






فقط براي امروز

مراقبه هاي روزانه

براي معتادان در حال بهبودي
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پيش گفتار

سال  ده  تقریبًا  حاصل  شماست،  اختیار  در  اکنون  که  امروز  برای  فقط  کتاب 
برای  روزانه  مراقبه  کتاب  تهیه  به  جدی  تمایل  است.   NA انجمن   فعالیت 
آغاز   ۱۹۸۲ سال  در  پایه  کتاب  اولیه  تأیید  از  پس  کوتاهی  مدت   NA  اعضای 
توسط  مبدأ  مطالب  از  صفحه  هزاران  حدود   ۱۹۸۹ و   ۱۹۸۶ سالهای  بین   شد. 
و  ۱۹۸۹ سال  در  شد.  تهیه  محلی  نشریات  فرعی  کمیته  ها  ده  و  عضو   صدها 
پردازش  روشهای  آزمایش  جهانی  خدمات  کنفرانس  نشریات  کمیته   ،۱۹۹۰ 
آوریل در  سرانجام  و  نمود  آغاز  را  روزانه  کتاب  های  مدخل  به  مبدأ   مطالب 
۱۹۹۱ یکی از این روشها را برگزید. در ماه بعد پروژه کتاب روزانه به اوج فعالیت 

خود رسید. در نوامبر ۱۹۹۱، این کتاب تکمیل شد. 
هدایت  جهت   ۱۹۹۰ ژوئیه  در  ما  کمیته  هدف  به  مربوط  اعالمیه  زیر  مطالب 

فعالیت های الزم برای تهیه کتاب فقط برای امروز است 

درباره  متنوعی  موضوعات  ارائه  امروز،  برای  فقط  کتاب  تهیه  از  » هدف 
عوامل  از  موضوعات  این  است.  بهبودی  حال  در  معتادان  به   مراقبه 
در  را  موجود  ملموس  و  گسترده  مفاهیم  سلسله  تا  گرفته  بهبودی   اساسی 
کلیه  مخصوص  پاکی،  زمان  مدت  از  نظر  صرف  کتاب  این  می گیرند.  بر 
امیدواریم  برند.  می  سر  به  بهبودی  مراحل  از  یکی  در  که  است   افرادی 
الهام  حتی  یا  برانگیزد  کند،  بیان  را  بهبودی  از  حاصل  لذت  کتاب   این 
بخشد. امیدواریم گنجاندن آگاهانه مجموعه گسترده ای از نقطه نظرات، 
و  باشد  ما  انجمن  مختلف  اعضای  پاسخگوی  بتواند  موضوعات  و   مفاهیم 

در هر زمان نیازهای آنها را برآورده سازد.« 

توصیه  اعضاء  به  کرد.  استفاده  توان  می  مختلفی  روشهای  به  کتاب  این   از 
 می شود از آن به عنوان بخشی از برنامه روزانه بهبودی استفاده کنند. می توانید 
را  آن  شماست،  حال  مناسب  که  شکلی  هر  به  یا  آخر  به  اول  از  تقویم  اساس   بر 
که ایم  آورده  موضوعی  فهرست  یک  نیز  کتاب  پایان  در  دهید.  انجام  دقت   به 
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متمرکز  خاصی  موضوعات  بر  را  خود  های  مراقبه  توانید  می  تمایل  صورت   در 
کنید. 

عنوان  به  را  امروز  برای  فقط  باشند  مایل  گمنام  معتادان  گروههای   شاید 
که  سفید  کتابچه  متون  بر  عالوه  بگنجانند،  خود  جلسات  برنامه  در  منظم   بخشی 
داشت  خواهند  عضوی  گروهها  از  برخی  شود،  می  خوانده  گروهها  اکثر   توسط 
از  دیگر  برخی  خواند.  می  را  روز  آن  به  مربوط  مراقبه  جلسات،  آغاز  در   که 
و  کنند  برگزار  را  امروز  برای  فقط  جلسات  باشند  داشته  تمایل  شاید  نیز   گروهها 
و  بحث  برانگیختن  برای  خاص  موضوعی  درباره  مدخلی  یا  روزانه  مراقبه   از 

گفتگو استفاده نمایند. 
با نیرویی برتر از  معتادان گمنام برنامه ای روحانی است که معتادان عاجز را 
"مراقبه"، "دعا"،  به  کتاب  این  در  رو،  این  از  سازد.  می  مرتبط   خودشان 
اشاره  بسیار  برتر"  "نیرویی  و  کنیم"  می  درک  که  "خداوندی   "خداوند"، 

به  نسبت  عضو  فرد  هر  رویکرد  که  باشید  داشته  خاطر  به  لطفا  اما  است.   شده 
روحانیت کاماًل به خود آن فرد بستگی دارد. 

اکثر  دنبال  به  که  پایه  کتاب  به  اشاره  که  باشید  داشته  توجه   لطفا 
اشاره  گمنام  معتادان  کتاب  پنجم  چاپ  به  است،  آمده  آغازین  قول های   نقل 

می کند. 
باشیم،  داشته  نقشی  پروژه  این  در  تا  شد  داده  ما  به  فرصت  این  اینکه  از 
مجموعه  و  شما  گروه  شما،  برای  امروز  برای  فقط  امیدواریم   سپاسگزاریم. 
خدمتتان  در  دادید  اجازه  اینکه  از  باشد.  ثمر  مثمر  آتی  سالهای  در   NA  انجمن 

باشیم، متشکریم. 

کمیته نشریات کنفرانس خدمات جهانی 

۲۱ نوامبر ۱۹۹۱ 
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فقط برای امروز 

زندگی  کرد،  خواهم  متمرکز  بهبودیم  روی  بر  را  افکارم  امروز  برای   فقط 
می کنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری روز خوبی خواهم داشت. 

باور  مرا  که  کسی  کرد،  خواهم  اعتماد   NA در  کسی  به  امروز  برای   فقط 
کند و می خواهد در بهبودیم به من کمک کند. 

به  آنرا  کرد  خواهم  سعی  و  داشت  خواهم  ای  برنامه  امروز  برای   فقط 
بهترین شکل ممکن انجام دهم. 

به  بهتری  زاویه  از  کرد  خواهم  سعی   NA کمک  به  امروز  برای   فقط 
زندگیم نگاه کنم. 

چیزی  که  آنها  و  تازه ام  روابط  به  و  داشت  نخواهم  ترسی  امروز  برای  فقط 
کرد.  خواهم  فکر  اند،  کرده  پیدا  زندگی  برای  ای  تازه  راه  و  کنند  نمی  مصرف 

مادامیکه این راه را دنبال کنم، از هیچ چیز واهمه نخواهم داشت. 



فروردين
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۱ فروردینیک بیماری قابل درمان

»اعتیاد یک بیماری است که فراتر از 
مصرف مواد مخدر است.« 

کتاب پایه 

نحوه  درباره  اعضاء  که  ای  شیوه  از  است  ممکن  خود،  جلسه  اولین   در 
کرده  تعجب  می کردند،  صحبت  خود  زندگی  بر  اعتیاد  بیماری   تأثیرگذاری 
داشته ام!  مواد  مصرف  مشکل  فقط  من  »بیماری؟  می کردیم:  فکر  خود  با   باشیم. 

آنها درباره چه چیزی صحبت می کنند؟ «
چیزی ما  اعتیاد  که  می یابیم  در  تدریج  به  برنامه،  از  مدتی  گذشت  از   پس 

متوجه  است.  بوده  مخدر  مواد  اجباری  و  وسوسه انگیز  مصرف  از   عمیق تر 
زندگی  های  زمینه  از  بسیاری  که  می بردیم  رنج  مزمنی  بیماری  از  که   می شویم 
شدیم"  "مبتال  بیماری  این  به  کجا  نمی دانستیم  می داد.  قرار  تأثیر  تحت  را   ما 
داشته  وجود  ما  در  زیادی  سالهای  بیماری  این  که  دریافتیم  خود  بررسی  در   اما 

است. 
را  ما  زندگی  های  زمینه  همه  نیز   NA برنامه  اعتیاد،  بیماری  مانند   درست 
حاضر  موجود  عالئم  همه  با  خود  جلسه  اولین  در  ما  می دهد.  قرار  تأثیر   تحت 

می شویم: خأل روحانی، شکنجه روحی، عجز، غیر قابل اداره بودن. 
گانه  دوازده  قدمهای  از  است.  پرهیز  صرفا  از  فراتر  بسیار  ما  بیماری  درمان 
استفاده می کنیم و گرچه این قدمها بیماری ما را "معالجه" نمی کنند، قطعا به تدریج 
تجربه  را  پیدا می کنیم، هدیه زندگی  بهبود  ما می شوند. هنگامی که  التیام  موجب 

می کنیم. 

فقط برای امروز: بیماری خود را با قدمهای دوازده گانه درمان می کنم. 
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اصل اتکا به خود ۲ فروردین 

»در دوران اعتیاد خود، به مردم، مکانها و جیزها وابسته بودیم. از 
آنها انتظار داشتیم ما را حمایت کنند و چیزهایی را که متوجه کمبود

 آن در خود میشدیم، فراهم کنند.« 
کتاب پایه 

 در عالم حیوانات، موجودی هست که با استفاده از دیگران رشد می کند و زالو 
را  خود  نیاز  مورد  چیزهای  و  می چسبد  افراد  به  موجود  این  می شود.   نامیده 
دریافت می کند. وقتی یک قربانی زالو را از خود وا می کند، این موجود صرفًا به 

سراغ فرد دیگری می رود. 
خانواده ها، از  کردیم.  رفتار  ترتیب  همین  به  نیز  ما  فعال،  اعتیاد  دوران   در 
دوستان و جوامع خود سوء استفاده کردیم. آگاهانه یا ناآگاهانه تقریبًا از هر کسی 

که با او روبرو می شدیم، چیزی را بی دلیل می ستاندیم. 
وقتی در اولین جلسه خود، گرداندن سبد را مشاهده کردیم، شاید تصور کرده 
باشیم: »اتکا به خود! حاال این ایده عجیب چیست؟« همان طور که نگاه می کردیم، 
متوجه چیزی شدیم. این معتادان متکی به خود آزاد بودند. با پرداخت سهم خود، 

به این مزّیت دست یافته بودند که خودشان تصمیم گیری کنند. 
آزادی  نوع  همین  به  شخصی،  زندگی  در  خود  به  اتکا  اصل  بردن  کار  به   با 
دست پیدا می کنیم. دیگر هیچ کسی حق ندارد به ما بگوید کجا زندگی کنیم، زیرا 
با انتخاب خود غذا بخوریم، لباس بپوشیم یا  اجاره خود را می پردازیم. می توانیم 

رانندگی کنیم، زیرا خود ما این چیزها را فراهم می کنیم. 
 بر خالف زالو نباید برای بقا به دیگران وابسته باشیم، هر چه مسئولیت بیشتری را

قبول می کنیم، آزادی بیشتری را به دست می آوریم. 

فقط برای امروز: در این آزادی که می توانم با حمایت از خود به دست بیاورم، 
سهم  و  می پذیرم  را  شخصی  مسئولیت  امروز  ندارد.  وجود   محدودیتی 

خود را می پردازم. 
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۳ فروردین نعمتهای خداوند 

»سخت تالش می کنیم و آنچه را هر روز به رایگان به ما اعطاء شده ، 
می پذیریم.

کتاب پایه

ما صحبت  دعا  هنگام  در  است.  مانند خیابانی دوطرفه  برتر  نیروی  با  ما   رابطه 
را  خود  تالش  حداکثر  می کنیم،  مراقبه  وقتی  می شنود.  خداوند  و   می کنیم 
به  نسبت  که  می دانیم  می گیریم.  کار  به  برتر  نیروی  اراده  به  دادن  گوش   برای 
درهای  ندهیم،  گوش  و  نکنیم  دعا  اگر  هستیم.  مسئول  رابطه  این  در  خود  نقش 

زندگی خود را بر روی نیروی برتر می بندیم. 
یاد داشته  به  مهم است  فکر می کنیم،  برتر  نیروی  با  رابطه خود  باره  وقتی در 
کنیم؛  راهنمایی  درخواست  می توانیم  عاجز.  فردي  هستیم:  کسی  چه   باشیم 
نیروی  اراده  از  آگاهی  می توانیم  کنیم؛  قدرت  با  تمایل  درخواست   می توانیم 
ک  در  که  خداوندی  شویم.  مدعی  نمی توانیم  اما  کنیم،  تقاضا  را   برتر 
در  ما  نیاز  مورد  چیز  همان  بخشش  با   - است  قدرت  صاحب  که  -کسی   می کنیم 

هنگام احتیاج، نقش خود را در این رابطه ایفا خواهد کرد. 
کنیم.  اقدام  روز  هر  برتر  نیروی  با  خود  رابطه  داشتن  نگاه  زنده  برای   باید 
را  است. سپس عجز خود  یازدهم  قدم  بردن  کار  به  امر  این  انجام  برای  راه   یک 

به یاد می آوریم و اراده نیرویی برتر از خود را می پذیریم. 

به  با  هستم.  من  عاجز  طرف  برتر  نیروی  با  خود  رابطه  در  امروز:  برای   فقط 
درک  که  را  خداوندی  نعمتهای  امروز  هستم،  کسی  چه  اینکه  داشتن   یاد 

می کنم با فروتنی می پذیرم. 
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رهایی از گذشته 4 فروردین 

اینکه کجا بودیم مهم نیست، 
بلکه اینکه کجا میرویم مهم است.« 

کتاب پایه 

نامیدن  "معتاد"  از  ما  از  برخی  می کنیم،  پیدا  بهبودی  بار  اولین  برای   وقتی 
یافتن  برای  وقتی  اول  روزهای  در  می کنیم.  نومیدی  یا  خجالت  احساس   خود 
ترس  هم  از  آکنده  است  ممکن  می کنیم،  تالش  خود  زندگی  در  جدید   معنای 
شاید  باشد.  تحمل  قابل  غیر  و  گریزناپذیر  است  ممکن  گذشته  باشیم.  امید  هم   و 

فکر کردن درباره خود غیر از شیوه ای که همیشه فکر کرده ایم، دشوار باشد. 
صورت در  که  باشد  آنچه  آور  یاد  می تواند  گذشته  خاطرات  که  حالی   در 

کابوس  در  را  ما  می تواند  خاطرات  این  ماست،  انتظار  در  مواد  مجدد   مصرف 
است  ممکن  خاطرات  این  از  رهایی  گرچه  کند.  گرفتار  نیز  ترس  و   خجالت 
اعتیاد  از  دورتر  بسیار  را  ما  می تواند  بهبودی  روزهای  از  هر یک  اما  باشد،   دشوار 
دالیل و  آینده  به  امید  برای  را  بیشتری  دالیل  روز  هر  سازد.  رهنمون   فعال خود 

کمتری را برای تنبیه خود می یابیم. 
بسیاری انتخاب های  حق  است.  باز  ما  روی  بر  درها  همه  بهبودی  دوران   در 
که  حالی  در  است.  امید  از  سرشار  و  غنی  ما  جدید  زندگی  داریم.  اختیار  در  را 
می توانیم  نیستیم.  آن  در  زندگی  به  مجبور  کنیم،  فراموش  را  گذشته   نمی توانیم 

به جلو حرکت کنیم. 

آمده، بیرون  خود  گذشته  از  و  می بندم  را  خود  چمدان  امروز:  برای   فقط 
به سوی زمان حالی که سرشار از امید است، حرکت می کنم. 
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5 فروردین من نمی توانم، اما ما می توانیم 

» انزوای اعتیاد خود، به انجمنی از افراد رسیدیم که دارای 
پیوند مشترکی هستند... 

ایمان، قدرت و امید ما از افرادی نشأت می گیرد که 
بهبودی خود را به مشارکت می گذارند...« 

کتاب پایه 

پیش  تنها  شکست،  انکار  کمبودها،  همه  کردن  مخفی  ضعف،  پذیرش   عدم 
خالف  بر  می کردیم.  پیروی  آن  از  ما  از  بسیاری  که  بود  اعتقاداتی  اینها  ــ   رفتن 
عاجز  خود  اعتیاد  برابر  در  که  کردیم  انکار  داشت،  وجود  که  شواهدی   همه 
از  اطمینان  بدون  ما  از  بسیاری  است.  شده  اداره  قابل  غیر  مان  زندگی  و   هستیم 
تنها  ما  از  بسیاری  نمی شدیم.  تسلیم  دارد،  را  شدن  تسلیم  ارزش  که  چیزی  وجود 
بر  مبنی  را  شواهدی  گمنام  معتادان  در  که  کردیم  طی  را  خود  اول  قدم  زمانی 

بهبودی معتادان در اختیار داشتیم. 
سر  به  یکسانی  سخت  شرایط  در  که  می کنیم  پیدا  را  دیگری  افراد   NA  در 
این  اند.  یافته  خود  برای  مؤثر  ابزاری  و  اند  داشته  یکسانی  نیازهای  اند،   برده 
فراگیری  هنگام  در  و  بگذارند  میان  در  ما  با  را  ابزار  این  دارند  تمایل   معتادان 
می کنند.  حمایت  عاطفی  نظر  از  را  ما  نیاز  صورت  در  آنها،  از  استفاده   نحوه 
نیز  زمانی  زیرا  می دانند،  را  دیگران  به  کمک  اهمیت  بهبودی  حال  در   معتادان 
به  می شویم،  تبدیل  گمنام  معتادان  از  بخشی  به  وقتی  است.  شده  کمک  آنها   به 
برای  می دانیم  که  افراد  از  گروهی  می پیوندیم،  مانند خود  معتادان  از  ای  جامعه 

دستیابی به بهبودی به یکدیگر کمک می کنیم. 

امید و  قدرت  تجربه،  می شوم.  ملحق  بهبودی  پیوند  به  امروز:  برای   فقط 
مورد نیاز خود را در انجمن معتادان گمنام به دست می آورم. 
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اعتماد به راهنمابه امتحان آن می ارزد ۶ فروردین 

راهنما کسی است که، ما میتوانیم به او اعتماد کنیم و واقعیات 
تجارب خود در زندگی را با او در میان بگذاریم...« 

جزوه راهنما گرفتن و راهنما شدن 

بدون  را  بسیاری  سالهای  باشد.  تازه  ما  برای  است  ممکن  گرفتن  راهنما  ایده 
راهنمایی سپری کرده ایم، فقط بر نفع شخصی خود تکیه کرده ایم، به همه مظنون 
شده ایم و به هیچ کس اعتماد نکرده ایم. اکنون که شیوه زندگی در بهبودی را 
می آموزیم، نیاز خود به کمک را در می یابیم. دیگر نمی توانیم به تنهایی کارها را 
اولین شخصی  اغلب  بپذیریم.  را  انسان دیگری  به  اعتماد  باید ریسک   انجام دهیم؛ 
احترام  او  به  که  کسی   - ماست  راهنمای  می پذیریم،  را  او  به  اعتماد  ریسک  که 

می گذاریم، با او همدردی می کنیم و دلیلی برای اعتماد به او داریم. 
وقتی به پذیرفتن راهنما تمایل پیدا می کنیم، پیوندی میان ما برقرار می شود. 
می کنیم.  پیدا  اطمینان  خود  راهنمای  خرد  به  و  می کنیم  آشکار  را  خود   اسرار 
تجربه  برای  شدن  قائل  ارزش  و  می گذاریم  میان  در  او  با  را  خود  های   دغدغه 
راهنما را می آموزیم. درد خود را در میان می گذاریم و با همدردی از ما استقبال 
دوست  را  همدیگر  و  می گذاریم  احترام  هم  به  می شناسیم،  را  یکدیگر   می شود. 
داریم. هر چه بیشتر به راهنما اعتماد کنیم، بیشتر یاد می گیریم به خود اعتماد کنیم. 

اعتماد به ما کمک می کند از ترس، سردرگمی، سوءظن و بی هدفی در زندگی 
رهایی پیدا کنیم. در ابتدا، اعتماد به معتاد دیگر خطرناک به نظر می رسد. اما این 
کار  به  برتر  نیرویی  با  خود  رابطه  در  که  است  اصلی  همان   اعتماد 
می بریم خطرناک یا بی خطر، تجربه به ما می گوید که بدون آن نمی توانیم ادامه 
بیشتری  تمایل  می پذیریم،  را  راهنمای خود  به  اعتماد  ریسک  بیشتر  هر چه  دهیم. 

نسبت به زندگی خود پیدا می کنیم. 

فقط برای امروز: می خواهم رشد و تغییر کنم. ریسک اعتماد به راهنمای خود 
را می پذیرم و به پاداش صحبت کردن با او دست می یابم. 
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7 فروردین جستجوی نقاط قوت 

»بر اساس اصول بهبودی، سعی میکنیم درباره یکدیگر قضاوت 
نکنیم، از یکدیگر کلیشه نسازیم و به یکدیگر درس اخالق ندهیم.« 

کتاب پایه 

چند بار در دوران بهبودی رفتار دیگران را اشتباه فهمیده ایم، درباره آنها فوراً 
قضاوت کرده ایم، اسمی را بر روی آنها گذاشته ایم و آنها را طبقه بندی کرده ایم؟ 
ممکن است آنها شناخت متفاوتی از نیروی برتر خود پیدا کرده بودند و ما به این 
 خاطر نتیجه گرفتیم که اعتقادات آنها غیر روحانی است. یا شاید زن و شوهری را 
در حال مشاجره مشاهده کردیم و تصور کردیم که رابطه آنها ناسالم است و بعدها 

متوجه شدیم که ازدواج آنها برای سالهای زیادی موفق بوده است. 
طبقه بندی بدون فکر و عجوالنه افراد به دسته های مختلف باعث می شود هیچ 
 چیزی درباره آنها نفهمیم. هر بار که درباره رفتار افراد دیگر قضاوت می کنیم، دیگر

به آنها به چشم یک دوست و همسفر در جاده بهبودی نگاه نمی کنیم. 
کار خشنود  این  از  آیا  بپرسیم  می دهیم  قرار  قضاوت  مورد  که  کسانی  از  اگر 
مورد  در  کار  این  اگر  آیا  می کنیم.  دریافت  را  ای  قاطعانه  منفی  پاسخ   هستند، 
ما انجام می شد، احساس نمی کردیم که مورد اهانت قرار گرفته ایم؟ به راستی بله. 
به  می کنیم.  جلب  آنها  به  را  دیگران  توجه  که  هستند  چیزهایی  ما  صفات   بهترین 
همین ترتیب، معتادان در حال بهبودی همسفر ما نیز می خواهند که در موردشان 
خوب فکر شود. برنامه بهبودی از ما می خواهد به طور مثبت به زندگی نگاه کنیم. 
خود  در  بیشتر  را  صفات  این  کنیم،  توجه  دیگران  مثبت  صفات  به  بیشتر  چه   هر 

می یابیم. 

فقط برای امروز: قضاوت های منفی خود را درباره دیگران کنار می گذارم و 
در عوض بر سپاسگزاری از صفات مطلوب همه تمرکز می کنم. 
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روبرو شدن با احساسات ۸ فروردین 

»شاید بترسیم که در تماس بودن با احساسات خود موجب تحریک عکس 
العمل های پی درپی غیر قابل تحمل درد و وحشت در ما شود.« 

کتاب پایه 

بسیاری  درک  به  مایل  با  قادر  ما  از  بسیاری  می کردیم،  مصرف  که  حالی   در 
مصرف  شدن  تر  خوشحال  برای  بودیم،  خوشحال  اگر  نبودیم.  عواطف   از 
احساسات  این  ندادن  بروز  برای  بودیم،  افسرده  یا  عصبانی  اگر   می کردیم. 
خود،  فعال  اعتیاد  دوران  سراسر  در  الگو  این  از  پیروی  با  می کردیم.   مصرف 
طبیعی  عواطف  نبودیم  مطمئن  دیگر  که  شدیم  گم  سردر  عاطفی  نظر  از   آنقدر 

چه هستند. 
متوجه می شویم که عواطفی که سر کوب  بهبودی،  از  از گذشت مدتی  پس 
احساسات  تشخیص  نحوه  که  دریابیم  شاید  اند.  شده  ظاهر  ناگهان  بودیم،   کرده 
ممکن  کنیم،  احساس  خشم  صورت  به  است  ممکن  که  چیزی  نمی دانیم.  را   خود 
احساس  کشی گرا  خود  افسردگی  صورت  به  که  چیزی  ناکامی باشد.  تنها  است 
سایر  و  راهنما  کمک  به  که  هست  مواقعی  باشد.  ناراحتی  فقط  شاید   می کنیم، 
زندگی  در  آنچه  درباره  کردن  صحبت  و  جلسه  به  رفتن  داریم.  نیاز   NA  اعضای 
نه  کند،  کمک  خود  احساسات  با  رویارویی  در  ما  به  می تواند  می افتد،  اتفاق   ما 

اینکه ما را از ترس گریزان سازد. 

ناراحت کننده ای که ممکن است تجربه کنم،  از عواطف  فقط برای امروز : 
به  تا  می کنم  استفاده  بهبودی  دوران  در  خود  دوستان  حمایت  از  نمی کنم.   فرار 

من در رویارویی با عواطفم کمک کنند. 
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۹ فروردین اراده واقعی خود ما 

» ... اراده خداوند برای ما از همان چیزهایی تشکیل شده که ما 
برای آن بیشترین ارزش را قائل هستیم. اراده خداوند... تبدیل به 

اراده واقعی خود ما برای خود می شود.« 
کتاب پایه 

به  وقتی  شاید  است،  چیز  هیچ  ازای  در  دریافت چیزی  به  مایل  طبیعتًا  انسان 
صندوق دار فروشگاهی اسکناسی ده دالری پرداخت کنیم و او به ما اسکناسی بیست 
متوجه  اگر کسی  می کنیم  فکر  احتماال  شویم.  بی خود  از خود  دهد،  پس  دالری 
نشود، فریبی کوچک چیزی را تغییر نمی دهد. اما خودمان می دانیم که ما این کار 

را انجام داده ایم. و این کار قطعا تأثیر گذار است. 
برای  بهبودی  در  اغلب  بود،  ما  جوابگوی  مصرف  دوران  در  مرتبًا  که  چیزی 
مدت زیادی جوابگو نیست. وقتی با کار کرد قدمهای دوازده گانه از نظر روحانی 
به  می دهیم.  پرورش  را  جدیدی  معیارهای  و  ارزشها  تدریج  به  می کنیم،  پیشرفت 
نگاه  با  را  ما  مصرف  زمان  در  که  می بریم  بهره  هایی  موقعیت  از  وقتی  تدریج 
می گذاشت.  تنها  بودیم  رفته  در  قصر  آن  از  که  چیزی  به  نسبت  ای  پیروزمندانه 

احساس ناراحتی می کنیم. 
در گذشته ممکن است دیگران را قربانی کارهای خود کرده باشیم. اما وقتی به 
خداوند  اراده  می کند.  تغییر  ما  ارزشهای  می شویم،  تر  نزدیک  خود  برتر   نیروی 

مهم تر از قصر در رفتن از مسائل می شود. 
با هدایت دانشی درونی که تغییر می کند.  نیز  ما  ما، زندگی  تغییر ارزشهای   با 

زندگی  نویافته خود  ارزشهای  اساس  بر  می خواهیم  است،  داده  ما  به  برتر  نیروی 
کنیم. اراده نیروی برتر برای خود را درونی کرده ایم. در حقیقت، اراده خداوند به 

اراده واقعی خود ما برای خود تبدیل شده است. 

خداوند،  با  خود  آگاهانه  ارتباط  به  بخشیدن  بهبود  با  امروز:  برای   فقط 
خود  واقعی  اراده  یعنی  خداوند  اراده  به  امروز،  است.  کرده  تغییر  من   ارزشهای 

عمل می کنم. 
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خدامحوری ۱۰ فروردین 

»به تدریج وقتی بیشتر از خودمحوری، خدامحور میشویم، نومیدی ما 
به امید تبدیل میشود.«

کتاب پایه 

با  ما  از  بسیاری  به معتادان گمنام،  از آمدن  امیدواری چه پرشکوه است. قبل 
نومیدی مطلق زندگی می کردیم. معتقد بودیم سرنوشت، مرگ در اثر این بیماری 

را برای ما رقم زده است. 
"ابری صورتی"  بر  داشتن  قرار  از  برنامه،  ماه های  اولین  در  اعضاء  از  بسیاری 
صحبت می کنند. ما مصرف را قطع کرده ایم، دوستانی پیدا کرده ایم و زندگی ما 
نویدبخش به نظر می رسد. اوضاع عالی پیش می رود. سپس واقعیت آغاز می شود. 
ما  زندگی  شرکای  می دهیم،  دست  از  شغل  هنوز  ما  است.  زندگی  هنوز   زندگی 
می شویم.  مریض  هنوز  ما  و  می میرند  هنوز  ما  دوستان  می کنند،  ترک  را  ما  هنوز 

پرهیز از مواد مخدر تضمین نمی کند که زندگی همیشه باب میل ما پیش رود. 
برتر خود  نیروی  به  می شود،  آغاز  که هست،  آن طور  زندگی  واقعیت  وقتی 
روی  هست  که  طور  همان  زندگی  که  می سپاریم  خاطر  به  و  می کنیم   مراجعه 
می دهد. اما صرف نظر از اینکه در بهبودی ما چه چیزی رخ می دهد، نباید نومید 
شویم، زیرا امید همیشه وجود دارد. این امید در رابطه ما با نیروی برتر نهفته است. 

وجود  به  زمان  طول  در  شده،  بیان  ما  کتاب  در  که  طور  همان  رابطه   این 
می آید: »به تدریج خدامحورتر می شویم.« هر چه بیشتر و بیشتر به نیروی برتر خود 
اتکا می کنیم، کشمکش های زندگی دیگر ما را به سوی دریای نومیدی نمی کشاند. 

هر چه بیشتر بِر خداوند تمرکز می کنیم، بر خود کمتر تمرکز می کنیم. 

نظر صرف  که  می پذیرم  می کنم،  اتکا  خود  برتر  نیروی  به  امروز:  برای   فقط 
از آنچه اتفاق می افتد، نیروی برتر منابعی را برای تحمل آن برای من فراهم می کند. 
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۱۱ فروردین درون و بیرون 

»ارزش واقعی ما در عمل کردن بر اساس شخصیت خودمان است. «
کتاب پایه 

درباره را  اساسی  حقایق  از  برخی  مجبوریم  می کنیم،  کار  را  قدمها   وقتی 
جستجوی  و  آنها  کردن  برمال  اسرار،  آشکارسازی  کنیم.فرآیند  کشف   خود 
پیدا  شناخت  خود  از  وقتی  می دهد.  نشان  را  ما  واقعی  سرشت  خود   شخصیت 

می کنیم، باید تصمیم بگیریم که فقط خودمان باشیم. 
نگاهی  می دهیم  ارائه  دنیا  و  انجمن  معتادان  سایر  به  آنچه  به  بخواهیم  شاید 
آیا  خیر.  یا  دارد  مطابقت  ایم  یافته  خود  درون  در  آنچه  با  آیا  ببینیم  و   بیندازیم 
آزار  را  ما  چیز  هیچ  هستیم،  حساس  بسیار  حقیقت  در  وقتی  که  می کنیم  تظاهر 
با لطیفه های زننده مخفی می کنیم یا ترسهای  نا امنی های خود را  نمی دهد؟ آیا 
نزدیک  سالگی  چهل  به  که  وقتی  آیا  می گذاریم؟  میان  در  کسی  با  را   خود 

می شویم و اساسًا محتاط هستیم، مانند یک نوجوان لباس می پوشیم؟ 
نگاه  ندارد«،  ارتباطی  ما  »به  می کردیم  فکر  که  مسائلی  به  بخواهیم   شاید 
از  نمی آید،  خوشمان  شلوغی  »از  که  دلیل  این  به  شاید  بیندازیم.   دیگری 
داشته  را  شغل  عوض کردن  خیال  شاید  یا  ایم.«  کرده  دوری   NA  فعالیت  های 
باشیم، اما چون خیال ما »واقعا درباره خود درست نبوده«، اقدامی  در این زمینه 
که  می خواهیم  می کنیم،  پیدا  جدیدی  شناخت  خود  از  وقتی   نمی کنیم. 
از  واقعی  الگوهایی  می خواهیم  دهیم.  مطابقت  آن  اساس  بر  را  خود   رفتار 

خودمان باشیم. 

با درونم  که  مطمئن شوم  تا  بررسی می کنم  را  بیرون خود  امروز:  برای  فقط 
کرده ام،  تجربه  بهبودی  در  که  رشدی  اساس  بر  می کنم  سعی  دارد.   مطابقت 

رفتار کنم. 
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عشق و اعتیاد ۱۲ فروردین 

»برخی از ما برای اولین بار اثرات اعتیاد را در افرادی که به ما 
نزدیکتر بودند، مشاهده کردیم. به این افراد برای اینکه در زندگی 

از ما محافظت کنند، به شدت وابسته بودیم. وقتی آنها منافع،
دوستان و عزیزان دیگری پیدا می کردند، احساس عصبانیت و 

نومیدی میکردیم و لطمه می خوردیم.« 
کتاب پایه 

اعتیاد همه جنبه های زندگی ما را تحت تأثیر قرار داد. همان طور که به دنبال 
 مواد مخدر می گشتیم تا همه چیز را درست کند، به دنبال افرادی می گشتیم تا به 
ما سر و سامان دهند. از دیگران درخواست های غیر ممکن داشتیم و افرادی را که 
چیزهای با ارزشی برای ارائه به ما داشتند، طرد می کردیم، اکثر اوقات تنها افرادی 
که برای ما باقی می ماندند، خودشان آنقدر محتاج بودند که قادر به انکار انتظارات 
غیر واقع بینانه ما باشند. تعجبی نیست که ما قادر به برقراری و حفظ روابط صمیمی  

سالم در دوران اعتیاد خود نبودیم. 
امروز در دوران بهبودی انتظار نداریم که مواد مخدر چاره درد ما باشد. اگر 
که  است  آن  زمان  شاید  دهند،  سامان  و  سر  ما  به  تا  داریم  انتظار  افراد  از   هنوز 
روابط خود را به برنامه بهبودی خود اضافه کنیم. ابتدا می پذیریم که مشکلی داریم 
و مهم ترین مسئله برای داشتن روابط صمیمی سالم را نمی دانیم. به سراغ اعضایی 
می رویم که مشکالت مشابه ما را داشته اند و از آنها رهایی یافته اند. با آنها صحبت 
می کنیم و به حرفهای آنها در باره این جنبه از بهبودی شان گوش می دهیم. برنامه 
را در همه امور خود به کار می بریم و همان نوع آزادی را در روابط خود جستجو 

می کنیم که در سراسر بهبودی خود بدان دست یافته ایم. 

اثرات امروز،  است.  من  دسترس  در  آمیز  عشق  روابط  امروز:  برای   فقط 
 اعتیاد را بر روابط خود بررسی می کنم تا بتوانم تالش برای دستیابی به بهبودی را 

آغاز کنم. 
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۱۳ فروردین جذابیت 

»بازتاب عمومی ما از آنچه باید ارائه دهیم، عبارتست از:
روش موفق و اثبات شده حفظ شیوه زندگی عاری از مواد مخدر. «

کتاب پایه 

معتادان  بیشتری  و  بیشتر  معتادان  می کنیم.  جذب  را  جدید  اعضای  ما   بله، 
خود  درگیری  از  خسته  ما  اعضای  جدیدترین  وقتی  اما  می کنند.  پیدا  را   گمنام 
سراغ  به  آیا  می کنیم؟  برخورد  آنها  با  چگونه  می رسند،  راه  از  اعتیاد   با 
خود  پای  روی  بر  مردد  و  سردرگم  ما  جلسات  در  که  می رویم  واردهایی   تازه 
با  هنوز  آیا  برسانیم؟  جلسات  به  خود  اتومبیل  با  را  آنها  مایلیم  آیا  اند؟   ایستاده 
خود تلفن  شماره  آیا  می کنیم؟  کار  دونفره  صورت  به  می کشد،  رنج  که   معتادی 

پاسخ  را  دوازدهم  قدم  در  مذکور  تلفنی  تماس  مشتاقیم  آیا  می دهیم؟  آنها  به   را 
آیا  شود؟  منجر  نیمه شب  در  رختخواب  از  برخاستن  به  کار  این  اگر   دهیم، حتی 
کار  است،  دیگری  فرهنگ  با  متفاوت  جنسی  گیری  جهت  دارای  که  فردی  با 

می کنیم؟ آیا در اعطای وقت خود به دیگران سخاوتمند هستیم؟ 
شدیم.  روبرو  انجمن  معتادان  سایر  پذیرش  و  عشق  ابزار  با  که  نیست   شکی 
سرانجام  که  بود  این  کرد  جذب  گمنام  معتادان  به  را  ما  از  بسیاری  که   چیزی 
احساس  این  آیا  می کردیم.  تعلق  احساس  آن  به  نسبت  که  کردیم  پیدا  را   مکانی 
معتادان  نمی توانیم  ما  می دهیم؟  ارائه  نیز  خود  جدیدتر  اعضای  به  را   تعلق 
می آوریم،  در  اجرا  به  خود  زندگی  در  را  اصول  وقتی  اما  دهیم.  ارتقا  را   گمنام 
به راه  بهبودی جذب شدیم، اعضای جدید تری را   همان طور که خود به سوی 

NA جذب می کنیم. 

نیز  خود  که  دارم  یاد  به  می کنم.  کار  وارد  تازه  یک  با  امروز:  برای   فقط 
 NA در  خود  که  تعلقی  احساس  همان  با  می کنم  سعی  بودم.  وارد  تازه   زمانی 

یافته ام، دیگران را جذب کنم. 
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فقط برای شما ۱4 فروردین 

»اعتقاد به بیداری روحانی 
در شخصیت های مختلفی که در انجمن هستند، به شکلهای مختلفی 

بروز پیدا می کند.«  
کتاب پایه 

اگرچه همه ما قدمهای یکسانی را طی می کنیم، هر یک از ما بیداری روحانی 
در  روحانی  بیداری  که  شکلی  می کنیم.  تجربه  خود  روش  به  را  آنها  از   حاصل 

زندگی ما به خود می گیرد، بسته به اینکه چه کسی هستیم متفاوت خواهد بود. 
برای برخی از ما بیداری روحانی وعده داده شده در قدم دوازدهم، به احیای 
عالقه ما به مذهب یا عرفان منتج می شود. برخی دیگر از افراد شناختی از زندگی 
اطرافیان خود پیدا می کنند و شاید برای اولین بار همدردی را تجربه کنند. برخی 
دیگر نیز متوجه می شوند که قدمها آنها را نسبت به اصول رفتاری یا اخالقی خود 
این  از  ترکیبی  صورت  به  را  خود  روحانی  بیداری  ما  اکثر  است.  کرده   هشیار 
این  از  یک  هر  است،  شده  بیدار  که  فردی  مانند  و  می کنیم  تجربه   حالتها 

ترکیب ها نیز منحصر به فرد است. 
اگر انواع مختلف بیداری های روحانی بسیار زیاد است، از کجا بفهمیم یکی از 
ارائه  ما  به  را  قدم دوازدهم دو عالمت  ایم؟  تجربه کرده  به درستی  را  انواع  این 
از  نوعی  را هدایت کنند،  ما  به خوبی  ایم که می توانند  یافته  را  اصولی  می دهد: 
مشارکت  به  نسبت  تدریج  به  هستیم.  امور  همه  در  آن  اجرای  به  مایل  که   اصول 

معتادان توجه کافی مبذول می داریم. فرقی  با سایر  کردن رایگان تجربیات خود 
نمی کند جزییات بیداری ما چگونه است، در هر حال، به همه ما راهنمایی و عشق 

مورد نیاز برای زندگی رضایت بخش و روحانی بخشیده شده است. 

من  به  ویژه اش،  شکل  از  نظر  صرف  من،  روحانی  بیداری  امروز:  برای  فقط 
بدین  کنم.  پر  زندگی  و  عشق  با  را  دنیا  در  خود  جایگاه  تا  است  کرده   کمک 

خاطر سپاسگزارم.
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۱5 فروردین محافظت از بهبودي خود 

«به خاطر بسپارید که ما... در نهایت در قبال بهبودی و تصمیم های 
خود مسئول هستیم.« 

کتاب پایه 

مواجه  چالش  با  را  ما  بهبودی  که  می شویم  روبرو  هایی  انتخاب  با  ما  اکثر 
بگیریم  تصمیم  باید  می یابیم،  جسمی شدید  درد  دچار  را  خود  اگر  مثال   می سازد. 
صادق  بسیار  خود  با  درد  شدت  درباره  باید  خیر.  یا  کنیم  استفاده  دارو  از   آیا 
با و  باشیم  داشته  صداقت  خود  بهبودی  و  اعتیاد  درباره  پزشک  با   باشیم، 
این  زیرا  می گیریم،  تصمیم  خود  نهایت  در  اما  باشیم.  صادق  نیز  خود   راهنمای 

ما هستیم که باید با عواقب این تصمیم زندگی کنیم. 
یک  در  شرکت  عدم  یا  شرکت  درباره  گیری  تصمیم  دیگر،  رایج   چالش 
وضعیت  باید  دوباره  می شود.  سرو  الکلی  مشروبات  آن  در  که  است   مهمانی 
در  می کند  حمایت  ما  بهبودی  از  که  کسی  اگر  بگیریم.  نظر  در  را  خود   روحانی 
این  با  رویارویی  در  اگر  اما  است.  بهتر  خیلی  باشد،  داشته  حضور  مهمانی   این 
کنیم.  نظر  صرف  مزبور  دعوت  از  باید  احتماال  می کنیم،  ناتوانی  احساس   چالش 

امروز می دانیم حفظ بهبودی ما از حفظ آبرو مهم تر است .
همه این تصمیم گیری ها مشکل هستند و نه تنها مستلزم توجه دقیق. ما، بلکه 
همه  از  استفاده  با  هستند.  برتر  نیرویی  به  کامل  تسلیم  و  راهنما  راهنمایی   مستلزم 
عهده  به  تصمیم  این  نهایت  در  اما  بگیریم.  را  تصمیم  بهترین  می توانیم  منابع  این 

ماست. امروز در قبال بهبودی خود مسئول هستیم. 

چالش  با  را  ام  بهبودی  که  می شوم  تصمیمی روبرو  با  وقتی  امروز:  برای  فقط 
مشورت  دارم،  اختیار  در  منابعی که  تمام  با  تصمیم گیری  از  قبل  مواجه می سازد، 

می کنم.
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احساس همدلی ۱۶ فروردین 

»سرانجام فردی از افکار و کارهای نامعقولی که انجام داده بودم، با خبرشد«
کتاب پایه 

معتادان، اغلب احساس بسیار منحصر به فردی دارند. ما مطمئن هستیم که هیچ 
به  برای  ما  انجام کارهایی که  به  مجبور  و  است  نکرده  مواد مصرف  ما  مانند   کس 
دست آوردن آن انجام داده ایم، نبوده است. این احساس که هیچ کس واقعا ما را 

درک نمی کند، می تواند ما را برای سالهای بسیار از بهبودی دور نگاه دارد. 
"بدترین"  احساس  رفته  رفته  می شویم،  گمنام  معتادان  اتاقهای  وارد  وقتی  اما 
بودن یا "بی عقل ترین" بودن را از دست می دهیم. وقتی اعضاء تجربیات خود را 
مشارکت می کنند، به صحبت های آنها گوش می دهیم. متوجه می شویم دیگران نیز 
همان مسیر منحرفی که ما طی کرده ایم را طی کرده اند و باز هم قادر به دستیابی 

به بهبودی بوده اند. به تدریج باور می کنیم بهبودی در دسترس ما نیز قرار دارد. 
هنوز  ما  فکر  اوقات  گاهی  می کنیم،  پیشرفت  خود  بهبودی  در  که  حالی  در 
نامعقول است. اما وقتی دوران سخت خود را با دیگران مشارکت می کنیم، متوجه 
با  رویارویی  چگونگی  درباره  و  می کنند  همدلی  احساس  ما  با  دیگران  می شویم 
مشکالت خود صحبت می کنند. مهم نیست فکر ما چقدر مغشوش به نظر رسد، در هر 
حال، وقتی دیگران از طریق صحبت کردن درباره راه حل هایی که پیدا کرده اند 
می توانیم  می کنیم  باور  رفته  رفته  می شویم.  امیدوار  می کنند،  برقرار  ارتباط  ما   با 

برای ادامه بهبودی خود، از مرحله ای که سپری می کنیم، سربلند بیرون بیاییم. 
هدیه معتادان گمنام این است که یاد می گیریم تنها نیستیم. می توانیم از طریق 
مشارکت تجربه، توانایی و حتی فکر نامعقول خود با سایر اعضاء پاک شویم و پاک 
بمانیم. با انجام این کار، آماده استقبال از راه حل هایی می شویم که دیگران برای 

مشکالتی که ما با آنها روبرو می شویم، پیدا کرده اند. 

