http://alfaomega.tv/liberdedatorii

Materialele din pachetul Liber de datorii prezintă diverse aspecte ce privesc administrarea bugetului personal,
bazată pe cartea Liber de Datorii, de Ray și Shirley Noftsinger. Moderatorii emisiunilor video, Mirabela și
Florian Vasile, parcurg împreună cu dvs. o serie de subiecte practice și aplicabile în viața de zi cu zi. Pe lângă
sfaturile practice bazate pe experiența autorilor și realitățile din România, emisiunile includ și interviuri cu
diverse persoane care au trecut prin dificultăți financiare sau care oferă consiliere specializată în vederea
administrării finanțelor.
Cui se adresează această serie multimedia?
Acest pachet este conceput pentru fiecare credincios ce dorește să-și
gestioneze mai bine finanțele personale, și să scape sau evite datorii.
Este ideal atât pentru studiu individual, în familie, sau în grupuri mici de casă
în biserica dvs.
Cum să folosești pachetul multimedia LIBER DE DATORII?
Pachetul multimedia LIBER DE DATORII este oferit gratuit de către Alfa
Omega TV în format electronic, și poate fi descărcat la adresa:
http://alfaomega.tv/liberdedatorii.
Pachetul conține o carte și o serie video corelată pe structura cărții, dar
aducând elemente noi ce nu există în carte. Noi recomandăm cu căldură
parcurgerea atât a cărții, cât și a materialelor video corespondente.
Pachetul conține suportul scris al seriei ca fișier PDF numit “carte_liber-de-datorii.pdf”, și 22 de fișiere
video de suport de 10-15 minute. Cartea Liber de datorii este împărțită pe 5 capitole, fiecare din capitol
având mai multe fișiere video corelate care aprofundează tema respectivă. De exemplu, pentru capitolul 2,
există 7 fișiere video ce susțin diverse aspecte prezentate în carte, numele fișierelor începând cu “ldd_2.x”.
Ca metodă de studiu, recomandăm parcurgerea unui subcapitol din carte, apoi urmărirea video-ului
corespondent din serie, urmat de o analiză personală și discuții dacă urmăriți aceste materiale împreună cu
alte persoane.

CUPRINS și GHID DE STUDIU
carte și clipuri video asociate
Introducere

[video: ldd_1.1]

Capitolul 1 - Banul este bun!
• Banii și cultura
• Banii chiar sunt buni! [video: ldd_1.2]
• Bătălia pentru portofel este în mintea ta

[video: ldd_1.3]

Capitolul 2 – Planul și pregătirea pentru viitorul nostru financiar
• Misionari pentru cei cu datorii
• Care este situația ta financiară actuală?
[video: ldd_2.1]
• Trei tărâmuri ale existenței [video: ldd_2.2] [video: ldd_2.3] [video: ldd_2.4]
• Setând țeluri: GPS (Goal-Powered Spending – Cheltuind cu scop) [video: ldd_2.5] [video: ldd_2.6]
• Regula 72
• Deci, vrei să cumperi o casă?
[video: ldd_2.7]
Capitolul 3 – Zile în Valea Datoriilor
• Iluzia datoriilor
[video: ldd_3.1]
• Legea Stăpânirii
• Deci, datoriile sunt greșite din punct de vedere etic?
• Ce este în neregulă cu datoriile din punct de vedere scriptural?
• Patru lucruri pe care le cauzează datoriile [video: ldd_3.3]
• Șapte capcane ale datoriilor
• Simptomele datoriilor [video: ldd_3.4]
• Prețul datoriilor
• Șapte stadii ale datoriilor
[video: ldd_3.5]

[video: ldd_3.2]

Capitolul 4 - Exodul/Ieșirea din Valea Datoriilor
PASUL 1
• Câștigă cât de mult poți prin muncă
• Inventariază-țitalentele
• Identificarea talentului pentru carieră
[video: ldd_4.1]
PASUL 2
• Consumă mai puţin decât câştigi
[video: ldd_4.2]
PASUL 3
• Foloseşte-te de exces ca să elimini datoriile:[video: ldd_4.3]
• Ce plătesc mai întâi? [video: ldd_4.4]
• Strategia de eliminare a datoriilor
• Ce să fac dacă nu îmi pot plăti toate facturile?
[video: ldd_4.5]
CAPITOLUL 5 - Buna administrare
• Cele trei mentalități de Dărnicie: Sărăcie, Prosperitate și Administrare
• Legea Noului Legământ este dragostea
• Verifică-ţi inima!
• Sămânța pentru recoltă
• Uite cum stau lucrurile
[video: ldd_5.2]

