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KINI NGA GRUPO MAKATABANG BA NAKO SA  
PAGSUGOD O PAGPALAMBO OG NEGOSYO?

Dili sayon ang pagsugod ug pagpalambo og negosyo, pero ang imong grupo sa 
self-reliance motabang nimo nga makakat-on aron makahimo og maalamon 
nga mga desisyon bahin sa negosyo. Sa mga miting sa grupo, mo-commit ka sa 
paghimo og piho nga mga buhatunon. Ang grupo mohatag nimo og bag-ong mga 
ideya ug moawhag nimo. Ang tumong niini nga grupo dili lang ang pagtabang 
nimo sa imong negosyo; kini motabang usab nimo nga molihok nga mas ma-
sulundon ug mas may pagtuo sa Ginoo ug makadawat sa Iyang gisaad nga mga 
panalangin sa temporal ug espiritwal nga self-reliance.

UNSA KINING GRUPO SA SELF-RELIANCE?
Ang grupo sa self-reliance lahi sa kasagaran nga mga klase, mga leksyon, ug mga 
workshop sa Simbahan. Walay mga tigtudlo, mga lider, o mga tigbansay. Ang mga 
sakop sa grupo dungan nga magkat-on ug mosuporta ug modasig sa usag usa. 
Tanan kita manubag sa atong mga commitment ug magtinambagay kita sa pagsul-
bad sa mga problema.

UNSAY BUHATON SA MGA SAKOP SA GRUPO?
Atol sa mga miting, ang mga sakop sa grupo mo-commit sa paglihok. Kita dili 
lamang magkat-on apan usab mobuhat sa mga butang nga makapahimo nato nga 
self-reliant. Mohimo kita og mga commitment, magtinabangay sa pagtuman sa 
mga commitment, ug mo-report sa atong kalamboan. Tungod kay ang grupo 
naglihok isip usa ka council, importante nga motambong sa mga miting kanunay 
ug moabut sa saktong oras. Dad-a kanunay kini nga workbook ug ang mga booklet 
nga My Foundation: Principles, Skills, Habits ug ang My Path to Self-Reliance. Ang 
kada miting sa grupo mokabat og mga duha ka oras. Ang pagbuhat sa atong mga 
commitment mokabat og usa ngadto sa duha ka oras kada adlaw.

UNSAY BUHATON SA FACILITATOR?
Ang mga facilitator dili mga eksperto sa negosyo o sa pagtudlo. Dili sila mangulo o 
motudlo sa grupo. Igo lang sila nga motabang sa grupo nga masunod sa tukma ang 
mga materyal kon unsay nakasulat niini. Ang self-reliance specialist sagad maoy 
mo-facilitate sa mga miting sa grupo; hinoon, ang mga sakop sa grupo mahimong 
i-assign sa pag-facilitate human sa pipila ka semana, kon gikinahanglan. Aron ma-
kat-on og dugang, tan-awa sa Leader Guide ug sa mga video diha sa srs. lds. org.

CERTIFICATE OF COMPLETION
Ang mga sakop sa grupo nga mitambong og mga miting ug mituman sa mga com-
mitment mahimong kwalipikado nga makadawat og duha ka mga certificate gikan 
sa LDS Business College: usa ka certificate sa business entrepreneurship (tan-awa sa 
mga pahina 197–98 alang sa mga kinahanglanon) ug usa ka self-reliance certificate 
(tan-awa sa pahina 29 sa My Foundation).

“Walay problema sa 
pamilya, ward, o stake 
nga dili masulbad 
kon mangita kita og 
mga solusyon diha 
sa pamaagi sa Ginoo 
pinaagi sa pagtinam-
bagay—tinuoray nga 
pagtinambagay—sa 
usag usa.”

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, rev. ed. (2012), 4
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ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang mga sakop sa grupo, kon duna ka sa ilang impor-
masyon sa pagkontak. Pangutan-a kon motambong ba sila sa miting. 
Dapita sila nga mosayo og 10 minutos sa pag-abut aron makapirma 
sa attendance roll.

• Andama ang mga materyal sa miting:
◦ Pagdala og kopya niini nga workbook ug sa booklet nga My Foun-

dation: Principles, Skills, Habits para sa matag sakop sa grupo.
◦ Pagdala og lima ka ekstra nga kopya sa My Path to Self-Reliance nga 

booklet inkaso ang mga sakop sa grupo wala makadawat og kopya.
◦ Pag-andam og paagi nga makapasalida sa mga video, kon mahimo.
◦ Walay mga libro o mga video? Makakuha mo niini online sa  

srs. lds. org.

30 minutos sa dili pa ang miting:
• Ipahimutang ang mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug-ol 

ang tanan.
◦ Ang facilitator dili mobarug atol sa miting ug dili molingkod sa 

atubangan sa lamesa. Ang facilitator kinahanglang dili masentro sa 
pagtagad pero kinahanglang motabang sa mga sakop sa grupo nga 
maka-focus sa usag usa.

10 minutos sa dili pa ang miting:
• Abi-abiha sa mainitong paagi ang mga sakop sa grupo sa ilang pag-

abut. Ilha ang ilang mga pangalan.
• Pagpasa og piraso sa papel ug hangyoa ang mga sakop sa grupo nga 

isulat ang ilang kompleto nga ngalan, ward o branch, ug petsa sa 
pagkatawo (adlaw ug bulan, dili tuig ).
◦ Human sa miting sa grupo, adto sa srs. lds. org/ report ug sunda ang 

mga instruksyon sa pag-register sa tanang mga sakop sa grupo.
◦ Human sa unang miting, paghimo og lista sa pagkontak nga ikapa-

ambit sa grupo.
• Pag-assign og timekeeper aron magpabilin ang grupo sa iskedyul. 

Hangyoa siya sa pag-set sa timer sigun sa gimando sa libro.
◦ Pananglitan, makakita ka og mga instruksyon nga nag-ingon “Oras: 

I-set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat-on.” Ang 
timekeeper mo-set sa oras diha sa cellphone, relo, o laing magamit 
nga timer ug mosulti sa grupo kon napupos na ang oras. Dayon ang 
grupo makadesisyon kon magsugod sa sunod nga seksyon o magpa-
dayon sa ilang panaghisgot sulod sa pipila pa ka minutos.

1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?
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Sa pagsugod:
• Moingon: “Welcome niining grupo sa self-reliance.”
• Hangyoa ang mga tawo sa pagpalong sa ilang mga cellphone ug 

ubang mga device.
• Isulti ang mosunod:

◦ “Kini ang grupo sa self-reliance nga gitawag og ‘Starting and Gro-
wing My Business.’ Kamo bang tanan ania dinhi aron sa pagsugod 
o pagpalambo og negosyo?

◦ “Ang Perpetual Education Fund dili magpa-loan alang sa negosyo. 
Pero sa katapusan niining mga miting, mas maandam kamo sa 
paghimo og mga desisyon bahin sa mga loan gikan sa lokal nga 
mga tigpautang.

◦ “Magkita kita sa 12 ka higayon. Ang kada miting mokabat og mga 
duha ka oras. Mogahin usab kita og usa ngadto sa duha ka oras 
kada adlaw sa pagtuman sa atong mga commitment nga makata-
bang sa atong mga negosyo. Mohimo ba mo niining commitment 
sa panahon?”

• Sugdi og pangbukas nga pag-ampo (ug himno, kon gusto).
• Isulti ang mosunod:

◦ “Kada higayon nga magkita kita, magsugod kita sa usa ka hilis-
gutan gikan sa booklet nga gitawag og My Foundation: Principles, 
Skills, Habits. Makatabang kini nato nga makakat-on ug makasu-
nod sa mga baruganan, mga kahanas, ug mga gawi [habit] nga 
moresulta sa espiritwal ug temporal nga pagka-self-reliant.

◦ “Ang Espiritu Santo mohatag ninyo og mga ideya 
sa tibuok semana. Isulat ang inyong mga ideya ug 
buhata kini. Sa pagbuhat ninyo, ang Ginoo mopa-
nalangin ninyo ug mobuhat sa Iyang mga milagro 
pinaagi sa inyong negosyo.”

• I-set ang timer sa 20 minutos alang sa My 
Foundation.

• Basaha ang pasiuna nga sulat sa Unang Kapangulo-
han diha sa pahina 2 sa My Foundation. Dayon kom-
pletuha ang baruganan 1 niana nga booklet ug balik 
niini nga workbook.

1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?
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KITA KABAHIN SA “BALAY TIPIGANAN SA GINOO  
[LORD’S STOREHOUSE]”
 Oras: I-set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga 

Magkat-on.

 Praktisa: Paghimo og grupo nga tulo ka tawo kada usa. Balhina ang inyong 
lingkuranan ug pag-atubangay.
 1. Usa ninyo mosulti sa uban bahin sa kalampusan. Makasulti 

mo: “Gihatagan ko og award nga ‘labing maayo nga serbisyo’ 
sa trabaho” o “Nakaserbisyo ko og misyon” (o laing calling sa 
Simbahan), o “Usa ko ka inahan.”

 2. Karon, sa pinakapaspas nila nga mahimo, ang laing duha kina-
hanglang mosulti nimo unsa nga mga kahanas ug mga abilidad 
ang gikinahanglan aron makab-ot kana nga kalampusan. Kina-
hanglang moabut sila og usa ka minuto. Kon ikaw moingon, 
“Nakaserbisyo ko og misyon,” and uban mahimong mosulti 
dayon og, “Nan ikaw maisugon, maayong estudyante, kugihan, 
usa ka lider, usa ka social worker, usa ka goal-setter, maayo sa 
mga tawo, usa ka magtutudlo, usa ka maayong tigplano, ug 
makabuhat og lisud nga mga butang.”

 3. Balika kini alang sa matag tawo.

 Hisguti: Unsay imong gibati samtang ang uban naghisgot sa imong mga 
talento ug mga kahanas?

 Basaha: Ang tanang mga kahanas ug abilidad nga ania nato kabahin sa 
balay tipiganan sa Ginoo [Lord’s storehouse].

 Hisguti: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo. Mahimo bang magtinaba-
ngay ang atong grupo ug “magtinguha sa kaayohan” sa ubang 
mga sakop sa grupo?

 Praktisa: Atong himoon ang atong unang buhatunon isip usa ka grupo. 
Maggahin ta og lima ka minuto ug modesisyon unsay itawag 
nato sa atong grupo.
Isulat ang pangalan sa grupo sa ubos.

 

MAGKAT-ON

“Ug kining tanan 
alang sa kaayohan sa 
simbahan sa buhi nga 
Dios, aron ang matag 
tawo unta mouswag 
diha sa iyang kahibalo, 
nga ang matag tawo 
unta makaangkon og 
talagsaon nga mga 
kahibalo, oo, gani 
sa gatusan ka pilo, 
nga ibutang ngadto 
sa balay tipiganan sa 
Ginoo . . . matag tawo 
nagtinguha sa kaayo-
han sa iyang silingan, 
ug nagbuhat sa tanan 
nga mga butang uban 
sa bug-os nga tinguha 
ngadto sa himaya sa 
Dios.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 82:18–19

1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?
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UNSAY ATONG BUHATON NIINI NGA GRUPO?
 Basaha: Magtinabangay kita isip usa ka grupo sa pagtabang sa usag usa 

nga makasugod ug makapalambo sa atong mga negosyo. Kita 
usab dunay mas dako nga tumong—nga mahimong self-reliant 
aron kita mas makaserbisyo sa uban. Kon kita makaatiman sa 
atong kaugalingon, kita mas makatabang sa uban.

 Tan-awa: Tan-awa ang istorya sa kalampusan nga “Samuel: Computer 
Repair.” (Kon kamo walay access sa video, padayon lang sa pag-
basa sa ubos.)

 Praktisa: Sa mosunod nga sobra sa 12 ka semana inyong tubagon ang mosu-
nod nga mga pangutana sa negosyo. Magdungan, basaha ang mga 
pangutana sa negosyo nga tubagon niining grupo sa self-reliance.

WEEK UNSAON SA PAGSUGOD 
SA AKONG NEGOSYO WEEK UNSAON SA PAGPALAMBO 

SA AKONG NEGOSYO

1 Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo 
sa akong negosyo? 7 Unsaon nako pagpalambo sa akong  

negosyo?

2 Unsay gustong paliton sa mga tawo? 8 Pilay akong makaya nga ipuhunan para 
mapalambo ang akong negosyo?

3 Unsaon nako pagpalit ang akong  
produkto ug pagpresyo niini? 9 Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan 

ba ko aron molambo ang akong negosyo?

4 Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong 
negosyo nakaginansya ba? 10 Unsaon nako pagdani og dugang nga mga 

kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?

5 Unsaon nako paglain sa akong kwarta sa 
negosyo ug sa pamilya? 11 Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?

6 Sa unsang paagi naglambo ang akong 
negosyo? 12 Unsaon nako nga padayong molambo ang 

akong negosyo?

 Basaha: Kada semana, maghimo kita og mga commitment, molihok, 
motambong sa atong mga miting sa saktong oras, ug moreport 
ngadto sa grupo. Kon kita magtambayayong uban sa grupo, mag-
malampuson kita! Ania ang pangutana ug buhatunon alang niini 
nga semana.

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Asa nako i-focus ang akong mga 
paningkamot sa pagsugod ug pagpalambo sa akong negosyo?
BUHATUNON SA SEMANA—Gamita ang Business Success 
Map kada adlaw aron makat-on asa i-focus ang akong mga 
paningkamot sa pagsugod ug pagpalambo sa akong negosyo.

Ang nahibilin niini nga miting makatabang nato sa pagtubag 
niini nga pangutana ug molihok niini.

1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?
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UNSAON NAKO PAGDUMALA SA AKONG KWARTA SA 
MAALAMONG PAAGI?
 Basaha: Ang pagka-self-reliant naglakip sa paggasto nga minos kay sa 

atong kinitaan ug adunay kwarta nga tinigum. Ang tinigum 
makatabang nato sa wala damha nga mga galastuhan o pagta-
bang nato sa pagsangkap sa atong kaugalingon ug sa atong mga 
pamilya kon ang atong kinitaan mas gamay kay sa atong gipaa-
but. Isip kabahin niini nga grupo, kita mo-commit nga magtigum 
kada semana, bisan usa o duha ka sensilyo.

 Hisguti: Sa ubang mga dapit, maayo nga ideya ang pagtigum og kwarta 
sa bangko. Sa ubang mga dapit, dili maayong ideya, sama kon 
ang usa ka nasud dunay taas nga inflation o kon ang mga bangko 
nagkalisud. Maayo ba ang kondisyon sa inyong dapit aron magti-
gum sa bangko? Unsa nga mga bangko ang nagtanyag og maa-
yong rate alang sa pagtigum?

 Basaha: Laing bahin sa pagka-self-reliant ang pagkagawasnon sa perso-
nal nga utang. Ang personal nga loan gamiton sa paggasto og 
dugang kay sa atong kapasidad sa pagbayad. Ang mga propeta 
mitambag nato nga likayan ang personal nga pagpangutang, ug 
kon kita mas mahimong self-reliant makunhuran ug mawala 
ang personal nga utang. Hinoon, ang pagpangutang tungod sa 
negosyo tingali maayo sa pipila ka bahin. Isip kabahin niini nga 
grupo, kita makat-on unsaon sa pagkahibalo kon ang loan maka-
tabang ba nato sa pagpalambo sa atong negosyo.
Mga medikal nga emerhensya sa kasagaran maoy makaingon sa 
dakong pinansyal nga galastuhan. Mga programa sa healthcare sa 
insurance ug sa gobyerno sa kasagaran makatabang sa pagpanali-
pod batok niini nga mga galastuhan. Ang pag-apil sa insurance o 
sa programa sa healthcare sa gobyerno importante nga bahin sa 
atong dalan padulong sa pagka self-reliant.

 Hisguti: Ang ubang matang sa insurance (sama sa health insurance ug 
life insurance) mas sayon ug mas makatabang kay sa ubang mga 
matang sa insurance. Ang ubang mga insurance provider maayo 
ug ang uban dili. Unsa ang labing maayong opsyon sa insurance 
sa inyong dapit?

1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?
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UNSAON NAKO NGA MAHIMONG MALAMPUSONG 
TAG-IYA OG NEGOSYO?
 Praktisa: Ang Business Success Map naglista sa mga butang nga gibuhat sa 

malampusong mga tag-iya og negosyo. Pagkuha og partner. Pakli 
ngadto sa Business Success Map sa katapusang pahina niini nga 
workbook.
Pagpuli-puli og basa kon giunsa sa mga tag-
iya og negosyo pagpangita og mga tubag sa 
pangutana nga “Unsay gusto nga paliton sa 
mga tawo?”

 Hisguti: Sa unsa nga paagi nga ang Business Success 
Map makatabang nimo nga mahimong ma-
lampusong tag-iya sa negosyo?

 Basaha: Niini nga workbook, kon makakita kita niini 
nga simbolo, kita nasayud nga kini nga baruga-
nan anaa sa Business Success Map.
Ang Business Success Map dili lang para sa 
atong mga miting. Gamiton nato kini kanu-
nay atol sa semana. Kon kita mag-atubang og 
problema o oportunidad, motan-aw kita sa 
atong Business Success Map aron makahibalo 
unsay gibuhat sa malampusong mga tag-iya 
og negosyo.

UNSAON NAKO PAGPALAMBO SA AKONG NEGOSYO?
 Basaha: Ang malampusong mga tag-iya sa negosyo klarong mohulagway 

sa ilang negosyo. Kini nakatabang nila sa pag-focus unsay ma-
kakwarta ug unsay dili. Nakatabang usab nila kini nga makakuha 
og tabang gikan sa uban, sama sa ubang mga tag-iya sa negosyo 
o gikan sa mga tigpautang. Ang malampusong mga tag-iya sa 
negosyo nagsubay sa pag-uswag sa ilang negosyo.
Niining semanaha, pag-andam og blangko nga notebook alang sa 
imong negosyo. Gamiton nimo kini nga notebook aron sulatan 
sa imong mga hunahuna ug mga ideya alang sa imong negosyo 
ug sa pagtipig og mga rekord sa imong mga transaksyon sa ne-
gosyo. Gamiton nato ang atong notebook sa negosyo sa atong 
mga miting ug atol sa semana.
Niini nga workbook, kon makakita niini nga simbolo, 
nagpahinumdom kini nato sa pagsulat sa atong notebook sa 
negosyo.

MGA KUSTOMER
Unsay gustong paliton  

sa mga tawo?
• Sayri nganong ang mga tawo mopalit sa imong produkto
• Sayri unsay bililhon sa mga kustomer
• Pagkat-on gikan sa mga kustomer kada adlaw

GALASTUHAN
Unsaon nako  
pagkontrolar  

ang akong  
galastuhan?

• Ubos nga galastuhan
• Gamit og daghang mga 

tig-suplay
• Pagdugang lang og fixed 

costs kon kini makapa-
dako sa ginansya

• Gamita ang puhunan sa 
maalamong paagi

• Gamita ang UPAT ka mga 
HUSTO sa pagpangutang 
sa maalamong paagi

PAGBALIGYA
Unsaon nako sa  

pagbaligya?
• Pag-upsell kanunay
• Pag-turn inventory kanunay
• Pangutana, paminaw, sugyot
• Himoang sayon ang pagpalit
• Pagsiguro nga mahalinan

GINANSYA
Unsaon nako pagpadako sa  

akong ginansya?
• Pagtipig og rekord 

kada adlaw
• Sweldohi ang imong 

kaugalingon
• Tinguhaa ang kada 

adlaw nga ginansya

• Palit og barato, iba-
ligya nga mas mahal

• Ayaw kawati ang 
imong negosyo

• Gamit og mga pro-
ductive asset

KALAMPUSAN SA NEGOSYO
Unsaon nako sa pagpadagan ang  

akong negosyo?
• Laina ang mga rekord sa 

negosyo ug sa personal
• Pagtipig og rekord kada 

adlaw
• Bayri og una ang ikapulo
• Pagtigum kada semana
• Pagpalambo og butang 

kada adlaw

• Padayon sa pagkat-on
• Sunda ang Foundation 

nga mga baruganan
• Paghimo og makadasig, 

masukod nga mga tumong.
• Pagsugod og gamay, 

paghunahuna og dako
• Ayaw gayud paghunong!

BUSINESS SUCCESS MAP
Mga Baruganan alang sa Kalampusan sa Negosyo

1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?
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UNSAON NAKO PAG-OBSERBAR ANG USA KA NEGOSYO 
UG PAGHUNAHUNA MAHITUNGOD SA KALAMPUSAN SA 
NEGOSYO?
 Basaha: Isip kabahin sa buhatunon nga commitment niining semanaha, 

magkat-on kita sa paggamit sa Business Success Map sa pag-ob-
serbar og negosyo ug tan-awon kon kini nagsunod ba sa mga 
baruganan sa kalampusan.

 Praktisa: Paghimo og grupo nga tulo ka tawo kada usa. Balhina ang inyong 
lingkuranan ug pag-atubangay. Gamit ang Business Success Map, 
sunda kining mga instruksyon:
 1. Pag-ila og lokal nga negosyo nga nahibaloan ninyong tanan. 

Dayon usa ka tawo mangutana sa pangutana gikan sa map. 
Sama pananglit, “Sa tindahan sa furniture, ang tag-iya ba naka-
hibalo unsay gustong paliton sa mga tawo?” O, “Nakahibalo ba 
siya unsaon sa pagbaligya?”

 2. Ang uban mogahin og usa o duha ka minuto sa pagtubag sa 
pangutana base sa ilang kahibalo sa negosyo ug sa mga baruga-
nan gikan sa map. Sama pananglit, “Oo, ang tag-iya nakahibalo 
unsay dunay bili sa mga tawo.” O, “Wala, ang tag-iya dili kaayo 
kahibalo unsaon sa pagsiguro nga mahalinan.”

 3. Balika kini ka tulo hangtud ka upat ka higayon.
 4. Karon, hisguti ang imong kaugalingong negosyo. Gibuhat ba 

nimo ang mga butang nga gibuhat sa malampusong mga tag-
iya og negosyo?

 Praktisa: Uban sa usa ka partner, pakli ngadto sa mga pahina 13–14. Ba-
saha ug hisguti unsaon nimo sa pag-obserbar ang mga negosyo 
niining semanaha.

NGANO NGA ANG GINOO BUOT NGA KITA MAHIMONG 
SELF-RELIANT?
 Hisguti: Ngano nga ang Ginoo buot nga kita mahimong self-reliant?

 Basaha: Basaha ang kinutlo nga naa sa tuo.

 Hisguti: Sa unsa nga paagi nga ang atong mga paningkamot sa pagsugod 
o pagpalambo sa usa ka negosyo nagpakita og “balaan nga katu-
yoan,” sama sa gisulti ni Elder Christofferson?

 Basaha: Ang Ginoo dunay gahum sa pagtabang nato nga mahimong self-
reliant. Miingon Siya, “Tan-awa, Ako mao ang Dios; ug Ako mao 
ang usa ka Dios sa mga milagro” (2 Nephi 27:23). Samtang atong 
ihalad, o ipahinungod, ang atong mga paningkamot sa atong 
mga negosyo ngadto sa balaan nga katuyoan nga mahimong self-
reliant, ang Ginoo mogiya nato pinaagi sa inspirasyon. Samtang 
atong ipakita ang atong hugot nga pagtuo pinaagi sa pagpami-
naw ug pagsunod sa mga pag-aghat, ang Ginoo mohimo sa Iyang 
mga milagro ug mohimo og daghan tungod sa atong mga pa-
ningkamot kay sa atong mabuhat sa atong kaugalingon.

“Ang pagpahinungod 
mao ang paggahin o 
paghalad og usa ka 
butang nga ingon ka 
sagrado, gihalad alang 
sa balaanong mga 
katuyoan.”
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 
“Mga Hulagway sa 
Gipahinungod nga 
Kinabuhi,” Ensign o 
Liahona, Nob. 2010, 16

1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?
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UNSAY AKONG BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga  

Mamalandong

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Hilum nga pamalandonga unsay imong nakat-unan. 
Isulat ang bisan unsa nimong mga impresyon sa ubos o sa 
imong notebook sa negosyo.

  

  

  

  

  

 

 Praktisa: Unsay imong mabuhat aron sa pagsugod o pagpalambo sa imong 
negosyo karong semanaha?
Himoa kini nga ideya isip inyong “sinemana nga tumong sa 
negosyo.” Kini usa ka commitment nga imong gibuhat.
Idugang ang imong sinemana nga tumong sa negosyo ngadto sa 
imong mga commitment nga naa sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Naa bay usa nga gustong mopakigbahin sa iyang sinemana nga 
tumong sa negosyo o ubang mga hunahuna?

MAMALANDONG

Oo, ug ngano nga 
kamo nakalimot nga 
ang Ginoo makahimo 
sa pagbuhat sa tanan 
nga mga butang su-
mala sa iyang kabu-
but-on, alang sa mga 
katawhan, kon kini 
mao nga sila mogamit 
sa hugot nga pagtuo 
diha kaniya?
1 NEPHI 7:12

1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga  

Mo-commit.

 Basaha: Kada semana, mopili ta og “action partner.” Kini usa ka sakop sa 
grupo nga motabang nato sa pagtuman sa atong mga commit-
ment. Ang mga action partner kinahanglang mokontak sa usag 
usa niana nga semana ug moreport sa ilang paglambo ngadto sa 
usag usa. Sa kasagaran, ang mga action partner pareha og gender 
ug dili sakop sa pamilya.

 Praktisa: Pilia ang imong action partner. Desisyuni kon kanus-a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Kusga pagbasa ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga imong tumanon ang 
imong mga commitment! Pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Kompletohon nako ang matag usa sa inadlaw nga mga kalihokan sa 
Business Success Map (tan-awa sa mga pahina 13–14).

Magkuha ko og notebook sa negosyo ug dad-on kini sa atong sunod 
nga miting.

Akong kab-uton ang akong sinemana nga tumong sa negosyo:   
 

Akong gamiton ang baruganan sa My Foundation nga gihisgutan karon ug 
itudlo kini sa akong pamilya.

Akong dugangan ang akong tinigum—bisan usa lang ka sensilyo o duha.

Mo-report ko ngadto sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

MO-COMMIT

1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?
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UNSAON NAKO PAGREPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Tan-awa: “Action and Commitment” (Walay video? Basaha ang pahina 12.)

 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart 
sa pagrekord sa imong kauswagan. Sa mga box sa ubos, isulat ang 
“Oo,” “Wala,” o kapila ka nakatuman sa imong commitment.

Nakakompleto 
sa kada adlaw 

nga mga 
kalihokan sa 

Business 
Success Map 
(Isulat ang # 

sa mga adlaw)

Nagdala og 
notebook 

sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakab-ot 
ang 

sinemana 
nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit 
sa 

baruganan 
sa 

Foundation 
ug gitudlo 

kini sa 
pamilya 

(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Usab, hinumdumi ang pagsubay sa imong personal nga mga 
galastuhan sa likod sa imong My Path to Self-Reliance nga booklet.

 Basaha: Sa atong sunod nga miting sa grupo, ang facilitator modrowing 
sa commitment chart diha sa board (sama sa ibabaw). Moabut ta 
mga 10 minutos sa dili pa magsugod ang miting ug mosulat sa 
atong kauswagan diha sa chart.
Pagpili og tawo nga maoy mo-facilitate sa hilisgutan sa My 
Foundation sunod semana. Hangyoa siya nga basahon ang sulod 
sa atubangang hapin niini nga workbook aron makat-on unsay 
himoon sa mga facilitator. Mo-facilitate siya sa samang paagi nga 
gibuhat sa facilitator karon:
• Dapita ang Espiritu; dapita ang mga sakop sa grupo sa pagti-

nguha sa Espiritu.
• Salig sa mga materyal; ayaw pagdugang; buhata lang unsay 

gisulti niini.
• Bantayi ang oras.
• Butangi og kadasig, paglingaw-lingaw!

 Praktisa: Kinsa ang gustong makaangkon og sertipiko sa business entrep-
reneurship gikan sa LDS Business College sa Salt Lake City, Utah, 
United States of America? Balhin ngadto sa mga pahina 197–198 
ug pagpuli-puli og basa sa mga requirement.

 Basaha: Hangyo og tawo nga mohalad sa panapos nga pag-ampo.

Pahibalo ngadto 
sa Facilitator:
Hinumdumi ang 
paghimo og mga 
kopya sa impormas-
yon sa pagkontak 
sa grupo alang sa 
sunod nga miting.
Hinumdumi usab 
sa pagpa-register 
sa tanang sakop sa 
grupo sa srs. lds. org/ 
report.

“Kon ang pagbuhat 
[performance] suk-
don, ang pagbuhat 
molambo. Kon ang 
pagbuhat sukdon ug 
i-report, mas paspas 
ang paglambo.”
THOMAS S. MONSON, sa 
Conference Report, Okt. 
1970, 107

1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?
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BUHAT UG COMMITMENT
Pagpili og mga tahas [role] ug i-drama ang mosunod.

NARRATOR 1: Nagtuo kita sa pagbuhat 
ug pagtuman og mga commitment. Sa 
atong mga grupo sa self-reliance, ang ta-
nan nga atong buhaton gibase sa paghimo 
og mga commitment ug pagreport.
NARRATOR 2: Pagkahuman sa miting sa 
grupo, atong ribyuhon ang atong mga bu-
hatunon sa semana ug idugang ang atong 
pirma sa pagpakita sa atong commitment. 
Mopili usab kita og action partner alang sa 
semana. Ang action partner mopirma sa 
atong workbook sa pagsaad og suporta. Ug 
matag adlaw atol sa semana, atong konta-
kon ang atong action partner aron i-report 
ang atong mga buhat ug aron makakuha 
og tabang kon gikinahanglan.
NARRATOR 3: Atol sa semana, atong 
markahan ang atong paglambo diha sa 
workbook ug gamiton ang mga himan nga 
gihatag, sama sa mga worksheet o ubang 
mga porma. Ug kon magkinahanglan kita 
og dugang tabang, mahimo natong hang-
yoon ang atong mga pamilya, atong mga 
higala, o ang facilitator.
NARRATOR 4: Sa pagsugod sa atong su-
nod nga miting, mobalik ug moreport kita 
sa atong mga commitment. Kinahanglang 
usa kini ka komportable, kusganon nga 
kasinatian alang sa tanan. Hunahunaa 

kon giunsa nga natabangan kining mga 
tawhana pinaagi sa paghimo og mga com-
mitment ug pagreport.
GROUP MEMBER 1: Sa unang higayon 
nga mireport ko sa akong mga commitment, 
naghunahuna ko, “Lahi ra man ni.” Nga-
nong magpakabana man ang mga sakop 
sa akong grupo kon unsay akong nabuhat? 
Apan nasayran nako nga nagpakabana 
diay sila. Ug nakatabang kana kanako.
GROUP MEMBER 2: Nakaamgo ko nga 
dili nako gustong pakyason ang akong 
grupo. Mao nga nagkugi gyud ko sa pagtu-
man sa akong mga commitment. Dili ko si-
gurado kon molambo ba ko sa laing paagi. 
Ang pagreport matag semana nakatabang 
gayud kanako sa akong mga prayoridad.
GROUP MEMBER 3: Kon maghunahuna 
ko sa akong dalan padulong sa self-re-
liance, mahadlok ko kay ingon og lisud 
kaayo. Apan ang mga miting sa grupo 
mitabang kanako nga mabuak-buak kini 
ngadto sa gagmay nga mga lakang. Ug 
akong gireport ang matag lakang ngadto 
sa akong grupo. Dayon nakahimo ko og 
tinud-anay nga paglambo. Nagtuo ko nga 
kini nga kalampusan resulta sa paghimo 
og bag-ong mga gawi.
Balik ngadto sa pahina 11

Mga Kapanguhaan
1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?
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UNSAON NAKO PAGGAMIT ANG BUSINESS SUCCESS MAP?
Matag adlaw karong semanaha, pag-obserba, paghunahuna, ug pamalandong 
sa mga baruganan sa kalampusan sa negosyo. Pagbisita og mga negosyo sa usa 
ngadto duha ka mga oras matag adlaw aron sa pag-obserba kanila. Dad-a ang 
inyong notebook ug kini nga workbook kon mobisita mo og lokal nga mga ne-
gosyo aron inyong magamit ang mosunod nga mga pangutana ug ang Business 
Success Map (sa katapusang pahina niini nga workbook).

INADLAW NGA MGA KALIHOKAN:
Adlaw 1

Mga Kustomer

Tan-awa unsa, kanus-a, ug pila ang paliton sa mga kustomer. Ribyuha ang mga baruganan sa 
kustomer nga gipakita sa map. Irekord ang inyong mga hunahuna dinhi:

  

  

 

Adlaw 2

Pagbaligya

Giunsa man sa mga negosyo sa pagbaligya ang ilang mga produkto o mga serbisyo? Mahimo ba 
silang molambo? Ribyuha ang mga baruganan sa pagbaligya nga gipakita sa map. Irekord ang 
inyong mga hunahuna dinhi:

  

  

 

Adlaw 3

Galastuhan

Hunahunaa ang mga galastuhan sa mga negosyo. Unsaon nila sa pagpaminos sa galastuhan? Ribyuha 
ang mga baruganan sa galastuhan nga gipakita sa map. Irekord ang inyong mga hunahuna dinhi:

  

  

 

Adlaw 4

Ginansya:

Nagsubay ba ang mga negosyo sa ilang mga kinitaan ug galastuhan? Kon imo kining negosyo, 
unsaon nimo pagsubay ang imong kwarta? Ribyuha ang mga baruganan sa ginansya nga gipakita 
sa map. Irekord ang imong mga hunahuna dinhi:

  

  

 

1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?
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Sa mosunod nga duha ka adlaw, pamalandong ug pag-ampo alang sa kasiguroan 
nga ang Ginoo mopanalangin sa imong mga paningkamot nga moserbisyo og 
balaan nga katuyoan sa imong kaugalingong negosyo. Irekord ang imong mga 
nahunahunaan matag adlaw samtang naghunahuna ka sa matag seksyon sa 
Business Success Map.

INADLAW NGA MGA KALIHOKAN:
Adlaw 5

Mga Kustomer

  

  

 

Pagbaligya

  

  

 

Adlaw 6

Ginansya

  

  

 

Galastuhan

  

  

 

Balik ngadto sa pahina 8

1: Unsaon nako sa pagsugod o pagpalambo sa akong negosyo?



2
Unsay gustong paliton 

sa mga tawo?
Starting and Growing 

My Business
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ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang tanang sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo 
og 10 minutos sa pag-abut aron mo-report kabahin sa ilang mga 
commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting. Walay mga libro o mga video? 
Makuha ninyo kini gikan sa srs. lds. org.

30 minutos sa dili pa ang miting:
• Ipahimutang ang mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug-ol 

ang tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board uban sa mga 

ngalan sa mga tawo sa inyong grupo (tan-awa ang example sa ubos).

Ngalan sa 
sakop sa 

grupo

Mikompleto sa 
kada adlaw nga 
mga kalihokan 
sa Business 

Success Map 
(Isulat ang # sa 

mga adlaw)

Nagdala og 
notebook sa 

negosyo 
 (Oo/Wala)

Nakab-ot ang 
sinemana nga 

tumong sa 
negosyo  

(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation ug 
gitudlo kini sa 

pamilya  
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner  

(Oo/Wala)

Gloria 6 O O O O O

10 minutos sa dili pa ang miting:
• Abi-abiha sa mainitong paagi ang mga tawo sa ilang pag-abut.
• Sa pag-abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa 

commitment chart diha sa board. Usab, pahinumdumi sila sa pagpa-
kli ngadto sa pahina 197 ug i-update ang ilang pag-uswag padulong 
sa certification.

• Pag-assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Ipakigbahin ang mga kopya sa impormasyon sa pagkontak sa sakop 

sa grupo (gikan sa katapusang miting).
• Hangyoa ang mga tawo sa pagpalong sa ilang mga cellphone ug 

ubang mga device.
• Sugdi og pangbukas nga pag-ampo (ug himno, kon gusto).
• Hinaya paghangyo ang mga naulahi sa pag-abut sa pagpalong sa 

ilang mga cellphone ug sa pagkompleto sa commitment chart sam-
tang ang grupo nagpadayon sa panaghisgot.

• I-set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 2 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug padayon og basa ngadto sa sunod nga pahina.

BAG-O! 

BAG-O! 

BAG-O! 

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I-set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Hisguti: Basaha ang kinutlo nga naa sa tuo. Sa unsang paagi nga magamit 
kini sa atong grupo?

 Basaha: Atong i-report ang atong mga commitment. Kadtong nakatuman 
sa ilang tanang mga commitment, palihug barug. (Pakpaki kad-
tong nakatuman sa ilang tanang mga commitment.)
Karon, ang tanan mamarug. Atong paningkamutan sa pagtuman 
ang tanan natong mga commitment. Mao kana ang usa sa impor-
tante nga mga gawi sa mga tawo nga self-reliant.
Samtang nagbarug pa kita, atong isulti og dungan ang atong mga 
theme statement. Kini nga mga pamahayag nagpahinumdom 
nato sa katuyoan sa atong grupo.

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magtinaba-
ngay kita aron mahimong self-reliant.

 Basaha: Manglingkod kita.
Gidala ba sa tanan ang ilang notebook sa negosyo? Kadtong wala 
makadala, palihug pangayo og papel sa uban nga magamit karon. 
Human niini nga miting, palihug pag-andam og notebook alang 
sa nahibilin natong mga miting.
Kon kita makakita niini nga simbolo, 
nagpahinumdom kini nato nga ang mga butang nga atong 
gihisgutan importante nga isulat diha sa atong mga notebook sa 
negosyo. Dili kinahanglan nga atong isulat dayon karon, apan 
sa miting o atol sa semana, kinahanglang atong isulat ang mga 
butang nga makatabang nato nga makasugod ug makapalambo 
sa atong mga negosyo.

 Hisguti: Magtinambagay kita ug magtinabangay sa usag usa sa atong mga 
negosyo. Kini ang pinakaimportante nga hisgutan niini nga miting!
Unsay imong nakat-unan samtang imong gikompleto ang inad-
law nga mga kalihokan sa Business Success Map? Sa unsang paagi 
nga makatabang kini sa imong negosyo?
Unsa ang imong nakat-unan pinaagi sa paghimo sa imong sine-
mana nga tumong sa negosyo?

Sa imong notebook 
sa negosyo, isulat 
unsay imong na-
kat-unan pinaagi sa 
pagtuman sa imong 
mga commitment.

MO-REPORT

“Kon ang pagbuhat 
[performance] suk-
don, ang pagbuhat 
molambo. Kon ang 
pagbuhat sukdon ug 
i-report, mas paspas 
ang paglambo.”
THOMAS S. MONSON, sa 
Conference Report, Okt. 
1970, 107

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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MAGKAT-ON

MGA KUSTOMER
Unsay gustong paliton  

sa mga tawo?
• Sayri nganong ang mga tawo mopalit sa imong produkto
• Sayri unsay bililhon sa mga kustomer
• Pagkat-on gikan sa mga kustomer kada adlaw

GALASTUHAN
Unsaon nako  
pagkontrolar  

ang akong  
galastuhan?

• Ubos nga galastuhan
• Gamit og daghang mga 

tig-suplay
• Pagdugang lang og fixed 

costs kon kini makapa-
dako sa ginansya

• Gamita ang puhunan sa 
maalamong paagi

• Gamita ang UPAT ka mga 
HUSTO sa pagpangutang 
sa maalamong paagi

PAGBALIGYA
Unsaon nako sa  

pagbaligya?
• Pag-upsell kanunay
• Pag-turn inventory kanunay
• Pangutana, paminaw, sugyot
• Himoang sayon ang pagpalit
• Pagsiguro nga mahalinan

GINANSYA
Unsaon nako pagpadako sa  

akong ginansya?
• Pagtipig og rekord 

kada adlaw
• Sweldohi ang imong 

kaugalingon
• Tinguhaa ang kada 

adlaw nga ginansya

• Palit og barato, iba-
ligya nga mas mahal

• Ayaw kawati ang 
imong negosyo

• Gamit og mga pro-
ductive asset

KALAMPUSAN SA NEGOSYO
Unsaon nako sa pagpadagan ang  

akong negosyo?
• Laina ang mga rekord sa 

negosyo ug sa personal
• Pagtipig og rekord kada 

adlaw
• Bayri og una ang ikapulo
• Pagtigum kada semana
• Pagpalambo og butang 

kada adlaw

• Padayon sa pagkat-on
• Sunda ang Foundation 

nga mga baruganan
• Paghimo og makadasig, 

masukod nga mga tumong.
• Pagsugod og gamay, 

paghunahuna og dako
• Ayaw gayud paghunong!

BUSINESS SUCCESS MAP
Mga Baruganan alang sa Kalampusan sa Negosyo

UNSAY GUSTONG PALITON SA MGA TAWO?
 Oras: I-set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat-on.

 Basaha: Unsaon nato sa pagpili og mga negosyo nga mahimong mag-
malampuson? Kon kita duna nay negosyo, unsaon nato pagka-
hibalo nga mao kini ang husto?
Kini nga leksyon mag-focus sa seksyon nga Mga Kustomer sa 
Business Success Map.

 Tan-awa: “Business on a Stick” (Walay video? Basaha ang pahina 26.)

 Hisguti: Unsa ang imong nakat-unan gikan niini nga video?

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsay gustong paliton sa mga 
tawo?
MGA BUHATUNON SA SEMANA—Makig-istorya ko sa mga 
tag-iya og negosyo ug sa mga kostumer ug mopili og produkto 
o serbisyo nga mosulbad sa mga problema sa mga kustomer.