 فقط برای امروز: سپاسگزارم از اینکه می توانم با دیگران احساس همدلی کنم.
امروز، وقتی آنها تجربیات خود را به مشارکت می گذارند، به صحبت هایشان گوش 

می دهم و تجربیات خود را با آنها در میان می گذارم. 
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۱7 فروردین رشد صداقت 

»از نظر عملی، تغییرات به این دلیل به وقوع می پیوندد که 
آنچه برای مرحله ای از بهبودی مناسب است ممکن است 

برای مرحله ای دیگر مناسب نباشد.«
کتاب پایه 

قانونی شغل  ما  از  بسیاری  می آییم،  گمنام  معتادان  به  بار  اولین  برای   وقتی 
تصمیم  ناگهان  می رسیم،   NA به  لحظه ای که  همان  در  ما  همه   نداریم. 
اما  شویم.  تبدیل  مفیدی  و  صادق  نمونه،  شهروند  به  می خواهیم  که   نمی گیریم 
زمانی  که  کارهایی  انجام  در  می شویم  متوجه  بهبودی  دوران  در  زودی   به 
راحتی  خیلی  احساس  می دادیم،  انجام  مصرف  دوران  در  مجدد  اندیشه  بدون 

نداریم. 
در  احتمااًل  که  موضوعاتی  درباره  رفته  رفته  بهبودی  دوران  در  پیشرفت   با 
را  پولی  بقیه  کم  کم  می کنیم.  پیدا  صداقت  نمی داد،  آزار  را  ما  مصرف   دوران 
با  وقتی  یا  برمی گردانیم،  او  به  بود  داده  پس  ما  به  اشتباه  به  دار  صندوق   که 
اگر  می یابیم  در  می پذیریم.  را  تقصیر خود  می کنیم،  تصادف  پارک شده   اتومبیل 
کردن  مهار  باشیم،  داشته  صداقت  کوچک  مسائل  این  درباره  بتوانیم  تدریج  به 

آزمایش های بزرگتر صداقت، خیلی آسان تر خواهد شد. 
اینجا  به  صداقت  به  دستیابی  برای  محدودی  بسیار  ظرفیت  با  ما  از  بسیاری 
تغییر  متوجه  می دهیم،  انجام  را  گانه  دوازده  قدمهای  وقتی  اما   می آییم. 
استفاده  سوء  دیگران  دسترنج  از  دیگر  می شویم.  خود  زندگی   تدریجی 

نمی کنیم. می توانیم نسبت به صداقت نویافته خود احساس خوبی داشته باشیم. 

تا  می کنم  بررسی  خود  زندگی  در  را  صداقت  میزان  امروز:  برای   فقط 
بفهمم آیا با آن راحت هستم یا خیر. 
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ارزش گذشته ۱۸ فروردین 

«در این تجربه دست اول در همه مراحل بیماری و بهبودی از ارزش درمانی 
بینظیری برخوردار است. ما اینجا هستیم تا آن را به رایگان با هر معتادی که 

خواهان بهبودی است، در میان بگذاریم.« 
کتاب پایه 

پایان  به  را  دبیرستان  برنامه شدیم. هرگز  وارد  پشیمانی های جدی  با  ما  اکثر 
نرسانده بودیم یا ورود به دانشگاه را از دست داده بودیم. دوستی و ازدواج خود را 
 ویران کرده بودیم. شغل خود را از دست داده بودیم و می دانستیم قادر به تغییر 
پشیمان خواهیم  باشیم همیشه  تصور کرده  است  ممکن  نیستیم.  مسائل  از   هیچ یک 

بود و فقط باید راهی را برای تحمل پشیمانی های خود پیدا کنیم. 
با  را  خود  گذشته  می شود  خواسته  ما  از  بار  اولین  برای  وقتی  عکس،   بر 
تازه واردی که برای دستیابی به بهبودی تالش می کند، مشارکت کنیم، در می یابیم 
گذشته ما به منزله معدن طالیی دست نخورده است. وقتی به صحبت های افرادی 
با ما در میان می گذارند گوش می کنیم، می توانیم آرامش  که قدم پنجم خود را 
ما  نیست تجربه خود.  این کار  به  قادر  فرد دیگری  او دهیم که هیچ  به  را   خاصی 
را  پشیمانی  و  احساس شرمندگی  نیز همین  ما  ایم.  داده  انجام  را  نیز همین کارها 
ارتباط  ما می توانیم  ایم.  را کشیده  یکسانی  رنج  معتاد،  مانند یک  نیز  ما  ایم.  داشته 

برقرار کنیم، پس آنها نیز می توانند.
زیرا  گذاشت،  قیمت  آن  روی  نمی توان  واقع  در  است،  ارزشمند  ما  گذشته 
وقتی  می کشد.  رنج  هنوز  که  کنیم  معتادی  به  را صرف کمک  آن  همه  می توانیم 
گذشته خود را در میان می گذاریم، ممکن است نیروی برتر بر ما تأثیر گذارد. این 
احتمال، علت بودن ما در اینجاست و تحقق آن مهم ترین هدفی است که باید به 

انجام برسانیم. 

آن  طریق  از  زیرا  نیستم،  پشیمان  خود  گذشته  از  دیگر  امروز:  برای   فقط 
می توانم با سایر معتادان درد و دل کنم و شاید درد معتاد دیگری را تسکین دهم یا 

حتی از مرگ او جلوگیری کنم. 
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۱۹ فروردین خوشبختی 

»با خوشبختی، شادمانی و آزادی آشنایی پیدا کرده ایم.«  
کتاب پایه 

خوشبخت  آیا  پرسید  و  کرد  متوقف  خیابان  در  را  شما  کسی  امروز   اگر 
برای  جایی  ببینم...  بذار  عجب،  »خب،  بگویید:  شاید  می گویید؟  چه   هستید، 
است...  سالم  هم  اتومبیلم  و  دارم  شغل  دارم،  غذا  یخچال  در  دارم،   زندگی 
که  هستند  خارجی  مثالهایی  اینها  هستم«.  خوشبخت  گمانم  به  بله،   خوب، 
فراموش  اغلب  اما  می کنیم.  مرتبط  خوشبختی  با  سنتی  طور  به  ما  از   بسیاری 
خوشبخت  را  ما  نمی تواند  کس  هیچ  است؛  انتخاب  یک  خوشبختی  که   می کنیم 

کند. 
پیدا  گمنام  معتادان  با  ارتباط  برقراری  در  که  است  چیزی   خوشبختی 
در  که  معتادی  به  خدمت  پایه  بر  زندگی  از  شده  حاصل  خوشبختی   می کنیم. 
تمایالت  رأس  در  را  دیگران  به  خدمت  وقتی  است.  معرکه  واقعا  است.   عذاب 
خود قرار می دهیم، در می یابیم که تمرکز بر خود را کنار گذاشته ایم. در نتیجه، 
زندگی رضایت بخش تر و هماهنگ تری را خواهیم داشت. از طریق خدمت به 

دیگران نیازهای شخصی خود را نه تنها تأمین شده، بلکه فراتر از آن می یابیم. 
رضایت  احساس  عنوان  به  را  خوشبختی  می توانیم  چیست؟  واقعا   خوشبختی. 
دست  ما  به  وقتی  ظاهراً  احساسات  این  دوی  هر  بگیریم.  نظر  در  خشنودی   و 
امروز  برای  فقط  وقتی  می کنیم.  تالش  آنها  به  رسیدن  برای  کمتر  که   می دهد 
احساس  به  می رسانیم،  پیام  می کشد  رنج  هنوز  که  معتادی  به  و  می کنیم  زندگی 

رضایت، خوشبختی و زندگی عمیق پرمعنا دست می یابیم. 

طریق از  را  خود  خوشبختی  باشم.  خوشبخت  می خواهم  امروز:  برای   فقط 
خدمت به دیگران به دست می آورم. 
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عمل نکردن بر اساس احساسات ۲۰ فروردین 

»می آموزیم که احساسات را تجربه کنیم و متوجه می شویم آنها به ما 
آسیبی نمیرسانند، مگر اینکه بر اساس آنها عمل کنیم.« 

جزوه خطاب به تازه واردان 

بسیاری از ما با چیزی کمتر از تمایل سرشار به قطع مصرف به معتادان گمنام 
آمدیم. مطمئنا مواد مخدر مشکالتی را برای ما ایجاد کرد و ما می خواستیم از این 
در  گرچه  برداریم.  دست  شدن  نشئه  از  نمی خواستیم  اما  یابیم،  رهایی   مشکالت 
نهایت فهمیدیم که نمی توانیم یکی از آنها را بدون وجود دیگری داشته باشیم. اگر 
چه واقعا می خواستیم نشئه شویم، اما مصرف نکردیم؛ دیگر مایل به پرداخت تاوان 
 این کار نبودیم. هر چه بیشتر پاک ماندیم و برنامه را انجام دادیم، آزادی بیشتری 
را تجربه کردیم. دیر یا زود، اجبار برای مصرف از ما رخت بر کند و پاک ماندیم، 

چون می خواستیم پاک زندگی کنیم. 
همین اصول درباره سایر تمایالت ناگهانی آزاردهنده نیز به کار می رود. شاید 
فقط به این خاطر که دلمان می خواهد، تمایل به انجام عملی مخرب داشته باشیم. 
 این کار را قبال انجام داده ایم و گاهی فکر می کنیم از زیر آن ِقِصر در رفته ایم، اما 
اساس  بر  کردن  عمل  تاوان  پرداخت  به  اگر  است.  نبوده  چنین  این   گاهی 

احساسات تمایل نداریم، مجبور نیستیم بر اساس آنها عمل کنیم. 
این کار ممکن است سخت باشد، شاید حتی به سختی پاک ماندن در اوایل 
نیز همین احساس را داشته اند و به آزادی حاصل از  دوران بهبودی. اما دیگران 
کردن  مشارکت  با  اند.  یافته  دست  منفی  ناگهانی  تمایالت  اساس  بر  نکردن   عمل 
تجربه خود و درخواست کمک از سایر معتادان در حال بهبودی و نیرویی برتر از 
اجبار  هر  از  دوری  برای  نیاز  مورد  قدرت  و  پشتیبانی  راهنمایی،  می توانیم  خود 

مخرب را به دست آوریم. 

کمک  با  کنم.  درک  را  خود  احساسات  که  است  خوب  امروز:  برای   فقط 
منفی  احساسات  اساس  بر  هستم  آزاد  خود،  برتر  نیروی  و   NA دوستان   راهنما، 

خود عمل نکنم. 
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۲۱ فروردین بسیار پرمشغله 

»از آنچه می آموزیم باید استفاده کنیم، وگرنه صرف نظر از مدت 
زمان پاکی خود آن را از دست میدهیم.« 

کتاب پایه 

داریم  تمایل  ما  از  برخی  خود،  پاکی  دوران  از  مدتی  گذراندن  از   پس 
می گوییم:  کمتر  یا  هفته  در  یکبار  کنیم.  فراموش  را  خود  اولویت  ترین   مهم 
مهم  مطمئنا  که  ایم  شده  دیگری  مسائل  درگیر  بروم...«  جلسه  به  مجبورم   امشب 

هستند، ولی نه بیشتر از ادامه شرکت ما در معتادان گمنام. 
خانواده  به  مجددا  می کنیم.  پیدا  شغل  می افتد.  اتفاق  تدریج  به  امر   این 
و  است  مریض  ما  سگ  می کنیم،  بزرگ  را  فرزندان  می شویم.  ملحق   خود 
احتیاج به مداوا دارد یا امشب قرار است به مدرسه برویم. خانه به نظافت نیاز دارد. 
خسته  کنیم.  کار  وقت  دیر  تا  باید  شود.  کوتاه  باید  خانه  اطراف   چمن 
متوجه  ناگهان  می شود.  اجرا  تئاتر  صحنه  روی  بر  خوبی  نمایش  امشب  هستیم. 
واردی  تازه  با  ایم،  نکرده  شرکت  جلسه  در  ایم،  نگرفته  تماس  راهنما  با  می شویم 

صحبت نکرده ایم یا حتی مدتی است با خداوند راز و نیاز نکرده ایم. 
بهبودی  به  نسبت  را  خود  میثاق  یا  خب،  کنیم؟  باید  کار  چه  موقع  این   در 
اینکه  تا  می دهیم  ادامه  بهبودی  دوران  در  بودن  پرمشغله  به  یا  و  می کنیم  تجدید 
است! انتخاب  یک  کامال  شود.  اداره  قابل  غیر  ما  زندگی  و  دهد  روی   اتفاقی 
اساس  حفظ  جهت  در  را  خود  انرژی  بیشتر  که  است  این  ما  شانس   بهترین 
چیز  هر  اساس  این  کنیم.  است، صرف  استوار  آن  بر  ما  زندگی  که   بهبودی خود 
پیدا  زیادی  مشغولیت  دیگر  چیز  هر  به  نسبت  اگر  و  می سازد  ممکن  را   دیگر 

کنیم، مطمئنا از هم خواهد پاشید. 

باشم. پرمشغله  بسیار  خود  بهبودی  دوران  در  نمی توانم  امروز:  برای   فقط 
امروز کاری را انجام می دهم که موجب حفظ بهبودی ام شود. 
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ذهن بسته ۲۲ فروردین 

«عقیده جدید را نمی توان به ذهن بسته پیوند زد... روشن بینی، ما 
را به سوی همان بینشی رهنمون می سازد که در طول زندگی از آن 

گریزان بوده ایم.« 
کتاب پایه 

در پست ترین برهه زندگی خود به NA آمدیم. تقریبا هیچ عقیده ای نداشتیم. 
وقتی به اینجا آمدیم، آنچه بیش از همه بدان نیاز داشتیم، عقاید و شیوه های جدید 
زندگی بود که افرادی که این عقاید را در تجربه خود مؤثر یافته بودند، با ما در 
پذیرفتن همان عقایدی که  از  را  ما  بسته،  اذهان  این وجود،  با  میان می گذاشتند. 

برای زندگی بدانها نیاز داشتیم باز می داشت. 
انکار، ما را از بیان نیاز واقعأ شدید خود به عقاید و راههای جدید باز می دارد، 
اداره شده  قابل  واقعا چقدر غیر  ما  اینکه زندگی  به عجز خود و پذیرفتن  اقرار  با 
است، به خود امکان درک نیاز بسیار زیاد خود را به آنچه NA به ما ارائه می کند، 

می دهیم. 
وابستگی به خود و اراده شخصی حتی می تواند ما را از پذیرفتن امکان وجود 
اراده شخصی  که  را  باری  تأسف  وقتی وضعیت  اما  دارد.  باز  از خود  برتر   نیرویی 
امکانات  به  نسبت  را  و ذهن خود  است می پذیریم، چشم  داشته  به همراه  ما  برای 
 جدید باز می کنیم. وقتی دیگران درباره نیرویی که سالمت عقل را در زندگی ما 
است  ممکن  نیرو  این  می کنیم  باور  رفته  رفته  می کنند،  صحبت  آورده،  وجود  به 

همین کار را نیز برای ما انجام دهد. 
اینکه  مگر  شد،  خواهد  خشک  داده،  دست  از  را  شاخه هایش  که   درختی 
از  را  ما  اعتیاد،  ترتیب،  همین  به  شود.  زده  پیوند  آن  تنه  به  جدیدی  های   شاخه 
باید  ماندن  زنده  حتی  یا  رشد  برای  کرد.  محروم  زندگی  در  جهت   داشتن 

روشن بین باشیم و اجازه دهیم عقاید جدید به زندگی ما پیوند زده شود.

فقط برای امروز: از نیروی برتر خود می خواهم ذهن مرا نسبت به عقاید جدید 
بهبودی روشن کند. 
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۲۳ فروردین تصویر کلی 

»همه بیداری های روحانی جنبه های مشترکی دارند، این جنبه ها عبارتست از 
پایان تنهایی و احساس هدفمندی در زندگی« 

کتاب پایه 

به  بیداری روحانی  نوع  روبرو می شویم، چند  از خود  بزرگتر  با چیزی  وقتی 
هستند.  کار  در  ما  درک  از  فراتر  نیروهایی  می کنیم  گمان  می پیوندد.   وقوع 
فروتنی  هنگام  این  در  و  می بینیم  را  کلی  تصویر  از  زودگذری  و  مختصر   نمای 

پیدا می کنیم. 
موجب  را  روحانی  تجربه  نوع  همین  گانه  دوازده  قدمهای  گذر  از  ما  سفر 
تن  غرور  گذاشتن  کنار  مداوم  فرآیند  به  پایدارتر.  و  تر  عمیق  منتها   می شود، 
می کنیم.  پیدا  بیشتری  آگاهی  تر  وسیع  انداز  چشم  از  حال  عین  در  و  می دهیم 
غلوآمیزی  احساس  دیگر  که  می یابد  گسترش  حدی  تا  دنیا  به  نسبت  ما   دیدگاه 

نسبت به اهمیت خود نداریم. 
را  بشری  نژاد  بقیه  از  جدایی  احساس  دیگر  خود  جدید  آگاهی  طریق   از 
با  اوقات  گاهی  افراد  چرا  یا  است  گونه  این  دنیا  چرا  نکنیم  درک  شاید  نداریم. 
دوران  در  و  می کنیم  درک  را  رنج  قطعا  اما  می کنند.  رفتار  یکدیگر  با   خشونت 
وقتی  می گیریم.  کار  به  آن  دادن  کاهش  برای  را  خود  تالش  حداکثر  بهبودی 
از  ضرورری  بخشی  به  تبدیل  می شود،  آمیخته  دیگران  با  ما  فردی   همکاری 

طرحی بزرگ می شویم. سرانجام متصل می شویم. 

خود  جایگاه  هستم.  وقایع  کلی  طرح  در  فردی  فقط  من  امروز:  برای   فقط 
را در این تصویر کلی با فروتنی می پذیرم. 
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تائید طلبی ۲4 فروردین 

»... رفتار تائیدطلبانه، ما را بیشتر در اعتیاد غرق کرد.« 
کتاب پایه 

اما  داریم؛  خوبی  احساس  دارند،  رضایت  ما  حرف  یا  عمل  از  دیگران   وقتی 
نحوه  و  ما  درباره  آنها  عقاید  داریم.  بدی  احساس  ندارند،  رضایت   وقتی 
با  آنها  باشد.  داشته  مثبتی  ارزش  ما می تواند  احساسات  بر  عقاید  این  تأثیر گذاری 
ادامه  برای  را  ما  مستقیم،  مسیری  هدایت  به  نسبت  ما  در  خوب  احساس   ایجاد 
وقتی  آن  و  است.  دیگری  مسئله  کامال   " تائیدطلبی   " اما  می کنند.  تشویق   آن 
انجام  دیگری  فرد  رضایت  جلب  برای  صرفًا  غلط  یا  درست  را  کاری  که  است 

می دهیم. 
برای  دیگر  فردی  تائید  به  کنیم  فکر  می شود  باعث  پایین  نفس  به   احترام 
می کنیم  فکر  که  کاری  هر  داریم.  احتیاج  خود  به  نسبت  خوب  احساس   داشتن 
احساس  مدتی  برای  می دهیم.  انجام  هستیم،  خوب  ما  بگویند  آنها  می شود  باعث 
تائید  جلب  برای  تالش  در  می بینیم.  لطمه  تدریج  به  سپس  داریم.   خوبی 
تائید  می شویم  متوجه  برده ایم.  بین  از  را  خود  ارزشهای  و  خود   دیگران، 

دیگران خط درونی ما را پر نمی کند. 
درست حاصل  دالیل  به  درست  اعمال  انجام  از  ما  نیاز  مورد  درونی  رضایت 
و  می کنیم  دوری  دیگران  تائید  جلب  برای  صرفا  خود  اعمال  از  وقتی   می شود. 
دائمی جلب  عادت  می کنیم،  عمل  خود  برتر  نیروی  اراده  اساس  بر  تدریج   به 
طور  به  شاید  می دهیم،  انجام  را  کار  این  وقتی  می گذاریم.  کنار  را  افراد  تائید 
ارزیابی  را  ما  زندگی  واقعا  که  افرادی  اینکه  از  شویم  متحیر   خوشایندی 
از  نیز  ما  تر،  مهم  همه  از  دارند.  رضایت  ما  رفتار  اعظمی از  بخش  از   می کنند، 

خود رضایت داریم. 

روحانی  اصول  اساس  بر  زندگی  در  مرا  برتر،  نیروی  امروز:  برای   فقط 
یاری کن. تنها در این صورت است که از خود رضایت دارم. 
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۲5 فروردین بینش جدید 

»آیا واقعا میخواهیم از رنجش ها، خشم و ترس خود رهایی یابیم؟ «
کتاب پایه 

مدت"  طوالنی  "وضعیت  را  آنها  باید  شاید  می نامیم؟  "کمبود"  را  آنها   چرا 
ما  زندگی  از  وضعیت  این  که  می کشد  طول  زیادی  مدت  اغلب  زیرا   نامید، 
ویژگی هایی  همان  ما  کمبودهای  می کنیم  احساس  ما  از  برخی  کند.  بر   رخت 
باشد،  چنین  این  اگر  دادند.  نجات  را  ما  زندگی  مصرف  دوران  در  که   هستند 
وابسته  آنها  قدیمی به  عزیز  دوستان  مانند  اوقات  گاهی  نیست  تعجب   جای 

باشیم. 
کنیم  تصور  بخواهیم  است  ممکن  داریم،  مشکل  ترس  یا  خشم  رنجش،  با   اگر 
اگر  بود.  خواهد  چگونه  زندگی  باشد،  نداشته  وجود  ساز  مشکل  نواقص  این   اگر 
اوقات  گاهی  می دهیم،  نشان  واکنش  خاصی  روش  به  چرا  بپرسیم  خود   از 
خود  از  کنیم.  کن  ریشه  دارد،  قرار  ما  رفتار  محور  در  که  را  ترسی   می توانیم 
خود  شخصیت  های  جنبه  این  از  فراتر  برداشتن  گام  از  »چرا   می پرسیم: 
واهمه  بود،  خواهم  کسی  چه  صفات  این  داشتن  بدون  اینکه  از  »آیا   می ترسم؟« 

دارم؟
کنیم.  حرکت  آن  از  فراتر  می توانیم  برداشتیم،  پرده  خود  ترس  از   وقتی 
خود  آشکارتر  کمبودهای  از  برخی  داشتن  بدون  را  خود  زندگی  می کنیم   سعی 
و  می کند  آگاه  دارد،  وجود  ما  ترس  پس  در  آنچه  از  را  ما  امر  این  کنیم.   تصور 
بینش  برتر  نیروی  می کند.  فراهم  را  آن  بر  آمدن  فائق  برای  الزم   انگیزه 
این  ماست.  نواقص  از  عاری  که  می دهد  ارائه  ما  به  زندگی  به  نسبت   جدیدی 
از  نباید  است.  خودمان  برای  ما  رؤیاهای  ترین  روشن  و  بهترین  چکیده   بینش 

این بینش واهمه داشته باشیم. 

می کنم.  تجسم  خود  شخصیتی  نواقص  بدون  را  زندگی  امروز:  برای  فقط 
از خداوند برای تمایل الزم برای رفع کمبودهای خود یاری می طلبم. 
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به شرکت در جلسات ادامه دهید ۲۶ فروردین 

»آمده ایم از پاک ماندن لذت ببریم و خواهان میزان بیشتری از 
چیزهای خوبی هستیم که انجمن NA برای ما در بر دارد.« 

کتاب پایه 

نگاه   NA در  بهبودی  حال  در  معتادان  به  که  دارید  خاطر  به  را   زمانی 
این  در  پس  نمی کنند،  مصرف  مواد  آنها  »اگر  که  می کردید  تعجب  و   می کردید 
پایان  به  تفریح  مصرف،  قطع  با  بودید  معتقد  آیا  دارند؟  تفریحی  چه   دنیا 
"زندگی  بودیم  مطمئن  می کردیم؛  تصور  چنین  این  ما  از  بسیاری   می رسد؟ 
تصور  این  به  می توانیم  ما  از  بسیاری  امروز،  می گذاریم.  سر  پشت  را   "  خوب 
چقدر  می تواند  بهبودی  دوران  در  ما  زندگی  می دانیم  زیرا  بخندیم،   اشتباه 

کامل باشد. 
از  می بریم،  لذت  آن  از  بسیار  بهبودی  دوران  در  که  چیزهایی  از   خیلی 

دوستی  روابط  تدریج  به  می شود.  حاصل   NA انجمن  در  فعال  شرکت   طریق 
می کنند  درک  را  ما  خودمان  برای  فقط  که  می کنیم  پیدا  را  دوستانی  و   واقعی 
برای  می توانیم  آن  در  که  می کنیم  پیدا  را  جایی  هستند.  قائل  اهمیت  ما  برای  و 
همایش های  و  خدماتی  های  فعالیت  بهبودی،  جلسات  باشیم.  مفید   دیگران 
می تواند  انجمن  ماست.  عالیق  از  گیری  بهره  و  وقت  کردن  پر  برای   انجمن 
معلم،  به  کند.  منعکس  ما  به  هستیم  آنچه  از  تری  دقیق  تصویر  آینه،   مانند 
در  شرکت  وقتی  تا  می یابیم.  دست  حمایت  و  توجه  عشق،  دوست،  یاری رسان، 
ما  به  عرضه  برای  بیشتری  چیزهای  از  همواره  انجمن  می دهیم،  ادامه  را  جلسات 

برخوردار است. 

فقط برای امروز: می دانم "زندگی خوب" کجاست. شرکت در جلسات را ادامه 
می دهم. 
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۲7 فروردین "عمل کردن طوری که انگار "

«امروز، به دنبال راه حل می گردیم، نه مشکل. آنچه آموخته ایم را به 
طور تجربی آزمایش می کنیم.« 

کتاب پایه 

با  ما  از  بسیاری  انگار"،  که  کنیم  عمل  "طوری  باید  شنیدیم  که  باری   اولین 
درباره  است  قرار  همواره  می کردم  فکر  نیست!  صادقانه  این  »اما  گفتیم:  پرخاش 

احساسات خود در معتادان گمنام صادق باشم.« 
کنیم.  تعمق  شدیم،  برنامه  وارد  که  باری  اولین  درباره  می توانیم   احتماال 
مطمئن  شاید  یا  می کردیم.  دعا  حال  هر  در  اما  نداشتیم،  ایمان  خداوند  به  شاید 
از  نظر  صرف  را  جلسات  در  شرکت  اما  شود،  واقع  مؤثر  ما  برای  برنامه   نبودیم 
نیز  بهبودی  در  ما  پیشرفت  درباره  مسئله  همین  می دادیم.  ادامه  خود   تصور 
کنیم  عمل  اطمینان  با  اگر  اما  باشیم،  داشته  هراس  جمعیت  از  شاید  است.   صادق 
بلکه  داریم،  بهتری  احساس  خود  درباره  تنها  نه  دهیم،  انجام  را  خود  تالش   و 

متوجه می شویم دیگر از همایش های بزرگ هراس نداریم. 
باشیم  باید  که  افرادی  به  را  ما  دهیم،  انجام  روحیه  این  با  که  را  عملی   هر 
ما  نفس  به  احترام  موجب  می کنیم،  ایجاد  که  مثبتی  تغییر  هر  می کند.  تر  نزدیک 
طور  به  می شویم  متوجه  تدریج  به  کردن،  عمل  متفاوت  طریق  از   می شود. 
تفکر  به  را  خود  انگار"  که  طوری  کردن  "عمل  طریق  از  می کنیم.  فکر   متفاوتی 

درست عادت می دهیم. 

انگار  که  کنم  عمل  طوری  تا  می شمارم  غنیمت  را  فرصت  امروز:  برای  فقط 
می توانم وضعیتی را بپذیرم که سابقًا از آن فرار می کردم. 
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اولویت: جلسات ۲۸ فروردین 

در ابتدا احساس میکردم شرکت در بیش از یک یا دو جلسه در هفته غیر 
ممکن است. این کار در برنامه پرمشغله من نمی گنجید. بعدها پی بردم 
اولویت های من ]۱۸۰[ درجه برعکس شده است. پس همه چیزهای دیگر 

باید خود را با برنامه جلسات من 
مطابقت می دادند.« 

کتاب پایه 

برخی از ما وقتی برای اولین بار به معتادان گمنام آمدیم، به ندرت در جلسات 
به  آنچه  بمانیم.  ک  پا  توانیم  نمی  چرا  می کردیم  تعجب  بعد  و  می یافتیم  حضور 
زودی آموختیم این بود که اگر می خواهیم پاکت بمانیم باید شرکت در جلسات را 

اولویت خود قرار دهیم. 
بنابر این دوباره شروع کردیم. با پیروی از پیشنهاد راهنمای خود، متعهد شدیم 
عنوان  به  را  خود  اول  روز  سی  در  یابیم.  حضور  روز  نود  طی  جلسه  نود  در   که 
تازه وارد معرفی کردیم تا دیگران بتوانند با ما آشنا شوند. با راهنمایی راهنمای خود 
به  بگیریم.  یاد  را  دادن  گوش  تا  برداشتیم  دست  طوالنی  کردن  صحبت   از 
پاک  به  شروع  و  کردیم  آغاز  را  جلسات  در  شرکت  برای  انتظاری  چشم   زودی 

ماندن کردیم. 
امروز، به دالیل مختلفی در جلسات شرکت می کنیم. گاهی برای به مشارکت 
گذاشتن تجربه، توانایی و امید با اعضای جدیدتر به جلسات می رویم. گاهی برای 
آغوش  در  به  که  خاطر  این  به  فقط  گاهي  مي رویم.  آنجا  به  خود  دوستان  دیدم 
نیاز داریم، به آنجا می رویم. گهگاهی جلسه ای را ترک می کنیم و  گرفتن کسی 
گوش  شده،  گفته  که  چیزی  از  کلمه  یک  به  واقعا  که  می شویم   متوجه 
نداده ایم اما هنوز هم احساس بهتری داریم. جو شادمانی و عشقی که جلسات ما را 
ما  برنامه  نیست  نگاه داشته است. مهم  برای یک روز دیگر، پاک  ما را  پر می کند، 
چقدر پرمشغله است، در هر حال حضور در جلسات را اولویت خود قرار می دهیم. 

فقط برای امروز: از ته دل می دانم شرکت در جلسات به طرق مختلفی به من 
سود می رساند. امروز، خواهان چیزهایی هستم که برای من مفید است، در جلسه ای 

حضور می یابم. 
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۲۹ فروردین » من درک می کنم « 

با فروتنی از او خواستیم تا کمبودهای ما را برطرف سازد.« 
قدم هفتم 

وقتی برای برطرف شدن نواقص شخصیتی خود کاماًل آماده هستیم، بسیاری از 
واقعًا  مشکل  که  است  هنگام  این  در  آمیز،  طعنه  طور  به  ایم!  آماده  کاماًل  واقعا   ما 
شروع مي شود. هرچه بیشتر براي رها شدن از نقصي خاص تالش مي کنیم، ظاهراً 
 این کمبود قوت بیشتری پیدا می کند. واقعا فروتنانه است که متوجه شویم نه تنها 

در برابر اعتیاد خود بلکه حتی در برابر نواقص شخصیتی خود نیز عاجز هستیم. 
ما  که خود  دهد  نمی  پیشنهاد  هفتم  قدم  می شود.  درست  چیز  همه  سرانجام 
را  آنها  مي خواهیم  خود  برتر  نیروي  از  بلکه  کنیم،  برطرف  را  خود   کمبودهاي 
ناتوانی  به  اقرار  با  می کند.  تغییر  به  ما شروع  دعاهای  توجه  کانون  سازد.   برطرف 
خود در رفع نواقص، از نیروی برتر درخواست کردیم آنچه نمی توانیم برای خود 

انجام دهیم برای ما انجام دهد و منتظر ماندیم. 
شاید  بماند.  باقی  هفتم  قدم  در  است  ممکن  ما  برنامه  بسیاری،  روزهای  برای 
قطع  به طور  اوقات  اغلب  اما  نکنیم  پیدا  نواقص خود  از  کاملی  و  ناگهانی   رهایی 
تغییر ظریفی را در احساس خود نسبت به خود و دیگران تجربه می کنیم. از طریق 
دیدگاهی که قدم هفتم در اختیار ما قرار می دهد، به تدریج به اطرافیان خود با 
با  ما  مثل  درست  آنها  از  بسیاری  می دانیم  می کنیم.  نگاه  کمتری  گیری  خرده 
می دانیم  یابند.  رهایی  آنها  از  دارند  دوست  که  هستند  کشمکش  در  کمبودهایی 
درست مثل ما آنها نیز در برابر نواقص خود عاجز هستند. از اینکه آنها نیز مانند ما 

فروتنانه برای رفع شدن نواقص خود دعا می کنند، متحیر می شویم. 
همان طور که ارزیابی خود را فرا گرفته ایم، با حس همدردی نشأت گرفته از 
فروتنی شروع به ارزیابی دیگران می کنیم. وقتی به دیگران نگاه می کنیم و خود را 

زیر نظر داریم، سرانجام می توانیم بگوییم: »من درک می کنم.« 

کن. کمک  هفتم  قدم  بینش  به  دستیابی  در  من  به  خدایا  امروز:  برای   فقط 
کمک کن که درک کنم.
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تالش سخت ۳۰ فروردین 

بسیاری از اوقات معتادان پاداش فعالیت را بدون انجام کار سخت 
جستجو کرده اند.« 

کتاب پایه 

و  می خواستیم  چیز  همه  ما  از  برخی  آمدیم،   NA به  بار  اولین  برای   وقتی 
راهنما، با  صمیمیت  دوست،  خوشایند،  روابط  اتومبیل،  آرامش،  فورا؛  هم   آن 
از ماهها و سالها کار کرد قدمها و زندگی  افراد پس  یعنی همه چیزهایی که سایر 

کردن طبق شرایط زندگی آن طور که هست، به دست آورده بودند. 
طریق  از  تنها  آرامش  که  گرفتیم  فرا  را  دشواری  درس  تجربه  طریق   از 
محل  در  روزانه  حضور  طریق  از  جدید  اتومبیل  می شود.  حاصل  قدمها   کارکرد 
به  شغل  قبیل  از  خود  امور  همه  در  اصول  این  اجرای  برای  تالش  و   کار 
برقراری  برای  دوباره  تمایل  و  زیاد  تالش  نتیجه  در  سالم  روابط  می آید.   دست 
مواقع  در  ارتباط  برقراری  نتیجه  در  راهنما  با  دوستی  می شود.  حاصل   ارتباط 

تفریح و نیز در مواقع سختی و گرفتاری به دست می آید. 
رسیدن  برای  اما  ایم.  کرده  پیدا  زندگی  برای  بهتری  راه  گمنام  معتادان   در 

به مقصد خود باید سخت تالش کنیم. 

خود  خواسته های  از  می خواهم.  بهتری  زندگی  امروز:  برای   فقط 
درباره  می کنم،  پیدا  را  ها  این خواسته  به  رسیدن  راه  و  می کنم  تهیه   ترازنامه ای 

آن با راهنمای خود صحبت می کنم و تالش الزم را انجام میدهم. 
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۳۱ فروردین رها کردن 

»اعتیاد یک بیماری خانوادگی است، اما فقط میتوانیم خود را تغییر 
دهیم.« 

جزوه جوانی و بهبودی 

بسیاری از ما از خانواده های به شدت آسیب دیده می آییم. در مواقعی عدم 
نظر  به  تحمل  قابل  غیر  است،  حاکم  ما  خویشاوندان  میان  در  که  عقل   سالمت 

می رسد. گاهی اوقات می خواهیم ساکن خود را بیندیم و از آنها دور شویم. 
باعث  شدیداً  اما  بپیوندند،  ما  به  بهبودی  در  ما  خانواده  اعضای  می کنیم  دعا 
بهترین  علیرغم  اوقات  گاهی  افتد.  نمی  اتفاق  همیشه  امر  این  که  است   تأسف 
عزیزترین  به  توانیم  نمی  می شویم  متوجه  پیام،  رساندن  برای  ما  های   تالش 
برای  اغلب  ایم  آموخته  ما  گروهی  تجربه  اساس  بر  کنیم.  کمک  خود   نزدیکان 
بهتر  می یابیم  در  هستیم.  نزدیک  آنها  به  حد  از  بیش  خود  خویشاوندان  به   کمک 

است آنها را به مراقبت نیروی برتر بسپاریم. 
برای حل مشکالت خانواده خود دست می کشیم،  از تالش  ایم وقتی   دریافته 
با  می دهیم.  را  خودشان  زندگی  مشکالت  حل  برای  نیاز  مورد  فرصت  آنها   به 
آزادی  خود  به  نیستیم،  آنها  برای  مشکالت  حل  به  قادر  ما  اینکه   یادآوری 
به  خداوند  داریم  ایمان  بپردازیم.  خود  زندگی  امور  اداره  به  که  دهیم  می 
به  می توانیم  که  چیزی  بهترین  اوقات  اکثر  کرد.  خواهد  کمک  ما  خویشاوندان 
سالمت  حفظ  خاطر  به  ماست.  خود  مداوم  بهبودی  الگوی  بدهیم  خود   عزیزان 
روشهای  دهیم  اجازه  خود  خویشاوندان  به  باید  خود،  خانواده  و  خود   عقل 

خود را برای بهبودی پیدا کنند. 

خود  خانواده  و  دهم  انجام  را  خود  برنامه  می کنم  تالش  امروز:  برای   فقط 
را به مراقبت نیروی برتر بسپارم. 



ارديبهشت
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۱ اردیبهشتترس 

»پی برده ایم راهي جز تغییر کامل طرز فکر قدیمی خود یا 
بازگشت به ادامه مصرف نداشتیم«

کتاب پایه 

بوده  ترس  مغلوب  ما  قدیمی  فکرهای  متوجه می شویم که طرز  ما  از  بسیاری 
وجود  کافی  اندازه  به  مواد  یا  نباشیم  خود  مواد  تهیه  به  قادر  می ترسیدیم  است. 
در  این،  بر  عالوه  داشتیم.  واهمه  حبس  و  دستگیری  کشف،  از  باشد.   نداشته 
و  مصرف  در  افراط  خانمانی،  بی  مالی،  مشکالت  از  ترس  ما  ترسهای   فهرست 

بیماری نیز وجود داشت و اعمال ما تحت کنترل ترس بود. 
این  در  نبود؛  متفاوت  هم  خیلی  بهبودی  روزهای  اولین  ما  از  بسیاری   برای 
از خود می پرسیدیم: »چه می شود اگر  بود.  ما غلبه کرده  بر فکر  نیز ترس  روزها 
نشوم؟  موفق  اگر  می شود  »چه  کند؟«  وارد  ما  به  را  زیادی  لطمات  ماندن   پاک 
چه می شود اگر افراد NA مرا دوست نداشته باشند؟ چه می شود اگر NA مؤثر واقع 
ما  رفتار  می تواند  هنوز  داشت  وجود  افکار  این  پس  در  که  ترسی   نشود؟« 
باز  و رشد کردن  ماندن  پاک  برای  پذیری الزم  از ریسک  را  ما  و   را کنترل کند 
اقدام،  از  قبل  شدن  پشیمان  و  خود  به  معین  شکستی  قبوالندن  شاید   دارد. 
صرفًا  فکر  طرز  این  اما  باشد.  کم  امیدي  با  کاري  هر  ریسک  پذیرفتن  از  آسان تر 

موجب لغزش می شود. 
کنیم.  پیدا  را  قدیمی  فکرهای  طرز  تغییر  به  تمایل  باید  ماندن  پاک   برای 
اما  باشد،  مؤثر  می تواند  نیز  ما  برای  است،  بوده  مؤثر  معتادان  سایر  برای   آنچه 
جدید  و  خوش بینانه  اظهارات  باید  باشیم.  داشته  تمایل  آن  امتحان  براي   باید 
وقتی  کنیم.  خود  قدیمی  بدبینانه  تردیدهای  جایگزین  را  امیدواری  از   حاکی 

این کار را انجام می دهیم، متوجه می شویم ارزش ریسک را دارد. 

فقط برای امروز: برای تمایل به تغییر طرز فکرهای قدیمی خود و توانایی غلبه 
بر ترسهای خود دعا می کنم. 
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مسافرت در مسیر هموار ۲ اردیبهشت 

»بهبودی، مسیر ما به سوی رشد روحانی است«.
کتاب پایه 

مسیر پایان  لحظه  این  ما  از  بسیاری  برای  رسیدیم،   NA جلسه  اولین  به   وقتی 
روحانی  نظر  از  باشیم.  مصرف  به  قادر  دیگر  خواستیم  نمی  می رسید.  نظر   به 
بهانه  کردیم  نمی  فکر  و  بودیم  شده  منزوی  کامال  ما  اکثر  بودیم.  خورده  شکست 
مسیری  در  بهبودی  برنامه  آغاز  با  دانستیم  نمی  باشیم.  داشته  زندگی  برای   زیادی 

از امکانات نامحدود قدم می گذاریم. 
معتادانی  سایر  تماشای  با  این حال،  با  بود.  ابتدا کامال دشوار  در   قطع مصرف 
می بردند،  کار  به  خود  زندگی  در  را  اصول  این  و  می نمودند  طی  را  قدمها   که 
زندگی  است.  مصرف  قطع  صرفا  از  بیشتر  چیزی  بهبودی  شدیم  متوجه  رفته  رفته 
رابطه  می کردند،  درک  که  خداوندی  با  آنها  بود.  کرده  تغییر   NA  دوستان 
برای  دلیلی  بودند.  جامعه  و  انجمن  برای  پذیری  مسئولیت  اعضای   داشتند. 
امکانپذیر  نیز  ما  برای  مسائل  این  کردیم  باور  کم  کم  نیز  ما  داشتند.   زندگی 

است. 
خود  از  دلیل  به  است  ممکن  می دهیم،  ادامه  را  بهبودی  سفر   وقتی 
باید  سفر،  ادامه  هنگام  در  منحرف شویم.  یا عدم صداقت  بی صبری   ،  خوشنودی 
سوی  به  هموار  مسیر  یعنی  خود  راه  به  و  کنیم  شناسایی  سرعت  به  را  عالئم   این 

آزادی و رشد باز گردیم. 

عمومی  و  اجتماعی  روحانی،  زندگی  مهارتهای  پرورش  امروز:  برای   فقط 
تا  می توانم  می دهم.  ادامه  خود  برنامه  اصول  بردن  کار  به  طریق  از  را   خود 

جایی که دلم می خواهد در مسیر هموار بهبودی مسافرت کنم. 
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۳ اردیبهشت خداوندی که درک می کنیم 

 »بسیاری از ما خداوند را صرفاً به عنوان هر نیرویی که ما را پاک نگاه 
می دارد، می شناسیم«.

کتاب پایه 

اما  می نهیم.  بهبودی  در  قدم  برتر،  نیرویی  از  عملی  شناختی  با  ما  از   برخی 
وجود  درباره  شاید  است.  آفرینی  دردسر  کلمه  "خداوند"  ما  از  بسیاری   برای 
بخشی  تجربیات رضایت  شاید  یا  باشیم.  داشته  تردید  از خود  برتر  نیرویی  نوع   هر 

از مذهب نداریم و از موضوعات "مربوط به خداوند" صرف نظر می کنیم. 
زندگی روحانی  نیز هست که می توانیم  معنا  بدین  بهبودی  شروع دوباره در 
نیستیم،  راحت  آموختیم  رشد  هنگام  در  آنچه  با  اگر  کنیم.  شروع  نو  از  را   خود 
مجبور  کنیم.  امتحان  خود  روحانیت  به  نسبت  را  دیگری  رویکرد  توانیم   می 
فوراً  را  های خود  پرسش  همه  پاسخ  یا  کنیم  یکباره درک  به  را  چیز  همه   نیستیم 
و  دارند  باور   NA اعضای  سایر  بدانیم  کافیست  فقط  اوقات  گاهی  کنیم.   پیدا 

باور آنها به پاک ماندن آنها کمک مي کند.

خود  برتر  نیروی  درباره  باید  حاال  همین  که  چیزی  تنها  امروز:  برای   فقط 
بدانم این است که این نیرو به پاک ماندن من کمک می کند. 
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قدمهای دوازده گانه زندگی 4 اردیبهشت 

»از طریق پرهیز و کارکرد قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام، زندگی 
ما مفید شده است«.

در بود.  مصرف  محور  حول  در  ما  زندگی  گمنام  معتادان  به  آمدن  از   قبل 
باقی  ما  برای  ها  فعالیت  سایر  با  روابط  کار،  برای  کمی  بسیار  انرژی  موارد،   اکثر 

مانده بود. فقط در خدمت اعتیاد خود بودیم.
ما  تغییر زندگی  برای  را  معتادان گمنام روش ساده ای  قدمهای دوازده گانه 
ما  انرژی  وقتی  می کنیم.  ماندن  ک  پا  به  شروع  روزها  از  روزی  می دهد.   ارائه 
دنبال  برای  الزم  انرژی  می یابیم  در  شود،  نمی  هدایت  ما  اعتیاد  سمت  به   دیگر 
می کنیم،  پیشرفت  بهبودی  در  وقتی  داریم.  اختیار  در  را  دیگر  عالیق   کردن 
می شویم.  تبدیل  اعتماد  قابل  کارمندانی  به  می شویم.  سالم  روابط  حفظ  به  قادر 
معتادان  در  شرکت  طریق  از  می رسد،  تر  جذاب  نظر  به  آفرینی  باز  و   سرگرمی 

گمنام به دیگران کمک می کنیم. 
یا  دوستی  روابط  خوب،  مشاغل  کردن  پیدا  وعده  ما  به  گمنام   معتادان 
قدمهای  توان  حداکثر  با  وقتی  اما  دهد.  نمی  را  بخش  رضایت   زندگی 
تبدیل شویم که  افرادی  به  انجام می دهیم، در می یابیم می توانیم  دوازده گانه را 
هستیم.  دیگران  به  کمک  و  دوستی  روابط  حفظ  کار،  کردن  پیدا  به   قادر 
و  خداوند  به  خدمت  به  شروع  و  نباشیم  خود  بیماری  خدمت  در  توانیم   می 

دیگران کنیم. قدمهای دوازده گانه کلید تغییر زندگی ماست. 

