltölteni a Kötelezettség
vállalás szakasszal. Kérünk, olvasd el Az alapjaim utolsó feladatát, és állj 
készen a felmerülő kérdések megválaszolására.

• Küldj SMS t a csoport minden tagjának, vagy hívd fel őket. Kérd meg őket, 
hogy 10 perccel korábban érkezzenek, hogy beszámolhassanak a kötele
zettségvállalásaikról.

• Készítsd elő az anyagokat a gyűlésre.
• Hozz 5 tartalék példányt az Utam az önellátás felé című kiadványból.

Fél órával a gyűlés előtt:
• Egy asztal köré helyezd el a székeket, hogy a résztvevők közel lehessenek 

egymáshoz.
• Rajzold fel a táblára ezt a kötelezettségvállalási táblázatot.

Csoporttag 
neve

Új munkaügyi 
vállalásomat 

megtartottam 
(igen/nem)

Az alapjaim 
tantételt 

gyakoroltam, 
családomnak 
tanítottam  
(igen/nem)

Megtakarítása-
imat növeltem 

(igen/nem)

Cselekvőtár-
samnak beszá-

moltam  
(igen/nem)

Gabi I I I I

Tíz perccel a gyűlés előtt:
• Fogadd szívélyesen az érkezőket.
• Amint az egyes csoporttagok megérkeznek, kérd meg őket, hogy töltsék ki 

a táblán lévő táblázatot.
• Jelölj ki valakit, aki figyeli az időt.

Kezdéskor:
• Kérj meg mindenkit a telefonok és egyéb eszközök kikapcsolására.
• Kezdjetek nyitóimával (és, ha szeretnétek, egy himnusszal).
• A késve érkezőket halkan kérd meg, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, és 

töltsék ki a kötelezettségvállalási táblázatot, miközben a csoport folytatja a 
megbeszélést.

• Az alapjaim szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.
• Végezzétek el a 12. tantétel feladatait Az alapjaim füzetben, majd térjetek 

vissza ehhez a munkafüzethez, és olvassátok el a következő oldalt.

ÚJ! 

ÚJ! 

12: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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ELEGET TETTEM A VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIMNEK?
 Időtartam: A Beszámoló szakaszhoz állítsátok be a stoppert 20 percre.

 Gyakorlás: Számoljunk be a felvállalt kötelezettségeinkről! Akik minden vállalá
suknak eleget tettek, kérjük, álljanak fel. (Taps.)

 Olvasás: Most mindenki álljon fel, és ismételjük el együtt a mottóinkat.

„És az a célom, hogy gondoskodjam szentjeimről, mert 
minden dolog az enyém.”

Tan és a szövetségek 104:15

Az Úrba vetett hittel, közösen dolgozunk azon, hogy 
önellátóvá váljunk.

 Olvasás: Üljünk le.

 Beszélgetés: Az Úr mely „gyengéd irgalmasságai” segítettek megerősíteni téged a 
munkával kapcsolatos kihívásaid legyőzésében, amikor betartottad a 
vállalt kötelezettségeidet?

12: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

BESZÁMOLÓ
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HOGYAN SEGÍTHETÜNK EGYMÁSNAK A MUNKÁVAL 
KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOKBAN?
 Időtartam: Csak ehhez az oldalhoz (nem pedig az egész Tanulás szakaszhoz) állít

sátok be a stoppert 20 percre.
Ne feledjétek azt sem, hogy a megszokottnál 20 perccel több időt fog
tok eltölteni a Kötelezettségvállalás szakasszal.

 Olvasás: Néhányunknak van állása, mások esetleg még mindig állást keresnek, 
de mindenkinek vannak a munkával kapcsolatos kihívásai. Például:
• Még mindig nem találtam munkát.
• Úgy tűnik, a főnököm soha nincs megelégedve a munkámmal.
• Van állásom, de nem keresek eleget.
• Nem tudom, hogyan kezeljem a munkahelyemen tapasztalható 

korrupciót.
• Sokakkal beszéltem, de senki nem akar felvenni.
• Nehéz őszintének lenni a munkaadómmal.
• Nem kedvelem a munkatársaimat.
• Minden munkahelyemről elküldenek.
Önellátóbbakká válhatunk, amikor közösen tanácskozunk, és gyako
roljuk a kihívások leküzdését.