Sa panahon niini nga miting, magkat-on ug magpraktis ka sa 
mga kahanas nga makatabang nimo sa pagtubag niini nga pa-
ngutana ug mopahigayon niini nga mga buhatunon. Kini nga 
video makatabang nimo sa pagsugod pinaagi sa pagpangutana sa 
husto nga mga pangutana.

 Tan-awa: “Selecting the Right Business” (Walay video? Basaha ang pahina 28.)

 Basaha: Basahon nato kini nga diagram ug praktison ang sunod nga pa-
hina.

PAGPILI SA HUSTO NGA NEGOSYO

1  Unsay gustong paliton sa mga tawo?
MGA KUSTOMER, MGA PRODUKTO

2  Nga akong 
masangkap?

MGA KAHANAS, MGA 
INTERES, KASINATIAN

3  Nga motu-
got og “sayon 

nga pagsulod”?
KOMPETISYON, MGA 
TIG-SUPLAY, KAPITAL

4  Nga mopadako sa akong kinitaan?
IGO NGA KITA/GINANSYA

MAAYO NGA NEGOSYO 
ALANG KANAKO!

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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UNSAON NAKO SA PAGPILI SA HUSTO NGA NEGOSYO?
 Praktisa: Unsa nga matang sa negosyo ang inyong nahunahunaan: pag-

kaon, hospitality, health care, maintenance, konstruksyon, ma-
nufacturing, mga serbisyo, o uban pa?
Gamita ang upat ka mga pangutana diha sa diagram sa miaging 
pahina sa pagtabang kaninyo nga mapagamyan ang inyong mga 
opsyon. Tan-awa ang mga example nga naa sa tuo. Pagsulat 
og usa o duha ka matang sa mga negosyo nga nakapainteresado 
kaninyo:

 
Uban sa tawo nga naa sa imong tupad, ipangutana ang mosunod 
nga mga pangutana sa pihong paagi. Isulat ang imong mga tubag.
 1. Sa imong kaugalingong negosyo, o sa kategoriya sa 

negosyo nga nakapainteresado nimo, unsa nga pihong mga 
panginahanglan sa kustomer nga imong nakita? Unsay 
gustong paliton sa mga kustomer?

  

 

 2. Unsa nga mga panginahanglan ang matubag sa imong 
negosyo? Unsa nga butang nga maayo ka, o unsa ang 
makapainteresado nimong buhaton?”

  

 

 3. Unsa nga pihong negosyo nga sayon nimong masugdan, o 
unsaon nimo sa pagpalambo o pag-usab sa imong kasamtangang 
negosyo nga mas makaginansya? Hunahunaa ang kompetisyon, 
mga tig-suplay, ug ang kwarta nga gikinahanglan.

  

 

 4. Sa unsang paagiha nga ang imong negosyo makapadako sa 
imong kinitaan ug mahimong mas self-reliant? Asa man ka 
makaginansya?

  

 

Karon, ilista ang pipila ka pihong mga negosyo nga gusto ni-
mong mahibaloan:

  

 

Example:
Pagkaon, Pamaligya

Dessert o snack
Barato nga pagkaon 
sa hapon, gabii

Ganahan ko nga 
moandam og 
pagkaon
Maayo ko sa 
pagbaligya

Yano nga produkto
Gamay nga galastu-
han sa pagsugod
Minos og kompetisyon

Daghan kaayo nga 
mga kustomer

Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo naghunahuna 
og dako pero nagsu-
god og gamay.

Mabalhin-balhin nga 
pagkaon?
Ice cream? Prutas?
Butang nga 
makalingaw?

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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UNSAON MAN NAKO SA PAGKAT-ON GIKAN SA MGA 
TAG-IYA SA NEGOSYO?
 Basaha: Karon nga kita duna nay pipila ka mga ideya bahin sa atong kau-

galingong mga negosyo, maghimo kita og market research aron sa 
pagtesting sa atong mga ideya ug makakat-on pa og dugang. Mag-
bantay kita sa mga tawo, makig-istorya sa mga kustomer, makig-
istorya sa mga kakompetensya, ug mosulay sa mga produkto. Ug 
makakita kita sa tinuod nga mga panginahanglan ug mga tubag.

 Tan-awa: “Talking to Business Owners” (Walay video? Padayon sa pagbasa.)

 Praktisa: Uban sa tawo nga naa sa imong tupad, praktisa ang mga pangu-
tana nga imong ipangutana sa mga tag-iya og negosyo niining 
semanaha. Ipasabut sa usag usa ang inyong kaugalingong negosyo 
o matang sa negosyo nga gusto ninyong sugdan. Pagpuli-puli sa 
pagpaila sa inyong kaugalingon ug sa pagpangutana sa mga pangu-
tana sa ubos. Hatagi og feedback ang usag usa ug sulayi pag-usab.

PASIUNA: Hello, ako si ____ (pangalan). Ug ikaw? Apil ko sa usa ka klase bahin sa negosyo ug naningkamot mi nga ma-
kat-on unsaon nga magmalampuson ang mga negosyo. Pwede ba kong makapangutana?

MGA PANGINAHANGLAN SA KUSTOMER, PRODUKTO
• Unsa man ang kasagarang paliton sa imong mga kustomer?
• Ngano sa imong pagtuo nga ang mga kustomer mopalit man sa unsay imong gibaligya?
• Kinsa ang imong mga kakompetensya? Unsa may nakapahimo sa imong negosyo nga mas maayo kay sa ilaha?

MGA TIG-SUPLAY, GINANSYA
• Asa man nimo kuhaa ang imong produkto? Duna bay laing mga tig-suplay?
• Sa imong hunahuna makakita ka ba og mas ubos nga presyo kon mopalit ka og daghan sa usa ka higayon?
• Unsa man ang imong presyo? Giunsa nimo pagdesisyon niini nga presyo? Makaginansya ka ba?
• Unsay mahitabo kon imong patas-an o paminusan ang imong presyo?

PAGBALIGYA
• Mga pila kaha ang mabaligya nimo kada adlaw?
• Unsaon man nimo pagpangita og bag-ong mga kustomer?
• Unsa kaimportante ang imong lokasyon?
• Unsa ang pipila ka mga yawe sa imong kalampusan? Kinadak-ang mga problema?

 Hisguti: Sa higayon nga ang tanan makapraktis na og bisan kausa, hisguti 
uban sa grupo: Kon mogawas mo ug makig-istorya sa mga tag-iya 
og negosyo, unsa man ang inyong ipangutana? Isulat ang imong 
nakat-unan dinhi:

  

  

 

 Basaha: Kada adlaw niining semanaha, samtang makig-istorya ka sa mga 
tag-iya sa negosyo, isulat kon unsay imong nakat-unan diha sa 
imong notebook sa negosyo.

 Tan-awa: Tan-awa kon giunsa nila ni Joseph ug John pagsugod og bag-ong 
negosyo. Tan-awa ang “Joseph and John: Medical Products.” (Wa-
lay video? Balhin ngadto sa sunod nga pahina.)

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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UNSAON NAKO SA PAGKAT-ON GIKAN SA MGA KUSTOMER?
 Basaha: Ang malampusong mga tag-iya og negosyo nagkat-on gikan sa 

ilang mga kustomer kada adlaw. Makakat-on kita og daghan 
pinaagi sa pag-obserbar sa atong mga kustomer ug pinaagi sa 
pagpakig-istorya kanila. Makahimo o makaguba sila sa atong 
negosyo. Maminaw ug magkat-on kita!

 Tan-awa: “Talking to Customers” (Walay video? Padayon sa pagbasa.)

 Praktisa: Uban sa laing sakop sa grupo, praktisa ang mga pangutana nga 
imong ipangutana sa mga kustomer niining semanaha. Hunahu-
naa nga ang laing tawo mao ang imong kustomer. Hisguti ang 
pipila ka mga pangutana sa ubos ingon nga kini dunay kalabutan 
sa imong negosyo o ideya sa negosyo. Pagsulat! Dayon pagpuli-
puli og mga tahas [role]. Hatagi ang matag usa og makatabang 
nga feedback ug praktisa ang bisan unsa nga mga kahuyang.

PASIUNA: Hello, ako si ____ (pangalan). Ug ikaw? Apil ko sa usa ka klase bahin sa negosyo ug nagkat-on mi bahin sa mga 
kustomer. Pwede ba kong makapangutana?

MGA PANGINAHANGLAN SA KUSTOMER, PRODUKTO
• Unsay imong gipalit gikan niini nga negosyo?
• Kon ikaw makahimo, unsay imong usbon bahin niini nga produkto? Bahin sa negosyo?
• Nakapalit ka ba niini nga produkto sa laing mga dapit? Mas maayo ba kadto o mas bati? Ngano man?

PAGBALIGYA, GINANSYA
• Unsay imong nagustuhan sa pagpalit niini nga produkto dinhi?
• Unsa may makapaaghat nimo sa pagpalit og dugang?
• Ang presyo sakto ra ba? Mopalit ka ba og dugang sa mas ubos nga presyo?
• Mopalit ba gihapon ka og ingon ka daghan kon ilang patas-an ang presyo?
• Importante ba ang lokasyon?

MGA OBSERBASYON (Ayaw ipangutana ang mosunod nga mga pangutana; bantayi ang mga kustomer 
aron mahibalo sa mga tubag.)
• Kasagaran ba nila mga babaye o mga lalaki o sagul?
• Mas batan-on ba sila o mas tigulang?
• Kon tan-awon sila duna bay daghang kwarta o gamay ra?
• Unsang orasa sa adlaw sila mopalit?
• Pila man ang ilang paliton?

 Basaha: Kada adlaw niining semanaha, samtang makig-istorya ka sa mga 
kustomer, isulat kon unsay imong nakat-unan diha sa imong 
notebook sa negosyo.

 Hisguti: Unsa ang imong ipangutana sa mga kustomer karong semanaha? 
Isulat ang imong mga hunahuna dinhi o sa imong notebook sa 
negosyo.

  

 

Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo nagkat-on 
gikan sa ilang mga 
kustomer kada adlaw.

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?



22

UNSAON NAKO PAGGAMIT ANG MARKET RESEARCH?
 Basaha: Sa higayon nga himoon nato ang market research, kinahanglan 

natong i-evaluate kon unsay atong nakat-unan. Atong praktison 
ang proseso sa evaluation.

 Praktisa: Pagpili og laing sakop sa grupo nga imong ikatrabaho. Tan-awa 
og kadali ang mga ginansya, kompetisyon, ug mga tig-suplay sa 
mosunod nga duha ka mga negosyo.

PRUTASAN [FRUIT STAND] EVALUATION
Mga piraso nga nabaligya 
(average kada adlaw) 200 Mga unit / Bulan 5000

Presyo sa pagbaligya 5 kada piraso (average) Halin / Bulan 25000

Galastuhan sa pagpalit 4 kada piraso (average) Mga Galastuhan / 
Bulan (20200)

Kompetisyon 6 ka prutasan GINANSYA 4800

Mga Tig-suplay 2 ka mga tig-suplay, lagyo

SININA SA MGA BATA EVALUATION
Mga item nga nabaligya 
(average kada adlaw) 20 Mga unit / Bulan 500

Presyo sa pagbaligya 100 kada item (average) Halin / Bulan 50000

Galastuhan sa pagpalit 80 kada item (average) Mga Galastuhan / 
Bulan (40000)

Kompetisyon Wala sa duol GINANSYA 10000

Mga Tig-suplay 3 ka mga tig-suplay, dug-ol

 Hisguti: Hain nga negosyo ang imong pilion? Ngano man?
Gikan sa atong nahisgutan karon, unsa pa nga laing mga pangu-
tana ang inyong ipangutana bahin niining mga negosyo o sa 
ilang mga kustomer?

 Basaha: Sa pagpadayon nato karong semanaha, mangandam kita nga 
modesisyon bahin sa atong negosyo! Atol sa semana, atong 
ribyuhon ang tanan natong nakat-unan ug mobalik sa sunod 
nga miting nga duna nay ideya sa negosyo (bag-ong negosyo o 
gipalambo nga negosyo). Kon kita duna nay negosyo, desisyu-
nan nato kon kini ba ang pinakamaayong opsyon alang nato.

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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MAMALANDONG

UNSAY AKONG MABUHAT ARON MOUSWAG?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Hilum nga pamalandonga unsay imong nakat-unan. 
Isulat ang bisan unsa nimong mga impresyon sa ubos o sa imong 
notebook sa negosyo.

  

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang labing makatabang sa imong negosyo karong 
semanaha? Himoa kini nga ideya isip imong sinemana nga tu-
mong sa negosyo
Idugang ang imong sinemana nga tumong sa negosyo ngadto sa 
imong mga commitment nga naa sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Naa bay gustong mopakigbahin sa iyang sinemana nga tumong 
sa negosyo o ubang mga hunahuna?

“Ug kon kini mao nga 
ang mga katawhan 
maghupot sa mga 
sugo sa Dios siya 
moamuma kanila, 
ug molig-on kanila, 
ug mohatag og mga 
paagi diin sila maka-
tuman sa butang diin 
siya misugo kanila.”
1 NEPHI 17:3

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo-commit.

 Praktisa: Pilia ang imong action partner. Desisyuni kon kanus-a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Kusga pagbasa ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga imong tumanon ang 
imong mga commitment! Pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Akong obserbahan ug interbyuhon ang dili mominos sa 10 ka mga tag-
iya og negosyo ug mga kustomer. (Tan-awa ang mga pangutana sa mga 
pahina 29–30.)

Mopili ko og bag-ong negosyo o mohukom unsaon sa pagpalambo sa 
akong negosyo.

Akong kab-uton ang akong sinemana nga tumong sa negosyo.   
 

Akong gamiton ang baruganan sa My Foundation nga gihisgutan karon ug 
itudlo kini sa akong pamilya.

Dugangan nako ang akong tinigum—bisan usa o duha ka sensilyo.

Mo-report ko ngadto sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

MO-COMMIT

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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UNSAON NAKO PAGREPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart 

sa pagrekord sa inyong kauswagan. Sa mga box sa ubos, isulat ang 
“Oo,” “Wala,” o kapila ka nakatuman sa imong commitment.

Naka-obserbar 
ug 

naka-interbyu 
og dili 

mominos 10 
ka mga tag-iya 

og negosyo 
ug mga 

kustomer (#)

Nakapili og 
bag-ong 

negosyo o 
paagi unsaon 

sa pagpalambo 
sa akong 
negosyo 

(Oo/Wala)

Nakakab-ot 
sa sinemana 
nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto sa 

action partner 
(Oo/Wala)

 Basaha: Usab, hinumdumi ang pagsubay sa imong personal nga mga 
galastuhan sa luyo sa imong My Path to Self-Reliance nga booklet.

 Basaha: Sa atong sunod nga miting sa grupo, ang facilitator modrowing 
sa commitment chart diha sa board (sama sa ibabaw). Moabut ta 
mga 10 minutos sa dili pa magsugod ang miting ug mosulat sa 
atong kauswagan diha sa tsart.
Pagpili og usa ka tawo nga mo-facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sunod semana. Pahinumdumi siya sa pagsunod sa mater-
yal ug sa dili pagdala og dugang nga materyal. (Dili makahibalo 
unsaon sa pag-facilitate sa hilisgutan sa My Foundation? Basaha 
ang pahina 11 ug ang sulod sa atubangang hapin.)
Paghangyo og usa ka tawo nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
imong mga ideya, 
feedback, mga 
sugyot, ug mga 
kasinatian ngadto 
sa to srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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BUSINESS ON A STICK
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

SETTING: Tulo ka tawo nga nawad-an 
og paglaum naglingkod sa lingkuranan sa 
dihang ang ikaupat nga tawo miduol aron 
molingkod.
NARRATOR: Nan unsa man ang malam-
puson nga negosyo? Kabahin kini sa pag-
tabang sa mga tawo sa pagsulbad sa ilang 
mga problema. Kabahin kini sa pagsabut 
sa mga kustomer. Kon dunay nanginahang-
lan ug kamo mitabang sa pagsulbad niini, 
MOBAYAD sila ninyo. Ug kana maayo! 
Apan unsaon ninyo sa pagkahibalo unsay 
gikinahanglan sa mga kustomer?
IKAUPAT NGA TAWO: Hello. Hey, mo-
sulay ko pagsugod og negosyo. Aduna ba 
kaninyo ang nakanegosyo?
UBANG MGA TAWO: “Oo.” “Oo.” “Oo.”
IKAUPAT NGA TAWO: Oh, nindot kana. 
Unsa man kini?
UNANG TAWO: Well, kini, ganahan kog 
mga kwaknit, mao nga nagbaligya ko og 
mga kwaknit nga naa sa tukog. Mora ba 
og pet, kabalo ka. Giganahan ko niini. 
Pakan-on kini og mga langaw.
IKAUPAT NGA TAWO: Mao ba?
UNANG TAWO: Oo.
IKAUPAT NGA TAWO: Kumusta man?
UNANG TAWO: Well, dili maayo. Ang 
mga tawo ingon og wala makauyon. Ug 
mamaak kini usahay.
IKAUPAT NGA TAWO: Okey, ikaw ku-
musta man?

IKADUHANG TAWO: Oo, maayo kaayo 
ko mangluto.
IKAUPAT NGA TAWO: Mangluto?
IKADUHANG TAWO: Oo. Mao nga du-
nay koy resipe nga butter sa stick.
IKAUPAT NGA TAWO: Sa stick?
IKADUHANG TAWO: Oo. Giputos sa 
bugnaw nga tortilla. Maayo kaayo ko niini.
IKAUPAT NGA TAWO: Kumusta man?
IKADUHANG TAWO: Nakabaligya ko og 
duha . . . sa tinuod, usa.
IKAUPAT NGA TAWO: Ug ikaw?
IKATULONG TAWO: Oo, giobserbahan 
nako ang mga tawo sa dalan sa lain-laing 
oras sa adlaw. Ug nangutana ko nila. Ug 
gibantayan nako sila unsay ilang paliton 
ug kanus-a ug pila. Ug nakigsulti ko sa 
mga tawo nga namaligya mahitungod 
unsay maayo ug dili maayo. Nainteresado 
ko sa negosyo sa pagkaon, tungod kay 
sayon ra kini, ug ganahan ko og pagkaon 
ug ganahan ko sa mga tawo.
IKAUPAT NGA TAWO: Mao ba? Gibuhat 
na nimo ang tanan?
IKATULONG TAWO: Oo, sulod sa dag-
hang mga adlaw. Makapainteresado kaayo.
IKAUPAT NGA TAWO: Sa akong pagtuo 
makaikag gyud! Unsay imong nahibaloan?

Gipadayon sa sunod nga pahina

Mga Kapanguhaan
2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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IKATULONG TAWO: Well, nasurprisa 
ko. Nahibaloan nako nga sa hapon ug sa 
gabii, ang mga tawo gusto og tam-is ug sa-
yon ug dili kaayo mahal ug makalingaw—
butang nga makadasig nila o ikapaambit 
sa usa ka higala o sa ilang pamilya. 
Maong misulay ko og pipila ka butang ug 
nakigsulti ko sa dugang nga mga tawo.
IKAUPAT NGA TAWO: Ug imong nakap-
lagan ang tubag?
IKATULONG TAWO: Oo. Akong nakap-
lagan nga kon imong tuhugon ang saging 
ug butangan og gamay nga chocolate, ang 
sakto nga matang, ug dayon dungagan 
niini og mga sprinkle, ang mga tawo ga-
nahan niini—ilabi na kon naa sa saktong 
lugar sa saktong oras.
IKAUPAT NGA TAWO: Mao ba?
IKATULONG TAWO: Oo, ang akong hi-
gala ug ako nakabaligya og 400 sa unang 
duha ka adlaw ug nakakwarta og dako. 
Nakatagbaw kini sa panginahanglan: 
simple ra ug dakog ginansya.

IKAUPAT NGA TAWO: Wow? Unsay 
sunod?
IKATULONG TAWO: Mohunong na ko.
IKAUPAT NGA TAWO: Mohunong?
IKATULONG TAWO: Oo, dakog traba-
huon sa init nga mga adlaw.
IKAUPAT NGA TAWO: Hmmm. Ok ra ba 
nimo kon akong sundon ang imong ideya?
IKATULONG TAWO: Oo. Imo na na. Sige 
imo na.
NARRATOR: Tan-awa. Pangutana.

Ilha ang mga kustomer.
Pagkugi og maayo, pangita og 
kwarta.
Tagamtama ang mga saging!

Balik sa pahina 18

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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PAGPILI SA SAKTO NGA NEGOSYO
Pagpuli-puli og basa sa mosunod nga mga paragraph.

Unsaon ninyo pagpili sa saktong negosyo 
alang ninyo? O kon kamo duna nay ne-
gosyo, unsaon ninyo pagkahibalo nga kini 
ang sakto? Ania ang upat ka importanting 
mga pangutana nga makatabang ninyo sa 
paghimo og labing maayong desisyon.

(1) Unsay gustong paliton sa mga tawo 
. . . (2) nga akong mahatag, (3) nga usa 
ka negosyo nga sayon nakong masugdan, 
ug (4) nga makapadako sa akong kinitaan 
ug makatabang nako nga mas mahimong 
self-reliant?
O sa laing mga pulong, kinahanglan 
kong mohimo sa akong desisyon base 
sa (1) mga kustomer ug mga produkto, 
(2) akong kaugalingong mga kahanas, 
mga tinguha, ug kasinatian, (3) sa palibut 
[environment], lakip sa kompetisyon, mga 
tig-suplay ug kwarta, ug (4) sa potensyal 
alang sa mga kita ug ginansya.
Aniay usa ka example. Si Maria naggahin 
og daghang mga tuig nga nagserbisyo sa 
mga restawran ug mga hotel. Apan ang 
iyang kinitaan dili pareho. Ug dili paigo 
ang iyang kinitaan sa pagtabang sa iyang 
pamilya nga matubag ang ilang mga pa-
nginahanglan. Mao nga, dugang sa iyang 
trabaho isip usa ka waitress, nakahukom 
siya nga magsugod sa iyang kaugalingong 
negosyo. Apan unsa?

Sugod sa unang pangutana, nakahi-
numdom si Maria nga nakadungog siya 
nga ang mga tigluto sa lain-laing mga 
restawran nagbagulbol nganong dili sila 
makakuha og taas og kalidad, presko nga 

mga itlog. Nasa-
yud siya nga kini 
problema. Ika-
duha, ang iyang 
amahan namuhi 
og mga manok ug 
nakakat-on siya 
og mga sekreto 
gikan niya bahin 
sa pagpadaghan 
sa produksyon sa 
itlog. Nasayud 
usab siya nga 

kini nagkinahanglan og paningkamot! 
Ikatulo, wala siyay nahibaloan kaayo 
sa kompetisyon, apan nasayud siya nga 
makasugod siya og gamay sa lugar nga 
duol sa iyang balay aron wala kaayoy 
gastuhan. Ikaupat, ug nasayud siya unsa 
nga mga restawran ang mobayad alang sa 
mga itlog, mao nga iyang gikalkulo nga 
makaginansya siya kon makabaligya siya 
og igong mga itlog.
Makita ba ninyo sa unsa nga paagi kining 
upat ka pangutana nakatabang kaniya sa 
paghunahuna bahin sa pagpili og sakto 
nga negosyo?
Sa gihapon, si Maria nagkinahanglan 
og dugang nga mga tubag. Kinahanglan 
pa siyang makat-on og daghan bahin sa 
iyang potensyal nga mga kustomer, sa 
kompetisyon, sa tig-suplay, presyo, ug 
bisan sa mga kahanas sa pagpadagan og 
negosyo. Asa siya moadto aron mangayo 
og panabang? Unsaon niya paghimo sa 
sunod nga lakang aron makahimo og 
desisyon?
Unsay inyong buhaton aron makakuha og 
impormasyon nga inyong gikinahanglan 
aron makahimog maayong mga desisyon?

Balik sa pahina 18

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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PAGKAT-ON BAHIN SA SUSAMA NGA MGA NEGOSYO
Sa pagtuman sa inyong mga commit-
ment, bisitahi ug bantayi ang mga ne-
gosyo sama sa usa nga gusto ninyong 
sugdan (inyong mga kakompetensya). 
Unsa may nagmalampuson nila? Unsa 
may wala magmalampuson nila? 
Pakigsulti sa mga tawo kinsa nagpada-
gan og mga negosyo. Aron malikayan 
ang mga pagbati nga nakigkompeten-

sya, pakigsulti sa mga tawo sa gawas 
sa inyong dapit.

Gamita ang mga pangutana sa ubos. 
Dugangi og laing mga pangutana. Hi-
moa kini nga panag-istorya. Siguroha 
ang pagpakita nga mapasalamaton.

Buhata kini kada adlaw niining sema-
naha (gawas sa Dominggo). I-rekord 
ang ilang mga tubag ug ang mga 
butang nga inyong nakat-unan sa 
inyong notebook.

PASIUNA: Hello, Ako si ____ (pangalan). Ug ikaw? Apil ko sa usa ka klase bahin sa negosyo ug 
naningkamot mi nga makat-on unsaon nga magmalampuson ang mga negosyo. Pwede ba 
kong mangutana?

MGA PANGINAHANGLAN SA KUSTOMER, PRODUKTO
• Unsa may pirmeng paliton sa imong mga kustomer?
• Ngano sa inyong pagtuo nga ang imong kustomer mopalit sa unsay imong gibaligya?
• Kinsa ang imong mga kakompetensya? Unsay nakatalagsaon sa imong negosyo?

MGA TIG-SUPLAY, GINANSYA
• Asa nimo kuhaa ang imong produkto? Duna bay laing mga tig-suplay?
• Sa imong hunahuna makakuha mo og mas ubos nga presyo kon mopalit mo og daghan?
•  Unsay imong presyo? Giunsa nimo paghukom niini nga presyo? Makaginansya ka ba?
• Unsay mahitabo kon imong pasakaan o paubsan ang presyo?

PAGBALIGYA
• Pila kaha ang imong mahalin matag adlaw?
• Unsaon nimo pagpangita og bag-ong mga kustomer?
• Unsa ka importante ang imong lokasyon?
• Unsa ang pipila ka yawe sa imong kalampusan? Labing dakong problema?

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?
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PAGKAT-ON BAHIN SA SUSAMA NGA MGA KUSTOMER
Pakigsulti sa mga tawo kinsa mga kus-
tomer sa mga negosyo sama sa inyong 
sugdan. Bantayi sila ug pagkat-on 
kutob sa inyong mahimo.

Gamita ang mga pangutana sa ubos. 
Dugangi og laing mga pangutana. Hi-

moa kini nga panag-istorya. Siguroha 
ang pagpakita nga mapasalamaton.

Buhata kini kada adlaw niining sema-
naha (gawas sa Dominggo). I-rekord 
ang ilang mga tubag ug ang mga bu-
tang nga imong nakat-unan sa imong 
notebook.

PASIUNA: Hello, Ako si ____ (pangalan). Ug ikaw? Apil ko sa usa ka klase bahin sa negosyo ug 
nagkat-on mi bahin sa mga kustomer. Pwede ba kong mangutana?

MGA PANGINAHANGLAN SA KUSTOMER, PRODUKTO
• Unsay imong mapalit gikan niini nga negosyo?
• Kon makahimo mo, unsay imong usbon bahin niini nga produkto? Bahin sa negosyo?
• Nakapalit ba mo niini nga produkto sa laing mga dapit? Mas maayo ba kini o grabe pa? 

Ngano man?

PAGBALIGYA, GINANSYA
• Unsay imong nagustuhan bahin sa pagpalit niini nga produkto dinhi?
• Unsay makaaghat nimo sa pagpalit pa og dugang?
• Ang presyo ba sakto ra? Mopalit ka ba og daghan sa ubos nga presyo?
• Mopalit ka ba og daghan kon pasakahan nila ang presyo?
• Importante ba ang lokasyon?

MGA OBSERBASYON (Ayaw ipangutana ang mosunod nga mga pangutana; 
bantayi ang mga kustomer sa pagpangita og mga tubag.)
• Kadaghanan nila babaye ba o lalaki o sagol?
• Batan-on ba sila o mas hamtong?
• Morag duna silay daghang kwarta o gamay ra?
• Unsang orasa sila mamalit?
• Pila ang ilang paliton?

2: Unsay gustong paliton sa mga tawo?



3
Unsaon nako pagpalit 
ang akong produkto 
ug pagpresyo niini?

Starting and Growing 
My Business
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ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang tanang sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo og 
10 minutos sa pag-abut aron mo-report kabahin sa ilang mga com-
mitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa ang miting:
• Ipahimutang ang mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug-ol 

ang tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board uban sa mga 

ngalan sa mga tawo sa inyong grupo (tan-awa ang example sa ubos).

Ngalan sa 
sakop sa 

grupo

Nakaobserbar 
ug 

nakainterbyu 
og dili 

mominos 
10 ka mga 

tag-iya 
ug mga 

kustomer (#)

Nakapili og 
bag-ong 
negosyo 

o paagi sa 
pagpalambo 

sa akong 
negosyo  

(Oo/Wala)

Nakab-ut ang 
sinemana nga 

tumong sa 
negosyo  

(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation ug 
gitudlo kini sa 

pamilya  
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner

Gloria 15 O O O O O

10 minutos sa dili pa ang miting:
• Abi-abiha sa mainitong paagi ang mga tawo sa ilang pag-abut.
• Sa pag-abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa 

commitment chart diha sa board. Usab, pahinumdumi sila sa pagpa-
kli ngadto sa pahina 197 ug i-update ang ilang pag-uswag padulong 
sa certification.

• Pag-assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo sa pagpalong sa ilang mga cellphone ug 

ubang mga device.
• Sugdi og pangbukas nga pag-ampo (ug himno, kon gusto).
• Hinaya paghangyo ang mga naulahi sa pag-abut sa pagpalong sa 

ilang mga cellphone ug sa pagkompleto sa commitment chart sam-
tang ang grupo nagpadayon sa panaghisgot.

• I-set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 3 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug padayon og basa ngadto sa sunod nga pahina.

3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I-set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Basaha: Atong i-report ang atong mga commitment. Kadtong nakatuman 
sa ilang tanang mga commitment, palihug barug. (Pakpaki kad-
tong nakatuman sa ilang tanang mga commitment.)
Karon, ang tanan mamarug. Atong sublion og dungan ang atong 
mga theme statement:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magtinaba-
ngay kita aron mahimong self-reliant.

 Basaha: Manglingkod kita.

 Hisguti: Unsa ang imong nakat-unan samtang nag-obserbar ug nag-in-
terbyu ka sa mga tag-iya og negosyo ug sa mga kustomer? Sa 
unsang paagiha kini makatabang sa imong negosyo?
Kon wala pa ka kapili og negosyo, unsa nga mga ideya sa ne-
gosyo nga naa ka? Kon mao pay pagkapili nimo og negosyo, 
unsa may imong gipili?
Kon ikaw duna nay negosyo, unsa nga mga kalamboan ang 
imong gipili?
Unsa ang imong nakat-unan pinaagi sa paghimo sa imong sine-
mana nga tumong sa negosyo?

MO-REPORT

Sa imong notebook 
sa negosyo, isulat 
unsay imong na-
kat-unan pinaagi sa 
pagtuman sa imong 
mga commitment.

3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?
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GUSTO BA AKO NIINI NGA NEGOSYO?
 Oras: I-set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat-on

 Tan-awa: “A Bigger Truck?” (Walay video? Basaha ang pahina 42.)

 Basaha: Kon kining duha ka tawo makadala og 200 ka mga melon sa usa 
ka kargada, ang pagkwenta maingon niini:

 Presyo sa pagbaligya: 200 (200 ka melon × 1)
 Presyo sa pagpalit:  -200 (200 ka melon × 1)

 Ginansya: 0

 Hisguti: Makatabang ba ang mas dako nga truck? Ngano o nganong dili 
man?

 Basaha: MGA PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako pagpalit ang 
akong produkto ug pagpresyo niini?
MGA BUHATUNON SA SEMANA—Mangita ko og tinubdan sa 
akong produkto ug mopili og presyo.

 Basaha: Sa panahon niini nga miting, magkat-on ug 
magpraktis kita sa mga kahanas nga ma-
katabang nato sa pagtubag niini nga mga 
pangutana ug mopahigayon niini nga mga 
buhatunon.

 Praktisa: Dayon, niini nga semana, makat-on kamo 
unsaon sa pakig-istorya sa mga tig-suplay 
aron “mopalit og barato,” o mopalit sa ubos 
nga presyo. Makat-on usab kamo unsaon 
sa pagtakda og presyo aron “mobaligya og 
mahal,”—gipasabut nga, makaginansya.
Atong basahon ang seksyon nga Mga Ga-
lastuhan ug Pagbaligya sa Business Success 
Map.

MGA KUSTOMER
Unsay gustong paliton  

sa mga tawo?
• Sayri nganong ang mga tawo mopalit sa imong produkto
• Sayri unsay bililhon sa mga kustomer
• Pagkat-on gikan sa mga kustomer kada adlaw

GALASTUHAN
Unsaon nako  
pagkontrolar  

ang akong  
galastuhan?

• Ubos nga galastuhan
• Gamit og daghang mga 

tig-suplay
• Pagdugang lang og fixed 

costs kon kini makapa-
dako sa ginansya

• Gamita ang puhunan sa 
maalamong paagi

• Gamita ang UPAT ka mga 
HUSTO sa pagpangutang 
sa maalamong paagi

PAGBALIGYA
Unsaon nako sa  

pagbaligya?
• Pag-upsell kanunay
• Pag-turn inventory kanunay
• Pangutana, paminaw, sugyot
• Himoang sayon ang pagpalit
• Pagsiguro nga mahalinan

GINANSYA
Unsaon nako pagpadako sa  

akong ginansya?
• Pagtipig og rekord 

kada adlaw
• Sweldohi ang imong 

kaugalingon
• Tinguhaa ang kada 

adlaw nga ginansya

• Palit og barato, iba-
ligya nga mas mahal

• Ayaw kawati ang 
imong negosyo

• Gamit og mga pro-
ductive asset

KALAMPUSAN SA NEGOSYO
Unsaon nako sa pagpadagan ang  

akong negosyo?
• Laina ang mga rekord sa 

negosyo ug sa personal
• Pagtipig og rekord kada 

adlaw
• Bayri og una ang ikapulo
• Pagtigum kada semana
• Pagpalambo og butang 

kada adlaw

• Padayon sa pagkat-on
• Sunda ang Foundation 

nga mga baruganan
• Paghimo og makadasig, 

masukod nga mga tumong.
• Pagsugod og gamay, 

paghunahuna og dako
• Ayaw gayud paghunong!

BUSINESS SUCCESS MAP
Mga Baruganan alang sa Kalampusan sa Negosyo

MAGKAT-ON

3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?
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UNSAON MAN NAKO NGA MAKAGINANSYA?
 Basaha: Ang mga tawo nga namaligya og melon kinahanglan nga mokita 

na sa ilang negosyo sa melon.

 Presyo sa pagbaligya: 200 (200 ka melon × 1)
 Presyo sa pagpalit:  -200 (200 ka melon × 1)

 Ginansya: 0

Adunay duha ka paagi nga makaginansya.

 Presyo sa pagbaligya: 200 (200 ka melon × 1)
 Presyo sa pagpalit:  -100 (200 ka melon × .5)

 Ginansya: 100

 Presyo sa pagbaligya: 300 (200 ka melon × 1.5)
 Presyo sa pagpalit:  -200 (200 ka melon × 1)

 Ginansya: 100

Usahay mabuhat ninyo ang duha: palit og barato ug baligya og 
mahal!

 Presyo sa pagbaligya: 300 (200 ka melon × 1.5)
 Presyo sa pagpalit:  -100 (200 ka melon × .5)

 Ginansya: 200

 Basaha: Limitado ang atong kontrol sa presyo sa pagbaligya o sa atong 
galastuhan. Aduna kitay pipila ka kontrol. Ang malampusong 
mga tag-iya og negosyo maningkamot nga mapasaka ang presyo 
sa pagbaligya ug mapaubos ang presyo sa pagpalit.

Ipaubos ang presyo  
sa pagpalit (ang 

presyo nga inyong  
gibayad sa tig-suplay).

Patas-i ang presyo  
sa pagbaligya  

(ang presyo nga  
bayaran sa kustomer).

Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo mopalit og 
barato ug mobaligya 
og mahal.

3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?
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 Hisguti: Sa inyong hunahuna ang mga negosyo ba diin kamo mopalit og 
pagkaon, gas, ug mga sinina nakaginansya?

 Basaha: Aniay laing rason nga mopalit og barato ug mobaligya og mahal. 
Ang tanang mga negosyo aduna pay daghang gasto kay sa bili 
lang sa produkto.
Hunahunaa ang mga tawo nga namaligya og melon. Pananglitan 
nakat-on sila nga mopalit og barato ug mobaligya og mahal. Sa 
gihapon, aduna pa silay ubang galastuhan, sama sa transportas-
yon ug mga sweldo. Ribyuha kini.

 300 (200 ka melon × 1.5)
 -100 (200 ka melon × 5)
 -20 (abang sa truck)
 -20 (gasolina)
 -150 (sweldo sa duha ka tawo)

 10 GINANSYA

 Basaha: Pinaagi sa pagpalit og barato ug pagbaligya og mahal, ang mga 
tawo nakabayad sa mga galastuhan, nakasweldo sa ilang kaugali-
ngon, ug nakaginansya pa og gamay. Nagsugod na kini sa pagka-
himong tinuod nga negosyo!

 Hisguti: Kon anaa ka sa negosyo nga pangserbisyo, unsay imong mabuhat 
sa pagkontrolar sa galastuhan ug mas makaginansya?

UNSAON NAKO PAGPAMINOS SA GALASTUHAN?
 Tan-awa: “Don’t Close Your Business” (Mga bahin I ug II) (Walay video? 

Basaha ang pahina 43.)

 Hisguti: Unsay inyong buhaton? Pila ka mga tig-suplay ang inyong 
kinahanglanon?

3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?
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UNSAON NAKO PAGPAKIGTRABAHO SA MGA TIG-SUPLAY?
 Basaha: Importante kaayo nga makig-istorya kita sa atong mga tig-suplay.

 Tan-awa: “Talking to Suppliers” (Walay video? Padayon sa pagbasa.)

 Basaha: Niining semanaha, pakig-istorya sa mga tawo nga makasuplay 
kanimo sa imong produkto o mga sagol sa imong produkto. Kon 
nagtanyag ka og serbisyo, pakig-istorya sa mga tawo nga maka-
tabang kanimo sa paghatag sa imong serbisyo. Isulat ang imong 
nakat-unan sa notebook sa imong negosyo.

 Praktisa: Uban sa partner, praktisa ang mga pangutana nga imong ipa-
ngutana sa mga tig-suplay niining semanaha. Ipasabut sa imong 
partner ang matang sa tig-suplay nga kinahanglan nimong pakig-
istoryahan alang sa imong negosyo. Pagpulipuli sa pagpangutana 
ug paghatag og makatabang nga feedback. Isulat diha sa imong 
notebook sa negosyo. Pangutana og pihong mga pangutana nga 
makatabang kanimo sa pagpalambo sa imong negosyo.

PASIUNA: Hello, Ako si ____ (pangalan). Ug ikaw? Naghunahuna ko nga magsugod og 
negosyo diin magkinahanglan ko sa mga produkto nga imong gisuplay. Makapangutana 
ba ko?

PRODUKTO
• Unsa nga mga produkto ang dali mahalin alang kanimo?
• Ngano sa imong pagtuo nga ang mga tag-iya og negosyo mopalit sa unsay imong gisuplay?
• Unsaon nimo pagsusi sa kalidad? (Sulayi pag-obserba ang kalidad.)
• Pila ang imong masuplay? Duna ba kay mga limitasyon sa produksyon?

PRESYO
• Pila man ang imong baligya? Mohatag ka og diskwento?
• Giunsa nimo pagdesisyon niini nga mga presyo?
• Sa imong hunahuna unsay mahitabo kon imong usbon ang mga presyo?

PAGBALIGYA, KOMPETINSYA
• Motabang ba ka sa imong mga buyer sa pagbaligya sa produkto?
• Kinsa man ang kusog mopalit sa imong produkto? Nganong nagmalampuson sila?
• Kinsa ang imong mga kakompetinsya? Unsa man ang lahi kanila?

Idugang ang bisan unsa nimo nga mga pangutana. Siguroa nga makapasalamat ka kanila ug 
isulat ang imong nakat-unan!

 Hisguti: Kon ang tanan nakapraktis na bisan kausa lang, hisguti kini sa 
tanan:
Unsay inyong buhaton samtang makig-istorya kamo sa mga 
tig-suplay karong semanaha? Aduna pa ba kamoy dugang ika-
pangutana kanila? Isulat ang inyong mga hunahuna dinhi o sa 
notebook sa inyong negosyo.

  

  

 

3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?
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UNSAON NAKO PAGDETERMINAR SA AKONG PRESYO 
ARON MAKAGINANSYA?
 Basaha: Ang matag negosyo kinahanglang mas dako ang kitaon kay sa gas-

tuhon niini. Nasayud kita unsaon sa pakig-istorya sa mga tig-sup-
lay aron makakita og de-kalidad nga mga produkto sa ubos nga 
presyo, o paliton og barato. Karon, unsaon man nato sa pagdeter-
minar sa presyo, o pagbaligya og mahal? Sa atong paghimo niini 
nga desisyon karong semanaha, ang matag usa kanato mahimong 
mangutana:
• Unsay labing maayong presyo nga akong makuha gikan sa 

akong mga tig-suplay?
• Unsa man ang uban nakong galastuhan? (Mga utility, mga 

suplay, abangan, ubp.)
• Pila man ang akong i-sweldo sa akong kaugalingon ug sa uban?
• Unsaon man nako sa pagdugang og bili ug paghimo sa akong 

produkto nga lahi? Ang kasayon, serbisyo, kamahigalaon, ug 
kalidad makadugang og bili ug makahimo nako nga lahi.