در  گانه  دوازده  قدمهای  گیری  کار  به  برای  الزم  خرد  امروز:  برای   فقط 
برنامه  دارم.  اختیار  در  را  بهبودی  در  رشد  برای  الزم  شهامت  و  خود   زندگی 

خود را انجام می دهم تا عضو مسئولیت پذیر و مفیدی برای جامعه خود باشم. 
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5 اردیبهشتاستقبال از واقعیت 

»امروز بهبودی برای ما یک واقعیت است.«
کتاب پایه 

به  مایل  نه  بود.  ما  زندگی  واقعیت های  مصرف  دوران  در  مصیبت  و   درد 
غیر  ما  زندگی  در  آنچه  تغییر  به  مایل  نه  و  بودیم  خود  زندگی  وضعیت   پذیرفتن 
این  اما  یابیم،  رهایی  زندگی  درد  از  می خواستیم  مواد  مصرف  با  بود.  قبول   قابل 
کابوس  به  واقعیت  به  نسبت  ما  یافته  تغییر  احساس  افزود.  ما  مشکالت  به  فقط   کار 

تبدیل شد. 
ما  رؤیاهای  که  می آموزیم  زندگی  در  گمنام  معتادان  برنامه  انجام  طریق   از 
آزادی  می یابیم.  تغییر  و  می کنیم  رشد  شود.  ما  های  کابوس  جایگزین  می تواند 
با  می توانیم  می شویم.  عشق  دریافت  و  ابراز  به  قادر  می آوریم.  دست  به  انتخاب 
جلوه  کوچک  یا  بزرگ  را  حقیقت  دیگر  و  کنیم  صحبت  خود  درباره   صداقت 
و  می پذیریم  می گذارد،  ما  روی  پیش  واقعی  زندگی  که  را  هایی  ندهیم. چالش 

عاقالنه و مسئوالنه با آنها روبرو می شویم. 
در  دارد،  نمی  نگاه  مصون  زندگی  وقایع  برابر  در  را  ما  بهبودی،   اگرچه 
رویارویی  برای  نیاز  مورد  انگیزه  و  واقعی  توجه  پشتیبانی،  می توانیم   NA  انجمن 
مواد،  مجدد  مصرف  طریق  از  هرگز  نباید  آوریم.  دست  به  را  ها  واقعیت  این   با 
معتادان  سایر  با  ما  وحدت  که  چرا  کنیم،  پنهان  واقعیت  با  رویارویی  از  را   خود 
همدردی  و  مراقبت  پشتیبانی،  امروز،  می دهد.  قدرت  ما  به  بهبودی  حال   در 
از  که  می دهد  قرار  ما  اختیار  در  را  روشنی  و  پاک  پنجره  بهبودی،  از   حاصل 
تجربه  کنیم،  مشاهده  هست،  که  طور  همان  را  واقعیت  می توانیم  آن   طریق 

کنیم و بپذیریم. 

آن  از  بردن  لذت  و  زندگی  من،  بهبودی  هدایای  از  یکی  امروز:  برای  فقط 
است، همان طور که واقعا هست. امروز، از واقعیت استقبال می کنم. 
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خویشتن پذیری ۶ اردیبهشت 

»مؤثرترین روش خویشتن پذیری از طریق به کار بردن قدمهای 
دوازده گانه بهبودی است.« 

جزوه خویشتن پذیری 

 اکثر ما وقتی به معتادان گمنام می آییم خود را به اندازه کافی نپذیرفته ایم. 
نگاه  بودیم،  کرده  ایجاد  خود  فعال  اعتیاد  دوران  در  که  بزرگی  ویرانی   به 
خویشتن بینی  و  خود  گذشته  پذیرفتن  در  ما  می شویم.  متنفر  خود  از  و  می کنیم 

حاصل از آن مشکل داشتیم. 
هستیم، مبتال  اعتیاد  نام  به  بیماری  یک  به  می پذیریم  بار  اولین  برای   وقتی 

عنوان  به  خود  پذیرفتن  زیرا  می شود،  حاصل  بیشتری  سرعت  با  پذیری   خویشتن 
چه  هر  است.  بد  فرد  یک  عنوان  به  خود  پذیرفتن  از  تر  آسان  بیمار   یک 
خواهد  تر  آسان  خود  برای  مسئولیت  پذیرفتن  باشد،  تر  آسان  پذیری   خویشتن 

شد. 
کار  می یابیم.  دست  پذیری  خویشتن  به  مداوم،  بهبودی  فرآیند  طریق   از 
زندگی خود  و  می آموزد خود  ما  به  گمنام  معتادان  گانه  دوازده  قدمهای   کردن 
در  ما  به  فروتنی  و  ایمان  صداقت،  تسلیم،  مانند  روحانی  اصول  بپذیریم.   را 
این  بردن  کار  به  با  می کند.  کمک  خود  گذشته  اشتباهات  سنگین  بار  از   رهایی 
بهبودی،  در  پیشرفت  با  می کند.  تغییر  ما  نگرش  خود  روزمره  زندگی  در  اصول 

خویشتن پذیری نیز رشد می کند. 

قدمهای  طریق  از  که  است  فرآیندی  پذیری  خویشتن  امروز:  برای   فقط 
را  قدمها  می کنم،  اعتماد  فرآیند  این  به  امروز،  است.  شده  فعال  گانه   دوازده 

کار می کنم و خویشتن پذیری را یاد می گیرم. 
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7 اردیبهشت تشخیص رنجش ها و رهایی از آنها 

»میخواهیم با واقعیت گذشته خود روبرو شویم، آن را همان طور که 
بود ببینیم و از آن رهایی یابیم تا بتوانیم در امروز زندگی کنیم.« 

کتاب پایه 

مشکل  خود  های  رنجش  تشخیص  در  بهبودی  دوران  اوایل  در  ما  از  بسیاری 
و  بارها  نشستیم،  بود،  ما  مقابل  در  قدم چهارم  که  در حالی  هنگام  آن  در   داشتیم. 
به  احتماال  نداریم.  رنجشی  هیچ  که  گرفتیم  نتیجه  سرانجام  و  کردیم  فکر   بارها 

خود می قبوالندیم که از این گذشته خیلی هم غمگین نیستیم. 
اغلب  می گیرد.  نشأت  اعتیاد  کردن  شرطی  از  ها  رنجش  آگاهانه  نا  انکار 
حس  بهبودی،  از  مدتی  گذشت  از  پس  شدند.  مدفون  عمیقًا  ما   احساسات 
جدیدی از درک به وجود می آید. عمیق ترین احساسات مدفون شده ما کم کم 
ناگهان  نمی کردیم،  را  آنها  داشتن  تصور  که  رنجش هایی  و  می شوند   ظاهر 

بروز می کنند. 
از آنها را   وقتی این رنجش ها را بررسی می کنیم، شاید وسوسه شویم برخی 
با خود نگاه داریم، به خصوص اگر به نظر ما "موجه" باشند. اما آنچه باید به خاطر 
بسپاریم این است که رنجش های "موجه" درست به اندازه رنجش های دیگر دردسر 

آفرین هستند. 
نیز  آنها  از  رهایی  برای  ما  مسئولیت   ، مان  های  مصیبت  از  ما  آگاهی  رشد   با 
از  را  خود  می خواهیم  باشیم.  متکی  ها  رنجش  این  به  نباید  دیگر  می شود.  بیشتر 

چیزهای نامطلوب رها کنیم و خود را برای دستیابی به بهبودی آزاد سازیم. 

که  طور  همان  را  آن  می کنم،  شناسایی  را  رنجشی  وقتی  امروز:  برای   فقط 
هست می بینم و خود را از آن رها می کنم. 
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چه کسی واقعا بهتر می شود؟ ۸ اردیبهشت

»از قدمها میتوانیم برای بهبود بخشیدن به نگرش خود نیز استفاده
 کنیم. بهترین فکر ما برای ما دردسر ایجاد کرد. نیاز به تغییر را تشخیص 

می دهیم.« 
کتاب پایه 

نفر را نمی توانستیم تحمل کنیم. فکر  بهبودی، اکثر ما حداقل یک  اوایل   در 
 می کردیم این فرد، گستاخ ترین و نفرت انگیز ترین فرد در برنامه ماست. می دانستیم 
بر  غلبه  برای  بهبودی  اصل  از چند  و  دهیم  انجام  رابطه  این  در  کاری  می توانیم 
خود  راهنمای  از  چه؟  اما  کنیم  استفاده  فرد  این  به  نسبت  خود   احساسات 
ما  به  خاطر  رضایت  از  حاکی  لبخندی  با  احتماال  کردیم.  راهنمایی  درخواست 
اطمینان داده شد اگر به شرکت در جلسات ادامه دهیم، متوجه بهتر شدن این فرد 
خواهیم شد. معتقد بودیم قدمهای NA در زندگی هر فردی تأثیر گذار است. اگر 

این قدمها برای ما مؤثر است، برای این فرد آزاردهنده نیز مؤثر است. 
یا  گستاخ  مانند گذشته  دیگر  فرد  این  متوجه شدیم  زمانی  و  شد  سپری  زمان 
حتی  شاید  و  تحمل  قابل  کامال  او  واقع،  در  رسد.  نمی  نظر  به  انگیز   نفرت 
طور  به  است،  شده  بهتر  واقعا  کسی  چه  فهمیدیم  وقتی  بود.  شده  داشتنی  دوست 
به شرکت در جلسات و کار کرد  به این خاطر که  خوشایندی شگفت زده شدیم. 
 قدمها ادامه داده بودیم، احساس ما نسبت به این فرد تغییر کرده بود. فردی که ما 
تحمل  مقداری  بود، چون  شده  تبدیل  تحمل"  "قابل  فردی  به  بود،  داده  آزار   را 
توانایی  ما  در  چون  بود،  شده  داشتنی"  "دوست  او  بود؛  آمده  وجود  به  ما   در 

دوست داشتن به وجود آمده بود. 
از  می دهیم،  انجام  را  برنامه  وقتی  ما  قطعًا  می شود؟  بهتر  واقعا  پس چه کسی 
جدیدی  کاماًل  دیدگاه  خود،  به  نسبت  جدیدی  دیدگاه  آوردن  دست  به   طریق 

نسبت به اطرافیان خود به دست می آوریم. 

فقط برای امروز:  وقتی بهتر میشوم، دیگران هم بهتر می شوند. امروز، صبر را 
با آنها روبرو می شوم دوست داشته  تمرین می کنم و سعی می کنم افرادی را که 

باشم. 
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۹ اردیبهشت"چه اتفاقی می افتد اگر..."

» زندگی فقط برای امروز، بار سنگین گذشته و ترس از آینده را 
کاهش می دهد. آموختیم همه اقدامات الزم را انجام دهیم و نتایج را 

به عهده نیروي برتر خود بسپاریم.«
کتاب پایه 

در دوران اعتیاد فعال خود، ترس از آینده و آنچه شاید اتفاق افتد برای بسیاری 
از ما یک واقعیت بود. چه می شود اگر دستگیر شویم؟ شغل خود را از دست دهیم؟ 
همسر ما فوت کند؟ ورشکسته شویم؟ و غیره و غیره. برای ما ساعتها یا حتی کل روز 
فکر کردن درباره آنچه شاید اتفاق افتد، عجیب نبود. نقش خود را در همه مکالمات 
و صحنه ها حتی قبل از وقوع، بازی می کردیم و سپس مسیر خود را بر اساس "چه 
اتفاقی می افتد اگر..." تعیین می کردیم. با انجام این کار، نومیدی پشت نومیدی را 

برای خود رقم می زدیم. 
می آموزیم  می شود،  مطرح  جلسات  در  که  مطالبی  به  دادن  گوش  طریق  از 
زندگی در زمان حال، و نه در عالم "چه اتفاقی می افتد اگر..."، تنها راه رهایی از 
پیش بینی های شوم و تاریک است. تنها می توانیم با واقعیت امروز کنار بیاییم، نه با 

توهمات هراس آور درباره آینده. 
اعتقاد به اینکه نیروی برتر ما صرفا بهترین چیزها را برای ما حفظ داشته است، 
تنها راه مبارزه با ترس است. در جلسات می شنویم نیروی برتر چیزی بیش از حد  
توان اداره ما در طول یک روز ر به ما ارزاني نخواهد کرد. طبق تجربه مي دانیم 
اگر درخواست کنیم مطمئنا خداوندی که از او شناخت پیدا کرده ایم به ما توجه 
خواهد کرد. از طریق تمرین ایمان در سایه مراقبت نیرویی برتر از خود، در شرایط 
بد پاک می مانیم. هر بار این کار را انجام می دهیم، از چه اتفاقی می افتد اگر ترس 

کمتری خواهیم داشت و با آنچه هست احساس راحتی بیشتری می کنیم. 

فقط برای امروز: با ایمان به نیروی برتر خود چشم انتظار آینده هستم. 
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خداوند برای ما انجام می دهد ۱۰ اردیبهشت

»بهبودی مداوم به رابطه ما با خداوندی مهربان بستگی دارد که به ما 
توجه می کند و آنچه انجام آن را برای خود غیر ممکن می یابیم برای ما 

انجام می  دهد.« 
کتاب پایه 

چند بار در جلسات شنیده ایم که می گویند و آنچه ما نمی توانیم برای خود 
بهبودی  انجام دهیم، خداوند برای ما انجام می دهد؟ در مواقعی ممکن است در 
خود با مشکل مواجه شویم و در گرفتن تصمیماتی که می دانیم برای پیشرفت الزم 
 است، ناتوان، وحشت زده یا بی میل شویم. شاید نمی توانیم به رابطه ای که مؤثر

یا شاید، به یافتن راهنمای جدید احساس نیاز می کنیم، اما از شروع جستجو واهمه 
در همان  ای  نامنتظره  تغییر  است  ممکن  برتر خود،  نیروی  لطف  از طریق  داریم. 

زمینه ای که در تغییر آن احساس ناتوانی می کنیم، رخ دهد 
را گرفتار مشکل  راه حل، خود  یافتن  به سوی  به جای حرکت  اوقات   گاهی 
برای  توانیم  نمی  آنچه  ما  برتر  نیروی  اغلب در می یابیم  مواقع،  این  می کنیم. در 
خود انجام دهیم، برای ما انجام می دهد. شاید شریک زندگی ما تصمیم بگیرد به 
رابطه ما پایان دهد. شاید اخراج شویم یا از کار بیکار شویم. یا راهنما به ما می گوید 

دیگر نمی تواند با ما کار کند و ما را وادار به یافتن فرد جدیدی کند. 
گاهی اوقات آنچه در زندگی ما رخ می دهد، می تواند ترسناک باشد، همان 
طور که تغییر، اغلب این طور به نظر می رسد. اما باز هم می شنویم »خداوند هیچ 
گاه دری را بدون گشودن دری دیگر بر روی ما نمی بندد.« وقتی با ایمان به جلو 
این با  ما  بهبودی  نیست.  ما  از  دور  هرگز  ما  برتر  نیروی  قدرت  می رویم،   پیش 

تغییرات تقویت می شود. 

را  آنچه  می کنم  درک  که  خداوندی  می یابم  اطمینان  امروز:  برای   فقط 
نمی توانم برای خود انجام دهم، برای من انجام می دهد. 
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۱۱ اردیبهشتحس ارزشمند بودن و خدمت 

»شرکت فعال در خدمت، حس ارزشمند بودن را در من ایجاد میکند.« 
کتاب پایه 

قائل  کمی  بسیار  ارزش  خود  برای  آمدیم  گمنام  معتادان  به  وقتی  ما   اکثر 
بهبودی  دوران  اوایل  در  خدمت  طریق  از  می گویند  اعضاء  از  بسیاری   بودیم. 
به  فعالیت های خدماتی  از طریق  اند. وقتی  پیدا کرده  نفس  به  به تدریج احترام 
وقوع  به  معجزه  تقریبا  می گذاریم،  مثبت  تأثیر  دیگران  زندگی  بر   تدریج 

می پیوندد. 
اکثر ما تجربه، قدرت یا امید زیادی نداریم که در سی روز اول پاکی از آن 
می گویند  ما  به  تردید  بی  اعضاء  از  برخی  واقع،  در  بیاوریم.  میان  به   سخن 
روز  سی  در  اما  است.  دادن  گوش  دهیم  انجام  می توانیم  نحو  بهترین  به   آنچه 
و  شده   NA اتاقهای  وارد  تازگی  به  که  معتادی  برای  می توانیم  قطعا  نیز   اول 
داشته  عرضه  برای  چیزی  می کند،  تالش  ماندن  پاک  ساعت  چهار  و  بیست  برای 
هیچ  به  و  دارد  تمایل  مصرف  قطع  برای  فقط  که   NA عضو  ترین  جدید   باشیم. 
به  را  فردی  ماندن  پاک  می تواند  سختی  به  نیست،  مجهز  برنامه  ابزار  از   یکی 
افرادی  با  می تواند  فرد  این  اما  کند.  تصور  سال  ده  یا  سال  دو  سال،  یک   مدت 
بر  که  ناباوری  و  افتخار  از  حاکی  نگاهی  با  و  اند  مانده  پاک  روز  سی   که 
برقرار  ارتباط  می کنند،  دریافت  روزه  سی  چیپ  یک  بسته،  نقش   چهره هاشان 

کند. 
ما  از  را  آن  تواند  نمی  کس  هیچ  که  چیزی  ماست،  نظیر  بی  هدیه   خدمت 
ما  از  بسیاری  خدمت  طریق  از  می کنیم.  دریافت  و  می بخشیم  ما  کند.   دور 
مفیدی  اعضای  به  تبدیل  و  می کنیم  آغاز  را  طوالنی  گاها  مسیری  در   حرکت 

برای جامعه می شویم. 

فقط برای امروز: از موقعیتی که برای خدمت دارم، سپاسگزارم. 
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فقط شاید... ۱۲ اردیبهشت

»چیزی هست که بیشتر از هر چیز دیگر ما را در بهبودی شکست 
می دهد؛ آن چیز بی تفاوتی با بی صبری نسبت به اصول روحانی 

است.«
کتاب پایه 

اصول  پذیرفتن  در  ما  از  بسیاری  آمدیم،   NA به  بار  اولین  برای   وقتی 
فرقی  کافی.  دالیل  به  هم  آن  و  داشتیم  زیادی  مشکالت  برنامه  این   روحانی 
حال، خود  هر  در  ایم،  کرده  تالش  چقدر  اعتیاد خود  کنترل  برای  که   نمی کند 
امید وجود دارد، عصبانی  ما  برای  داد  پیشنهاد  از هر کسی که  ایم.  یافته   را عاجز 
است  ممکن  روحانی  عقاید  می دانیم.  بیشتر  می کردیم  فکر  چون  شدیم،  دلسرد   و 

بر زندگی سایر افراد تأثیر گذاشته باشد، اما نه بر زندگی ما. 
معتادان  سوی  به  روحانی،  اصول  به  نسبت  صبری  بی  یا  تفاوتی  بی  وجود   با 
اند که  بوده  آنها هم جایی  را دیدیم.  معتادان  سایر  آنجا   گمنام جذب شدیم. در 
قطع  برای  راهی  تنها  نه  وجود،  این  با  اما  هستند،  نومید  و  عاجز  و  ایم  بوده   ما 
اند.  پیدا کرده  از آن  بردن  لذت  و  زندگی کردن  پاک  برای  راهی  بلکه   مصرف 
جدید  زندگی  به  دستیابی  راه  که  می کنند  صحبت  روحانی  اصولی  از   آنها 
نبود،  حرف  فقط  آنها  برای  اصول  این  است.  ساخته  هموار  برایشان  را   بهبودی 
اما  داشتیم،  تردید  برای  کافی  دالیل  ما  بله،  بود.  آنها  عملی  تجربه  از  بخشی   بلکه 
نظر  به  مؤثر  واقعا  می گفتند،  سخن  آن  از   NA اعضای  که  روحانی  اصول   این 

می رسید. 
را  بودیم  شنیده  روحانی که  عقیده  هر  لزومًا  پذیرفتیم،  را  موضوع  این  وقتی 
بوده  مؤثر  دیگران  برای  اصول  این  اگر  که  کردیم  فکر  کم  کم  اما   نپذیرفتیم. 

است، فقط شاید برای ما نیز مؤثر باشد. این تمایل، برای شروع کافی بود. 

فقط برای امروز: شاید اصول روحانی که در NA بیان می شود، برای من  مؤثر 
واقع شود. حداقل تمایل دارم نسبت به این احتمال روشن بین باشم.
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۱۳ اردیبهشتمشارکت سپاسگزاری خود 

»سپاسگزاري من وقتي ابراز مي شود که من براي دیگران اهمیت
قائل شوم و راه NA را با آنها در میان بگذارم.« 

دعای سپاسگزاری 

را  خود  بهبودی  به  نسبت  سپاسگزاری  احساس  بمانیم،  پاک  بیشتر  چه   هر 
یا  جدید  دوستان  مانند  خاصی  هدایای  به  مزبور  احساسات  می کنیم،  تجربه  بیشتر 
از  احساسات  این  مواقع  اکثر  در  شود.  نمی  محدود  شدن  استخدام   قابلیت 
این  می شود.  برانگیخته  جدید  زندگی  به  نسبت  ما  شادمانی  کلی   احساس 
در  بهبودی  معجزه  صورتیکه  در  خود  زندگی  مسیر  از  ما  اطمینان  با   احساسات 

معتادان گمنام را تجربه نکرده بودیم، تشدید می شود. 
هستند  تأثیر گذار  گاهی چنان  و  انگیز  فراگیر، شگفت  مزبور چنان   احساسات 
در  اوقات  گاهی  کنیم.  پیدا  آنها  توصیف  برای  را  کلماتی  توانیم  نمی  اغلب   که 
این  با  و  می ریزیم  اشک  خوشحالی  از  می کنیم  صحبت  جلسات  در  که   حالی 
می خواهیم  شدیداً  می گردیم،  خود  احساسات  ابراز  برای  کلماتی  دنبال  به  حال 
ما  زبان  ظاهرا  اما  کنیم،  ابراز  جدید  اعضای  به  را  خود  سپاسگزاری   احساس 

برای توصیف این حالت از صفات تفضیلی کافی برخوردار نیست.
 اما وقتی با چشم های گران صحبت می کنیم، وقتی بغض گلوی ما را می گیرد 
بزنیم، در این مواقع سپاسگزاری ما به واضح ترین شکل  و اصال نمی توانیم حرف 
ابراز  خود  قلب  اعماق  از  مستقیما  را  خود  سپاسگزاری  می شود.  ابراز   ممکن 
می کنند.  درک  و  می دهند  گوش  قلب  صمیم  از  نیز  دیگران   می کنیم؛ 

سپاسگزاری ما به طور گویا ابراز می شود، گرچه سخنان ما از ابراز آن قاصرند. 

می شود،  ابراز  وقتی  دارد؛  خاصی  لحن  من  سپاسگزاری   : امروز  برای   فقط 
مشارکت  به  دیگران  با  را  سپاسگزاری خود  امروز،  می شود.  قلب درک  طریق   از 

می گذارم، حال کلماتی برای ابراز آن پیدا کنم یا خیر.
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تازه وارد چطور؟ ۱4 اردیبهشت

»هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد - رساندن پیام به معتادی که 
منور در عذاب است.« 

سنت پنجم 

جلسه بدون  گذشته،  این  از  دارد.  ما  برای  زیادی  معانی  ما  همیشگی   جلسه 
گشت از  اوقات  گاهی  ما  گروه  باشیم؟  می توانستیم  کجا  خود،  عالقه  مورد   NA 

و گذار و سایر فعالیت ها پشتیبانی می کند. اکثر اوقات اعضای جلسه همیشگی برای 
ما  همه  می شوند.  جمع  هم  دور  کردن  بازی  بولینگ  یا  فیلم   تماشای 
این  و  کرده ایم  برقرار  خود  همیشگی  جلسه  طریق  از  را  خوبی  دوستی  روابط 

صمیمیت را با دنیا عوض نمی کنیم. 
هدف  تحقق  برای  ما  گروه  آنچه  از  باید  اوقات  گاهی   اما 
انجام می دهد،  معتادی که هنوز در عذاب است -  به  پیام  اصلی اش -- رساندن 
را  همه  تقریبا  می رویم،  جلسات  به  وقتی  اوقات  گاهی  کنیم.  تهیه   ترازنامه 
یاد  به  آیا  چطور؟  وارد  تازه  اما  می شویم.  تفریح  و  خنده  مشغول  و   می شناسیم 
آیا  اند.  نشسته  زده  و وحشت  تنها  که  برویم  افراد جدیدی  سراغ  به  که   داشته ایم 

به یاد داریم از کسانی که از گروه ما دیدار می کنند، استقبال کنیم. 
این در یافتن عشق در اتاقهای معتادان گمنام، در بهبودی از اعتیاد به ما کمک 
در  ما  با  رایگان  به  آنچه  بسپاریم  خاطر  به  باید  شدیم  پاک  وقتی  اما   می کند. 
باید به سراغ معتادی برویم که  با دیگران در میان بگذاریم.  میان گذاشته شده را 
همه  در  فرد  ترین  مهم  وارد  »تازه  گذشته،  این  از  است.  عذاب  در   هنوز 

جلسات است.« 

پیدا  خود  همیشگی  جلسه  در  که  ای  صمیمانه  دوستی  از  امروز:  برای   فقط 
است،  عذاب  در  هنوز  که  معتادی  طرف  به  را  خود  دست  سپاسگزارم.  ام،   کرده 

دراز می کنم و همین دوستی را به دیگران عرضه می کنم.  
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۱5 اردیبهشتهر مسافتی 

»...حاضر بودم تا برای پاک ماندن هر مسافتی را که الزم بود، طی
کنم.« 

کتاب پایه 

در  خود  فعال  اعتیاد  دوران  بازنگری  مسافتی؟«  »هر  می پرسند:  واردها  تازه 
گذشته و مسافتی که برای نشئه ماندن مایل به طی آن بودیم، می تواند در توضیح 
این مسئله کمک کند. آیا مایل به طی مسافت های طوالنی برای تهیه مواد بودیم؟ 
اندازه که نگران  به همان  بله، معموال این طور بود. این بدین معناست که اگر ما 
مصرف خود بودیم، درباره پاک ماندن نیز نگران باشیم، هر کاری را برای رساندن 

خود به جلسات امتحان می کنیم. 
در دوران اعتیاد خود آیا اغلب کارهای احمقانه و نامعقولی را انجام نمی دادیم 
یا از مواد نامشخصی طبق راهنمایی دیگران استفاده نمی کردیم؟ پس چرا استفاده 
این  وقتی  خصوصا  می یابیم،  دشوار  بسیار  بهبودی  دوران  در  را  راهنمایی   از 
مصرف  وقتی  است؟  شده  گرفته  نظر  در  ما  پیشرفت  به  کمک  برای  راهنمایی 
می کردیم آیا اغلب با نومیدی به نیروی برتر خود روی نمی گرداندیم و نمی گفتیم 
»لطفا مرا از این مخمصه رهایی بخش!«؟ پس چرا درخواست کمک از خداوند را 

در دوران بهبودی خود دشوار می یابیم؟ 
تهیه مواد  برای  یافتن راهها و روشهایی  در دوران مصرف معموال وقتی نوبت 
مخدر بیشتر می رسید، ذهن روشنی داشتیم. اگر می توانیم همین اصل روشن بینی را 
به  شروع  راحتی  به  چگونه  اینکه  از  شاید  گیریم،  کار  به  خود  بهبودی   در 
فراگیری برنامه NA کرده ایم، متعجب شویم. اغلب گفته می شود بهترین فکر ما، ما 
از  پیروی  مسافت،  هر  طی  به  مایل  اگر  کشاند.  گمنام  معتادان  اتاقهای  به   را 

راهنمایی ها و حفظ روشن بینی هستیم، می توانیم پا ک بمانیم. 

قدر  هر  هستم.  مسافتی  هر  طی  به  مایل  ماندن  پاک  برای  امروزه  برای   فقط 
که الزم است برای استفاده از راهنمایی روشن بین و آماده می شوم. 
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آیا هنوز هم تفریح می کنیم؟ ۱۶ اردیبهشت

»در مواقعی میتوانیم استراحت کنیم و از
جو بهبودی لذت ببریم.« 

کتاب پایه 

با  و  شود  ما  جلسات  از  یکی  وارد  واردی  تازه  اگر  می شود  چه  کنید  تصور 
عصبانیت  با  را  صندلی خود  های  دسته  که  شود  روبرو  بداخالق  افراد  از  گروهی 
تازه وارد  آن  است.  شده  سفید  انگشتانشان  بند  که  چسبیده اند  محکم   چنان 
می توانم  می کردم  »فکر  می گوید:  لب  زیر  که  حالی  در  می کند،  فرار   احتماال 

از شر مواد خالص شوم و خوشبخت باشم.« 
خندان  افراد  از  گروهی  با  معموال  واردها  تازه  که  است  باقی  شکرش   جای 
انصافًا  گمنام  معتادان  در  خود  نویافته  زندگی  از  وضوح  به  که  می شوند   روبرو 
می آورد؟  وجود  به  را  سرشاری  امیدواری  چه  صحنه  این  هستند.   راضی 
جو  مجذوب  شدت  به  است،  بوده  جدی  شدید  اش  زندگی  که   تازه واردی 
جدی  چیز  همه  که  می آید  جایی  از  که  کسی  برای  می شود.  آرامش  و   خنده 
یافتن  و  اتاق  یک  به  شدن  وارد  است،  کمین  در  همیشه  فاجعه  و  می شود  گرفته 
چیز  دیدن  منتظر  و  کنند  نمی  برخورد  جدیت  با  عموما  که   افرادی 

شگفت انگیزی هستند، آرامشی خوشایند است. 
بیهودگی  به  نگیریم.  سخت  را  زندگی  بهبودی  دوران  در  می گیریم   یاد 
و  زنده  صداهای  از  سرشار  که  اتاقهایی  آن  ما  جلسات  می خندیم.  خود   اعتیاد 
است-محافلی  معتادان  خنده  و  ها  صندلی  تلق  و  تلق  قهوه،  کردن  درست   شاد 
بدانند  استقبال می کنیم و اجازه می دهیم  تازه واردها  از  ابتدا   هستند که در آنها 

بله ما اآلن تفریح می کنیم. 

لذت لطیفه  یک  از  می توانم  بخندم.  خود  به  می توانم  امروز  برای   فقط 
ببرم. امروز زندگی را سخت نمی گیرم و مقداری تفریح می کنم. 
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۱7 اردیبهشتتبدیل آشفتگی به آرامش 

»در این وضعیت آشفته دنیا، از اینکه اینجا هستم احساس 
خوشبختی میکنم.«

کتاب پایه 

بسیار  ماجراهای  که  چرا  کنیم،  گوش  اخبار  ندارد  ارزش  روزها   بعضی 
از  بسیاری  می کردیم،  مصرف  وقتی  می شنویم.  ویرانی  و  خشونت  درباره   زیادی 
از  ندرت  به  اعتیاد  از  ناشی  سرگشتگی  دلیل  به  بودیم.  کرده  عادت  به خشونت  ما 
متوجه  ما  از  بسیاری  هستیم،  پاک  وقتی  اما  می شدیم.  آزرده  دنیا   وضعیت 
حال  در  افراد  عنوان  به  می شویم.  اطرافمان  دنیای  به  نسبت  خود  شدن  حساس 

بهبودی برای بهتر شدن دنیای اطراف خود چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ 
دعا  در  را  آرامش  می توانیم  می شویم،  آزرده  خود  دنیای  آشفتگی  از   وقتی 
برتر  نیروی  با  ما  ارتباط  شده،  برعکس  چیز  همه  ظاهرا  وقتی  کنیم.  پیدا  مراقبه  و 
تمرکز  خود  روحانی  رشد  بر  وقتی  باشد.  آرامش  طوفانی  هر  میان  در   می تواند 
تقویت  طریق  از  دهیم.  پاسخ  آرامش  با  خود  ترسهای  به  می توانیم  ایم،   کرده 
به  فرا می خوانیم.  دنیای خود  به  را  آرامش، روح صلح  از  زندگی سرشار  با  خود 
توان  حداکثر  گرفتن  کار  به  طریق  از  می توانیم  بهبودی  حال  در  افراد   عنوان 

خود در انجام اصول برنامه، در ایجاد تغییرات مثبت تأثیر گذار باشیم. 

عمل و  می کنم  صحبت  می کنم،  زندگی  آرامش  با  امروز  برای   فقط 
می کنم و بدین طریق، آرامش را در دنیا افزایش می دهم. 
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آموزش پذیر ۱۸ اردیبهشت

»آموخته ایم که ندانستن همه راه حل ها عیبی ندارد، چراکه آنگاه 
آموزش پذیر هستیم و می توانیم یاد بگیریم زندگی جدید خود را با 

موفقیت اداره کنیم.« 
کتاب پایه 

ما  به  را  دیگری  چیز  اعتیاد  اگر  است.  بزرگ  معلمی  اعتیاد  نظر،  یک   از 
ما  ما،  فکر  بهترین  می گویند  که  می شنویم  می دهد.  یاد  ما  به  را  فروتنی   نیاموزد، 

را به NA آورد. اکنون که اینجا هستیم، برای یادگیری اینجا هستیم. 
بهبودی  حال  در  معتاد  برای  انگیزی  شگفت  یادگیری  محیط   NA  انجمن 
را افرادی  عوض،  در  کنیم.  حماقت  احساس  جلسات  در  که  نیستیم  مجبور   است. 

برای  را  راه حلی  و  ایم  بوده  ما  اند که  بوده   پیدا می کنیم که دقیقًا همان جایی 
و  نداریم  اختیار  در  را  مشکالت  همه  حل  راه  بپذیریم  باید  تنها  اند.  یافته   خود 
آنها  به  می گذارند،  مشارکت  به  را  بوده  مؤثر  برایشان  آنچه  دیگران  وقتی   سپس 

گوش دهیم. 
یاد  را  زیادی  چیزهای  باید  انسان  یک  و  بهبودی  حال  در  معتاد  عنوان   به 
و  است  مؤثر  آنها  برای  آنچه  درباره  انسانها  سایر  و  معتادان  سایر   بگیریم. 
باقی  پذیر  آموزش  که  زمانی  تا  بگیرند.  یاد  باید  را  زیادی  چیزهای  نیست،  آنچه 

می مانیم، می توانیم از تجربه دیگران بهره بگیریم. 

به  ندارم.  اختیار  در  را  ها  حل  راه  همه  که  می پذیرم  امروز:  برای   فقط 
به  و  می کنم  نگاه  خود  نیاز  مورد  های  حل  راه  یافتن  برای  دیگران   تجربه 

صحبت های آنها گوش می دهم. 
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۱۹ اردیبهشتدرباره آن بنویس!

»با دفترچه یادداشتی در دست می نشینیم، درخواست راهنمایی 
می کنیم، قلم خود را برمی داریم و شروع به نوشتن می کنیم.«

کتاب پایه 

می گوید: ما  به  اوقات  گاهی  راهنما  هستیم،  عذاب  در  و  سردرگم   وقتی 
یادداشت  دفترچه  آوردن  بیرون  هنگام  شاید  گرچه  بنویس.«  آن   »درباره 
سر  می دهد،  آزار  را  ما  آنچه  به  می دهیم  را  فرصت  این  به خود  اما  کنیم،   گالیه 
به  دادن  پایان  به  قادر  می دانیم  می آوریم،  کاغذ  روی  قلم  وقتی  دهیم.  سامان  و 

سردرگمی خود هستیم و متوجه علت واقعی رنج خود می شویم. 
 نوشتن به خصوص در هنگام کار کرد قدمها می تواند ارزشمند باشد. بسیاری 
تعمق  قدمها،  درباره  کردن  فکر  می دارند.  نگه  روزانه  رویدادهای  دفتر  اعضاء  از 
نیست.  کافی  ما  اکثر  برای  تنهایی  به  آنها  اثر  تحلیل  تجزیه  و  آنها  معانی  درباره 
در  بهبودی  اصول  حفظ  در  که  دارد  وجود  نوشتن  فیزیکی  عمل  در   خاصیتی 

ذهن و قلب، به ما کمک می کند. 
است.  بسیار  می آوریم،  دست  به  نوشتن  ساده  عمل  طریق  از  که   مزایایی 
از  نمونه  چند  تنها  وجدان  ندای  و  ما  درونی  های  قفل  بازگشایی  فکر،   روشنی 
افکار  می نشینیم،  باشیم،  صادق  خود  با  می کند  کمک  ما  به  نوشتن  مزایاست.   این 
سکوت  در  که  چیزهایی  می دهیم.  گوش  خود  قلب  به  و  می کنیم  آرام  را  خود 

می شنویم حقایقی است که بر روی کاغذ می آوریم. 

در  را  حقیقت  می توانم  آن  طریق  از  که  راههایی  از  یکی  امروز:  برای  فقط 
بهبودی جستجو کنم، نوشتن است. امروز درباره بهبودی خود می نویسم. 
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کامال آماده شدن ۲۰ اردیبهشت

»ما... بررسی خوبی از اثرات این نواقص
 بر زندگی خود انجام میدهیم. به تدریج رهایی از این نواقص را 

آرزو میکنم.« 
کتاب پایه 

فرآیندی  می تواند  شخصیتی  نواقص  شدن  رفع  برای  کامل   آمادگی 
در  ما  آمادگی  وضعیت  می دهد.  رخ  عمر  طول  در  اغلب  که  باشد   طوالنی 

ارتباط مستقیم با آگاهی ما از این نواقص و نابودی ناشی از آنهاست. 
اطرافیانمان  و  زندگی خود  بر  نواقص خود  کننده  نابود  اثرات  فهم  در  شاید 
نشان  جهت  برتر  نیروی  از  درخواست  باشد،  چنین  این  اگر  باشیم.  داشته   مشکل 

دادن این نواقص که سدی در راه پیشرفت ماست، کار درستی خواهد بود. 
آنها تأثیر  شدن  ناپدید  متوجه  و  مي یابیم  رهایي  خود  کمبودهاي  از   وقتي 

خوب  صفات  با  را  نواقص  این  مهربان  خداوندی  که  می یابیم  در  شویم،   می 
خودخواه  وقتی  کردیم.  پیدا  شهامت  بودیم،  ترسیده  وقتی  می کند.   جایگزین 
با  و  می شود  ناپدید  خود  درباره  ما  توهمات  کردیم.  پیدا  سخاوت   بودیم، 

صداقت درباره خود و خویشتن پذیری جایگزین می شود. 
از  یک  هر  کرد.  خواهیم  تغییر  ما  که  معناست  بدین  کامل  آمادگي   بله، 
ما  اساسي  ذات  دارد.  همراه  به  را  جدیدي  هدایاي  آمادگي،  جدید   مراحل 
درد  طریق  از  نه  دیگر  ما  آمادگي  که  مي شویم  متوجه  زودي  به  و  مي کند   تغییر 

بلکه از طریق تمایل به رشد روحاني برانگیخته مي شود.

از  شدن  آگاه تر  طریق  از  را  خود  آمادگی  وضعیت  امروز:  برای   فقط 
کمبودهای خود بهبود می بخشم. 
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۲۱ اردیبهشتمتعادل کردن ترازو 

»بسیاری از دغدغه ها و مشکالت اصلی ما از بی تجربگی در زندگی 
بدون مصرف مواد ناشی می شود. اغلب وقتی از یک فرد باتجربه 
راهنمایی میخواهیم، از سادگی پاسخ او متعجب می شویم.«

کتاب پایه 

توده ای  و  ترازو  یک  با  نشستن  شبیه  قدری  بهبودی  در  تعادل  به   دستیابی 
داشته  شن  از  مساوی  مقدار  ترازو  کفه  هر  در  که  است  این  هدف  است.   شن 

باشیم و به تعادل وزن دست یابیم. 
مدت  از  حاصل  زیربنای  با  می دهیم.  انجام  بهبودی  در  را  کار  همین  نیز   ما 
مسئولیت های  شغل،  و  می نشینیم  گانه  دوازده  قدمهای  و  خود  پاکی   زمان 
مساوی  اوزان  با  را  خدمت  و  جلسات  روابط،  رهجوها،  دوستان،   خانوادگی، 
ترازوی  است  ممکن  ما  امتحان  اولین  کند.  پیدا  تعادل  ترازو  تا  کنیم   اضافه 
حد  از  بیش  فعالیت  خاطر  به  شویم  متوجه  است  ممکن  بزند.  برهم  را  ما   شخصی 
از  وقتی  اما  ایم.  کرده  نگران  را  خود  خانواده  یا  فرما  کار  خدمت،  در   خود 
کفه  می کنیم،  مشکل  این  اصالح  در  سعی   NA خدمت  از  دادن  استعفاء   طریق 

دیگر ترازو تعادل خود را از دست می دهد. 
بخواهیم.  اند، کمک  تثبیت کرده  را  ترازوی خود  که  اعضایی  از  توانیم   می 
ما  فهمیدن معضل  از  نظر می رسند. پس  به  نفس  به  اعتماد  با  و  آنها آرام، خونسرد 
چند  تنها  مواقعی  در  و  گذاشتند  کنار  را  عجله  چگونه  اینکه  از  و  می زنند   لبخند 
یافتند  دست  تعادل  به  بهبودی  در  و  کردند  اضافه  ترازو  کفه  دو  هر  به  شن  دانه 

صحبت می کنند. 

فقط برای امروز: تعادل را در زندگی خود جستجو می کنم. امروز، از . دیگران 
می خواهم تجربه خود در دستیابی به این تعادل را با من در میان بگذارند. 
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زندگی با تجربیات روحانی ۲۲ اردیبهشت

»برای اینکه مراقبه ارزشمند باشد، نتایج آن باید در زندگی روزانه 
نمایان شود.«

کتاب پایه 

در  برتر  نیرویی  حضور  از  بسیاری  مستقیم  غیر  های  نشانه  برنامه،  انجام   طی 
طریق  از  ما  از  بسیاری  در  که  پاکی  احساس  است:  شده  داده  ما  به   زندگی 
ما  به  خسارت  جبران  هنگام  در  که  احساسی  می شود؛  ایجاد  پنجم  قدم  برداشتن 
در  که  رضایتی  احساس  ایم؛  گرفته  قرار  درستی  مسیر  در  سرانجام   می گوید 
گاهی  از  هر  مراقبه  اما  می آوریم.  دست  به  دیگر  معتادی  به  کمک   نتیجه 
این  به دنبال دارد.  ما  برتر در زندگی  نیروی  از حضور  العاده ای  نشانه های فوق 
بلکه  "شده ایم.  "معالجه  یا  ایم  شده  کامل  ما  که  نیست  معنا  بدین   تجربیات 
و  است  شده  گذاشته  ما  روی  پیش  بهبودی  منبع  سوی  از  که  است   نمونه هایی 
آور یاد  ما  به  می کنیم،  جستجو  گمنام  معتادان  در  که  را  چیزی  واقعی   ماهیت 

 می شود و ما را به ادامه مسیر روحانی نیز تشویق می کند. 
از  برتر  بسیار  نیرویی  وجود  ما  که  می دهند  نشان  بی تردید  تجربیات   این 
العاده را در زندگی عادی  خود را احساس کرده ایم. اما چگونه این نیروی فوق 
است  ممکن  جامعه  در  دیگر  افراد  و  راهنما   ،NA دوستان  می کنیم؟  ممزوج   خود 
و  بخواهیم،  آنها  از  اگر  باشند.  ما  از  تر  دیده  آب  بسیار  روحانی  موضوعات  در 
طبیعی  الگوی  در  روحانی  تجربیات  متناسب  بردن  کار  به  در  ما  به   می توانند 

بهبودی و رشد روحانی کمک کنند. 

روحانی تجربیات  درک  برای  نیاز  مورد  راهکارهای  همه  امروز:  برای   فقط 
خود و ممزوج کردن آنها در زندگی روزمره خود را جستجو می کنم. 
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۲۳ اردیبهشتپیش به سوی جلو 

»پیشرفت در بهبودي
سفری دشوار و مداوم است«.

کتاب پایه 

هر چه بیشتر پاک بمانیم، ظاهرا مسیر ما شیب دار تر و باریک تر می شود. اما 
نیست مسیر  به ما ارزانی نمی کند. مهم   خداوند چیزی بیش از حد توان اداره ما 
و خم  پیچ  پر  یا چقدر  باریک  ما چقدر  مسیر  نیست  مهم   ما چقدر دشوار می شود، 
نهفته  ما  روحانی  پیشرفت  در  امید  این  دارد.  وجود  امید  حال،  هر  در   است، 

است.
مسلمًا  خب  زندگی...  دهیم،  ادامه  را  ماندن  پاک  و  جلسات  در  حضور   اگر 
زندگی  های  نشیب  و  فراز  حل  راه  برای  مداوم  جستجوی  می کند.   تغییر 
سازد.  رهنمون  خود  زندگی  های  جنبه  همه  بردن  سؤال  زیر  به  را  ما  می تواند 
ایمان  با  باید  حتی  که  است  هنگام  این  در  نیست.  خوشایند  همیشه   زندگی 
دهیم،  انجام  باید  که  کاری  تنها  اوقات  گاهی  کنیم.  رجوع  خداوند  به   بیشتری 

این است که استوار بایستیم و باور کنیم اوضاع بهتر خواهد شد. 
مشاهده  به  شروع  می کند.  ایجاد  ما  در  بیشتری  درک  ما،  ایمان  مواقعی  در 
برتر  نیروی  با  ما  رابطه  وقتی  می کنیم.  خود  زندگی  از  کلی تری"   "تصویر 
نیست  مهم  می شود.  تبدیل  عادت  به  تقریبا  پذیرش  می شود،  عمیق  و   آشکار 
ایمان  به  حال  هر  در  می افتد،  اتفاقی  چه  می زنیم،  قدم  بهبودی  مسیر  در   وقتی 
ادامه را  جلو  سوی  به  حرکت  و  می کنیم  اتکا  مهربان  و  برتر  نیرویی  به   خود 

می دهیم.