 Gyakorlás: A csoport minden tagja írja fel a munkával kapcsolatos legnagyobb 
kihívását a táblára, majd közösen válasszatok ki hármat a felírt kihívá
sok közül. A mai gyakorlat abból áll, hogy megbeszéltek és elterveztek 
néhány lehetséges megoldást.
Hasznos lehet, ha áttekintitek az ebben a munkafüzetben felsorolt 
korábbi gyakorlatokat, megbeszéléseket, illetve rövidfilmeket. Talán 
ismertek valakit a csoporton kívül, aki segíthet az adott kihívásban. Ha 
van ilyen, akkor meg lehet őt is hívni a csoport következő gyűlésére.

12: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

TANULÁS
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EGYRE ÖNELLÁTÓBBÁ VÁLOK?
 Időtartam: Csak ehhez az oldalhoz 20 percre állítsátok be a stoppert.

 Olvasás: Célunk az önellátás, mind fizikai, mind lelki értelemben. A munkánk 
terén elért sikereink csak az egyik részét képezik ennek a célnak.

 Beszélgetés: Milyen változásokat vettetek észre az életetekben, miközben Az alapja-
im tantételeit gyakoroltátok és tanítottátok?

 Gyakorlás: Nyissátok ki az Utam az önellátás felé füzetet az egyik kitöltetlen önel
látási felmérőnél (hátul). Menjetek végig a lépéseken.
Miután elkészültök, három percben gondoljátok át a 
következő kérdéseket:
Tisztábban átlátod már a kiadásaidat? Tudnád most 
már több kérdésre a „gyakran” vagy a „mindig” 
választ adni? Biztosabb vagy abban, hogy megfelelő 
összegű jövedelmet tűztél ki célul az önellátásod fede
zeteként? Közelebb kerültél már az önellátásodhoz 
szükséges jövedelem eléréséhez? Mit tehetsz azért, 
hogy fejlődj ebben?

Utam az 
önellátás felé

12: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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MIT TEGYEK, HOGY FEJLŐDJEK?
 Időtartam: Az Elmélkedés szakaszhoz állítsátok be a stoppert 10 percre.

 Gyakorlás: Olvasd el a jobb oldalon lévő szentírásrészt, vagy találj egy hasonlót. 
Elmélkedj egy kicsit azon, amit éppen tanulunk. Az alábbi helyre írd le 
a benyomásaidat.

  

  

  

  

  

 

Melyik ötlet fog segíteni neked az álláskeresésedben, vagy abban, 
hogy jobb munkát végezz ezen a héten? Kötelezd el magadat az ötle
ted megvalósítása mellett.
Írd fel ezt a kötelezettségvállalást a következő oldalra.

 Beszélgetés: Van valaki, aki szeretné megosztani a munkával kapcsolatos kötele
zettségvállalását, vagy egyéb gondolatait?

„…az Úr képes minden 
dolgot megtenni, aka-
rata szerint az emberek 
gyermekeiért, ha úgy 
lészen, hogy hitet gya-
korolnak benne…”
1 NEFI 7:12

12: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

ELMÉLKEDÉS
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HOGYAN FOGOK NAPRÓL NAPRA FEJLŐDNI?
 Időtartam: Csak ehhez az oldalhoz 10 percre állítsátok be a stoppert.

Olvass fel minden egyes kötelezettségvállalást egy 
kiválasztott társnak. Ígérd meg, hogy eleget teszel a 
vállalt kötelezettségeidnek! Írd alá.

VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEIM

Eleget fogok tenni a ma felvállalt új munkaügyi kötelezettségemnek:

 

Gyakorolni fogom Az alapjaim mai tantételét, és megtanítom azt a családomnak is.

Minden héten növelni fogom a megtakarításaimat, még ha csak egy kis aprópénzzel is.

Aláírásom

12: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
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HOGYAN MARADHATOK ÖNELLÁTÓ?
 Időtartam: Ehhez az oldalhoz 20 percre állítsátok be a stoppert.