• Pila man ang ipabayad sa mga kakompetinsya? Makapabayad 
ba ko og mahal base sa nadugang nga bili?

• Base niining tanan, pila man ang ginansya nga akong mahimo 
aron ang akong negosyo molambo ug molampus? Maayo ang 
mas daghan!

 Praktisa: Uban sa partner, basaha ang mosunod ug hisguti kon pila ang an-
dam nga bayaran sa mga kustomer ni Grace alang sa iyang tubig.

Nagtuo si Grace nga ang iyang binotelyang tubig mas bililhon—aduna siyay paagi nga magpabi-
lin kining bugnaw ug nindot ang iyang pwesto. Ang iyang mga kompetinsya wala motanyag og 
bugnaw nga tubig; dili usab nindot ang ilang mga pwesto.

Si Grace mopalit og tubig sa tag: 5 ang botelya

Ang iyang galastuhan sa sweldo, transportasyon, ug  
pag-deliver: 2 ang botelya

Ang mga kompetinsya mobaligya sa mga kustomer sa tag: 8–10 ang botelya

Kinahanglang makaginansya siya og dako kutob sa mahimo: ? ang botelya

Sultihi ang grupo sa presyo nga inyong nahukman nga maoy 
i-presyo ni Grace sa iyang tubig ug ngano.

 Hisguti: Unsaon pagkadiskobre ni Grace kon pila ang andam nga bayaran 
sa mga kustomer?
Unsaon ninyo pagkontrolar sa mga galastuhan, pagdugang sa 
bili, ug pagdeterminar sa saktong presyo aron makaginansya ang 
inyong negosyo? 

3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?
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UNSAY AKONG BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandungi unsay imong nakat-unan. 
Isulat ang bisan unsa nimong mga impresyon sa ubos o sa imong 
notebook sa negosyo.

  

  

  

  

 

Unsa nga ideya nga labing makatabang sa inyong negosyo nii-
ning semanaha? Himoa kini nga ideya nga imong sinemana nga 
tumong sa negosyo.
Idugang ang imong sinemana nga tumong sa negosyo sa imong 
mga commitment sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang sinemana nga tu-
mong sa negosyo o ubang mga impresyon?

MAMALANDONG

“Ug ako, si Nephi, 
mitungas sa bukid 
kanunay ug ako nag-
ampo ngadto sa Gi-
noo; busa, ang Ginoo 
mipakita ngari kanako 
sa mga mahinungda-
non nga butang.”
1 NEPHI 18:3

3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo-commit.

 Praktisa: Pilia ang imong action partner. Desisyuni kon kanus-a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha pagkusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga imong tumanon ang 
imong mga commitment! Pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Mointerbyu ko og dili mominos 4 ka mga tig-suplay ug mangita og mga 
tinubdan alang sa akong produkto. (Tan-awa ang mga pangutana sa 
pahina 37.)
   Isulat ang gidaghanon sa mga tig-suplay nga inyong interbyuhon.  
Akong itakda ang inisyal nga presyo sa pagbaligya.

Akong kab-uton ang akong sinemana nga tumong sa negosyo.   
 

Akong gamiton ang baruganan sa My Foundation nga gihisgutan karon ug 
itudlo kini sa akong pamilya.

Dugangan nako ang akong tinigum—bisan usa o duha ka sensilyo.

Mo-report ko ngadto sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

MO-COMMIT
3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?
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UNSAON NAKO PAGREPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment 

chart sa pagrekord sa inyong kauswagan. Sa mga box sa ubos, 
isulat ang “Oo,” “Wala,” o kapila ka nakatuman sa imong com-
mitment.

Naka-interbyu 
og dili 

mominos 4 ka 
mga tig-suplay 
(Isulat ang #)

Nakatakda 
sa inisyal nga 

presyo sa 
pagbaligya 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto sa 

action partner 
(Oo/Wala)

 Basaha: Usab, hinumdumi ang pagsubay sa imong personal nga mga 
galastuhan sa luyo sa imong My Path to Self-Reliance nga booklet.

 Basaha: Pagpili og tawo nga mo-facilitate sa hilisgutan sa My Foundation 
sunod semana. Pahinumdumi siya sa pagsunod sa materyal ug sa 
dili pagdala og dugang nga materyal. (Dili makahibalo unsaon sa 
pag-facilitate sa hilisgutan sa My Foundation? Basaha ang pa-
hina 11 ug ang sulod sa atubangang hapin.)
Paghangyo og usa ka tawo nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga 
sugyot, ug mga 
kasinatian ngadto 
sa srsfeedback@ 
ldschurch. org.

3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?
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MAS DAKO NGA TRAK?
Pagpuli-puli og basa sa mosunod nga mga paragraph.

Duha ka tawo naghimo og partnership. 
Naghimo sila og gamay nga tindahan 
daplin sa busy nga dalan. Nagkuha sila 
og trak ug gidala kini ngadto sa umahan 
sa mag-uuma, diin namalit sila og usa 
ka trak nga melon nga usa ka dolyar 
kada melon.
Ilang gidala ang puno nga trak ngadto sa 
ilang tindahan daplin sa dalan, diin ilang 
gibaligya ang mga melon og usa ka dolyar 
kada melon.
Mibalik sila ngadto sa umahan ug mipalit 
og laing usa ka trak nga melon nga usa ka 
dolyar kada melon.

Gidala kini sa daplin sa dalan, gibaligya 
nila pag-usab kini nga usa ka dolyar 
kada melon.
Sa ilang pagbalik ngadto sa umahan aron 
mopalit pag-usab, ang usa ka kauban mii-
ngon ngadto sa lain, “Wala man kaayo ta 
makaginansya niining negosyo, di ba?”
“Wala, wa ta makaginansya,” tubag sa 
iyang kauban.
“Sa imong hunahuna nagkinahanglan ba 
kita og mas dako nga trak?” (Dallin H. 
Oaks, “Focus and Priorities,” Ensign, 
Mayo 2001, 82)
Balik sa pahina 34

Mga Kapanguhaan
3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?
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AYAW ISIRA ANG IMONG NEGOSYO
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

JOSEPHINE: Unsay nahitabo, Grace? 
Morag wala ka malipay.
GRACE: Wala ko kahibalo unsay buha-
ton. Ang akong negosyo bag-o lang naka-
ginansya ug dayon nahitabo kini.
PRISCILLA: Unsay nahitabo?
GRACE: Ang tawo nga akong palitan og 
tubig mipataas sa iyang presyo kagaha-
pon, ug karon kinahanglang sirhan nako 
ang akong negosyo.
PRISCILLA: Pasayloa ko, Grace. Ngano 
man?
GRACE: Well, makabaligya ra ko og tubig 
nga 10 ang botelya. Ang mga kustomer 
dili modugang og bayad. Ug mapalit nako 
kaniadto ang mga botelya og 7.

 Presyo sa pagbaligya: 10
 Presyo sa pagpalit: -7

 Ginansya: 3

GRACE: Apan karon ang akong tig-sup-
lay mipataas sa presyo ngadto sa 10. Ug 
wala nay ginansya! Unsa man ang akong 
buhaton?

 Presyo sa pagbaligya: 10
 Bag-ong presyo sa pagpalit: -10

 Ginansya: 0

PRISCILLA: Nakigsulti ka na ba sa 

imong tig-suplay? Ikaw ang usa sa labing 
importante niya nga mga kustomer.
GRACE: Wala pa. Tingali dili na ko 
makigsulti. Ang iyang presyo mao na ang 
presyo.
PRISCILLA: Dili. Kinahanglan kang 
makigsulti kaniya. Kinahanglan niyang 
makita nga mawad-an siya og importante 
nga kustomer. Mausab niya ang iyang 
presyo para magpadayon ka. Kinahanglan 
kang makigsulti sa mga tig-suplay aron 
makakuha ka og labing ubos nga presyo 
kutob sa mahimo.
GRACE: Well, okey. Sulayan nako.
JOSEPHINE: Ug kinahanglan usab nga 
duna kay laing mga opsyon. Duna koy 
nailhan nga mobaligya nimo og tubig nga 
5. Pasayloa ko nga wala ko makasulti 
nimo og mas sayo. Wala ko kahibalo nga 
nagbayad ka og 7—ug karon 10! Ipaila-ila 
ko ikaw nianang tawhana.

 Presyo sa pagbaligya: 10
 Mas maayo nga presyo: -5

 Ginansya: 5

GRACE: Mao ba? Oh, Josephine. Sala-
mat. Oo, palihug ipaila-ila kami. Ug, 
Priscilla, salamat. Maningkamot pa ko 
aron makakuha og labing ubos nga presyo 
sa tubig nga akong paliton.
Balik sa pahina 36

3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?
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3: Unsaon nako pagpalit ang akong produkto ug pagpresyo niini?



4
Unsaon nako 

pagkahibalo kon 
ang akong negosyo 
nakaginansya ba?

Starting and Growing 
My Business
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang tanang sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo 
og 10 minutos sa pag-abut aron mo-report kabahin sa ilang mga 
commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa ang miting:
• Ipahimutang ang mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug-ol 

ang tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board uban sa mga 

ngalan sa mga tawo sa inyong grupo (tan-awa ang example sa ubos).

Ngalan sa 
sakop sa 

grupo

Naka-interbyu og 
dili mominos 4 ka 

mga tig-suplay 
(Isulat ang #)

Nakatakda 
sa inisyal nga 

presyo sa 
pagbaligya  
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation ug 
gitudlo kini sa 

pamilya  
(Oo/Wala)

Nakadugang sa 
tinigum  

(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto sa 

action partner 
(Oo/Wala)

Gloria 6 O O O O

10 minutos sa dili pa ang miting:
• Abi-abiha sa mainitong paagi ang mga tawo sa ilang pag-abut.
• Sa pag-abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa 

commitment chart diha sa board. Usab, pahinumdumi sila sa pagpa-
kli ngadto sa pahina 197 ug i-update ang ilang pag-uswag padulong 
sa certification.

• Pag-assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo sa pagpalong sa ilang mga cellphone ug 

ubang mga device.
• Sugdi og pangbukas nga pag-ampo (ug himno, kon gusto).
• Hinaya paghangyo ang mga naulahi sa pag-abut sa pagpalong sa 

ilang mga cellphone ug sa pagkompleto sa commitment chart sam-
tang ang grupo nagpadayon sa panaghisgot.

• I-set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 4 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug padayon og basa ngadto sa sunod nga pahina.

4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I-set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Basaha: Atong i-report ang atong mga commitment. Kadtong nakatuman 
sa ilang tanang mga commitment, palihug barug. (Pakpaki kad-
tong nakatuman sa ilang tanang mga commitment.)
Karon, ang tanan mamarug. Atong sublion og dungan ang atong 
mga theme statement:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magtinaba-
ngay kita aron mahimong self-reliant.

 Basaha: Manglingkod kita.

 Hisguti: Unsay inyong nakat-unan samtang kamo nag-interbyu sa mga 
tig-suplay aron makakita og labing maayong presyo ug tinubdan 
(aron makapalit sa ubos nga presyo)? Sa unsang paagi nga maka-
tabang kini sa inyong negosyo?
Unsay inyong nakat-unan samtang inyong gitakda ang inyong 
inisyal nga presyo (aron makabaligya og mas taas nga presyo)? Sa 
unsang paagi nga makatabang kini sa inyong negosyo?
Unsa ang imong nakat-unan pinaagi sa paghimo sa imong sine-
mana nga tumong sa negosyo?

Sa imong notebook 
sa negosyo, isulat 
unsay imong na-
kat-unan pinaagi sa 
pagtuman sa imong 
mga commitment.

MO-REPORT
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

MAGKAT-ON

UNSAON NAKO PAGKAHIBALO KON UNSA NA ANG DAGAN 
SA AKONG NEGOSYO?
 Oras: I-set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat-on.

 Tan-awa: “I Don’t Know” (Walay video? Basaha ang pahina 60.)

 Hisguti: Kon walay mga rekord, unsaon ninyo pagkahibalo kon ang 
inyong negosyo nakaginansya? Unsaon ninyo pagkahibalo kon 
kamo nabayran ba sa tanan ninyong mga kustomer? Unsaon 
ninyo pagkahibalo sa inyong tanang mga galastuhan?

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako pagkahibalo kon 
ang akong negosyo nakaginansya?
BUHATUNON SA SEMANA—Akong subayon ang tanang 
kinitaan ug mga galastuhan sa usa ka lista [log] kada adlaw 
gikan karon.

Atol niini nga miting, magkat-on kita og mga kahanas aron sa 
pagtabang nato sa pagtubag niini nga pangutana ug sa paghimo 
niini nga aksyon.
Dayon, atol sa semana, aktwal natong subayon ang atong kinitaan 
ug gasto sa negosyo aron makita kon nakaginansya ba kita. Basa-
hon nato ang seksyon nga Ginansya sa Business Success Map.

MGA KUSTOMER
Unsay gustong paliton  

sa mga tawo?
• Sayri nganong ang mga tawo mopalit sa imong produkto
• Sayri unsay bililhon sa mga kustomer
• Pagkat-on gikan sa mga kustomer kada adlaw

GALASTUHAN
Unsaon nako  
pagkontrolar  

ang akong  
galastuhan?

• Ubos nga galastuhan
• Gamit og daghang mga 

tig-suplay
• Pagdugang lang og fixed 

costs kon kini makapa-
dako sa ginansya

• Gamita ang puhunan sa 
maalamong paagi

• Gamita ang UPAT ka mga 
HUSTO sa pagpangutang 
sa maalamong paagi

PAGBALIGYA
Unsaon nako sa  

pagbaligya?
• Pag-upsell kanunay
• Pag-turn inventory kanunay
• Pangutana, paminaw, sugyot
• Himoang sayon ang pagpalit
• Pagsiguro nga mahalinan

GINANSYA
Unsaon nako pagpadako sa  

akong ginansya?
• Pagtipig og rekord 

kada adlaw
• Sweldohi ang imong 

kaugalingon
• Tinguhaa ang kada 

adlaw nga ginansya

• Palit og barato, iba-
ligya nga mas mahal

• Ayaw kawati ang 
imong negosyo

• Gamit og mga pro-
ductive asset

KALAMPUSAN SA NEGOSYO
Unsaon nako sa pagpadagan ang  

akong negosyo?
• Laina ang mga rekord sa 

negosyo ug sa personal
• Pagtipig og rekord kada 

adlaw
• Bayri og una ang ikapulo
• Pagtigum kada semana
• Pagpalambo og butang 

kada adlaw

• Padayon sa pagkat-on
• Sunda ang Foundation 

nga mga baruganan
• Paghimo og makadasig, 

masukod nga mga tumong.
• Pagsugod og gamay, 

paghunahuna og dako
• Ayaw gayud paghunong!

BUSINESS SUCCESS MAP
Mga Baruganan alang sa Kalampusan sa Negosyo
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

NGANONG KINAHANGLAN MAN NGA MAGTIPIG  
KO OG REKORD?
 Praktisa: Alang niini nga praktis, ayaw pagsulat og bisan unsa nga 

impormasyon. Uban sa usa ka partner, paggahin og usa ka minuto 
sa pagbasa sa pahina 61 bahin sa negosyo ni Daniel nga furniture. 
Ayaw pagsulat og bisan unsa nga impormasyon. Dayon balik dinhi.

 Hisguti: Sulayi pagtubag kini nga mga pangutana gikan sa hunahuna:
• Pila may nagasto sa negosyo niining semanaha?
• Pila may nakwarta sa negosyo niining semanaha?
• Pila may naginansya o naalkanse sa negosyo niining semanaha?
Makahinumdom ba kamo sa kinitaan, mga gasto, ug ginansya nga 
dili magtan-aw? Unsa ka importante ang sinulat nga mga rekord?

 Praktisa: Karon, uban sa inyong partner, balik ngadto sa summary sa ne-
gosyo ni Daniel nga furniture sa pahina 61 ug idugang ang mga 
gasto, kinitaan , ug ginansya. Mas sayon ba kon ang tag-iya sa 
negosyo migamit og lista [log] aron sa pagrekord sa mga numero?

UNSAON NAKO PAGPALAMBO OG GAWI [HABIT] SA 
PAGTIPIG OG MGA REKORD?
 Hisguti: Ang malampusong mga tag-iya og negosyo magtipig og inadlaw nga 

mga rekord. Malingaw ba kamo sa pagtipig og mga rekord? Gawi na 
ba kini ninyo? Unsay nakapugong ninyo sa pagtipig og mga rekord?

 Basaha: Usahay lisud ang pagsugod og bag-ong gawi, bisan og nakahibalo 
kita nga importante kini. Aniay lima ka mga paagi sa malampu-
song pagtipig og rekord:
 1. Hinumdumi ang “ngano”—Makakuha kamo og kadasig pinaagi 

sa paghunahuna sa mga tawo nga makabenepisyo sa inyong 
pagtipig og rekord, sama sa inyong mga anak.

 2. Pagpalambo og mga kahanas—Tingali magkinahanglan kamo 
og bag-ong mga kahanas nga mamaayo sa pagtipig og mga 
rekord. Ang atong panaghisgot karon makatabang ninyo sa 
pagkat-on niini nga mga kahanas.

 3. Pagpili og mga higala, dili kakunsabo—Ang usa ka higala mao 
ang usa ka tawo kinsa motabang ninyo sa pagbuhat sa saktong 
butang. Ang kakunsabo mao ang usa ka tawo kinsa motabang 
ninyo sa pagbuhat sa sayop nga butang. Hangyoa kadtong anaa 
sa inyong palibut, lakip sa inyong kapikas, sa pagtabang ninyo 
nga magpadayon sa pagtipig og mga rekord.

 4. Gamita ang paghatag og mga ganti ug mga silot sa maalamon 
ug talagsa nga paagi—Gantihi ang inyong kaugalingon sa pagti-
pig og inadlaw nga mga rekord.

 5. Pagkuha sa mga himan—Maka-imagine ba mo nga magkalot 
og atabay nga walay himan? Siguroha nga kamo dunay mga 
himan sa pagbuhat unsay kinahanglang buhaton. Unsa nga hi-
man ang inyong gamiton sa pagtipig og mga rekord? Makat-on 
kita bahin sa pipila ka mga himan unya niini nga miting.

 Hisguti: Sa unsa nga paagi nga ang matag usa nato mogamit niini nga 
mga paagi sa pagpalambo sa importante nga gawi sa pagtipig og 
maayong mga rekord?

Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo magtipig 
og inadlaw nga mga 
rekord.

MGA HIMAN SA 
PAGTIPIG OG MGA 
REKORD:
• Mga kopya sa 

income and expense 
log ug income state-
ment sa pahina 55

• Ledger book
• Notebook at point 

of sale
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

UNSAON NAKO PAGHIMO OG INCOME AND EXPENSE LOG?
 Basaha: Ang income and expense log usa ka komon nga porma sa ne-

gosyo [business form]. Kinahanglang gamiton nato kini kada 
adlaw sa pagrekord sa kwarta nga mosulod ug sa kwarta nga 
mogawas gikan sa atong mga negosyo.
Hinumdumi si Daniel sa “I Don’t Know” nga video? Gisugdan 
niya ang pagsubay sa iyang kinitaan ug mga gasto pinaagi sa pag-
gamit sa mosunod nga mga lakang.

 Praktisa: Uban sa usa ka partner ipahaum ang mga numero niini nga table 
ngadto sa mga numero sa income and expense log sa mosunod 
nga pahina.

MGA LAKANG SA PAGHIMO OG INCOME AND EXPENSE LOG

1  Si Daniel dunay 1500 sa iyang cash box sa negosyo. Iyang gibutang kana nga kantidad 
isip iyang sugod nga balanse sa sinugdanan sa semana.

Lunes

2  Nakabaligya og 4 ka lingkuranan. Sa income column iyang gibutangan og 200.
3  Midugang og 200 ngadto sa cash balance. Bag-ong balance =1700.
4  Mibayad og 100 sa abangan. Sa expense column iyang gibutangan og -100.
5  Mi-subtract og 100 gikan sa cash balance. Bag-ong balance =1600.

Martes
6  Mibayad og 500 ngadto ni Maxwell. Sa expense column iyang gibutangan og -500.
7  Mi-subtract og 500 gikan sa cash balance. Bag-ong balance =1100.

Miyerkules
8  Nakabaligya og lamesa ug lingkuranan. Sa income column iyang gibutangan og 400.
9  Midugang og 400 ngadto sa cash balance. Bag-ong balance =1500.

Huwebes
10  Nakabaligya og bedroom furniture. Sa income column iyang gibutangan og 1000.
11  Midugang og 1000 ngadto sa cash balance. Bag-ong balance =2500.

Biyernes
12  Mipalit og mga materyales. Sa expense column iyang gibutangan og -1500.
13  Mi-subtract og 1500 gikan sa cash balance. Bag-ong balance =1000.

Sabado
14  Nakabaligya og lamesa. Sa income column iyang gibutangan og 400.
15  Midugang og 400 sa cash balance. Bag-ong balance =1400.

16  Nahuman ang semana ni Daniel nga dunay 1400 sa iyang business cash box.
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

 Basaha: Gisulat ni Daniel ang iyang kinitaan ug mga gasto kada adlaw. 
Ang iyang income and expense log ingon ani ang hitsura sa 
katapusan sa semana.

ANG FURNITURE INCOME AND EXPENSE LOG NI DANIEL: AGOSTO 14–20

Petsa Deskripsyon Gasto Kinitaan Cash Balance

Ang sinugdanan nga balanse sa negosyo ni Daniel 1500 1

Lunes 14/5 Nakabaligya og 4 
ka lingkuranan

200 2 1700 3

Lunes 15/5 Mibayad sa aba-
ngan

-100 4 1600 5

Martes 16/5 Mibayad og su-
weldo ngadto ni 
Maxwell

-500 6 1100 7

Miyerkules 
17/5

Nakabaligya og 
lamesa ug lingku-
ranan

400 8 1500 9

Huwebes 18/5 Nakabaligya og be-
droom furniture

1000 10 2500 11

Biyernes 19/5 Nakabayad alang 
sa materyales

-1500 12 1000 13

Sabado 20/5 Nakabaligya og 
lamesa

400 14 1400 15

Ang katapusang balanse sa negosyo ni Daniel 1400 16

 Hisguti: Sa video, ang empleyado ni Daniel, nga si Maxwell, miingon nga 
siya wala pa mabayri. Sa unsa nga paagi nga kini nga lista [log] 
nakatabang ni Daniel sa pagsulbad sa isyu?
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

UNSA ANG INCOME STATEMENT?
 Basaha: Laing importante nga porma nga gamit sa negosyo mao ang 

income statement. Hinumdumi unsa ka lisud ang pagkalkulo 
sa ginansya gikan sa hunahuna atol sa atong kalihokan? Ang 
income statement makatabang! Nag-summarize kini sa tanang 
mga transaksyon atol sa usa ka semana, bulan, quarter, o tuig. 
Ang summary nagsulti nato kon maayo ba ang dagan sa ne-
gosyo nianang panahuna.
Ang income statement nagpakita sa:
• Kinitaan.
• Mga Gasto.
• Ginansya (o alkanse).

 Praktisa: Uban sa usa ka partner ipahaum ang mga numero niini nga table 
ngadto sa mga numero sa income and expense log sa mosunod 
nga pahina.

MGA LAKANG SA PAGHIMO OG INCOME STATEMENT
Kinitaan 1  Alang sa total nga halin sa mga lingkuranan gibutangan niya og 200.

2  Alang sa total nga halin sa mga lamesa gibutangan niya og 400.
3  Alang sa total nga halin sa dining room sets gibutangan niya og 400.
4  Alang sa total nga halin sa bedroom sets gibutangan niya og 1000.
5  Iyang gisumada ang iyang total nga halin. Ang iyang total nga kinitaan 

niana nga semana: 2000.
Mga Gasto 6  Alang sa bayranan sa abangan gibutangan niya og -100.

7  Alang sa bayranan sa mga materyal gibutangan niya og -1500.
8  Alang sa suweldo sa empleyado gibutangan niya og -500.
9  Iyang gisumada ang iyang total nga mga gasto. Total nga gasto alang sa 

semana:-2100.
Ginansya (o Al-
kanse) 10  Iyang gikuhaan ang iyang kinitaan sa iyang mga gasto: 2000-2100=-100.
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

 Hisguti: Unsay ikasulti niini nga income statement bahin sa negosyo ni 
Daniel?
Unsa nga panahon ang apil niini nga income statement?
Nakaginansya ba ang negosyo ni Daniel niining semanaha?
Makapadayon ba ang negosyo ni Daniel sama niini sa matag 
semana? Ngano o nganong dili man?

Ang Furniture BUSINESS Income Statement  
ni Daniel (Lunes–Sabado)

Kinitaan

Halin sa mga lingkuranan 200 1

Halin sa lamesa 400 2

Halin sa dining room set 400 3

Halin sa bedroom set 1000 4

Total nga Kinitaan 2000 5

Mga Gasto

Abangan -100 6

Mga materyales -1500 7

Suweldo sa empleyado -500 8

Total nga mga Gasto -2100 9

Ginansya (o Alkanse) -100 10

Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo magtinguha og 
inadlaw nga ginansya.



54

4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

UNSAON NAKO PAGHIMO OG INCCOME AND EXPENSE 
LOG UG INCOME STATEMENT?
 Basaha: Aron makahibalo kon nakaginansya ba ang atong negosyo, 

kinahanglan kita og income statement. Sa paghimo og income 
statement, magkinahanglan kita sa income and expense log.

 Praktisa: Nakita ninyo giunsa ni Daniel paghimo og income and expense 
log ug giunsa niya kana paggamit aron makahimo og income sta-
tement. Karon, pakigtambayayong sa usa ka partner sa paghimo og 
income statement alang ni Joseph. Kompletuha ang income and 
expense log ug ang income statement diha sa sunod nga pahina.
 1. Paghimo og income and expense log alang sa negosyo ni Joseph 

nga construction.
 2. Paghimo og income statement alang sa negosyo ni Joseph nga 

construction.
 3. Kon nasulayan na ninyo kini, kon kamo nagkinahanglan og 

tabang sa paghimo og income and expense log o sa income 
statement, adto sa pahina 56 alang sa tubag.

 Lunes Nakakolekta og 50% nga down payment sa 
trabaho: 2000

 Martes Mibayad og 1500 alang sa mga materyal.
 Miyerkules Gitrabaho ang trabahuon.
 Huwebes Gitrabaho ang trabahuon.
 Biyernes Mibayad og laing 1000 alang sa mga materyal.
 Sabado Nahuman ang trabaho. Mibayad sa empleyado 

og 500. Mikolekta sa nahibiling 2000.



55

4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

Income & Expense Log gikan sa Lunes–Sabado

Petsa Deskripsyon Gasto Kinitaan Balanse

Starting Cash Balance sa Negosyo 3000

Total nga Gasto ug Kinitaan

Ang Contruction BUSINESS Income 
Statement ni Joseph (Lunes–Sabado)

Kinitaan

Total nga Kinitaan

Mga Gasto

Total nga mga Gasto

Ginansya (o Alkanse)

 Hisguti: Unsay inyong nakat-unan sa negosyo ni Joseph sa pagkakita 
ninyo sa iyang income statement?
Ang mga tag-iya og gagmayng negosyo bisan asa nagsalig sa 
gahum niini nga mga porma. Aduna ba kaninyo ang naghimo og 
mga income and expense log o income statement? Kon aduna, sa 
unsa nga paagi kini nakatabang?

 Praktisa: Kon wala pa kamo makatipig og mga rekord, kopyaha ang in-
come and expense log ug ang income statement gikan sa ibabaw 
ngadto sa inyong notebook sa negosyo.

 Basaha: I-record ang inyong kinitaan ug gasto kada adlaw, ug sa katapu-
san sa semana, paghimo og income statement. Padayuna ang 
pagbuhat niini kada adlaw ug semana samtang maglambo ang 
inyong negosyo. Magkinahanglan kamo niining mga rekord sa 
negosyo alang sa mga miting sa grupo sa ikapito ug ikawalo nga 
mga semana.

 Tan-awa: Pagkat-on kon sa unsa nga paagi nga ang pagtipig og mga rekord 
nakatabang sa negosyo ni Vangelis nga molambo. Tan-awa ang 
istorya sa kalampusan nga “Vangelis: Street Magician.” (Walay 
video? Padayon sa pagbasa.)
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

Income & Expense Log gikan sa Lunes–Sabado

Petsa Deskripsyon Gasto Kinitaan Balanse

Starting Cash Balance sa Negosyo 3000

21 Down payment  2000 5000

22 Mga materyales  -1500 3500

25 Mga materyales  -1000 2500

26 Mibayad sa  
empleyado

 -500 2000

26 Katapusang bayad  2000 4000

Total nga Gasto ug Kinitaan 4000

Gikalkulo ni Joseph ang iyang bag-ong balanse samtang 
iyang gisumada ang kada bag-ong entry diha sa lista [log].
1  Sa Lunes, nakakolekta si Joseph sa down payment, 

mao nga kini nabutang sa income column.
2  Alang sa Martes, ang kantidad nga gibayad ni Joseph 

alang sa mga materyal nabutang sa expense column.
3  Alang sa Miyerkules ug Huwebes, gihimo ni Joseph 

ang trabaho.
4  Alang sa Biyernes, ang kantidad nga gibayad ni Joseph 

alang sa mga materyal nabutang sa expense column.
5  Alang sa Sabado, ang kantidad nga gibayad ni Joseph 

sa empleyado nabutang sa expense column. Ang 
kantidad nga nakolekta sa paghuman sa trabaho 
nabutang sa income column.

Ang Contruction BUSINESS Income 
Statement ni Joseph (Lunes–Sabado)

Kinitaan

Down payment 2000

Katapusang bayad 2000

Total nga Kinitaan 4000

Mga Gasto

Mga materyales -2500

Suweldo sa empleyado -500

Total nga Gasto -3000

Ginansya (o Alkanse) 1000

Pagkahuman sa trabaho, gibalhin ni 
Joseph ang kantidad ngadto sa income 
statement aron makita kon pila ang iyang 
naginansya sa trabaho.

1

2

3

4

5
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

“Ipahimatngon ko ka-
nimo, ug igatudlo ko 
kanimo ang dalan nga 
imong pagalaktan.”
SALMO 32:8

MAMALANDONG

UNSAY AKONG BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandungi unsay imong nakat-unan. 
Isulat ang bisan unsa nimong mga impresyon sa ubos o sa imong 
notebook sa negosyo.

  

  

  

  

 

Unsa nga ideya nga labing makatabang sa imong negosyo nii-
ning semanaha? Himoa kini nga ideya nga imong sinemana nga 
tumong sa negosyo.
Idugang ang imong sinemana nga tumong sa negosyo sa imong 
mga commitment sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang sinemana nga tumong 
sa negosyo o ubang mga impresyon?
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

MO-COMMIT

UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo-commit.

 Praktisa: Pilia ang imong action partner Desisyuni kon kanus-a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Kusga pagbasa ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga imong tumanon ang 
imong mga commitment! Pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Mogamit ko og income and expense log kada adlaw.

Maghimo ko og business income statement sa katapusan sa semana.

Akong kab-uton ang akong sinemana nga tumong sa negosyo.   

 

Akong gamiton ang baruganan sa My Foundation nga gihisgutan karon ug 
itudlo kini sa akong pamilya.

Akong dugangan ang akong tinigum—bisan usa lang ka sensilyo o duha.

Mo-report ko ngadto sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

UNSAON NAKO PAGREPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart 

sa pagrekord sa imong kauswagan. Sa mga box sa ubos, isulat ang 
“Oo,” “Wala,” o kapila ka nakatuman sa imong commitment.

Nakagamit og 
income and 
expense log 
kada adlaw 

(Isulat ang # 
sa mga adlaw)

Nakahimo 
og income 

statement 
(Oo/Wala)

Nakab-ot ang 
sinemana 

nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto sa 

action partner 
(Oo/Wala)

 Basaha: Usab, hinumdumi ang pagsubay sa imong personal nga mga 
galastuhan sa likod sa imong My Path to Self-Reliance nga booklet.

 Basaha: Pagpili og tawo nga maoy mo-facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sunod semana. (Dili makahibalo unsaon sa pag-facilitate sa 
hilisgutan sa My Foundation? Basaha ang pahina 11 ug ang sulod 
sa atubangang hapin.)
Hangyo og tawo nga mohalad sa panapos nga pag-ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga 
sugyot, ug mga 
kasinatian ngadto 
sa srsfeedback@ 
ldschurch. org.
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

Mga Kapanguhaan
WALA KO KAHIBALO!
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

Bahin 1

MAXWELL: Daniel, mianhi ko aron 
kuhaon ang bayad alang sa trabaho nga 
akong gihimo sa miaging Miyerkules.

DANIEL: Dili ba gibayran ko na ikaw? 
Sigurado ko nga nabayran ko na ikaw.

MAXWELL: Wala, wala pa ko nimo 
bayri. Ang laing tawo nga akong gitra-

bahoan mosulat niini kanunay. Aduna 
ka bay rekord nga mibayad na ko?

DANIEL: Wala, apan sa akong pagtuo 
nakabayad na ko.

MAXWELL: Unsaon nimo pagkahibalo 
kon dili nimo kini isulat?

Daniel: Tingali. . . . Wala ko kahibalo.

Bahin 2

JAMES: Daniel, maayo nga nagkita ta. 
Kumusta ang negosyo?

DANIEL: Busy ko.

JAMES: Nindot ang busy. Nakaginan-
sya ka?

DANIEL: Oo . . . tingali.

JAMES: Tingali? Unsay buot nimo nga 
ipasabut?

DANIEL: Well, wala ko magtipig og 
mga rekord. Busy ko sa paghimo og 
furniture. Gitiman-an ra nako ug hi-
naut nga maayo ra ang tanan.

JAMES: Mao ba? Wala nimo isulat ang 
imong kinitaan ug mga gasto ug suba-
yon ang imong ginansya o alkanse?

DANIEL: Wala. Dili man ko accoun-
tant. Mohimo ko og furniture.

JAMES: Ang tanang tag-iya og negosyo 
kinahanglang magtipig og rekord. Mao 
kana ang bugtong paagi nga mahibalo 
ka kon ang imong negosyo maayo ba 
o dili. Ok, mangutana ko pag-usab. 
Nakaginansya ba ka?

DANIEL: Um . . . Wala ko kahibalo.

JAMES: Nakakwarta ka ba og daghan o 
gamay sa miaging bulan?

DANIEL: Wala ko kahibalo.

JAMES: Palihug, sunda ang akong tam-
bag ug pagtipig og rekord aron makahi-
balo ka.
Balik ngadto sa pahina 48
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

USA KA SEMANA SA FURNITURE NGA NEGOSYO NI DANIEL
 Basaha: Basaha ang mosunod nga example sa furniture nga negosyo ni 

Daniel.
Human makahimo og mga pagsiksik pinaagi sa pakig-istorya sa 
mga kakompetinsya ug mga kustomer, si Daniel nakat-on nga (1) 
ang mga tawo dili ganahan og puthaw nga furniture kay moinit 
kini og maayo kon tag-init, (2) ang puthaw nga furniture lisud 
buhaton, ug (3) ang puthaw nga suplay mas mahal kay sa kahoy. 
Nakahukom siya nga mobaligya og kahoy nga furniture imbis 
metal nga furniture.
Ang iyang mga kustomer ganahan niini! Nakabaligya siya og dag-
hang kahoy nga furniture ug ingon og maayo ra ang negosyo.

 Lunes Nahalinan og 4 ka lingkuranan sa tag 50 matag 
usa. Mibayad sa abang nga 100.

 Tuesday Mibayad og 500 sa usa ka empleyado.
 Miyerkules Nahalinan og lamesa og mga lingkuran nga 

nagbalor og 400.
 Huwebes Nahalinan og furniture sa kwarto nga nagbalor 

og 1000.
 Friday Nakabayad og 1500 alang sa materyales.
 Sabado Nahalinan og lamesa nga nagbalor og 400.

Balik ngadto sa pahina 49
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4: Unsaon nako pagkahibalo kon ang akong negosyo nakaginansya ba?

MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



5
Unsaon nako 

pagbulag ang akong 
kwarta sa negosyo 

ug sa pamilya?
Starting and Growing 

My Business
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ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang tanang sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo 
og 10 minutos sa pag-abut aron mo-report kabahin sa ilang mga 
commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa ang miting:
• Ipahimutang ang mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug-ol 

ang tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board uban sa mga 

ngalan sa mga tawo sa inyong grupo (tan-awa ang example sa ubos).

Pangalan sa 
sakop sa 

grupo

Nakagamit 
og income 

and expense 
log (Isulat 
pila ka mga 

adlaw)

Nakahimo 
og income 

statement 
(Oo/Wala)

Nakab-ot 
ang 

sinemana 
nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto sa action 

partner  
(Oo/Wala)

Gloria 6 O O O O O

10 minutos sa dili pa ang miting:
• Abi-abiha sa mainitong paagi ang mga tawo sa ilang pag-abut.
• Sa pag-abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa 

commitment chart diha sa board. Usab, pahinumdumi sila sa pag-
pakli ngadto sa pahina 197 ug i-update ang ilang pag-uswag padu-
long sa certification.

• Pag-assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo sa pagpalong sa ilang mga cellphone ug 

ubang mga device.
• Sugdi og pangbukas nga pag-ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hilom hangyoa kadtong naulahi sa pag-abut sa pagpalong sa ilang 

cellphone ug sa pagkompleto sa commitment chart samtang ang 
grupo nagpadayon sa panaghisgot.

• I-set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletoha ang baruganan 5 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I-set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Basaha: Atong i-report ang atong mga commitment. Kadtong nakatuman 
sa ilang tanang mga commitment, palihug barug. (Pakpaki kad-
tong nakatuman sa ilang tanang mga commitment.)
Karon, ang tanan mamarug. Atong sublion og dungan ang atong 
mga theme statement:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magtinaba-
ngay kita aron mahimong self-reliant.

 Basaha: Manglingkod kita.

 Hisguti: Unsa ang imong nakat-unan samtang nagtipig ka og income 
and expense log? Sa unsang paagiha kini makatabang sa imong 
negosyo?
Unsa ang imong nakat-unan samtang naghimo ka og business 
income statement? Sa unsang paagiha kini makatabang sa imong 
negosyo?
Unsa ang imong nakat-unan pinaagi sa paghimo sa imong sine-
mana nga tumong sa negosyo?

MO-REPORT

Sa imong notebook 
sa negosyo, isulat 
unsay imong na-
kat-unan pinaagi sa 
pagtuman sa imong 
mga commitment.

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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UNSAON NAKO PAGTABANG ANG AKONG NEGOSYO UG 
ANG AKONG PAMILYA?
 Oras: I-set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat-on.

 Basaha: Nakasugod na unta kita sa pagtipig og mga rekord sa kwarta sa 
atong negosyo samtang kini mosulod ug mogawas. Maayo kana! 
Pero unsay mahitabo kon magkinahanglan kita og kwarta alang 
sa personal o pangpamilya nga mga panginahanglan?

 Tan-awa: “Don’t Kill the Chickens: Part I” (Walay video? Basaha ang pa-
hina 76.)

 Hisguti: Ang igsoong lalaki ni Maria gusto nga hatagan siya ni Maria og 
kwarta gikan sa iyang negosyo. Ug gusto ni Maria nga motabang. 
Pero makadaut o gani makaguba kini sa iyang negosyo. Dugang 
pa, iyang gipahinungod ang iyang mga paningkamot sa negosyo 
sa pagtabang niya aron mahimong self-reliant. Unsay angay bu-
haton ni Maria?

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako pagbulag ang 
akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
MGA BUHATUNON SA SEMANA—Maghimo ko og lahi nga 
mga account ug inadlaw nga mga rekord alang sa kwarta sa 
akong negosyo ug sa pamilya, ug swelduhan nako ang akong 
kaugalingon.

Atol niini nga miting, magkat-on kita sa mga kahanas nga 
makatabang nato sa pagtubag niini nga pangutana ug mopahi-
gayon niini nga mga buhatunon.
Dayon, atol sa semana, mohimo gayud kita og mga lakang sa 
pagbulag sa kwarta sa negosyo ug sa pamilya. Mahimo kining 
dako nga panalangin ngari kanato ug sa atong mga pamilya! 
Atong basahon ang seksyon nga Kalampusan sa Negosyo diha 
sa Business Success Map.

MAGKAT-ON

MGA KUSTOMER
Unsay gustong paliton  

sa mga tawo?
• Sayri nganong ang mga tawo mopalit sa imong produkto
• Sayri unsay bililhon sa mga kustomer
• Pagkat-on gikan sa mga kustomer kada adlaw

GALASTUHAN
Unsaon nako  
pagkontrolar  

ang akong  
galastuhan?