 
اختیار  در  را  زندگي  پرسش هاي  همه  پاسخ  که  مي پذیرم  امروز:  براي  فقط 
ندارم. با این وجود، به خداوندی که درک می کنم ایمان دارم و به سفر بهبودی 

ادامه می دهم. 
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اوه !۲4 اردیبهشت

»عدم سالمت عقل، تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت است.«
کتاب پایه 

از  بسیاری  دارد.  احساسی  چه  آنها  شدن  مرتکب  می دانیم  ما  همه   اشتباهات! 
اشتباهات  به  اغلب  است.  بوده  اشتباه  یک  ما  زندگی  کل  می کنیم  احساس   ما 
نگاه  صبری  بی  و  ناکامی  با  کم  دست  و  گناه  و  شرمندگی  احساس  با   خود 
مریض  هنوز  که  بدانیم  این  بر  گواه  را  اشتباهات  داریم  تمایل   می کنیم. 

بی عقل، کودن هستیم یا آنقدر صدمه دیده ایم که نمی توانیم بهبود پیدا کنیم. 
مورد  در  هستند.  انسانیت  مهم  و  حیاتی  بسیار  بخش  اشتباهات  حقیقت،   در 
اغلب  اشتباهات  معتادان(،  )مانند  هستند  لجوج  خاصی  طور  به  که   افرادی 
جدید  اشتباهات  واقع،  در  نیست.  شرم  کردن  اشتباه  هستند.  ما  معلمین   بهترین 

در اکثر مواقع تمایل ما به ریسک پذیری و رشد را نشان میدهد. 
مشابه  اشتباهات  تکرار  است؛  سودمند  اشتباهات  از  گرفتن  درس  حال،  این  با 
اشتباهات  از  متفاوت  نتایج  انتظار  ایم.  شده  گم  سردر  که  باشد  این  از  نشان   شاید 
عقل"   سالمت  "عدم  را  آن  که  است  چیزی  همان  خب،   - قدیمی   مشابه 

مي نامیم. این کار قطعًا مؤثر نیست.

نیروی ای  اما  نیستند.  انگیز  غم  های  داستان  اشتباهات،  امروز:  برای   فقط 
برتر، لطفا کمکم کن از آنها درس بگیرم. 
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۲5 اردیبهشتترس قدم چهارم 

»وقتی به این قدم می رسیم، اکثر ما میترسیم هیوالیی در ما وجود 
داشته باشد که اگر آزادش کنیم، ما را نابود خواهد کرد.« 

کتاب پایه 

داریم. می ترسیم  واهمه  بررسی درون خود  و  به خود  نگاه کردن  از  ما   اکثر 
تنفر  و  غرور  از  سیاهی  جهنم  با  کنیم،  بررسی  را  خود  انگیزه های  و  اعمال   اگر 
واهمه ها  این  می یابیم  در  داریم،  برمی  را  چهارم  قدم  وقتی  اما  شویم.   مواجه 

توجیهی ندارند. ما نیز مانند هر کس دیگر انسان هستیم - نه بیش و نه کم. 
نمی کنیم.  افتخار  آنها  به  به طور خاص  که  دارد  ویژگیهایی  ما   شخصیت همه 
در  است.  دیگران  خطاهای  از  بدتر  ما  خطاهای  کنیم  فکر  شاید  بد  روز  یک  در 
زیر  را  خود  های  انگیزه  می دهیم.  دست  از  را  خود  نفس  به  اعتماد   لحظاتی، 
بتوانیم  اگر  اما  ببریم.  سؤال  زیر  نیز  را  خود  هستی  حتی  شاید  می بریم.   سؤال 
از  ما  شد.  خواهیم  ها  کشمکش  همان  متوجه  بخوانیم،  را  انجمن  اعضای   ذهن 

دیگران بهتر یا بدتر نیستیم. 
اینکه  جای  به  دهیم.  تغییر  می کنیم،  درک  و  اذعان  را  آنچه  می توانیم   فقط 
را  آن  می توانیم  دهیم،  ادامه  شده،  مدفون  ما  درون  در  آنچه  از  خود  ترس   به 
از آگاهی  کامل  روشنایی  در  ما  بهبودی  و  نیستیم  زده  دیگر وحشت  کنیم.   آشکار 

خویشتن شکوفا می شود. 

آشکار  را  خود  ترسهای  ترسم.  نمی  دانم،  نمی  آنچه  از  امروز:  برای   فقط 
می کنم و می گذارم ناپدید شوند. 
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اراده نیروی برتر ما ۲۶  اردیبهشت

» اراده خداوند برای ما تبدیل به اراده واقعی ما 
برای خود می شود.«

کتاب پایه 

بیداری این  است.  روحانی  بیداری  سوی  به  مسیری  گانه  دوازده   قدمهای 
هر  می گیرد.  خود  به  را  مهربان  و  برتر  نیرویی  با  تکوین  حال  در  رابطه ای   شکل 
کرد  کار  به  وقتی  می کند.  مستحکم تر  را  رابطه  این  پی،  در  پی  قدمهای  از   یکی 
اهمیت ما  زندگی  در  حتی  و  می کند  رشد  رابطه  این  می دهیم،  ادامه   قدمها 

بیشتری پیدا می کند. 
و  برتر  نیرویی  بگذاریم  می گیریم  تصمیم  شخصًا  قدمها،  کرد  کار  طول   در 
مهربان ما را هدایت کند. این راهنمایی همواره در دسترس است؛ برای یافتن آن 
را  آن  که  ما  درونی  خرد  در  اغلب  راهنمایی  این  داریم.  نیاز  صبر  به   فقط 

وجدان می نامیم، آشکار می شود. 
برتر را حس  نیروی  تا راهنمایی  به قدر کافی می گشاییم  را  وقتی قلب خود 
است  هشداری  چراغ  آرامش،  این  می کنیم.  احساس  را  مالیمی  آرامش   کنیم، 
آشفته  ما  ذهن  وقتی  و  می کند  هدایت  خود  آشفته  احساسات  میان  در  را  ما   که 
را  خداوند  اراده  وقتی  می دهد.  ارائه  ما  به  را  روشنی  راهنمایی  است،  مشغول   و 
ما  به  رضایتی  و  شادمانی  احساس  می کنیم،  دنبال  و  جستجو  خود  زندگی   در 
ما  از  موارد  اکثر  در  می خوریم،  شکست  تنهایی  به  وقتی  که  می دهد   دست 
شاید  کنیم،  اجرا  را  خود  برتر  نیروی  اراده  می خواهیم  وقتی  است.   گریزان 
کنیم.  اعتماد  روشنی  لحظه  به  ایم  آموخته  اما  دهد،  آزار  را  ما  تردید،  یا  ترس 

بزرگترین خوشبختی ما در پیروی از اراده خداوند مهربان نهفته است. 

می کنم.   تالش  برتر  نیروی  با  خود  رابطه  تحکیم  برای  امروز  برای   فقط 
روشنی  از  حاکی  احساسی  برتر  نیروی  اراده  از  آگاهی  می دانم  تجربه   طبق 

راهنمایی و آرامش به وجود می آورد. 
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۲7 اردیبهشت"نواقص"

»کامال آماده بودیم خداوند همه نواقص شخصیتی ما را برطرف
 نماید.«

قدم ششم 

"چگونگی  به  توجه  صرف  را  وقتی  ما  از  بسیاری  پنجم،  قدم  برداشتن  از   پس 
کردیم.  خود  شخصیت  به  دادن  شکل  در  آنها  نقش  و  خود  خطاهای   دقیق 

زندگی ما به عنوان مثال بدون تکبر چگونه خواهد بود؟ 
و  بردن  بهره  از  و  بود  داشته  باز  خود  دوستان  با  ارتباط  از  را  ما  مطمئنا   تکبر 
کرده  خدمت  خوبی  به  ما  به  هم  تکبر  اما  می کرد.  جلوگیری  آنها  از  گرفتن   یاد 
ما  از  بود  پایین  شدیداً  مان  نفس  به  احترام  که  زمانهای  در  که  طوری  به   بود، 

حمایت می کرد. اگر تکبر ما برطرف می شد، چه سودی عاید ما می شد؟ 
میان  در  خود  مناسب  جایگاه  بازیابی  به  قدم  یک  تکبر،  شدن  برطرف   با 
آنها  آنها، خرد  برای جمع  اندازه  یک  به  می توانیم  می شویم.  تر  نزدیک   دیگران 
از  تمایل  صورت  در  ما  راهنمایی  و  پشتیبانی  شویم.  قائل  ارزش  آنها  مشکالت   و 
ما  برای  دیگر  پایین"  نفس  به  "احترام  می گیرد؛  نشأت  برتر  نیروی   مراقبت 

معضل نیست. 
به  و  کردیم  بررسی  طریق  بدین  را  خود  شخصیتی  نواقص  تک   تک 
آنها  که  است  خاطر  این  به  گذشته،  این  از  بردیم.  پی  آنها  همه  بودن  مشکل ساز 
را  آنها  همه  خداوند  بودیم  آماده  کامال  آیا  می شوند.  نامیده  شخصیتی   نواقص 

برطرف نماید؟ بله. 

تا می کنم  بررسی  دقت  به  را  خود  شخصیت  نواقص  همه  امروز:  برای   فقط 
دریابم آیا آماده هستم خداوند همه آنها را برطرف نماید. 
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دوستان و جبران خسارتحفظ سادگی آن ۲۸ اردیبهشت

»از چنین افرادی در صورت امکان مستقیما جبران خسارت کردیم، 
مگر در مواردی که انجام این کار به آنها با دیگران لطمه میزد.« 

قدم نهم

رسیدگی  داریم،  انتظار  که  طور  همان  کارها  به  همیشه  رابطه ای  هر   در 
عوض،  در  برسد؛  پایان  به  نباید  ها  دوستی  اشتباه،  انجام  با  اما   نمی کنیم. 
مسئولیت هاي  پذیرفتن  به  مایل  صادقانه  اگر  کنیم.  خسارت  جبران   مي توانیم 
می تواند  ها  دوستی  این  باشیم،  وارده  خسارات  جبران  و  دوستی  رابطه  با  مرتبط 

مستحکم تر و پربارتر از همیشه باشد. 
به او صدمه زده ایم می رویم   جبران خسارت ساده است. به سراغ فردی که 
مستقیما  خود  اشتباه  مورد  به  اوقات  گاهی  کردم.  اشتباه  »من  می گوییم:   و 
اما  می کنیم.  خودداری  مربوطه  امر  در  خود  نقش  اقرار  از  و  نمی کنیم   اشاره 
آن  باید  مؤثر،  برای جبران خسارت  می کند.  اثر  بی  را  نهم  قدم  مقصود  کار   این 

را ساده حفظ کنیم؛ نقش خود را اقرار می کنیم و تا همین حد کفایت می کنیم. 
مواقعی هست که دوستان ما جبران خسارت را قبول نمی کنند. شاید آنها به 
به  باید  باشد،  چنین  این  اگر  کنند.  حالجی  را  داده  رخ  آنچه  تا  دارند  نیاز   زمان 
آنها.  نه  کردیم،  اشتباه  که  بودیم  ما  این  این گذشته،  از  بدهیم.  را  زمان  این   آنها 

ما سهم خود را انجام داده ایم؛ باقی آن از دست ما خارج است. 

جبران  هنگام  در  باشم.  شناسی  وظیفه  دوست  می خواهم  امروز:  برای  فقط 
خسارت سعی می کنم آن را ساده حفظ کنم. 
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۲۹ اردیبهشتترازنامه رشد 

»عملکرد گذشته و رفتار کنونی خود را مرور می کنیم تا ببینیم چه 
چیزهایی را میخواهیم حفظ کنیم و چه چیزهایی را میخواهیم کنار 

بگذاریم.« 
کتاب پایه 

تعمق  گذشته  ساعت  چهار  و  بیست  درباره  ما  از  بسیاری  روز،  هر  پایان   در 
کنیم،  زندگی  متفاوت  شکلی  به  آینده  در  می توانیم  چگونه  اینکه  به  و   می کنیم 
روغن  کردن  می شود: عوض  دنیا  امور  سرگرم  آسانی  به  ما  افکار  می کنیم.  توجه 
اوقات  گاهی  زباله.  سطل  کردن  خالی  یا  نشیمن  اتاق  داشتن  نگه  تمیز   ماشین، 
مسیری  به  کننده  خسته  و  روزمره  امور  انداز  دست  از  خود  فکری  جریان   تغییر 

روان تر، تالش خاصی را می طلبد. 
می کنیم  فکر  دهد.  قرار  مسیر  ترین  روان  در  را  ما  می تواند  ساده   پرسشی 
سست  آگاهانه  ارتباط  است  الزم  شاید  می خواهد؟  چه  ما  برای  برتر  نیروی   فردا 
خود را با خداوندی که درک می کنیم، تقویت کنیم. شاید با شغل یا رابطه خود 
از  برخی  شاید  می کنیم.  تحمل  را  آنها  ترس  روی  از  تنها  و  نبوده   راحت 
با  آن  کردن  مشارکت  از  و  می کنیم  پنهان  را  خود  آزاردهنده  شخصیتی  نواقص 
از هایی  بخش  چه  در  واقعا  است:  این  پرسش  داریم.  واهمه  خود   راهنمای 

زندگی خود تمایل به پیشرفت داریم؟ 
می یابیم.  مفید  خود  برتر  نیروی  با  را  اوقاتی  صرف  روز،  هر  پایان   در 
بیشتري فایده  بعد  روز  در  ما  روحاني  رشد  برنامه  براي  آنچه  درباره   مي توانیم 

فکر  داشته ایم،  پیشرفت  آنها  در  اخیرا  که  هایی  زمینه  درباره  کنیم.  تعمق  دارد، 
می کنیم و زمینه هایی را هدف می گیریم که هنوز مستلزم کار و تالش است. 

نیروی  با  ارتباط  برقراری  به  را  وقتی  روز  هر  پایان  در  امروز:  برای   فقط 
میان  آنچه  درباره  و  می کنم  مرور  را  گذشته  روز  می دهم.  اختصاص  خود   برتر 

من و اراده نیروی برتر برای زندگی من فاصله انداخته، تعمق می کنم. 
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رهایی از انزوا ۳۰ اردیبهشت

» خود را مشغول انجام دادن و لذت بردن از کارهایی می یابیم که 
هرگز تصور نمی کردیم انجام دهیم.« 

کتاب پایه 

خانواده از  ابتدا،  در  داشت.  نگاه  منزوي  را  ما  بسیاري  دالیل  به  فعال   اعتیاد 
افراد  همه  از  ما  از  برخی  نشوند.  ما  مصرف  متوجه  تا  کردیم  دوری  دوستان   و 
دوری  قانونی  پیامدهای  و  اخالقی  شدید  واکنش  از  ترس  دلیل  به  معتاد   غیر 
تحقیر  داشتند،  "عادی"  تفریحات  خانواده  همراه  به  که  را  افرادی   کردیم. 
از  توانیم  نمی  هرگز  بودیم  معتقد  و  خواندیم  "نچسب"  افرادی  را  آنها   کردیم؛ 
دوری  هم  معتادان  سایر  از  سرانجام حتی  ببریم.  لذت  زندگی  ساده  های  خوشی 
ما  زندگی  کنیم.  تقسیم  را  خود  مخدر  مواد  خواستیم  نمی  چون   کردیم، 

محدودتر شد و دغدغه های ما به حفظ روزانه بیماری خود محدود شد. 
در  معتادان  سایر  با  فعالیت  انجام  از  است.  پربارتر  خیلی  ما  زندگی   امروز، 
می کنیم.  صرف  وقت  خود  های  خانواده  برای  می بریم.  لذت  بهبودی   حال 
با  چقدر  می دهند.  لذت  ما  به  که  ایم  کرده  پیدا  زیادی  بسیار  های   سرگرمی 
سرزنش  را  آنها  زمانی  که  عادی  افراد  مانند  می توانیم  می کند.  فرق   گذشته 
هدایای  از  یکی  که  بردن  لذت  باشیم.  داشته  ثمری  پر  زندگی   می کردیم 

بهبودی است، به زندگی ما بازگشته است. 

فقط برای امروز: می توانم از روال ساده زندگی روزمره لذت ببرم. 
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۳۱ اردیبهشتشرکت در جلسات را ادامه بده! 

»جلسات موجب حفظ ارتباط ما با جایی که بوده ایم، میشوند، 
ولی از آن مهمتر، ارتباط ما را با جایی که 

در بهبودی خود میتوانیم برویم، حفظ میکنند. «
کتاب پایه

گمنام  معتادان  به  وقتی  هستند.  متفاوت  افرادی  بسیاری  جهات  از   معتادان 
نیز  ما  و  ما را درک می کنند  افرادی که  پنداشتیم،  مانند خود  را   آمدیم، دیگران 
غریب  و  بیگانه  افراد  مانند  می رفتیم  که  جایی  هر  دیگر  می کنیم.  درک  را  آنها 
در  می کردیم  احساس  دوستان  در جمع  و   NA جلسات  در  کردیم.  نمی   أحساس 

خانه هستیم. 
پس از مدتی پاکی اثرات اعتیاد ما پایان نمی یابد. هنوز به همدردی با سایر 
از کجا  هستیم،  اینکه چه کسی  با  ارتباط خود  برای حفظ  داریم.  احتیاج  معتادان 
از  یک  هر  می دهیم.  ادامه  را  جلسات  در  شرکت  می رویم،  کجا  به  و  ایم   آمده 
جلسات به ما یاد آور می شود که هرگز نمی توانیم مواد مخدر را با موفقیت مصرف 
کنیم. هر یک از جلسات به ما یادآور می شود که هرگز معالجه نخواهیم شد، اما با 
سایر  الگوی  و  تجربه  جلسه،  هر  کنیم.  پیدا  بهبود  می توانیم  برنامه  اصول   انجام 

معتادان را در بهبودی مداوم به ما ارائه می دهد. 
انجام  را  خود  برنامه  چگونه  مختلف  افراد  که  می کنیم  مشاهده  جلسات  در 
می دهند و نتایج این کار چگونه در زندگی شان نمایان می شود. اگر می خواهیم 
انجام  آن  به  رسیدن  برای  آنها  آنچه  از  می توانیم  کنیم،  زندگی  دیگران   مانند 
ناممکن  جایی که می توانیم برویم، حفظ می کنند ارتباطی که بدون این جلسات 
است و نمی توان هیچ جای دیگر به دست آورد. این ارتباط موجب شرکت مجدد 

ما در جلسات می شود. 

چه  کنم  یادآوری  خود  به  تا  می یابم  حضور   NA جلسه  در  امروز  برای   فقط 
کسی هستم، از کجا آمده ام و در بهبودی خود به کجا می توانم بروم. 

 



خرداد
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۱ خردادعالئم بیداری روحانی 

»قدمها به یک بیداری روحانی منجر می شود که دارای ماهیتی روحانی
است. این بیداری با تغییراتی در زندگی ما آشکار می شود.« 

کتاب پایه 

که  افرادی  است.  مسّلم  آن  عالئم  می دانیم،  را  اعتیاد  بیماری  تشخیص   نحوه 
مواد  مصرف  به  نشدنی  کنترل  وسوسه  بر  عالوه  می برند،  رنج  بیماری  این   از 
اعتیاد  وقتی  می دهند.  نشان  را  خودمحوری  از  ناشی  خودجویانه  رفتار   مخدر، 
بی وقفه  می بردیم.  رنج  زیادی  بسیار  درد  از  مسلما  بود،  خود  پیشروی  اوج  در  ما 
از  نگرانی  صرف  را  خود  وقت  بیشتر  و  می کردیم  قضاوت  دیگران  و  خود   درباره 

نتایج یا تالش برای کنترل آنها می کردیم. 
بیداری  می شود،  آشکار  معینی  عالئم  با  اعتیاد  بیماری  که  طور  همان  درست 
نمایان  بهبودی  حال  در  معتاد  یک  در  معینی  و  روشن  های  نشانه  با  نیز  روحانی 
طور  به  کردن  عمل  و  کردن  فکر  به  خود  تمایل  متوجه  است  ممکن  می شود. 
اعمال  تفسیر  یا  دیگران  اعمال  درباره  کردن  قضاوت  به  عالقه  عدم   خودانگیخته، 
به طور  لبخند  بروز  و  لحظه  از هر  بردن  برای لذت  توانایی بی چون و چرا   آنها، 

مکرر شویم. 
این  باشیم  آگاه  باید  کنیم،  مشاهده  را  روحانی  بیداری  عالئم  فردی  در  اگر 
افراد است.  این  به  ما نزدیک شدن  اقدام  بهترین  بیداری ها سرایت پذیر هستند. 
دریافت  به  تمایل  سپاسگزاری،  مکرر  و  تأثیرگذار  های  صحنه  تدریج  به   وقتی 
تجربه  را  عشق  این  جبران  به  شدید  میل  و  انجمن  اعضای  سوی  از  عشق  ابراز 

می کنیم، متوجه می شویم که ما نیز بیداری روحانی پیدا کرده ایم. 

عالئم به  است.  روحانی  بیداری  من،  تمایل  ترین  شدید  امروز:  برای   فقط 
آن توجه می کنم و از تشخیص آنها شادمان می شوم. 
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جبران خسارت و راهنما ۲ خرداد

»می خواهیم از احساس گناه رها شویم، اما دوست نداریم این کار به 
ضرر دیگران تمام شود.« 

کتاب پایه 

بر  ویرانی  اثرات  خود  دنبال  به  ما  اکثر  شویم:  روبرو  مسئله  این  با   بگذارید 
از  برخی  زدیم.  صدمه  گرفت،  قرار  ما  راه  در  که  کسی  هر  به  و  گذاشتیم   جای 
افرادی  رساندیم،  آسیب  آنها  به  همه  از  بیش  خود  اعتیاد  دوران  در  که   افرادی 
از  خود  ساختن  رها  برای  تالشی  در  داشتیم.  دوست  همه  از  بیشتر  که   بودند 
شویم  وسوسه  شاید  ایم،  داده  انجام  که  کارهایی  به  نسبت  گناه   احساس 
در  خود  عزیزان  با  دقیق  بسیار  طور  به  بماند،  ناگفته  است  بهتر  که  را   چیزهایی 
حسنی  و  بوده  زیانبار  بسیار  است  ممکن  ها  آشکارسازی  این  بگذاریم.   میان 

نداشته باشند. 
درباره  بلکه  نیست؛  پشیمانی  عمیق  احساس  به  دادن  تسکین  درباره  نهم  قدم 
قدمهای برداشتن  طی  ایم.  داده  انجام  که  است  خطاهایی  مسئولیت   پذیرفتن 
را  خود  خطاهای  و  بخواهیم  راهنمایی  خود  راهنمای  از  باید  نهم،  و   هشتم 

طوری جبران کنیم که موجب افزایش دین ما نسبت به جبران خسارت نشود. 
فقط به دنبال رهایی از احساس پشیمانی نیستیم، بلکه به دنبال رهایی از نواقص 
یک  بزنیم.  صدمه  خود  عزیزان  به  دوباره  خواهیم  نمی  هرگز  هستیم.  نیز   خود 
خود  های  انگیزه  بررسی  نهم،  قدم  مسئوالنه  انجام  امر،  این  از  اطمینان  برای   راه 
آنها  انجام  قصد  که  است  های خاصی  از جبران خسارت  قبل  راهنما  با   و صحبت 

را داریم. 

از  قبل  کنم.  قبول  را  خود  اعمال  مسئولیت  می خواهم  امروز:  برای   فقط 
جبران هر خسارت، با راهنمای خود صحبت می کنم. 
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۳ خردادآسیب پذیری در برابر ریسک کردن 

»در هنگام رشد، باد می گیریم بر تمایل به فرار کردن با مخفی شدن
 از خود و احساسات خود غلبه کنیم.« 

کتاب پایه 

پرورش  را  عادتهایی  ما  از  بسیاری  ریسک،  برابر  در  پذیری  آسیب  جای   به 
عاطفی  انزوای  الگوهای  می کند.  حفظ  امنی  فاصله  در  را  دیگران  که  ایم   داده 
پشت  در  نومیدانه  ما  که  کند  ایجاد  ما  در  را  احساس  این  می تواند   مزبور 
می کردیم.  ریسک  خود  زندگی  در  سابقاًً  ایم.  شده  محبوس  خود   نقاب های 
دل  و  درد  طریق  از  کنیم.  ریسک  خود  احساسات  درباره  می توانیم   اکنون 
طریق  از  صرفا  نیستیم؛  فرد  به  منحصر  که  می گیریم  یاد  معتادان،  سایر  با   کردن 
به دیگران برای شناختن ما، خود را بی دلیل آسیب پذیر نمی کنیم،   اجازه دادن 
برنامه  گانه  دوازده  قدمهای  کرد  کار  طریق  از  هستیم.  خوبی  جمع  در  که   چرا 
ضمیر  داریم  نیاز  نه  و  مي خواهم  نه  دیگر  مي کنیم.  تغییر  و  رشد   NA 
نهان سازی  از  ما داده شده که  به  این فرصت  پنهان کنیم.  را  پدیدار شونده خود 

عواطف خود برای حفظ اعتیاد فعال رهایی یابیم. 
آسیب پذیر  ریسک  برابر  در  دیگران،  برای  خود  احساسات  کردن  آشکار  با 
راهنمای  کمک  با  می ارزد.  آن  از  حاصل  مزایای  به  ریسک  این  اما   می شویم، 
احساسات  آشکار  و  صادقانه  ابراز  نحوه  بهبودی  حال  در  معتادان  سایر  و   خود 
دوستان  از سوی  و چرا  بی چون  ابراز عشق  با  در عوض،  می گیریم.  یاد  را   خود 
در  هم  و  خود  در  هم  روحانی  اصول  انجام  با  می شویم.  تشویق  و  تقویت  خود 
از  و  باشیم  خود  که  آزادیم  می کنیم.  پیدا  آزادی  و  قدرت  خود   اطرافیان 

مصاحبت با معتادان عضو انجمن خود لذت ببریم. 

درد  دیگری  بهبودی  حال  در  معتاد  با  صادقانه  و  آشکارانه  امروز:  برای   فقط 
با  دوستی خود  و  از خود  و  می شوم  پذیر  آسیب  ریسک  برابر  در  می کنم.   و دل 

سایر اعضای NA شادمان می شوم. رشد خواهم کرد. 
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احساسات "خوب" و "بد"4 خرداد

»اتفاقات مثبت و منفی بسیاری در طول یک روز رخ می دهد. اگر 
وقتی را صرف ارزش نهادن بر هر دوی این اتفاقات نکنیم، احتماال 

چیزی که به رشد ما کمک می کند، از دست خواهیم داد«
جزوه فقط برای امروز 

یا  آمیز  موفقیت  بد،  یا  خوب  اتفاقات  درباره  ما  از  برخی   ظاهراً 
قضاوت  ندانسته  می دهد،  رخ  ما  زندگی  در  روز  هر  که   شکست بر انگیزی 
نسبت  و  باشیم  داشته  خوبی  احساس  "خوب"  به  نسبت  داریم  تمایل   می کنیم. 
احساسات  حال،  این  با  باشیم.  داشته  گناه  یا  ناکامی  عصبانیت،  احساس  "بد"   به 
کمی  بسیار  ارتباط  است  بد  یا  خوب  ما  برای  واقعا  آنچه  با  اغلب  بد،  و   خوب 
به  بگیریم،  درس  خود  های  موفقیت  از  بیشتر  خود  های  شکست  از  شاید  دارد. 

خصوص اگر شکست از پذیرفتن ریسک ناشی شود. 
با  را  ما  خود،  عاطفی  های  العمل  عکس  به  ارزشی  های  قضاوت  دادن   نسبت 
درباره  خود  فکر  طرز  می توانیم  می دهد.  پیوند  خود  قدیمی  فکرهای   طرز 
و رشد  برای  فرصتهایی  عنوان  به  آنها  به  و  دهیم  تغییر  را  روزمره  زندگی   وقایع 
دنبال  به  می توانیم  گذاری  ارزش  جای  به  کنیم.  نگاه  بد  یا  خوب  عنوان  به   نه 
می گیریم.  یاد  چیزی  روزها  از  یک  هر  از  کار  این  انجام  با  باشیم.  گرفتن   درس 
درس  و  روزانه  رویدادهای  ارزیابی  برای  خوبی  بسیار  ابزار  ما،  روزانه  دهم  قدم 

گرفتن از موفقیت و شکست است. 

منظور  به  را  بهبودی  اصول  تا  شده  داده  فرصتی  من  به  امروز  برای   فقط 
می گیرم،  درس  زندگی  رویدادهای  از  وقتی  گیرم.  کار  به  رشد  و   یادگیری 

موفق می شوم. 
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۱ خردادنیروی موجود در گروه 

»شناخت ما از نیرویی برتر به خود ما بستگی دارد.... 
میتوانیم آن را گروه یا برنامه بنامیم 

و یا آن را خداوند بنامیم«.
کتاب پایه 

در  نپذیریم،  کامال  را  اعتیاد  برابر  در  خود  عجز  عمق  وقتی  تا  ما  از   بسیاری 
بپذیریم،  را  مسئله  این  وقتی  اما  داشت.  خواهیم  مشکل  برتر  نیرویی   شناخت 
بیماري  از  برتر  نیرویي  از  کمک  درخواست  به  داریم  تمایل  حداقل  ما   اکثر 
احتماال  است.   NA گروه  در  نیرو  این  با  ما  عملی  تماس  اولین  کنیم.  توجه  خود 

اینجاست که باید شروع به گسترش شناخت خود از خداوند کنیم. 
بدون  یکدیگر  به  کمک  هنگام  در   NA اعضای  که  چرایی  و  چون  بی   عشق 
تجربه  است.  گروه  در  نیرو  این  وجود  بر  گواه  می کنند،  ابراز  پاداش   انتظار 
چیزهاي  از  گروه  که  چرا  ماست،  از  برتر  نیرویي  خود  بهبودي،  در  گروه   جمعي 
شرکت  روز  هر  معتادان  که  حقیقت  این  دارد.  تجربی  دانش  مؤثر  غیر  و   مؤثر 
نیروی  است،  برتر  نیرویی  از حضور  ای  نشانه  می دهند،  ادامه  را   NA جلسات  در 

جذاب و مهربانی که به پاک ماندن و رشد معتادان کمک می کند. 
پیدا   NA گروههای  در  که  است  نیرویی  وجود  بر  گواه  مسائل  این   همه 
به  قادر  ما  از  یک  هر  می کنیم،  نگاه  اطراف  به  باز  ذهنی  با  وقتی   می شود. 
برای  را  راهی  وقتی  تا  بود.  خواهیم  نیرو  این  از  دیگری  های  نشانه   تشخیص 
کند  نمی  فرقی  می کنیم،  پیدا  خود  روزانه  زندگی  در  نیرو  این  دادن   شرکت 

آن را خداوند، نیرویی برتر یا چیز دیگری بنامیم. 

گروه در  که  نیرویی  های  نشانه  بر  را  خود  ذهن  و  چشم  امروز:  برای   فقط 
کمک  ماندن  پاک  برای  نیرو  این  از  می کنم.  باز  دارد،  وجود  من   NA 

می خواهم. 
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رویارویی با چالش های روزمره ۶ خرداد

 »... تصمیم به درخواست کمک از خداوند، بزرگترین منبع قدرت و 
شهامت ماست.« 

کتاب پایه 

 چالش چیزی است که به ما برای موفقیت جرأت می دهد. چیزهای جدید و 
عمل  چالش  عنوان  به  برسند،  بد  یا  خوب  ما  نظر  به  اینکه  از  نظر  صرف  آشنا   نا 
می کنند. ما با موانع و تضادهای درونی و بیرونی خود در چالش هستیم، چیزهای 
هست"  که  طور  آن  "زندگی  از  بخشی  همگی  تضادها  و  موانع  دشوار،  و   جدید 

هستند. پاک زندگی کردن به معنای آموختن شیوه رویارویی با چالش هاست. 
مصرف  مواد  ها  چالش  با  رویارویی  برای  ناآگاهانه  یا  آگاهانه  ما  از   بسیاری 
 می کردیم. بسیاری از ما از شکست و موفقیت به یک اندازه واهمه داشتیم. هر بار 
با چالش های روزمره خودداری می کردیم، از کمبود احترام به  که از رویارویی 
 نفس رنج می بردیم. برخی از ما احساس شرم خود را پنهان می کردیم. هر بار که 
هم  ناتوان تر  حتی  خود  چالش های  با  رویارویی  در  می دادیم،  انجام  را  کار   این 

می شدیم و احتمال بیشتری وجود داشت که به مصرف روی آوریم. 
همه  با  آمیز  موفقیت  برای رویارویی  نیاز  مورد  ابزار   NA برنامه  انجام   با 
آورده ایم،  ایمان  خود  از  برتر  نیرویی  به  آورده ایم.  دست  به  را  خود  چالش های 
خواسته ایم  نیرو  این  از  است.  قائل  اهمیت  ما  زندگی  و  اراده  برای  که   نیرویی 
نواقص شخصیتی ما یعنی چیزهایی که زندگی ما را غیر قابل اداره ساخته، برطرف 
اقدام  برتر  نیروی  این  با  خود  آگاهانه  ارتباط  به  بخشیدن  بهبود  برای   نماید. 
کرده ایم. از طریق قدمها، توانایی قطع مصرف مواد و شروع زندگی در اختیار ما 

گذاشته شده است. 
برنامه با چالش های جدیدی روبرو می شویم. هر روز از طریق انجام   هر روز 
بهبودی، لطف و عنایت الزم برای رویارویی با این چالش ها به ما ارزانی می شود. 

چالش  با  مستقیم  رویارویی  برای  خود  برتر  نیروی  از  امروز:  برای   فقط 
امروز کمک می خواهم. 
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7 خردادهمان طور که درک می کنیم 

 »زندگی خود را بررسی کردیم و به اینکه واقعا چه کسی هستیم، پی 
 بردیم. فروتنی واقعی به معنای این است که بپذیریم خود باشیم و 

بدین منظور صادقانه تالش کنیم.« 
کتاب پایه 

ممکن  می کرد.  تعیین  را  ما  شخصیت  ما  بیماری  مقتضیات  مصرف،  دوران   در 
بود  الزم  که  چیزی  با  کس  هر  به  مخدر"  "مواد  آوردن  دست  به  برای   بود 
مصرف  دوران  شرایط  همه  با  که  طوری  به  بودیم،  بقا  ماشین های  شویم،   تبدیل 

به راحتی سازگار می شدیم. 
متفاوتی  و  جدید  زندگی  در  قدم  کردیم،  آغاز  را  خود  بهبودی   وقتی 
مناسب  شرایطی  چه  در  ما  برای  رفتاری  چه  اینکه  درباره  ما  از  بسیاری   نهادیم. 
لباس  مردم،  با  کردن  صحبت  طرز  ما  از  برخی  نداشتیم.  عقیده ای   است، 
خود  نمی توانستیم  نمی دانستیم.  عمومی را  مکانهای  در  کردن  رفتار  یا   پوشیدن 

باشیم، زیرا دیگر خود را نمی شناختیم. 
ارائه  خویشتن  واقعی  شناخت  برای  را  ساده ای  روش  گانه  دوازده   قدمهای 
خود  درباره  که  چیزهایی  از  خود،  نواقص  و  مثبت  ویژگی های  از   می دهد. 
از  برمی داریم.  پرده  نداریم،  رضایت  خیلی  آنها  از  که  چیزهایی  و  داریم  دوست 
افرادی  می بریم  پی  تدریج  به  گانه  دوازده  قدمهای  بخش  التیام  نیروی   طریق 
باشیم،  خودمان  اینکه  برای  می کنیم  درک  که  برتری  نیروی  توسط  که   هستیم 
نیروی  اگر  کنیم  درک  که  می شود  شروع  وقتی  واقعی  التیام  شده ایم.   خلق 
واقعًا  که  باشیم  کسی  ندارد  اشکالی  پس  کرده،  خلق  گونه  بدین  را  ما   برتر، 

هستیم.

را  بودن  خود  آزادی  می توانم  قدمها  کار کرد  طریق  از  امروز:  برای   فقط 
تجربه کنم، یعنی فردی باشم که نیروی برترم خواسته است. 
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از من مراقبت کن ۸ خرداد

»باور داریم نیروی برتر ما از ما مراقبت خواهد کرد.«  
کتاب پایه 

از  حال  در  ما  زندگی  می رسد  نظر  به  که  می کنیم  سپری  را  اوقاتی  ما   همه 
چیزی  هر  می رسد  نظر  به  که  هست  هفته هایی  حتی  یا  روزها  است.  پاشیدن   هم 
دست  از  چه  چیز  آن  می انجامد.  بدی  به  باشد،  داشته  بدی  پایان  می تواند   که 
داریم  تردید  حال  هر  در  باشد،  رابطه ای  پایان  با  عزیز  یک  مرگ  شغل،   دادن 

از تغییراتی که در زندگی ما رخ می دهد، در امان باشیم.
اطراف خود می شنویم،  را در  دنیا  متالشی شدن  زمانی که صدای    در خالل 
هیچ  می کنیم.  پیدا  دست  مهربان  و  برتر  نیرویی  به  ایمان  مرتبه  باالترین   به 
خداوند  مراقبت  فقط  می دانیم  دهد.  تسکین  را  ما  درد  نمی تواند   انسانی 
اما  می کنیم،  آشفتگی  احساس  کند.  فراهم  می خواهیم،  که  را  آرامشی   می تواند 

ادامه می دهیم و می دانیم زندگی ما سامان خواهد یافت. 
افزایش  برتر  نیروی  به  ما  ایمان  و  می کنیم  پیشرفت  بهبودی  در   وقتی 
احساسی  با  که  هستیم  مطمئن  باشیم،  رنج  در  است  ممکن  اینکه  وجود  با  می یابد، 
چراکه  باشیم،  نومید  نباید  می شویم.  روبرو  سخت  دوران  با  امید  از   حاکی 
ما  به  برتر  نیروی  مراقبت  کنیم،  حرکت  تنهایی  به  نمی توانیم  وقتی   می دانیم 

کمک خواهد کرد. 

و  می کنم  اتکا  خداوند  مراقبت  به  سختی،  دوران  در  امروز:  برای   فقط 
می دانم که نیروی برتر همواره به داد من خواهد رسید. 
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۹خرداددلتنگی در برابر تنها بودن 

 »مشارکت کردن با دیگران مانع از احساس انزوا و 
تنهایی ما می شود.« 

کتاب پایه 

بین تنها بودن و دلتنگ بودن تفاوت وجود دارد. دلتنگ بودن وضعیت عاطفی 
می شود.  ما  در  نومیدی  گاهی  و  ناراحتی  احساس  موجب  که  خالیی  است،  قلب 
آنها  جمع  در  گرفتن  قرار  یا  دیگران  با  رابطه  برقراری  طریق  از  همواره  دلتنگی 

تسکین می یابد. برخی از ما حتی در اتاقی پر از جمعیت نیز دلتنگ هستیم. 
بسیاری از ما از روی دلتنگی شدید ناشی اعتیاد خود به معتادان گمنام آمدیم. 
پس از شرکت در جلسات شروع به پیدا کردن دوستان جدید می کنیم و در اکثر 
اوقات احساس دلتنگی ما بر طرف می شود. اما بسیاری از ما باید در سراسر دوران 

بهبودی خود با دلتنگی دست و پنجه نرم کنیم. 
برتر  نیرویی  با  رابطه  برقراری  راه درمان،  بهترین  دلتنگی چیست؟  راه درمان 
متوجه می شویم  پر کردن خأل قلب خود کمک کند.  ما در  به  است که می تواند 
با  وقتی  کنیم.  دلتنگی  احساس  نباید  هرگز  داریم،  ایمان  برتر  نیرویی  به  وقتی 
خود  تنهایی  در  می توانیم  داریم،  آگاهانه  ارتباط  می کنیم  درک  که  خداوندی 

راحتی بیشتری داشته باشیم.
رضایت  دیگران  با  خود  تعامل  در  اغلب  می کنیم  پیشرفت  بهبودی  در   وقتی 
کامل پیدا می کنیم. با این وجود، همچنین در می یابیم هر چه به نیروی برتر خود 
دهیم  قرار  دیگران  جمع  در  را  خود  می کنیم  پیدا  نیاز  کمتر  می شویم،  نزدیک تر 
به  می دهیم،  ادامه  برتر  نیرویی  با  خود  ارتباط  کردن  عمیق  و  بررسی  به   وقتی 
متوجه  دائمی ماست.  همدم  که  می کنیم  پیدا  خود  درون  در  را  روحی   تدریج 

می شویم از نظر روحانی با چیزی بزرگتر از خود مرتبط شده ایم. 

آرامش پیدا  برتر  نیرویی  با  خود  آگاهانه  ارتباط  در   : امروز  برای   فقط 
می کنم. من هرگز تنها نیستم. 
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سادگی آن را حفظ کن ۱۰ خرداد

 »روز را نه تنها در یک لحظه بلکه از لحظه ای به لحظه دیگر سپری 
 می کنیم. وقتی از زندگی در زمان حال دست می کشیم، مشکالت ما به 

طرز نامعقولی بزرگ می شوند. «
کتاب پایه 

بین  در  افرادی  برای  خصوصا  می رسد،  نظر  به  پیچیده  زندگی  درک   اغلب 
را  مواد  مصرف  وقتی  رفته اند.  طفره  کار  این  انجام  از  زیادی  مدتهای  که   ما 
حتی  و  کننده  گیج  که  شدیم  روبرو  دنیایی  با  ما  از  بسیاری  کردیم،   قطع 
نظر رسد.  به  کننده  نگاه، گیج  و جزییات آن شاید در یک  زندگی  بود.   هولناک 
آن  امتحان  و  کنیم  اداره  را  زندگی  نتوانیم  شاید  می کنیم  تصور  گذشته،  این   از 
اثر  در  زود  خیلی  ما  و  می کنند  تقویت  را  خود  افکار  این  باشد.  بی فایده   نیز 

پیچیدگی متصور زندگی از پای در می آییم. 
مشکل  یک  حل  کنیم.  اصالح  یکدفعه  را  چیز  همه  نیستیم  مجبور  خوشبختانه 
لحظه  هر  از  می گیریم.  نظر  در  تک  تک  را  مشکالت  پس  می رسد،  نظر  به   ممکن 
فرا  هنگام  در  بعدی  لحظه  از  سپس  و  می کنیم  مراقبت  آن  رسیدن  فرا  هنگام  در 
در  و  بمانیم  پاک  امروز  برای  فقط  می گیریم  یاد  می کنیم.  مراقبت  آن   رسیدن 
لحظه  هر  در  را  زندگی  وقتی  می رویم.  خود  مشکالت  سراغ  به  روز   همین 
لحظه  هر  در  که  نفسی  هر  با  نمی رسد.  نظر  به  هولناک  دیگر  می کنیم،   سپری 

می کشیم، می توانیم پاک بمانیم و زندگی کردن را یاد بگیریم. 

حفظ  ساده  را  آن  لحظه  همین  در  تنها  کردن  زندگی  با  امروز:  برای   فقط 
برای  را  فردا  مشکالت  می کنم؛  رسیدگی  امروز  مشکالت  به  تنها  امروز،   می کنم. 

فردا می گذارم. 
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۱۱ خردادشرکت در جلسات را ادامه بده 

 »وقتی به اینجا می آییم حتما نباید پاک باشیم، اما پس از جلسه اول 
 به تازه واردها توصیه می کنیم بار هم به جلسات برگردند و پاک هم 
 برگردند. نباید منتظر افراط در مصرف با محکومیت حبس باشیم و 

بعد از معتادان گمنام کمک بگیریم.« 
کتاب پایه 

بر  ما  از  برخی  می آییم.   NA به  سرشار  تمایل  با  ما  از  اندکی  بسیار   تعداد 
نجات  برای  ما  از  برخی  می یابیم.  حضور  اینجا  در  دادگاه  دستور   اساس 
مرز  در  که  شغلی  نجات  برای  تالش  در  دیگر  برخی  آمده ایم.  خود  خانواده های 
که  است  این  مهم  هستیم.  اینجا  چرا  نیست  مهم  می آییم.  اینجا  به  است   نابودی 

اینجا هستیم. 
آن  دنبال  به  نیز  روح  بیاورید،  را  جسم  »اگر  می گویند  که  ایم   شنیده 
در  که  باشیم  افرادی  از  یکی  شاید  بیاییم.  جلسات  به  نارضایتی  با  شاید   می آید.« 
ما می آید خیره  به طرف  به کسی که  تهدید  با  و  می نشینیم  سینه  به  اتاق دست  ته 

می شویم. شاید قبل از دعای پایانی، جلسات را ترک می کنیم. 
تدریجی  شدن  روشن  متوجه  دهیم،  ادامه  جلسات  در  شرکت  به  اگر   اما 
ذهن خود می شویم. کم کم حصار خود را بر می داریم و هنگامی که دیگران صحبت 
که  فردی  حرفهای  به  شاید  حتی  می دهیم.  گوش  واقعا   می کنند، 

می توانیم با او ارتباط برقرار کنیم، گوش دهیم. فرآیند تغییر را آغاز می کنیم. 
شده،  جلسات  وارد  ما  ذهن  تنها  نه  می شویم  متوجه   NA در  مدتی  از   پس 

اتفاق  این  از  پس  است.  شده  جلسات  وارد  نیز  ما  قلب  آن  از  مهم تر   بلکه 
معجزات واقعًا شروع می شود؟ 

بینی  روشن  با  می شود  گفته  که  آنچه  به  می کنم  سعی  امروز:  برای   فقط 
گوش دهم. 
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مریض وخسته ۱۲ خرداد

 »راه حل آسانی را می خواستیم.... وقتی واقعا کمک میخواستیم، فقط 
به دنبال رهایی از درد بودیم.«

کتاب پایه 

یک جای کار می لنگد. در واقع چیزی برای مدت زیادی اشتباه بوده و باعث 
زمانی،  برهه  هر  در  که  است  این  مسئله  است.  شده  ما  زندگی  پیچیدگی  و   رنج 
تغییر  از  ناشی  برابر آشفتگی کامل  تسلیم شدن در  از  نواقص،  از  ناشی   تحمل درد 
 شیوه زندگی، همواره آسان تر به نظر می رسد. شاید رهایی از درد را آرزو کنیم، 
 اما به ندرت به انجام کاری که برای زدودن منبع رنج از زندگی خود الزم است،

تمایل داریم. 
اکثر ما تا وقتی "مریض و خسته از خستگی و مریضی" نشدیم، به دنبال بهبودی 
نبودیم. همین موضوع درباره نواقص شخصیتی که در زندگی به همراه  از اعتیاد 
داشته ایم نیز صادق است. اکثر ما تنها وقتی نمی توانیم کمبودهای خود را لحظه ای 
اندازه  به  نمی تواند  تغییر  از  ناشی  درد  می دانیم  وقتی  تنها  و  کنیم  تحمل   بیشتر 

دردی که امروز داریم، وخیم باشد، به امتحان چیزی جدید تمایل پیدا می کنیم. 
و خسته  مریض  از چه چیزی  اینکه  از  نظر  است که صرف  باقی  جای شکرش 
به  تصمیم  اینکه  محض  به  که  است  آمیز  طعنه  دارد.  وجود  همیشه  قدمها   هستیم، 
شروع فرآیند کار کرد قدمهای دوازده گانه می گیریم، به بی اساس بودن ترس خود 
ارائه  تغییر  برای  را  قدم  به  قدم  و  تدریجی  برنامه ای  قدمها  می بریم.  پی  تغییر   از 
وقتی  کنیم.  کار  را  آن  نتوانیم  که  نیست  وحشتناک  قدمی آنقدر  هیچ   می دهند. 
قدمها را در زندگی خود به کار می گیریم، تغییری را تجربه می کنیم که ما را آزاد 

می سازد. 