[video: ldd_5.1]

Descriere clipuri video – Liber de datorii
ldd_1.1_notiuni introductive: Mirabela si Florian Vasile prezinta conceptul emisiunii "Liber de datorii" bazat pe cartea
cu acelasi nume, scrisa de autorii Ray si Shirley Noftsinger. Multi dintre romani sunt prinsi intr-o mentalitate gresita, o
mentalitate a saraciei sau au pareri gresite despre finante. Dumnezeu vrea sa elibereze poporul Sau de aceasta
mentalitate si si sa-l scoata din robia datoriilor. Subiectele si lectiile care vor fi parcurse, vor avea in primul rand de a face
cu planificarea financiara, cu modul in care dorim sa facem investitii, cu bugetul familial si nu in ultimul rand, cum putem
sa iesim din datorii.
ldd_1.2_banii si cultura: Sunt banii cei care ne determina cu adevarat valorea de sine, pozitia pe care o avem inaintea
lui Dumnezeu sau succesul nostru? Urmariti scurte interviuri cu diverse persoane care vorbesc despre importanta banilor
si modul in care acestia privesc banii.
ldd_1.3_batalia pt portofel este in mintea ta: Cum pot afecta banii modul nostru de viata si de gandire? Modul in care
un stil de viata este format, reprezinta un proces care incepe mai intai cu un concept. Fiecare concept sau idee se
transforma apoi intr-o atitudine; ne formam un anumit tipar in care gandim despre bani sau datorii. Acest lucru se
transforma apoi in actiuni care duc la obiceiuri.
ldd_2.1_nevoi de baza-piramida lui maslow: Abraham Maslow, renumitul psiholog american a pus nevoile oamenilor in
functie de categorii intr-o forma de piramida, incepand de la baza cu: nevoile fiziologice, apoi nevoia de securitate, nevoia
de apartenenta, nevoia de stima si nevoia de auto-realizare. Pentru fiecare nivel din aceasta piramida, putem identifica 3
legi: legea perseverentei, legea responsabilitatii si legea maretiei.
ldd_2.2_taramul niciodata indeajuns: Taramul niciodata indeajuns este un loc al supravieturii, in care suntem
indreptatiti la asistenta sociala. Multi oameni aflati in acest stadiu se chinuie sa isi mentina puterea spirituala, mentala,
emotionala si fizica. Conform statisticilor, 1 din 5 romani se confrunta cu saracia. Peste 7 milioane de romani sunt asistati
social in momentul de fata si 80% dintre oamenii care traiesc la nivelul de saracie nu isi depasesc conditia. Acestia sunt
cei mai vulnerabili si au nevoie de cea mai multa compasiune, rugaciune si consiliere.
ldd_2.3_taramul doar indeajuns: Taramul doar indeajuns reprezinta locul stagnarii, in care avem indeajuns doar pentru
supravietuire, traind de la un salariu la altul. Un principiu pentru a combate staganarea este Legea Folosintei. Ce ai deja
si nu folosesti? Cand ne supunem darurile, talentele si energia Domnului, ii permitem Lui sa le duca dincolo de limitele
lumii naturale de a trai de la un salariu la altul.
ldd_2.4_taramul mai mult decat indeajuns: Taramul mai mult decat indeajuns este locul in care avem tot ceea ce ne
trebuie pentru noi si familia noastra dar avem suficient si pentru a-i binecuvanta pe altii. Este nivelul in care incepem sa
privim cu generozitate la nevoile celorlalti. Odata ce suntem confortabili din punct de vedere financiar, ar trebui sa
muncim sa fim o binecuvantare pentru altii. In taramul mai mult decat indeajuns, oamenii muncesc pentru a darui, nu doar
pentru a trai.
ldd_2.5_fisa de autoevaluare-GPS financiar: Autorii cartii "Liber de datorii" ne ofera o fisa de auto-evaluare financiara,
in scopul de a ne ajuta sa vedem unde ne aflam si cum putem face un plan sa ajungem unde ne dorim.
ldd_2.6_cum sa cheltuiesti cu scop: A cheltui cu scop are de a face cu motivatia inimii noastre. De ce cumparam? De
ce investim in anumite lucruri? Atunci cand cheltuim, o facem cu un scop clar sau doar pentru faptul ca este ceva ce ne
dorim dar fara sa aibe neaparat o valoare?
ldd_2.7_care sunt pasii spre cumpararea unei case: Creditul pentru o locuinta este pentru multi un lucru mult asteptat.
Aceasta nu este o decizie care poate fi luata cu usurinta, trebuie sa te pregatesti bine inainte de a face acest pas. Ce se
va intampla la un moment dat cand nu ne vom putea plati ratele? Atunci cand te imprumuti iti asumi riscul de a-ti pierde o
parte din liberate. Esti gata sa faci acest lucru?

