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به این دوره خوش آمدید !

خدا را شاکر هستیم برای اینکه شما تصمیم گرفتید در این خدمت عظیم همکاری نمایید .

دعایمووان ایوون اسووت کووه در مسوویر اسووتفاده از ایوون دروس، ابتوودا خووود شووما برکووت بیابیوود و سووپس بووا قوتووی تووازه و مسووحی 
مضاعووف دیگووران را نیووز در ایوون مسوویر هدایووت نماییوود. ایمووان داریووم کووه خداونوود از طریووق ایوون دروس و از طریووق خدمووت شووما، 

تاثیوور عمیقووی در زندگووی بانوانووی کووه در جلسووات شوورکت مووی نماینوود خواهوود گذاشووت .

دفترچووه راهنمووای برگووزاری جلسووات ، بوورای کمووک بووه مسووئولین بانوووان در کلیسووا هووا طراحووی شووده تووا منابووع مووورد نیوواز بوورای 
اداره جلسووات بانوووان را در اختیووار ایشووان قوورار دهوود. هوودف از تهیووه و گووردآوری ایوون مجموعووه ایوون میباشوود کووه بانوووان عزیووز 
از طریووق ایوون تعلیمووات کووه بوور مبنووای کالم خوودا و بووه خصوووص کتوواب مزامیوور میباشووند  و همچنیوون از  طریووق هدایووت روح 
القوودس، درک عمیووق تووری از احساسووات  خووود داشووته باشووند و در طووی ایوون دوره  بتواننوود احساسووات زخمووی  و آسوویب دیووده 
و شکسووته خووود را واضووح توور شووناخته ، مدیریووت کوورده و  بووه حضووور خداونوود ببرنوود و اجووازه بدهنوود کووه شووفای خداونوود جوواری 

شووود و در نهایووت ثموورات نیکوووی بیشووتری در زندگووی ایوون عزیووزان نمایووان گووردد.

سووعی شووده تووا متناسووب بووا نیوواز بانوووان، مطالووب و موضوعووات ،جمووع آوری و ارائووه گووردد و در  همیوون راسووتا فضایووی اموون و 
صمیمووی ایجوواد شووود تووا بانوووان عزیووز بتواننوود برکات،شووهادات ،تجربیووات و چالشووهای خووود را بووا هووم در میووان بگذارنوود.

نقش شما چیست ؟	 
در طووول ایوون دوره ، شووما ۱۳ جلسووه را هدایووت خواهیوود کوورد کووه همانطووور کووه اشوواره شوود هوودف اصلووی و تمرکووز آن بوور روی  

درک صحیحتوور احساسووات  و برخوووردی درسووت و بوور اسوواس تعالیووم کتوواب مقوودس بووا ایوون احساسووات اسووت.

بعنوووان برگزارکننووده و راهنمووای جلسووات ، مهمتریوون نکتووه ای کووه بایوود بووه خاطوور داشووته باشووید ایوون اسووت کووه در هوور جلسووه  
هدفووی مشووخص  بوورای برگووزاری جلسووات داشووته باشووید. از قبوول مشووخص نماییوود کووه انتظووار چووه تغییووری را در زندگووی و 

شووخصیت بانوووان داریوود .

عزیزانووی کووه در ایوون جلسووات شوورکت مووی کننوود مطمئنووا بوورای یادگیووری و مشووارکت مووی آینوود ،پووس امیوود مووا ایوون اسووت کووه از 
ایوون زمانهووا بووه نحووو احسوونت بوورای خدمووت بووه ایوون عزیووزان اسووتفاده نماییوود .

نکاتی که در برگزاری جلسات به شما کمک خواهند کرد  :	 
لطفووا دروس را پیشوواپیش چنوود بووار مطالعووه کنیوود تووا از ایوون طریووق، نحوووه برگووزاری جلسووه، تعالیووم و فعالیتهووا را از قبوول  	

بدانیوود و اگوور نیوواز بووه فراهووم آوردن ابووزاری هسووت تهیووه کنیوود ، بوورای مثووال : اگوور بوورای بووازی و یووا کار گروهووی نیوواز هسووت 
کووه بانوووان وسوویله ای همووراه داشووته باشووند بتوانیووداز قبوول اطووالع رسووانی کنیوود .