فقط برای امروز: مهم نیست چه چیزی مرا از زندگی پرمشغله و شاد باز می دارد، 
من  تغییر  به  قدم  به  قدم  می تواند  برنامه  این  که  می دانم  حال  هر   در 

کمک کند. 
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۱۳ خردادجبران خسارت مستقیم و غیر مستقیم 

»تا حداکثر توان خود، جبران خسارت می کنیم.« 
کتاب پایه 

کنیم.  خسارت  جبران  مستقیما  امکان  صورت  در  که  می گوید  ما  به  نهم   قدم 
تغییرات  با  همراه  را  مستقیم  خسارت های  جبران  این  می گوید  ما  به   تجربه 
خسارت های  جبران  با  یعنی  کنیم  دنبال  خود  رفتار  و  برخورد  طرز  در   مداوم 

غیر مستقیم .
دلسوزانه  نگاه  شکسته ایم.  عصبانیت  دلیل  به  را  کسی  پنجره  مثال،  عنوان   به 
نخواهد  کافی  او  از  عذرخواهی  و  شکسته ایم  را  پنجره اش  که  فردی  چشمان   به 
پنجره، تعویض  و  آن  پذیرفتن  طریق  از  را  داده ایم  انجام  که  خطایی   بود. 

مستقیمًا اصالح می کنیم-چیزی را که به آن صدمه زده ایم تعمیر می کنیم. 
مستقیم  غیر  خسارت های  جبران  با  را  خود  مستقیم  خسارت های  جبران  سپس 
را  فردی  پنجره  و  کرده ایم  عمل  خود  خشم  اساس  بر  اگر  می کنیم.   دنبال 
اینکه  از  پس  می کنیم.  بررسی  را  خود  برخورد  طرز  و  رفتار  الگوهای  شکسته ایم، 
می کنیم-سعی  اصالح  نیز  را  خود  برخورد  طرز  کردیم،  تعمیر  را  شکسته   پنجره 
اصالح  را  خود  رفتار  کنیم."  اصالح  را  خود  گذشته  "خطاهای   می کنیم 

می کنیم و هر روز سعی می کنیم بر اساس خشم خود عمل نکنیم. 
خسارت  جبران  مستقیما  آورده ایم،  بار  به  که  خرابی هایی  تعمیر  طریق   از 
ایجاد  باعث  اول  درجه  در  که  برخوردی  طرز  اصالح  طریق  از   می کنیم. 
این  و  می کنیم  خسارت  جبران  مستقیم  غیر  طور  به  می شود،  ما  سوی  از   خسارت 
بار  به  را  بیشتری  خسارت های  آینده  در  اینکه  از  اطمینان  حصول  در  ما  به   امر 

نیاوریم، کمک می کند. 

می کنم.  خسارت  جبران  مستقیما  امکان  صورت  در  امروز:  برای   فقط 
رفتار  و  برخورد  طرز  تغییر  و  گذشته"  خطاهای  "اصالح  طریق  از   همچنین 

خود به طور غیر مستقیم جبران خسارت می کنم. 
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بساز، ویران نکن ۱4 خرداد

 »احساس منفی ما نسبت به خود با ابراز عالقه مثبت نسبت به 
دیگران جایگزین می شود.« 

کتاب پایه 

شایعه پراکنی شیطان سیاه درونی ما را تغذیه می کند. گاهی اوقات تنها راهی 
که می توانیم درباره خود احساس خوبی داشته باشیم این است که فرد دیگری را از 
تمام  دیگر  فرد  ضرر  به  که  نفسی  به  احترام  اما  دهیم.  جلوه  بد  مقایسه،   طریق 

می شود، بی ارزش است و به تاوان آن نمی ارزد. 
بیاییم؟ ساده است. عالقه مثبت  با احساس منفی درباره خود کنار  پس چگونه 
نسبت به دیگران را جایگزین آن می کنیم. به جای اینکه بر احترام نفس پایین خود 
آنها  خدمت  در  می کنیم  سعی  و  می رویم  خود  اطرافیان  نزد  به  بگذاریم،  انگشت 

باشیم. 
این چنین  اما  نظر رسد،  به  از موضوع  برای طفره رفتن  این کار راهی  شاید 
نیست. با انگشت گذاشتن بر احساس حقارت نسبت به خود نمی توانیم کاری انجام 
با  اما  کنیم.  خود  به  نسبت  دلسوزی  مخمصه  گرفتار  را  خود  اینکه  جز   دهیم، 
جایگزینی دلسوزی نسبت به خود با ابراز عالقه عشق آمیز و فعال نسبت به دیگران، 

می توانیم برای خود احترام قائل شویم. 
دلپسندتر  بلکه  نیست،  دیگران  کردن  خراب  نفس،  به  احترام  به  دستیابی  راه 
کردن آنها از طریق ابراز عشق و عالقه مثبت است. برای اینکه در انجام این کار به 
به  یا  می کنیم  مشکل کمک  ایجاد  به  آیا  بپرسیم  از خود  می توانیم  شود،   ما کمک 

یافتن راه حل. امروز، می توانیم به جای ویرانی، سازندگی را انتخاب کنیم. 

برای  نیست  الزم  کنم،  حقارت  احساس  است  ممکن  گرچه  امروز:  برای  فقط 
به  نسبت  منفی  احساس  امروز،  کنم.  خراب  را  دیگران  خود،  کردن   دلپسندتر 
ویرانی،  جای  به  می کنم.  جایگزین  دیگران  به  نسبت  مثبت  عالقه  ابراز  با  را  خود 

سازندگی را در پیش می گیرم. 
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۱5 خرداددعای صادقانه 

 »اگرچه عمل کردن بر اساس صداقت دشوار است، 
اما سزاوار بیشترین پاداش است.« 

کتاب پایه 

صادق بودن را چقدر مشکل می پنداریم! بسیاری از ما وقتی به NA می آییم از 
اینکه چه اتفاقی در زندگی ما افتاده، چنان سردرگم هستیم که گاهی ماه ها و سالها 
همواره  ما  گذشته  حقیقت  دهیم.  سامان  و  سردرگمی سر  این  به  می کشد   طول 

همان طور که گفته ایم نیست. چگونه می توانیم راستگوتر بودن را شروع کنیم. 
اوقات  راه می یابیم. گاهی  را آسان ترین  ما صداقت در هنگام دعا  از  بسیاری 
متوجه می شویم که از باز گفتن کل حقیقت به معتادان انجمن خود رنج می بریم. 
هستیم  واقعًا  که  طور  همان  را  ما  دیگران  بگذاریم  اگر  می کنیم  اطمینان  احساس 
بشناسند، پذیرفته نخواهیم شد. زندگی کردن طبق انتظار خود با تصویر "بی نهایت 
آراسته و فوق العاده ای" که بسیاری از ما مجسم کرده ایم، دشوار است! در دعا از 
 سوی نیروی برتر خود مورد اجابت قرار می گیریم و این امر به ما اجازه می دهد 

راز دل خود را صادقانه آشکار کنیم. 
کار  به  می کنیم  درک  که  خداوندی  با  ارتباط  در  را  صداقت  این   وقتی 
به  با دیگران می شویم.  ارتباطات خود  بر  تأثیر خفیف آن  می گیریم، اغلب متوجه 
صادق بودن عادت می کنیم، در هنگام صحبت در جلسات و کار کردن با دیگران 
از  خود  زندگی  شدن  غنی  متوجه  عوض،  در  می کنیم.  شروع  را  صادقانه   عمل 
نیز  خود  با  می توانیم  می یابیم  در  حتی  می شویم.  عمیق  دوستانه  روابط   طریق 

صداقت بیشتری داشته باشیم، یعنی با مهم ترین فردی که باید با او صادق باشیم. 
کامل،  راستگویی  می یابد.  پرورش  تمرین  با  که  است  ویژگی  یک   صداقت 
برتر خود شروع  نیروی  با  ارتباط  را هنگام  این کار  وقتی  اما  نیست،  همیشه آسان 

کنیم، ابراز صداقت خود به دیگران را آسان تر می یابیم. 

فقط برای امروز: با خداوند، خود و دیگران صادق خواهم بود.
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بهبودی یک شبه اتفاق نمی افتد ۱۶ خرداد

قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام 
فرآیند بهبودی پیشرونده ای است 

که در زندگی روزمره ما پایه گذاری شده است.« 
 کتاب پایه 

پس از گذشت مدتی از بهبودی ممکن است متوجه شویم که با مسائلی مانند 
وقتی  شده ایم.  روبرو  نومیدی  و  عصبانیت  احساس  دردناک،  شخصی   مشکالت 
متوجه جریان می شویم، ممکن است شکوه کنیم: »اما من سخت کار می کرده ام. 
بارها  و  بارها  کم.  خیلی  حتی  نه  کرده ام؟  پیدا  بهبود  شاید  می کردم...   فکر 
این  با  نمی شویم.  معالجه  هرگز  ما  و  است  مداوم  فرآیندی  بهبودی  که  می شنویم 
حال، گاهی اوقات معتقدیم اگر قدمهای خود را به قدر کافی انجام دهیم، به قدر 
اندازه کافی در جلسات شرکت کنیم، سرانجام... خب شاید  به  یا  کافی دعا کنیم 

معالجه نشویم، اما تبدیل به فرد قابل توجهی شویم! 
اعتیاد  از  بهبودی  هستیم-  بهبودی  حال  در  هستیم.  توجهی"  قابل  "فرد   ما 
با چه مسائلی روبرو شده ایم، در هر  بهبودی  فعال. فرقی نمی کند در طی فرآیند 
تصور  یا  نمی آوردیم  یاد  به  که  دارد. چیزهایی  بیشتری وجود  مسائل   حال همیشه 
نمی کردیم در اولین ترازنامه ما مهم باشند، مطمئنا بعدا بروز پیدا می کنند. بارها و 
مراجعه  قدمها  فرآیند  به  می دهد،  آزار  را  ما  که  چیزهایی  با  مقابله  برای   بارها 
بیشتر به آن اعتماد می کنیم،  بیشتر از این فرآیند بهره می گیریم،   می کنیم. هر چه 
چرا که می توانیم نتایج آن را مشاهده کنیم. از خشم و رنجش به سوی بخشش، از 

انکار به سوی صداقت و پذیرش و از درد به سوی آرامش پیش می رویم. 
اما  شد.  نخواهد  کامل  هرگز  ما  بهبودی  و  نمی افتد  اتفاق  شبه  یک  بهبودی 

هر یکی از روزها التیام جدید و امید به فرداهایی بیشتر را به ارمغان می آورد. 

انجام  خود  بهبودی  برای  بتوانم  که  کاری  هر  امروز  امروز:  برای   فقط 
می دهم و در فرآیند مداوم بهبودی امید خود را حفظ می کنم. 
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۱7 خردادکسی که مرا باور کند 

 »فقط برای امروز به کسی در NA اعتماد خواهم کرد. کسی که مرا 
باور کند و می خواهد در بهبودیم به من کمک کند.« 

کتاب پایه 

شرکت  به  اگر  اما  پاک بمانیم.  خودکار  طور  به  که  نمی آییم   NA به  ما   همه 
گمنام  معتادان  در  را  خود  بهبودی  برای  الزم  پشتیبانی  دهیم،  ادامه  جلسات   در 
نیز  را  خود  اگر  حتی  باشد،  داشته  باور  را  ما  که  باشد  فردی  وقتی  می کنیم.   پیدا 

باور نداشته باشیم، پاک ماندن آسان تر است. 
یک حامی  می کند،  لغزش  معمول  طور  به  که   NA اعضای  از  فردی   حتی 

یا  فرد  باید  حتما  است.  حاضر  او  به  کردن  کمک  برای  همیشه  که  دارد   وفادار 
می پرسیم  آنها  از  وقتی  باشند.  داشته  باور  را  ما  که  کنیم  پیدا  را  افراد  از   گروهی 
پاک  و  می توانید  شما  »بله،  می دهند:  پاسخ  همیشه  می شویم،  پاک  اصال  آیا  که 

خواهید ماند. فقط شرکت در جلسات را ادامه دهید!" 
داریم  نیاز  فردی  به  کنیم،  باور  را  خود  نمی توانیم  وقتی  خصوص  به  ما   همه 
به  اعتماد  اوقات  گاهی  می شویم،  لغزش  دچار  وقتی  باشد.  داشته  باور  را  ما   که 

نفس از هم پاشیده خود را آنقدر تضعیف می کنیم که کم کم دچار احساس نومیدی 
در خود  وفادار  دوستان  پشتیبانی  به  مواقعی  چنین  در  می شویم.   کامل 

لغزش ما  آخرین  می تواند  لغزش  این  می گویند  ما  به  آنها  داریم.  احتیاج   NA 
سرانجام  دهیم،  ادامه  جلسات  در  شرکت  به  اگر  می دانند  تجربه  طبق   باشد. 

پاک می شویم و پاک می مانیم. 
بی شائبه  را  ما  کسی  وقتی  اما  است.  دشوار  ما  از  بسیاری  برای   خودباوری 
بهبودی  می کند،  پشتیبانی  ما  از  ما  لغزش های  تعداد  از  نظر  صرف  و  دارد   دوست 

در NA برای ما قدری واقعی تر می شود. 

را  آنها  باشد.  داشته  باور  را  من  که  می کنم  پیدا  را  فردی  امروز:  برای   فقط 
باور خواهم داشت. 
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تنها الزمه ۱۸ خرداد

 »این برنامه امید عرضه می کند. تنها چیزی که باید به همراه بیاورید 
تمایل به قطع مصرف و امتحان این شیوه جدید زندگی است.« 

جزوه خطاب به تازه وارد 

متحیر  می کنیم"  عمل  "درست  گمنام  معتادان  در  آیا  اینکه  از  اوقات  گاهی 
راهنما کمک  از  آیا  می کنیم؟  پیدا  کافی حضور  قدر  به  جلسات  در  آیا   می شویم. 
می کنیم،  صحبت  "درستی"  روش  به  یا  می کنیم  کار  را  قدمها  یا   می گیریم 
بهبودی  حال  در  معتادان  انجمن  برای  ما  می کنیم؟  زندگی  یا  و   می خوانیم 
می شود   چه  کنیم.  کار  چه  انجمن  این  بدون  نمی دانیم  ــ  می شویم  قائل   ارزش 
"بدي"   NA اعضای  ما  از  امر  این  آیا  باشد؟  "اشتباه"  برنامه  انجام  شیوه   اگر 

می سازد؟ 
به  تمایل  تنها الزمه عضویت،   » ما اطمینان می دهد  به   با مرور سنت سوم که  
وجود  قوانینی  دهیم.  سامان  را  خود  ناامنی های  می توانیم  است«،  مصرف   قطع 
شرکت ویژه  جلسات  این  یا  جلسات  فالن  از  بسیاری  در  باید  بگوید  که   ندارد 
عنوان  به  اینکه  برای  یا  کنیم  کار  سرعت  این  با  و  طریق  بدین  را  قدمها  یا   کنیم 
افراد  فالن  که  کنیم  زندگی  طوری  بگیریم  قرار  خوبی  جایگاه  در   NA  اعضای 

راضی باشند.
اعضایی  در  که  هستیم  بهبودی  همان  به  دستیابی  به  مایل  اگر  است   درست 
بهبودی که  برنامه ای  همان  باید  می کنیم،  مشاهده  می گذاریم  احترام  آنها  به   که 
به را  برنامه  است؛  آزادی  انجمن   NA اما  دهیم.  انجام  ساخته،  ممکن  را   آنها 
می دهیم. انجام  است،  مناسبت  دیگر  فرد  برای  نه  و  ما  برای  که  نحوی   بهترین 

تنها الزمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است.

نگاه  بهبودی خود  پرتو  در  می دهم  انجام  که  برنامه ای  به  امروز:  برای   فقط 
می کنم. این برنامه را تا حداکثر توان خود انجام می دهم. 
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۱۹ خردادرؤیاهای قدیمی نباید بمیرند

 »رؤیاهای از دست رفته بیدار می شود و احتماالت جدیدی پدیدار 
می گردد.«

کتاب پایه

اکثر ما در دوران جوانی رؤیاهایی داشتیم. در هر حال،  وقتی اعتیاد بر زندگی 
خانواده  پرتکاپو،  شغل  رؤیای  جمله  از  ما  رؤیاهای  همه  شد،  مسلط   ما 
چیزی  هر  شد.  آب  بر  نقش  خارجه  سفرهای  رؤیای  یا  داشتنی  دوست  و   بزرگ 
شد. پنهان  ما  نظر  از  مخدر  مواد  جستجوی  در  می خواستیم  خود  برای   که 
آن مصرف  از  حاصل  سرخوشی  به  امید  و  مخدر  مواد  مجدد  تهیه  از  ما   رؤیاهای 

فراتر نرفت.
از  رؤیاهای  که  باشیم  امیدوار  دالیلی  به  می توانیم  بهبودی  دوران  در  اکنون 
ما  سن  از  چقدر  نیست  مهم  بپیوندند.  حقیقت  به  می توانند  هنوز  ما  رفته   دست 
نظر  به  ممکن  غیر  چقدر  امر  این  با  گرفته  ما  از  را  چیزهایی  چه  اعتیاد   گذشته، 
جستجوی  برای  الزم  آزادی  فعال،  اعتیاد  از  ما  رهایی  حال،  هر  در   می رسد، 
پی کاری  در  خود  فراوان  استعداد  به  شاید  می دهد.  ما  به  را  خود   آرزوهای 
ادامه  که  دریابیم  یا  و  کنیم  پیدا  را  خود  عالقه  سرگرمی مورد  یا    ببریم 

تحصیالت، پاداش های چشمگیری را برای ما به ارمغان می آورد.
 سابقًا بیشتر انرژی خود را صرف بهانه تراشی و دلیل تراشی برای شکست های  
که فرصتهایی  از  بسیاری  از  و  می رویم  پیش  جلو  به  امروز  می کردیم.   خود 

توانایی های خود  از  است  ممکن  می کنیم.  استفاده  گذاشته،  ما  اختیار  در  زندگی 
و رضایت  موفقیت،  بهبودی،  پشتوانه  وجود  با  سرانجام  شویم.  زده   شگفت 

 خشنودی در دسترس ماست. 

بتوانم  که  کاری  هر  امروز  از  خود  رؤیاهای  تحقق  برای  امروز:  برای   فقط 
انجام می دهم. 
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تغییر انگیزه ها ۲۰ خرداد

 »وقتی سرانجام انگیزه های خودخواهانه خود را از سر راه 
 برمی داریم، به آرامشی دست می یابیم که هرگز تصورش را هم 

نمی کردیم.« 
کتاب پایه 

می شویم  متوجه  می کنیم،  بررسی  را  های خود  انگیزه  و  اعمال  باورها،  وقتی 
دوران  اوایل  در  می دهیم.  انجام  نادرستی  دالیلی  به  را  کارهایی  اوقات  گاهی 
بهبودی خود، شاید مقادیر زیادی پول و وقت را صرف افرادی کرده باشیم تا این 
افراد صرفًا ما را دوست داشته باشند. بعدها ممکن است دریابیم که هنوز برای این 
انجام  را  کار  این  است.  کرده  تغییر  ما  انگیزه های  اما  می کنیم،  خرج  پول   افراد 
می دهیم، چون آنها را دوست داریم. یا شاید سابقا به این خاطر که از درون خود 
دیگری  فرد  با  ارتباط  طریق  از  را  رضایت  احساس  و  می کردیم  پوچی  احساس 
ما  دالیل  اکنون  می کردیم.  برقرار  عاشقانه  روابط  دیگران  با  می کردیم،   جستجو 
پاداش  پر  زندگی  کردن  تقسیم  به  تمایل  اساس  بر  عاشقانه،  روابط  برقراری   برای 
کار  را  قدمها  لغزش،  از  ترس  دلیل  به  قبال  شاید  است.  همسان  شریکی  با  خود 

می کردیم. اما امروز قدمها را به خاطر رشد روحانی کار می کنیم. 
را  هدف  این  ما  انگیزه های  تغییر  و  داریم  جدیدی  هدف  زندگی  در  امروز 
عرضه  برای  را  چیزهایی  خود  ناامنی های  و  نیاز  از  بیشتر  خیلی  می کند.   منعکس 
یافته است که  ما رشد  و آرامش خاطری در  داریم. کمال روح  اختیار  کردن در 
به  کامل  سخاوت  با  می سازد.  رهنمون  جدیدی  قلمروی  سوی  به  را  ما  بهبودی 
دیگران ابراز عشق می کنیم و بهبودی خود را با آنها در میان می گذاریم و تأثیری 

که ایجاد می کنیم میراثی است برای کسانی که باید به ما بپیوندند. 

است. یافته  تغییر  من  های  انگیزه  بهبودی،  دوران  در  امروز:  برای   فقط 
شخصی  نفع  خاطر  به  فقط  نه  دهم،  انجام  درست  دالیل  به  را  کارها   می خواهم 

خود. امروز، انگیزه های خود را بررسی می کنم. 
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۲۱ خردادپاک زندگی کردن 

 »وقتی بهبود پیدا می کنیم، دیدگاه جدیدی نسبت به پاکی به دست 
می آوریم... زندگی می تواند به ماجرای جدیدی برای ما تبدیل شود.« 

کتاب پایه 

زندگی دوران مصرف زندگی پاکی نیست. هیچ کس این موضوع را بهتر از ما 
نمی داند. برخی از ما در فالکت جسمانی به سر می بردیم و نه تنها به خود، بلکه به 
دیگران هم اهمیت نمی دادیم. با این حال، بدتر از هر گونه فساد خارجی، حالتی 
انجام  خود  مواد  تهیه  برای  که  کارهایی  می کردیم،  احساس  درون  از  بود که 
می دادیم، طرز برخورد ما با دیگران و طرز برخورد ما با خود در ما احساس ناپاکی 
بیدار  خواب  از  ها  صبح  از  بسیاری  که  داریم  یاد  به  ما  از  بسیاری  می کرد.  ایجاد 
میشدیم و فقط آرزو می کردیم که برای یک بار هم که شده، بتوانیم نسبت به خود 

و زندگی خود احساس پاک بودن داشته باشیم. 
امروز، فرصت داریم از طریق پا کی زندگی کردن، احساس پاکی کنیم. برای 
ما معتادان، پاک زندگی کردن با قطع مصرف آغاز می شود از این گذشته، اولین 
استفاده ما از کلمه "پاک" در معتادان گمنام نیز همین بوده است. اما وقتی "پاک" 
می مانیم و قدمها را کار می کنیم، به نوع دیگری از پاکی پی می بریم. این نوع پاکی 
به جای پنهان کردن یا انکار بیماری، از پذیرفتن حقیقت اعتیاد حاصل می شود. این 
آنها  از  ناشی  خسارت  جبران  و  خود  خطاهای  اعتراف  از  که  است  نشاطی  پاکی، 
جستجوی  هنگام  در  که  ارزشهایی  مجموعه  از  که  است  اعتباری  می شود.  حاصل 
اراده نیروی برتر برای خود پرورش می دهیم، حاصل می شود. وقتی اصول برنامه را 
در همه امور خود به کار می گیریم، دلیلی برای احساس ناپاکی نسبت به زندگی یا 
شیوه زندگی خود نداریم پاک زندگی می کنیم و در پایان از اینکه این کار را انجام 

می دهیم، سپاسگزاریم. 
پاک  امروز،  می شود.  استفاده  "درستکاران"  مورد  در  فقط  پاک"  "زندگی 

زندگی کردن تنها راهی است که در اختیار داریم. 

این  و  می کنم  زندگی  پاک  چون  می کنم،  پاکی  احساس  امروز:  برای  فقط 
طریقی است که مایل به حفظ آن هستم. 
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چشم انداز امید ۲۲ خرداد

»بله، ما چشم انداز امید هستیم...«
کتاب پایه 

بدون  زندگی  به  خود  امید  همه  ما  از  بسیاری  رسیدیم،  خط  آخر  به   وقتی 
سرنوشت  اعتیاد  اثر  در  مرگ  بودیم  معتقد  بودیم.  داده  دست  از  را  مواد   مصرف 
از  پر  اتاقی  مشاهده  و  خود  جلسه  اولین  به  ورود  اما  است.  زده  رقم  را   ما 
معتاد  یک  بود!  کننده  امیدوار  چقدر  می بردند،  سر  به  پاکی  در  که   معتادانی 

پاک واقعًا چشم انداز امید است. 
در  را  شادی  برق  واردها  تازه  می دهیم.  دیگران  به  را  امید  همین   امروز، 
ما  به صحبت های  از خود می شوند،  ما  مراقبت  نحوه  متوجه  می بینند،  ما   چشمان 
دست  بدان  ما  که  می خواهند  را  چیزی  اغلب  و  می دهند  گوش  جلسات   در 

یافته ایم. آنها ما را باور می کنند تا اینکه یاد بگیرند خود را باور کنند. 
"دیده  با  دارند  تمایل  آنها  می شنوند.  را  ما  امید  پیام  صدای  واردها   تازه 
در  ما  مشکالت  یا  شخصیتی  نقص  با  ما  درگیری  همیشه  بنگرند.  ما  به   خوش بینی" 
زمان  نمی کنند.  درک  را  برتر  نیرویی  با  خود  آگاهانه  ارتباط  به  بخشیدن  بهبود 
سال  ده  یا  و  شش  یا  سه  که  ای  تجربه  با  افراد  بفهمند  تا  می کشد  طول   زیادی 
می دهند  ترجیح  ها  شخصیت  به  را  اصول  اوقات  اکثر  کرده اند،  سپری  را   پاکی 

یا از دیگر نواقص شخصیتی خفیف تر رنج می برند. 
این  با  می آورد.  حساب  به  الگو  عنوان  به  را  ما  اوقات  گاهی  وارد  تازه   بله، 
در  چراکه  است،  مفید  بهبودی  در  ما  کشمکش های  ماهیت  آشکارانه  اقرار  حال، 
این  نتیجه،  در  آزمایش هاست.  همان  گذراندن  مشغول  نیز  وارد  تازه   مواقعی 
پاک  و  گذاشته  سر  پشت  را  مشکل  آن  دیگران  که  می سپارد  خاطر  به  وارد   تازه 

مانده اند. 

مرا  راه  که  کسانی  همه  برای  من  که  می سپارم  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
دنبال می کنند، یک راهنما و چشم انداز امید هستم. 
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۲۳ خردادزندگی پرمشغله 

 »این برنامه در زندگی ما معجزه میکند.... آزادی الزم برای زندگی را 
به دست می آوریم.« 

کتاب پایه 

باشیم،  برده  سر  به  بهبودی  در  را  زمانی  مدت  حال  به  تا  اگر  ما   اکثر 
بسیار  مشغولیت  و  مفرط  خستگی  از  جلسات  در  اعضاء  از  برخی  که   شنیده ایم 
گله  فعالیتها  سایر  یا  و  راهنمایی  با  جلسات  در  شرکت  برای  خود   زیاد 
بسیار  روزها  باشیم.  بوده  مند  گله  است عضو  ممکن  ما  در حقیقت، خود  می کنند. 
ها،  فعالیت  جلسات،  دوستان،  و  خانواده  شغل،  می رسد:  نظر  به   پرمشغله 
و  کارها  همه  انجام  »برای  می گوید:  مند  گله  عضو  قدمها.  کارکرد   راهنمایی، 

تأمین خواسته های همه، ساعات روز برای من کافی نیست!« 
بلند  اعضاء  سایر  مالیمی از  خنده  صدای  معموال  می افتد،  اتفاق  این   وقتی 
کنند.  شکوه  مسائل  قبیل  این  از  داشتند  تصمیم  که  اعضایی  احتماال   می شود 
گله  زندگی  معجزه  از  ما  که  است  مسئله  این  به  بردن  پی  ما  خنده   علت 
قادر  ما  از  یک  هیچ  پیش  مدتی  ماست.  اختیار  در  امروز  که  معجزه ای   می کنیم، 
خود  انرژی  همه  نبودیم.  خود  زندگی  در  مشکالت  این  از  یک  هیچ  داشتن   به 
که  داریم  پرمشغله ای  زندگی  امروز  می کردیم.  خود  فعال  اعتیاد  حفظ  صرف   را 

پر از احساسات و مشکالتی است که در واقعیت با زندگی سازگارند. 

به  است.  معجزه  یک  من  زندگی  که  می سپارم  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
پرمشغله  قدر  این  زندگی ام  اینکه  از  شوم،  گله مند  خود  مشغله  از  اینکه   جای 

است، شکر گزارم. 
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حفظ ایمان خود ۲4 خرداد

 »اگر هر روز شرایط روحانی خود را حفظ کنیم، مقابله با درد و 
سردرگمی را آسان تر می یابیم.« 

کتاب پایه 

می کنیم، خود  از  برتر  نیرویی  جستجوی  به  شروع  بار  اولین  برای   وقتی 
و  عقاید  این  دامنه  می شویم.  گم  قدیمی سردر  عقاید  و  باورها  در  ما  از  بسیاری    
کشیده  اعتقاد  عدم  تا  انتقام جوی  و  کننده  مجازات  خداوندی  از  ترس  از   باورها 
انجام  فجیعی  چنان  آن  کارهای  می کردیم  احساس  ما  از  برخی   می شد. 
متقاعد  سایرین  داشت.  نخواهد  رابطه ای  ما  با  هرگز  مهربان  نیروی  که   داده ایم 
ما  سر  بر  "بد"  اتفاقات  این  داشت،  وجود  مهربانی  نیروی  اصال  اگر  بودند   شده 
مقابله  در  را  ما  که  مهربان  و  برتر  نیرویی  به  عملی  اعتقادی  کسب  برای   نمی آمد. 
الزم  ایمان  و  بینی  روشن  تالش،  وقت،  کند،  راهنمایی  زندگی  چالش های   با 

بود. 
قدیمی برای  عقاید  آوردیم،  ایمان  خود  از  برتر  نیرویی  به  اینکه  از  بعد   حتی 
این  از  ناشی  ناامنی  و  ما  زندگی  در  اصلی  موانع  می گردند.  باز  ما  دادن   آزار 
خداوند  درباره  ما  نامناسب  قدیمی و  عقاید  بازگشت  موجب  می تواند   رویدادها 
را  ما  برتر،  نیروی  که  دهیم  اطمینان  خود  به  باید  می افتد،  اتفاق  این  وقتی   شود. 
سخت  دوران  از  آمدن  بیرون  سربلند  برای  ما  به  کمک  آماده  و  نکرده   رها 
اگر  حال  هر  در  باشد،  دردناک  چقدر  ما  خسارت  نیست  مهم  است.   بهبودی 
به  و  می گذاریم  سر  پشت  را  موانع  کنیم،  حفظ  داده،  ما  به  برنامه  که  را   ایمانی 

رشد و پیشرفت ادامه می دهیم.

و  مهربان  برتر،  نیرویی  به  آوردن  ایمان  برای  امروز:  برای   فقط 
سخت  می کند،  راهنمایی  زندگی  چالش های  با  مقابله  در  مرا  که  داشتنی  دوست 

تالش کرده ام. امروز، به این نیرو اعتماد می کنم. 



95

۲5 خردادمقاومت در برابر تغییر 

 »بسیاری از ما به ترسها، تردیدها، خودبیزاری با نفرت متمسک 
 می شویم، زیرا در درد شناخته شده، امنیت کاذب خاصی وجود دارد. 
 تمسک به چیزی که بدان آشنا هستیم، امن تر از رها کردن آن و

جستجوی چیزی ناشناخته است.« 
کتاب پایه 

اغلب شنیده ایم که می گویند »وقتی درد یکنواختی بیشتر از درد تغییر است، 
به  دادن  پایان  از  و  دارد  باز  رشد  از  را  ما  می تواند  ما  ترس  کرد.«  تغییر خواهیم 
دست  یا  جدید  دوستی های  شروع  جدید،  جلسات  در  شرکت  شغل،  تغییر  روابط، 
 زدن به هر کار غیر معمول بترساند. صرفًا به این خاطر که چیزهای آشنا مطمئن تر 
 از چیزهای ناشناخته به نظر می رسد، در موقعیت هایی که دیگر مؤثر نیست، بیش از 

حد لزوم باقی می مانیم. 
هر تغییری مستلزم غلبه بر ترس است. اگر ترک معشوق خود را در نظر بگیریم، 
شاید تصور کنیم »چه می شود اگر برای همیشه تنها بمانم؟« وقتی درباره تغییر شغل 
تعمق می کنیم، شاید از اینکه »چه می شود اگر به بی کفایتی خود پی ببرم؟« متحیر 
برقراری  به  مجبور  چون  نباشیم،  جدید  جلسات  در  شرکت  به  مایل  شاید  شویم، 
 ارتباط با دیگران هستیم. ذهن ما برای ماندن در همان جا که هستیم، صدها بهانه 

می تراشد و از امتحان چیزهای جدید واهمه دارد.
 درمی یابیم بیشتر درد ما نه از تغییر، بلکه از مقاومت در برابر تغییر ناشی می شود. 
جدید،  دوستان  است.  زندگی  در  پیشرفت  راه  تغییر،  که  می گیریم  یاد   NA  در 
روابط جدید، عالئق و چالش های جدید جای گذشته را می گیرد. با این چیزهای 

جدید، شادی ها و عشق های جدیدی در زندگی خود پیدا می کنیم.

جدید  چیزهای  از  می گذارم،  کنار  قدیمی را  چیزهای  امروز:  برای   فقط 
استقبال می کنم و رشد می کنم. 
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پذیرفتن زندگی ۲۶ خرداد

 »برخی چیزها را باید بپذیریم و برخی دیگر را می توانیم تغییر دهیم.
 دانش الزم برای تشخیص این تفاوت از رشد در برنامه روحانی ما 

حاصل می شود.« 
کتاب پایه 

چیزهایی  است-پذیرفتن  آسان  نسبتا  داریم،  دوست  که  چیزهایی   پذیرفتن 
برای  آن  داخل  افراد  همه  و  دنیا  بازسازی  اما  است.  دشوار  نداریم،  دوست   که 
عقیده  این  گذشته،  این  از  نمی کند.  حل  را  چیزی  هیچ  شود،  ما  میل  باب   اینکه 
وا  مصرف  به  را  ما  که  بود  نگرشی  بوده،  مقصر  ما  مشکالت  همه  در  دنیا   که 

می داشت و این نگرش تقریبا ما را از بین برد. 
نقش  درباره  سختی  پرسش های  طرح  به  شروع  قدمها،  کارکرد  طول   در 
موارد،  اکثر  در  می کنیم.  گذشته  در  قبول خود  قابل  غیر  زندگی  ایجاد  در  خود 
افراد، نه  بوده،  ما  خود  اعمال  و  نگرش  می کرد،  تغییر  باید  که  چیزی   دریافته ایم 

مکانها و چیزهای اطراف ما. 
میان  تفاوت  تشخیص  برای  الزم  دانش  به  دستیابی  برای  بهبودی  دوران   در 
وقتی  سپس  می کنیم.  دعا  داد،  تغییر  نمی توان  آنچه  و  داد  تغییر  می توان   آنچه 

با حقیقت وضعیت خود روبرو می شویم، برای تمایل به تغییر خود دعا می کنیم. 

میان  تفاوت  تشخیص  برای  الزم  دانش  برتر،  نیروی  ای  امروز:  برای   فقط 
در  من  به  لطفا  فرما.  اعطاء  من  به  را  بپذیرم  باید  آنچه  و  داد  تغییر  می توان  آنچه 

پذیرفتن قدرشناسانه زندگی که به من داده شده، کمک کن. 
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۲7 خردادحصارها 

 »در تماس بودن یا دیگران آغاز کشمکشی است 
 که ما را آزاد می سازد. حصارهایی 
که ما را محبوس می کند، می شکند.«

کتاب پایه 

سوء  هستیم.  دیده  آسیب  عاطفی  نظر  از  می آییم   NA به  وقتی  ما  از  بسیاری 
زیاد، سالیان  طی  ما  از  استفاده  سوء  برای  آنها  به  دادن  اجازه  و  افراد  از   استفاده 
پذیرشی  و  عشق  اما  بود.  زده  لطمه  دیگران  و  خود  به  اعتماد  برای  ما  توانایی   به 
نزدیک شدن  و  ارتباط  برقراری  به  را  ما  آوردیم،  به دست  گمنام  معتادان  در   که 

به دیگران تشویق کرد.
خود  عزیزان  با  بیشتر  صمیمیت  به  ما  تمایل  ماندیم،  پاک  بیشتر  چه    هر 
پرمعناتر  و  عمیق تر  نحوی  به  اما  ببینیم،  آسیب  بود  ممکن  چه  اگر  یافت.   افزایش 
واهمه  شدن  طرد  از  اینکه  وجود  با  کردیم.  دیگران  با  ارتباط  برقراری  به  شروع 
ریسک  خود  نیازهای  و  باورها  خود،  کردن  آشکار  در  گرفتیم  تصمیم   داشتیم، 

کنیم. تصمیم گرفتیم حصارهای تدافعی خود را کوتاه تر کنیم. 
رهایی  برای  می دانیم  داشت،  را  آن  ریسک  ارزش  آزادی  آوردن  دست  به 
برای  کارهایی  هنوز  کرده ایم،  ایجاد  فعال  اعتیاد  سالها  طی  که  موانعی  از   کامل 
اجازه  و  معتادان  سایر  با  ارتباط  برقراری  با  اما  است.  مانده  باقی  دادن   انجام 
شناخت  این  به  انسانی،  نواقص  علیرغم  ما،  با  ارتباط  برقراری  برای  آنها  به  دادن 
از  وقتی  ما  قلب  داریم.  باالیی  ظرفیت  صمیمیت  و  عشق  برای  که   رسیده ایم 

حصارهای بازدارنده خود آزاد می شود، قدرت زیادی پیدا می کند. 

دیگران  با  و  می کنم  کوتاه  را  خود  شخصی  حصارهای  امروز:  برای   فقط 
را  عشق  دریافت  و  ابراز  برای  الزم  آزادی  خود  قلب  به  می کنم.  برقرار  ارتباط 

می دهم.
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جبران خسارتهای غیر مستقیم ۲۸ خرداد

 »جبران خسارت های غیر مستقیم در صورتی الزم است که جبران 
خسارت های مستقیم ناامن باشد یا دیگران را در خطر بیندازد.« 

کتاب پایه 

نشئگی  راه  سر  در  نمی دادیم  اجازه  چیز  هیچ  به  می کردیم  مصرف   وقتی 
چه  به  نمی دانستیم  دقیقا  همیشه  ما  از  بسیاری  نتیجه،  در  گیرد.  قرار  ما   بعدی 
جبران  زمان  وقتی  زده ایم.  صدمه  عاطفی  نظر  از  چه  و  مالی  نظر  از  چه   کسی 
را  آنها  که  افرادی  تعداد  که  دریافتیم  رسید،  فرا  نهم  قدم  طریق  از   خسارت 
به  را  آنها  همه  هرگز  شاید  که  است  زیاد  آنقدر  بودیم  کرده  خود  اعمال   قربانی 

خاطر نیاوریم.
راه  مشکل  این  برای   NA بهبودی  حال  در  اعضای  سایر  و  راهنما  کمک    با 
طریق  از  را  نشان  و  نام  بی  خسارت های  این  دادیم  قول  کردیم.  پیدا   حلی 
کمک  برای  را  خود  خدماتی  فعالیت های  کنیم.  جبران  خود  جامعه  به   خدمت 
برای  راهی  طریق،  بدین  کردیم.  متمرکز  است،  عذاب  در  هنوز  که  معتادی   به 

ادای دین خود به جامعه پیدا کردیم. 
دنیای  به  را  دین خود  آنها،  راهنمایی  و   NA اعضای  به  عشق  ابراز  با    امروز، 
در  که  افرادی  به  بهبودی  پیام  رساندن  طریق  از  می کنیم.  ادا  خود   اطراف 
بهتری  مکانهای  به  را  خود  جوامع  می شویم،  روبرو  آنها  با  خود  روزمره   زندگی 

تبدیل می کنیم. 

به  است  ممکن  که  معتادی  با  ارتباط  برقراری  طریق  از  امروز:  برای   فقط 
سهم  به  می کنم،  خسارت  جبران  مستقیم  غیر  طور  به  باشد،  داشته  نیاز   کمک 
تبدیل  زندگی  برای  بهتری  مکان  به  را  خود  جامعه  می کنم  تالش  خود   کوچک 

کنم.
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۲۹ خردادحس شوخ طبعی 

 »وقتی از وسوسه خود مشغولی رهایی پیدا می کنیم، 
 متوجه توانایی خود برای درک خوشبختی، شادمانی و آزادی 

می شویم.« 
کتاب پایه 

به  می کند.  متعجب  را  وارد  تازه  اوقات  اکثر  در  جلسات،  در  خنده   صدای 
قائلیم.  ارزش  می شود،  حاصل  سالم  خنده  از  التیامی که  برای  گروه  یک   عنوان 
پر  را  جلسات  اتاق  مواقع  اکثر  در  که  شعفی  باشیم،  گرفتار  عمیقًا  اگر   حتی 
از  کنیم.  تفریح  خود  بهبودی  در  مدتی  برای  می دهد  اجازه  ما  به   می کند، 

طریق شوخ طبعی می توانیم موقتًا از خود مشغولی به دور باشیم. 
یا  مزه  با  جز  هست  چیز  همه  اوقات  اکثر  در  هست،  که  طور  آن   زندگی 

مسائلی  کنیم،  حفظ  خود  درباره  را  طبعی  شوخ  حس  بتوانیم  اگر  اما   خنده دار. 
بار  می شود. چند  تحمل  قابل  قرار دهد،  تأثیر  تحت  را شدیداً  ما  است  ممکن   که 
هم  آنقدر  طبعی  شوخ  حس  مقداری  با  که  حوادثی  از  داده ایم  اجازه  خود   به 
می شویم،  آزرده  رویدادها  با  مردم  از  وقتی  شویم؟  متأثر  نیست،  تحمل  قابل  غیر 
انداز  چشم  در  را  مسائل  می تواند  وضعیت  این  در  خنده دار  نکته های  جستجوی 
دشوار  وضعیتی  در  طبعی  شوخ  حس  به  دستیابی  قابلیت  دهد.  قرار   روشن تری 

یک نعمت است. 