• Ubos nga galastuhan
• Gamit og daghang mga 

tig-suplay
• Pagdugang lang og fixed 

costs kon kini makapa-
dako sa ginansya

• Gamita ang puhunan sa 
maalamong paagi

• Gamita ang UPAT ka mga 
HUSTO sa pagpangutang 
sa maalamong paagi

PAGBALIGYA
Unsaon nako sa  

pagbaligya?
• Pag-upsell kanunay
• Pag-turn inventory kanunay
• Pangutana, paminaw, sugyot
• Himoang sayon ang pagpalit
• Pagsiguro nga mahalinan

GINANSYA
Unsaon nako pagpadako sa  

akong ginansya?
• Pagtipig og rekord 

kada adlaw
• Sweldohi ang imong 

kaugalingon
• Tinguhaa ang kada 

adlaw nga ginansya

• Palit og barato, iba-
ligya nga mas mahal

• Ayaw kawati ang 
imong negosyo

• Gamit og mga pro-
ductive asset

KALAMPUSAN SA NEGOSYO
Unsaon nako sa pagpadagan ang  

akong negosyo?
• Laina ang mga rekord sa 

negosyo ug sa personal
• Pagtipig og rekord kada 

adlaw
• Bayri og una ang ikapulo
• Pagtigum kada semana
• Pagpalambo og butang 

kada adlaw

• Padayon sa pagkat-on
• Sunda ang Foundation 

nga mga baruganan
• Paghimo og makadasig, 

masukod nga mga tumong.
• Pagsugod og gamay, 

paghunahuna og dako
• Ayaw gayud paghunong!

BUSINESS SUCCESS MAP
Mga Baruganan alang sa Kalampusan sa Negosyo

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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UNSAON NAKO PAGBULAG ANG AKONG KWARTA SA 
NEGOSYO UG SA PAMILYA?
 Tan-awa: “Don’t Kill the Chickens: Part II” (Walay video? Basaha ang 

pahina 77.)

 Hisguti: Gikan sa inyong nakat-unan niini nga video, ngano nga impor-
tante man ang pagbulag sa kwarta sa negosyo ug sa personal ug 
sa pagsweldo sa inyong kaugalingon?

 Basaha: Ang tag-iya sa negosyo usa ka tag-iya ug usa ka trabahante. Ma-
kamugna kini og makapainteresado nga mga pangutana.
Nasayud kita nga dakong mga panalangin ang moabut tungod 
sa pagbayad og ikapulo sa atong kinitaan. Kon atong bulagon 
ang kwarta sa atong negosyo ug atong personal nga kwarta, mas 
sayon ang pagkalkulo sa atong ikapulo.
Hinumdumi kini nga mga lakang:
 1. Bulaga ang kwarta sa negosyo ug sa personal sa lain-laing mga 

account o mga dapit.
 2. Mobayad kita og ikapulo sa personal nga kinitaan (sweldo o 

komisyon) nga gibayad ngari nato gikan sa negosyo.
 3. Ang kwarta sa negosyo dili kuhaan og ikapulo. Ang kwarta sa 

negosyo gamiton sa pagbayad sa mga galastuhan, mga sweldo, 
ug pagpalambo sa negosyo.

 Hisguti: Unsa kaha kon ang mga higala o pamilya magkinahanglan og 
kwarta, sama sa igsoong lalaki ni Maria?
Usa ka tawo gikan sa grupo mobasa o mo-summarize sa sambi-
ngay sa napulo ka mga birhen gikan sa Mateo 25:1–13. Duna bay 
mga panahon nga kita dili makahimo o dili kinahanglang mopa-
kigbahin kon dunay tawo nga mangayo og tabang?

 Tan-awa: “Don’t Kill the Chickens: Part III” (Walay video? Basaha ang 
pahina 78.)

 Hisguti: Gibuhat ba ni Maria ang husto nga butang?

 Basaha: Ang malampusong mga tag-iya og negosyo dili mangawat sa 
ilang negosyo.

Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo mobayad una 
sa ikapulo.

Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo dili mangawat 
sa ilang negosyo.

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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UNSAON NAKO PAGTIPIG OG LAIN-LAIN  
NGA MGA REKORD?
 Basaha: Nan, unsaon nato pagbulag ang atong kwarta sa negosyo ug sa 

personal? Magtipig kita og lain-lain nga mga rekord! Si Maria 
nagtipig og inadlaw nga mga rekord sa tanang kwarta nga mo-
sulod sa iyang negosyo ug sa tanan nga mogawas. Nagtipig usab 
siya og inadlaw nga mga rekord sa tanang kwarta nga moabut sa 
iyang pamilya ug sa tanan nga mogawas. Kini nga mga rekord 
gitawag og “income and expense logs.” Nagtipig siya og duha ka 
lain-lain gayud nga mga lista—ang usa alang sa kwarta sa ne-
gosyo ug ang usa alang sa personal nga kwarta.
Ang mga tigpautang kasagaran gustong motan-aw sa income and 
expense log sa negosyo sa dili pa kini magpa-loan. Ang pagtipig 
og mainampingon nga mga rekord makatabang nato nga ma-
andam sa pagdesisyon nga manghulam aron sa pagpalambo sa 
atong mga negosyo.

 Praktisa: Tan-awa kini nga sampol sa income and expense log sa iyang ne-
gosyo. Bantayi nga pagka-Agosto 16 (ang adlaw nga ang igsoong 
lalaki ni Maria nangayo og kwarta), ang negosyo ni Maria dunay 
3200 sa bank account niini.

Income and Expense Log sa NEGOSYO ni Maria: Agosto 14–20

Petsa Deskripsyon Gasto Kinitaan Cash Balance

Cash balance sa negosyo ni Maria 2600

Agosto 14 Mipalit og Lawog 
[Feed] -300 2300

Agosto 15 Halin sa Itlog 500 2800

Agosto 16 Halin sa Itlog 400 3200

Agosto 17 Sweldo ni Maria -3000 200

Agosto 18 Halin sa Itlog 600 800

Agosto 19 Mipalit og Lawog -600 200

Agosto 20 Halin sa Itlog 700 900

PERSONAL nga Income and Expense Log ni Maria: Agosto 14–20

Petsa Deskripsyon Gasto Kinitaan Cash Balance

Personal nga cash balance ni Maria 600

Agosto 14 Pagkaon -100 500

Agosto 15 Sinina -200 300

Agosto 16 Plete sa Bus -200 100

Agosto 17 Sweldo 3000 3100

Agosto 17 Ikapulo -300 2800

Agosto 19 Pagkaon -1500 1300

Agosto 20 Abang -600 700

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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 Hisguti: Unsay mahitabo sa kwarta sa negosyo ni Maria kon ang iyang 
negosyo mohatag sa iyang igsoong lalaki og 1000? Makabayad pa 
kaha siya sa iyang kaugalingon sa 3000 nga sweldo sa sunod adlaw?
Kinahanglan bang makonsensya si Maria kon ang iyang negosyo 
dili makahatag og kwarta sa usa ka sakop sa pamilya nga nangi-
nahanglan?
Tan-awa ang mga lista sa iyang negosyo ug sa personal ug pa-
ngitaa ang mga linya nga nagpakita sa iyang sweldo. Inyo bang 
nakita nga ang iyang sweldo usa ka galastuhan sa negosyo ug usa 
ka kinitaan ngadto sa iyang personal nga kwarta?

 Basaha: Sama sa atong nakat-unan sa sayo pa, husto si Maria sa pagbayad 
sa iyang ikapulo sa iyang personal nga kinitaan.

Sweldo o 
Komisyon?
Kon walay igong cash 
sa negosyo ni Maria 
aron regular siya nga 
masuweldohan, ma-
himo niyang bayran 
ang iyang kaugali-
ngon og komisyon 
base sa halin.

 Basaha: Nan, unsaon nato pagbulag ang atong kwarta sa negosyo ug sa 
personal? Magtipig kita og lain-lain nga mga rekord! Si Maria 
nagtipig og inadlaw nga mga rekord sa tanang kwarta nga mo-
sulod sa iyang negosyo ug sa tanan nga mogawas. Nagtipig usab 
siya og inadlaw nga mga rekord sa tanang kwarta nga moabut sa 
iyang pamilya ug sa tanan nga mogawas. Kini nga mga rekord 
gitawag og “income and expense logs.” Nagtipig siya og duha ka 
lain-lain gayud nga mga lista—ang usa alang sa kwarta sa ne-
gosyo ug ang usa alang sa personal nga kwarta.
Ang mga tigpautang kasagaran gustong motan-aw sa income and 
expense log sa negosyo sa dili pa kini magpa-loan. Ang pagtipig 
og mainampingon nga mga rekord makatabang nato nga ma-
andam sa pagdesisyon nga manghulam aron sa pagpalambo sa 
atong mga negosyo.

 Praktisa: Tan-awa kini nga sampol sa income and expense log sa iyang ne-
gosyo. Bantayi nga pagka-Agosto 16 (ang adlaw nga ang igsoong 
lalaki ni Maria nangayo og kwarta), ang negosyo ni Maria dunay 
3200 sa bank account niini.

Income and Expense Log sa NEGOSYO ni Maria: Agosto 14–20

Petsa Deskripsyon Gasto Kinitaan Cash Balance

Cash balance sa negosyo ni Maria 2600

Agosto 14 Mipalit og Lawog 
[Feed] -300 2300

Agosto 15 Halin sa Itlog 500 2800

Agosto 16 Halin sa Itlog 400 3200

Agosto 17 Sweldo ni Maria -3000 200

Agosto 18 Halin sa Itlog 600 800

Agosto 19 Mipalit og Lawog -600 200

Agosto 20 Halin sa Itlog 700 900

PERSONAL nga Income and Expense Log ni Maria: Agosto 14–20

Petsa Deskripsyon Gasto Kinitaan Cash Balance

Personal nga cash balance ni Maria 600

Agosto 14 Pagkaon -100 500

Agosto 15 Sinina -200 300

Agosto 16 Plete sa Bus -200 100

Agosto 17 Sweldo 3000 3100

Agosto 17 Ikapulo -300 2800

Agosto 19 Pagkaon -1500 1300

Agosto 20 Abang -600 700

Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo magtipig og 
inadlaw nga mga 
rekord.

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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UNSAON NAKO PAGBULAG ANG AKONG KWARTA?
 Basaha: Praktison nato ang pagbulag sa atong kwarta sa negosyo ug sa 

personal. Sa mosunod nga example, hunahunaa nga ikaw dunay 
negosyo nga nagbaligya og tubig nga mainum.

 Tan-awa: “Your Water Business” (Walay video? Padayon lang.)

 Praktisa: Sunda kining lima ka mga lakang, ug gamita ang mga porma 
diha sa sunod nga pahina sa pagbulag sa imong kwarta sa ne-
gosyo ug sa personal.
 1. Tan-awa ang kinitaan ug mga gasto sa personal ug sa negosyo sa 

kada adlaw sa semana.
 2. I-rekord ang imong kwarta sa negosyo diha sa income and ex-

pense log sa imong negosyo.
 3. I-rekord ang imong personal nga kwarta diha sa imong personal 

nga income and expense log.
 4. Paghimo og imong business income statement gikan sa impor-

masyon diha sa imong lista sa negosyo.
 5. Paghimo og imong personal nga income statement gikan sa 

impormasyon diha sa imong personal nga lista.
Tseki ang imong trabaho gamit ang lista sa mga tubag [answer 
key] diha sa pahina 79.

 Hisguti: Unsa ang inyong nakat-unan gikan niini nga buluhaton [exer-
cise]? Kon nakahimo kamo og sayop, nakasabut ba kamo kon 
ngano? Kadtong nakasabut makatabang niadtong naglibug.

 Basaha: Ang malampusong mga tag-iya og negosyo nagtipig og inadlaw 
nga mga rekord ug naggamit niini aron makahimo og maala-
mong mga desisyon bahin sa negosyo.
Samtang si Maria dili malingaw nga magtipig og mga rekord, 
naghimo siya og lain-laing mga rekord alang sa iyang kwarta sa 
negosyo ug sa personal kada adlaw. Kini ang inutok nga paagi sa 
pagnegosyo!
Dugang pa nasayud siya nga kon magkinahanglan gayud siya og 
loan sa negosyo, ang mga tigpautang gustong makakita sa inad-
law nga mga rekord.

 Tan-awa: Tan-awa kon giunsa ni Daniel pagpalambo sa iyang negosyo pi-
naagi sa paggamit sa mga baruganan sa self-reliance, lakip na ang 
pagtipig og rekord. Tan-awa ang istorya sa kalampusan nga “Da-
niel & Christiana: General Store.” (Walay video? Balhin ngadto sa 
sunod nga pahina.)

Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo molain-
lain sa ilang mga 
rekord sa negosyo 
ug sa personal.

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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 Lunes 2/9 Nahalinan og 100 ka botelya sa tag-10 kada usa. Nakapalit og pagkaon alang sa pamilya sa 300.
 Martes 3/9 Mibayad og 800 alang sa mga suplay sa negosyo. Nahalinan og 30 ka botelya sa tag-10 kada usa.
 Miyerkules 4/9 Mibayad og 500 alang sa bayranan sa eskwelahan sa mga bata. Misweldo sa imong kaugalingon og 

1000. Mibayad og 100 alang sa ikapulo.
 Huwebes 5/9 Mibayad og 500 alang sa personal nga abangan. Nahalinan og 10 ka bloke nga ice sa tag-10 kada usa.
 Biyernes 6/9 Nahalinan og 100 ka botelya sa tag-10 kada usa. Mibayad og bayranan sa negosyo nga 200.
 Sabado 7/9 Nahalinan og 20 ka botelya sa tag-10 kada usa. Mipalit og bag-ong sinina nga 100.

Ang Kinitaan ug mga Gasto sa Akong NEGOSYO: 2/9–7/9

Petsa Deskripsyon Gasto Kinitaan Balanse

Cash Balance sa Negosyo 1000

Total nga Gasto ug Kinitaan

Income Statement sa Akong  
NEGOSYO (2/9–7/9)

Kinitaan

Halin sa mga botelya sa tubig

Halin sa mga bloke nga ice

 Total nga kinitaan sa negosyo

Mga Gasto

Mga Suplay

Mga bayranan sa negosyo

Sweldo

 Total nga gasto sa negosyo

Ginansya (o alkanse) sa 
negosyo
(Kinitaan – Gasto = )

Ang Akong PERSONAL nga Kinitaan ug Gasto: 2/9–7/9

Petsa Deskripsyon Gasto Kinitaan Balanse

Personal nga Cash Balance 1000

Total nga Gasto ug Kinitaan

Ang Akong PERSONAL nga  
Income Statement (2/9–7/9)

Kinitaan

Sweldo

 Total nga personal nga kinitaan

Mga Gasto
Ikapulo

Abang

Pagkaon

Uban pa

 Total nga personal nga gasto
Personal nga ginansya  
(o alkanse)
(Kinitaan – Gasto = )

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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 Basaha: Nakakat-on kita og pipila ka importante nga mga kahanas karon 
nga makatabang nato aron molampus. Magkugi kita og maayo 
karong semanaha aron sa paghimo niini nga mga kahanas nga 
usa ka gawi. Magtipig kita og lain-lain nga mga account ug inad-
law nga mga rekord!

 Hisguti: Kinsa o unsa may nakapalisud nimo nga magtipig og lain-laing 
mga rekord kada adlaw? Makahimo ka og plano sa paghimo 
niini nga mas sayon. Mahimo nimo kini sa samang higayon 
kada adlaw. Makatipig ka sa mga rekord diha sa piho nga dapit. 
Makahimo ka og mga pahinumdom alang sa imong kaugalingon. 
Isulat ang imong mga plano sa ubos.

  

  

 

UNSAON NAKO PAGPRESENTAR ANG AKONG NEGOSYO?
 Basaha: Sunod semana maghimo kita og mga presentasyon sa atong 

grupo bahin sa atong mga negosyo. Gusto kitang makahimo 
sa paghulagway sa atong mga negosyo ngadto sa uban. Gusto 
kitang makadungog og mga sugyot bahin sa atong mga negosyo.

 Basaha: Sunda kining mga instruksyon o ipresentar sa paagi nga mas 
komportable nganha ninyo.

ANG AKONG NEGOSYO SA TULO KA MINUTOS—MGA INSTRUKSYON

Bahin 1 Sa dili kaabut og usa ka minuto, ihulagway ang imong negosyo.

Bahin 2

Sa dili kaabut og usa ka minuto, ihulagway sa unsang paagi nga 
ang pagtubag sa usa sa mosunod nga mga pangutana nakapalambo 
og maayo sa imong negosyo.
1. Unsay gustong paliton sa mga tawo?
2. Unsaon nako nga makabaligya?
3. Unsaon nako pagkontrolar sa galastuhan?
4. Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?
5. Unsaon nako pagdumala sa akong negosyo?

Bahin 3 Sa dili kaabut og usa ka minuto, ihulagway ang usa ka butang nga 
imong buhaton aron padayon nga mapalambo ang imong negosyo.

 Basaha: Atol sa semana, paghunahuna og unsay imong gustong ipakig-
bahin. Ihulagway ang imong negosyo diha sa imong notebook 
sa negosyo. Kon ganahan ka, praktisa ang paghatag sa imong 
presentasyon ngadto sa imong pamilya o mga higala. Anhi sunod 
semana nga andam nga mopakigbahin sa imong mga presentas-
yon bahin sa negosyo.

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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UNSAY AKONG BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Hilum nga pamalandonga unsay inyong nakat-unan. 
Isulat ang bisan unsa nimong mga impresyon sa ubos o sa imong 
notebook sa negosyo.

  

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang labing makatabang sa inyong negosyo karong 
semanaha? Himoa kini nga ideya isip inyong sinemana nga tu-
mong sa negosyo.
Idugang ang inyong sinemana nga tumong sa negosyo ngadto sa 
inyong mga commitment nga naa sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Naa bay usa nga gustong mopakigbahin sa iyang sinemana nga 
tumong sa negosyo o ubang mga hunahuna?

MAMALANDONG

“Paduol ngari kanako 
ug Ako mopaduol 
nganha kaninyo; 
pangita kanako nga 
makugihon ug kamo 
makakita kanako; 
pangayo, ug kamo 
makadawat; tuktok, 
ug kini pagabuksan 
nganha kaninyo.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 88:63

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo-commit.

 Praktisa: Pilia ang imong action partner. Desisyuni kon kanus-a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha pagkusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga imong tumanon ang 
imong mga commitment! Pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Lainon nako ang mga rekord sa kwarta sa negosyo ug sa kwarta nga 
personal.

Magsweldo ko sa akong kaugalingon o magkuha og komisyon kanunay 
ug lainon kanang personal nga kwarta sa lahi nga lugar o account gikan 
sa kwarta sa akong negosyo.

Mag-andam ko og 3 ka minuto nga presentasyon sa akong negosyo.

Akong kab-uton ang akong sinemana nga tumong sa negosyo.   
 

Akong gamiton ang baruganan sa My Foundation nga gihisgutan karon ug 
itudlo kini sa akong pamilya.

Dugangan nako ang akong tinigum—bisan usa o duha ka sensilyo.

Mo-report ko ngadto sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?

MO-COMMIT
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UNSAON NAKO PAGREPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment 

chart sa pagrekord sa inyong kauswagan. Sa mga box sa ubos, 
isulat ang “Oo,” “Wala,” o kapila ka nakatuman sa imong com-
mitment.

Nakahimo 
og lahi nga 

mga rekord 
(Oo/Wala)

Nakasweldo 
ko sa akong 
kaugalingon 

nga lahi gikan 
sa kwarta 

sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakaandam 
sa akong 

presentasyon 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakab-ot ang 
sinemana 

nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Sa atong sunod nga miting, himoon nato ang self-reliance as-
sessment pag-usab aron makita kon kita nahimo na bang mas 
self-reliant. Kinahanglang atong dad-on ang atong My Path to 
Self-Reliance nga mga booklet.

 Basaha: Pagpili og tawo nga maoy mo-facilitate sa hilisgutan sa My Foun-
dation sunod semana. (Dili makahibalo unsaon sa pag-facilitate sa 
hilisgutan sa My Foundation? Basaha ang pahina 11 ug ang sulod 
sa atubangang hapin.)
Paghangyo og usa ka tawo nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga 
sugyot, ug mga 
kasinatian ngadto 
sa srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Pahibalo ngadto 
sa Facilitator:
Sunod semana, 
pagdala og dugang 
lima ka mga ko-
pya sa My Path to 
Self-Reliance.

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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AYAW PATYA ANG MGA MANOK: BAHIN 1
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

SETTING: Si Maria dunay daghang mga 
manok ug makabuhi sa iyang pamilya pi-
naagi sa pagbaligya og mga itlog sa lokal 
nga mga tindahan ug mga restawran. Si 
Mateo, igsoong lalaki ni Maria, mibisita.
MATEO: Maria!
MARIA: Hi, Mateo. Kumusta ka?
MATEO: Maayo ra. Wow! Tan-awa 
kana nga mga itlog. Nindot ang dagan sa 
imong negosyo!
MARIA: Oo, ug mapasalamaton ko. 
Akong gigamit ang mga butang nga akong 
nakat-unan sa grupo sa self-employment. 
Akong gituman ang akong mga commit-
ment ug kini epektibo! Ang Ginoo mipa-

nalangin gyud namo. Duna nay resulta 
ang pagkugi.
MATEO: Maayo na. Tingali moapil sad 
ko og grupo. Lain pay ato, duna sad koy 
maayong balita! Nakakita na ko og apart-
ment alang sa akong pamilya! Duna na mi 
tubig—ug bintana! Gawas lang nga wala 
koy igong kwarta karon. Kinahanglan ko 
og 1000 aron makabalhin. Dili ko gusto 
nga mawala kini nga lugar, Maria. Saktong 
lugar gyud to namo. Makatabang ka nako?
MARIA: Mateo, gusto kong motabang 
nimo, ug tingali makahatag ko nimo sa 
1000, apan kinahanglan nakong ibaligya 
ang akong mga manok.

Balik ngadto sa pahina 66

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?

Mga Kapanguhaan
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AYAW PATYA ANG MGA MANOK: BAHIN II
Pagpuli-puli og basa sa mosunod nga mga paragraph.

Hunahunaa nga nagtrabaho ka sa usa ka 
hotel. Makakuha ba ka og kwarta gikan 
sa hotel bisan unsang orasa? Makakuha 
ba og kwarta ang imong igsoong lalaki 
bisan unsang orasa kon nagkinahanglan 
siya niini? Tingali prisohon nila siya!
Karon hunahunaa ang imong negosyo. 
Ang imong negosyo kinahanglang mo-
lambo ug mouswag aron makatuman ka 
sa sugo nga mahimong self-reliant. Ang 
imong negosyo usa ka himan nga maga-
mit sa Ginoo sa pagpanalangin kanimo. 
Kon kini magmalampuson, makahimo ka 
sa pagpanalangin og daghan pa. Mao nga, 
unsaon nimo pagpanalipod ang imong ne-
gosyo sa pagtabang niini nga magmalam-
puson? Mokuha ba ka og kwarta gikan sa 
imong negosyo bisan unsang orasa alang 
sa personal nga mga panginahanglan? Sa 
imong igsoong lalaki o silingan?
Ania ang importanting butang nga hi-
numduman: ikaw ug ang imong negosyo 
lahi! Kinahanglang dunay lahi nga mga 
lugar nga butangan sa kwarta sa negosyo 
ug personal nga kwarta. Mahimong mo-
gamit ka og lahi nga mga box o lahi nga 
mga bank account. Kinahanglan usab nga 
mobuhat ka og lahi nga mga rekord alang 
sa kwarta sa negosyo ug personal nga 
kwarta: lahi nga lugar ug lahi nga rekord.
Apan karon, unsaon nimo pagkuha og 
kwarta gikan sa imong negosyo alang sa 
imong pamilya?

Nan, unsaon man ni kon nagtrabaho ka 
alang sa uban? Kana nga tawo o negosyo 
mosuweldo nimo, di ba? O kon ikaw usa 
ka ahente, ang negosyo tingali mohatag 
nimo og komisyon. Ang imong suweldo o 
komisyon mao ang imong kinitaan—ug 
mobayad ka og ikapulo niini nga kinitaan. 
Dayon mahimo na kang mogasto alang sa 
imong personal nga mga panginahanglan, 
sama sa pagkaon o sinina— o bisan sa 
pagtabang sa imong igsoong lalaki.
Isip tag-iya og negosyo, kinahanglang su-
weldohan nimo ang imong kaugalingon—
kada semana, pananglit. Kon walay igong 
cash sa imong negosyo aron masuweldo-
han, mahimo gihapon nimong bayran ang 
imong kaugalingon og komisyon—por-
sinto sa halin. Bisan hain, ang suweldo 
o komisyon mao ang imong personal nga 
kinitaan. Mobayad ka og ikapulo niini 
nga kinitaan. Ug dayon imong magamit 
ang nahibilin alang sa pagkaon, abangan, 
tambal ug tinigum.
Kining yanong lakang— ang pagbulag sa 
imong kwarta sa negosyo ug sa personal—
manalipod nimo ug sa imong negosyo. Ang 
imong negosyo molambo ug magmalam-
puson. Ug makahibalo ka unsa nga kwarta 
ang gikan sa imong personal nga account 
ang imong magamit ug mapakigbahin.

Balik ngadto sa pahina 67

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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AYAW PATYA ANG MGA MANOK: BAHIN III
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

MARIA: Mateo, kon akong ibaligya 
ang akong tanang mga manok, kahi-
balo ka unsay mahimo niini sa akong 
negosyo, di ba? Wala na koy mga itlog 
nga ikabaligya. Ug ang akong negosyo 
mabangkaruta. Ug dayon unsaon nako 
pagpakaon ang akong pamilya. Pasayloa 
ko. Manghinaut ko nga nakasabut ka nga 
dili ko dayon makakuha og kwarta gikan 
sa akong negosyo kon nagkinahanglan 
ko niini. Nagsuweldo lang ko sa akong 
kaugalingon. Ang nahibilin nga kwarta 
gamiton aron magpadayon ang negosyo ug 
pagtabang niini nga molambo, aron kami 

mahimong self-reliant. Kinahanglang 
mahimo ming self-reliant aron makapa-
nalangin sa uban.
MATEO: Nakasabut ko.
MARIA: Hinoon, duna koy 200 gikan sa 
akong personal nga tinigum nga akong 
ikahatag nimo, kon kini makatabang.
MATEO: Sa tinuod dako kana og ikata-
bang. Salamat, Maria.
MARIA: Way sapayan. Nalipay ko nga 
makatabang og gamay!

Balik ngadto sa pahina 67

Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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ANG IMONG NEGOSYO NGA TUBIG: MGA TUBAG

Balik ngadto sa pahina 70

Lunes 2/9  1  Nahalinan og 100 ka botelya sa tag 10 ang usa. 2  Mipalit og pagkaon alang sa pamilya nga nagbalor og 300.
Martes 3/9  3  Mibayad og 800 alang sa mga suplay sa negosyo. 4  Nahalinan og 30 ka botelya sa tag 10 ang usa.
Miyerkules 4/9  5  Mibayad og 500 alang sa eskwelahan sa mga bata. 6  Gisweldohan ang kaugalingon og 1000. 7  Mibayad 
og 100 alang sa ikapulo.
Huwebes 5/9  8  Mibayad og 500 alang sa personal nga abangan. 9  Nahalinan og 10 ka bloke nga ice sa tag 10 ang usa.
Biyernes 6/9  10  Nahalinan og 100 ka botelya sa tag 10 ang usa. 11  Mibayad sa mga bayranan sa negosyo og 200.
Sabado 7/9  12  Nahalinan og 20 ka botelya sa tag 10 ang usa. 13  Mipalit og bag-ong sinina nga nagbalor og 100.

Ang Kinitaan ug mga Gasto sa Akong NEGOSYO: 2/9–7/9

Petsa Deskripsyon Gasto Kinitaan Balanse

Cash Balance sa Negosyo 1000

2/9 Nahalinan og 100 ka botelya 1000 2000

3/9 Mga suplay sa negosyo -800 1200

3/9 Nahalinan og 30 ka botelya 300 1500

4/9 Mga sweldo -1000 500

5/9 Nahalinan og 10 ka bloke 
nga ice 100 600

6/9 Nahalinan og 100 ka botelya 1000 1600

6/9 Mga bayranan sa negosyo -200 1400

7/9 Nahalinan og 20 ka botelya 200 1600

Total nga Gasto ug Kinitaan 2000 2600 1600

Income Statement sa Akong NEGOSYO (2/9–7/9)

Kinitaan

Halin sa mga botelya sa tubig  
1 4 10 12 2500

Halin sa mga bloke nga ice 100

 Total nga kinitaan sa negosyo 2600
Mga Gasto

Mga suplay 800

Mga bayranan sa negosyo 200

Mga sweldo 1000

 Total nga gasto sa negosyo 2000
Ginansya (o alkanse) sa  
negosyo
(Kinitaan – Gasto = ) 600

Ang Akong PERSONAL nga Kinitaan ug Gasto: 2/9–7/9

Petsa Deskripsyon Gasto Kinitaan Balanse

Cash Balance sa Personal 1000

2/9 Pagkaon -300 700

4/9 Bayranan sa eskwelahan -500 200

4/9 Sweldo 1000 1200

4/9 Ikapulo -100 1100

5/9 Abang -500 600

7/9 Sinina -100 500

Total nga Gasto ug Kinitaan 1500 1000 500

Ang Akong PERSONAL nga Income Statement 
(2/9–7/9)

Kinitaan

Sweldo
1000

 Total nga kinitaan sa personal 1000

Mga Gasto

Ikapulo
100

Abang
500

Pagkaon
300

Uban pa
600

 Total nga gasto sa personal 1500
Personal nga ginansya  
(o alkanse)
(Kinitaan – Gasto = ) -500
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Unsaon nako pagbulag ang akong kwarta sa negosyo ug sa pamilya?
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naglambo ang 
akong negosyo?
Starting and Growing 

My Business
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6: Sa unsang paagi naglambo ang akong negosyo?

ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang tanang sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo 
og 10 minutos sa pag-abut aron mo-report kabahin sa ilang mga 
commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.
• Pagdala og dugang lima ka mga kopya sa My Path to Self-Reliance.

30 minutos sa dili pa ang miting:
• Ipahimutang ang mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug-ol 

ang tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board uban sa mga 

ngalan sa mga tawo sa inyong grupo (tan-awa ang example sa ubos).

Pangalan sa 
sakop sa 

grupo

Nakahimo og 
lahi nga mga 

rekord  
(Oo/Wala)

Nakasweldo 
ko sa akong 
kaugalingon 
nga lahi sa 
kwarta sa 
negosyo  

(Oo/Wala)

Nakaandam 
sa akong 

presentasyon 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakab-ot 
ang 

sinemana 
nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner  

(Oo/Wala)

Gloria O O O O O O O

10 minutos sa dili pa ang miting:
• Abi-abiha sa mainitong paagi ang mga tawo sa ilang pag-abut.
• Sa pag-abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa 

commitment chart diha sa board. Usab, pahinumdumi sila sa pagpa-
kli ngadto sa pahina 197 ug i-update ang ilang pag-uswag padulong 
sa certification.

• Pag-assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo sa pagpalong sa ilang mga cellphone ug 

ubang mga device.
• Sugdi og pangbukas nga pag-ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hilom hangyoa kadtong naulahi sa pag-abut sa pagpalong sa ilang 

cellphone ug sa pagkompleto sa commitment chart samtang ang 
grupo nagpadayon sa panaghisgot.

• I-set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletoha ang baruganan 6 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.

BAG-O! 



83

GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I-set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Basaha: Atong i-report ang atong mga commitment. Kadtong nakatuman 
sa ilang tanang mga commitment, palihug barug. (Pakpaki kad-
tong nakatuman sa ilang tanang mga commitment.)
Karon, ang tanan mamarug. Atong sublion og dungan ang atong 
mga theme statement:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magtinaba-
ngay kita aron mahimong self-reliant.

 Basaha: Manglingkod kita.

 Hisguti: Unsay inyong nakat-unan samtang kamo naghimo og lahi nga 
mga rekord sa personal nga kwarta ug sa kwarta sa negosyo? Sa 
unsang paagi nga makatabang kini sa inyong negosyo?
Unsay inyong nakat-unan samtang kamo nagsweldo sa inyong 
kaugalingon ug gilahi kini sa inyong negosyo? Sa unsang paagi 
nga makatabang kini sa inyong negosyo?
Unsa ang imong nakat-unan pinaagi sa paghimo sa imong sine-
mana nga tumong sa negosyo?

Sa imong notebook 
sa negosyo, isulat 
unsay imong na-
kat-unan pinaagi sa 
pagtuman sa imong 
mga commitment.

6: Sa unsang paagi naglambo ang akong negosyo?

MO-REPORT
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Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo nagpalambo og 
butang matag adlaw.

UNSAON NAKO PAGHULAGWAY ANG AKONG NEGOSYO?
 Basaha: Karon atong buhaton ang atong mga presentasyon sa negosyo. 

Kon atong ihulagway ang atong negosyo ngadto sa uban, ma-
kakat-on kita og mga butang bahin sa atong negosyo nga maka-
tabang nato sa paglambo. Kon kita dunay mga ideya panahon 
ug human sa mga presentasyon, isulat nato kini sa atong mga 
notebook sa negosyo.

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako sa pagpasabut sa 
akong negosyo ngadto sa uban?
BUHATUNON SA SEMANA—Unsaon nako sa pagpangita 
og mga ideya gikan sa uban kon unsaon sa pagpalambo sa 
akong negosyo.

 Oras: Alang sa kada tawo nga mopresentar, i-set ang timer sa tulo ka 
minuto. Pahibaloa ang presenter kon usa ka minuto na lang ang 
nahibilin.

 Basaha: Ipakita na nato karon ang unang pasundayag. Kinsa ang mouna? 
Hinumdumi, nga duna kay tulo ka minuto sa paghimo sa imong 
pasundayag ug dayon duha ka minuto sa panaghisgot.

 Basaha: Sunda ang mga instruksyon sa sunod nga pahina.

6: Sa unsang paagi naglambo ang akong negosyo?

MAGKAT-ON
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ANG AKONG NEGOSYO SA TULO KA MINUTO—MGA INSTRUKSYON

Bahin 1 Sa dili kaabut og usa ka minuto, ihulagway ang imong negosyo.

Bahin 2

Sa dili kaabut og usa ka minuto, ihulagway sa unsang paagi nga 
ang pagtubag sa usa sa mosunod nga mga pangutana nakapalambo 
og maayo sa imong negosyo.
1. Unsay gustong paliton sa mga tawo?
2. Unsaon nako nga makabaligya?
3. Unsaon nako sa pagkontrol ang akong mga gasto?
4. Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?
5. Unsaon nako pagpadagan sa akong negosyo?

Bahin 3 Sa dili kaabut og usa ka minuto, ihulagway ang usa ka butang nga 
imong himoon sa pagpadayon sa pagpalambo sa imong negosyo.

 Oras: Karon, i-set ang timer og duha ka minuto alang sa panaghisgot.

 Hisguti: Pangutan-a ang usag usa. Pagtinambagay sa usag usa. Tabangi 
nga molambo ang negosyo niining sakop sa grupo.

 Basaha: Karon, balika kining tulo ka mga lakang alang sa kada sakop sa 
grupo hangtud ang tanan makapresentar.

6: Sa unsang paagi naglambo ang akong negosyo?
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UNSAY AKONG NAKAT-UNAN?
 Hisguti: Ang malampusong mga tag-iya og negosyo padayong nagkat-on. 

Unsa ang imong nakat-unan gikan sa mga sakop sa grupo nga 
makatabang kanimo sa pagpalambo sa imong negosyo?

 Basaha: Sa atong sunod nga mga miting, magkat-on kita unsaon sa 
pagpalambo sa atong negosyo. Sa atong sunod nga miting, 
kinahanglang atong dad-on ang mga income and expense log sa 
negosyo ug ang atong mga business statement gikan sa milabay 
nga duha ka semana.
Kon wala pa kita makasugod og negosyo, motabang kita sa uban 
sa ilang mga income and expense log ug mga business income 
statement. Maayo kini nga praktis alang nato.

 Tan-awa: Tan-awa kon giunsa ni Felix pagpalambo sa iyang negosyo pina-
agi sa paggamit sa mga baruganan sa self-reliance. Tan-awa ang 
“Felix: Refrigeration Parts.” (Walay video? Padayon lang.)

MAS NAGKA-SELF-RELIANT BA KO?
 Basaha: Ang atong tumong mao ang self-reliance, sa temporal ug espi-

ritwal. Ang paghimo sa atong negosyo nga magmalampuson 
kabahin lamang niana nga tumong.

 Hisguti: Unsa nga mga kausaban ang imong nakit-an sa imong kina-
buhi samtang imong gigamit ug gitudlo ang My Foundation 
nga mga baruganan?

 Praktisa: Ablihi ang imong My Path to Self-Reliance nga booklet sa 
blangko nga self-reliance assessment (sa luyo). Kompletuha 
ang mga lakang.
Kon mahuman na ka, paggahin og tulo ka minuto sa pagpa-
malandong sa mosunod:
Nakahibalo ka na ba karon sa imong mga galastuhan? Ma-
katubag ka na ba karon og “kanunay” o “pirme” sa daghang 
mga pangutana? Mas kampante ka ba sa kantidad nga imong 
gitakda isip imong kinitaan aron matawag nga self-reliant? 
Hapit na ba nimo makab-ut ang imong kinitaan aron matawag 
nga self-reliant? Unsa ang imong mabuhat aron molambo?

Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo padayong 
nagkat-on.

My Path to  
Self-Reliance

(Ang Akong Dalan Paingon sa 
Kaugalingon nga Pagpaningkamot)

6: Sa unsang paagi naglambo ang akong negosyo?
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UNSAY AKONG BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Hilum nga pamalandonga unsay inyong nakat-unan. 
Isulat ang bisan unsa nimong mga impresyon sa ubos o sa imong 
notebook sa negosyo.

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang labing makatabang sa inyong negosyo karong 
semanaha? Himoa kini nga ideya isip inyong sinemana nga tu-
mong sa negosyo.
Idugang ang inyong sinemana nga tumong sa negosyo ngadto sa 
inyong mga commitment nga naa sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Naa bay usa nga gustong mopakigbahin sa iyang sinemana nga 
tumong sa negosyo o ubang mga hunahuna?

“Pangita nga maku-
gihon, pag-ampo sa 
kanunay, ug pagma-
tuohon, ug ang tanan 
nga mga butang 
maghiusa sa pagli-
hok alang sa inyong 
kaayohan.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 90:24

6: Sa unsang paagi naglambo ang akong negosyo?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo-commit.

 Praktisa: Pilia ang imong action partner. Desisyuni kon kanus-a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Basaha pagkusog ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga imong tumanon ang 
imong mga commitment! Pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Akong dad-on ang akong notebook sa negosyo uban sa mga income 
and expense log sa atong sunod nga miting.

Akong kab-uton ang akong sinemana nga tumong sa negosyo.   

 

Akong gamiton ang baruganan sa My Foundation nga gihisgutan karon ug 
itudlo kini sa akong pamilya.

Dugangan nako ang akong tinigum—bisan usa o duha ka sensilyo.

Mo-report ko ngadto sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

6: Sa unsang paagi naglambo ang akong negosyo?

MO-COMMIT
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UNSAON NAKO PAGREPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart 

sa pagrekord sa inyong kauswagan. Sa mga box sa ubos, isulat ang 
“Oo,” “Wala,” o kapila ka nakatuman sa imong commitment.

Nakadala 
og mga 

income and 
expense log 
(Oo/Wala)

Nakab-ot ang 
sinemana 

nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 

Foundation 
ug gitudlo kini 

sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Pagpili og tawo nga mo-facilitate sa hilisgutan sa My Foundation 
sunod semana. (Dili makahibalo unsaon sa pag-facilitate sa hilis-
gutan sa My Foundation? Basaha ang pahina 11 ug ang sulod sa 
atubangang hapin.)
Paghangyo og usa ka tawo nga mohatag sa panapos nga pag-ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga 
sugyot, ug mga 
kasinatian ngadto 
sa srsfeedback@ 
ldschurch. org.

6: Sa unsang paagi naglambo ang akong negosyo?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Mga Kapanguhaan
6: Sa unsang paagi naglambo ang akong negosyo?



7
Unsaon nako sa 
pagpalambo sa 
akong negosyo?
Starting and Growing 

My Business
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7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?

ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang tanang sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo 
og 10 minutos sa pag-abut aron mo-report kabahin sa ilang mga 
commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa ang miting:
• Ipahimutang ang mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug-ol 

ang tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board uban sa mga 

ngalan sa mga tawo sa inyong grupo (tan-awa ang example sa ubos).

Pangalan sa 
sakop sa 

grupo

Nakadala og 
mga income 
and expense 

log (Oo/
Wala)

Nakab-ot 
ang 

sinemana 
nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner (Oo/

Wala)

Gloria O O O O O

10 minutos sa dili pa ang miting:
• Abi-abiha sa mainitong paagi ang mga tawo sa ilang pag-abut.
• Sa pag-abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa 

commitment chart diha sa board. Usab, pahinumdumi sila sa pagpa-
kli ngadto sa pahina 197 ug i-update ang ilang pag-uswag padulong 
sa certification.

• Pag-assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo sa pagpalong sa ilang mga cellphone ug 

ubang mga device.
• Sugdi og pangbukas nga pag-ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hilom hangyoa kadtong naulahi sa pag-abut sa pagpalong sa ilang 

cellphone ug sa pagkompleto sa commitment chart samtang ang 
grupo nagpadayon sa panaghisgot.

• I-set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletoha ang baruganan 7 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug ipadayon ang pagbasa sa sunod nga pahina.
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I-set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Basaha: Atong i-report ang atong mga commitment. Kadtong nakatuman 
sa ilang tanang mga commitment, palihug barug. (Pakpaki kad-
tong nakatuman sa ilang tanang mga commitment.)
Karon, ang tanan mamarug. Atong sublion og dungan ang atong 
mga theme statement:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magtinaba-
ngay kita aron mahimong self-reliant.

 Basaha: Manglingkod kita.