در هوور درس،  بخووش هووای مختلفووی طراحووی شووده کووه در مجموووع مووا  را بووه سوومت هوودف درس هدایووت میکننوود، شووما  	
میتوانیوود در صووورت تمایوول و بووه تشووخیص خودتووان چیدمووان هوور درس را بنووا بوور نحوووه برگووزاری جلسووه تغییوور دهید،امووا 

مطمئوون باشووید کووه در همووه مراحوول در راسووتای هوودف درس بووه پیووش خواهیوود رفووت .
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در نظوور داشووته باشووید کووه هوودف از ایوون دروس فقووط کسووب دانووش و تعلیووم نمووی  باشوود ، بلکووه هوودف اصلووی ، ایجوواد  	
فضایووی اموون و صمیمووی  بوورای بانوووان عزیووز و فرصووت بوورای بیووان احساسووات،چالش هووا و شووهادت هووا و حتووی شووناخت 
برخووی از مهارتهووا و عطایووا در ایوون عزیووزان، و تشووویق بانوووان عزیووز بوورای صحبووت کووردن در مووورد مشووکالتی کووه بووا آن دسووت 
و پنچووه نوورم میکننوود و در نهایووت بووه کاربووردن تعالیووم در زندگووی و ثموور دهووی آنهاسووت ، بووه همیوون منظووور بووه عزیووزان در 

زمانهووای الزم فرصووت بوورای صحبووت کووردن بدهیوود.

برای هر جلسه ۲ دفترچه طراحی شده است :

- دفترچه راهنما که فقط مخصوص شما می باشد و نیازی نیست آنرا در اختیار شرکت کنندگان قرار دهید .

- دفترچووه شوورکت کننوودگان ، کووه مخصوووص بانوووان حاضوور در جلسووه مووی باشوود ، ایوون دفترچووه طوووری طراحووی شووده اسووت کووه 
عزیووزان مووی تواننوود یادداشووتهای خووود را در آن بنویسووند ولووی در صورتیکووه امووکان چوواپ کووردن بوورای شووما وجووود نوودارد لطفووا 
عزیووزان را تشووویق کنیوود کووه حتمووا در جلسووات  کتوواب مقدس،دفترچووه و قلووم جهووت نووت بوورداری و یادداشووت مطالووب بووه همووراه 

داشووته باشووند .

زمانبنوودی طوووری مشووخص شووده اسووت کووه شووما بتوانیوود جلسوواتی ۷۵ دقیقووه ای را توودارک ببینیوود ، پیشوونهاد مووا بووه شووما  	
ایوون اسووت کووه در هنووگام برگووزاری جلسووات تووا حوود  امووکان زمانبنوودی را رعایووت کنیوود.

در طول جلسات،  سعی کنید که محیطی دوستانه و امن به وجود بیاورید. 	

بووه خاطوور داشووته باشووید کووه جلسووات را طوووری هدایووت نماییوود کووه بانوانووی کووه تمایوول بووه درمیووان گذاشووتن مسووائل شووخصی  	
زندگیشووان را ندارنوود احسوواس اجبووار و یووا رو- دربایسووتی نکننوود.

در طول جلسات مراقب باشید که مسیر صحبتها و مشارکتها وارد غیبت نشوند. 	

مراقب باشید که در طول جلسات،  فرد ، قومیت ، بینش و یا نظر خاصی به تمسخر گرفته نشود . 	

در حیوون در میووان گذاشووتن تجربیووات، بیوواد داشووته باشووید کووه فقووط از پیروزیهایتووان صحبووت نکنیوود ، فراموووش نکنیوود کووه  	
در میووان گذاشووتن شکسووتها و ناکامیهووای شووما )بووا حکمووت( باعووث میشووود کووه عزیووزان بیشووتر احسوواس امنیووت و اعتموواد 

کننوود .