وقتی  باشم.  شوخ طبع  می کنم  سعی  گرفتاری  مواقع  در  امروز:  برای   فقط 
پیدا  خود  ضعف  نقاط  به  خندیدن  برای  را  راهی  می شوم،  اشتباه   مرتکب 

می کنم.
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مراقبه برای مبتدیان ۳۰ خرداد

 »برای برخی از افراد، دعا درخواست کمک از خداوند است و مراقبه 
 گوش دادن به پاسخ خداوند.... ساکت کردن افکار از طریق مراقبه، 
آرامشی درونی را به ارمغان می آورد که ارتباط ما با خداوند را برقرار 

می سازد.«
کتاب پایه 

برای  باشید.  صبور  مراقبه  فراگیری  هنگام  »در  شده:  گفته  ما  از  بسیاری   به 
اینکه بدانیم برای چه چیزی "گوش دهیم "، تمرین الزم است.« 

 از اینکه فردی این مسئله را به ما گفت خوشحالیم، یا اینکه بسیاری از ما پس 
روز  هر  شاید  اول  هفته  چند  در  کشیدیم.  دست  مراقبه  از  هفته  دو  یا  یک   از 
پایه  کتاب  که  طور  همان  و  می کردیم  ساکت  را  خود  افکار  می نشستیم،   صبح 
اتفاقی  واقعا  اینکه  تا  شاید  نمی شنیدیم.  چیزی  اما  می دادیم"،  "گوش   گفته، 
چندان  نیز  آن  از  پس  اتفاقات  حتی  کشید.  طول  بیشتر  هفته  چند  دهد،   رخ 
می خواستیم،  بر  خود  صبح  روز  هر  مراقبه  پایان  از  پس  وقتی  نبود.   چشمگیر 
روز  طی  در  که  کسانی  با  داشتیم،  بهتری  احساس  قدری  خود  زندگی  به   نسبت 
برتر  نیروی  با  و  می کردیم  همدردی  بیشتر  قدری  می کردیم،  برخورد  آنها   با 

خود کمی بیشتر در ارتباط بودیم. 
برق  نه   - نداشت  وجود  چشمگیری  چیز  آگاهی  این  در  ما  اکثر   برای 
وقت  داشت.  وجود  قدرتمند  ولی  ساکت  چیزی  اما  تندر.  رعد  نه  و   آذرخش 
فضای  این  در  برداریم.  راه  سر  از  را  خود  عقاید  و  نفس  تا  می کردیم   صرف 
که  خداوندی  یعنی  روزانه،  بهبودی  منبع  با  را  خود  آگاهانه  ارتباط   روشن، 
و  وقت  صرف  به  و  بود  تازه ای  چیز  مراقبه  می بخشیدیم.  بهبود  می کنیم،   درک 

تمرین نیاز داشت. اما پس از انجام آن، مانند همه قدمها مؤثر واقع شد. 

دادن"  "گوش  من  برای  خداوند  اراده  از  آگاهی  برای  امروز:  برای   فقط 
را تمرین می کنم، حتی اگر هنوز نمی دانم برای چه چیزی " گوش میدهم ". 
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۳۱ خردادمراتب جدید صداقت 

»در خود فریبی و دلیل تراشی متخصص بوده ایم.« 
کتاب پایه 

شاید  باشیم،  صادق  باید  که  می شنویم  و  می آییم  خود  جلسه  اولین  به   وقتی 
باید  که  کاری  تنها  باشد.  دشوار  هم  آنقدر  نباید  کار  این  اآلن،  »خب  کنیم:   فکر 
آسانی  به  امر  این  ما  از  برخی  برای  است.«  دروغگویی  از  پرهیز  دهیم،   انجام 
دروغ  کار  محل  از  خود  غیبت  درباره  خود  کارفرمای  به  نباید  دیگر  است.  میسر 
گفتن  برای دروغ  بهانه های کمتری  که  می یابیم  در  مواد،  قطع مصرف  با  بگوییم. 
اما  باشیم،  داشته  مشکل  هم  صداقت  نوع  این  با  شاید  حتی  ما  از  برخی   داریم، 
نمی گویید،  دروغ  صرفًا   - است  ساده  دروغگویی،  از  پرهیز  فراگیری   حداقل 
پشتیبانی  پی درپی،  تمرین  شهامت،  با  باشد.  می خواهد  که  دروغی  هر   حاال 
نوع  این  در  سرانجام  ما  اکثر  خود،  برتر  نیروی  کمک  و   NA انجمن   اعضای 

صداقت موفق می شویم. 
در  که  صداقت  از  نوعی  دارد.  نگفتن  دروغ  از  فراتر  معنایی  صداقت  گرچه 
نه  و  ساده  نه  آن  به  دستیابی  و  است  خود  با  صداقت  است،  الزم  واقعا   بهبودی 
و  دلیل تراشی  و  خودفریبی  از  طوفانی  خود  اعتیاد  دوران  در  است.   آسان 
به  نمی شد،  شنیده  خود  به  نسبت  صداقت  صدای  آن  در  که  دروغ  از   گردبادی 
را  خود  به  گفتن  دروغ  باید  ابتدا  خود،  با  داشتن  صداقت  برای  آوردیم.   وجود 
در  سپس،  کنیم.  پیدا  آرامش  باید  یازدهم  قدم  های  مراقبه  در  بگذاریم.   کنار 
ساکت  وقتی  دهیم.  گوش  حقیقت  شنیدن  برای  باید  آن،  از  حاصل   سکوت 

می شویم، به صداقت نسبت به خود دست پیدا می کنیم. 

گوش خود  درون  در  حقیقت  صدای  به  ساکت  و  آرام  امروز:  برای   فقط 
 می دهم. برای حقیقتی که پیدا می کنم، ارزش قائل می شوم. 



تـير
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۱ تیرپذیرفتن زندگی همان طور که هست 

 »در دوران بهبودی، پذیرفتن واقعیت را ضروری می دانیم. وقتی 
 بتوانیم این کار را انجام دهیم، مصرف مواد را با قصد تغییر 

احساسات خود الزم نمی دانیم.« 
کتاب پایه 

وقتی  می داشت.  باز  زندگی  کامل  نیروی  با  رویارویی  از  را  ما  مخدر،  مواد 
روبرو  زندگی  با  مستقیما  می شویم،  بهبودی  وارد  و  می کنیم  قطع  را  مواد   مصرف 
است  ممکن  رویدادها  کنیم.  تجربه  را  خشم  ناکامی یا  نومیدی،  شاید   می شویم. 
دادیم،  پرورش  خود  اعتیاد  دوران  در  که  خودمحوری  ندهند.  رخ  ما  میل   باب 
از  کردن  نظر  صرف  است؛  کرده  وارد  لطمه  زندگی  به  نسبت  ما  احساسات   به 

احساسات خود و پذیرفتن زندگی همان طور که هست، دشوار است. 
 با کار کرد قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام پذیرفتن زندگی خود را یاد 

شخصیتی  نواقص  از  و  پی می بریم  خود  های  نگرش  تغییر  شیوه  به   می گیریم. 
از  یا  کنیم  تحریف  را  حقیقت  نیست  الزم  دیگر  می کنیم.  پیدا  رهایی   خود 
تمرین  را  قدمها  در  نهفته  روحانی  اصول  بیشتر  چه  هر  کنیم.  فرار   موقعیت ها 
خواهد  آسان تر  می رسد،  ما  نظر  به  که  طور  همان  دقیقا  زندگی  پذیرفتن   کنیم، 

شد. 

 فقط برای امروز: با کار کرد قدمهای دوازده گانه خویشتن پذیری را تمرین
می کنم. 
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تسلیم۲ تیر

  »به طور تصادفی با این انجمن که پر از عشق، صداقت، روشن بینی یا 
 تمایل است، برخورد نکردیم.... وقتی شکست خوردیم، تمایل پیدا 

کردیم.« 
کتاب پایه 

ما  اکثر  می جنگیم.  آن  با  اوقات  گاهی  اما  است،  بهبودی  الزم  اساس   تسلیم 
از  می شویم  متحیر  و  می کنیم  نگاه  گذشته  به  پاکی  از  مدتی  گذشت  از   پس 
تسلیم  که  حالی  در  می جنگیدیم،  سختی  به  خود  عجز  انکار  برای  چرا   اینکه 

سرانجام همان چیزی بود که زندگی ما را نجات داد. 
نشان  را  خود  شدن  تسلیم  برای  جدید  فرصتهای  می کنیم،  پیدا  بهبود   وقتی 
درگیر  می شویم،  روبرو  که  چیزی  همه  و  کس  همه  با  می توانیم  یا   می دهند. 
دست  جنگ  از  خود،  تسلیم  اولین  از  حاصل  مزایای  آوردن  یاد  به  با  یا  و  شویم 

برداریم. 
در  می گیرد.  نشأت  تسلیم  از  نه  و  جنگ،  از  می کنیم  تجربه  که  دردی  بیشتر 
می گیرد.  را  آن  جای  امید  و  می یابد  پایان  درد  می شویم،  تسلیم  وقتی   حقیقت، 
مدتی  از  پس  و  می رود  پیش  خوبی  به  چیز  همه  که  می کنیم  باور  تدریج   به 
احساس  طور  همان  است.  شده  بهتر  خیلی  ما  زندگی  نتیجتًا  که  می شویم  متوجه 
مصرف  می توانیم  که  باطل  خیال  این  برابر  در  شدن  تسلیم  از  پس  که   می کنیم 
و  امید  از  سرشار  و  آزاد  آسوده،  می کردیم  احساس  کنیم،  کنترل  را   خود 

طراوت. 

تسلیم  اولین  شوم؟  تسلیم  چیزی  برابر  در  باید  امروز  آیا  امروز:  برای   فقط 
جنگیدن  به  نیازی  دیگر  که  می شوم  یادآور  خود  به  و  می آورم  خاطر  به  را  خود 

ندارم. 
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۳ تیرصبر

»... همواره به ما یادآور می شود که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم.« 
سنت دوازدهم 

با  وقتی  است.  دشوار  دیگران  شخصیتی  نواقص  پذیرفتن  اوقات   گاهی 
گوش  جلسات  در  دیگران  صحبت های  به  تنها  نه  می کنیم،  پیدا  بهبود  یکدیگر 
هر  می کنیم.  نگاه  نیز  آنها  توسط  بهبودی  مراحل  طی  نحوه  به  بلکه   می دهیم، 
اساس  بر  آنها  زندگی  شیوه  از  کنیم،  پیدا  بیشتری  شناخت  اعضاء  سایر  از   چه 
خود  "برنامه  چگونه  آنها  اینکه  درباره  شاید  می شویم.  آگاه تر  شخصی شان   عقاید 
اعضای  شویم  متوجه  است  ممکن  کنیم.  پیدا  عقایدی  می دهند"،  انجام   را 
انجام را  آنها  برنامه  »اگر  بگوییم:  خود  با  شاید  یا  می کنند  ناراحت  را  ما   خاصی 

دهم، مطمئنًا مصرف خواهم کرد.« 
با  را  ما  روابط  بلکه  ما  بهبودی  تنها  نه  که  شناخته ایم  اصلی  عنوان  به  را  صبر 
یاد  به  وقتی  می کند.  تقویت  هستند،  اذیت  و  آزار  منبع  ما  برای  که   افرادی 
خود  شخصیتی  نواقص  از  آزاردهنده ای  طور  به  وقتی  تا  ما  خود  که   می آوریم 
پذیرفتن  برآمدیم،  آنها  از  گرداندن  روی  صدد  در  ندرت  به  نشدیم،   آگاه 

ضعف های شخصیتی سایر اعضاء آسان تر شد. 

بپذیرم.  هستند،  که  طور  همان  را  دیگران  می کنم  تالش  امروز:  برای   فقط 
تمرکز  پذیرش  و  عشق  اصول  بر  نکنم.  قضاوت  دیگران  درباره  می کنم   سعی 

می کنم. 
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نه فقط خوش شانس 4 تیر

 »فرآیند به باور رسیدن، سالمت عقل را به ما باز می گرداند. قدرت 
الزم برای به حرکت در آمدن از این باور نشأت می گیرد.« 

کتاب پایه 

ما  همه  می گیرد.  نشأت  شخصی  تجربه  از  که  است  فرآیندی  رسیدن  باور   به 
پیدا  دست  بهبودی  به   NA در  که  معتادانی  همه  داریم؛  اختیار  در  را  تجربه  این 
سود  به  زندگی  در  که  مهربانی  نیروی  وجود  بر  محکمی دارند،  گواه   می کنند، 
هستند،  بهبودی  حال  در  امروز  که  افرادی  گذشته،  این  از  می کند.  عمل   آنها 
و  می میرند  بیماری  این  اثر  در  معتادان  از  بسیاری  هستند.  اقبالی  خوش   افراد 

هرگز آنچه را ما در معتادان گمنام پیدا کرده ایم تجربه نمی کنند. 
معجزه  عنوان  به  معجزات  پذیرفتن  به  تمایل  مستلزم  رسیدن  باور  به   فرآیند 
ما  از  یک  هر  و  هستیم  شریک  اینجا  در  بودن  پاک  معجزه  در  ما  همه   است. 
چند  از  کنیم.  اذعان  آنها  به  کافیست  فقط  که  هستیم  دیگری  معجزات   صاحب 
آیا  برده ایم؟  در  به  سالم  جان  دیگر  فجایع  یا  و  افراطی  مصرف  با   حادثه 
فقط  که  شویم  متوجه  و  کنیم  نگاه  گذشته  در  خود  زندگی  به   می توانیم 
وجود  از  را  مثال هایی  نیز  بهبودی  در  ما  تجربه  نبوده ایم؟  شانس"   "خوش 

نیروی برتری که به سود ما عمل می کند، ارائه می دهد. 
ما  سود  به  که  مهربانی  و  برتر  نیروی  نشانه های  مشاهده  برای  می توانیم   وقتی 
به  آینده  در  برتر  نیروی  این  اینکه  به  اعتماد  کنیم،  نگاه  اطراف  به  می کند،   عمل 
در  را  پیشرفت  برای  الزم  قدرت  اعتماد،  می شود.  ممکن  کرد،  خواهد  کمک   ما 

اختیار ما قرار می دهد. 

این  از  من  قدرت  است.  اتفاق  از  فراتر  من  بهبودی  امروز:  برای   فقط 
راهنمایی  به  و  نکرده  نومید  مرا  هرگز  من  برتر  نیروی  که  می گیرد  نشأت   آگاهی 

من ادامه خواهد داد. 
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5 تیرسپردن اراده شخصی 

»وقتی معنای واقعی تسلیم را یاد می گیریم، ترسهای ما کاهش می یابد 
و ایمان، رشد خود را شروع می کند. دیگر با ترس، خشم، احساس گناه، 

دلسوزی نسبت به خود با افسردگی نمی جنگیم.« 
کتاب پایه 

خود  شخصی  اراده  با  ابتداء  در  وقتی  است.  زندگی  جدید  راه  آغاز  تسلیم 
هدایت می شدیم، دائما متحیر می شدیم از اینکه آیا همه اصول را رعایت کرده ایم، 
آیا فالن شخص را درست طوری آلت دست خود قرار داده ایم که به اهداف خود 
برسیم، آیا در تالش های خود برای کنترل و اداره دنیا جزییات ضروری را نادیده 
گرفته ایم. یا از ترس اینکه نقشه های ما به نتیجه نرسد، احساس واهمه داشتیم؛ وقتی 
دلسوزی  به خود  نسبت  و  می شدیم  عصبانی  می شد،  مواجه  شکست  با  ما   نقشه های 
گناه  احساس  می بردیم،  پیش  موفقیت  با  را  های خود  نقشه  وقتی  یا  و   می کردیم؛ 
می کردیم. زندگی بر اساس اراده شخصی دشوار بود، اما راه دیگری هم بلد نبودیم. 

تسلیم همیشه آسان نیست. برعکس، تسلیم خصوصًا در ابتدا می تواند دشوار هم 
باشد. هنوز هم اعتماد به خداوند-نیرویی که قادر به اداره زندگی ماست - آسان تر 
تسلیم  بیشتر  داریم. هر چه  اداره  قابل  غیر  زندگی  به خودمان که  اعتماد  از   است 

می شویم، این کار آسان تر می شود. 
وقتی اراده و زندگی خود را به مراقبت نیروی برتر خود می سپاریم، تنها کاری 
که باید انجام دهیم این است که نقش خود را تا حد توان مسئوالنه و با دقت ایفا 
کنیم. سپس، می توانیم نتایج را به نیروی برتر خود واگذار کنیم. از طریق تسلیم عمل 
 ، برنامه  این  روحانی  ساده  اصول  اساس  بر  زندگی  و  ایمان  اساس  بر   کردن 

می توانیم نگرانی را کنار بگذاریم و زندگی را شروع کنیم. 

اراده خداوند  از  آگاهی  می سپارم.  را  خود  شخصی  اراده  امروز:  برای  فقط 
برای خود و قدرت اجرای آن را جستجو می کنم. نتایج را به دست توانمند نیروی 

برتر خود واگذار می کنم. 
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تغییر و رشد ۶ تیر

 »وقتی فردی به یک کمبود اشاره می کند، اولین عکس العمل ما ممکن 
است تدافعی باشد. فضا برای رشد همواره وجود دارد.« 

کتاب پایه 

ایجاد می کند. اگر قرار است  تغییر  ما   بهبودی فرآیندی است که در زندگی 
داریم.  احتیاج  تغییر  این  به  دهیم،  ادامه  آزادی  سوی  به  خود  رشد   به 
بمانیم؛  باقی  بین  روشن  باید  می کنند،  اشاره  ما  کمبودهای  به  دیگران   وقتی 
می کنند.  آشکار  ما  برای  تغییر  و  رشد  جهت  را  فرصتهایی  آنها  که   چرا 
ارائه  ما  به  آنها  که  کمکی  از  استفاده  در  را  ما  توانایی  تدافعی،  العمل   عکس 
و  تغییر  رشد،  دروازه  تدافعی،  حالتهای  از  شدن  رها  می کند؛  محدود  می دهند، 

آزادی جدید را می گشاید. 
به  بیشتر  تغییر  و  رشد  برای  را  فرصتی  بهبودی،  فرآیند  در  روزها  از  یک   هر 
قلبی  و  روشن  ذهنی  یا  تغییر  از  می گیریم  یاد  بیشتر  چه  هر  می آورد.   ارمغان 
راحت تر  خود  بهبودی  در  و  کرد  خواهیم  رشد  بیشتر  کنیم،  استقبال   گشوده 

خواهیم بود. 

فقط برای امروز: از هر فرصتی برای رشد با روشن بینی استقبال می کنم. 
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7 تیروجدان گروهی 

 »همکاری با دیگران، تنها آغاز 
فعالیت خدماتی است.« 

کتاب پایه 

فعالیت خدماتی، فداکاری خیرخواهانه ای را برای رساندن پیام به معتادی که 
هنوز در عذاب است، می طلبد. اما طرز برخورد ما در خدمت به این حد محدود 
بررسی  را  خود  انگیزه های  و  خود  است  الزم  همچنین  خدمت  برای   نمی شود. 
در می سازد.  نما  انگشت  بسیار  انجمن  در  را  ما  خدمت،  راه  در  ما  تالشهای   کنیم. 
 NA "انگشت نما شدن" آسان است. طرز برخورد نظارتی ما می تواند تازه وارد را

طرد کند. 
وجدان گروهی یکی از مهم ترین اصول در خدمت است. باید به خاطر بسپاریم 
ما.  باورها و تمایالت فردی  نه  وجدان گروهی آن چیزی است که اهمیت دارد، 
وقتی  سپس،  می کنیم.  ارائه  گروهی  وجدان  رشد  برای  را  خود  باورهای  و   افکار 
این وجدان پدیدار می شود، راهنمایی آن را می پذیریم. کلید این کار همکاری با 
دیگران است، نه کار کردن بر علیه آنها. اگر به یاد داشته باشیم برای رشد وجدان 
یکسانی  شایستگی  افراد  همه  می شویم  متوجه  می کنیم،  تالش  یکدیگر  با   جمعی 
پیام  تا  می شویم  جمع  یکدیگر  با  افراد  همه  شد،  تمام  بحثها  همه  وقتی   دارند. 

واحدی را برسانیم. 
اغلب تصور اینکه ما می دانیم بهترین مصلحت گروه چیست، وسوسه انگیز است. 
اگر به یاد داشته باشیم تحمیل روش ما اهمیتی ندارد، آن وقت آسان تر است که 
برای  راهی   - ما  انجمن  اصلی  تحقق هدف  برای  باشد  وسیله ای  بگذاریم خدمت 

رساندن پیام به معتادی که هنوز در عذاب است.

به خاطر  : در شکل گیری وجدان گروهی شرکت می کنم.   فقط برای امروز 
پایان  به  دنیا  نمی کنم،  تحمیل  را  خود  روش  که  خاطر  این  به  صرفا   می سپارم 
فکر  اصلی مان  هدف  درباره  خود  خدماتی  های  فعالیت  همه  در   نمی رسد. 

می کنم. به کمک یک تازه وارد می روم. 
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حفظ طراوت بهبودی ۸ تیر

 از خود خوشنود بودن، دشمن اعضایی است که دارای مدت زمان 
 پاکی چشمگیری هستند. اگر برای مدت زیادی از خود خشنود باقی 

بمانیم، فرآیند بهبودی متوقف می شود.« 
کتاب پایه 

می کنیم  احساس  تدریج  به  ما  اکثر  بهبودی،  اول  سال  چند  گذشت  از   پس 
بوده ایم، کوش  سخت  قدمها  کرد  کار  در  اگر  ندارد.  وجود  جدی  مسائل   دیگر 

را  خود  آینده  که  محکمی داریم  اساس  اکنون  و  است  مستحکم  بسیار  ما   گذشته 
به  را  مشکالت  که  می دهد  را  امکان  این  ما  به  قدمها  با  آشنایی  کنیم.  بنا  آن   بر 

همان سرعتی که به وجود می آیند، حل و فصل کنیم. 
باشیم  مایل  است  ممکن  می کنیم،  پیدا  دست  آرامش  از  مرتبه  این  به   وقتی 
انجام  اما  بگیریم.  نظر  در  استراحت"  "ایستگاه  عنوان  به  بهبودی  مسیر  در  را   آن 
فریبنده،  صبور،  اعتیاد  می دهد.  جلوه  اهمیت  کم  را  ما  بیماری  طبیعت  کار  این 
آن  اثر  در  است  ممکن  هست  نیز  کشنده  بیماری  این  است.  العالج  و   پیشرونده 
درمان  دهیم.  ادامه  آن  درمان  به  اینکه  مگر  دهیم،  دست  از  را  خود   جان 

اعتیاد برنامه حیاتی و مداوم بهبودی است. 
 قدمهای دوازده گانه یک فرآیند است، مسیری است که با طی آن یک قدم 
همواره  قدمها  و  خدمت  راهنمایی،  جلسات،  می گیریم.  پیشی  خود  بیماری   از 
برنامه  پاکی،  سال  پنج  با  است  ممکن  گرچه  است.  ضروری  مداوم  بهبودی   برای 
اما  دهیم،  انجام  داشتیم  پاکی  ماه  پنج  که  زمانی  از  متفاوت تر  قدری  را   خود 
بلکه  شده،  کمتر  آن  اهمیت  یا  کرده  تغییر  برنامه  که  نیست  معنا  بدین  مسئله   این 
بهبودی  شادابی  و  طراوت  حفظ  برای  است.  کرده  تغییر  و  رشد  ما  عملی   درک 

خود باید فرصتهای انجام برنامه را غنیمت شماریم. 

به  می دهم،  ادامه  بهبودی  در  خود  رشد  به  که  حالی  در  امروز:  برای   فقط 
دنبال شیوه های جدیدی برای انجام برنامه خود می گردم. 



111

۹ تیرحفظ اساس 

 »ایمان نویافته ما به عنوان اساس محکمی برای شهامت در آینده 
عمل می کند.« 

کتاب پایه 

شده  بنا  آن  روی  بر  ما  زندگی  مابقی  که  است  چیزی  ما  زندگی   اساس 
می دادیم،  انجام  که  را  کارهایی  همه  اساس  این  می کردیم،  مصرف  وقتی  است. 
تدریج  به  شد،  مسلم  ما  برای  بهبودی  اهمیت  وقتی  می داد.  قرار  تأثیر   تحت 
منظور  به  کرد.  تغییر  ما  زندگی  کل  نتیجه،  در  کردیم.  آن  صرف  را  خود   انرژی 

حفظ این زندگی جدید، باید اساس آن را حفظ کنیم: برنامه بهبودی خود. 
نیز  ما  اولویت های  می کند،  تغییر  ما  زندگی  شیوه  و  می مانیم  پاک   وقتی 
که  کنند  پیدا  اهمیت  خاطر  این  به  است  ممکن  مدرسه  و  کار  می کند.   تغییر 
و  هیجان  است  ممکن  جدید  روابط  می بخشند.  بهبود  را  ما  زندگی   کیفیت 
اساسی  ما  بهبودی  برنامه  بسپاریم  خاطر  به  باید  اما  کند.  ایجاد  دوجانبه   پشتیبانی 
را  بهبودی  با  میثاق خود  باید  روز  هر  شده.  بنا  آن  بر  ما  زندگی جدید  که  است 

تجدید کنیم و آن را به عنوان باالترین اولویت خود حفظ کنیم. 

در  که  جدیدی  زندگی  از  بردن  لذت  به  می خواهم  امروز:  برای   فقط 
اساس  حفظ  برای  را  قدمها  امروز،  دهم.  ادامه  کرده ام،  پیدا  بهبودی   دوران 

زندگی خود کار می کنم. 
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برنامه ساده ۱۰ تیر

 »این برنامه به بیانی ساده: مشارکت، کار کردن
قدمهای دوازده گانه، حضور در جلسات و تمرین اصول برنامه است«

کتاب پایه 

پیدا  کمتری  بسیار  پیچیدگی  ما  زندگی  کنیم،  تمرکز  ساده  چیز  چند  بر   اگر 
جلسات  در  منظم  حضور  دیگران،  با  خود  امید  و  نیرو  تجربه،   می کند-مشارکت 

و به کارگیری اصول برنامه در زندگی روزانه خود. 
مؤثری  الگوی  معتادان،  سایر  با  خود  امید  و  نیرو  تجربه،  مشارکت  طریق   از 
به  کمک  صرف  که  تالشی  می کنیم.  فراهم  واردها  تازه  برای  پیروی  جهت   را 
دارد،  قرار  ما  بیماری  قلب  در  که  خودمحوری  از  رهایی  به  می کنیم،   دیگران 

کمک می کند. 
در  و  می کنیم  انتخاب  همیشگی"  گروه   " عنوان  به  را  گروهی  ما  از  بسیاری 
ما  زندگی  به  جلسات  در  منظم  کت  شر  می یابیم،  حضور  فداکارانه  آن   جلسات 
نیاز  صورت  در  که  می دهد  را  امکان  این  دیگران  به  و  می دهد  برنامه  و   نظم 

بدانند کجا می توانند ما را پیدا کنند. 
بهبودی متعادل و  بین  به کار گیری قدمهای دوازده گانه در زندگی روزانه، 
اداره  در  که  راهنمایی هایی  قدمها  می کند.  ایجاد  تفاوت  صرف  نکردن   مصرف 

امور روزمره لزوم بیشتری دارند، در اختیار ما قرار می دهند. 
ساده  ما  برای  را  زندگی   NA برنامه  اما  پیچیده ای هستیم.  افراد  ما   بله، 
دهیم.  ادامه  خود  زندگی  به  فعال  اعتیاد  از  رها  تا  می سازد  قادر  را  ما  و   می کند 
می کنیم،  استفاده  خود  زندگی  در  برنامه  ساده  اصول  راهنمایی  از   وقتی 

زندگی ما می تواند سرشار از امید و آرامش شود. 

هستم،  پیچیده ای  فرد  اینکه  وجود  با  می سپارم  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
خود  زندگی  پیچیدگی  از  می توانم  که  است  راهی  ساده ترین  من  برای   NA 

بکاهم. 
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۱۱ تیرمقایسه 

»ماجراهای شخصی ما ممکن است از لحاظ فردی با یکدیگر تفاوت داشته 
باشد، اما در نهایت همه ما در چیزهای یکسانی با هم شریک هستیم «

کتاب پایه 

ما معتادان قشر متفاوتی هستیم که سوابق گوناگونی داریم، مواد مخدر مختلفی 
در  ما  تفاوت های  می آوریم.  خاطر  به  را  متنوعی  تجربیات  و  کرده ایم  مصرف  را 
تفاوت ها حتی چشمگیرتر  این  ما  از  برخی  برای  نمی شود؛  ناپدید  بهبودی   دوران 
همان  باشیم،  خود  تا  می دهد  آزادی  ما  به  فعال  اعتیاد  از  رهایی  می شود.   هم 
طوری که واقعا هستیم. این حقیقت که همه ما در حال بهبودی هستیم، بدین معنا 
از ما در دوران  نیازها و اهداف یکسانی را داریم. هر یک  لزومًا  ما  نیست که همه 

بهبودی باید درسهای مخصوص به خود را یاد بگیریم. 
به  بهبودی  ما معتادان، چگونه ما می توانیم در  بسیار میان  تفاوت های  با وجود 
یکدیگر کمک کنیم و از تجربیات یکدیگر استفاده نماییم؟ دور هم جمع می شویم تا 
اگرچه  کنیم.  صحبت  یکدیگر  با  بهبودی  اصول  پرتو  در  خود  زندگی   درباره 
زندگی ما با یکدیگر فرق می کند، اما اصولی که در بهبودی به کار می بریم، یکسان 
است. در پرتو این اصول که بر تفاوت های ما می تابد، راه یکدیگر را در مسیرهای 

فردی خود روشن می سازیم. 
گوش  دقت  با  وقتی  بهبودی.  و  اعتیاد  هستیم:  شریک  مسئله  دو  در  ما   همه 
از  ناشی  از عذاب  از سوابق خاص خود  نظر  از دیگران می شنویم قطع  می دهیم، 
همان بیماریی سخن می گویند که ما نیز از آن رنج برده ایم. وقتی گوش های خود 
اهداف شخصی خود  از  نظر  که صرف  می شنویم  معتادان  سایر  از  می کنیم،  باز  را 
صحبت می دهد،  امید  وعده  نیز  ما  به  که  روحانی  اصول  بردن  کار  به   درباره 

می کنند. 

با  مصاحبت  از  وجود،  این  با  می کنم.  دنبال  را  خود  مسیر  امروز:  برای  فقط 
اصول  کارگیری  به  نحوه  و  برده اند  رنج  اعتیاد  از  من  مثل  درست  که   افرادی 

بهبودی را یاد می گیرند، سپاسگزارم. 
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زمان سکوت ۱۲ تیر

»بسیاری از ما دریافته ایم اختصاص دادن زمانی برای سکوت، در برقراری 
رابطه آگاهانه با نیروی برتر مفید است.« 

کتاب پایه 

برتر  نیرویی  با  ارتباط آگاهانه  ارزش  به  نسبت  ادعا می کنیم  ریاکارانه  ما  اکثر 
ارتباط  این  به  بخشیدن  بهبود  برای  ما  از  تن  چند  حال،  این  با  هستیم.   وفادار 
و  دعا  منظمی برای  برنامه  تاکنون  اگر  می کنیم؟  صرف  وقت  دائمًا   آگاهانه 

مراقبه در نظر نگرفته ایم، همین امروز باید دست به کار شویم. 
برای  که  می بریم  پی  ما  از  بسیاری  باشد.  طوالنی  نباید  سکوت"   "زمان 

درباره  کردن  دل  و  درد  روحانی،  مطالعه ای  بر  تمرکز  خود،  به  آرامش   دادن 
دادن  گوش  برای  لحظه  چند  صرف  و  دعا  هنگام  در  خود  دغدغه های  و   افکار 
ما  سکوت"  "زمان  دقیقه.   ۳۰ یا   ۲۰ مثال  کافیست،  مراقبه  هنگام  در  جواب   به 
صرف  باشد.  مداوم  اینکه  شرط  به  شود،  واقع  مؤثر  تا  باشد  طوالنی  نیست   الزم 
به  را  ما  اما  داشت،  نخواهد  تأثیر  احتماال  دعا  برای  ماه  در  وقت  دقیقه   بیست 
خاطر کیفیت ضعیف ارتباط آگاهانه خود دلسرد می کند. اما صرف بیست دقیقه وقت 
می کند.  تقویت  و  احیا  را  برتر  نیروی  با  ما  زنده  ارتباط  دعا  برای  روز   در 
بهبودی،  حال  در  معتاد  زندگی  روزهای  بودن  غوغا  و  شور  پر  دلیل   به 
با  خود  آگاهانه  ارتباط  به  بخشیدن  بهبود  برای  وقت  صرف  بدون  ما  از  بسیاری 
پایان  خود  روزانه  فعالیت های  به  کرده ایم،  پیدا  شناخت  او  از  که   خداوندی 
دهیم،  اختصاص  "سکوت"  به  را  ویژه ای  وقت  روز  هر  اگر  اما   می دهیم. 

می توانیم از بهبودی ارتباط آگاهانه خود مطمئن باشیم.

دقیقه ای  چند  کتاب،  این  روزانه  مراقبه  خواندن  از  پس  امروز:  برای   فقط 
برای  جدیدی  الگوی  آغاز  امر،  این  می دهم.  اختصاص  مراقبه  و  دعا  به   را 

بهبودی من است. 
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۱۳ تیراختالف 

 »یاد می گیریم اختالفات بخشی از واقعیت هستند 
 و به جای فرار از آنها روشهای جدیدی را برای حل و فصل آنها یاد 

می گیریم.« 
کتاب پایه 

فالن  با  نمی توانیم  صرفًا  شاید  می شویم.  اختالف  دچار  ما  همه  گاهی  از   هر 
یا  می شوند.  ما  عصبانیت  موجب  ما  دوستان  شاید  برسیم.  توافق  به  جدید   همکار 
برای  اختالفی  هر  با  آمدن  کنار  نمی کند.  برآورده  را  ما  انتظارات  ما  همسر  شاید 

معتادان در حال بهبودی مشکل است. 
یافتن  باز  برای  موقعیت  آن  از  شدن  دور  اغلب  می شویم،  عصبانی   وقتی 
برای  می توانیم  همواره  کردیم،  پیدا  آرامش  وقتی  است.  خوبی  فکر   آرامش 
اما  کنیم،  دوری  آفرین  دردسر  موقعیت های  از  نمی توانیم  برگردیم.  بحث  ادامه 

می توانیم از وقت و فاصله برای به دست آوردن دیدگاهی بهتر استفاده کنیم.  
اختالف  و  ناسازگاری  با  رویارویی  بدون  است.  زندگی  از  بخشی   اختالف 
اوقات  گاهی  کنیم،  هموار  خود  کامل  بهبودی  برای  را  راه  نمی توانیم  عقیده 
صرف  وقت  آنها  درباره  تعمق  برای  و  شویم  دور  موقعیتها  این  از   می توانیم 
وقتی  شود.  فصل  و  حل  باید  اختالف  که  می رسد  فرا  زمانی  همواره  اما   کنیم، 
که  را  اصولی  و  می خوانیم  دعایی  می کشیم،  عمیقی  نفس  می رسد،  فرا  زمان  این 
خوب،  برخورد  صداقت،  می کنیم:  اجرا  گذاشته،  ما  اختیار  در   برنامه 
فرار  زندگی  از  که  نشدیم  پاک  اصول.  بقیه  و  اعتماد  بخشش،  پذیری،   مسئولیت 

کنیم و در بهبودی دیگر مجبور به فرار نیستیم. 

راهنمایی  برای  گذاشته،  من  اختیار  در  برنامه  که  اصولی  امروز:  برای   فقط 
روبرو  اختالف  سالمی با  روش  به  می کنم  سعی  کافیست.  موقعیتی  هر  در   من 

شوم. 
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بررسی راههای روحانی ۱4 تیر

»ماهیت باور ما روش دعاها و مراقبه های ما را مشخص می کند.« 
کتاب پایه 

شخصی  کامال  موضوعی  امر  این   ،NA عضو  هر  برای  می کنیم؟  دعا   چگونه 
از  آنچه  اساس  بر  زمان  طول  در  که  می شویم  متوجه  ما  از  بسیاری   است. 
و  دعا  برای  را  روشی  هستیم،  راحت  که  نحوی  به  و  می گیریم  یاد   دیگران 

مراقبه پیدا می کنیم. 
NA می آییم. اما   برخی از ما با ذهن بسته ای نسبت به نیرویی برتر از خود به 
دوم  قدم  و  می کنیم  بحث  را  خود  مشکالت  و  می نشینیم  خود  راهنمای  با   وقتی 
از  برداشتی  هر  می توانیم  که  است  خوشبختی  موجب  می کنیم،  بررسی  کاماًل  را 

نیروی برتر که برای ما جذابیت دارد، انتخاب کنیم. 
به  معتادی  از  خود،  از  برتر  نیرویی  از  ما  تعریف  که  طور  همان   درست 
نیز  آگاهانه"  "ارتباطی  به  دستیابی  برای  ما  روش  می  کند،  فرق  دیگر   معتادی 
ما  از  برخی  می کنیم؛  شرکت  مذهبی  خدمات  در  ما  از  برخی  است.  طور   همین 
دارد  حضور  که  کسی  هر  با  و  می نشینیم  آرام  ما  از  برخی  می خوانیم؛   آواز 
روحانی  ارتباطی  طبیعت،  با  یگانگی  طریق  از  ما  از  برخی  می کنیم؛   صحبت 
در  ما  به  که  است  روشی  هر  مراقبه  و  دعا  برای  صحیح"  "روش  می کنیم.   برقرار 

بهبود بخشیدن به ارتباط آگاهانه خود با نیروی برتر کمک می کند. 
روحانی  هدایت  به  چگونه  بپرسیم  دیگران  از  است  بهتر  شروع  برای  همواره 
نیز  مراقبه  دوره های  شروع  از  قبل  کتاب  خواندن  یافته اند.  دست   خود 
انجام  ما  از  قبل  را  جستجو  این  افراد  از  بسیاری  کند.  کمک  ما  به   می تواند 
بهره  آنها  تجربه  از  می توانیم  می کنیم،  جستجو  را  روحانی  رشد  وقتی   داده اند. 

زیادی ببریم.

آگاهانه  ارتباط  به  بخشیدن  بهبود  برای  را  خود  راه های  امروز:  برای   فقط 
خود با خداوندی که درک می کنم، بررسی می کنم. 
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۱5 تیر»متاسفم« 

 »مهمترین کاری که ]قدم هشتم[برای ما انجام می دهد این است 
 که به ما در آگاه شدن از این مسئله که به تدریج 

 نگرش های جدیدی نسبت به خود 
و نحوه ارتباط با سایر افراد پیدا می کنیم، کمک می کند.« 

کتاب پایه 

در  جمله  این  نیست.  غریبی  موضوع  ما  اکثر  برای  احتمااًل  »متاسفم«   گفتن 
که  می گفتیم  افراد  به  همیشه  باشد.  آشنایی  بسیار  جمله  شاید  فعال،  اعتیاد  دوران 
خسته  ما  معنی  بی  عذرخواهی های  از  که  فردی  وقتی  و  هستیم  متأسف   چقدر 
عذر  بدترین  شما  حقیقت،  در  است.  طور  همین  »مطمئنًا  می داد  پاسخ   می شد، 
واقعًا  »متاسفم«  که  بود  این  بر  گواه  اولین  مسئله  این  شاید  آوردید«،  برای...   را 
وقتی  خصوصًا  نمی گذاشت،  بودیم،  زده  صدمه  آنها  به  که  کسانی  بر  تأثیری  هیچ 

می دانستیم دوباره همان کار را تکرار می کنیم. 
اما  است.  دیگری  »متاسفم«  خسارت،  جبران  می کردیم  فکر  ما  از   بسیاری 
خسارت  جبران  است.  متفاوت  کاماًل  می دهیم،  انجام  قدمها  این  در   اقدامی که 
پول  اگر  است.  وضعیت  اصالح  همه  از  باالتر  و  تغییرات  ایجاد  معنای   به 
را  کار  این  هرگز  هستم  پاک  که  اکنون  »متاسفم،  نمی گوییم،  فقط  ایم،  دزدیده 
خود  خانواده  به  اگر  می دهیم.  پس  نیز  را  پول  بلکه  داد«،  نخواهم  انجام  دوباره 
عذرخواهی  صرفًا  کرده ایم،  استفاده  سوء  آن  از  یا  کرده ایم   بی توجهی 

نمی کنیم. با آنها با احترام رفتار می کنیم. 
قدمهاست. کارکرد  هدف  کل  دیگران،  با  ما  برخورد  طرز  و  رفتار   اصالح 

دیگر صرفًا "متاسف" نیستیم؛ مسئولیت پذیر نیز هستیم. 

مسئولیت خود و بهبودی خود را می پذیرم، امروز،خسارات  فقط برای امروز: 
خاصی را که به خاطر آن متاسف هستم، جبران می کنم. 
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مشاهده خداوند در یکدیگر ۱۶ تیر

 »یکی از جنبه های بیداری روحانی از طریق شناخت جدید ما از نیروی 
 برتر حاصل می شود که ما آن را از طریق مشارکت در بهبودی معتادی 

دیگر به دست می آوریم.« 
کتاب پایه 

یکدیگر  در  ممکن  شکل  واضح ترین  به  را  خداوند  اغلب  می گویند  شنیده ایم 
عینًا  را  حقیقت  این  دوازدهم  قدم  کرد  کار  هنگام  در  می کنیم.   مشاهده 
برتر  نیرویی  حضور  می رسانیم،  دیگری  معتاد  به  را  بهبودی  پیام  وقتی   می بینیم. 
مسئله  متوجه  می کند،  اثر  ما  پیام  می بینیم  وقتی  می کنیم.  حس  را  خود   از 
رسان. پیام  نه  می آورد،  ارمغان  به  بهبودی  که  است  پیام  می شویم:   دیگری 
به  پیام  رساندن  هنگام  در  که  است  تغییری  منبع  ما،  خود  نیروی  نه  برتر،  نیرویی 

معتادی که هنوز در عذاب است، آغاز می شود. 
دگرگون  را  دیگری  معتاد  زندگی  و  می گذارد  را  خود  تأثیر  پیام   وقتی 
چگونه  می بینیم  می کنیم،  مشاهده  را  برتر  نیرویی  خود  اقدام  در   می سازد، 
اولین  ما  چشمان  مقابل  در  می شود.  نومیدی  و  انکار  جایگزین  امید  و   پذیرش 
فرد  این  درون  در  اتفاقی  می شود.  پدیدار  تمایل  و  روشن بینی  صداقت،   آثار 
را  خداوندی  وجود  ما.  از  یک  هر  از  قدرتمندتر  و  بزرگتر  اتفاقی  می دهد،   رخ 
او  در  را  برتر  نیروی  می یابیم.  مؤثر  دیگر  فرد  یک  زندگی  در  شناخته ایم،   که 
نیز  ما  در  برتر  نیروی  این  می دانیم  همیشه  از  بیشتر  اطمینانی  با  می کنیم.   مشاهده 

به عنوان نیرویی که بهبودی ما را هدایت می کند، وجود دارد. 

سعی  می رسانم،  معتادان  سایر  به  را  بهبودی  پیام  وقتی  امروز:  برای   فقط 
وقتی  امروز،  کنم.  توجه  دارد،  وجود  پیام  این  پس  در  که  نیرویی  به   می کنم 
در  را  خداوند  می کنم  سعی  می کنم،  مشاهده  را  معتادان  سایر  یافتن   بهبود 

وجود آنها شناسایی کنم تا بتوانم خداوند را در وجود خود بهتر بشناسم. 
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۱7 تیرکلمه "خداوند" 

 »مهم است بدانید که در جلسات NA ذکر خداوند را خواهید شنید.
 آنچه ما بدان اشاره می کنیم، نیرویی برتر است که آنچه در ظاهر غیر 

ممکن به نظر می رسد را ممکن می سازد.«
جزوه به معتادان گمنام خوش آمدید 

بسیاری  "خداوند" که  معنای کلمه  باره  پیش فرض های مختلفی در  با  ما   اکثر 
"خداوند"  کلمه  از  حال،  این  با  می آییم.  گمنام  معتادان  به  است،  منفی  آنها   از 
در  بار   ۹۲ کلمه  این  می شود.  استفاده   NA در  منظم  بسیار  طور  به  مداوم  نه   اگر 

قدمهای  سوم  یک  در  و  است  رفته  کار  به  پایه  اول کتاب  صفحه   ۱۰۳ 
حساسیتی  از  رفتن  طفره  جای  به  است.  شده  ظاهر  آشکار  طور  به  گانه   دوازده 

که بسیاری از ما نسبت به این کلمه داریم، بیایید مستقیما به آن بپردازیم. 
گانه،  دوازده  قدمهای  است.  روحانی  برنامه ای  درستی  به  گمنام   معتادان 
ارائه  ما  از  برتر  روحانی  نیروی  کمک  با  اعتیاد  از  یافتن  رهایی  برای  را   راهی 
داشته  نیرو  این  از  باید  ما  که  تصوری  درباره  چیزی  برنامه  این  اما   می دهند. 
خود  جلسات  و  قدمها  و  نشریات  در  دفعات  به  حقیقت،  در  نمی گوید.   باشیم، 
درک  این  حال،  می کنیم«  درک  که  »خداوندی  می گویند:  که   می شنویم 

می تواند هر نوع درکی باشد. 
کار  به  پایه  کتاب  در  که  می کنیم  استفاده  دلیل  این  به  "خداوند"  کلمه   از 
افراد  اکثر  به  را  بهبودی  در  نهفته  نیروی  از  اساسی  شناختی  مؤثر  طور  به  و   رفته 
که  نیرویی  از  اما  می بریم.  کار  به  راحتی  خاطر  به  را  کلمه  این  می سازد.   منتقل 
از  می کنیم.  استفاده  راحتی  از  فراتر  دلیلی  به  دارد  وجود  کلمه  این  ورای   در 
خود  بهبودی  تداوم  تضمین  و  فعال  اعتیاد  از  خود  رهایی  حفظ  برای  نیرو  این 

استفاده می نماییم.