 Hisguti: Unsa nga mga ideya ang imong gisulayan diha sa imong negosyo?
Unsa ang imong nakat-unan pinaagi sa pagsulay niini nga mga 
ideya?
Unsa ang imong nakat-unan pinaagi sa paghimo sa imong sine-
mana nga tumong sa negosyo?

7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?

MO-REPORT

Sa imong notebook 
sa negosyo, isulat 
unsay imong na-
kat-unan pinaagi sa 
pagtuman sa imong 
mga commitment.
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UNSAY MAKATABANG SA AKONG NEGOSYO NGA 
MAKABATON OG DUGANG KWARTA?
 Oras: I-set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat-on.

 Tan-awa: “Bicycle or Chickens?” (Walay video? Tan-awa ang script sa 
pahina  102.)

 Basaha: Ang asset usa ka butang nga gipanag-iya sa negosyo nga bililhon. 
Makapalit ug makabaligya ka og mga asset. Pananglitan, si Maria 
makapalit og lingkuranan nga kalingkuran kon mamaligya og 
mga itlog ug makabaligya siya og manok. Kini mga asset.
Ang productive asset mokita og kwarta alang sa usa ka negosyo. 
Ang mga himungaan ni Maria mga productive asset tungod 
kay makahatag kini og mga itlog, nga mabaligya ni Maria aron 
makakwarta. Ang lingkuranan usa ka asset, pero dili productive 
asset. Dili kini mokita og kwarta.

 Hisguti: Ang malampusong mga tag-iya og negosyo mogamit sa mga 
productive asset aron sa pagpalambo sa ilang negosyo. Sa unsang 
paagiha nga ang makina nga pangtahi o biseklita mahimong usa 
ka productive asset?

 Praktisa: Pagpili og usa ka partner. Ilista ang mga productive asset nga naa 
ang inyong negosyo:

  

  

  

  

  

  

  

 

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako paggamit ang mga 
productive asset aron sa pagpalambo sa akong negosyo?
BUHATUNON SA SEMANA—Akong tinuon ang mga asset 
nga naa nako ug unsaon kini paghimo nga mas productive. 
Akong tinuon ug i-prayoridad ang ubang mga asset nga 
akong gikinahanglan.

7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?

MAGKAT-ON

Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo mogamit sa 
mga productive asset 
aron sa pagpalambo 
sa ilang negosyo.
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“Ikaw magmakugihon 
sa pag-amping unsa 
ang anaa kanimo, nga 
ikaw mahimo unta 
nga usa ka maalamon 
nga tinugyanan.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 136:27

UNSAON MAN NAKO SA PAGHIMO NGA MAS PRODUCTIVE 
ANG AKONG MGA ASSET?
 Basaha: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo. Kinahanglang gamiton 

nato ang mga asset sa maalamong paagi. Atong atimanon ang 
atong mga assets aron nga mahimo gayud kining productive.

 Hisguti: Unsay mahitabo sa negosyo ni Maria kon wala niya atimana ang 
iyang mga productive asset (ang iyang mga manok)?

 Praktisa: Karon, tan-awa kining mga asset sa negosyo. Hain sa mosunod 
nga mga asset ang kasamtangang mga productive asset?

MAKINA NGA  
PANGTAHI

Si Gloria nanahi og  
daghang sinina karon.

GUBA NGA BISEKLITA
Si David naglaum nga 

maayo ang iyang biseklita 
ug magamit kini sa dili 

madugay.

HIMUNGAAN NGA 
DILI MANGITLOG

Si Maria naghulat aron  
makita kon ang iyang  

himungaan nagsugod na  
sa pagpangitlog.

 Basaha: Kinahanglang gamiton nato ang atong mga asset sa ingon ka 
productive kutob sa mahimo: Basaha ang mosunod nga example 
bahin sa maalamong tinugyanan [steward].

TAHIANAN NI GLORIA:
Si Gloria dunay usa ka makina nga pangtahi. Giatiman niya kini og maayo. Maka-
tahi siya og lima ka sinina kada adlaw. Ang iyang mga kustomer ganahan pa og 
dugang nga mga sinina.
Naghunahuna siya sa pag-hire og usa ka helper ug sa pagpalit og laing makina nga 
pangtahi. Pero imbis nga magpalit og laing makina nga pangtahi, si Gloria mi-hire 
sa iyang higala aron magtahi gamit ang makina ni Gloria inigka-gabii. Karon ang 
negosyo ni Gloria makahimo na og 10 ka sinina kada adlaw gamit ang usa ka ma-
kina nga pangtahi.

 Hisguti: Sa unsang paagiha nga si Gloria usa ka maalamong tinugyanan 
gamit ang iyang productive asset? Unsaon man ninyo sa pag-
himo sa inyong mga asset nga mas productive?

7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?
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UNSAON MAN NAKO SA PAGBATON OG DUGANG NGA 
MGA PRODUCTIVE ASSET?
 Praktisa: Paghunahuna og mga asset nga imong mabatunan nga makata-

bang kanimo sa pagpalambo sa imong negosyo. Ilista kini sa ubos.

MGA MATANG 
SA MGA ASSET MGA ASSET NGA DUNA KO

BAG-ONG MGA ASSET NGA 
MAKATABANG SA PAGPA-

LAMBO SA AKONG NEGOSYO

Himan/Makina

Sakyanan

Building

Hayop

Uban pa

 Praktisa: Paghimo og grupo kauban og laing duha ka tawo. Hisguti kon 
nganong kini nga mga asset makatabang sa paglambo sa imong 
negosyo.

7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?
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 Praktisa: Unsaon man nimo pagkabaton sa mga asset nga imong gilista sa 
miaging pahina? Sa ubos mao ang lista sa mga paagi nga ang mga 
negosyante makabaton og bag-ong mga asset. Bahina ngadto sa 
mga grupo nga tinagutlo, ug hisguti ang mga kaayohan [advan-
tage] ug ang mga dili kaayohan [disadvantage] sa matag opsyon. 
Ilista kini sa ubos.

MGA PAAGI SA 
PAGBATON SA 

MGA ASSET

MGA KAAYOHAN 
[ADVANTAGE]

MGA DILI KAAYOHAN 
[DISADVANTAGE]

Pagtigum aron  
makapalit og asset

Pagkuha og  
partner nga  
dunay asset

Pag-abang  
og asset

Panghulam  
og asset

Pag-loan aron  
ipalit og asset

Uban pa

 Praktisa: Karon, uban sa mao gihapon nga grupo, hisguti ang mosunod:
Hain nga asset ang labing mapuslanon alang sa imong negosyo 
sa pagkakaron? Unsa ka dako nga kwarta ang matabang niini 
nimo nga kitaon? Unsa ka dali kini nga makuha? Unsa ang pipila 
sa mga paagi nga imong mabayran ang bag-ong asset?

 Tan-awa: Tan-awa ang istorya sa kalampusan nga “Susy: Private School 
Bus” aron makita kon giunsa na ni Susy pagpalambo ang iyang 
negosyo ug giunsa niya pagplano aron makabaton og productive 
asset. (Walay video? Balhin ngadto sa sunod nga pahina.)

7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?
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UNSAON NAKO PAGKONTROLAR SA GALASTUHAN?
 Basaha: Ang mga productive asset makatabang sa atong mga negosyo 

nga mokita og kwarta. Aron mapalambo ang atong mga negosyo, 
nagkinahanglan usab kita nga mokontrolar sa galastuhan. Apan 
dili tanang mga gasto pareho!

 Tan-awa: “Careful with Fixed Costs” (Walay video? Basaha ang pahina 103.)

 Basaha: Ang mga variable cost mosaka o mous-us uban sa halin.
Ang mga fixed cost kinahanglang bayran dili igsapayan kon unsa 
kadako o kagamay ang atong mabaligya.
Ang malampusong mga tag-iya og negosyo modugang lamang og 
mga fixed cost kon kahibalo sila nga makatabang kini sa negosyo 
sa pagbaton og dugang nga kwarta.

 Praktisa: Tan-awa ang mga gasto sa negosyo ni Daniel. Lingini ang fixed o 
variable alang sa matag gasto.

MGA GASTO SA NEGOSYO NI DANIEL

Abang sa shop
Fixed  

[Dili Mag-usab-
usab]

Variable  
[Mag-usab-

usab]
Kahoy alang sa furniture Fixed Variable

Mga gasto sa paghatud [delivery] Fixed Variable

Sweldo ni Daniel Fixed Variable

 Praktisa: Ilista ang imong kaugalingong mga gasto sa negosyo. Lingini ang 
variable o fixed alang sa matag gasto.

MGA GASTO SA AKONG NEGOSYO

Fixed Variable

Fixed Variable

Fixed Variable

Fixed Variable

Fixed Variable

Fixed Variable

Fixed Variable

Fixed Variable

 Basaha: Atol sa semana, atong irekord ang atong kinitaan ug mga gasto, 
ipakita kon hain ang fixed ug hain ang variable, ug dad-on nato 
ang atong mga income statement sa atong sunod nga miting.

Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo modugang 
lamang og mga fixed 
cost kon kini makapa-
dako sa ginansya.

7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?
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“Sumalig ka sa Ginoo 
sa bug-os mong 
kasingkasing; ug ayaw 
pagsalig sa imong ka-
ugalingong salabutan. 
Sa tanan nimong mga 
dalan ilha siya, ug siya 
magamando sa imong 
mga alagianan.”
MGA PROVERBIO 3:5–6

UNSAY AKONG BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Hilum nga pamalandonga unsay inyong nakat-unan. 
Isulat ang bisan unsa nimong mga impresyon sa ubos o sa imong 
notebook sa negosyo.

  

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang labing makatabang sa inyong negosyo karong 
semanaha? Himoa kini nga ideya isip inyong sinemana nga tu-
mong sa negosyo.
Idugang ang inyong sinemana nga tumong sa negosyo ngadto sa 
inyong mga commitment nga naa sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Naa bay usa nga gustong mopakigbahin sa iyang sinemana nga 
tumong sa negosyo o ubang mga hunahuna?

7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo-commit.

 Praktisa: Pilia ang imong action partner. Desisyuni kon kanus-a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Kusga pagbasa ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga imong tumanon ang 
imong mga commitment! Pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Magsulat ko og plano aron himoon ang akong kasamtangang mga as-
set nga mas productive.

Akong tinuon ang labing importante nga bag-ong mga productive asset 
nga akong gikinahanglan alang sa akong negosyo.

Akong dad-on ang akong mga income statement, mga fixed ug variable 
expense, sa sunod nga miting.

Akong kab-uton ang akong sinemana nga tumong sa negosyo.   

 

Akong gamiton ang baruganan sa My Foundation nga gihisgutan karon ug 
itudlo kini sa akong pamilya.

Akong dugangan ang akong tinigum—bisan usa lang ka sensilyo o duha.

Mo-report ko ngadto sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?

MO-COMMIT
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Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga 
sugyot, ug mga 
kasinatian ngadto 
sa srsfeedback@ 
ldschurch. org.

UNSAON NAKO PAGREPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Atol sa semana, gamita kining commitment chart sa pagrekord sa 

imong kalamboan. Sa mga box sa ubos, isulat ang “Oo,” “Wala,” 
o kapila ka nakatuman sa imong commitment.

Misulat og 
plano aron 
himoon ang 
mga asset 

nga mas 
productive 
(Oo/Wala)

Mitino 
sa labing 

importante 
nga bag-ong 
mga asset 
(Oo/Wala)

Midala sa 
akong mga 

income 
statement 
(Oo/Wala)

Nakakab-ot 
sa sinemana 
nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Pagpili og tawo nga maoy mo-facilitate sa hilisgutan sa My 
Foundation sunod semana.
Hangyo og tawo nga mohalad sa panapos nga pag-ampo.

7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?
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BICYCLE OR CHICKENS?
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

NAOMI: Hoy, Maria. Kumusta ang imong 
negosyo? Naglambo ba kini?
MARIA: Ok ra, pero kapoy kaayo ko. 
Nagtrabaho kog maayo, pero dili paigo 
ang akong kita.
NAOMI: Morag nagkinahanglan ka og 
dugang nga mga productive asset.
MARIA: Unsa man kanang mga produc-
tive asset?
NAOMI: Mga butang nga makatabang 
sa imong negosyo nga mokita og dugang 
kwarta.
MARIA: Ah, ganahan ko niana. Ganahan 
ko og dugang nga mga productive asset 
. . . pero kadali lang; morag wala pa man 
ko niana karon.
NAOMI: Sigurado nga duna ka. Ang 
imong mga manok mga productive asset. 
Makakwarta ka ba og dugang kon duna 
kay dugang nga mga manok?
MARIA: Oo, makakwarta ko. Kinahanglan 
kong makabaton og dugang mga manok.

NAOMI: Unsa pa ang makapasayon 
alang nimo sa pagnegosyo?
MARIA: Maayo unta kon dunay biseklita 
aron sa paghatud sa mga itlog ug sa 
paghakot og lawog sa manok. Kapoy na 
kaayo ang akong mga tiil sa paglakaw.
NAOMI: Nan, tingali kinahanglan na 
kang mopalit og biseklita. Mas makaka-
warta ka ba kon duna kay biseklita?
MARIA: Oo, kon duna koy biseklita, mas 
dali kong makahatud. Duna koy dugang 
panahon sa pagbaligya. Pero kinahanglan 
kong makabaton og biseklita o dugang 
nga mga manok?
NAOMI: Unsa man ang kinatas-ang 
prayoridad alang sa imong negosyo sa 
pagkakaron? Usa ka biseklita o dugang 
nga mga manok?
MARIA: Wala ko kahibalo. Unsaon nako 
aron makadesisyon?

Balik ngadto sa pahina 94

Mga Kapanguhaan
7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?
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PAG-AMPING SA FIXED COSTS
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod:

MARIA: Naomi, siguro ang mga produc-
tive asset makahatag og dugang kwarta sa 
akong negosyo. Pero nabalaka ko bahin sa 
mga galastuhan.
NAOMI: Maayo, Maria, kinahanglan ka 
kanunay nga mosulay nga minusan ang 
galastuhan.
MARIA: Unsaon man nako pagkahibalo 
kon unsay akong mga galastuhan? Pirme 
kining mag-usab-usab!
NAOMI: Una, kinahanglan nimong bahi-
non ang imong fixed ug variable costs.
MARIA: Ah, wala ko kahibalo unsay buot 
ipasabut niana.
NAOMI: Ako kining ihulagway niining 
paagiha. Kaila ka ni Daniel?
MARIA: Ang tawo nga namaligya og 
furniture?
NAOMI: Oo. Kon si Daniel maghimo 
og lingkuranan aron ibaligya, sa imong 
hunahuna magbayad ba siya og tig-sup-
lay alang sa kahoy nga iyang gamiton sa 
pagbuhat niini?
MARIA: Oo.
NAOMI: Sakto kana. Si Daniel ganahang 
maghulat hangtud duna siyay order sa dili 
pa siya mopalit og bisan unsa nga kahoy.
Kon si Daniel makabaligya og usa ka ling-
kuranan karong bulana, magbayad lang 
siya og kahoy alang sa usa ka lingkura-
nan. Kon makabaligya siya og napulo ka 
lingkuranan sunod bulan, magbayad siya 
og kanapulo alang sa kahoy.

MARIA: Pero ok ra na, kay makabaligya 
man siya og kanapulo sa mga lingkuranan!
NAOMI: Husto. Ang galastuhan ni Da-
niel alang sa kahoy usa ka variable cost. 
Mosaka o mous-us kini depende kon pila 
ang iyang mabaligya.
Karon, si Daniel nagbayad og abang 
alang sa iyang shop. Ingnon ta lang nga 
ang iyang abang 1000 kada bulan. Pila 
may abangan ang iyang bayran kon ma-
kabaligya siya og napulo ka lingkuranan?
MARIA: 1000, siyempre.
NAOMI: Pila may iyang bayran kon ma-
kabaligya siya og usa ra ka lingkuranan?
MARIA: 1000 ra gihapon. Wala kini 
mag-usab-usab.
NAOMI: Sakto kana. Ang abang ni Daniel 
usa ka fixed cost. Dili igsapayan kon unsa 
kadako o kagamay ang iyang mabaligya. 
Kinahanglan gihapon niyang bayran.
MARIA: Ah, morag dili ko ganahan og 
fixed costs.
NAOMI: Kinahanglan lang kitang mag-
amping sa fixed costs. Mahimo kining 
makatabang kon alang kini sa mga pro-
ductive asset?
MARIA: Ug makabaligya kita og igo aron 
ikabayad niini!
NAOMI: Husto kana!
MARIA: Naomi, mahimo ba ko nimong 
tabangan nga mahibalo kon hain sa 
akong mga galastuhan ang fixed ug hain 
ang variable?

Balik ngadto sa pahina 98

7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7: Unsaon nako pagpalambo sa akong negosyo?
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Pilay akong makaya 
nga ipuhunan para 

mapalambo ang 
akong negosyo?
Starting and Growing 

My Business
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8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?

ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang tanang sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo 
og 10 minutos sa pag-abut aron mo-report kabahin sa ilang mga 
commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa ang miting:
• Ipahimutang ang mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug-ol 

ang tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board uban sa mga 

ngalan sa mga tawo sa inyong grupo (tan-awa ang example sa ubos).

Pangalan sa 
sakop sa 

grupo

Nakasulat og 
plano aron sa 

paghimo sa 
mga asset 

nga mas 
productive 
(Oo/Wala)

Nakatino 
sa labing 

importante 
nga bag-ong 
mga asset 
(Oo/Wala)

Nakadala 
sa akong 

mga income 
statement 
(Oo/Wala)

Nakab-ot ang 
sinemana 

nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner  

(Oo/Wala)

Gloria O O O O O O O

10 minutos sa dili pa ang miting:
• Abi-abiha sa mainitong paagi ang mga tawo sa ilang pag-abut.
• Sa pag-abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa 

commitment chart diha sa board. Usab, pahinumdumi sila sa pagpa-
kli ngadto sa pahina 197 ug i-update ang ilang pag-uswag padulong 
sa certification.

• Pag-assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo sa pagpalong sa ilang mga cellphone ug 

ubang mga device.
• Sugdi og pangbukas nga pag-ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hilom hangyoa kadtong naulahi sa pag-abut sa pagpalong sa ilang 

cellphone ug sa pagkompleto sa commitment chart samtang ang 
grupo nagpadayon sa panaghisgot.

• I-set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 8 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug ipadayon ang pagbasa sa sunod nga pahina.
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I-set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Basaha: Atong i-report ang atong mga commitment. Kadtong nakatuman 
sa ilang tanang mga commitment, palihug barug. (Pakpaki kad-
tong nakatuman sa ilang tanang mga commitment.)
Karon, ang tanan mamarug. Atong sublion og dungan ang atong 
mga theme statement:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magtinaba-
ngay kita aron mahimong self-reliant.

 Basaha: Manglingkod kita.

 Hisguti: Sa unsang paagi nga ang inyong mga asset mahimong mas pro-
ductive? Unsaon ninyo nga mamintenar ang inyong mga asset?
Hain sa bag-ong productive asset ang inyong labing taas nga pra-
yoridad? Ngano man?
Unsa ang imong mga fixed ug variable expense? Sa unsang paagi 
kini makatabang sa pag-ila sa kalainan?
Unsa ang imong nakat-unan pinaagi sa paghimo sa imong sine-
mana nga tumong sa negosyo?

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?

MO-REPORT

Sa imong notebook 
sa negosyo, isulat 
unsay imong na-
kat-unan pinaagi sa 
pagtuman sa imong 
mga commitment.
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Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo mohimo og 
maalamon nga mga 
investment.

MAKA-AFFORD BA KO OG DUGANG MGA ASSET?
 Oras: I-set ang timer og 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat-on.

 Basaha: Usa ka paagi sa pagpalambo sa atong mga negosyo mao ang 
pagdugang og mga productive asset. Sa dili pa ta modugang og 
productive asset sa atong mga negosyo, kinahanglang masayran 
nato kon maka-afford ba kita niana.

 Tan-awa: “Can I Afford More Assets? (Bahin I)” (Walay video? Basaha ang 
pahina 122.)

 Hisguti: Unsaon pagkasayud ni Maria nga aduna siya unyay igong kwarta 
nga ikabayad sa loan?

 Basaha: Ang malampusong mga tag-iya og negosyo mosiguro nga maka-
afford sila sa paghimo og mga kalamboan sa ilang mga negosyo 
una nila kini buhaton.

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Maka-afford ba ko nga mo-loan 
aron ipalit og asset?
BUHATUNON SA SEMANA—Mohimo ko og mga cash flow 
state ment aron mas masabtan ang kaugmaon sa akong ne-
gosyo.

 Basaha: Ang cash flow statement usa ka himan nga makatabang kanimo 
sa pagtan-aw sa imong negosyo aron makakita ka og mga paagi 
sa pagpalambo sa imong negosyo. Adunay tulo ka mga lakang sa 
paghimo og cash flow statement.
• Step 1. Gamit ang nangagi nga mga income statement, tan-

awa ang agi sa imong negosyo.
• Step 2. Tan-awa ang umaabut sa imong negosyo pinaagi sa 

pagpangutana sa imong kaugalingon: “Unsa kaha ang akong 
kinitaan ug mga gasto sa umaabot?”

• Step 3. Kwentaha ang available cash nga maanaa kanimo sa 
umaabot.

Ang cash flow statement makatabang kanimo sa pagdesisyon tali 
sa lain-laing mga paagi sa pagpalambo sa imong negosyo, sama 
sa pagdugang sa mga kapilian sa imong produkto, pagpaminos sa 
imong mga gasto, pagpasaka sa imong kinitaan, ug pag-evaluate 
sa posible nga mga loan.

 Tan-awa: Tan-awa ang istorya sa kalampusan “Rosanny: Hot Food” aron 
makita kon sa unsang paagi ang pag-loan nakatabang ni Rosanny 
sa pagpalambo sa iyang negosyo. (Walay video? Balhin ngadto sa 
sunod nga pahina.)

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?

MAGKAT-ON
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PILA MAN ANG KWARTA NGA MAHIMONG MAGAMIT KARON?
 Tan-awa: “How Much Cash is Available?” (Walay video? Padayon lang.)

Pagkahuman nimo og tan-aw sa video, ribyuha kini nga pahina 
aron imong mahinumduman unsay imong nakat-unan.

 Basaha: Aron masayud kon si Maria aduna bay igong kwarta aron mapa-
lambo ang iyang negosyo, kinahanglan siyang masayud sa tulo 
ka mga butang: ang milabay, ang umaabut, ug ang cash flow.
Iyang masayran kini nga mga butang pinaagi sa paghimo og cash 
flow statement.

STEP 1: Ang Milabay

2 ka 
Bulan ang 
milabay

Miaging 
Bulan

Karong 
Bulana

Sunod 
Bulan Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6

Kinitaan 4400 4400

Fixed Expenses –3300 –3300

Variable Expenses –1000 –1000

Ginansya (o Alkanse) 100 100

Starting Cash

Available Cash

 Hisguti: Tan-awa ang cash flow statement ni Maria sa ibabaw. Unsa man 
ang makita ni Maria kabahin sa iyang negosyo base sa duha ka 
bulan nga kinitaan?

Gamit ang iyang mga income statement, 
gisulat ni Maria ang iyang kita, mga fixed 
expense, variable expense, ug ginansya o 
alkanse sa milabay nga duha ka bulan.

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?
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STEP 2: Ang Umaabot

2 ka 
Bulan ang 
milabay

Miaging 
Bulan

Karong 
Bulana

Sunod 
Bulan Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6

Kinitaan 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Fixed Expenses –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300

Variable Expenses –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000

Ginansya (o Alkanse) 100 100 100 100 100 100 100 100

Starting Cash

Available Cash

 Hisguti: Tan-awa ang cash flow statement ni Maria sa ibabaw. Nausab ba 
ang binulan nga ginansya ni Maria?

Base sa mga numero gikan sa milabay nga duha 
ka bulan, gisulat ni Maria ang unsay iyang gi-
tuohan nga maoy iyang umaabot nga kinitaan, 
fixed expenses, variable expenses, ug ginansya o 
alkanse.

Walay plano si Maria nga mohimo og kau-
saban sa iyang negosyo, mao nga nagtuo 
siya nga ang iyang kinitaan ug gasto sa 
mosunod nga unom ka bulan sama ra 
gihapon sa milabayng duha ka bulan.

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?
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STEP 3: Available Cash

2 ka 
Bulan ang 
milabay

Miaging 
Bulan

Karong 
Bulana

Sunod 
Bulan Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6

Kinitaan 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Fixed Expenses –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300

Variable Expenses –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000 –1000

Ginansya (o Alkanse) 100 100 100 100 100 100 100 100

Starting Cash 50 150 250 350 450 550 650 750

100 100 100 100 100 100 100 100

Available Cash 150 250 350 450 550 650 750 850

 Hisguti: Tan-awa ang cash flow statement sa ibabaw. Pila man ang kwarta 
nga mahimong gamiton [available cash] ni Maria pagkahuman sa 
unom ka bulan?

 Basaha: Karon nga nasayud na si Maria pila ang kwarta nga mahimo ni-
yang gamiton sa mosunod nga unom ka bulan, makapili na siya 
tali sa mga lain-laing paagi sa pagpalambo sa iyang negosyo.

Ang starting cash mao ang kwarta 
ni Maria sa bangko sa pagsugod sa 
bulan. Niining higayuna, nagsugod 
siya sa 50.

Matag bulan iyang i-add ang iyang 
binulan nga ginansya ngadto sa 
iyang starting cash aron makuha ang 
available cash (50 + 100 = 150).

Ang available cash ma-
himong starting cash sa 
mosunod nga bulan (150).

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?
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PILA MAN ANG KWARTA NGA MAHIMONG GAMITON 
ALANG SA MGA LOAN PAYMENT?
 Praktisa: Karon atong tan-awon unsay mahitabo sa cash flow ni Maria kon 

mohulam siya og 1500 sulod sa 6 ka bulan aron mopalit og 15 ka 
mga manok. Tan-awa ang cash flow statement ni Maria nga naa 
sa tuo. Aduna bay igong cash flow si Maria alang sa loan payment 
nga 275? Uban sa partner, i-check ang available cash ni Maria.

 Hisguti: Uban sa tibuok grupo, hisguti ang mosunod nga mga pangutana: 
Unsay angay buhaton ni Maria? Mosulay ba si Maria og lahi nga 
kantidad sa loan? Makatigum ba siya og kwarta ug cash ang iba-
yad sa mga manok?

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?
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Ang cash flow statement ni Maria

2 ka 
Bulan ang 
milabay

Miaging 
Bulan

Karong 
Bulana

Sunod 
Bulan Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8

Kinitaan 4400 4400 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300

Fixed Expenses –3300 –3300 –3500 –3500 –3500 –3500 –3500 –3500 –3500 –3500

 Loan Payment –350 –275 –275 –275 –275 –275

Variable 
Expenses –1000 –1000 –1600 –1600 –1600 –1600 –1600 –1600 –1600 –1600

Ginansya  
(o Alkanse) 100 100 –150 –75 –75 –75 –75 –75 200 200

Starting Cash 50 150 250 100 25 –50 –125 –200 –275 –75

100 100 –150 –75 –75 –75 –75 –75 200 200

Available Cash 150 250 100 25 –50 –125 –200 –275 –75 125

 1. Tungod kay mas modaghan ang 
iyang mga itlog, nagtuo si Maria 
nga matag bulan mokita siya og 
dugang 900 (60 nga dugang kita 
matag manok pil-on og ka 15). 900 
idugang sa iyang kinitaan karon 
nga 4400 mosumada og 5300.

 2. Nagtuo siya nga ang iyang 
fixed expenses mosaka 
ngadto sa 3500 (dugang 
200 para abang sa bi-
seklita plus ang iyang ex-
penses karon nga 3300).

 3. Kon mo-loan 
gyud siya, 
aduna na usab 
siyay fixed ex-
pense nga 275 
(350 sa unang 
bulan).

 

4. Nagtuo siya 
nga ang iyang vari-
able expenses mo-
saka sa 1600 tungod 
sa dugang 500 nga 
lawog sa manok ug 
100 alang sa iyang 
pag-umangkon nga 
mo-deliver sa itlog.

 5. Sa unang duha 
ka bulan, si 
Maria adunay 
igong available 
cash aron ma-
kahimo og loan 
payment.

 
6. Hinoon, 
tan-awa ang katapu-
sang upat ka bulan 
sa loan (mga bulan 
3–6). Aduna bay 
igong kwarta si Ma-
ria aron makahimo 
sa tanan niyang mga 
loan payment?

 7. Human maimpas 
ni Maria ang loan, 
misaka og balik 
ang iyang ginan-
sya. Apan ulahi na 
ba kaayo?

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?
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 Tan-awa: “Can I Afford More Assets? (Bahin II)” (Walay video? Basaha ang 
pahina 123.)

 Praktisa: Karon atong tan-awon unsay mahitabo kon si Maria mohulam og 
mas gamay nga kantidad: 800 sulod sa 6 ka bulan aron mopalit 
og 8 ka mga manok. Tan-awa ang cash flow statement ni Maria 
nga naa sa tuo. Aduna bay igong cash flow si Maria alang sa loan 
nga 800? Uban sa partner, i-check ang available cash ni Maria.

 Hisguti: Uban sa tibuok grupo, hisguti ang mosunod nga mga pangutana: 
Makaya ba ni Maria ang mas dako nga loan payment? Angay ba 
nga mohulam siya og mas dako nga kantidad?

 Basaha: Niini nga example, gigamit ni Maria ang iyang cash flow state-
ment sa pagdesisyon kon maka-afford ba siya og bag-ong mga 
manok. Mahimo usab niyang gamiton ang cash flow statement 
sa pagdesisyon sa lain-laing mga kausaban sa iyang negosyo, 
sama sa pag-abang og biseklita, pagpalit og bag-ong karatula, o 
pagpalit og lahi nga lawog [sa manok].

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?
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Ang cash flow statement ni Maria

2 ka 
Bulan ang 
milabay

Miaging 
Bulan

Karong 
Bulana

Sunod 
Bulan Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8

Kinitaan 4400 4400 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880

Fixed Expenses –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300 –3300

 Loan Payment –250 –150 –150 –150 –150 –150

Variable 
Expenses –1000 –1000 –1300 –1300 –1300 –1300 –1300 –1300 –1300 –1300

Ginansya  
(o Alkanse) 100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Starting Cash 50 150 250 280 410 540 670 800 930 1210

100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Available Cash 150 250 280 410 540 670 800 930 1210 1490

 1. Nagtuo si Maria nga uban sa 8 ka 
bag-o nga mga manok, mokita 
siya og dugang nga 480 (60 nga 
dugang kita matag manok pil-on 
og ka 8). 480 idugang sa iyang ki-
nitaan karon nga 4400 mosumada 
og 4880.

 2. Nagtuo siya nga ang iyang 
fixed expenses dili mo-
dako tungod kay dili siya 
moabang og biseklita.

 3. Kon himoon 
gyud niya kini 
nga loan, aduna 
siyay fixed ex-
pense nga 150 
(250 sa unang 
bulan).

 
4. Nagtuo siya nga ang 
iyang variable expenses 
mosaka sa 1300 tungod sa 
dugang 250 nga lawog sa 
manok ug 50 alang sa iyang 
pag-umangkon nga mo-de-
liver sa itlog.

 5. Tan-awa ang iyang avai-
lable cash. Aduna bay 
igong kwarta si Maria 
aron makahimo sa tanan 
niyang mga loan pay-
ment?

 
6. Tan-awa ang ginansya ug 
alkanse ni Maria. Bantayi nga ang 
iyang ginansya mas ubos sa pana-
hon sa loan apan mas taas kay sa 
niadtong wala pa siya mo-loan.

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?
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PILA MAN ANG KWARTA NGA MAHIMONG GAMITON 
ALANG SA AKONG NEGOSYO?
 Praktisa: Karon paghimo og cash flow statement alang sa imong kaugali-

ngong negosyo. Pangita og partner, ug diha sa cash flow state-
ment sa tuo buhata ang mosunod nga mga lakang. (Tan-awa ang 
mga pahina 109–115 alang sa tabang.) Aduna pay dugang nga 
mga blank form sa pahina 118. Mahimo nimo kining kopyahon 
ngadto sa imong notebook sa negosyo.
Paghunahuna og productive asset nga imong makuha alang sa 
imong negosyo. Hunahunaa kon pila unya ang madugang sa 
imong kinitaan ug galastuhan.
Kon wala ka masayud unsa nga mga numero ang gamiton o wala 
kay negosyo, tabangi ang laing tawo nga aduna. Praktis lang kini.

 Basaha: Human sa sunod nato nga miting, makig-istorya kita sa mga 
tigpautang ug atong sayran kon pila unya ang atong mga loan 
payment. Ato na unyang malakip ang mga loan payment sa 
atong mga cash flow statement.

 Hisguti: Sa unsang paagi nga ang pagkasayud sa imong available cash 
makatabang kanimo sa paghimo og mga desisyon kalabut sa 
imong negosyo? Gawas sa mga loan payment, duna pa bay laing 
mga paagi nga ang pagkasayud sa imong cash flow makatabang 
kanimo sa pagpalambo sa imong negosyo?

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?
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Ang imong cash flow statement

2 ka Bulan 
ang milabay

Miaging 
Bulan

Karong 
Bulana

Sunod 
Bulan Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6

Kinitaan

Fixed Expenses

Loan Payment

Variable Expenses

Ginansya (o Alkanse)

Starting Cash

Available Cash

 1. Gamit ang imong 
mga income state-
ment, isulat ang 
imong kinitaan ug 
mga gasto gikan 
sa milabay nga 
duha ka bulan.

 2. Isulat ang unsay 
imong gituohan 
nga imong bag-ong 
kinitaan sa mosu-
nod nga unom ka 
bulan (ang kanhi nga 
kinitaan dugangan 
sa kita gikan sa bag-
ong asset).

 3. Isulat ang unsay 
imong gituohan 
nga imong bag-ong 
galastuhan sa mo-
sunod nga unom ka 
bulan (ang kanhi nga 
galastuhan dugangan 
sa galastuhan alang sa 
bag-ong asset).

 4. Dinhi nimo isulat ang 
imong mga loan pay-
ment, apan kon wala 
pa ka masayud niini, 
blangkohi lang usa kini 
sa pagkakaron.

 5. Kwentaha ang imong 
ginansya ug alkanse pinaagi 
sa pagsubtract sa imong 
mga gasto gikan sa imong 
kinitaan.

 
6. Aron masayran pila 
ang imong available cash, 
i-add ang imong ginansya 
ngadto sa (o i-subtract ang 
imong alkanse gikan sa) 
starting cash.

 
7. Kon imo nang masayran ang kanti-
dad sa imong loan payment, magamit 
nimo kini nga cash flow aron makita 
kon aduna ba kay igong available cash 
aron makahimo sa tanan nimong mga 
loan payment.

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?
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UNOM KA BULAN NGA MGA CASH FLOW STATEMENT
Paghimo og cash flow statement aron mapakita ang sitwasyon sa imong negosyo 
karon. Tan-awa ang mga pahina 109–117 alang sa tabang.

CASH FLOW #1: SITWASYON KARON
2 KA 

BULAN ANG 
MILABAY

MIAGING 
BULAN

KARONG 
BULANA

SUNOD 
BULAN BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5 BULAN 6

Total nga Kinitaan

Fixed Expenses

Loan Payments

Variable Payments

Total Profit/Loss

Starting Cash

Available Cash

Sunod, paghimo og cash flow statement nga maglakip og paagi aron makakuha og 
bag-ong asset.

CASH FLOW #2: BAG-ONG ASSET
2 KA 

BULAN ANG 
MILABAY

MIAGING 
BULAN

KARONG 
BULANA

SUNOD 
BULAN BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5 BULAN 6

Total nga Kinitaan

Fixed Expenses

Loan Payments

Variable Payments

Total Profit/Loss

Starting Cash

Available Cash

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?
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“Itugyan mo sa Ginoo 
ang imong dalan; ug 
sumalig ka usab ka-
niya; ug siya magabu-
hat niana.”
SALMO 37:5

UNSAY AKONG BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Hilum nga pamalandonga unsay inyong nakat-unan. 
Isulat ang bisan unsa nimong mga impresyon sa ubos o sa imong 
notebook sa negosyo.

  

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang labing makatabang sa inyong negosyo karong 
semanaha? Himoa kini nga ideya isip inyong sinemana nga tu-
mong sa negosyo.
Idugang ang inyong sinemana nga tumong sa negosyo ngadto sa 
inyong mga commitment nga naa sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Naa bay usa nga gustong mopakigbahin sa iyang sinemana nga 
tumong sa negosyo o ubang mga hunahuna?

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo-commit.

 Praktisa: Pilia ang imong action partner. Desisyuni kon kanus-a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Kusga pagbasa ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga imong tumanon ang 
imong mga commitment! Pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Maghimo ko og cash flow statement alang sa sitwasyon sa akong 
negosyo karon.

Maghimo ko og cash flow statement nga maglakip og paagi aron 
makakuha og bag-ong asset.

Akong kab-uton ang akong sinemana nga tumong sa negosyo.   
 

Akong gamiton ang baruganan sa My Foundation nga gihisgutan karon ug 
itudlo kini sa akong pamilya.

Akong dugangan ang akong tinigum—bisan usa lang ka sensilyo o duha.

Mo-report ko ngadto sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?

MO-COMMIT



121

UNSAON NAKO PAGREPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Atol sa semana, gamita kining commitment chart sa pagrekord sa 

imong kalamboan. Sa mga box sa ubos, isulat ang “Oo,” “Wala,” 
o kapila ka nakatuman sa imong commitment.

Nakahimo og 
cash flow alang 

sa karon nga 
sitwasyon 
(Oo/Wala)

Nakahimo og 
cash flow alang 
sa paagi aron 
makakuha og 

bag-ong asset 
(Oo/Wala)

Nakakab-ot 
sa sinemana 
nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto sa 

action partner 
(Oo/Wala)

 Basaha: Pagpili og tawo nga maoy mo-facilitate sa hilisgutan sa My 
Foundation sunod semana.
Paghangyo og tawo nga mohalad sa panapos nga pag-ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga 
sugyot, ug mga 
kasinatian ngadto 
sa srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Pahibalo ngadto 
sa Facilitator:
Atol sa sunod nga 
miting, pagdala og 
lista sa mga tigpa-
utang sa inyong 
dapit. Tan-awa sa 
srs. lds. org/ lenders 
o pangayo niini 
nga lista sa imong 
stake self-reliance 
committee o sa 
self-reliance services 
manager.

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?
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MAKA-AFFORD BA AKO OG DUGANG MGA ASSET? (BAHIN I)
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod:

MARIA: Naomi, nakahukom kong mopa-
lit og dugang mga manok. Nagkinahang-
lan ko og dugang mga productive asset sa 
pagpadako sa akong negosyo.
NAOMI: Nindot kana nga desisyon alang 
nako. Maka-afford ka ba sa mga manok?
MARIA: Maka-afford? Oo, mag-loan ko 
para sa mga manok.
NAOMI: Pilay imong gihunahuna nga 
utangon?
MARIA: Ang akong utangon kay 1500.
NAOMI: Nganong 1500 man?
MARIA: Tungod kay, duna koy nailhan 
nga mobaligya og 15 ka manok sa 1500. 
Maayo na nga presyo.
NAOMI: Nganong 15 man ka mga manok?

MARIA: Mao ra man nay naa niya.
NAOMI: Duna ka bay igong cash flow 
alang sa 15 ka mga manok?
MARIA: Oo . . . tungod kay . . . o, tingali. 
Wala ko kahibalo.
NAOMI: Pila may bayranan kada bulan?
MARIA: Nakigsulti ko sa usa ka tigpau-
tang, ug miingon siya nga 275 kada bulan.
NAOMI: Duna ka bay igong available 
cash kada bulan nga ibayad?
MARIA: Naglaum ko.
NAOMI: Maria, di ka lang makalaum. 
Kinahanglang mahibalo ka nga duna kay 
igong available cash nga ibayad.
MARIA: Apan, unsaon nako pagkahibalo?

Balik ngadto sa pahina 108

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?

Mga Kapanguhaan
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MAKA-AFFORD BA AKO OG DUGANG MGA ASSET? (BAHIN II)
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

MARIA: Naomi, salamat sa pagpakita 
nako unsaon nga masayud pilay cash 
ang anaa. Ang pagbayad sa loan nga 275 
matag bulan dili unta maayo para nako. 
Mahutdan na unta ko sa kwarta sa ikatulo 
nga bulan. Dili unta ko makabayad. Ma-
bangkaruta unta ang akong negosyo!
NAOMI: Oh, Maria, nalipay ko nga atong 
gitan-aw ang imong available cash sa 
wala pa ka mangutang.

MARIA: Ako sab. Apan unsaon nako pag-
kahibalo nga maka-afford ko?
NAOMI: Nia, sulayan nato pag-usab sa 
gamay nga utang.
MARIA: Ok. Akong sulayan og loan nga 
magbayad og 150 kon maka-afford ba ko 
niini.

Balik sa pahina 113

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8: Pilay akong makaya nga ipuhunan para mapalambo ang akong negosyo?



9
Unsaon nako sa 

pagkahibalo kon mag-loan 
ba ko aron mapalambo 

ang akong negosyo?
Starting and Growing  

My Business
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9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?

ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• Pag-andam og lista sa mga tigpautang sa imong dapit aron ipangha-
tag sa mga sakop sa grupo. Kini nga lista anaa sa srs. lds. org/ lenders 
o sa imong stake self-reliance committee o sa lokal nga self-reliance 
services manager.