از پرسوویدن سووواالتی کووه پاسووخی شووخصی و خصوصووی دارنوود بپرهیزیوود و در صووورت نیوواز بووه چنیوون سووواالتی ،  از بانوووان  	
بخواهیوود کووه بووه طووور شووخصی پاسووخ دهنوود نووه در جمووع.

دائمووا بووه بانوانووی کووه در سووختی هسووتند یووادآوری کنیوود کووه تنهووا نیسووتند و در صووورت تمایوول ایوون عزیووزان ، موضوووع را بووا  	
شووبان کلیسووا در میووان بگذاریوود تووا بتوووان بووه بانوووی عزیووز کمووک کوورد.
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مقدمه :	 
در زندگووی روزمووره، افووراد بووا احساسووات مختلفووی روبوورو می شوووند. احساسووات اصلووی انسووان ها شووامل غووم، خشووم، توورس، 
شووادی، تعجووب، شوورم و حسووادت می باشووند. ایوون احساسووات همیشووه نیوواز بووه تنظیووم ندارنوود. بوورای مثووال: وقتووی شووما در یووک 
جمووع هسووتید کووه همووه در حووال خندیوودن هسووتند، شووما هووم می توانیوود بووا خیووال راحووت بخندیوود و از جمووع لووذت ببریوود و نیووازی 
بووه کنتوورل احساسووات در ایوون شوورایط نیسووت. امووا ممکوون اسووت شووما بعوود از یووک روز کاری سووخت در ترافیووک باشووید کووه ناگهووان 
رفتووار راننووده ماشووین جلویووی در شووما خشووم زیووادی ایجوواد کنوود. در ایوون شوورایط ممکوون اسووت خشووم شووما باعووث رفتوواری شووود 

کووه بعوودا از آن پشوویمان شوووید. مهووارت کنتوورل احساسووات در اینجووا بسوویار اهمیووت پیوودا می کنوود.

فووردی کووه بتوانوود احساسوواتش را کنتوورل کنوود، می توانوود از مهووارت هایووش در شوورایط مناسووب بهووره ببوورد. در نتیجووه احسوواس 
فشووار نخواهوود کوورد و مجبووور بووه سوورکوب آن هووا نمی شووود.

کنتوورل احساسووات منجوور بووه تصمیووم گیری هووای بهتوور و در نتیجووه موجووب سوواختن و تجربووه زندگووی بهتووری می شووود. بووا داشووتن 
مهووارت کنتوورل احساسووات، داشووتن ارتبوواط صحیووح بووا اطرافیووان نیووز میسوور می شووود.

در ایوون دوره مووا سووعی کوورده ایووم کووه بووا توجووه بووه تعالیووم کتوواب مقوودس ،شووما را در  مسوویر شووناخت احساسووات و مدیریووت آنهووا 
یوواری رسووانیم تووا شووما نیووز بتوانیوود بووا کمووک خداونوود دیگووران را در ایوون مسوویر راهنمایووی کنیوود .

خالووی از لطووف نیسووت کووه بدانیوود، تمامووی تعالیووم ایوون مجموعووه، بوور اسوواس کتوواب مزامیوور مووی باشوود.  کتابووی کووه بووه وضوووح 
نشووان میدهوود کووه چطووور مووردان و زنووان مختلووف در شوورایط گوناگووون احساساتشووان را بووا خداونوود در میووان میگذارنوود و از خالووی 

کووردن دلشووان نووزد خداونوود ترسووی ندارنوود .

کلیه ویدئوهای تعالیم در یوتیوب ایالم ، تلگرام ، فیس بوک دنیای زن و همچنین وبسایت کلمه موجود می باشند .

زمانبندی :	 
دعا برای شروع و خوش آمدگویی       ۲۰ دقیقه 	

یادآوری هفته گذشته    ۱۰ دقیقه 	

باز کردن موضوع درس    ۷ دقیقه 	

ویدئو تعلیم     ۸ دقیقه 	

۱۵ دقیقه 	 کارگروهی     

۱۵ دقیقه 	 جمع بندی     