ldd_3.1_iluzia datoriilor: Datoriile sunt o iluzie inselatoare care ne sugereaza sa posedam lucruri care de fapt nu ne
apartin. Una dintre cele mai bune unelte disponibile pentru a analiza si a calcula datoriile este un triunghi al datoriilor.
Aceasta imagine ne ajuta sa vedem cu sinceritate ceea ce se ascunde in spatele datoriilor noastre.
ldd_3.2_datoriile dpdv etic: Sunt datoriile ok din punct de vedere etic? Pot cauza datoriile anumite probleme? Datoriile
in sine, nu sunt mereu un lucru gresit, insa ele pot crea o robie si o amenintare pentru o viata sanatoasa de consumator.
ldd_3.3_consecintele datoriilor: Care sunt lucrurile ce pot cauza datoriile? In momentul in care noi intram in datorii,
acestea creeaza piedici in Imparatia lui Dumnezeu, ne jefuiesc de libertatea financiara pentru a sustine lucrarile
Imparatiei.
ldd_3.4_capcane simptome ale datoriilor: Cum putem identifica lucrurile care ne pot prinde in capcana datoriilor?
Primul semn al unui pericol de dezastru financiar, ar fi sa ne aflam intr-o conditie care nu produce viata si evlavie.
ldd_3.5_stadii ale datoriilor: Care sunt costurile ascunse a deciziilor noastre inainte de a intra in datorii? La fel ca orice
program de reabilitare pentru consumatorii de substante si datoriile au stadii prin care trebuie sa parcurgem pentru a
putea iesi din ele. Stadiile pentru datorii sunt la fel, doar cu aplicatii financiare.
ldd_4.1_cum iesim din datorii 1: Care sunt pasii concreti pentru a iesi din datorii? Sa ne uitam la actiunile vaduvei din
Imparati 4:1-6!
ldd_4.2_cum iesim din datorii 2: Ce lucruri de valoare putem aduce la locul de munca, pentru a ne face munca mai
usoara? Daca suntem pasionati pentru anumite lucruri cu siguranta circumstantele din jur nu vor mai conta!
ldd_4.3_cum iesim din datorii 3: Cat pot sa consum si sa fiu satisfacut? Pentru a te indrepta spre directia corecta,
trebuie sa: Dezvolti un plan de cheltuiala, sa tii o evidenta a cheltuielilor si sa urmaresti datoriile separat de cheltuieli!
ldd_4.4_ce fac cand nu pot sa platesc toate datoriile: Ce facem atunci cand nu reusim sa ne platim datoriile iar banii
nu sunt indeajuns nici pentru a acoperi cheltuiele de zi cu zi? Inainte de a decide unde sa platesti, mai intai fa o analiza a
datoriilor tale!
ldd_4.5_eliminarea datoriilor-tehnica treptelor: Pentru a elimina datoriile exista diferite tehnici care ne pot veni in
ajutor. Tehnica Treptelor si Tehnica Tintei, regasite in cartea "Liber de datorii", pot fi 2 modalitati de eliminare a datoriilor.
ldd_5.1_mentalitatea saraciei si a prosperitatii-mentalitatea de administrare: Cele 3 mentalitati de darnicie sunt:
mentalitatea de saracie, prosperitate si Administrare. Noi trebuie sa muncim pentru a avea in exces astfel incat sa fim
capabili sa dam celor ce sunt in nevoi, sa muncim pentru a avea mult mai mult decat doar pentru implinirea nevoilor
noastre.
ldd_5.2_daruind din dragoste- parteneriat cu Dumnezeu: In noul legamant suntem judecati pentru darnicia noastra in
functie de ceea ce se afla in in inimile noastre. Administrarea financiara include o responsabilitate venita din relatia de
incredere dintre noi si Dumnezeu.

Folosiți pachetul multimedia gratuit Liber de datorii, și spuneți și altora despre el:
http://alfaomega.tv/liberdedatorii