• I-text o tawagi ang tanang sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo 
og 10 minutos sa pag-abut aron mo-report kabahin sa ilang mga 
commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa ang miting:
• Ipahimutang ang mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug-ol 

ang tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board uban sa mga 

ngalan sa mga tawo sa inyong grupo (tan-awa ang example sa ubos).

Pangalan sa 
sakop sa 

grupo

Nakahimo 
og cash flow 

alang sa 
karon nga 
sitwasyon 
(Oo/Wala)

Nakahimo og 
cash flow alang 
sa paagi aron 
makakuha og 

bag-ong asset 
(Oo/Wala)

Nakab-ut ang 
sinemana 

nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation ug 
gitudlo kini sa 

pamilya  
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner  

(Oo/Wala)

Gloria O O O O O O

10 minutos sa dili pa ang miting:
• Abi-abiha sa mainitong paagi ang mga tawo sa ilang pag-abut.
• Sa pag-abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa 

commitment chart diha sa board. Usab, pahinumdumi sila sa pagpa-
kli ngadto sa pahina 197 ug i-update ang ilang pag-uswag padulong 
sa certification.

• Pag-assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo sa pagpalong sa ilang mga cellphone ug 

ubang mga device.
• Sugdi og pangbukas nga pag-ampo (ug himno, kon gusto).
• Hinaya paghangyo ang mga naulahi sa pag-abut sa pagpalong sa 

ilang mga cellphone ug sa pagkompleto sa commitment chart sam-
tang ang grupo nagpadayon sa panaghisgot.

• I-set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 9 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug padayon og basa ngadto sa sunod nga pahina.

BAG-O! 
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I-set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Basaha: Atong i-report ang atong mga commitment. Kadtong nakatuman 
sa ilang tanang mga commitment, palihug barug. (Pakpaki kad-
tong nakatuman sa ilang tanang mga commitment.)
Karon, ang tanan mamarug. Atong sublion og dungan ang atong 
mga theme statement:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magtinaba-
ngay kita aron mahimong self-reliant.

 Basaha: Manglingkod kita.

 Hisguti: Unsay masulti sa imong cash flow kabahin sa imong negosyo?
Aduna ka ba unyay igong kwarta sa paghimo og mga loan pay-
ment o pagbuhat og ubang butang nga makapalambo sa imong 
negosyo?
Unsa ang imong nakat-unan pinaagi sa paghimo sa imong sine-
mana nga tumong sa negosyo?

Sa imong notebook 
sa negosyo, isulat 
unsay imong na-
kat-unan pinaagi sa 
pagtuman sa imong 
mga commitment.

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?

MO-REPORT
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“Ang ubang utang—
sama sa kasarangan 
nga balay, mga 
galastuhan alang sa 
edukasyon . . . siguro 
gikinahanglan. Pero 
kinahanglan nga dili 
gayud kita mosulod sa 
pinansyal nga pag-
kaulipon pinaagi sa 
mga utang nga wala 
timbang-timbanga 
pag-ayo ang bili.”
JOSEPH B. WIRTHLIN, 

“Yutan-ong mga Utang, 
Langitnong mga Utang,” 
Ensign o Liahona, Mayo 
2004, 41

“Karon wala ko magpa-
sabut nga ang tanang 
utang dili maayo, 
siyempre dili. Ang 
resonable nga utang 
alang sa negosyo . . . 
usa sa mga elemento 
sa paglambo.”
EZRA TAFT BENSON, “Pay 
Thy Debt, and Live” 
[debosyonal sa Brigham 
Young University, Peb. 28, 
1962]; speeches. byu. edu

ANG PAGHULAM OG KWARTA MAAYO BA O DILI MAAYO?
 Oras: I-set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat-on.

 Hisguti: Paghunahuna og tawo nga imong nailhan nga nanghulam og 
kwarta. Ang paghulam og kwarta nakatabang ba nila o naka-
daut nila?

 Basaha: Ang personal nga utang sa pamilya ug utang sa negosyo lahi.
Ang personal nga mga loan gigamit sa paggasto sobra pa sa atong 
abilidad sa pagbayad. Ang mga loan sa negosyo gigamit sa pag-
himo sobra pa sa atong abilidad sa paghimo.
Basaha ang mga kinutlo nga naa sa tuo. Ang mga propeta mitam-
bag kanato sa paglikay sa personal nga utang.
Ang utang sa negosyo makatabang kanato sa pagpalambo sa 
atong negosyo. Pero ang utang sa negosyo dili kanunay nga ma-
alamong pagpili. Kinahanglang mahibalo kita kon kanus-a kini 
“resonable,” sama sa giingon ni Presidente Benson.

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako sa pagkahibalo kon 
mogamit ba ko og loan aron mapalambo ang akong negosyo?
BUHATUNON SA SEMANA—Ako (1) makig-istorya og dili mo-
minos sa 10 ka mga kustomer aron mahibalo kon mopalit ba 
sila og dugang kon duna koy daghang ibaligya ug (2) mobi-
sita og dili mominos upat ka mga tigpautang ug mangutana 
nila sa mga pangutana diha sa loan terms worksheet.

Atol niini nga miting, magkat-on ug magpraktis kita sa mga 
kahanas nga makatabang nato nga mahibalo kon ang paghulam 
og kwarta maayo ba nga ideya alang sa atong negosyo.

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?

MAGKAT-ON
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SA UNSA NGA PAAGI NGA ANG “UPAT KA MGA HUSTO” 
MAKATABANG NAKO SA PAGDESISYON?
 Tan-awa: “Get a Loan?” (Walay video? Basaha ang pahina 136.)

 Hisguti: Unsaon ninyo pagkahibalo kon ang loan makatabang ninyo o 
makadaut ninyo?

 Basaha: Kusga og basa ug hisguti ang matag usa sa “Upat ka mga Husto”.

ANG UPAT KA MGA HUSTO

1. Husto  
nga Rason

Mohulam lamang kon makatabang kini sa akong negosyo nga makaba-
ton og dugang kwarta.

2. Husto nga 
Panahon

Mohulam lamang kon dugay na ko sa negosyo aron mahibalo og ma-
ayo sa akong negosyo ug makapakita nga igong gidaghanon sa mga 
tawo ang mopalit sa unsay akong ibaligya.

3. Husto nga  
mga Termino Mohulam lamang kon makakita ko og maayo nga tigpautang.

4. Husto nga 
Kantidad Mohulam lamang kon makapakita ko nga makabayad ko niini.

 Praktisa: Samtang magtan-aw sa mosunod nga mga video, desisyuni kon 
sa inyong hunahuna si Maria ug si Carlos makatubag sa mga 
pangutana alang sa kada usa sa Upat ka mga Husto.
Tseki ang “Oo,” “Dili,” o “Dili Sigurado” alang ni Maria ug ni Carlos.

 Tan-awa: “Right Reason?” (Walay video? Basaha ang pahina 137.)

 Hisguti: Si Maria ug si Carlos nanghulam alang sa husto nga mga rason? 
Ngano o nganong dili man?

MGA RASON SA PAGPANGHULAM
MARIA CARLOS

Oo Dili Dili 
Sigurado Oo Dili Dili 

Sigurado
Nanghulam ba ko alang sa productive nga mga rason 
sa negosyo (dili personal)?

Ang mga butang ba nga akong paliton gamit ang 
loan makadugang dayon og kwarta?

Ang pag-loan mas maayo ba kay sa pagtigum og cash 
aron mapalambo ang akong negosyo?

Nakahunahuna ba ko bahin sa tanang mga risgo?

Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo naggamit sa 
Upat ka mga Husto 
sa pagpangutang sa 
maalamong paagi.

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?
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 Tan-awa: “Right Time?” (Walay video? Basaha ang pahina 138.)

 Hisguti: Si Maria ug si Carlos nanghulam sa husto nga panahon? Ngano o 
nganong dili man?

PANAHON SA PAGPANGHULAM
MARIA CARLOS

Oo Dili Dili 
Sigurado Oo Dili Dili 

Sigurado

Diha na ba ko sa negosyo sa igong gidugayon aron 
mahibalo og maayo sa akong negosyo?

Kabahin ba kini sa akong plano sa pagpalambo sa 
akong negosyo?

Makapakita ba ko nga ang mga kustomer mopalit og 
dugang kon duna koy mas daghan pang mabaligya?

Kon mopalit ko og butang alang sa akong negosyo 
(sama sa manok o trak), mas modugay ba kini kay sa 
akong loan?

 Tan-awa: “Right Terms?” (Walay video? Basaha ang pahina 139.)

 Hisguti: Si Maria ug si Carlos nanghulam ba sa husto nga mga termino? 
Ngano o nganong dili man?

MGA TERMINO SA PAGPANGHULAM
MARIA CARLOS

Oo Dili Dili 
Sigurado Oo Dili Dili 

Sigurado
Makalista ba ko og tulo ngadto sa lima ka maayong 
mga tigpautang?

Nahibalo ba ko sa tinuod nga kantidad sa loan?

Mapasabut ba nako ang tanang mga termino sa loan?

Mapasabut ba nako nganong ang usa ka tigpautang 
mas maayo kay sa lain?

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?
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 Tan-awa: “Right Amount?” (Walay video? Basaha ang pahina 140.)

 Hisguti: Si Maria ug si Carlos nanghulam ba sa husto nga kantidad? 
Ngano o nganong dili man?

KANTIDAD SA PAGPANGHULAM
MARIA CARLOS

Oo Dili Dili 
Sigurado Oo Dili Dili 

Sigurado
Mihimo ba ko og unom ka bulan nga cash flow 
statement?

Makabayad ba ko ug makakwarta gihapon?

Kon wala koy ekstra nga halin, makabayad ba  
gihapon ko?

 Basaha: Atong nakat-unan kon unsaon paggamit ang cash flow statement 
aron mahibalo kon duna ba kitay igong available cash aron ma-
kabayad. Makatabang kini nato nga mahibalo kon nakahulam ba 
kita sa husto nga kantidad.

 Praktisa: Human nimo mahimamat ang mga tigpautang karong sema-
naha, gamita ang cash flow worksheet diha sa pahina 143 aron 
masiguro nga maka-afford ka sa pagbayad. (Tan-awa ang mga 
butang nga atong nakat-unan sa miaging semana kon nagkina-
hanglan ka og tabang sa paghimo og cash flow statement.)
Sa dihang si Maria dili sigurado sa tubag sa usa sa mga pangu-
tana sa Upat ka mga Husto, naghimo siya og plano aron masay-
ran ang tubag.
Sa dili pa kita manghulam, kinahanglan usab kita nga masayud 
sa mga tubag kon dili kita sigurado. Hangyoa ang mga sakop sa 
grupo o ang uban alang sa tabang kon gikinahanglan.

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?
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9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?

MANGHULAM BA KO ALANG SA AKONG NEGOSYO?
 Praktisa: Nia ang pipila ka mga himan [tool] nga magamit atol sa semana 

sa pagkuha og impormasyon ug sa paghimo og mga desisyon. 
Adto sa mga pahina 141–143. Paggahin og lima ka minutos sa 
pagtan-aw sa Upat ka mga Husto nga Checklist [Four Rights 
Checklist] ug sa Loan Terms Worksheet ug hisguti kon unsaon 
kini paggamit.

UPAT KA MGA HUSTO NGA CHECKLIST

141

UPAT KA HUSTO NGA CHECKLIST
Pangutan-a ang imong kaugalingon niini nga mga pangutana. Tseki ang kada 
pangutana kon makatubag ka og “oo.”

UPAT KA MGA HUSTO

Hustong Rason?

□ Nanghulam ba ko alang sa productive nga mga rason sa negosyo (dili personal)?

□ Ang loan mas maayo ba kay sa cash aron mapalambo ang akong negosyo?

□ Ang mga butang ba nga akong paliton gamit ang loan makadugang dayon 
og kwarta?

□ Nahibalo ba ko sa tanan nga posibling mapalpak?

Husto nga Panahon?

□ Diha na ba ko sa negosyo sa igong gidugayon aron mahibalo og maayo sa 
akong negosyo?

□ Kabahin ba kini sa akong plano sa pagpalambo sa akong negosyo?

□ Makaprubar ba ko nga ang mga kustomer mopalit og dugang kon duna koy 
mas daghan pang mabaligya?

□ Kon mopalit ko og butang alang sa akong negosyo (sama sa manok o trak), 
mas molungtad ba kini kay sa akong loan?

Husto nga mga Termino?

□ Makalista ba ko og tulo ngadto sa lima ka maayong mga tigpautang?

□ Nahibalo ba ko sa tinuod nga kantidad sa loan?

□ Mapasabut ba nako ang tanang mga termino sa loan?

□ Mapasabut ba nako nganong ang usa ka tigpautang mas maayo kay sa lain?

Husto nga Kantidad?

□ Duna ba koy unom ka bulan nga cash flow statement?

□ Makabayad ba ko ug makakwarta gihapon?

□ Kon wala koy ekstra nga halin, makabayad ba gihapon ko?

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?

Tan-awa sa  
pahina 141.

Atol sa semana, ribyuha kini nga mga pangu-
tana ug tseki kini kon makatubag ka og “oo.”

LOAN TERMS WORKSHEET
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LOAN TERMS WORKSHEET
Dad-a kini nga Loan Terms Worksheet kon mobisita ka og mga tigpautang.

• Pangutan-a ang mga tigpautang sa mga pangutana 1–4.
• Pangutan-a ang imong kaugalingon sa mga pangutana 5–6.

TIGPAUTANG #1: TIGPAUTANG #2: TIGPAUTANG #3: TIGPAUTANG #4:

1. Mga Kwalipikasyon: Unsa ang kinahanglan nakong ihatag o ipakita nimo (ang tigpautang) aron maka-loan?

2. Kapila Mobayad: Kanus-a man ang unang bayad? Kapila man ko kinahanglang mobayad? Makadawat 
ba ko og kopya sa iskedyul sa pagbayad?

3. Mga Penalty: Duna bay bayranan o mga penalty kon dili ko makabayad sa hustong panahon?

4. Direkta nga mga Galastuhan: Kon manghulam ko og 100, 1000, o 10000 (pagpili og usa ka kantidad 
base sa lokal nga kwarta ug gamita kini sa matag tigpautang), pila may akong mabayran human nako mabayri 
ang loan, lakip na ang tanang interes, mga bayranan, ubp.? Kon manghulam ko og igo alang sa usa ka asset, 
pananglitan, usa ka manok, pila may ekstra nga akong mabayran pinaagi sa pag-loan? Pila man ang mga up-
front fee? Pila man ang matag bayranan? Kini ba flat o nagkaubos nga interest rate?

5. Dili Direkta nga mga Galastuhan: Unsa man kadugayon ang pagbayad? Pila man ang magasto nako sa 
pag-adto sa tigpautang aron mobayad?

6. Tinuod nga Kantidad sa Loan: Unsa man ang total sa direkta nga mga galastuhan ug sa dili direkta nga 
mga galastuhan? (Idugang ang mga galastuhan gikan sa mga pangutana 4 ug 5.)

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?

Tan-awa sa  
pahina 142.

Atol sa semana, gamita kining loan terms 
worksheet aron makakat-on bahin sa dili 
mominos upat ka mga tigpautang.

IMPORMASYON SA TIGPAUTANG

Possible Lenders
Tan-awa ang handout 
gikan sa facilitator. 
Kon dili available, 
pangutan-a ang 
ubang mga tag-iya 
og negosyo alang sa 
mga sugyot bahin 
sa maayo nga mga 
tigpautang diha sa 
inyong dapit.

ATOL SA SEMANA, GAMITA KINING IM-
PORMASYON ARON SA PAGPANGITA UG 
PAGKONTAK SA MGA TIGPAUTANG.

UNOM KA BULAN NGA CASH FLOW

143

UNOM KA BULAN NGA CASH FLOW STATEMENT
Kopyaha kini nga cash flow worksheet sa inyong notebook sa negosyo. Gamita 
ang usa alang sa matag tigpautang aron makita kon maka-afford ka ba sa mga 
termino sa loan nga imong mahibaloan karong semanaha.

CASH FLOW

Pangalan sa Tigpautang:

2 KA 
BULAN ANG 

MILABAY
MIAGING 

BULAN
KARONG 
BULANA

SUNOD 
BULAN BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5 BULAN 6

Total nga Kinitaan

Fixed Expenses

Mga Bayad sa Loan

Variable nga  
mga Bayad

Total Profit/Loss

Starting Cash

Available Cash

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?

Tan-awa sa  
pahina 143.

Gamita kini nga worksheet sa paghimo og 
mga cash flow statement aron mahibalo kon 
unsa nga mga loan ang imong ma-afford.
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UNSAY AKONG BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Hilum nga pamalandonga unsay imong nakat-unan. 
Isulat ang bisan unsa nimong mga impresyon sa ubos o sa imong 
notebook sa negosyo.

  

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang labing makatabang sa imong negosyo karong 
semanaha? Himoa kini nga ideya isip imong sinemana nga tu-
mong sa negosyo
Idugang ang imong sinemana nga tumong sa negosyo ngadto sa 
imong mga commitment nga naa sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Naa bay usa nga gustong mopakigbahin sa iyang sinemana nga 
tumong sa negosyo o ubang mga hunahuna?

“Patalinghug sa mga 
pulong sa Ginoo. . . . 
Ayaw pagduha-duha, 
apan pagmatinuohon.”
MORMON 9:27

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo-commit.

 Praktisa: Pilia ang imong action partner. Desisyuni kon kanus-a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Kusga pagbasa ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga imong tumanon ang 
imong mga commitment! Pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Makig-istorya ko sa dili mominos sa upat ka mga tigpautang gamit ang 
Loan Terms Worksheet.

Gamiton nako ang mga pangutana diha sa Upat ka Husto nga Checklist 
[Four Rights Checklist] aron makita kon ang pag-loan karon husto alang 
kanako.

Gamiton nako ang akong mga cash flow statement sa pag-evaluate sa 
akong mga opsyon sa pag-loan.

Akong kab-uton ang akong sinemana nga tumong sa negosyo:   

 

Akong gamiton ang baruganan sa My Foundation nga gihisgutan karon ug 
itudlo kini sa akong pamilya.

Akong dugangan ang akong tinigum—bisan usa lang ka sensilyo o duha.

Mo-report ko ngadto sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?

MO-COMMIT
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UNSAON NAKO PAGREPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Atol sa semana, gamita kining commitment chart sa pagrekord sa 

imong kalamboan. Sa mga box sa ubos, isulat ang “Oo,” “Wala,” 
o kapila ka nakatuman sa imong commitment.

Nakig-istorya 
sa dili 

mominos 
upat ka mga 
tigpautang 

(Isulat ang #)

Nakagamit sa 
mga cash flow 
statement sa 
pag-evaluate 

sa mga 
opsyon sa 
pag-loan 

(Oo/Wala)

Nakagamit 
sa Upat ka 
Husto nga 
Checklist 
(Oo/Wala)

Nakab-ot ang 
sinemana 

nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation 

ug gitudlo kini 
sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Pagpili og tawo nga maoy mo-facilitate sa hilisgutan sa My 
Foundation sunod semana.
Hangyo og tawo nga mohalad sa panapos nga pag-ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga 
sugyot, ug mga 
kasinatian ngadto 
sa srsfeedback@ 
ldschurch. org.

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?
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MAG-LOAN?
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

CARLOS: Importante karon nga adlaw. 
Maka-loan na ko sa negosyo!
NAOMI: Maka-loan na ka? Alang sa 
unsa man?
CARLOS: Sa tanan. Maghimo ko og mas 
dako nga kwarto alang sa akong inventory. 
Magpalit ko og bag-ong TV ug ubang mga 
butang usab sa balay. Excited kaayo ko!
NAOMI: Grabe, makahadlok man kana. 
Mao pay pagsugod nimo sa imong ne-
gosyo sa miaging semana. Carlos, dili ka 
angayng mag-loan. Maria, kumusta ang 
imong negosyo?
MARIA: Maayo man. Dali ra nakong ma-
baligya ang akong mga itlog. Kasagaran 
akong mabaligya ang tanan inigka-alas 
9:00 sa buntag. Pero sa tibuok adlaw kon 
ang mga kustomer mangita og itlog, wala 
nay nahabilin.
NAOMI: Maria, kinahanglan gyud ka og 
dugang mga manok. Kumusta man ang 
imong loan alang sa dugang mga manok? 
Naka-loan na ba ka?
MARIA: Wala pa. Medyo nahadlok ko 
nga mag-loan. Tingali dili na lang ko 
mag-loan. Mao pay pagsulti nimo ni Car-
los nga dili siya angayng mag-loan.

CARLOS: Mag-loan gihapon ko. Mao 
kini mosulbad sa tanan nakong mga 
problema!
NAOMI: O makamugna og daghang bag-o 
nga mga problema. Carlos, nahadlok ko 
nga dali kang makabaton og dakong kanti-
dad sa utang nga makadaut nimo.
Pero Maria, sa imong sitwasyon, ang loan 
makatabang gyud nimo.
MARIA: Unsaon man nako pagkahibalo 
kon ang loan makatabang nako o maka-
daut nako?
NAOMI: Ang malampusong mga tag-iya 
og negosyo naggamit sa “Upat ka mga 
Husto [Four Rights]” aron makadesisyon 
kon ang loan sa negosyo maayo ba nga 
ideya sa pagpalambo sa ilang negosyo.
MARIA: Ang Upat ka mga Husto?
NAOMI: Oo. Mag-loan lang kon ikaw du-
nay husto nga rason, husto nga panahon, 
husto nga kantidad, ug husto nga termino.
CARLOS: Wala koy labut sa Upat ka mga 
Husto. Mag-loan na ko!
MARIA: Ako nagpakabana. Gusto kong 
mopalambo sa akong negosyo, pero dili ko 
gustong dunay dakong kantidad sa utang. 
Sultihi ko og dugang kalabut niining Upat 
ka mga Husto.

Balik ngadto sa pahina 129

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?

Mga Kapanguhaan
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HUSTONG RASON?
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

NAOMI: Ang imong rason sa pagpanghu-
lam kinahanglan nga alang sa negosyo, 
dili alang sa personal nga mga rason.
CARLOS: Nganong dili man ang duha? 
Malingaw ko sa akong TV ug mapadako 
pa ang akong tindahan!
NAOMI: Ah, Carlos! Karon paminaw, 
Maria, ang loan kinahanglang alang sa 
mga butang nga imo dayong mabaligya, 
sama sa mga botelya sa gatas, o butang 
nga daling makahimo, sama sa manok nga 
nangitlog. Hinumdumi, kinahanglan kang 
magsugod dayon og bayad sa mga loan!
MARIA: Okey. Aron makapalit ko og mga 
manok nga nagitlog na, ug duna koy mga 
itlog nga daling mabaligya.
NAOMI: Maayo! Nahunahunaan ba 
nimo ang paggamit og cash gikan sa 
imong negosyo sa pagpalit og dugang nga 
mga himungaan, imbis nga mag-loan?
MARIA: Kadali, abi nako nga miingon ka 
nga kinahanglan kong mag-loan.
NAOMI: Gamit ang cash, makatigum 
ka karon ug makapalit unya—minos ang 
paglambo pero minos ang risgo. Gamit 
ang loan makapalit ka karon ug unya 
na bayaran—dugang nga paglambo pero 
dugang nga risgo.

NAOMI: Oo. “Ang unya na bayaran” 
medyo nindot paminawon alang nako!
MARIA: Ang mga kustomer kanunayng 
mohangyo og dugang nga mga itlog. 
Gusto ko nga mamaligya og dugang nga 
mga itlog sa dili madugay!
NAOMI: Ang pag-loan angay ba sa risgo? 
Nakahunahuna ka ba unsay pwedeng 
mahitabo nga dili maayo?
MARIA: Wala pa! Pero, tingali ang mga 
himungaan mohunong og pangitlog. O 
pwede nga kini mamatay o kawaton. O 
ang mga kustomer tingali mohunong sa 
pagpalit og mga itlog.
NAOMI: Sa unsang paagiha man nimo 
maminusan kadto nga mga risgo?
MARIA: Hmmm. Akong pakan-on ang 
mga manok og dekalidad nga lawog ug 
atimanon pag-ayo kini. Ako kining trang-
kahan aron ang mga tawo dili makaka-
wat niini.
NAOMI: Sa imong hunahuna duna ka bay 
husto nga rason aron mag-loan, Maria?
MARIA: Siguro.

Balik ngadto sa pahina 129

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?
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HUSTO NGA PANAHON?
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

NAOMI: Maria, unsa na ka kadugayon sa 
pagnegosyo?
MARIA: Namaligya ko og mga itlog sulod 
sa walo ka semana na karon, ug maayo ra 
ang dagan.
NAOMI: Maayo kaayo! Ang ubang mga 
tawo mag-loan alang sa mga negosyo nga 
bag-o pa lang nilang gisugdan—labihan 
kana ka risgo!
CARLOS: Hoy, naghisgut ba mo bahin 
nako? Nasayud ko sa unsay akong gibuhat.
NAOMI: Maria, taud-taud na ang imong 
negosyo, pero ang pag-loan kabahin ba sa 
plano nga imong gihimo aron sa pagpa-
lambo sa imong negosyo?
CARLOS: Nia ang akong plano: Mas 
dako nga tindahan, makabaligya og mas 
daghan!
MARIA: Carlos, morag dili man kana 
usa ka plano para nako. Nagplano ko nga 
mag-loan, mopalit og dugang nga mga 
manok, mobaligya og mas daghang mga 
itlog kada semana, ug mobayad sa loan.
NAOMI: Maayo kana nga pagsugod sa 
imong plano, Maria. Hinoon, kinahanglan 
nimong tinuon ang pihong gidaghanon sa 
mga manok ug mga itlog. Unsa ka kamasa-

ligon nga ang mga kustomer mopalit og du-
gang kon duna kay mas daghang ibaligya?
MARIA: Ay inday, sa akong hunahuna 
ilang paliton ang tanan nakong mga itlog, 
pero dili gyud ko sigurado.
NAOMI: Basin ganahan ka nga mahi-
balo una!
MARIA: Ok, makig-istorya ko sa mga 
kustomer ug maghimo og lista sa tanan 
nga mopalit. Makig-istorya ko og dili mo-
minos sa 10 nila.
NAOMI: Maayo. Kon makadesisyon ka 
nga mag-loan, ang lista sa umaabut nga 
mga kustomer makatabang nimo nga ma-
pakita sa tigpautang nga nakasabut gyud 
ka kon unsaon paggamit sa loan.
NAOMI: Ok, niay laing pangutana. Kon 
manghulam ka og kwarta aron ipalit og 
bag-ong mga himungaan, magpadayon ba 
kini sa pagpangitlog bisan kon mahuman 
na ka sa pagbayad sa loan?
MARIA: Ah, siyempre. Ang mga manok 
mangitlog sa dili mominos sa laing duha 
ka tuig, ug nagplano ko nga mokuha og 
unom ka bulan nga loan.

Balik ngadto sa pahina 130

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?
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HUSTO NGA MGA TERMINO?
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

CARLOS: Hoy! Naka-loan na ko! 1000 sa 
flat 3% kada bulan ang interest rate.
NAOMI: Ah, Carlos. Nabalaka ko para 
nimo. Pila ka mga tigpautang ang imong 
naistorya?
CARLOS: Usa, siyempre. Dili ko mag-
usik og panahon. Unta nakakita ka nako. 
Misulod ko ug miingon, “Gusto kong 
mag-loan—karon!” Ug miingon sila, “Oo, 
sir.” Ila kong gitagad sama sa usa ka hari. 
Kadtong mga tawhana nahigugma nako.
NAOMI: Oo, sigurado ko nga sila nahi-
gugma nimo. Kana ba ang imong mga 
papeles sa loan? Pwede ba nako kining 
matan-aw?
CARLOS: Sige. Pero pangandam nga 
makadayeg ka! Nakadawat ko og maayo 
nga sabut.
NAOMI: Carlos, kini nga mga termino 
grabe kaayo. 200 sa up-front fees? Sine-
mana nga mga bayranan? Natan-aw ba 
gyud nimo kini nga mga termino?
CARLOS: Unsa? Dili kana husto. Wala 
ko makahinumdom nianang mga buta-

nga. Ah dili, tingali wala lang gyud na 
nako matan-aw og maayo.
NAOMI: Maria, unsa nga mga termino 
ang imong nakita?
MARIA: Ah, nakaistorya ko og tulo ka mga 
tigpautang. Salamat sa paghatag nako sa 
lender worksheet gikan sa imong grupo sa 
self-reliance. Nakatabang gyud na nako sa 
pagpangutana og maayo nga mga pangu-
tana. Nalipay gyud ko nga nakakat-on ko 
bahin sa posible nga mga penalty, interest 
rates, mga bayranan, ug mga komisyon.
Duha sa mga tigpautang dunay flat interest 
rates. Pero ang usa ka tigpautang dunay 
nagkaus-us [declining] nga interest rate.
CARLOS: Unsa may kalainan?
MARIA: Wala kaayo ko makasabut sa 
kalainan. Nahibaloan lang nako nga kon 
ang rates pareho ra, ang nagkaus-us mas 
maayo kay sa flat.
NAOMI: Sakto kana, Maria. Morag 
nagsugod na ka sa pagkakita sa husto nga 
mga termino.

Balik ngadto sa pahina 130

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?
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HUSTO NGA KANTIDAD?
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

NAOMI: Carlos, okey ra ka? Mora man 
ka og naproblema.
CARLOS: Sakto ka, Naomi. Ang mga 
penalty nagsapaw, ug ang dako nga kanti-
dad sa utang nakadaut nako.
NAOMI: Carlos, sorry kaayo nga madu-
ngog kana.
CARLOS: Ang tigpautang miabut ug 
gikuha ang akong telebisyon. Kon dili na 
sad ko makabayad sunod, miingon siya 
nga ang akong mga suplay ug equipment 
sa negosyo mao ang isunod.
MARIA: Carlos, morag wala na kay igong 
cash flow.
CARLOS: Cash flow?
NAOMI: Kana ang kwarta nga mosulod 
ug mogawas sa imong negosyo. Sa pag-
kakaron, wala na kay igong kwarta nga 
misulod nga ikabayad sa mga loan.
CARLOS: Wala ko kabaligya og daghan 
sama sa akong gilauman. Naulahi na 
ko sa uban nakong bayranan. Ang mga 

penalty nagkadugang ug mas nakapalisud 
pa gyud nako sa pagbayad.
NAOMI: Carlos, mao kana nganong 
magkinahanglan ka og unom ka bulan 
nga cash flow statement sa dili pa ka 
modesisyon nga mag-loan. Nakahimo ka 
ba bisan usa?
CARLOS: Wala.
NAOMI: Ang cash flow statement makata-
bang nimo nga mahibalo kon maka-afford 
ka ba sa pagbayad sa loan kada bulan. 
Duna ka bay mga income statement gikan 
sa milabay nga duha ka bulan?
CARLOS: Wala, wala ko niana.
MARIA: Akong dad-on ang ako ug ang 
mga cash flow statement nga akong gitra-
baho. Mapakita namo nimo kon unsaon.
NAOMI: Maayo! Motabang mi nimo sa 
paghimo og cash flow statement. Dayon 
mahibaloan nimo kon nakahulam ka sa 
husto nga kantidad.

Balik ngadto sa pahina 131

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?
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UPAT KA HUSTO NGA CHECKLIST
Pangutan-a ang imong kaugalingon niini nga mga pangutana. Tseki ang kada 
pangutana kon makatubag ka og “oo.”

UPAT KA MGA HUSTO

Hustong Rason?

□ Nanghulam ba ko alang sa productive nga mga rason sa negosyo (dili personal)?

□ Ang loan mas maayo ba kay sa cash aron mapalambo ang akong negosyo?

□ Ang mga butang ba nga akong paliton gamit ang loan makadugang dayon 
og kwarta?

□ Nahibalo ba ko sa tanan nga posibling mapalpak?

Husto nga Panahon?

□ Diha na ba ko sa negosyo sa igong gidugayon aron mahibalo og maayo sa 
akong negosyo?

□ Kabahin ba kini sa akong plano sa pagpalambo sa akong negosyo?

□ Makaprubar ba ko nga ang mga kustomer mopalit og dugang kon duna koy 
mas daghan pang mabaligya?

□ Kon mopalit ko og butang alang sa akong negosyo (sama sa manok o trak), 
mas molungtad ba kini kay sa akong loan?

Husto nga mga Termino?

□ Makalista ba ko og tulo ngadto sa lima ka maayong mga tigpautang?

□ Nahibalo ba ko sa tinuod nga kantidad sa loan?

□ Mapasabut ba nako ang tanang mga termino sa loan?

□ Mapasabut ba nako nganong ang usa ka tigpautang mas maayo kay sa lain?

Husto nga Kantidad?

□ Duna ba koy unom ka bulan nga cash flow statement?

□ Makabayad ba ko ug makakwarta gihapon?

□ Kon wala koy ekstra nga halin, makabayad ba gihapon ko?

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?
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LOAN TERMS WORKSHEET
Dad-a kini nga Loan Terms Worksheet kon mobisita ka og mga tigpautang.

• Pangutan-a ang mga tigpautang sa mga pangutana 1–4.
• Pangutan-a ang imong kaugalingon sa mga pangutana 5–6.

TIGPAUTANG #1: TIGPAUTANG #2: TIGPAUTANG #3: TIGPAUTANG #4:

1. Mga Kwalipikasyon: Unsa ang kinahanglan nakong ihatag o ipakita nimo (ang tigpautang) aron maka-loan?

2. Kapila Mobayad: Kanus-a man ang unang bayad? Kapila man ko kinahanglang mobayad? Makadawat 
ba ko og kopya sa iskedyul sa pagbayad?

3. Mga Penalty: Duna bay bayranan o mga penalty kon dili ko makabayad sa hustong panahon?

4. Direkta nga mga Galastuhan: Kon manghulam ko og 100, 1000, o 10000 (pagpili og usa ka kantidad 
base sa lokal nga kwarta ug gamita kini sa matag tigpautang), pila may akong mabayran human nako mabayri 
ang loan, lakip na ang tanang interes, mga bayranan, ubp.? Kon manghulam ko og igo alang sa usa ka asset, 
pananglitan, usa ka manok, pila may ekstra nga akong mabayran pinaagi sa pag-loan? Pila man ang mga up-
front fee? Pila man ang matag bayranan? Kini ba flat o nagkaubos nga interest rate?

5. Dili Direkta nga mga Galastuhan: Unsa man kadugayon ang pagbayad? Pila man ang magasto nako sa 
pag-adto sa tigpautang aron mobayad?

6. Tinuod nga Kantidad sa Loan: Unsa man ang total sa direkta nga mga galastuhan ug sa dili direkta nga 
mga galastuhan? (Idugang ang mga galastuhan gikan sa mga pangutana 4 ug 5.)

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?
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UNOM KA BULAN NGA CASH FLOW STATEMENT
Kopyaha kini nga cash flow worksheet sa inyong notebook sa negosyo. Gamita 
ang usa alang sa matag tigpautang aron makita kon maka-afford ka ba sa mga 
termino sa loan nga imong mahibaloan karong semanaha.

CASH FLOW

Pangalan sa Tigpautang:

2 KA 
BULAN ANG 

MILABAY
MIAGING 
BULAN

KARONG 
BULANA

SUNOD 
BULAN BULAN 3 BULAN 4 BULAN 5 BULAN 6

Total nga Kinitaan

Fixed Expenses

 Mga Bayad sa Loan

Variable nga  
mga Bayad

Total Profit/Loss

Starting Cash

Available Cash

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9: Unsaon nako sa pagkahibalo kon mag-loan ba ko aron mapalambo ang akong negosyo?
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Unsaon nako pagdani 

og dugang mga 
kustomer ug pagsiguro 

nga mahalinan?
Starting and Growing 

My Business
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10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?

ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang tanang sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo 
og 10 minutos sa pag-abut aron mo-report kabahin sa ilang mga 
commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa ang miting:
• Ipahimutang ang mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug-ol 

ang tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board uban sa mga 

ngalan sa mga tawo sa inyong grupo (tan-awa ang example sa ubos).

Ngalan sa 
sakop sa 

grupo

Nakig-is-
torya sa dili 

mominos 
upat ka mga 
tigpautang 

(Isulat ang #)

Nakagamit sa 
mga cash flow 
statement sa 
pag-evaluate 

sa mga opsyon 
sa pag-loan 
(Oo/Wala)

Nakagamit 
sa Upat ka 
Husto nga 
Checklist 
(Oo/Wala)

Nakab-ut 
ang sine-
mana nga 

tumong sa 
negosyo 

(Oo/Wala)

Nakagamit 
sa baruga-

nan sa Foun-
dation ug 

gitudlo kini 
sa pamilya  
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-
report 
ngadto 

sa action 
partner 

(Oo/Wala)

Gloria 4 O O O O O O

10 minutos sa dili pa ang miting:
• Abi-abiha sa mainitong paagi ang mga tawo sa ilang pag-abut.
• Sa pag-abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa 

commitment chart diha sa board. Usab, pahinumdumi sila sa pagpa-
kli ngadto sa pahina 197 ug i-update ang ilang pag-uswag padulong 
sa certification. Pangutana kinsa ang hapit na makakompleto sa mga 
requirement sa certification. Human sa miting, pahibaloa ang stake 
self-reliance committee kon kinsa ang dakog purohan nga makahu-
man sa mga requirement.

• Pag-assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo sa pagpalong sa ilang mga cellphone ug 

ubang mga device.
• Sugdi og pangbukas nga pag-ampo (ug himno, kon gusto).
• Hinaya paghangyo ang mga naulahi sa pag-abut sa pagpalong sa 

ilang mga cellphone ug sa pagkompleto sa commitment chart sam-
tang ang grupo nagpadayon sa panaghisgot.

• I-set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 10 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug padayon og basa ngadto sa sunod nga pahina.

BAG-O! 
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I-set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Basaha: Atong i-report ang atong mga commitment. Kadtong nakatuman 
sa ilang tanang mga commitment, palihug barug. (Pakpaki kad-
tong nakatuman sa ilang tanang mga commitment.)
Karon, ang tanan mamarug. Atong sublion og dungan ang atong 
mga theme statement:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magtinaba-
ngay kita aron mahimong self-reliant.

 Basaha: Manglingkod kita.

 Hisguti: Unsa ang imong nakat-unan sa pagpakigsulti sa mga tigpautang?
Ang pagpangutang ba sakto alang nimo karon? Ikaw ba adunay 
sakto nga rason, sakto nga panahon, sakto nga termino, ug sakto 
nga kantidad?)
Unsa ang imong nakat-unan pinaagi sa paghimo sa imong sine-
mana nga tumong sa negosyo?

Sa imong notebook 
sa negosyo, isulat 
unsay imong na-
kat-unan pinaagi sa 
pagtuman sa imong 
mga commitment.

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?

MO-REPORT



148

NGANONG GUSTOHON MAN SA MGA KUSTOMER NGA 
MOPALIT GIKAN NAKO?
 Oras: I-set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat-on

 Basaha: Aron mapalambo ang atong negosyo, kinahanglang makadani 
kita og mas daghang kustomer ug makabaligya og daghan! Ang 
mga tawo mogasto sa ilang kwarta sa butang nga bililhon alang 
nila. Kon mas bililhon ang usa ka butang alang nila, mas moba-
yad sila og mahal niini.
Aron magmalampuson sa pagbaligya, kinahanglang nasayud kita 
unsay bililhon alang sa atong mga kustomer, danihon kadto nga 
mga kustomer, ug baligyaan sila sa butang nga bililhon kanila! 
Ug kinahanglang mas bililhon ang atong itanyag kanila kay sa 
atong kakompetinsya.

 Tan-awa: “Sell, Sell, Sell” (Mga bahin I ug II) (Walay video? Basaha ang 
pahina 160.)

 Hisguti: Giunsa pagkasayud ni Kwame sa mga butang nga bililhon sa 
mga kustomer?

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako pagdani ang mga 
kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
BUHATUNON SA SEMANA—Akong i-test ang akong mga 
ideya sa marketing ug subayon ang mga resulta. Magkat-on 
ko gikan sa mga kustomer ug i-test ang mga solusyon sa mga 
problema sa kustomer.

 Praktisa: Hisguti ang mosunod uban sa usa ka sakop sa grupo:
 1. Ihulagway ang inyong kustomer sa usag usa. Kinahanglan 

detalyado. Pila ang ilang edad? Gender? Kinitaan? Kanus-a sila 
mopalit sa imong produkto? Asa?

 2. Nganong mopalit man sila sa imong produkto? Unsay bili nga gi-
hatag niini kanila? Paglista og daghan kutob sa mahimo, sama sa:
• Bugnaw ang akong tubig
• Purified ang akong tubig
• Gipasayon nako ang pagpalit sa akong tubig
• Mahigalaon ko ug motawag sa mga kustomer sa ilang ngalan

 3. Unsay bili nga inyong mahatag nga dili ikahatag sa inyong 
mga kompetinsya? Mas maayo ba ang imong presyo, pwesto, o 
kapilian? Kini gitawag nga imong bintaha sa kompetinsya. Kini 
ang makahimo sa imong mga kustomer nga mopili sa imong 
negosyo kay sa kompetinsya.

 Basaha: Ang malampusong mga tag-iya og negosyo makasabut sa ilang 
mga kustomer pinaagi sa pagpangutana og maayong mga pa-
ngutana aron mas masayud sa ilang mga problema ug unsaon 
nila pagtabang.

Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo nasayud 
nganong ang mga 
kustomer mopalit sa 
ilang produkto.

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?

MAGKAT-ON
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 Praktisa: Pagkuha og partner. Basaha og dungan kini nga sitwasyon.