 
بهره  نیرویی  از  خیر،  یا  باشم  داشته  اعتقاد  خداوند  به  چه  امروز:  برای   فقط 

می گیرم که پاکی و آزادی مرا حفظ می کند. 
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ما بهبود پیدا می کنیم ۱۸ تیر

 »... زمان آن رسیده تا دیگر این دروع قدیمی که »وقتی آلوده شوی، 
 همیشه آلوده میمانی«، دیگر نه از سوی جامعه و نه از سوی خود 

معتاد تحمل نشود. ما بهبود پیدا می کنیم« 
کتاب پایه 

اصول  هنوز  آنها  که  می شنویم  می کنند  صحبت  که  افرادی  از  گاهی  از  هر 
ذهنشان  در  چه  بدانیم  اگر  می گویند  ما  به  نمی کنند.  درک  واقعا  را   روحانی 
می گذرد، از اینکه هنوز چقدر بی عقل هستند، متعجب می شویم. به ما می گویند هر 
بعد،  درباره همه چیز می دانند. چندی  پاک می مانند، چیزهای کمتری  بیشتر  چه 
همین افراد درباره تغییرات عمیقی که بهبودی در زندگی آنها ایجاد کرده، سخن 
مصرف  از  بی پایان،  امیدواری  سوی  به  کامل  نومیدی  از  آنها   می گویند. 
به  همیشگی  بودن  اداره  قابل  غیر  از  و  کامل  پرهیز  به  مواد  نشدنی   کنترل 
گام  گمنام  معتادان  دوازده گانه  قدمهای  کارکرد  طریق  از  پذیری  مسئولیت 

برداشته اند. کدام داستان درست است؟ آیا بهبود پیدا می کنیم یا خیر؟ 
ایجاد  ما  زندگی  در  بهبودی  که  تغییری  درباره  نکردن  غلو  با  فکرکنیم  شاید 
ما  خود  اگر  است،  درست  می دهیم.  نشان  خود  از  سپاسگزاری  یا  فروتنی   کرده، 
اگر  اما  کرده ایم.  بی انصافی  آن  به  نسبت  شویم،  قائل  اعتبار  معجزه  این   برای 
آنها صحبت  با  که  کسانی  و  به خود  نسبت  نکنیم  اذعان  نیز  را  معجزه  این  عظمت 

می کنیم، به همان اندازه بی انصافی کرده ایم. 
قطعًا بهبود پیدا می کنیم. اگر در مشاهده معجزه بهبودی مشکل داریم، بهتر است 
سیل در  باتجربه،  افراد  در  گمنام،  معتادان  در  بهبودی  کنیم.  نگاه   دوباره 
 خروشان افرادی که به NA می آیند و بیشتر از همه در خود ما زنده و مؤثر است. 

تنها باید چشم خود را بر روی این حقایق بازکنیم.

را  آن  اینکه  از  و  می کنم  اذعان  را  خود  بهبودی  معجزه  امروز:  برای   فقط 
یافته ام سپاسگزارم. 
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۱۹ تیرنگرش مثبت 

 »آن منفی بافی قدیمی 
هر جا که می رفتم به دنبال من می آمد.«

کتاب پایه 

  نگرش منفی عالمت اعتیاد فعال است. در هر اتفاقی که در زندگی ما رخ داد،
فرد یا چیز دیگری مقصر بود. دیگران را به خاطر کمبودهای خود با مهارت خوبی 
آن  به  رسیدن  برای  که  چیزهایی  اولین  از  یکی  بهبودی  در  می کردیم.   سرزنش 
تالش می کنیم، پیدا کردن نگرشی مثبت است. متوجه می شویم اگر طرز فکر منفی 

خود را با اصول مثبت جایگزین کنیم، زندگی بسیار روان تر جریان می یابد. 
اکثر  تعقیب می کرد،  فعال  اعتیاد  را در دوران  ما  منفی،  نگرشی  در حالی که 
چگونه  کند.  دنبال  گمنام  معتادان  اتاقهای  تا  را  ما  می تواند  نگرش  این   اوقات 
می توانیم شروع به تغییر نگرش های خود کنیم؟ از طریق تغییر دادن اعمال خود. 

این کار آسان نیست، اما می توان آن را انجام داد. 
می توانیم از گوش دادن به طرز صحبت خود شروع کنیم. قبل از اینکه لب به 
سخن بگشاییم، از خود چند سؤال ساده می پرسیم: آیا چیزی که می خواهم بگویم، 
لحن  بگویم،  می خواهم  که  چیزی  آیا  آن؟  حل  راه  یا  است  مشکل   درباره 
عشق آمیزی دارد؟ آیا چیزی که باید بگویم مهم است یا آیا اگر دهان خود را بسته 
صحبت  تا  می کنم  صحبت  صرفا  آیا  بود؟  خواهند  راحت تر  صرفا  همه  دارم،   نگه 

خود را بشنوم یا آیا "صحبت های خردمندانه" من هدفی را دنبال می کند؟ 
نگرش ما در اعمال ما نمایان می شود. اکثر اوقات چیزی که واقعًا مهم است، 
مثبت تری  طرز  به  می گیریم  یاد  وقتی  ماست.  بیان  نحوه  بلکه  نیست،  ما   حرف 

صحبت کنیم، متوجه بهبودی نگرش خود نیز خواهیم شد. 

مثبت  طرز  به  امروز،  باشم.  آزاد  منفی بافی  از  می خواهم  امروز:  برای  فقط 
صحبت می کنم و عمل می نمایم. 
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تشویق ۲۰ تیر

»آسایش و تشویق را با دیگران به مشارکت می گذاریم.« 
کتاب پایه 

بسیاری از ما وقتی کودکان اولین قدمهای خود را بر می دارند، آنها را تماشا 
 کرده ایم. مادر کودک را روی پا نگه می دارد. پدر در همان نزدیکی با آغوشی باز

می کند.کودک  تشویق  را  کوچولو  فداکاری  از  مملو  چهره ای  با  و  می زند   زانو 
با  بزرگتر کودک  برادر  و  بر می دارد. خواهر  به سمت پدرش  چند قدم کوچک 
با  به ادامه حرکت تشویق می کنند. کودک زمین می افتد. مادرش  او را  شادمانی 
زمزمه کلمات آرامش بخش، کودک را بلند می کند و کار را از نو شروع می کند. 
این بار، کودکی تا وقتی به قدر کافی برای افتادن در آغوش پدر نزدیک شود، سر 

پا می ماند. 
 NA اتاقهای  کوچک به  کودک  این  شبیه  بسیار  نیز  ما  وارد،  تازه  عنوان   به 

می رسیم. خو گرفته به زندگی لطمه دیده از اعتیاد، مملو از ترس و تردید، برای 
ایستادن به کمک احتیاج داریم. درست مانند کودکی که حرکت خود را به سوی 
برمی داریم.  بهبودی  سوی  به  را  خود  لنگان  گامهای  اولین  می کند،  آغاز   بلوغ 
زندگی بر اساس این شیوه جدید را یاد می گیریم، زیرا افراد دیگری که پیش از ما 
و  بوده  مؤثر  آنها  برای  که  چیزهایی  گفتن  طریق  از  کرده اند،  طی  را  مسیر  این 
 چیزهایی که مؤثر نبوده، ما را تشویق می کنند و به ما آسایش می دهند. وقتی در 

طی مسیری درست به راهنمایی نیاز داریم، راهنما به کمک ما می شتابد. 
ناتوانی می کنیم  بهبودی احساس  برداشتن قدمی دیگر در  اوقات در  از  خیلی 
درست مانند کودکی که راه رفتن را یاد می گیرد، گاهی اوقات اشتباه می کنیم یا 
انتظار ماست و مانند  باز در  با آغوشی  برتر ما همواره  نیروی  اما  زمین می خوریم. 
سایر  از سوی  نیز  ما  تشویق می کنند،  را  او  فریادزنان  و خواهر کودکی که  برادر 

اعضای NA در مسیر خود به سوی زندگی کامل در بهبودی حمایت می شویم. 

را افرادی  می کنم.  جستجو  را  دیگران  سوی  از  تشویق  امروز:  برای   فقط 
که به پشتیبانی من نیاز دارند، تشویق می کنم. 
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۲۱ تیرصبر

 »در تله نیاز به ارضای فوری که مواد مخدر در ما ایجاد کرده بود، به دام 
افتادیم.« 

کتاب پایه 

»چیزی را می خواهم که دلم می خواهد و آن را همین حاال می خواهم!« این 
اعتیاد فعال خود داشتیم.  ما همواره در دوران  اکثر  تقریبا میزان صبری است که 
 وسوسه و اجبار ناشی از بیماری ما، طرز فکري "یک سویه" به ما داد؛ وقتی چیزی 
را می خواستیم، تمام فکر ما به آن معطوف می شد. موادی که مصرف می کردیم، به 
ما  بعدی  فوری  ارضای  با  دوز  یک  از  بیشتر  هرگز  فوری  ارضای  که  آموخت   ما 
فاصله ندارد. تعجبی نیست اکثر ما وقتی به معتادان گمنام آمدیم، تقریبا صبرمان ته 

کشیده بود. 
مسئله این است که ما همواره نمی توانیم هر چیزی را که می خواهیم درست 
و  خواب  کامال  ما  آرزوهای  از  برخی  آوریم.  دست  به  می خواهیم،  را  آن   وقتی 
خیال هستند؛ اگر درباره این موضوع فکر کنیم، متوجه خواهیم شد دلیلی ندارد 
باور کنیم این آرزوها در طول مدت عمر ما بر آورده خواهند شد. احتمااًل حتی 
نمی توانیم همه تمایالت واقع بینانه خود را ارضاء کنیم؛ مطمئنا نمی توانیم همه آنها 
قربانی کردن  به  مجبور  برخی چیزها  به  دستیابی  برای  نماییم.  ارضاء  یکباره  به  را 

برخی چیزهای دیگر هستیم. 
را  خود  قابلیت های  و  بودیم  فوری  ارضای  دنبال  به  فعال،  اعتیاد  دوران   در 
ضایع می کردیم. در دوران بهبودی باید اولویت بندی را بیاموزیم، گاهی اوقات از 
ارضای برخی از تمایالت خود به منظور تحقق اهداف طوالنی مدت مهم تر امتناع 
کنیم. انجام این کار به صبر نیاز دارد. برای دست یافتن به این صبر، برنامه بهبودی 
خود را اجرا می کنیم و نوعی بیداری روحانی پرمایه را جستجو می کنیم که امکان 

زندگی و لذت بردن از آن را همان طور که هست، برای ما فراهم می کند. 

فقط برای امروز: نیروی برتر به من کمک کن آنچه را در زندگی ام اهمیت 
به مهم ترین  را  قابلیت های خود  تا  بگیرم  یاد  دارد، کشف کنم. کمکم کن صبر را 

چیزها اختصاص دهم. 
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فروتنی در عمل ۲۲ تیر

 »اگر آزار می شویم و برای اکثر ما هر از گاهی این اتفاق می افتد، یاد 
می گیریم که کمک بخواهیم.« 

کتاب پایه 

به حد کافی  فروتن شدن  معنا دشوار می شود.  تمام  به  بهبودی  اوقات  گاهی 
»این  می کنیم:  فکر  باشد.  می تواند  هم  دشوارتر  حتی  کمک،  درخواست   برای 
ساده  بهبودی  واقعیت  اما  باشم!«  این  از  بهتر  باید  مانده ام.  پاک  مدت   همه 
حال  هر  در  بگذرد،  ما  پاکی  زمان  مدت  از  سال  سی  چه  و  روز  سی  چه   است: 

باید برای درخواست کمک در هنگام نیاز تمایل داشته باشیم. 
معتادان  برنامه  است.  رایجی  موضوع  ما  گانه  دوازده  قدمهای  در   فروتنی 
از  می کند  کمک  ما  به  برنامه  این  عوض،  در  نیست.  ظواهر  حفظ  درباره  گمنام 
مسائلی  برای  حلی  راه  داریم  انتظار  اگر  ببریم.  را  بهره  بیشترین  خود   بهبودی 

که در زندگی مطرح می شود پیدا کنیم، باید مشکالت خود را آشکار سازیم. 
می شود:  شنیده  گمنام  معتادان  در  اوقات  گاهی  که  قدیمی هست   جمله ای 
با  که  نیست  آسان  کنیم.  حفظ  را  خود  فروتنی  و  آبرو  همزمان   نمی توانیم 
زندگی  چون  و  کنیم  صحبت  جلسه ای  در  پاکی  زمان  مدت  سال  چند   داشتن 
وقتی  اما  بریزیم.  اشک  صرفًا  کرده،  عجزمان  متوجه  را  ما  هست  که  طور   آن 
طور  »همان  می گوید  و  می آید  ما  سراغ  به  دیگری  عضو  و  می شود  تمام   جلسه 
داشتم«،  نیاز  می گفتید  باید  آنچه  به  دادن  گوش  به  واقعًا  من  می دانید،   که 

متوجه می شویم خداوندی هست که بر زندگی ما تأثیر می گذارد. 
از  فروتنی  دادن  نشان  از  حاصل  مزایای  نیست.  تلخ  هرگز  فروتنی   طعم 

طریق درخواست کمک، بهبودی ما را شیرین می کند. 

می کنم.  درخواست  را  آن  دارم،  نیاز  کمک  به  اگر  امروز:  برای   فقط 
فروتنی را در زندگی خود به کار می گیرم. 
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۲۳ تیر"فعالیت درونی" 

»مقبولیت اجتماعی به معنی بهبودی نیست.« 
کتاب پایه 

به  این است که  ما رخ می دهد،  برای  بهبودی  اتفاقاتی که در  اولین  از  یکی 
تدریج بهتر به نظر می رسیم. سالم تر می شویم؛ به حمام می رویم؛ به طرز مناسب تری 
لباس می پوشیم و بدون تحریک شدن به وسیله اعتیاد فعال، بسیاری از ما سرانجام 
دزدی، دروغگویی و رفتار خشونت آمیز را کنار می گذاریم. کم کم با کنار گذاشتن 

مواد مخدر، طبیعی به نظر می رسیم. 
انظار  در  مقبولیت  است.  متفاوت  بسیار  بودن  طبیعی  با  رسیدن  نظر  به  طبیعی 
با بهبودی یکسان نیست. می توانیم از  اما  مردم دنیا، یکی از مزایای بهبودی است؛ 
مزایای بهبودی لذت ببریم، اما باید مراقب باشیم منبع واقعی آنها را تقویت کنیم. 
بهبودی مداوم با مقبولیت از سوی دیگران حاصل نمی شود، بلکه با رشد درونی فعال 

شده از طریق قدمهای دوازده گانه به دست می آید. 

بهبودی مداوم  نیست.  تنهایی کافی  به  امروز: می دانم ظاهر خوب  برای  فقط 
فعالیتی درونی است.
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روابط با دیگران ۲4 تیر

»فهرستی از همه افرادی که به آنها صدمه زده بودیم، تهیه کردیم و برای 
جبران خسارت وارده به همه آنها تمایل پیدا کردیم.« 

قدم هشتم 

که  مزمنی  خودمحوری  هستند.  کشمکش  در  خودمحوری  با  انسانها   همه 
ما  نظیر  افرادی  برای  را  کشمکش  این  دارد،  قرار  ما  اعتیاد  مرکز  در   درست 
معتقدیم  انگار  که  کرده ایم  زندگی  طوری  ما  از  بسیاری  می سازد.   دشوارتر 
آخرین افراد روی زمین هستیم و نسبت به تأثیری که رفتار ما بر اطرافیان ما گذاشته 

است، کاماًل بی توجه هستیم. 
روابط  تا  گذاشته  ما  اختیار  در  برنامه  این  که  است  فرآیندی  هشتم   قدم 
چهارم  قدم  در  که  نویس هایی  دست  بر  کنیم،  بررسی  صادقانه  را  خود   گذشته 
کردیم،  تهیه  خود  زندگی  در  دیگران  بر  خود  اعمال  اثرات  شناسایی   برای 
زده ایم،  افراد  این  از  برخی  به  که  را  صدمه ای  وقتی  می اندازیم.   نگاهی 
پذیرفتن  برای  آنها،  به  وارده  خسارات  جبران  طریق  از  می دهیم،   تشخیص 

مسئولیت اعمال خود تمایل پیدا می کنیم. 
زیادی  تا حد  آنها  با  ما  روابط  و کیفیت  افراد مختلفی در طول روز می بینیم 
چیزهایی   - مهربانی  هیجان،  شوخی،  عشق،  می کند.  تعیین  را  ما  زندگی   کیفیت 
پیدا  معنا  دیگران  با  مشارکت  طریق  از  بیشتر  می دهد،  ارزش  ما  زندگی  به   که 
سایر  با  را  خود  روابط  واقعی  ماهیت  می خواهیم  موضوع  این  فهم  با   می کنند. 
نماییم.  اصالح  می کنیم،  پیدا  روابط  این  در  که  نقصی  هر  و  کنیم  کشف  افراد 

می خواهیم قدم هشتم را انجام دهیم.

کاماًل  انجمن  در  خود  دوستان  با  مصاحبت  از  می خواهم  امروز:  برای   فقط 
که  جا  هر  می کنم.  بررسی  زندگی  در  را  دیگران  با  خود  روابط  ببرم.   لذت 
آنها  به  وارده  خسارت  جبران  برای  می شوم،  دیگران  به  زدن  صدمه   متوجه 

تمایل پیدا می کنم. 
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۲5 تیراحترام به نفس 

»از درون عمیقا احساس بی کفایتی و حقارت داشتیم.« 
کتاب پایه 

پیدا  و حقارت  بی کفایتی  احساس شدید  مسیر  امتداد  در  ما جایی  از   بسیاری 
کردیم. صدایی از اعماق درون ما فریاد می زد: »تو بی ارزش هستی!« بسیاری از ما 
بهبودی پی  می بریم.  اوایل دوران  پایین در همان  به نفس  این ویژگی احترام  به 
همه  که  آمد  وجود  به  زمانی  ما  حقارت  احساس  کنیم  احساس  شاید  ما  از  برخی 

مشکالت ما شروع شد. 
به  احترام  این  به  با دیگران  تعامل خود  از طریق   چه در خانواده خود و چه 
 نفس پایین پی ببریم، ابزار اصالح خود را در NA پیدا می کنیم. اصالح احترام به 
 نفس آسیب دیده ما، گاهی اوقات صرفًا از طریق پذیرفتن جایگاه خدمت شروع 
می شود. یا شاید تلفن ما زنگ بزند و برای اولین بار افراد صرفًا برای احوال پرسی 

با ما تماس بگیرند. آنها چیزی جز برقراری تماس و کمک نمی خواهند.
سپس یک راهنما پیدا می کنیم، فردی که به ما می آموزد ارزشمند هستیم و ما 
را باور داشته باشد تا وقتی بتوانیم خود را باور داشته باشیم. راهنما ما را در کارکرد 
پی  خود  واقعی  هویت  به  ترتیب  بدین  و  می کند  هدایت  گانه  دوازده   قدمهای 
خود  شأن  آوردن  پایین  یا  بردن  باال  برای  ما  خود  که  هویتی  به  نه   می بریم، 

ساخته ایم. 
سالها طول اوقات  گاهی  نمی شود.  ما جدا  از  شبه  پایین یک  نفس  به   احترام 
NA که در  اعضای  با کمک سایر  اما  برقرار کنیم.  ارتباط  با خود  واقعا  تا   می کشد 
به  از طریق کارکرد قدمهای دوازده گانه،  ما شریک هستند، و  با  همین احساسات 

افرادی قابل احترام برای دیگران و مهم تر از همه، برای خود تبدیل می شویم. 

خود برتر  نیروی  رحمت  شایسته  که  می سپارم  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
هستم. می دانم که انسان با ارزشی هستم. 
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بهره گیری از خواب های مصرف خود ۲۶ تیر

»آیا کامال این حقیقت را می پذیریم که هیچ یک از تالش های ما برای قطع 
مصرف یا کنترل مصرف به نتیجه نرسید؟ «

کتاب پایه 

باال  قلب شما  است. ضربان  نشسته  پیشانی شما عرق سرد  بر  است.  تاریک  اتاق 
می رود. چشمان خود را باز می کنید و مطمئن می شوید که پای خود را از دست 
داده اید. شما "خواب مصرف" دیده اید و انگار در آنجا بوده اید-مردم، مکانها، روند 
همیشگی، احساس دل درد، همه چیز. چند لحظه طول می کشد تا متوجه شویم این 
پیدا  آرامش  تدریج  به  است.  نیفتاده  اتفاق  واقعا  و  بوده  شبانه  کابوس  خواب یک 

می کنید و به خواب بر می گردید. 
صبح روز بعد، زمان بررسی این مسئله است که در شب گذشته واقعا چه اتفاقی 
به مصرف نزدیک هستید؟ آیا  امروز چقدر  اما  افتاده است. دیشب مصرف نکردید، 
درباره توانایی خود برای کنترل مصرف خیال باطلی در سر دارید؟ آیا بی تردید 
می دانید پس از اولین مصرف چه اتفاقی می افتد؟ چه چیزی بین شما و لغزش واقعی 
و  همیشگی  جلسه  راهنما،  با  شما  روابط  شما،  برنامه  قدرت  می شود؟  حائل  زنده  و 

نیروی برتر شما چقدر قوی است؟ 
خواب های مصرف لزومًا نقصی را در برنامه ما نشان نمی دهد؛ برای یک معتاد 
مواد مخدر، هیچ چیز طبیعی تر از خواب مصرف مواد نیست. برخی از ما خوابهای 
مصرف را به عنوان نعمتهایی از سوی نیروی برتر خود در نظر می گیریم که به طور 
واضح ما را به یاد عدم سالمت عقل ناشی از اعتیاد فعال می اندازد و ما را به تقویت 
بهبودی خود تشویق می کند. اگر از این منظر نگاه کنیم، می توانیم از خواب مصرف 
آنها  از  اگر  با وجودی که وحشتناک هستند،  این خواب ها  باشیم.  خود سپاسگزار 

برای تقویت بهبودی خود استفاده کنیم، می توانند نعمت های بزرگی نیز باشند. 

خود  راهنمای  با  می کنم.  بررسی  را  خود  شخصی  برنامه   : امروز  برای  فقط 
درباره چیزهایی که در می یایم، صحبت می کنم و به دنبال راه هایی برای تقویت 

بهبودی خود هستم. 
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۲7 تیرهدیه نومیدی 

»بیماری ما همیشه از نو ظاهر میشد یا پیشروی میکرد، تا اینکه در 
هنگام نومیدی از یکدیگر در معتادان گمنام کمک خواستیم.« 

کتاب پایه 

وقتی درباره نومیدی فکر می کنیم، وضعیت نامطلوبی را تجسم می کنیم روحی 
کثیف و بیچاره به چیزی شدیدا مورد نیاز، نگاهی حاکی از نومیدی در چشم ها، 
یا  شده  شکار  حیوانات  مثل  درست   ،NA یافتن  از  قبل  می زند.  چنگ  وار  دیوانه 

کودکان گرسنه بودیم. 
با این حال، احساس نومیدی قبل از آمدن به NA ما را وادار به پذیرفتن قدم 
اول کرد. ما عقایدی نداشتیم و در نتیجه آماده پذیرفتن عقاید جدید شدیم. عدم 
سالمت عقل سرانجام از حصار انکار باالتر آمده بود و ما را به صداقت داشتن درباره 
بیماری خود وادار می کرد. بهترین تالش های ما برای کنترل مصرف، فقط موجب 
را  نومیدی  هدیه  کردیم.  پیدا  تمایل  تسلیم  برای  نتیجه،  در  بود.  شده  ما  خستگی 
دریافت کرده بودیم و در نتیجه قادر به پذیرفتن اصول روحانی که بهبودی ما را 

ممکن می ساخت، شده بودیم. 
وا  کمک  درخواست  به  را  ما  از  بسیاری  نهایت  در  که  است  چیزی  نومیدی 
می دارد. وقتی به این وضعیت دست یافتیم، می توانیم برگردیم و از نو شروع کنیم. 
معتادان  می گردیم:  امنی  مکان  دنبال  به  نیز  ما  ناامید  و  شده  شکار  حیوانی  مانند 

گمنام.

فقط برای امروز: هدیه نومیدی به من در داشتن صداقت، روشن بینی و تمایل 
کمک کرده است. از این هدیه سپاسگزارم، زیرا بهبودی مرا ممکن ساخته است. 



130

تحقق رؤیاهای خود ۲۸ تیر

»رؤیاهایی که مدتها پیش از آنها دست برداشتیم، 
اکنون میتوانند به واقعیت تبدیل شوند.« 

کتاب پایه 

در  خود  رؤیاهای  به  ما  از  نفر  چند  اما  می شود.  شروع  رؤیا  یک  با  چیز  همه 
بودیم  انجام کاری که شروع کرده  دوران مصرف تحقق بخشیدیم؟ حتی اگر در 
موفق میشدیم، اعتیاد معموال همه افتخارات حاصل از موفقیت ما را می ربود. شاید 
وقتی مصرف می کردیم، رؤیای روز پاکی خود را در سر می پروراندیم. این روز فرا 
رسیده است. می توانیم از این روز برای تحقق بخشیدن به رویاهای خود استفاده 

کنیم. 
برای تحقق رؤیاهای خود باید اقدام کنیم، اما کمبود اعتماد به نفس شاید ما را 
از تالش باز دارد. می توانیم با تعیین اهداف واقع بینانه شروع کنیم. موفقیتی که در 
هنگام دستیابی به اهداف اولیه خود به دست می آوریم، به ما این امکان را می دهد 

تا برای بار بعدی رؤیاهای بزرگتری را در سر بپرورانیم. 
برخی از اعضای ما می گویند از مقایسه آرزوهای خود در اولین روز پاکی با 
آنچه واقعا در دوران بهبودی به دست آورده اند، شگفت زده شده اند. در دوران 

بهبودی، شاهد تحقق رؤیاهای فراتر از حد تصور خود هستیم. 

فقط برای امروز: به خاطر می سپارم همه چیز با رؤیا شروع می شود. امروز،به 
خود اجازه می دهم رؤیای خود را تحقق بخشم. 
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۲۹ تیرقدم اول 

»ما اقرار کردیم که در برابر اعتیاد خود عاجز بودیم و زندگی ما غیر قابل 
اداره شده بود.« 

قدم اول 

قدم اول با "ما" شروع می شود و دلیلی هم دارد. در اقرار زبانی عجز، قدرت 
فوق العاده ای وجود دارد. وقتی به جلسات می رویم و این اقرار را انجام می دهیم، 
از  اعضاء که بخشی  از  به یکی  به دست می آوریم.  از قدرت شخصی  فراتر  چیزی 
"ما"ی دسته جمعی است، تبدیل می شویم و این امر به ما این امکان را می دهد با 

را در  از تجربه  NA گنجینه ای  پیدا کنیم. عضویت در  بهبودی  اعتیاد  از  یکدیگر 
اختیار ما قرار می دهد: تجربه سایر معتادانی که راهی برای بهبودی از بیماری خود 

یافته اند. 
دیگر نباید به تنهایی سعی در حل معمای اعتیاد خود کنیم. وقتی عجز خود در 
برابر اعتیاد را صادقانه اقرار می کنیم، می توانیم جستجوی شیوه بهتری از زندگی را 

آغاز کنیم. در جستجوی خود تنها نخواهیم بود. ما در جمع خوبی هستیم. 

فقط برای امروز: روز خود را با اقرار عجز خود در برابر اعتیاد شروع می کنم. 
به خود یادآور می شوم که قدم اول با "ما" شروع می شود و می دانم که هرگز دوباره 

مجبور نیستم با بیماری خود تنها باشم. 
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تسلیم برای همه است ۳۰ تیر

 »اگر پس از گذشت مدتی با بهبودی خود مشکل پیدا کنیم، احتماالً از 
 انجام یک یا چند کاری که در مراحل اولیه بهبودی به ما کمک کرد،

 دست کشیده ایم.« 
کتاب پایه 

تسلیم فقط مخصوص تازه واردهاست، درست است؟ نه اشتباه است! 
افراد  خاص  شرایط  تسلیم  ما  از  برخی  بهبودی،  از  مدتی  گذشت  از   پس 
و   NA خداوند،  بهبودی،  درباره  را  چیزهایی  می کنیم  فکر  می شویم.  تجربه   با 
می کنیم  فکر  که  است  این  مسئله  اما  است.  طور  همین  هم  قطعًا  و  می دانیم   خود 
از  پس  آنچه  اما  کافیست.  صرف  دانستن  می کنیم  تصور  و  می دانیم  کافی  قدر   به 

تصور دانستن آن می آموزیم و انجام می دهیم، واقعًا تاثیر دارد. 
بیندازد.  بزرگی  مخمصه  در  را  ما  می تواند  خشنودی  خود  از  و   خودپسندی 
نیست،  مؤثر  خود  شخصی  قدرت  با  اصول"  کارگیری  به   " می یابیم  در   وقتی 
وقتی  تسلیم.  دهیم:  انجام  را  بوده  مؤثر  ما  برای  آغاز  در  آنچه   می توانیم 
باید  شده،  اداره  قابل  غیر  دوباره  ما  زندگی  و  هستیم  عاجز  هنوز  می یابیم   در 
خود  می شویم  متوجه  وقتی  کنیم.  جستجو  را  خود  از  برتر  نیرویی   مراقبت 
یک  کمک  درمانی  "ارزش  از  باید  نیست،  بخش  درمان  هم  چندان   درمانی 

معتاد به معتاد دیگر" بهره گیریم. 

نیاز  خود  نیروی  از  فراتر  نیرویی  و  پشتیبانی  راهنمایی،  به  امروز:  برای   فقط 
تماس  خود  راهنمای  با  می روم،  واردی  تازه  سراغ  به  می روم،  جلسه ای  به  دارم. 
که  می دهم  انجام  کاری  می کنم  دعا  خود  برتر  نیروی  به  خطاب   می گیرم، 

بیان کند »من تسلیم شده ام.«
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۳۱ تیرمرگ روحانی 

»مصرف برای ما اغلب از چند لحاظ به معنای مرگ است.« 
کتاب پایه 

باقیمانده به  به عنوان تازه وارد بسیاری از ما تنها با جرقه کوچکی از زندگی 
باشد.  داشته  دوام  می خواهد  ما  روح  یعنی  جرقه  این  می آییم.  خود  جلسه  اولین 
به  را  جرقه  این  انجمن  عشق  می دهد.  پرورش  را  روح  این  گمنام   معتادان 
با قدمهای دوازده گانه و عشق سایر  تبدیل شود.  به شعله ای  تا  باد می زند  سرعت 
هم  برتر  نیروی  که  کاملی  سرزنده  انسان  به  تدریج  به  بهبودی،  حال  در   معتادان 
یافتن  و  زندگی  از  بردن  لذت  به  شروع  می یابیم.  ارتقا  خواسته،  چنین   این 
برمی گزینیم،  را  ماندن  پاک  که  روزی  هر  می کنیم.  خود  حیات  برای   هدف 
روزی  هر  می کند.  رشد  خداوند  با  ما  رابطه  و  می گیرد  دوباره  حیات  ما   روح 

که زندگی از طریق پاک ماندن را انتخاب می کنیم، روح ما قوی تر می شود. 
مزّیت است،  پر   بهبودی  ما در دوران  این حقیقت که زندگی جدید  علیرغم 
زندگی  در  چیز  همه  ظاهراً  وقتی  باشد.  شدید  می تواند  گاهی  مصرف  به   تمایل 
اما  رسد.  نظر  به  گریز  راه  تنها  شاید  مصرف  به  بازگشت  می رود،  پیش  اشتباه   ما 
پرورش  دقت  به  که  روحانیتی  دادن  دست  از  می دانیم  را  مصرف   عواقب 
نمی خواهیم  و  کرده ایم  طی  روحانی  مسیر  در  را  درازی  و  طول  بسیار  راه   یافته. 
در  آن  بازیابی  برای  که  روحانی  شعله  کنیم.  بی آبرو  مصرف  با  را  خود   روح 
خاموش به  که  است  ارزش  با  آنقدر  کرده ایم،  تالش  سخت  بهبودی   دوران 

کردن آن از طریق نشئه شدن هرگز نمی ارزد. 

امروز، است.  سرزنده  و  قوی  من  روح  اینکه  از  سپاسگزارم  امروز:  برای   فقط 
از طریق پاک ماندن برای این روح ارزش قائل می شوم. 



مرداد
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۱ مرداددست کشیدن از اراده شخصی 

 »می خواهیم و اصرار داریم اوضاع همیشه باب میل ما پیش رود، باید 
از تجربیات گذشته خود بدانیم که روش ها برای انجام کارها مؤثر نبود.« 

کتاب پایه 

 همه ما عقاید، برنامه ها و اهدافی برای زندگی خود داریم. چیزی در برنامه 
باشیم  داشته  عمل  ابتکار  کنیم،  فکر  خود  برای  نباید  بگوید  که  ندارد  وجود   NA 
شخصی  اراده  با  ما  زندگی  وقتی  درآوریم.  اجرا  به  را  مسئوالنه ای  برنامه های  و 

هدایت می شود، با مشکل روبرو می شویم. 
فراتر  خود  برای  کردن  فکر  از  می کنیم،  زندگی  خودسرانه   وقتی 
از  بخشی  فقط  ما  که  می کنیم  فراموش  می کنیم.  فکر  خود  به  فقط   می رویم 
شاید  است.  گرفته  نشأت  برتر  نیرویی  از  داریم  توان  در  چه  هر  و  هستیم   دنیا 
وجود  ما  دستورات  انجام  برای  صرفًا  افراد  سایر  کنیم  تصور  و  رویم  فراتر   حتی 

دارند. به سرعت با همه کس و همه چیز اطراف خود دچار اختالف می شویم. 
اراده  به  نسبت  خود  بردگی  به  می توانیم  داریم،  راه  دو  لحظه،  این   در 
به  اوضاع  چون  و  باشیم  داشته  نامعقولی  درخواست های  دهیم،  ادامه   شخصی 

کنیم،  استراحت  شویم،  تسلیم  می توانیم  یا  شویم.  ناامید  نمی رود،  پیش  ما   کام 
سر  از  دنیا  با  و  کنیم  جستجو  را  آن  اجرای  قدرت  و  خداوند  اراده  از   آگاهی 
در  وقتی  تا  کارها  این  مسئوالنه  ریزی  برنامه  عمل،  ابتکار  تفکر،  آییم.  در   صلح 

جهت تأمین اراده خداوند و نه فقط اراده ما هستند، هیچ عیبی ندارند. 

اراده  نه  می کنم،  ریزی  برنامه  خداوند  اراده  انجام  برای  امروز:  برای   فقط 
خود  شخصی  اراده  از  شوم،  اختالف  دچار  اطراف  چیز های  همه  با  اگر   خود. 

دست می کشم. 
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نقاب ها باید کنار روند ۲ مرداد

 »... احترام به نفس پایین را با مخفی شدن در پشت چهره های 
 دروغینی که انتظار داشتیم مردم را فریب دهد، پنهان کردیم. 

نقابها باید کنار روند.« 
کتاب پایه 

مرتبط هستند.  فعال  اعتیاد  با  اغلب  و بی هویتی  ناامنی  از حد،  بیش  حساسیت 
کفایتی،  بی  از  ما  ترس  می آوریم؛  بهبودی  به  با خود  را  ویژگی ها  این  ما   بسیاری 
یا  چهره ها  ما  از  بسیاری  نمی شود.  ناپدید  شبه  یک  جهت،  نداشتن  و  شدن   طرد 
خشنودی  برای  یا  و  خود  از  محافظت  برای  یا  که  داریم  دروغینی  شخصیت های 
که  نیستیم  مطمئن  زیرا  می کنیم،  استفاده  نقاب  از  ما  از  برخی  ساخته ایم.   دیگران 
از  محافظت  برای  که  چهره هایی  می کنیم  فکر  گاهی  هستیم.  کسی  چه   واقعًا 

خود ساخته ایم، ممکن است در بهبودی نیز از ما محافظت کنند. 
پنهان  و  خود  واقعی  شخصیت  کردن  مخفی  برای  دروغین  چهره های   از 
دیگران  از  را  ما  نقاب ها  این  می کنیم.  استفاده  خود  پایین  نفس  به  احترام   کردن 
نشان  دروغین  زندگی  با  می کنند.  مخفی  خود  واقعی  ضمیر  از  همچنین   و 
ضمیر  بیشتر  چه  هر  کنیم.  زندگی  خود  به  مربوط  حقایق  با  نمی توانیم   می دهیم 
بیشتری  آسیب  خود  نفس  به  احترام  به  می کنیم،  پنهان  را  خود   واقعی 

می رسانیم. 
و  مثبت  ویژگی های  همه  وجود  با  خود  پذیرفتن  بهبودی  معجزات  از   یکی 
از  ترس  علیرغم  می شود.  شروع  پذیرش  این  با  نفس  به  احترام  است.   منفی 
از  باید  باشیم.  داشته  تمایل  مبدل  چهره های  از  رهایی  برای  باید  پذیری،   آسیب 

نقاب ها رها شویم و برای اعتماد به خود آزاد باشیم. 

به  احترام  امکان رشد  و  نقاب های خود رهایی می یابم  از   فقط برای امروز: 
خود را فراهم می کنم. 
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۳ مرداد"شکست " قدم دوازدهم ؟ 

 »با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدمها، ما کوشیدیم این 
 پیام را به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود 

به اجرا در آوریم. « 
قدم دوازدهم 

به  که  کسی  اگر  حتی  ندارد.  وجود  دوازدهم  قدم  "شکست"  مانند   چیزی 
را  بهبودی  بذر  رسانده ایم.  انجام  به  را  هدف  دو  نشود،  پاک  رسانده ایم،  پیام   او 
گذاشته ایم، مشارکت  به  را  خود  امید  و  نیرو  تجربه،  او  با  که  معتادی  ذهن   در 

حال  در  معتاد  یک  برده ایم.  سر  به  پاکی  در  را  دیگری  روز  ما  خود   کاشته ایم. 
عمیق  سپاسگزاری  از  غیر  چیزی  با  را  دوازدهم  قدم  تماس  ندرت  به   بهبودی 

ترک می کند. 
همکاران  اگر  می دهیم.  انجام  آن  فهم  بدون  را  دوازدهم  قدم  اوقات   گاهی 
که  کنند  مشاهده  و  باشند  داشته  اطالع  قدری  ما  پیشینه  از  ما  آشنایان  سایر   یا 
داشته  عزیزی  یا  دوست  که  صورتی  در  شده ایم،  تبدیل  افرادی  چه  به   امروز 
جاذبه ای  بهترین  اغلب  ما  بروند.  کجا  می دادند  دارد  نیاز  ما  کمک  به  که   باشند 

هستیم که NA ارائه می دهد!
است.  بهبودی  بنای  زیر  سنگ  دوازدهم  قدم  معتادان،  از  بسیاری    برای 
را  آن  می توانیم  داریم  که  آنچه  کردن  مشارکت  با  »فقط  معتقدیم   واقعًا 
که  چرا  است،  معلوم  دوازدهم  قدم  در  موجود  پارادوکس  کنیم.«   حفظ 

ما از طریق بخشش، دریافت می کنیم. 

دوازدهم  قدم  از  ای  زنده  الگوی  که  می سپارم  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
نخواهم  "شکست"  می کنم،  دیگر  معتادی  به  پیام  رساندن  در  سعی  وقتی   هستم. 

خورد. 
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تسلیم بی قید و شرط 4 مرداد

 »کمک برای ما معتادان تنها وقتی شروع می شود که قادر به پذیرفتن 
 شکست کامل باشیم. این کار ممکن است هراس آور باشد، اما 

اساسی است که زندگی خود را بر آن ساخته ایم.« 
کتاب پایه 

توان  و حداکثر  امتحان کرده ایم  را می کردیم،  فکرش  ما هر کاری که  اکثر 
نه   - چیز  هیچ  کنیم.  پر  را  خود  درون  روحانی  خأل  تا  گرفته ایم  کار  به  را   خود 
را  خأل  این  پرستیژ  یا  مال  پول،  جنسی،  ارضای  نه  مدیریت،  و  کنترل  نه   مواد، 
قابل  غیر  ما  خود  جانب  از  حداقل  ما  زندگی  هستیم؛  عاجز  ما  است.  نکرده   پر 

اداره است. انکار ما این حقیقت را تغییر نمی دهد. 
ما  زندگی  و  اراده  از  می خواهیم  برتر  نیرویی  از  می شویم؛  تسلیم   بنابراین 
وجود  ما  از  برتر  نیرویی  نمی دانیم  تسلیم  هنگام  در  اوقات  گاهی  کند.   مراقبت 
نیستیم  مطمئن  اوقات  گاهی  گرداند.  باز  ما  به  را  عقل  سالمت  می تواند  که  دارد 
با  می کند.  مراقبت  ما  اداره  قابل  غیر  زندگی  از  می کنیم  درک  که   خداوندی 
غیر  ما  زندگی  هستیم.  عاجز  ما  نمی دهد:  تغییر  را  واقعیت  ما  تردید  حال،   این 
به  را  خود  می توانیم  کار  این  طریق  از  تنها  شویم.  تسلیم  باید  است.  اداره   قابل 
نیرویی  ورود  و  گذشته  خرابی  و  کهنه  عقاید  رفتن  میان  از  پذیرای  کافی   قدر 

برتر در زندگی خود کنیم. 

به  را  تسلیم  این  می توانم  می شوم،  تسلیم  شرط  و  قید  بی  امروز:  برای   فقط 
کار  این  حال،  هر  در  کنم.  دشوار  یا  آسان  خود  برای  می خواهم  که  اندازه   هر 

را انجام می دهم. 
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5 مردادما بهبود پیدا می کنیم 

»پس از آمدن به NA ، خود را در میان گروه بسیار ویژه ای از افراد یافتیم 
که مانند ما درد کشیده اند و بهبودی پیدا کرده اند. از طریق تجربیات آنها که 
به رایگان را در میان گذاشته شد برای خود امید یافتیم. اگر برنامه برای آنها 

مؤثر بوده، برای ما نیز مؤثر است.« 
کتاب پایه 

افراد گروه  قدم می گذارد.  اولین جلسه خود  به  آشفته  و  وارد مضطرب  تازه 
اینکه  از  پس  است.  شده  آماده  نشریات  و  پذیرایی  اسباب  می کنند.  آمد  و   رفت 
نگاهی  از  پس  وارد  تازه  می شود.  شروع  جلسه  شدند،  مستقر  خود  جای  در   همه 
در  باید  »چرا  می پرسد:  خود  از  جلسه  در  حاضران  عجیب  جمع  به  زده   بهت 
من مانند  نیز  آنها  گذشته،  این  از  کنم؟  اطمینان  افراد  این  به  خود   زندگی 

گروهی معتاد هستند.« 
که  بودند  زیادی  اعضای  آمدیم  اینجا  به  وقتی  که  باشد  درست  شاید   گرچه 
زندگی  شیوه  که  می فهمد  زودی  به  وارد  تازه  اما  نداشتند،  ما  برای  زیادی   نفع 
کلی  به  زندگی شان  که  است  معتادانی  از  پر  ما  جلسات  است.  ارزشمند  ما   امروز 
وارد  تازه  هستیم.  بهبودی  حال  در  مشکالت،  همه  وجود  با  ما  است.  شده  عوض 
اکنون  که  جایی  به  و  کند  برقرار  ارتباط  بوده ایم  قبال  که  جایی  با   می تواند 

هستیم امیدوار شود. امروز، هر یک از ما فرصت بهبودی را در اختیار داریم. 
بسپاریم.  گمنام  معتادان  و  خود  برتر  نیروی  به  را  خود  زندگی  می توانیم   بله، 
و  فعال  اعتیاد  از  رهایی  است:  قطعی  ما  پاداش  می دهیم،  انجام  را  برنامه  وقتی   تا 

شیوه بهتری برای زندگی.

مطمئنی  چیز  کرده ام  پیدا  گمنام  معتادان  در  که  بهبودی  امروز:  برای   فقط 
است. از طریق استوارکردن زندگی خود بر آن، می دانم رشد خواهم کرد. 
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اسرار و صمیمیت ۶ مرداد

»می ترسیدیم اگر خود را همان طور که هستیم نشان دهیم، مطمئناً 
طرد شویم «

کتاب پایه 

خود  احساسات  با  آن  در  که  روابطی  موانع،  وجود  بدون  روابط   برقراری 
حال،  عین  در  ماست.  از  بسیاری  پسند  مورد  که  است  چیزی  باشیم،   راحت 
در  را  بیشتری  ترس  زندگی  های  موقعیت  تمام  تقریبا  از  صمیمیت  این   برقراری 

ما ایجاد می کند. 
به تالش  معموال  بررسی کنیم،  ما می شود،  ترس  را که موجب   اگر چیزهایی 
خجالت  آن  از  که  خود  شخصیت  های  جنبه  از  یکی  کردن  پنهان  برای   خود 
نقبوالنده ایم.  نیز  خود  به  را  آن  حتی  که  ای  جنبه  بریم،  می  پی   می کشیم، 
بر  از  بنابراین،  شوند.  مطلع  ما  احتیاج  یا  رنج  ها،  ناامنی  از  دیگران   نمی خواهیم 
نواقص از  کسی  اگر  کنیم  تصور  شاید  کنیم.  می  خودداری  صرفا  آنها  کردن   مال 

ما خبر نداشته باشد، این نواقص دیگر وجود نخواهند داشت. 
 اینجاست که روابط ما قطع می شود. هر کسی که وارد زندگی ما می شود، 
حفظ  برای  رفت.  نخواهد  فراتر  شود،  می  شروع  ما  اسرار  که  ای  نقطه   از 
را  آنها  و  کنیم  اذعان  را  خود  نواقص  است  ضروری  رابطه،  یک  در   صمیمیت 
نگاه  پنهان  برای  که  انگار  مخفیگاه  دهیم،  می  انجام  را  کار  این  وقتی   بپذیریم. 
با  روابط  برقراری  به  قادر  ما  و  شود  می  نابود  شده،  ساخته  مسائل  این   داشتن 

دیگران خواهیم شد.