 Olvasás: Lapozzatok a 28. oldalra Az alapjaim füzetben, végezzétek el az utolsó 
feladatot, és a csoporttal közösen tervezzetek meg egy szolgálati alkal
mat. Amikor ezzel megvagytok, térjetek vissza ide.
Gratulálunk! A munkafüzet végére értünk, és sokat fejlődtünk. Egyre 
önellátóbbakká válunk!
Ha szeretnétek, a csoportunk a következő hetek során is találkozhat, 
hogy támogassuk és biztassuk egymást.
Az önellátásotok további erősítése céljából a következőket tehetitek:
• Vállaljatok önkéntes szolgálatot a hozzátok közel eső önellátási 

forrásközpontok valamelyikében. (Az önellátóvá válás egyik célja 
az, hogy képesek legyünk másoknak is segíteni. Másokat segíteni 
nagyszerű áldást jelent.)

• Találkozzatok továbbra is a csoportotokkal, hogy támogassátok és 
biztassátok egymást.

• Vegyetek részt ezután is az önellátási áhítatokon.
• Maradjatok kapcsolatban a cselekvőtársatokkal, hogy támogassátok 

és biztassátok egymást.

Továbbra is fejlődni fogok a kötelezettségek 
felvállalása és betartása által.

Aláírásom

 Olvasás: Most mondunk egy záróimát.

Megjegyzés a 
moderátornak:
Ne felejtsd el lejelenteni 
a csoport fejlődését 
az srs. lds. org/ report 
oldalon.

Szívesen vesszük a 
visszajelzéseket
Ötleteidet, visszajelzé-
seidet, javaslataidat és 
tapasztalataidat az srs-
feedback@ ldschurch. 
org címre küldd.

12: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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JEGYZETEK
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?
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JEGYZETEK
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12: Melyek jelenleg a munkával kapcsolatos legnagyobb kihívásaim?



ÁLLÁSKERESÉSI SIKERTÉRKÉP
Naponta: Szenteld ennek a célnak az erőfeszítéseidet, gyorsítsd 

fel az álláskeresésedet, támaszkodj a hálózatodra.

Hogyan találom 
meg a megfelelő 

álláslehetőségeket?
•  Ismerd fel, hogy mit tudsz egy 

munkaadónak nyújtani.
•  Mondd el a lehető legtöbb embernek 

a „fél percben rólam” bemutatkozást.

Hogyan férek hozzá a 
„rejtett” állásokhoz?

•  Hálózatépítés révén fedezd fel a 
„rejtett” állásokat.

•  Nyomatékos kijelentések alkalmazásával 
mutasd meg a hálózatodnak, hogy 
mennyit érsz.

•  Segíts a hálózatodnak, hogy 
segíthessenek.

Hogyan 
gyorsíthatom fel az 

álláskeresésemet?
•  Alkalmazd naponta a Felgyorsított 

álláskeresés módszerét.
•  Kövesd nyomon, hogy halad az 

álláskeresésed.

Hogyan tudok 
meggyőző erővel 

kiállni?
•  Fedezd fel, hogy 

miként érhetsz el olyan 
eredményeket, melyek 
fontosak egy munkaadónak.

•  Nyomatékos kijelentések 
alkalmazásával mutasd 
meg a munkaadóknak, 
hogy mennyit érsz.

Hogyan tehetem 
nyilvánvalóvá, hogy én vagyok 

a jó választás?
•  Alaposan készülj fel minden egyes 

felvételi beszélgetésre.
•  Sajátíts el olyan készségeket, amelyek 

segítenek majd kiválóan teljesítened 
minden felvételi beszélgetésen.

•  Tanulj meg jelentkezési lapokat kitölteni.

Hogyan végezhetem 
kiválóan a munkám és 

lehetek folyamatosan sikeres?
•  Légy kezdeményező és előzd meg a 

munkahelyi gondokat.
•  Ismerd meg a munkahelyi 

szabályokat és elvárásokat.
•  Hajts több hasznot a 

munkáltatódnak, mint 
amennyibe kerülsz.

•  Vállalj felelősséget a 
szakmai pályafutásodért.

HOGY FEJLŐDJEK NAPRÓL NAPRA?
• Folyamatosan tedd fel ezeket a kérdéseket.
• Keress válaszokat és ötleteket.
• Tanulj, fejlődj – majd ismételd meg újra és újra.