Si Martin moayo og mga biseklita. Mamaligya usab siya og mga part 
ug mga suplay ngadto sa mga tawo nga moayo sa ilang kaugali-
ngong mga biseklita. Si Felix  miadto sa iyang shop. Nahugawan ang 
iyang mga kamot og acete. Mora siya og nagproblema.

Gamita ang table sa ubos aron isulat ang imong mga ideya 
unsaon ni Martin pagpangutana og maayong mga pangutana si 
Felix (example gihatag).

PAGPANGUTANA OG MAAYONG MGA PANGUTANA

1. Unsay akong gustong mahiba-
loan mahitungod sa kustomer?

2. Unsay mahimo nakong ipa-
ngutana aron masayud?

Unsa nga problema ang iyang gianhi aron 
masulbad?

Mora og duna kay gihimo nga proyekto ug 
nagkaproblema. Unsay akong matabang 
nimo?

Ipakigbahin sa tibuok grupo ang mga pangutana nga sa imong 
hunahuna angay nga ipangutana ni Martin kang Felix.

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
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 Praktisa: Karon hunahunaa ang imong kaugalingong mga kustomer. Sa 
unang kolum, isulat ang mga butang nga kinahanglan nimo nga 
masayran kabahin sa imong mga kustomer (example gihatag). 
Sa ikaduha nga kolum, isulat ang mga pangutana nga mahimo 
nimong ipangutana aron masayud.

PAGPANGUTANA OG MAAYONG MGA PANGUTANA

1. Unsay akong gustong mahiba-
loan mahitungod sa kustomer?

2. Unsay akong ipangu-
tana aron masayud?

Kanus-a man maandam ang akong kusto-
mer aron mopalit?

Alang ba ni sa espesyal nga okasyon? Ka-
nus-a man kana?.

Uban sa laing sakop sa grupo, ipakigbahin ang pipila sa mga 
butang nga kinahanglan nimo nga masayran kabahin sa imong 
mga kustomer. Ipakigbahin ang mga pangutana nga mahimo 
nimong ipangutana aron masayud.

 Hisguti: Isip grupo, hisguti ang mga paagi aron mas makat-on pa kabahin 
sa inyong mga kustomer ug unsay inyong mabuhat karong sema-
naha aron mosugod sa pagkat-on.

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
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UNSAON NAKO PAGDANI OG DUGANG MGA KUSTOMER?
 Hisguti: Hunahunaa ang mga higayon nga aduna kay gipalit sa mga 

negosyo nga wala pa ka kaadto sukad. Unsay nakadani kanimo 
ngadto niadto nga mga negosyo? Giunsa man sa mga negosyo 
pagdani og mga kustomer sa inyong dapit?

 Praktisa: Sa blangko nga mga linya sa table sa ubos, isulat ang mga pro-
dukto ug mga serbisyo nga imong gibayran. Dayon isulat diha 
unsay nakadani nimo ngadto niana nga mga negosyo (tan-awa 
ang mga example).

UNSAY NAKADANI KANAKO? NGANONG MIPALIT MAN KO?
Produkto 

o Serbisyo 
nga Akong 

Gipalit

Personal nga 
Pagbaligya Referral Ad Sale Uban pa

Kendi
Ang tag-iya og 

negosyo misulti 
nako niini

Ang akong silingan 
miingon nga angay 
nako ning sulayan

20% nga dis-
kwento sa presyo Libreng sampol

Sinina
Ang salesper-

son misulti nako 
kabahin sa sale

Nakakita ko og pos-
ter sa bongbong

Mopalit og 1 
makakuha og 1 sa 
katunga sa presyo

Mga utanon
Ang akong higala 
miingon nga ako 

ning sulayan

Nakakita ko niini 
sa newspaper Libreng sampol

 Hisguti: Ipakigbahin sa laing sakop sa grupo ang unsay imong nasulat. Unsa 
nga mga pamaagi ang mahimong gamiton sa imong negosyo?

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
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 Basaha: Ang mga negosyo nga ato karong gihisgutan wala makadani og 
mga kustomer nga aksidente lang. Nakahunahuna sila og mga 
ideya unsaon sa pagbaligya ang ilang produkto o serbisyo.

 Hisguti: Diin nila kuhaa kadto nga mga ideya?

 Tan-awa: “Marketing?” (Walay video? Basaha ang pahina 161.)

 Basaha: Ang marketing naglakip sa:
• Mga ideya unsaon sa pagpangita ug pag-impluwensya og 

mga kustomer.
• Unsay atong gilauman nga buhaton sa mga kustomer.

Mga Ideya sa Marketing

Ideya
Kon mohatag ko og 

mga sampol . . .

Gilauman nga Resulta
Ang mga tawo mopalit og 
mas daghang mga kendi.

 Praktisa: Pakigtrabaho sa tawo nga imong tupad.
 1. Tabangi ang usag usa sa paghunahuna og mga ideya sa pagta-

bang og mas daghang mga kustomer nga makit-an ang inyong 
negosyo ug mopalit sa inyong gibaligya. Hisguti ang labing 
epektibong mga pamaagi sa inyong dapit.

 2. Pagsulat og dili mominos usa ka bag-ong ideya sa ubos. Dayon 
tabangi ang usag usa nga masulat ang mga resulta nga inyong 
gusto (example gihatag).

MGA IDEYA SA MARKETING

Ideya Gilauman nga Resulta

Kon mogamit ko og loudspeaker sa 
pagsulti sa mga tawo nga ang akong mga 
bangko adunay 40% nga diskwento . . .

Ang mga kustomer moanhi sa akong shop 
ug mopalit og mga lingkuranan.

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
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UNSAON NAKO PAG-TEST SA AKONG PLANO SA 
MARKETING?
 Basaha: Unsaon nato sa pagkasayud nga epektibo ang atong mga ideya? 

Nagkinahanglan kita og paagi nga ma-test kini. Nagkinahanglan 
kita og paagi nga masukod ang mga resulta.

 Praktisa: Pakigtrabaho sa tawo nga imong tupad. Hisguti ug isulat ang 
pipila ka mga ideya ug resulta sa marketing nga imong gusto sa 
imong negosyo. Ilakip ang bisan unsang ideya nga daw adunay 
epekto karon. Sa matag ideya, isulat kon unsaon nimo pagsukod 
ang mga resulta. Ang imong mga ideya mausab ug momaayo 
paglabay sa panahon samtang imo kining sulayan ug sukdon.

PAGSULAY SA AKONG MGA IDEYA SA MARKETING

Ideya Gilauman nga Resulta Pagsukod

Kon mogamit ko og loudspeaker 
sa pagsulti sa mga tawo nga ang 
akong mga bangko adunay 40% 
nga diskwento . . .

Ang mga kustomer moanhi sa 
akong shop ug mopalit og mga 
lingkuranan.

Kon mosulod ang mga kustomer, ako silang pangu-
tan-on giunsa nila pagkadungog kabahin sa 40% 
nga diskwento. Magbuhat ko og rekord sa mga 
tubag sa kustomer.

 Basaha: Atong sulayan ang atong mga ideya karong semanaha! Dili kina-
hanglan nga atong sulayan ang tanan natong mga ideya sa usa ka 
higayon. Ug posible nga ang ubang mga ideya dili epektibo—ok 
ra na. Mopadayon lang kita sa pagsulay sa mga ideya ug pagsu-
kod sa mga resulta. Sa katapusan, makaplagan nato ang labing 
maayong mga paagi sa pagtabang sa mga tawo nga makadiskobre 
kanato ug mopalit sa unsay atong gibaligya.

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
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UNSAON NAKO NGA MOPALIT ANG MGA KUSTOMER?
 Basaha: Nganong ang ubang mga kustomer mopalit ug ang uban dili? 

Adunay daghang rason. Apan makaimpluwensya kita niana nga 
desisyon!

 Tan-awa: “Please Buy Something!” (Walay video? Basaha ang pahina 162.)

 Hisguti: Nganong wala man makakombinser si Maria sa mga kustomer 
nga mopalit og mga itlog? Naghunahuna ba si Maria sa iyang 
kaugalingon o sa iyang mga kustomer?

 Basaha: Aron makombinser ang mga kustomer nga mopalit, kinahanglan 
kita nga mangutana, maminaw, ug mosugyot.

Ang malampusong mga tag-iya og negosyo mogamit niini nga 
proseso aron makombinser ang mas daghang mga kustomer nga 
mopalit sa ilang mga produkto ug serbisyo.

 Tan-awa: “Ask, Listen, Suggest” (Walay video? Basaha ang pahina 163.)

 Hisguti: Kaniadto, si Maria nangutana ni Samuel ug Lucia og usa lang ka 
pangutana: “Unsay akong matabang ninyo?” Unsay gibuhat ni 
Maria nga lahi niining higayuna aron makakuha og mas maa-
yong resulta? Giunsa pagpakita ni Maria kang Silvia nga nami-
naw gyud siya?

1. 
MANGUTANA

Unsa man 
gyud ang gusto 
sa kustomer? 
Ngano? 2. M

AM
INAW

Maminaw ba 
gyud ko?

3. M
OSUGYOT

Duna ba koy 
mga kapilian nga 
makabenepisyo 
nako ug sa 
kustomer?

Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo mangu-
tana, maminaw, ug 
mosugyot.

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
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 Hisguti: Hunahunaa ang mga higayon nga adunay mikombinser kanimo 
sa pagpalit, bisan gani nga wala kay plano nga mopalit. Unsay 
gisulti nianang tawhana nga nakahukom ka nga mopalit?

 Basaha: Ang chart sa ubos nagpakita sa lima ka matang sa mga paagi, uban 
sa mga example, nga mahimo natong gamiton sa pagkombinser 
sa atong mga kustomer nga mopalit sa atong mga produkto. Gita-
wag kini og “pagsiguro nga mahalinan [closing the sale].”

 Praktisa: Pakig-uban og laing duha ka tawo sa grupo. Praktisa ang pagga-
mit sa matag matang sa pagsiguro nga mahalinan ngadto sa usag 
usa. Sulayi pagbaligya ang imong produkto ngadto nila. Gamita 
ang table sa ubos sa pagsulat sa labing maayo nga pagsiguro nga 
mahalinan nga imong magamit sa imong mga kustomer. Pagsulat 
og bisan usa lang ka sugyot alang sa kada matang.

PAGSIGURO NGA MAHALINAN

1. Duha ka  
maayong kapilian 2. “Kon” 3. Importante 

nga higayon 4. Sampol 5. Uban pa

Gusto ba ka og saging 
o mangga?

Kon makuha ko kana 
nga presyo, gusto 
ka nga akoa na nga 
orderon?

Maandam ko na ni sa 
dili pa ang birthday sa 
imong asawa.

Sulayi kini. Mas gana-
han siguro ka ani nga 
flavor.

Unsa kaha kon kuhaon 
nimo na ang duha ka 
parisan sa sapatos 
ug hatagan ko ikaw og 
diskwento?

Karon, mobarug ang tanan. Pagbalhin-balhin og pwesto aron 
sulayan ang inyong lain-laing mga paagi. Buhata kini sulod sa 
duha ka minuto.

 Hisguti: Uban sa tibuok grupo, hisguti ang unsay inyong hunahuna nga 
maoy labing nindot nga paagi sa pagdani sa inyong mga kusto-
mer nga mopalit gikan sa inyong negosyo. Nganong kini man 
ang labing maayong paagi alang sa imong mga kustomer?

Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo nagsiguro 
nga mahalinan.

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
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UNSAON NAKO SA PAGPASAYON NIINI ARON MAGSIGE 
OG PALIT?
 Basaha: Ang malampusong mga tag-iya og negosyo mohimong sayon ug 

makalingaw alang sa mga kustomer ang pagpalit gikan kanila.

 Praktisa: Pagkuha og partner ug ribyuha ninyo ang mosunod nga example.
Basaha ang kasinatian ni Paula sa Tindahan 1 ug dayon sa Tin-
dahan 2. Dayon basaha ang iyang mga tubag sa iyang higala. 
Hisguti uban sa imong partner nganong girekomendar ni Paula 
ang Tindahan 1.

ANG MGA KASINATIAN NI PAULA SA PAGPAMALIT

Tindahan 1 Tindahan 2

Ang kasinatian ni Paula

Nakaanhi na si Paula niini nga 
tindahan sa sobra 15 ka higayon. 
Ganahan siya sa mga presyo, sa 
mga kapilian, ug sa tag-iya.

Kausa ra nakaanhi si Paula niini nga 
tindahan. Lisuran siya sa pagpangita 
sa unsay iyang gusto. Wala siyay 
nakuha nga tabang sa dihang duna 
siyay mga pangutana.

Ang tubag ni Paula 
ngadto sa iyang higala

“Adto ta sa Tindahan 1. Permi ko 
nga moadto didto. Sayon ra kaayo 
pangitaon ang akong gusto. Gana-
han ko niana nga dapit.”

“Dili ko ganahan sa Tindahan 2. Lisud 
kaayo pangitaon ang unsay akong 
gusto. Ug dili motabang ang mga 
tawo didto sa dihang duna koy mga 
pangutana.”

 Basaha: Ang mga kustomer magbalik-balik sa mga negosyo kon ang tag-iya 
ug mga trabahante:
• Nakaila sa mga ngalan sa ilang mga kustomer
• Mopahiyum sa ilang mga kustomer
• Maminaw ug moresponde sa mga panginahanglan sa mga 

kustomer

 Hisguti: Unsay kinahanglan ninyong buhaton sa inyong mga negosyo 
aron mas magbalik-balik ang inyong mga kustomer? Unsay in-
yong ikadugang sa lista sa ibabaw?

Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo mopasayon 
sa pagpalit.

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
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UNSAY AKONG BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandungi unsay imong nakat-unan. 
Isulat ang bisan unsa nimong mga impresyon sa ubos o sa imong 
notebook sa negosyo.

  

  

  

  

  

 

Unsa nga ideya nga labing makatabang sa imong negosyo nii-
ning semanaha? Himoa kini nga ideya nga imong sinemana nga 
tumong sa negosyo.
Idugang ang imong sinemana nga tumong sa negosyo sa imong 
mga commitment sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang sinemana nga tumong 
sa negosyo o ubang mga impresyon?

“Pangamuyo ngadto 
sa [Dios] alang sa mga 
abut sa inyong mga 
umahan, nga kamo 
mouswag diha. Panga-
muyo alang sa inyong 
mga panon sa uma-
han, nga sila mosanay.
ALMA 34:24–25

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo-commit.

 Praktisa: Pilia ang imong action partner. Desisyuni kon kanus-a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Kusga pagbasa ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga imong tumanon ang 
imong mga commitment! Pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Makig-istorya ko sa dili mominos sa lima ka mga kustomer aron mahi-
balo kon unsay ilang gusto gikan sa akong negosyo.

Akong i-test ang dili mominos sa duha ka mga ideya sa marketing ug 
subayon ang mga resulta.

Magpraktis ko sa pag-close sa sale sa dili mominos sa 10 ka mga kusto-
mer ug kat-unan kon unsa nga pamaagi ang pinakamaayo.

Akong kab-uton ang akong sinemana nga tumong sa negosyo.  

  

 

Akong gamiton ang baruganan sa My Foundation nga gihisgutan karon ug 
itudlo kini sa akong pamilya.

Akong dugangan ang akong tinigum—bisan usa lang ka sensilyo o duha.

Mo-report ko ngadto sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?

MO-COMMIT
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UNSAON NAKO PAGREPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Atol sa semana, gamita kining commitment chart sa pagrekord sa 

imong kalamboan. Sa mga box sa ubos, isulat ang “Oo,” “Wala,” 
o kapila ka nakatuman sa imong commitment.

Nakig-istorya 
og dili 

mominos sa 
lima ka mga 
kustomer 

(Isulat ang #)

Naka-test og 
dili mominos 

sa duha ka 
mga ideya sa 
marketing ug 
nakasubay sa 
mga resulta 

(Isulat ang #)

Nakapraktis 
sa pag-close 

sa sale sa 
dili mominos 

sa 10 ka 
higayon 

(Isulat ang #)

Nakab-ot ang 
sinemana 

nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 

Foundation 
ug gitudlo kini 

sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner 

(Oo/Wala)

 Basaha: Pagpili og tawo nga maoy mo-facilitate sa hilisgutan sa My 
Foundation sunod semana.
Hangyo og tawo nga mohalad sa panapos nga pag-ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
imong mga ideya, 
feedback, mga 
sugyot, ug mga 
kasinatian ngadto 
sa srsfeedback@ 
ldschurch. org.

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
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BALIGYA, BALIGYA, BALIGYA
Pagpuli-puli og basa sa mosunod.

NARRATOR: Nahinumdom ka ni 
Kwame, ang tawo nga dunay mga tinuhog 
nga saging? Nakakita siya og negosyo nga 
daw malampuson kaayo. Ug siya nailhan 
nga usa ka banggiitang salesman. Nan 
perpekto kadto nga panagpares, di ba?
Gihimo niya ang lamiang saging ug na-
kahukom nga magsugod og sayo. Miadto 
dayon siya sa usa ka eskina duol sa iyang 
balay ug gibuhat ang iyang pinakama-
ayo. Apan walay tawo nga mihunong. Sa 
sige niya og paningkamot, nagkagrabe na 
hinuon. Misugod na gani siya og singgit 
sa mga tawo:
“Hoy, lamian kini nga pagkaon! Lami 
gyud kaayo! Mao gyud ni inyong gusto! 
Okey, hatagan mo nako og duha alang sa 
presyo sa usa! Hoy. . . .”
Pero ang mga tawo wala gani motan-aw 
niya. Nasagmuyo kaayo siya mao nga 
miuli siya sa wala pay tingpaniudto. 
Unsa may sayop?
Si Kwame milingkod ug naghunahuna. 
Pakyas ba siya? Bati ba kadto nga pro-
dukto? Kadtong tawo nga mihatag niya og 
ideya—bakakon ba siya? Dayon nahi-
numdom siya sa gisulti nianang tawo ba-
hin sa iyang market research uban sa mga 
kustomer—unsay ilang ganahan, ang oras 
sa adlaw, ang mga lokasyon, unsa sila 
mamalit kauban ang mga higala—unsay 
importante kanila! Si Kwame ganahan ka-
ayo nga makabaligya nga iyang nalimtan 
kon unsay labing importante—pagsulbad 
sa problema alang sa mga kustomer!
Mao nga misugod na usab siya ug kini 
ang iyang gibuhat

—Naghulat siya hangtud sa hapon ug 
gabii sa dihang ang mga tawo ganahan 
og makaon.
—Mipili siya og lokasyon diin daghang 
mga tawo ang nagkuyog.
—Nakahukom siya sa pagpatukar og 
malipayong musika aron makakuha sa 
pagtagad ug mikanta pa gani siya duyog 
niini—nga talagsaon gayud! Maayo na 
lang kay ang mga tawo misugod na sa 
pagpahiyum.
—Ug mihatag siya og pipila ka libre nga 
sampol sa mga babaye nga gilibutan sa 
mga higala—ug dayon gipangutana sila 
og kusog kon ganahan ba sila niini. Misa-
lir kana!
Sa pagsaka sa halin, nakahukom pa 
gani siya nga sulayan og mas taas nga 
presyo—ug walay usa nga mireklamo! Da-
yon gisulayan niya ang mga discount sa 
dinaghan, pero mipaminos kana sa iyang 
ginansya ug wala mopasaka sa halin, 
mao nga gihunong niya. Ug nakakat-on 
siya sa lisud nga paagi kon unsa kadu-
gay molungtad ang frozen nga pagkaon 
sa iyang cooler—ang mga kustomer dili 
ganahan og nag-umog nga saging!
Sa pag-uli niya sa balay nianang gab-
hiona, daghan kaayo siya og mga ideya 
bahin sa bag-ong mga poster alang sa “Si-
nging Banana Man.” Pwede siya sa mga 
party! Pwede siya sa mga festival! Maka 
. . . ah, medyo nasobrahan siya sa iyang 
gibati. Pero nakita ba ninyo giunsa niya 
pagkakat-on sa pagdugang og bili alang sa 
iyang mga kustomer?

Balik ngadto sa pahina 148

Mga Kapanguhaan
10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?



161

MARKETING?
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

NAOMI: Hoy, Maria. Gusto lang kong 
mohapit ug moingon nga ganahan kaayo 
mi nga makapalit og mga itlog gikan 
nimo. Kombenyente kaayo ni!
MARIA: Salamat, Naomi! Ang pagpali-
pay sa akong mga kustomer importante 
kanako.
NAOMI: Kumusta ang negosyo?
MARIA: Morag maayo man. Nakig-is-
torya ko sa akong mga kustomer—ug sa 
laing mga tag-iya og negosyo. Ug daghan 
kog nakat-unan. Gani, akong nakat-unan 
nga pwede kong mobaligya og gatas uban 
sa mga itlog.
NAOMI: Kumusta man na?
MARIA: Ah, okey ra. Pero dili pa kaayo 
daghan ang moanhi. Gusto kang mosulay 
og pamaligya para nako?
NAOMI: Dili ko uy! Ang among negosyo 
naglambo ug busy kaayo ming tanan. 
Duna koy higala nga mitabang namo sa 
pipila ka mga ideya sa marketing, ug ang 
halin hapit madoble!

MARIA: Marketing?
NAOMI: Oo. Nagsugod mi pinaagi sa pag-
hunahuna pa bahin sa among mga kusto-
mer ug unsaon pagpangita og dugang mga 
tawo nga pareha nila. Dayon gitestingan 
namo ang pipila ka mga ideya ug nakakita 
mi og tulo nga misalir gyud. Nagpadayon 
lang mi sa pagsulay ug pagtesting.
MARIA: Nakasulay ko og usa ka paagi.
NAOMI: Unsa kana?
MARIA: Usa ka lalaki ang miabut ug 
gipapalit ko og mga business card.
NAOMI: Nakatabang ba kini?
MARIA: Dili nako, pero sigurado nga 
misalir kini sa lalaki nga mibaligya sa 
mga kard!
NAOMI: Paminaw, makatabang ko nimo 
sa pagtrabaho sa pipila ka mga ideya sa 
marketing kon ganahan ka . . . ug dili ko 
mamaligya nimo og bisan unsa.
MARIA: Ah, maayo nang paminawon da!

Balik ngadto sa pahina 152

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
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PALIHUG PALIT!
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

NARRATOR: Usa ka kustomer ang mipa-
dulong sa tindahan ni Maria.
MARIA: [Sa iyang hunahuna] Sa kata-
pusan, duna na gyuy kustomer. Palihug 
palit! Palihug.
SAMUEL: [Sa iyang hunahuna] Nagtutok 
gayud kanang babaye nako. Dili ba ko 
pwedeng mangumpra nga dili lang tan-
awon og maayo?
MARIA: [Sa iyang hunahuna] Palihug 
palita kanang mga itlog! Nagkinahanglan 
ko og kwarta.
SAMUEL: [Sa iyang hunahuna] Lain na 
man ni paminawon. Molakaw na lang ko.
MARIA: [Sa iyang hunahuna] Unsa? Dili! 
Mokita unta ko og maayo niana.
[Sa kusog, misinggit siya] Duna ba koy 
matabang nimo?
SAMUEL: Wala, salamat.
NARRATOR: Laing kustomer ang mipa-
dulong ni Maria.

LUCIA: [Sa iyang hunahuna] Duna siguro 
ni sila dinhi sa akong gikinahanglan. 
Kinahanglan nakong tan-awon.
MARIA: [Sa iyang hunahuna] Maayo, 
laing kustomer. Morag kwartahan siya 
tan-awon. Palihug, palit.
[Sa kusog] Duna ba koy matabang nimo?
LUCIA: Nagtan-aw tan-aw lang ko.
MARIA: Nagkinahanglan ka og mga 
itlog? Kining mga itlog gikan sa pinaka-
maayo nga mga manok . . . ug duna pud 
koy fresh milk.
[Sa iyang hunahuna] Maka-afford siya 
niini. Siguro paliton niya ang tanan.
LUCIA: Dili. Dili . . . kana . . . ang akong 
gipangita.
MARIA: Duna pa koy dugang gatas.
LUCIA: Dili, salamat.
MARIA: Siguro kinahanglan nimo kining 
paliton. Presko ug limpyo kini ug kini ang 
pinakamaayo sa . . .
LUCIA: Okey ra. Salamat; molakaw na ko.

Balik ngadto sa pahina 154

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
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PANGUTANA, PAMINAW, SUGYOT
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod:

MARIA: Hi, Ako si Maria. Unsay imong 
ngalan?”
SILVIA: Ako si Silvia.
MARIA: Nianhi ka ba para sa sale? 
Nagtanyag mi og usa ka libreng itlog kon 
mopalit ka og lima!
SILVIA: Oo, salamat.
MARIA: Giunsa nimo pagkahibalo bahin 
sa sale?
SILVIA: Gisultihan ko sa akong higala ba-
hin niini. Miingon siya nga mihatag kuno 
mo og libre nga mga itlog ug gatas kagaha-
pon. Ug miingon siya nga presko kini!
MARIA: Maayo. Nalipay ko nga gigana-
han siya niini. Ang among mga produkto 
pirmeng presko ug lami. Ah, pila man ka 
itlog ang imong gikinahanglan?
SILVIA: Nagkinahanglan ko og . . . um 
. . . siguro lima.
MARIA: Maayo, kuhaon nato kini para 
nimo. . . . Pero nakabantay ko nga nag-
duha-duha ka. Naghunahuna kon pilay 
kuhaon?
SILVIA: Ah, oo. Ang pamilya sa akong 
igsoong lalaki mobalhin sa amo ugma. 
Wala ko kahibalo kon unsaon nako sa 
pagpakaon sa tanan. Apan wala siyay 
laing opsyon.
MARIA: Mao ba. Ah, mapanalanginan 
ka tungod sa pagtabang. Unsa may 
imong lutoon?

SILVIA: Dili ko sigurado. Naghunahuna 
ko nga gamiton ang among tinigum aron 
ipalit og gamay nga karne aron ipares 
sa itlog. Kinahanglan lang gyud nako 
kining inaton.
MARIA: Nakasabut ko. Wala pud mi igo 
para sa daghang karne, mao nga mogamit 
ra ko sa among itlog. Sagulan nako og 
mga utanon ug dugangan og gatas. Duna 
koy gatas dinhi, ug ang akong higala sa 
atbang sa karsada dunay presko nga mga 
utanon. Makapakaon na ka og daghan sa 
minos nga gasto nianang paagiha. Gana-
han ka ba og ekstra nga itlog ug gatas? 
Mas madugangan kini . . . pero minos pa 
gihapon kay sa karne!
SILVIA: Ah, maayo kana nga ideya. 
Salamat! Onse ka ba-ba nga pakan-on! 
Oo, gusto kong mopalit og ekstra nga itlog 
ug gatas.
MARIA: Para sa onse ka tawo, mosugyot 
ko og walo . . . ug makakuha gihapon ka 
og libre nga usa!
SILVIA: Ah, siguro mobalik ko ugma.
MARIA: Okey ra na. Nia lang ko dinhi 
alang nimo. Pero, dili na ka makakuha 
nianang libre nga itlog. Pwede ba nako 
kining masulod sa bag alang nimo karon?
SILVIA: Okey, sakto ka. Angay lamang 
kini. Salamat.

Balik ngadto sa pahina 154

10: Unsaon nako pagdani og dugang mga kustomer ug pagsiguro nga mahalinan?
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11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?

ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• I-text o tawagi ang tanang sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo 
og 10 minutos sa pag-abut aron mo-report kabahin sa ilang mga 
commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa ang miting:
• Ipahimutang ang mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug-ol 

ang tanan.
• Drowinga kining commitment chart sa board uban sa mga pangalan 

sa mga tawo sa inyong grupo (tan-awa ang example sa ubos).

Ngalan sa 
sakop sa 

grupo

Nakig-istorya 
og dili 

mominos sa 
lima ka mga 
kustomer 

(Isulat ang #)

Nakasulay 
og duha ka 

mga ideya sa 
pagbaligya ug 
nakasubay sa 
mga resulta 

(Isulat ang #)

Nakapraktis 
sa pag-close 
sa sale sa dili 
mominos sa 

10 ka higayon 
(Isulat ang #)

Nakab-ot 
ang 

sinemana 
nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation ug 
gitudlo kini sa 

pamilya  
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto 

sa action 
partner  

(Oo/Wala)

Gloria 8 3 15 O O O O

10 minutos sa dili pa ang miting:
• Abi-abiha sa mainitong paagi ang mga tawo sa ilang pag-abut.
• Sa pag-abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa 

commitment chart diha sa board. Usab, pahinumdumi sila sa pag-
pakli ngadto sa pahina 197 ug i-update ang ilang pag-uswag padu-
long sa certification. Pangutana kinsa ang hapit na makakompleto 
sa mga kinahanglanon sa certification. Human sa miting, pahibaloa 
ang stake self-reliance committee kon kinsa ang dakog purohan nga 
makahuman sa mga requirement.

• Pag-assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo sa pagpalong sa ilang mga cellphone ug 

ubang mga device.
• Sugdi og pangbukas nga pag-ampo (ug himno, kon gusto).
• Sa hilom hangyoa kadtong naulahi sa pag-abut sa pagpalong sa ilang 

cellphone ug sa pagkompleto sa commitment chart samtang ang 
grupo nagpadayon sa panaghisgot.

• I-set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletoha ang baruganan 11 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug padayon sa pagbasa sa sunod nga pahina.
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I-set ang timer sa 20 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Basaha: Atong i-report ang atong mga commitment. Kadtong nakatuman 
sa ilang tanang mga commitment, palihug barug. (Pakpaki kad-
tong nakatuman sa ilang tanang mga commitment.)
Karon, ang tanan mamarug. Atong sublion og dungan ang atong 
mga theme statement:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magtinaba-
ngay kita aron mahimong self-reliant.

 Basaha: Manglingkod kita.

 Hisguti: Unsa ang imong nakat-unan samtang nakigsulti ka sa mga  
kustomer?
Unsa ang imong nakat-unan samtang gitestingan nimo ang 
imong mga ideya sa marketing?
Unsay imong nakat-unan samtang nagpraktis ka sa pagsiguro 
nga mahalinan?
Unsa ang imong nakat-unan pinaagi sa paghimo sa imong sine-
mana nga tumong sa negosyo?

Sa imong notebook sa 
negosyo, isulat unsay 
imong nakat-unan 
pinaagi sa pagtu-
man sa imong mga 
commitment.

11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?

MO-REPORT
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UNSAON NAKO PAGBALIGYA OG MAS DAGHAN PA?
 Oras: I-set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat-on.

 Tan-awa: “Made the Sale, Missed the Sale!” (Walay video? Tan-awa sa 
pahina 178.)

 Basaha: Sayon ra to. Si Maria nahalinan. Nakuha ni Silvia ang iyang 
gusto. Nalipay silang duha. Apan si Maria wala makahimo og 
mas dakong halin—ang dugang halin sa delivery service. Ang 
pagdugang og delivery service nagtugot ni Maria nga makaba-
ligya og dugang, o “upsell,” ngadto ni Silvia.
Ang “upselling” nagpasabut nga hatagan ang atong kustomer sa 
opsyon nga mopalit og dugang o mas maayo nga mga produkto 
kay sa tuyo nila nga paliton.
Sama pananglit:
• Dugang: Tanyagi og mainom o pan ang kustomer nga mi-

order og pritong isda
• Mas maayo: Tanyagi og mas taas og kalidad nga sewing ma-

chine ang kustomer kinsa nagplano nga mopalit og ubos og 
kalidad nga sewing machine

 Tan-awa: “The Upsell” (Walay video? Tan-awa sa pahina 178.)

 Hisguti: Giunsa man ni Maria pag-upsell og delivery service ngadto ni 
Silvia? Unsay mga example sa upselling nga inyong nakit-an?

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako pagpadako sa 
akong ginansya?
BULUHATON SA SEMANA—Mosulay ko og duha ka paagi sa 
pag-upsell. Mosulay ko og duha ka paagi nga mapaubos ang 
akong gasto.

Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo kanunay nga 
mo-upsell.

11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?

MAGKAT-ON
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UNSAY AKONG I-UPSELL?
 Basaha: Ang mga kustomer dili mopalit og dugang tungod lang kay mi-

sugyot kita niini. Kinahanglang butang kini nga mas gusto nila 
kay sa orihinal nga produkto.
Mahimong mas andam silang mobayad og mahal sa samang mga 
butang sa:

• Pagdaginot sa oras
• Pagdaginot sa kwarta
• Kalidad
• Gidaghanon
• Serbisyo

• Mga relasyon
• Gipaspason
• Pagkamasaligan
• Katahum
• Reputasyon

 Praktisa: Unsa man ang andam bayaran og dugang sa imong mga kusto-
mer? Unsaon nimo pagkasayud? Pagkuha og partner ug hisguti 
kon unsa sa inyong hunahuna ang bililhon alang sa inyong mga 
kustomer.
Gamita ang table sa ubos sa pagsulat og tulo ka mga paagi aron 
inyong masayran unsay bililhon alang sa inyong mga kustomer 
(mga example gihatag).

AKONG MGA IDEYA KABAHIN SA UNSAY  
BILILHON ALANG SA AKONG MGA KUSTOMER

UNSAY AKONG IPANGUTANA O  
BUHATON ARON MASAYUD?

Tingali bililhon alang sa akong mga kustomer ang 
pagkamasaligan.

Pangutan-a ang mga kustomer, “Kon makagaran-
tiya ko nga madeliver sa alas 5:00 matag higayon, 
mainteresado ka?”

Tingali bililhon alang sa akong mga kustomer ang 
lab-as nga produkto.

Sulati ang usa ka kahon sa prutas og “bag-ong 
gipu-pu karong buntag” ug ang laing kahon og 
“gipu-pu karong semanaha.” Tan-awa kon asa ang 
pilion sa mga kustomer.

Human masulat ang imong mga ideya, ipakigbahin kini sa grupo.

Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo nasayud unsay 
bililhon alang sa ilang 
mga kustomer.

11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?
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PILA MAN ANG PRESYO SA AKONG PAG-UPSELL?
 Basaha: Ang kustomer tingali gusto og sobra pa, apan unsa man ang 

presyo nga andam niyang bayaran?
Sa unsa nga presyo kita andam nga mobaligya? Kinahanglan 
kitang makaginansya.
Sama pananglit, gisulayan ni Naomi ang iyang ideya nga ang iyang 
mga kustomer gusto og kalidad. Kasagaran ilang pilion ang prutas 
nga “bag-ong gipu-pu karong buntag.” Ang problema kay mas taas 
ang iyang puhunan sa lab-as nga prutas. Alkanse hinoon siya.
Nakahukom siya nga iyang ibaligya ang iyang “gipu-pu karong 
semanaha” nga prutas sa tag 10 (ginansya = 1) ug ang iyang “bag-
ong gipu-pu karong buntag” nga prutas sa tag 13 (ginansya = 3) 
Sulayan niya nga i-upsell ang iyang bag-ong pinu-pu nga prutas 
ngadto sa iyang mga kustomer.

 Praktisa: Pagkuha og partner. Tan-awa unsay mga bililhon alang sa inyong 
mga kustomer gikan sa miaging pahina. Ilista ang inyong mga 
produkto o serbisyo nga i-upsell. Gamita ang table sa ubos sa pag-
lista sa inyong mga presyo.

UPSELL ANG AKONG MGA PRESYO SA PAG-UPSELL

Mobaligya ko og prutas nga “bag-ong gipu-pu 
karong buntag.”

Presyo sa prutas nga “gipu-pu karong semanaha” = 10 
(ginansya og 1)
Presyo sa prutas nga “bag-ong gipu-pu karong buntag” 
= 13 (ginansya og 3)

Akong igarantiya nga mahuman ang labada inig 
ka alas 5:00.

Presyo sa regular nga labada alang sa sunod adlaw = 20 
(ginansya og 4)
Presyo sa gigarantiyahan nga labada = 27 (ginansya og 8)

Mobaligya ko og skin-care nga sabon Presyo sa regular nga sabon = 12 (ginansya og 2)
Presyo sa skin-care nga sabon = 18 (ginansya og 6)

 Hisguti: Human masulat ang imong mga ideya, ipakigbahin kini sa grupo.

11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?
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UNSAON NAKO SA PAG-UPSELL?
 Basaha: Unsay makaaghat sa akong mga kustomer nga mopalit og du-

gang? Nagkinahanglan kita og “pang-upsell nga mga pulong.” 
Ang pang-upsell nga mga pulong mahimong: “Mas mahal og 
gamay, pero ____.” Atong sulatan ang blangko sa unsay bililhon 
nga atong nasayran importante ngadto sa kustomer.
Sama pananglit, kon ang mga kustomer ni Naomi motan-aw sa 
prutas nga “gipu-pu karong semanaha,” siya moingon, “Duna 
koy mga prutas nga bag-o lang gipu-pu karong buntag.”
Dayon iyang idugang ang upsell phrase nga, “Mas mahal og ga-
may, pero mas bag-o man.”

 Praktisa: Hunahunaa ang imong kaugalingong negosyo. Hunahunaa ang 
imong mga item para upsell. Unsay imong isulti aron sa pag-up-
sell ngadto sa imong mga kustomer? Gamita ang table sa ubos 
sa paghimo og imong mga pang-upsell nga mga pulong (mga 
example gihatag).

PAGSULAT OG PANG-UPSELL NGA MGA PULONG

Unang Produkto 
o Serbisyo

Upsell nga  
Produkto o Serbisyo

Unsay Bililhon alang sa 
Akong mga Kustomer Pang-upsell nga mga Pulong

“Gipu-pu karong 
semanaha” nga 
prutas

“Bag-ong gipu-pu 
karong buntag” nga 
prutas

Kalidad (kabag-o) Mas mahal og gamay, pero mas 
bag-o.

Tunga sa litro nga 
gatas sa tag 3

Usa ka litro nga gatas 
sa tag 5 Pagdaginot sa kwarta

Mas mahal og gamay, pero 
doble ang inyong makuha kon 
modugang lang og 2.

Regular nga sabon Skin-care nga sabon Kalidad Mas mahal og gamay, pero mas 
maayo alang sa inyong panit.

Laundry service Plantsahon ang mga 
sinina Pagdaginot sa oras Mas mahal og gamay, pero  

makadaginot ka og dakong oras.

Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo mopasayon sa 
pagpalit gikan nila.

11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?
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UNSAON MAN NAKO NGA MAS DALI MAHALIN ANG 
AKONG MGA PRODUKTO?
 Basaha: Ang malampusong mga tag-iya og negosyo daghan og mabaligya 

sa matag kustomer aron dali maka- “turn inventory [mahalin da-
yon ang tanan nga imbentaryo].” Ang “turn inventory” nagpasa-
but nga nahalin ang tanan nga produkto nga atong gipalit gikan sa 
atong mga tig-suplay. Mahimo natong gamiton ang mga paagi sa 
pag-upsell aron daghan ang mabaligya ngadto sa matag kustomer.

 Tan-awa: “Turn Inventory Quickly” (Walay video? Basaha ang pahina 179.)

 Hisguti: Unsaon man ni Maria nga mas dali nga mahurot og kahalin ang 
iyang inventory? Unsaon niini pagpadako sa iyang ginansya?

KANIADTO UNSAY GIBUHAT NI MARIA PAGKAHUMAN

Bayaran ni Maria og 17 ang tig-
suplay alang sa usa ka litro nga 
gatas.

Nangayo siya og diskwento sa iyang 
tig-suplay kon daghan ang iyang 
paliton.

Karon mobayad siya og 15 alang sa 
usa ka litro.

Misaka ang inventory ni Maria 
tungod sa iyang dinaghan nga 
pagpalit. Wala niya usba ang 
iyang mga presyo. Mas dugay 
nahurot og kahalin ang iyang 
inventory ug ang uban sa iyang 
mga gatas nadaut.

Migamit siya og upsell nga paagi: kon 
mopalit sila og duha ka litro o sobra 
pa makakuha sila og diskwento.

Karon mahurot na og kahalin ang 
iyang inventory sulod sa duha ka 
adlaw. Walay nadaut nga gatas. Naa 
siyay kwarta nga ikapalit og dugang. 
Ug mas midako ang iyang kita.

 Basaha: Ang uban nga espesyal nga mga produkto dugay mahalin, ug ok 
ra na. Apan, kon aduna kitay mga produkto nga dili mahalin, 
nagpasabut kana nga ang bililhon natong kwarta pangnegosyo 
napundo niana nga inventory hangtud mahalin kini.

 Hisguti: Uban sa partner, hisguti ang mosunod nga duha ka mga pangu-
tana. Isulat ang inyong mga ideya.
 1. Unsaon man nako nga mas dali mahurot og kahalin ang akong 

inventory?
 2. Unsaon nako pagpaminos ang suplay sa akong inventory nga 

dili gyud mahalin?

  

  

  

 

Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo sagad nga 
maka-turn inventory.

11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?
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UNSAON NAKO PAGPAMINOS SA AKONG GASTO?
 Basaha: Ang dali nga pagkahurot og kahalin sa inventory makapadako sa 

ginansya. Mas mapasaka usab nato ang ginansya sa atong mga 
negosyo pinaagi sa pagpaminos sa galastuhan.

 Praktisa: Pagkuha og partner. Pagpuli-puli og basa sa mga paagi nga mapa-
minos ang mga galastuhan sa ubos. Pagsulat og laing mga paagi 
sa pagpaminos sa gasto.

FIXED VARIABLE

Ipaigo ang unsay anaa kanato
Abang

Pakigsabot sa mga tig-suplay
Gamit og daghang mga tig-suplay

Balik ngadto sa tibuok grupo ug ipakigbahin ang imong mga ideya.

11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?
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 Basaha: Makahunahuna usab kita og mga paagi nga makalikay sa mga gasto.

 Praktisa: Si Naomi naghunahuna sa paggamit og duha ka mga helper: si 
Samuel ug Joseph.
Iyang suhulan si Samuel nga motrabaho sa iyang pwesto sa 
prutas upat ka oras matag adlaw (fixed cost). Dili niya inadlawon 
pagsuhol si Joseph, pero gamiton lamang siya kon adunay mga 
ideliver (variable cost).
Pakig-uban og duha ka tawo ug hisguti ang mga paagi nga mali-
kayan o mapaminos ang fixed ug variable cost ni Naomi.

 Praktisa: Karon turno na sad ninyo. Ilista ang variable ug fixed cost sa 
inyong negosyo. Pagkuha og partner ug hisguti ang mga paagi 
sa pagpaminos niini nga mga galastuhan.

FIXED VARIABLE

11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?
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UNSAY AKONG BUHATON ARON MOLAMBO?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Sa hilom pamalandungi unsay imong nakat-unan. 
Isulat ang bisan unsa nimong mga impresyon sa ubos o sa imong 
notebook sa negosyo.

  

  

  

  

  

 

Unsa nga ideya ang labing makatabang sa imong negosyo nii-
ning semanaha? Himoa kini nga ideya nga imong sinemana nga 
tumong sa negosyo.
Idugang ang imong sinemana nga tumong sa negosyo sa imong 
mga commitment sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Aduna bay gustong mopakigbahin sa iyang sinemana nga tumong 
sa negosyo o ubang mga impresyon?

“Pagpakigtambag 
uban sa Ginoo sa 
tanan nimo nga 
buhaton, ug siya 
moagak kanimo 
alang sa kaayohan.”
ALMA 37:37

11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?

MAMALANDONG



176

UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mo-commit.

 Praktisa: Pilia ang imong action partner. Desisyuni kon kanus-a ug unsaon 
ninyo pagkontak ang usag usa.

Pangalan sa action partner Impormasyon sa Pagkontak

Kusga pagbasa ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga imong tumanon ang 
imong mga commitment! Pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Maningkamot ko bisag duha ka paagi sa pag-upsell sa 10 o daghang 
mga kustomer.

Maningkamot ko bisag duha ka paagi nga makunhuran ang akong fixed 
ug variable expenses.

Akong kab-uton ang akong sinemana nga tumong sa negosyo.   

 

Akong gamiton ang baruganan sa My Foundation nga gihisgutan karon ug 
itudlo kini sa akong pamilya.

Akong dugangan ang akong tinigum—bisan usa lang ka sensilyo o duha.

Mo-report ko ngadto sa akong action partner.

Akong pirma Pirma sa action partner

11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?

MO-COMMIT
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UNSAON NAKO PAGREPORT SA AKONG PAGLAMBO?
 Praktisa: Sa dili pa ang sunod nga miting, gamita kining commitment chart 

sa pagrekord sa imong kauswagan. Sa mga box sa ubos, isulat ang 
“Oo,” “Wala,” o kapila ka nakatuman sa imong commitment.

Nakasulay og 
duha ka paagi 
sa pag-upsell 

sa 10 o 
daghang mga 

kustomer.

Nakasulay 
og duha ka 
paagi nga 

makunhuran 
ang akong 

fixed ug 
variable 

expenses. 
(Isulat ang #)

Nakab-ot ang 
sinemana 

nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 

Foundation 
ug gitudlo kini 

sa pamilya 
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto sa 

action partner 
(Oo/Wala)

 Basaha: Sa atong sunod nga miting, himoon nato ang self-reliance as-
sessment pag-usab aron makita kon kita nahimo na bang mas 
self-reliant. Kinahanglan nga atong dad-on ang atong My Path to 
Self-Reliance nga mga booklet.

 Basaha: Pagpili og tawo nga maoy mo-facilitate sa hilisgutan sa My 
Foundation sunod semana.
Hangyo og tawo nga mohalad sa panapos nga pag-ampo.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga 
sugyot, ug mga 
kasinatian ngadto 
sa srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Pahibalo ngadto 
sa Facilitator:
Alang sa sunod nga 
miting, pagdala og 
dugang lima ka mga 
kopya sa My Path to 
Self-Reliance.

11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?
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NAHALINAN, WALA MAHALINI!
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod:

MARIA: Hi, Silvia. Kumusta ka karon?
SILVIA: Maayo man, salamat. Kinsa ang 
imong helper karon?
MARIA: Kini ang akong pag-umangkon, 
si Sophia.
SILVIA: Pagkabuotan nga bata! Well, ang 
akong igsoong lalaki nakakita og trabaho. 
Sa among balay gihapon siya nagpuyo, 
apan motabang na siya pagbayad sa 
pagkaon karon.
MARIA: Kanus-a siya nagsugod sa 
pagtrabaho?
SILVIA: Karon lang!
MARIA: Maayo kaayo na para niya—ug 
kanimo! Kon mao, nganong ania ka karon?

SILVIA: Modugang ko og mga itlog. Ang 
tanan ganahan niini ug makabarato kami 
niini. Gusto ko og dugang walo ka mga 
itlog ug duha ka garapon nga gatas.
MARIA: Ok. Salamat sa imong pagpalit 
karon, Silvia. Ayo-ayo!
SOPHIA: Daghan kaayo siya og gidala. 
Nganong dili nimo siya hangyoon nga 
tugutan ko nga modala sa mga itlog ug 
gatas alang kaniya?
MARIA: Oh, Sophia. Sakto ka. Wa sad ko 
kahunahuna ana da. Duna koy kahiga-
yunan nga mo-upsell og delivery service 
ngadto niya. Madugangan pa unta to og 
10 ang halin.

Balik ngadto sa pahina 168

ANG UPSELL
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

SILVIA: Nia na sad ko aron mopalit og 
itlog! Ug, nagkinahanglan ko og 10 ka 
itlog tungod kay dili pa ko makabalik 
pipila ka adlaw.
MARIA: Maayo. Naghunahuna ko nimo. 
Pareho ra ang gidaghanon sa atong 
pakan-on ug kami mokonsumo og dili 
mominos mga 12 ka itlog. Nindot kaayo 
ni alang ninyo.
SILVIA: Ang problema unsaon kini pag-
dala sa amoa. Sa tinuod lang nabuk-an 
ko og duha sa una.

MARIA: Nabalaka ko niana. Akong pau-
banon si Sophia nimo nga modala sa mga 
itlog alang nimo. Mo-charge ra mi og 10 sa 
delivery. Mahal og gamay, apan dili na ka 
mahasol sa pagdala niini. Dugang pa, kon 
dunay mabuak samtang gihatud kini ni 
Sophia, ilisan namo kini nga walay bayad.
SILVIA: Well, kabalo ka, makatabang 
kana. Okey, buhaton nato kana. Salamat.
MARIA: Maayo na. Sophia, salamat sa 
pagtabang ni Silvia. Balik dayon!

Balik ngadto sa pahina 168

Mga Kapanguhaan
11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?
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MAG-TURN INVENTORY DAYON
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

MARIA: Hi, Naomi. Unsay akong ikaala-
gad nimo karon?
NAOMI: Nagkinahanglan ko og gatas.
MARIA: Maayo. Duna mi daghan.
NAOMI: Maria, lain og baho kining ga-
tasa. Dugay na ba ni?
MARIA: Oh dili! Pasayloa ko. Wala ko 
kasiguro. Mipalit ko og daghan aron di ko 
mahutdan.
NAOMI: Importante nga dunay daghan 
alang sa mga kustomer, apan kinahanglan 
usab dayon ka nga maka-turn inventory.
MARIA: Turn inventory? Unsay gipasabut 
niana?”
NAOMI: Ang turn inventory mao ang 
pagkahalin sa tanan nga imong gipalit 
gikan sa imong tig-suplay.
MARIA: Naningkamot ko nga maka-turn 
inventory. Apan usahay madugay pa ug 
kinahanglan nga akong ilabay ang gatas 
nga nadaot na.
NAOMI: Mao nga, kinahanglan nimo nga 
maka-turn inventory dayon. Ang paglabay 
sa gatas tungod kay wala nimo mahalin 
dayon nag-usik sa imong kwarta. Apan 

dili ra mao kana ang rason nga kinahang-
lan nga maka-turn inventory ka dayon.
MARIA: Mao ba?
NAOMI: Maria, diin gikan ang kwarta 
nga ibayad sa imong tig-suplay?
MARIA: Nagtigum ko sa kada halin sa 
gatas. Kon ubay-ubay na, mopalit ko og 
dugang gatas.
NAOMI: Maria, kon dugay ka nga maka-
turn inventory, mas dugay kang maghulat 
nga makapalit og dugang gatas.
Hinumdumi, makakwarta lang ka kon 
dunay halin. Mao nga, kon mas dali ma-
halin tanan, mas dako ang imong kita.
Unsa kaha kon imong mabaligya ang 
imong tanang gatas sa tulo ka adlaw? O 
duha ka adlaw? O bisan sa samang adlaw?
MARIA: Walay gatas nga madaot, ug ako 
makapalit dayon og dugang pa gikan sa 
akong tig-suplay. Ug duna koy daghang 
gatas nga ikabaligya ngadto sa akong mga 
kustomer ug mas modaghan ang akong 
kwarta. Sugdan nako nga mas madali 
pagkahalin ang tanan!

Balik ngadto sa pahina 172

11: Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?
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MUBO NGA MGA SULAT
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Unsaon nako sa 
pagpadayon sa 
pagpalambo sa 
akong negosyo?
Starting and Growing 

My Business
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12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?

ALANG SA MGA 
FACILITATOR
Sa adlaw sa miting:

• Karon, ang grupo mogahin og ekstra nga 20 minutos sa seksyon nga 
Mo-commit. Palihug basaha ang katapusang kalihokan diha sa My 
Foundation ug pangandam nga motubag sa mga pangutana.

• I-text o tawagi ang tanang sakop sa grupo. Dapita sila nga mosayo 
og 10 minutos sa pag-abut aron mo-report kabahin sa ilang mga 
commitment.

• Andama ang mga materyal sa miting.

30 minutos sa dili pa ang miting:
• Ipahimutang ang mga lingkuranan libut sa lamesa aron magdug-ol 

ang tanan.
• Drowinga kini nga commitment chart diha sa board uban sa mga 

ngalan sa mga tawo sa inyong grupo (tan-awa ang example sa ubos).

Ngalan sa 
sakop sa 

grupo

Nakasulay og 
duha ka paagi 
sa pag-upsell 

sa dili mominos 
10 ka mga 
kustomer 

(Isulat # sa 
mga kustomer)

Nakasulay 
og duha ka 
paagi nga 

makunhuran 
ang akong fixed 

and variable 
expenses. 

(Isulat ang #)

Nakab-ot ang 
sinemana 

nga tumong 
sa negosyo 
(Oo/Wala)

Nakagamit sa 
baruganan sa 
Foundation ug 
gitudlo kini sa 

pamilya  
(Oo/Wala)

Nakadugang 
sa tinigum 
(Oo/Wala)

Naka-report 
ngadto sa 

action partner 
(Oo/Wala)

Gloria 15 5 O O O O

10 minutos sa dili pa ang miting:
• Abi-abiha sa mainitong paagi ang mga tawo sa ilang pag-abut.
• Sa pag-abut sa mga sakop sa grupo, hangyoa sila sa pagkompleto sa 

commitment chart diha sa board. Usab, pahinumdumi sila sa pagpa-
kli ngadto sa pahina 197 ug i-update ang ilang pag-uswag padulong sa 
certification. Pangutana kinsa ang nakakompleto sa mga requirement 
sa certification. Pirmahi ang kopya sa completion letter sa pahina 198 
alang sa matag tawo nga nakakompleto sa mga requirement. Human 
sa miting, pahibaloa ang stake self-reliance committee kon kinsa ang 
nakakompleto sa mga requirement sa certification.

• Pag-assign og timekeeper.

Sa pagsugod:
• Hangyoa ang mga tawo sa pagpalong sa ilang mga cellphone ug 

ubang mga device.
• Sugdi og pangbukas nga pag-ampo (ug himno, kon gusto).
• I-set ang timer sa 20 minutos alang sa My Foundation.
• Kompletuha ang baruganan 12 sa My Foundation. Dayon balik niini 

nga workbook ug padayon og basa ngadto sa sunod nga pahina.

BAG-O! 

BAG-O! 
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GITUMAN BA NAKO ANG AKONG MGA COMMITMENT?
 Oras: I-set ang timer sa 30 minutos alang sa seksyon nga Mo-report.

 Basaha: Atong i-report ang atong mga commitment. Kadtong nakatuman 
sa ilang tanang mga commitment, palihug barug. (Pakpaki kad-
tong nakatuman sa ilang tanang mga commitment.)
Karon, ang tanan mamarug. Atong sublion og dungan ang atong 
mga theme statement:

“Ug mao kini ang akong katuyoan sa paghatag sa 
akong mga santos, kay ang tanan nga mga butang akò.”

Doktrina ug mga Pakigsaad 104:15

Uban sa hugot nga pagtuo diha sa Ginoo, magtinaba-
ngay kita aron mahimong self-reliant.

 Basaha: Manglingkod kita.

 Hisguti: Unsa ang imong nakat-unan samtang naningkamot ka nga  
mo-upsell?
Unsa ang imong nakat-unan samtang naningkamot ka nga ma-
minusan ang mga gastuhan?
Unsa ang imong nakat-unan pinaagi sa paghimo sa imong sine-
mana nga tumong sa negosyo? Sa imong notebook 

sa negosyo, isulat 
unsay imong na-
kat-unan pinaagi sa 
pagtuman sa imong 
mga commitment.

12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?

MO-REPORT
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GIUNSA MAN PAGKAHAUM SA TANAN?
 Oras: I-set ang timer sa 60 minutos alang sa seksyon nga Magkat-on.

 Tan-awa: “We Can Do This!” (Walay video? Basaha ang pahina 192.)

 Praktisa: Ang negosyo ni Maria mas maayo kay sa kaniadtong 12 ka se-
mana ang milabay. Mas maayo ba ang inyong kaugalingong ne-
gosyo kay sa kaniadtong 12 ka semana ang milabay? Pakig-uban 
og usa ka sakop sa grupo. Ipagawas ang inyong Business Success 
Map. Pangutana, “Giunsa man sa ______ (butang nga gikan sa 
map) pagpalambo ang imong negosyo?”
Sama pananglit: “Sa unsang paagi ang paggamit og daghang tig-
suplay nakapalambo sa imong negosyo?”
Pagpuli-puli sa pagpangutana sa usag usa sulod sa duha ka minuto.

 Basaha: Makahimo kita niini! Aduna na kitay mga kalampusan. Nakasu-
god ug nakapalambo na kita sa atong mga negosyo! Kinahang-
lang ipadayon nato ang pagpalambo sa atong mga negosyo ug 
pagpadako sa ginansya.

 Basaha: PANGUTANA SA SEMANA—Unsaon nako pagpadako sa 
akong ginansya? Unsaon nako pagpadayon sa pagkat-on ug 
paglambo?
BULUHATON SA SEMANA—Maghimo ko og mga tumong 
alang sa akong negosyo. Moandam ko og usa ka presentas-
yon kabahin sa akong negosyo.

12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?

MAGKAT-ON
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UNSAON NAKO PAGKAB-UT ANG AKONG MGA TUMONG 
SA NEGOSYO?
 Hisguti: Basaha ang kinutlo nga naa sa tuo. Unsa nga mga tumong ang 

“modasig sa imahinasyon ug momugna og kahinam sa inyong 
kasingkasing”?

 Praktisa: Pagsulat og tulo ka mga tumong sa inyong negosyo. Gamita ang 
duha ka minuto.

  

  

 

Pakig-uban og laing duha ka tawo. Tan-awa ang duha ka mga 
tumong sa ubos.

Gusto nako nga mahimong mas maayo sa 
pagdumala sa akong kwarta tungod kay wala 
koy igo nga ikabayad sa tanan nakong galas-
tuhan gawas kon manghulam ko sa akong 
pamilya, nga usahay lisud sab kay kanunay 
man nga dili pud igo ang ilang kwarta.

Akong doblehon ang akong 
ginansya sunod bulan.

Tubaga ang mga pangutana sa ubos. Hisguti nganong imong 
gipili ang matag tubag.
 1. Asa nga tumong ang mas makahinam?
 2. Asa nga tumong ang sayon hinumduman?
 3. Asa nga tumong ang sayon masukod (nakahibalo nga nakab-ut 

na nimo ang tumong)?

 Basaha: Ang malampusong mga tag-iya og negosyo maghimo og mga tu-
mong nga makahinam, sayon hinumduman, ug sayon masukod.

 Praktisa: Sa imong kaugalingon, usba pagsulat ang tulo ka mga tumong 
sa imong negosyo. Paggahin og duha ka minuto sa paghimo sa 
imong mga tumong nga makapaikag, sayon hinumduman, ug 
sayon masukod.

  

  

 

Karon, mobarug ang tanan ug itiklup ang inyong mga workbook. 
Atubanga ang tawo sa imong tupad ug sultihi siya sa imong 
labing makahinam nga tumong. Balhin dayon ngadto sa sunod 
nga tawo hangtud nga napakigbahin nimo sa tanan.
Balik ngadto sa tibuok nga grupo. Ipakigbahin ang tumong sa 
laing tawo ngadto sa grupo (ayaw ipakigbahin ang imong kauga-
lingong tumong).

I-determinar kon asa 
ikaw ug unsa ang giki-
nahanglan nimong bu-
haton. . . . Paghimog 
makadasig, bantugan, 
ug matarung nga mga 
tumong nga modasig 
sa imahinasyon ug 
momugna og kahinam 
sa inyong kasingka-
sing. Ug itumong ang 
inyong panan-aw 
niini. Lihok kanunay sa 
pagtuman niini.”
JOSEPH B. WIRTHLIN, 
“Mga Leksyon 
sa Kinabuhi nga 
Nakat-unan,” Ensign o 
Liahona, Mayo 2007, 46

Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo maghimo og 
makahinam, masukod 
nga mga tumong.

12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?
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 Hisguti: Ang imong mga tumong makapahinam ba, sayon hinumduman, 
ug sayon masukod?

 Basaha: Ang mga tumong dili lang dayon mahitabo tungod kay gusto 
nato kining mahitabo. Kinahanglang magkugi kita aron ma-
kab-ot ang atong mga tumong. Basaha ang kinutlo gikan ni 
Presidente Monson nga naa sa tuo.

 Praktisa: Isulat pag-usab ang imong tulo ka tumong sa ubos. Isulat unsay 
imong plano nga buhaton aron makab-ut ang imong mga tu-
mong (example gihatag).

TUMONG ANG AKONG BUHATON ARON  
MAKAB-UT ANG AKONG TUMONG

Akong doblehon ang akong ginansya su-
nod bulan pinaagi sa pag-abli og bag-ong 
pwesto sa usa ka busy kaayo nga dalan.

Ang akong anak maoy akong padad-on sa 
akong negosyo samtang mangita ko og ma-
ayo nga pwesto alang sa akong news stand.
Manghatag ko og mga sampol aron masa-
yud ang mga tawo nga diri mopalit nako.

 Basaha: Dako og kahigayunan nga aduna usab kitay mga kalisdanan ug 
mga kasagmuyo samtang magtrabaho kita sa atong mga tumong. 
Ang malampusong mga tag-iya og negosyo dili gyud moundang, 
ug magplano sila og mga paagi aron mabuntog ang mga kalisda-
nan. Basaha ang istorya sa ubos.

Nasayud si Daniel nga kasagaran sa iyang pamilya manaway sa iyang mga tumong 
sa negosyo ug moingon nga dili niya makab-ut ang mga tumong. Apan nasayud siya 
nga suportahan siya sa iyang tiyo. Nagplano siya nga mangayo og tambag ug awhag 
gikan sa iyang tiyo. Nagplano siya nga mag-ampo alang sa kalig-on, kamabination, ug 
pailub. Nagplano siya nga magpabiling madasigon apan determinado kon sawayon.

 Isulat: Pagpakigbahin og mga ideya sa mga pamaagi nga imong mabun-
tog ang mga kalisdanan sa pagkab-ut sa imong mga tumong. Hi-
numdumi nga ang Ginoo makatabang kanimo ug nga ang ubang 
tawo makatabang kanimo. Isulat ang imong mga ideya sa ubos.

  

 

“Isulat ang imong mga 
tumong ug unsay plano 
nimong buhaton aron 
makab-ut kini. Pag-
tinguha og taas, kay 
mahimo kamong ma-
kadawat sa mahangtu-
rong mga panalangin.”
THOMAS S. MONSON, 
“Your Celestial Journey,” 
Ensign, Mayo 1999, 97.

Ang malampusong 
mga tag-iya og 
negosyo dili gyud 
moundang.

12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?



187

UNSAON NAKO PAGPANGANDAM ALANG SA 
GRADWASYON?
 Basaha: Isip kabahin sa gradwasyon, matag usa kanato mobarug ug mohu-

lagway sa atong mga negosyo ngadto sa ubang mga tag-iya og ne-
gosyo, mga sakop sa pamilya, ug mga higala. Samtang magtan-aw 
kamo sa video, sunda og dungan ang mga instruksyon sa ubos.

 Tan-awa: “My Business in Five Minutes” (Walay video? Ang facilitator ma-
himong mobasa sa pahina 193 samtang ang tanan mosunod sa 
mga instruksyon sa ubos.)

ANG AKONG NEGOSYO SA LIMA KA MINUTO: MGA INSTRUKSYON

Bahin 1: Sa dili kaabut og usa ka minuto, ihulagway ang imong negosyo.

Bahin 2:

Sa dili kaabut og usa ka minuto, ihulagway sa unsang paagi ang pagtubag sa usa sa 
mosunod nga mga pangutana nakapalambo og maayo sa imong negosyo:
 1. Unsay gusto nga paliton sa mga tawo?
 2. Unsaon nako nga makabaligya?
 3. Unsaon nako pagkontrolar sa galastuhan?
 4. Unsaon nako pagpadako sa akong ginansya?
 5. Unsaon nako pagpadagan ang akong negosyo?

Bahin 3:

Sa dili kaabut og usa ka minuto, ihulagway giunsa nimo pagpadako sa imong tinigum 
ug paghupot og pinansyal nga mga rekord.
• Pila ka semana nga nakadugang ka sa imong tinigum? ___
• Pila ka semana nga nagtipig ka og pinansyal nga mga rekord sa negosyo? ___
• Pila ka semana nga nagtipig ka og personal nga pinansyal nga mga rekord? ___

Bahin 4: Sa dili kaabut og usa ka minuto, ihulagway ang usa ka butang nga imong buhaton 
aron padayon nga mapalambo ang imong negosyo.

Bahin 5: Sa dili kaabut og usa ka minuto, ihulagway ang usa nimo ka tumong sa negosyo ug 
unsaon nimo pagkab-ut ang imong tumong.

 Praktisa: Atol sa semana, paghunahuna og unsay imong gustong ipakigba-
hin. Isulat ang imong mga ideya sa imong notebook sa negosyo. 
Praktisa ang paghatag sa imong presentasyon sa imong pamilya o 
mga higala. Pangandam nga ipakigbahin ang imong mga presen-
tasyon sa negosyo. (Kon gustohon nimo, makagamit ka og mga 
note, mga chart, o ubang visual aid.)

12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?
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UNSAY AKONG BUHATON HUMAN SA GRADWASYON?
 Basaha: Ang malampusong mga tag-iya og negosyo padayon nga nagti-

nguha nga makat-on. Makakat-on kita gikan sa mga libro, ubang 
mga tag-iya og negosyo, mga klase, ug sa usag usa.
Sama pananglit, mahimo nimong ikonsiderar ang legal nga pag-
parehistro sa imong negosyo. Ang paghisgut niini uban sa mga 
sakop sa imong grupo o mga sakop sa usa ka konseho sa negosyo 
makatabang kanimo kon kanus-a ug unsaon kini pagbuhat.

 Hisguti: Ganahan mong padayon nga mag-abut isip grupo? Ganahan 
mong makig-abut sa ubang mga grupo sa stake?

 Basaha: Kon mopili ta nga padayon nga mag-abut, makahimo kita og atong 
kaugalingon nga agenda o mosunod og agenda nga sama niini:

Sampol nga Agenda

My Foundation
Magribyu sa mga baruganan ug mga 
hilisgutan.

Mo-report
Mo-report sa kalamboan ug mga prob-
lema sa negosyo.

Magkat-on
Maminaw sa mga mamumulong gikan sa 
lokal nga mga negosyo, mga tigpautang, 
ug sa gobyerno.
Pagtan-aw og mga video o pagbasa 
kabahin sa mga hilisgutan sa negosyo.

Mamalandong
Pamalandungi unsay atong nakat-unan.

Mo-commit
Pagpili og mga tumong ug paghimo og 
mga commitment.

NAG-ANAM BA KO SA PAGKAHIMONG SELF-RELIANT?
 Basaha: Ang atong tumong mao ang self-reliance, sa temporal ug espiri-

twal. Ang paghimong malampuson sa atong mga negosyo usa 
lang ka bahin niana nga tumong.

 Hisguti: Unsa nga mga kausaban ang imong nakit-an sa imong kinabuhi 
samtang imong gigamit ug gitudlo ang My Foundation nga mga 
baruganan?

 Praktisa: Ablihi ang imong My Path to Self-Reliance nga booklet ngadto sa 
blangko nga self-reliance assessment (sa luyo). Kompletuha ang 
mga lakang.
Kon mahuman na ka, paggahin og tulo ka minuto sa pagpama-
landong sa mosunod:
Mas nakabantay ka na ba karon sa imong mga gasto? Makatu-
bag ka ba karon og  “kasagaran” o “kanunay” sa kadaghanan 
niini nga mga pangutana? Mas kampante ka ba sa kantidad nga 
imong gitakda isip imong kinitaan aron matawag nga self-reli-
ant? Hapit na ba nimo makab-ut ang imong kinitaan aron mata-
wag nga self-reliant? Unsa ang imong mabuhat aron molambo? 

Ang malampusong 
mga tag-iya og ne-
gosyo padayon nga 
magkat-on.

My Path to  
Self-Reliance

(Ang Akong Dalan Paingon sa 
Kaugalingon nga Pagpaningkamot)

12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?
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UNSAY AKONG MABUHAT ARON MOLAMBO?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang sa seksyon nga Mamalandong.

 Praktisa: Basaha ang kasulatan nga naa sa tuo o paghunahuna og laing 
kasulatan. Hilum nga pamalandonga unsay imong nakat-unan. 
Isulat ang bisan unsa nimong mga impresyon sa ubos o sa imong 
notebook sa negosyo.

  

  

  

  

  

 

Asa nga ideya ang labing makatabang sa imong negosyo karong 
semanaha? Himoa kini nga ideya isip imong sinemana nga tu-
mong sa negosyo.
Idugang ang imong sinemana nga tumong sa negosyo ngadto sa 
imong mga commitment nga naa sa sunod nga pahina.

 Hisguti: Naa bay usa nga gustong mopakigbahin sa iyang sinemana nga 
tumong sa negosyo o ubang mga hunahuna?

“Sa pagkatinuod Ako 
moingon, ang mga 
tawo kinahanglan nga 
matinguhaon nga mo-
apil diha sa usa ka ma-
ayo nga katuyoan, ug 
mobuhat og daghan 
nga mga butang diha 
sa ilang kaugalingon 
nga gawasnon nga ka-
bubut-on, ug magpa-
hinabo sa daghan nga 
pagkamatarung.”
DOKTRINA UG MGA 
PAKIGSAAD 58:27

12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?

MAMALANDONG
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UNSAON NAKO PAGHIMO OG KALAMBOAN KADA ADLAW?
 Oras: I-set ang timer sa 10 minutos alang lamang niini nga pahina.

Kusga pagbasa ang matag commitment ngadto sa 
imong action partner. Saad nga imong tumanon ang 
imong mga commitment! Pirmahi sa ubos.

ANG AKONG MGA COMMITMENT

Moandam ko og usa ka presentasyon kabahin sa akong negosyo.

Maghimo ko og mga tumong alang sa akong negosyo.

Akong kab-uton ang akong sinemana nga tumong sa negosyo.   

 

Akong gamiton ang baruganan sa My Foundation nga gihisgutan karon ug 
itudlo kini sa akong pamilya.

Akong dugangan ang akong tinigum—bisan usa lang ka sensilyo o duha.

Akong pirma

12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?

MO-COMMIT
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UNSAON NAKO SA PAGPADAYON NGA SELF-RELIANT?
 Oras: I-set ang timer sa 20 minutos alang niini nga pahina.

 Basaha: Adto sa pahina 28 sa My Foundation nga booklet aron buhaton 
ang katapusang kalihokan ug moplano og usa ka service project 
isip grupo. Kon mahuman, balik dinhi.

 Basaha: Congratulations! Ang Ginoo mipanalangin kanimo og bag-ong 
kahibalo ug mga kahanas ug nakahimo ka og dagkong mga bu-
tang. Padayon sa unahan!
Aron mapadayon ang pag-uswag sa imong negosyo, mahimo kang:
• Moboluntaryo ug moserbisyo sa usa ka self-reliance center 

duol kaninyo. (Usa ka katuyoan nga mahimong self-reliant 
mao nga aron makatabang sa uban. Ang pagserbisyo sa uban 
usa ka dako nga panalangin.)

• Mopadayon nga makigmiting sa inyong grupo. Mopadayon sa 
pagsuporta ug pag-awhag sa usag usa.

• Mopadayon sa pagtambong og mga debosyonal sa self-reliance.
• Mopadayon sa pakigkontak sa imong action partner. Mosu-

porta ug moawhag sa usag usa.

Mopadayon ko sa paglambo pinaagi sa pagbuhat ug 
pagtuman og mga commitment.

Akong pirma

 Basaha: Karon kita mag-ampo sa pagtapos.

Ang Feedback 
Dawaton
Palihug ipadala ang 
inyong mga ideya, 
feedback, mga 
sugyot, ug mga 
kasinatian ngadto 
sa srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Pahibalo ngadto 
sa Facilitator:
Hinumdumi nga 
i-report ang kalam-
boan sa grupo diha 
sa srs. lds. org/ report 
aron ang mga sakop 
makadawat sa ilang 
mga sertipiko.

12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?
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MAKAHIMO KITA NIINI!
Pagpili og mga tahas ug i-drama ang mosunod.

MARIA: Wow, epektibo gyud diay ni! Sa 
katapusan nakasabut na ko.
DIEGO, BANA NI MARIA: Unsay imong 
gipasabut? Unsay epektibo?
MARIA: Ang tanan mihaum gyud. 
Dose ka semana ang milabay, sa dihang 
misugod mi og tambong sa among self-
reliance nga grupo, wala koy ideya nga 
makapalambo ni sa atong negosyo. Ang 
mga commitment nga among gisunod, 
ang mga butang nga among nakat-unan 
sa among self-reliance nga grupo—tanan 
nasabtan na nako!
DIEGO: Oo, mao sab sa akong grupo sa 
job search self-reliance. Duna na koy maa-
yong trabaho ron sa ospital. Uban sa akong 
kita sa trabaho ug sa imong negosyo sa 
itlog, makahimo na gyud ta sa pagsangkap 
sa atong pamilya. Haum gyud ang tanan.
MARIA: Diego, dili lang ni akong ne-
gosyo. Ato ning negosyo. Salamat sa 
pagkugi nimo sa imong trabaho ug dayon 
pagtabang nako sa atong negosyo.
DIEGO: Negosyo usab ni sa Ginoo. Atong 
gipahinungod ang atong mga paningka-
mot sa negosyo ngadto Kaniya, migamit 
og hugot nga pagtuo sa Manluluwas, ug 
nag-ampo alang sa atong negosyo.
MARIA: Gikinahanglan natong tan-
awon og maayo ang atong negosyo sa 
itlog. Nakig-istorya ta sa mga kustomer 
ug sa ubang mga tag-iya og negosyo aron 
masayran unsay gusto sa mga tawo. 
Kahinumdom ka? Atong naamguhan nga 
kinahanglan natong mobaligya og gatas 
uban sa mga itlog.
DIEGO: Oo, ug gitan-aw sab nato asa 
ta mokuha sa atong mga itlog ug gatas. 
Nakahukom ta nga dili maayo nga ideya 
alang nato nga mokuha og kanding alang 

sa gatas. Mas maayo nga mopalit og lab-as 
nga gatas gikan ni Pedro, kinsa naa nay 
pipila ka mga kanding.
MARIA: Dayon nakat-on kita unsaon nga 
mokita og kwarta kada adlaw. Akong gi-
subay ang tanan nga atong gigasto ug ang 
gibayad sa mga tawo kanato. Mas midako 
ang atong kita sa dihang atong gisugdan 
ang home delivery.
DIEGO: Ug nagsubay sab ko kon pila ang 
atong gasto ug pila ang atong kita alang 
sa atong pamilya. Makabayad na ta sa 
mga school supply sa mga bata.
MARIA: Gitabangan kita ni Naomi sa 
paghunahuna unsaon nga makabaligya og 
daghan. Gisugdan nato sa pagpangutana 
ang atong mga kustomer, pagpaminaw 
kanila, ug paghimo og mga sugyot. Giaw-
hag nato ang mga kustomer nga mopalit og 
dugang mga itlog ug mopalit og gatas. Nin-
dot kadto nga ideya nga gamiton si Sophia 
alang sa home delivery. Mas nailhan nato 
og maayo ang atong mga kustomer ug nahi-
mong mga higala sa kadaghanan kanila.
DIEGO: Dayon tungod sa bag-ong mga 
kustomer, nagkinahanglan kita og dugang 
mga itlog kada adlaw, ug nakat-on kita ka-
bahin sa paghulam og kwarta para maka-
kuha og dugang mga manok. Maayo gani 
wala nato dayuna ang unang loan. Dili 
unta kita makabayad. Nagkinahanglan 
lang ta og gamay nga loan aron mopalit og 
pipila ka buok nga dugang mga manok.
MARIA: Tan-awa?! Ang tanan mihaum 
gyud. Karon magpadayon lang ta sa 
pagpangita og mga paagi nga maminusan 
ang atong galastuhan ug mapadako ang 
atong halin.
DIEGO: Oo. Makahimo kita niini!

Balik ngadto sa pahina 184

Mga Kapanguhaan
12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?
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ANG AKONG NEGOSYO SA LIMA KA MINUTO
Ang facilitator kinahanglang mobasa sa mosunod samtang ang ubang mga sakop 
sa grupo magsunod diha sa pahina 187.

MARIA: Medyo gikulbaan ko nga mo-
presentar, pero nakaila na kaayo ko 
ninyo ron. Ma-ok ra ko. Bahin 1—Akong 
ihulagway ang akong negosyo. Ang akong 
negosyo mao ang pagbaligya og mga itlog 
ug gatas. Nagsugod lang ko og mga itlog 
pipila ka bulan ang milabay. Gipun-an 
nako og gatas human nako masayri nga 
ang akong mga kustomer gusto niini. 
Duna na sab koy home-delivery service 
karon. Mas maayo ang dagan sa akong 
negosyo sukad miapil ko niining self-reli-
ance nga grupo.
MARIA: Ang Bahin 2 may kalabutan 
sa mga pangutana sa semana. Ang 
tanang mga pangutana nakatabang 
kanako. Apan kon mopili ra ko og usa, 
ang pangutana nga labing nakapalambo 
sa akong negosyo mao ang pagbulag sa 
akong kwarta sa negosyo ug sa personal. 
Sa wala pa na, ang bisan unsang kwarta 
nga akong makita sa negosyo masagol sa 
akong personal nga kwarta ug magasto. 
Dili kadto maayo. Karon bulagon na 
nako sila.
MARIA: Bahin 3—pinansyal nga mga re-
kord ug tinigum. Nakatigum ko og kwarta 
ka 9 sa 12 ka semana. Nakatipig ko og pi-

nansyal nga mga rekord sa akong negosyo 
sa milabayng 8 ka mga semana. Gibuhat 
ko usab kana sa akong personal nga mga 
rekord. Nagplano ko nga ipadayon ang 
pagtipig og mga rekord. Ganahan gyud 
kong makahibalo pila ang akong kinitaan 
ug pila ang akong nagasto. Malipayon 
usab ko kaayo nga adunay kwarta nga 
tinigum. Wala gyud ko niana kaniadto. 
Makahupay kanako nga masayud nga 
anaa kana.
MARIA: Ok, karon sa bahin 4—pagpa-
dayon sa pagpalambo sa akong negosyo. 
Daghan kaayo ko og nakat-unan sa 
milabay nga 12 ka semana. Gusto ko 
nga padayon nga makat-on. Moapil ko sa 
grupo sa mga tag-iya og negosyo sa stake.
MARIA: Katapusang bahin. Ang bahin 5 
usa ka tumong sa negosyo. Sulod sa usa 
ka tuig, gusto nako nga ang akong negosyo 
adunay igong cash flow nga makaabang 
ko og pwesto sa labing busy nga parte sa 
merkado. Makatabang kana kanako nga 
mapalambo og maayo ang akong negosyo.
Salamat kaninyong tanan. Nakatabang 
gyud mo nako nga mapalambo ang akong 
negosyo!

Balik ngadto sa pahina 187

12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?
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MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?



195

MUBO NGA MGA SULAT
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12: Unsaon nako sa pagpadayon sa pagpalambo sa akong negosyo?



196

MUBO NGA MGA SULAT
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NAGLAMBO BA KO PAINGON SA AKONG CERTIFICATE?
Kada semana, subaya kon unsa kamaayo ang imong paglambo paingon sa imong 
business entrepreneurship certificate. Markahi og tsek ang kada box samtang nag-
tambong ka sa mga miting sa grupo ug nagtuman sa mga commitment.

MGA GIKINAHANGLAN SA BUSINESS ENTREPRENEURSHIP

SEMANA

Mitambong og 
dili mominos 10 
ka mga miting 

sa grupo

Nakatipig og 
pinansyal nga 

mga rekord 
alang sa per-
sonal ug sa 

negosyo sulod 
sa 8 ka semana

Nakadugang og 
kwarta ngadto 
sa tinigum sa 

dili mominos 10 
ka semana

Nakahimo og 
sinemana nga 

tumong sa  
negosyo sulod 

sa 10 ka semana

Nakahimo og 
presentasyon 

bahin sa  
negosyo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total
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LETTER OF COMPLETION
Ngadto sa Hingtungdan Niini:

  miapil sa usa ka grupo sa self-reliance nga 
gitawag og “Starting and Growing My Business,” nga gihan-ay sa Ang Simbahan 
ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug nakatuman sa mga require-
ment nga gikinahanglan alang sa pagkompleto sama sa mosunod:

Mitambong og dili mominos 10 ka mga miting   sa 12

Nakatipig og pinansyal nga mga rekord alang sa personal ug sa 
negosyo sulod sa 8 ka semana

   sa 8

Nakadugang og kwarta ngadto sa tinigum sa dili mominos 10 
ka semana

  sa 12

Nakahimo og sinemana nga tumong sa negosyo sa dili momi-
nos 10 ka mga semana

  sa 12

Nakahimo og presentasyon kabahin sa negosyo ngadto sa grupo 
(paglingin og usa)

Oo o Wala

Ngalan sa Facilitator Pirma sa Facilitator Petsa

Nakagamit ug nakatukod ko og pundasyon sa mga kahanas, mga baruganan, ug 
mga gawi alang sa self-reliance. Mopadayon ko sa paggamit niini sa tibuok na-
kong kinabuhi.

Ngalan sa sakop sa grupo Pirma sa sakop sa grupo Petsa

Note: Usa ka sertipiko gikan sa LDS Business College ihatag unya sa ulahi nga petsa 
pinaagi sa stake o district self-reliance committee.

 



MGA KUSTOMER
Unsay gustong paliton  

sa mga tawo?
• Sayri nganong ang mga tawo mopalit sa imong produkto
• Sayri unsay bililhon sa mga kustomer
• Pagkat-on gikan sa mga kustomer kada adlaw

GALASTUHAN
Unsaon nako  
pagkontrolar  

ang akong  
galastuhan?

• Ubos nga galastuhan
• Gamit og daghang mga 

tig-suplay
• Pagdugang lang og fixed 

costs kon kini makapa-
dako sa ginansya

• Gamita ang puhunan sa 
maalamong paagi

• Gamita ang UPAT ka mga 
HUSTO sa pagpangutang 
sa maalamong paagi

PAGBALIGYA
Unsaon nako sa  

pagbaligya?
• Pag-upsell kanunay
• Pag-turn inventory kanunay
• Pangutana, paminaw, sugyot
• Himoang sayon ang pagpalit
• Pagsiguro nga mahalinan

GINANSYA
Unsaon nako pagpadako sa  

akong ginansya?
• Pagtipig og rekord 

kada adlaw
• Sweldohi ang imong 

kaugalingon
• Tinguhaa ang kada 

adlaw nga ginansya

• Palit og barato, iba-
ligya nga mas mahal

• Ayaw kawati ang 
imong negosyo

• Gamit og mga pro-
ductive asset

KALAMPUSAN SA NEGOSYO
Unsaon nako sa pagpadagan ang  

akong negosyo?
• Laina ang mga rekord sa 

negosyo ug sa personal
• Pagtipig og rekord kada 

adlaw
• Bayri og una ang ikapulo
• Pagtigum kada semana
• Pagpalambo og butang 

kada adlaw

• Padayon sa pagkat-on
• Sunda ang Foundation 

nga mga baruganan
• Paghimo og makadasig, 

masukod nga mga tumong.
• Pagsugod og gamay, 

paghunahuna og dako
• Ayaw gayud paghunong!

BUSINESS SUCCESS MAP
Mga Baruganan alang sa Kalampusan sa Negosyo
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