خود  درونی  ضمیر  گذاشتن  مشارکت  به  برای   : امروز  برای   فقط 
دارم  دوست  که  کسانی  به  می گیرم.  بهره  ها  فرصت  این  از  دارم.  فرصت هایی 

نزدیک تر می شوم. 
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7 مردادتوقعات 

»وقتی متوجه نیاز خود به بخشوده شدن میشویم، به بخشندگی 
بیشتر تمایل پیدا میکنیم«.

کتاب پایه 

خود  به  نسبت  ما  رفتار  از  انعکاسی  زندگی،  در  دیگران  به  نسبت  ما   رفتار 
نیز خود  اطرافیان  از  را  آن  هستیم،  خود  کمال  خواهان  وقتی   است. 
کنیم،  می  تالش  بهبودی  در  زندگی خود  تغییر  و  اصالح  برای  وقتی   می خواهیم. 
شاید از دیگران نیز انتظار داشته باشیم مانند ما سخت تالش کنند و با همان سرعتی 
اغلب  ما  که  طور  همان  یابند.  بهبود  نیز  آنها  کنیم،  می  پیدا  بهبود  ما   که 
ما  توقعات  خانواده  اعضای  و  دوستان  وقتی  شاید  گذریم،  نمی  اشتباهات خود   از 

را برآورده نمی کنند، از آنها فاصله بگیریم. 
کار کرد قدمها به ما در فهم محدودیت ها و انسانیت خود کمک می کند. به 
هرگز  شویم  می  متوجه  نگریم،  می  انسانی  اشتباهات  عنوان  به  خود  های   شکست 
انتظار  کرد.  خواهیم  ناامید  را  دیگران  و  خود  مواقعی  در  و  بود  نخواهیم  کامل 

دستیابی به بخشش را داریم. . 
با  نیز  دیگران  به  توانیم  می  بپذیریم،  مهربانی  با  را  خود  گیریم  می  یاد   وقتی 
می کنند  سعی  هستند،  انسان  نیز  افراد  این  کنیم.  نگاه  صبور  و  پذیرا  قلب  همین 
موفق  کافی  قدر  به  اوقات  گاهی  و  گیرند  کار  به  را  خود  توان   حداکثر 

نمی شوند. 

فقط برای امروز: دیگران رفتار می کنم. با صبر و بخششی که برای خود جستجو 
می کنم، با دیگران رفتار مي کنم. 
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ترازنامه مستمر ۸ مرداد

»تداوم تهیه ترازنامه شخصی بدین معناست که ما به بررسی خود، 
اعمال، نگرش ها و روابط خود به طور مستمر عادت میکنیم«.

کتاب پایه 

دوران  در  ماست.  زندگی  جدید  الگوی  در  مهم  عاملی  مستمر  ترازنامه  تهیه 
خود  زندگی  شیوه  از  کردیم.  می  بررسی  را  خود  ممکن  حد  کمترین  تا   اعتیاد، 
باشیم.  خود  زندگی  شیوه  تغییر  به  قادر  کردیم  نمی  احساس  اما  نبودیم،  راضی 

احساس می کردیم بررسی خود، عمل دردناک و بیهوده ای است. 
اعتیاد  برابر  در  که  حالی  در  است.  کرده  تغییر  احساسات  این  همه   امروز، 
به  مصرف  قطع  در  که  ایم  کرده  پیدا  را  خود  از  برتر  نیرویی  بودیم،  عاجز   خود 
احساس  زندگی  خم  و  پیچ  در  زمانی  که  حالی  در  است.  کرده  کمک   ما 
بهبودی  حال  در  معتادان  تجربه  از  گرفتن  کمک  با  کردیم،  می   سردرگمی 
برتر،  نیروی  با  خود  رشد  به  رو  رابطه  برقراری  طریق  از  و  خود   انجمن 
مخرب  الگوهای  دام  در  هنوز  که  کنیم  احساس  نباید  ایم.  راهنمایی کسب کرده 

گذشته خود هستیم. اگر بخواهیم می توانیم زندگی خود را تغییر دهیم. 
با تعیین الگوی مستمر برای تهیه ترازنامه، به خود این فرصت را می دهیم هر 
را شروع  کاری  انجام  اگر  دهیم.  تغییر  نیست،  مؤثر  مان  زندگی  در  که  را   چیزی 
کرده ایم که مشکل ایجاد می کند، می توانیم رفتار خود را قبل از اینکه کامال از 
مشکل  وقوع  از  که  دهیم  می  انجام  کاری  اگر  دهیم.  تغییر  شود،  خارج  کنترل 
انجام  به  را  خود  و  برداریم  یادداشت  هم  آن  از  توانیم  می  کند،  می   جلوگیری 

کاری که مؤثر است، تشویق کنیم. 

فقط برای امروز: قول می دهم در الگوی جدید زندگی خود، تهیه ترازنامه ای 
مستمر را در نظر بگیرم. 
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۹ مردادرهایی از اعتیاد فعال 

»معتادان گمنام فقط یک وعده می دهد و آن رهایی از اعتیاد است،
 راه حلی که مدتهای مدید از ما گریزان بود.«

کتاب پایه 

که  است  درست  دهد.  نمی  وعده  دیگری  چیز  اعتیاد  از  رهایی  جز   NA 
زیبا  خانه های  شوند.  می  روبرو  مالی  موفقیت  با  بهبودی  در  ما  اعضای  از  برخی 
قشنگ  لباسهای  شوند،  می  جدید  های  اتومبیل  سوار  کنند،  می   خریداری 
ظاهری  های  نشانه  این  اما  دهند.  می  تشکیل  نیکو  های  خانواده  و   می پوشند 
به  هرگز  ما  از  زیادی  بسیار  تعداد  ندارد.  اختصاص  ما  اعضای  همه  به   موفقیت 
ما  بهبودی  کیفیت  دهنده  نشان  لزومًا  مسئله  این  یابیم.  نمی  دست  مالی   موفقیت 

نیست. 
تر مقایسه کنیم،  این اعضای ظاهرا ثروتمند  با  را  وقتی وسوسه می شویم خود 
بدین  آوریم.  یاد  به  را  گمنام  معتادان  اتاقهای  به  خود  آمدن  علت  است   خوب 
و  جسمی  عاطفی،  لحاظ  از  بود.  پاشیده  هم  از  ما  زندگی  که  آمدیم   دلیل 
هنگام  »در  که  شود  می  آور  یاد  ما  به  پایه  کتاب  بودیم.  خورده  شکست  روحانی 
آمدیم خاطر  این  به  خواستیم.«  کمک  یکدیگر  از  گمنام  معتادان  در   نومیدی 

که شکست خورده بودیم. 
می آوریم  یاد  به  وقتی  است.  معجزه  هم  پاکی  روز  یک  حتی  معتادان   برای 
متوجه  رسیدیم،  اینجا  به  شرایطی  چه  با  و  آمدیم  گمنام  معتادان  به   چرا 
دست  به  بهبودی  در  که  روحانی  ثروت  با  مقایسه  در  مادی  ثروت   می شویم 

آورده ایم، رنگ می بازد. 

ثروت  از  برتر  که  شده  داده  روحانی  ای  هدیه  من  به  امروز:  برای   فقط 
اعتیاد  از  رهایی  خاطر  به  کنم  می  درک  که  خداوندی  از  بهبودی.  است:   مادی 

فعال تشکر می کنم. 
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رهایی از احساس گناه ۱۰ مرداد

»اعتیاد ما را اسیر خود کرد. ما زندانی ذهن خود بودیم و با احساس 
گناه خود محکوم شده بودیم«.

کتاب پایه 

طور  به  که  است  بهبودی  در  آفرین  مشکل  موانع  از  یکی  گناه   احساس 
گناه،  احساس  تر  شده  شناخته  انواع  از  یکی  شویم.  می  مواجه  آن  با  معمول 
احساس  اما  کنیم  می  خود  بخشش  در  سعی  وقتی  که  است   خودبیزاری 

بخشودگی نمی کنیم، حاصل می شود. 
به  ابتدا  کنیم؟  احساس  را  بخشش  این  تا  ببخشیم  را  خود  توانیم  می   چگونه 
صحبت  نیستند.  جدانشدنی  زنجیری  های  حلقه  شکست  و  گناه  سپاریم  می  خاطر 
این  نتیجه  گذارد.  می  صحه  مسئله  این  بر  معتادان  سایر  و  راهنما  با   صادقانه 
امور  ما در  نقشی است که خود  از  تر  مواقع، آگاهی خردمندانه  اکثر  صحبت در 
باال  بسیار  ما  انتظارات  متوجه می شویم  اوقات  ایم. گاهی  ایفا کرده   زندگی خود 
راه  کردن  پیدا  به  خود  تمایل  مشکالت،  بر  گذاشتن  انگشت  جای  به  است.   بوده 

حل را افزایش می دهیم. 
معموال بریم.  می  پی  هستیم،  کسی  چه  واقعا  اینکه  به  مسیر  طول  در   جایی 

ناقصی  کامال  موجودات  نه  و  هستیم  کاملی  مطلقة  موجودات  نه  شویم  می   متوجه 
آنها  خالف  بر  یا  خود  توهمات  اساس  بر  نیست  الزم  کردیم.  می  تصور   که 

زندگی کنیم؛ تنها باید در واقعیت زندگی کنیم. 

را  خود  ضعف  نقاط  و  سپاسگزارم  خود  قوت  نقاط  از  امروز:  برای   فقط 
از  رهایی  و  بهبودی  در  پیشرفت  برای  فروتنی،  و  تمایل  طریق  از  پذیرم.   می 

احساس گناه آزادی عمل پیدا کرده ام. 
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۱۱ مردادتمرین صداقت 

»وقتی احساس میکنیم در دام افتاده ایم یا تحت فشار قرار 
گرفته ایم، صداقت داشتن قدرت روحانی و عاطفی زیادی را می طلبد.« 

کتاب پایه 

 بسیاری از ما سعی می کنیم با دروغگویی از موقعیتی دشوار خالص شویم اما 
وقتی  حتی  ما  از  برخی  شویم.  حقیقت  گفتن  و  خود  تحقیر  به  مجبور   بعد 
تحریف  عادت  طبق  را  خود  ماجراهای  بگوییم،  را  حقیقت  راحتی  به  توانیم   می 
نتیجه  عکس  بر  کنیم،  دوری  صداقت  داشتن  از  می کنیم  سعی  بار  هر   می کنیم. 
عدم  صورت  در  که  دردسری  اما  باشد،  دشوار  است  ممکن  صداقت  می گیریم، 

صداقت باید تحمل کنیم، معموال خیلی بدتر از دشواری گفتن حقیقت است. 
ابتدای  از  را درست  اصل  این  است.  بهبودی  اساسی  اصول  از  یکی  صداقت 
اقرار  را  خود  بودن  اداره  قابل  غیر  و  عجز  انجام  سر  وقتی  یعنی   بهبودی 
بر  زندگی  یا  خیال  در  زندگی  انتخاب  با  که  بار  هر  نماییم.  می  اجرا   می کنیم، 
در  را  صداقت  اصل  اجرای  شویم،  می  روبرو  هست،  که  طور  آن  زندگی   اساس 
از  پس  خصوصا  نیست،  آسان  همواره  صداقت  آموختن  می گیریم.   پیش 
خود  نویافته  صداقت  وقتی  شاید  اعتیاد.  دوران  در  ما  خودفریبی  و  کاری   پنهان 
از  که  حقیقتی  صدای  مدتی  از  پس  اما  بلرزد.  ما  صدای  کنیم،  می  آزمایش   را 
برطرف می کند: صداقت احساس  را  تردیدی  ما خارج می شود، هر   دهان خود 

خوبی دارد! زندگی بر اساس حقیقت آسان تر از زندگی بر اساس دروغ است. 

فشارها و سختی های آن صادقانه  تمام  با وجود  از زندگی  فقط برای امروز: 
ناراحت کننده  استقبال می کنم. صداقت را تمرین می کنم، حتی اگر انجام آن 
کمک  بهبودی  و  کردن  زندگی  پاک  برای  من  های  تالش  به  صداقت   باشد. 

می کند. 
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اعتماد به افراد ۱۲ مرداد

»بسیاری از ما اگر نمیتوانستیم به گروه و اعضای NA اعتماد کنیم، 
جای دیگری برای رفتن نداشتیم.«

کتاب پایه 

قابل  غیر  کاری،  فراموش  به  ها  انسان  است.  ریسک  یک  افراد  به   اعتماد 
که  می آییم  هایی  محیط  از  ما  اکثر  هستند.  مشهور  بودن  ناقص  و  بودن  اطمینان 
اطمینان ترین  قابل  حتی  است،  بوده  شایع  دوستان  میان  در  تفاوتی  بی  و  خیانت 
رسیم،  می   NA درهای  به  وقتی  نبودند.  اطمینان  قابل  هم  خیلی  ما   دوستان 
بودن  اعتماد  قابل  غیر  بر  مبنی  ما  اعتقاد  بر  که  داریم  زیادی  تجربیات  ما   اکثر 
اعتماد  افراد  به  اقتضا می کند که  ما  بهبودی  این حال،  با  افراد صحه می گذارد. 
اعتماد  قابل  همیشه  افراد  که  وجودی  با  شویم:  می  روبرو  معما  این  با   کنیم. 
این  چگونه  خود  گذشته  تجربیات  به  توجه  با  کنیم.  اعتماد  آنها  به  باید   نیستند، 

کار را انجام دهیم؟ 
کاربردی  بهبودی  در  فعال  اعتیاد  قوانین  که  شویم  می  یادآور  خود  به  اوال، 
اساس  بر  تا  کنند  می  را  خود  تالش  حداکثر  ما  انجمن  اعضای  اکثر   ندارند. 
آور  یاد  خود  به  ثانیا،  کنند.  زندگی  گیریم،  می  یاد  برنامه  در  که  روحانی  اصول 
همه،  از  تر  مهم  و  ثالثا،  نیستیم.  اطمینان  قابل  درصد   ۱۰۰ نیز  ما  که   می شویم 
در  ما  زندگی  کنیم.  اعتماد   NA انجمن  اعضای  به  باید  که  می شویم   متوجه 
که  است  خیرخواه  افراد  این  به  اعتماد  ماندن،  پاک  راه  تنها  و  است   مخاطره 

مسلمًا کامل نیستند. 

آنها  اگرچه  کنم.  می  اعتماد  خود  انجمن  اعضای  به  امروز:  برای   فقط 
بی شک کامل نیستند، اما بهترین امید من هستند. 
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۱۳ مردادچه وقتی یک راز دیگر راز نیست؟ 

»معتادان تمایل به پنهان کردن اسرار زندگی خود دارند.... رهایی از 
همه اسرار و مشارکت کردن بار سنگین گذشته، آرامش بزرگی است.«

کتاب پایه 

شنیده ایم که می گویند »ما به اندازه اسرار خود بیمار هستیم.« چه چیزی را به 
عنوان راز مخفی نگاه می داریم و چرا؟ 

چیزهایی را به عنوان راز نگه می داریم که موجب شرمندگی ما می شوند. این 
چیزها را مخفی می کنیم، چون نمی خواهیم آنها را تسلیم کنیم. با این حال، اگر 
باعث شرمندگی ما می شوند، آیا در صورت رهایی از آنها با خود راحت تر زندگی 

نمی کنیم؟ 
ما  شرمندگی  موجب  دلیلی  به  که  کنیم  می  مخفی  را  چیزهایی  ما  از   برخی 
 می شوند. این طور نیست که نخواهیم از آنها رهایی یابیم؛ صرفا نمی خواهیم باور
و  اند  داده  آزار  را  ما  مدیدی  مدتهای  آنها  یابیم.  رهایی  آنها  از  توانیم  می   کنیم 
آنقدر به دفعات سعی کرده ایم خود را از شر آنها خالص کنیم که از انتظار رهایی 
از آنها دست برداشته ایم. با این حال هنوز موجب شرمندگی ما می شوند و ما هنوز 

آنها را مخفی نگاه می داریم. 
باید به خاطر بسپاریم چه کسی هستیم: معتاد در حال بهبودی. ما که مدتهای 
مدیدی سعی در مخفی نگاه داشتن مصرف مواد خود داشته ایم، از وسوسه و اجبار 
به مصرف رهایی یافته ایم. گرچه بسیاری از ما درست تا انتهای مصرف از آن لذت 
تحمل صدمات  به  قادر  را جستجو کردیم. صرفا  بهبودی  هر حال،  در  بردیم،   می 
 ناشی از مصرف نبودیم. وقتی عجز خود را پذیرفتیم و از دیگران کمک خواستیم، 

بار سنگین اسرار از دوش ما برداشته شد. 
همین اصل درباره همه اسراری که ما را آزار می دهد، صادق است. بله، ما به 
از  توانیم  می  می شود،  آشکار  ما  اسرار  وقتی  تنها  هستیم.  بیمار  اسرار خود  اندازه 

چیزهایی که موجب شرمندگی ما می شوند، رهایی یابیم 

فقط برای امروز: رازهای من تنها تا زمانی که به عنوان راز باقی می مانند، باعث 
شدت بیماری من می شوند. امروز، با راهنمایم درباره رازهایم صحبت می کنم. 
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شکل افکار ما ۱4 مرداد

»از طریق شکل دادن افکار خود با آرمان های روحانی برای تبدیل
 شدن به فرد دلخواه خود آزادی پیدا میکنیم.« 

کتاب پایه 

بر  کامال  ما  بیماری  وقتی  داد.  شکل  خود  خاص  روش  به  را  ما  افکار   اعتیاد 
بوده  زمانی  است  ممکن  که  شکلی  ماهر  افکار  شکل  کرد،  غلبه  ما   زندگی 
اعمال  روحیه،  مواد،  مصرف  برای  وسوسه  و  مشغولی  شود. خود  می   باشد-معیوب 

و شکل زندگی ما را نیز تحت تأثیر قرار داد. 
در  را که  ما  فکری  نواقص  از  یکی  ما،  برنامه  روحانی  آرمان های  از  هر یک 
اقرار،  طریق  از  انکار  تأثیر  کند.  می  برطرف  آمده،  وجود  به  فعال  اعتیاد   دوران 
ایمان  از طریق  نومیدی  و  از طریق دوستی  انزوا  از طریق صداقت،   پنهان کاری 
دوران  در  که  روحانی  های  آرمان  شود.  می  خنثی  مهربان  و  برتر  نیرویی   به 
باز  خود  طبیعی  وضعیت  به  را  ما  زندگی  و  افکار  شکل  کنیم،  می  پیدا   بهبودی 

می گرداند. 
خود  برای  درستی  به  که  است  وضعیتی  چیست؟  طبیعی"  "وضعیت   این 
این موضوع  متوجه  از کجا  ما،  رؤیاهای  ترین  عالی  از  انعکاسی   جستجو می کنیم، 
آرمان هایی  طریق  از  بهبودی  دوران  در  ما  افکار  که  آنجایی  از   می شویم؟ 
که  خداوندی  با  رابطه  برقراری  طریق  از  را  آنها  که  است  گرفته  شکل   روحانی 

در NA شناخته ایم، به دست آورده ایم. 
و  بهبودی  از طریق  ما  زندگی  امروز،  نمی دهد.  را شکل  ما  افکار  اعتیاد دیگر 

نیروی برتر تحت تأثیر قرار گرفته است. 

شکل مرا  افکار  دهم  می  اجازه  روحانی  های  آرمان  به  امروز:  برای   فقط 
دهند. در این طرح، شکل نیروی برتر خود را پیدا می کنم. 
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۱5 مردادشادی درون 

 از آغاز بهبودی خود، دریافته ایم که شادی نه از چیزهای مادی، بلکه
 از درون خود ما نشأت می گیرد.« 

کتاب پایه 

بیماری خود تضعیف شده بودیم، به معتادان  اثر  برخی از ما در حالی که در 
وقتی بود.  رفته  دست  از  اعتیاد  خاطر  به  داشتیم  که  چیزی  هر  آمدیم.   گمنام 
کردیم،  خود  مادی  های  دارایی  بازیابی  صرف  را  خود  انرژی  همه  شدیم،   پاک 

در حالی که از زندگی خود حتی بیشتر از گذشته احساس نارضایتی داشتیم.  
خود عاطفی  درد  به  مادی  چیزهای  طریق  از  اند  کرده  سعی  اعضاء   سایر 
سگ  بخرم.  چیزی  پس  است؟  کرده  رد  را  ما  مالقات  قرار  کسی  دهند.   تسکین 
حتی  را  عاطفی  رضایت  که  است  این  مسئله  بروم.  پاساژ  به  پس  است؟  مرده   من 

با پرداخت اقساطی آسان هم نمی توان خرید. 
را  ما  زندگی  توانند  می  آنها  ندارند.  عیبی  هیچ  اساسًا  مادی   چیزهای 
کجا  را  واقعی  شادی  پس  نیستند.  ما  درد  چاره  اما  کنند،  تر  مجلل  یا   راحت تر 

می توان یافت؟ واضح است؛ جواب در خود ماست. 
را  بدون چشمداشت خدمت خود  وقتی  ایم؟  یافته  به شادی دست  وقتی   چه 
نه   - یافته ایم  دیگران  با  مصاحبت  در  را  واقعی  صمیمیت  کنیم.  عرضه  دیگران   به 
رضایت  منبع  ترین  مطمئن  خود.  جوامع  و  روابط  خانواده،  در  بلکه   NA در   تنها 
مطمئن  احساس  درونی،  آرامش  ایم.  یافته  خود  خداوند  با  آگاهانه  ارتباط  در  را 
ما  درون  از  بلکه  گیرد،  نمی  نشأت  مادی  چیزهای  از  عاطفی  امنیت  و  هدفمندی 

حاصل می شود. 

در  را  خود  شادی  خرید.  توان  نمی  را  واقعی  شادی  امروز:  برای   فقط 
جستجو  را  خود  درون   -- می کنم  جستجو  خود  برتر  نیروی  و  دوستی   خدمت، 

می کنم. 
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فهرست شکر گزاری ۱۶ مرداد

»بر هر چه باب میل ما پیش نمی رود، تمرکز میکنیم و همه 
زیبایی های زندگی خود را نادیده میگیریم.« 

کتاب پایه 

وقتی همه چیز بی دردسر پیش می رود، شکر گزاری آسان است. اگر اضافه 
حقوق بگیریم، سپاسگزار هستیم. اگر ازدواج کنیم، شکر گزارهستیم. اگر فردی ما را 
اگر  اما  هستیم.  قدردان  کند،  غافلگیر  غیرمنتظره  عشقی  با  زیبا  ای  هدیه   با 
پر  بیرون  به  پنجره  از  گزاری  شکر  شویم،  ناامید  یا  بگیریم  طالق  شویم،   اخراج 
هم  باز  باشد،  زندگی  در  هم  دیگری  انگیز  شگفت  موارد  اگر  حتی  کشد.   می 

مشغول کارهایی می شویم که اشتباه است. 
و  قلم  یک  با  کنیم.  استفاده  گزاری  شکر  فهرست  از  توانیم  می  که   اینجاست 
تهیه  کنیم،  سپاسگزاری  آنها  از  باید  که  افرادی  فهرست  و  نشینیم  می   کاغذ 
از ما پشتیبانی  می کنیم. همه ما افرادی را می شناسیم که در آشوب های زندگی 
فهرست  ایم،  آورده  دست  به  که  را  مثبتی  روحانی  های  ویژگی  اند.   کرده 
خود  کنونی  شرایط  از  نبودیم  قادر  هرگز  آنها  بدون  دانیم  می  که  چرا  می کنیم، 
همه  نویسیم.  می  فهرست  در  نیز  را  خود  بهبودی  پایان،  در  بیاییم.  بیرون  سربلند 

چیزهایی را که باید برای آنها شکر گزار باشیم، در فهرست می آوریم. 
که  دارد  وجود  ما  زندگی  در  چیز  صدها  راستی  به  شویم  می  متوجه  مطمئنا 
 سپاسگزاری ما را بر می انگیزد. حتی کسانی در بین ما که از بیماری رنج می بریم 
دست  روحانی  هایی  نعمت  به  ایم،  داده  دست  از  را  خود  مادی  ثروت  همه   یا 
باارزشمندترین  روح  بیداری  باشیم.  گزار  شکر  آنها  برای  می توانیم  که   می یابیم 

نعمتی است که یک معتاد می تواند دریافت کند. 

باید  که  روحانی  و  مادی  چیزهای  از  فهرستی  امروز:  برای   فقط 
شکر گزارشان باشم، تهیه می کنم. 
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۱7 مردادبهبودی مسئوالنه 

»...مسئولیت مشکالت خود را می پذیریم و مشاهده میکنیم که در
 قبال راه حل های خود نیز به همین اندازه مسئول هستیم.« 

کتاب پایه 

بر  را  خود  شخصی  های  مسئولیت  ایم  کرده  عادت  کامال  که  ما  از   برخی 
به  باشیم.  داشته  رفتاری  چنین  نیز  بهبودی  در  شاید  بیندازیم،  دیگران   دوش 

سرعت متوجه می شویم این کار مؤثر نیست. 
با  بنابراین،  گیریم.  می  نظر  در  را  خود  زندگی  در  تغییر  مثال،  عنوان   به 
دهیم.  انجام  باید  کاری  چه  پرسیم  می  او  از  و  گیریم  می  تماس  خود   راهنمای 
مسئولیت  خواهیم  می  راهنما  از  واقع  در  راهنمایی،  درخواست  سایه   در 
در  فردی  به  نسبت  شاید  یا  بگیرد.  عهده  بر  را  ما  زندگی  درباره  گیری   تصمیم 
درخواست  فرد  این  دوست  بهترین  از  بنابراین،  ایم.  کرده  گستاخی  جلسه   یک 
از  یکی  به  آخر  ماه  در  بار  چند  بسا  چه  کند.  عذرخواهی  ما  جای  به   می کنیم 
است  ممکن  آیا  کند.  عمل  ما  خدمت  تعهد  به  باشیم  کرده  تحمیل  خود   دوستان 
رفتار  باشیم  دوستی خواسته  از  کنیم،  تهیه  را  ترازنامه شخصی خود  اینکه   به جای 

ما را تجزیه تحلیل کند و کمبودهای ما را شناسایی کند. 
نیست  قرار  کرد.  تالش  باید  آن  به  دستیابی  برای  که  است  چیزی  بهبودی 
یا راهنمای  از دوستان  توانیم  تقدیم شود و نمی  ما  به  نقره ای   بهبودی در ظرفی 
مسئول  دهیم،  انجام  باید  ما  خود  که  کاری  قبال  در  باشیم  داشته  انتظار  نیز   خود 
کرد  کار  و  خود  خدمات  انجام  خود،  برای  گیری  تصمیم  طریق  از   باشند. 
پاداش های  خود،  برای  کارها  این  انجام  با  کنیم.  می  پیدا  بهبود  خود   قدمهای 

حاصل از آن را دریافت می کنیم. 

فقط برای امروز: مسئولیت زندگی و بهبودی خود را می پذیرم. 
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نیروی عشق ۱۸ مرداد

»به تدریج می فهمیم عشق خداوند در همه اوقات حاضر و فقط منتظر
 پذیرفتن ما بوده است.« 

کتاب پایه 

هدایت  را  ما  بهبودی  که  است  ای  کننده  دگرگون  نیروی  خداوند  عشق 
می کند. با وجود این عشق، از چرخه نومید کننده و یأس آور مصرف، خودبیزاری 
و مصرف بیشتر رهایی پیدا می کنیم. با وجود این عشق، در زندگی خود که زمانی 
بی هدف بوده، به احساس تعقل و هدفمندی دست پیدا می کنیم. با وجود این عشق، 
 راهنمایی و قدرت مورد نیاز برای شروع شیوه جدید زندگی به ما اعطاء می شود. 
با وجود این عشق، به تدریج چیزها را به شکل متفاوتی می بینیم، انگار که با چشم های 

جدید نگاه می کنیم. 
وقتی زندگی خود را با دیده عشق بررسی می کنیم، کشف تکان دهنده ای را 
تجربه می کنیم: خداوند مهربانی که به تازگی از او شناخت پیدا کرده ایم، همواره 
از  که  می آوریم  یاد  به  را  زمانهایی  است.  داشته  دوست  را  ما  همیشه  و  بوده  ما  با 
نیرویی برتر کمک خواسته ایم و این کمک به ما ارزانی شده. حتی زمانهایی را به 
یاد می آوریم که از نیروی برتر چنین کمکی نخواسته ایم، ولی به هر حال این کم 
را دریافت کرده ایم. متوجه می شویم نیرویی برتر و مهربان در همه اوقات مراقب 
خود  برای  را  عشق  این  توانستیم  که  روزی  تا  ما  زندگی  از  و  بوده   ما 

بپذیریم، محافظت کرده است. 
نیروی عشق در همه حال با ما بوده است. امروز، از اینکه به قدر کافی زنده 
سپاسگزاریم.  شویم،  آگاه  زندگی خود  و  دنیا  در  این عشق  از وجود  تا  ایم  مانده 
نیروی بقای این عشق وجود ما را در بر می گیرد، بهبودی ما را هدایت می کند و 

شیوه زندگی را به ما نشان می دهد. 

فقط برای امروز: عشق نیرویی برتر را در زندگی خود می پذیرم. از راهنمایی 
خود  برای  را  عشق  این  امروز،  هستم.  آگاه  خود  درون  در  نیرو  این  قدرت  و 

درخواست می کنم. 
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۱۹ مرداددعا و مراقبه مستمر 

»اکثر ما وقتی دچار صدمه می شویم، دعا می کنیم،
یاد می گیریم اگر به طور مستمر دعا کنیم ،
به کّرات یا شدیداً دچار آسیب نمی شویم.«

کتاب پایه 

ما  فعال  اعتیاد  هستند.  مهم  عامل  دو  ما  الگوی جدید  در  مستمر  مراقبه  و   دعا 
و  منفی  وابستگی  ما  اعتیاد  شود.  ترک  اراده  نیروی  با  که  بود  عادتی  از   فراتر 
وابستگی  این  گرفت.  می  ما  از  را  مثبت  انرژی  همه  که  بود  ای  برنده   تحلیل 

آنقدر شدید بود که از اطمینان ما به نیرویی برتر جلوگیری می کرد. 
ما  برای  که  است  بوده  نیرویی  برتر  نیروی  خود،  بهبودی  اوایل  همان   از 
مواد  دانستیم  می  وقتی  حتی  ابتدا  نیرو  این  است.  آورده  ارمغان  به   آزادی 
از  را  ما  سپس،  رهانید.  مصرف  ادامه  به  اجبار  از  را  ما  کند،  می  نابود  را  ما   مخدر 
و  قدرت  جهت،  برتر  نیروی  کرد.  رها  خود  بیماری  شده  عجین  کامال  های  جنبه 
بار  اولین  برای  شاید  کنیم؛  تهیه  شخصی  ترازنامه  تا  داشت  ارزانی  ما  به   شهامت 
مزمن  نواقص  از  است؛  بوده  چگونه  ما  زندگی  که  کنیم  اقرار  دیگر  فردی  نزد 
را خطاهایی  سرانجام  و  شویم؛  رها  بوده،  ما  مشکالت  پس  در  که  خود   شخصیتی 

که انجام داده ایم جبران نماییم. 
آزادی  از  سرشار  زندگی  به  رهایی،  اولین  و  برتر  نیرویی  با  ما  ارتباط   اولین 
و  برتر  نیروی  با  خود  آگاهانه  ارتباط  حفظ  با  را  آزادی  این  است.  یافته   ارتقاء 

بهبود بخشیدن به این ارتباط از طریق دعا و مراقبه مستمر تداوم می بخشیم. 

جدید  الگوی  در  را  مستمر  مراقبه  و  دعا  دهم  می  قول  امروز:  برای   فقط 
زندگی خود مد نظر قرار دهم. 
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گوش دادن فعال ۲۰ مرداد

»از طریق گوش دادن فعال چیزهایی را می شنویم که برای ما مؤثر 
هستند.«

کتاب پایه 

اکثر ما با توانایی ضعیفی برای گوش دادن به معتادان گمنام رسیدیم. اما برای 
استفاده کامل از "ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر"، باید گوش دادن 

فعال را بیاموزیم 
امر بدین معناست   گوش دادن فعال برای ما به چه معناست؟ در جلسات این 
جلسه  وقتی  تا  کنیم.  تمرکز  او  های  صحبت  بر  کند  می  صحبت  فردی  وقتی   که 
هنگام  این  در  گذاریم.  می  کنار  را  عقاید شخصی خود  و  افکار  کند،  پیدا   خاتمه 
است که آنچه را شنیده ایم بررسی می کنیم تا تصمیم بگیریم از کدام یک از عقاید 

استفاده کنیم و کدام یک را بیشتر بررسی کنیم. 
می توانیم از مهارتهای گوش دادن فعال خود در راهنمایی نیز استفاده کنیم 
صحبت  خود  زندگی  مهم  حوادث  از  برخی  درباره  ما  با  اغلب  واردها   تازه 
برای  اما  نباشند،  مهم  ما  نظر  از  است  ممکن  حوادث  این  که  حالی  در   می کنند. 
تازه واردی که تجربه کمی در زندگی کردن بر اساس زندگی آن طور که هست 
این  که  احساساتی  با  کند  می  کمک  ما  به  فعال  دادن  گوش  است.  مهم   دارد، 
حوادث در زندگی رهجو به وجود می آورد، همدردی کنیم. با این درک، درباره 

اینکه در مورد چه مسائلی با آنها صحبت کنیم، ایده بهتری داریم. 
ناشناخته  ما  برای  اعتیاد،  از  ناشی  انزوای  در  فعال  دادن  برای گوش   توانایی 
بود. امروز، این توانایی به ما در شرکت فعال در بهبودی خود کمک می کند. از 
دریافت  شده،  ارائه  ما  به   NA در  که  را  چیزی  هر  فعال،  دادن  گوش   طریق 
 می کنیم و عشق و عالقه ای را که نسبت به ما ابراز شده، کامال با دیگران در میان 

می گذاریم. 

باشم. وقتی دیگران صحبت  سعی می کنم شنوندهای فعال   فقط برای امروز: 
می کنند و وقتی با دیگران صحبت می کنم، گوش دادن فعال را تمرین می کنم. 
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۲۱ مردادکافیست؟ 

»چیزی از درون فریاد میزند: »کافیست، کافیست 
دیگر خسته شده ام » و بعد آنها برای برداشتن اولین و اغلب 

دشوارترین
 قدم به سوی رویارویی با بیماری خود آماده هستند.«

کتاب پایه 

گمنام  معتادان  در  اول  قدم  کرد  کار  برای  وقتی  ایم؟  نشده  خسته  واقعا   آیا 
وقتی  کند  نمی  تفاوتی  بپرسیم،  خود  از  باید  را  مهم  سؤال  این  شویم،  می   آماده 
ما  مشاغل  باشند،  امان  در  ما  اعتیاد  گزند  از  ما  های  خانواده  رسیم  می   NA  به 
داشته  اختیار  در  را  کمال  خارجی  ظواهر  همه  و  باشند  باقی  خود  قوت  به   هنوز 
به پست ترین درجه عاطفی و روحانی  تنها مسئله مهم این است که  یا خیر.  باشیم 
این مرحله  به  اگر  اعتیاد ممانعت می کند.  به  ما  بازگشت  از  امر  این  و  ایم  رسیده 

رسیده باشیم، واقعا حاضریم برای قطع مصرف از هیچ اقدامی فروگذار نکنیم. 
 وقتی عجز خود را بررسی می کنیم، از خود چند سؤال ساده می پرسیم. آیا 
چه  مواد  مصرف  نتیجه  در  کنم؟  کنترل  شکلی  هر  به  را  مواد  مصرف   می توانم 
من زندگی  ام؟  نداشته  را  آنها  انتظار  که  است  داده  رخ  من  برای   اتفاقاتی 

چگونه غیر قابل اداره شده است؟ آیا قلبًا باور دارم که یک معتاد هستم؟ 
رهنمون گمنام  معتادان  درهای  سمت  به  را  ما  ها  پرسش  این  پاسخ   اگر 
فعال اعتیاد  از  عاری  زندگی  سوی  به  بعدی  قدم  برداشتن  برای  پس   می کند، 

به  دستیابی  برای  داریم  تمایل  پس  شده ایم،  خسته  واقعا  اگر  هستیم.   آماده 
بهبودی از هیچ کاری مضایقه نکنیم. 

 فقط برای امروز : می پذیرم که دیگر خسته شده ام. برای کار کرد قدم اول
آماده هستم. 
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افراد بدقلق ۲۲ مرداد

»از طریق ابراز عشق بی شائبه... دوست داشتنی تر می شویم و از
طریق مشارکت کردن رشد روحانی، روحانیت بیشتری پیدا میکنیم.«

کتاب پایه 

اکثر ما در زندگی خود با یک یا دو فرد فوق العاده بدقلق سر و کار داریم. 
چگونه با این فرد در دوران بهبودی خود کنار می آییم؟ 

ابتدا ترازنامه خود را تهیه می کنیم. آیا به این فرد آزار رسانده ایم؟ آیا برخی 
از اعمال یا طرز برخوردهای ما راه را برای نوع رفتاری که آنها نسبت به ما داشته اند 
اشتباه  که  بپذیریم  کنیم،  روشن  را  مسائل  باید  است،  چنین  اگر  است؟  کرده   باز 
کرده ایم و از نیروی برتر خود بخواهیم همه نواقصی را که ممکن است از مفید 

بودن و کار آمد بودن ما جلوگیری کند، برطرف نماید. 
سپس، به عنوان افرادی که در صدد زندگی بر اساس اصول روحانی هستیم، 
این مسئله را از نقطه نظر فرد دیگر مورد توجه قرار می دهیم. آنها ممکن است با 
آنها  درباره  چیزی  یا  کنیم  نمی  توجه  آنها  به  ما  که  شوند  روبرو  هایی   چالش 
نارضایتی آنها شده است. همان طور که گفته   نمی دانیم، چالش هایی که موجب 
اینکه  به جای  "به جای بخشوده شدن سعی در بخشش می کنیم،  بهبودی  شد، در 

دیگران ما را درک کنند، ما سعی می کنیم آنها را درک کنیم." 
سرانجام، اگر در توان داریم، راههایی را برای کمک به دیگران در جهت فائق 
آمدن بر چالش هایشان پیدا می کنیم، بدون اینکه به شأن آنها لطمه ای بخورد. برای 
خشنودی و رشد روحانی آنها و توانایی ابراز عشق بی شائبه به آنها که در دوران 

بهبودی معنای بسیاری برای ما داشته است، دعا می کنیم. 
نمی توانیم افراد بدقلق را در زندگی خود تغییر دهیم و نمی توانیم همه افراد 
را نیز خشنود کنیم. اما با اجرای اصول روحانی که در NA یاد گرفته ایم، می توانیم 

آنها را دوست داشته باشیم. 

کنم، دیگران خدمت  به  کن  من کمک  به  برتر  نیروی  ای  امروز:  برای   فقط 
نه اینکه از آنها بخواهم به من خدمت کنند. 
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۲۳ مردادرهایی از محدودیت های خود 

»نباید از محدودیت های گذشته راضی باشیم. میتوانیم عقاید قدیمی خود را 
بررسی کنیم و آنها را دوباره ارزیابی کنیم.«

کتاب پایه 

صدد  در  شده  تحمیل  خود  به  های  محدودیت  از  زیادی  تعداد  با  ما   اکثر 
 انجام برنامه بر می آییم. این محدودیت ها ما را از درک توان بالقوه کامل خود 
ما  وجود  اعماق  در  که  ارزشهایی  یافتن  برای  ما  های  تالش  از  و  دارند  می   باز 
صداقت  و  راستی  برای  را  خود  توانایی  ما  کنند.  می  جلوگیری  دارند،   قرار 
انجام وظیفه در محل کار  برای  را  توانایی خود  به خود محدود می کنیم،  نسبت 
محدود  هستیم،  آن  انجام  به  مایل  که  را  ریسکهایی  و  کنیم  می   محدود 
یا  والدین  اگر  رسد.  می  نظر  به  پایان  بی  ها  محدودیت  این  فهرست   می کنیم 
کردیم،  باور  را  آنها  نیز  ما  و  شویم  نمی  موفق  هرگز  که  گفتند  ما  به   معلمین 
فرآیند  اگر  ایم.  نکرده  استفاده  کافی  قدر  به  خود  های  فرصت  از   احتماال 
خود  پای  روی  نیز  ما  نایستیم،  خود  پای  روی  که  آموخت  ما  به  شدن   اجتماعی 

نایستادیم، حتی اگر چیزی از درون، ما را به انجام این کار تحریک می کرد. 
آن  طریق  از  که  شده  گذاشته  ما  اختیار  در  فرآیندی  گمنام  معتادان   در 
چهارم  قدم  طریق  از  کنیم.  شناسایی  را  نادرست  های  محدودیت  این  می توانیم 
نیستیم.  ایم،  آموخته  که  قوانینی  همه  از  پیروی  به  مایل  که  شد  خواهیم   متوجه 
که  را  عقایدی  توانیم  می  آزادانه  باشیم.  گذشته  تجربیات  دائمی  قربانیان   نباید 
برای  خود  مرزهای  گسترش  به  قادر  بگذاریم.  کنار  شوند،  می  ما  رشد  از   مانع 
و  گریستن  خندیدن،  برای  هستیم.  جدید  تجربیات  و  جدید  عقاید  کردن   احاطه 

مهم تر از همه لذت بردن از بهبودی خود آزاد هستیم. 

و  می یابم  رهایی  شده  تحمیل  خود  به  های  محدودیت  از  امروز:  برای  فقط 
نسبت به عقاید جدید روشن بین هستم. 
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در طول زمان، نه یک شبه ۲4 مرداد

»دریافته ایم که از لحاظ جسمی، ذهنی یا روحانی یک شبه بهبود پیدا 
نمی کنیم.« 

کتاب پایه 

از  جلوتر  خود  بهبودی  مسیر  در  باید  که  احساس  این  با  حال  به  تا   آیا 
در  شاید  اید؟  کرده  مراجعه  بهبودی  جشن  یک  به  باشید،  خود  فعلی   وضعیت 
کمتری  خیلی  پاکی  زمان  مدت  که  واردی  تازه  اعضای  های  صحبت  به  جلسات 
آنها  فهمم  می  سختی  به  من  »اما  اید:  کرده  فکر  خود  با  و  داده  گوش   دارند، 

درباره چه صحبت می کنند!« 
یک  که  برآییم  بهبودی  صدد  در  فکر  این  با  باید  ما  که  است  تعجب   جای 
خم  های  و  پیچ  با  رویارویی  در  دیگر  یا  کنیم  می  پیدا  خوبی  بسیار  احساس  دفعه 
به  خود  ما  جسمی  مشکالت  که  داریم  انتظار  داشت.  نخواهیم  مشکلی   زندگی 
یافته ای  رشد  کامال  روحانی  زندگی  و  شود  منطقی  ما  فکر  طرز  شود،  رفع   خود 
سوء  خود  بدن  از  سالها  که  کنیم  می  فراموش  دهد.  نشان  را  خود  شبه   یک 
نیرویی  از  خود  آگاهی  و  ایم  کرده  حس  بی  را  خود  ذهن  ایم،  کرده   استفاده 
کنیم.  برطرف  روز  یک  در  را  آسیب  این  توانیم  نمی  ایم.  کرده  سرکوب  را   برتر 
واردی تازه  به  و  برویم  بعدی  جلسه  به  کنیم،  کار  را  بعدی  قدم  توانیم  می   اما 
طول  در  بلکه  شبه،  یک  نه  کنیم  می  پیدا  التیام  و  بهبود  تدریج  به  کنیم.   کمک 

زمان. 

کمی من  ذهن  کند،  می  پیدا  التیام  کمی  من  جسم  امروز:  برای   فقط 
روشن تر می شود و رابطه من با نیروی برتر تقویت می شود. 
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۲5 مردادباال یا پایین 

»این راه مسیر ما به سوی رشد روحانی است، هر روز تغییر 
می کنیم... این رشد، نتیجه آرزو کردن نیست، بلکه نتیجه عمل و

 دعاست.«
کتاب پایه 

شرایط روحانی ما هرگز ثابت نیست؛ اگر این شرایط رشد نکند، زایل می شود. 
 اگر ساکن بمانیم، رشد روحانی ما سیر صعودی خود را از دست می دهد. رشد ما 
به تدریج آهسته می شود، سپس متوقف شده و معکوس می شود. مقاومت ما کمتر 
می شود، تمایل ما برای خدمت به دیگران از بین می رود، روشن بینی خود را از 
دست می دهیم و کوته بین می شویم. مدتی طول نمی کشد که درست به سر جای 
اول خود باز می گردیم: در تضاد با همه افراد و همه چیزهای اطراف خود حتی 

توانایی تحمل خود را نیز از دست می دهیم. 
تنها راه ما شرکت فعال در برنامه رشد روحانی است. دعا می کنیم و از نیروی 
برتر از خود آگاهی باالتری از آگاهی خود را درخواست می کنیم. ذهن خود را 
باز می کنیم و آن را باز نگاه می داریم، آموزش پذیر می شویم و از آنچه دیگران با 
بریم. برای امتحان عقاید جدید و شیوه های  بهره می  به مشارکت می گذارند،  ما 
کامال  شیوه  به  را  زندگی  و  دهیم  می  نشان  تمایل  خود  از  کارها  انجام   جدید 
با  و  یابد  می  افزایش  ما  روحانی  رشد  شتاب  و  سرعت  کنیم.  می  تجربه   جدیدی 

نیروی برتری که هر روز شناخت بیشتری از او پیدا می کنیم، هدایت می شود. 
رشد روحانی یا به طرف باالست و یا به طرف پایین و حد وسطی ندارد. ما پی 
برده ایم بهبودی نه از طریق خیال و آرزو بلکه از طریق دعا و عمل تقویت می شود. 

است.   تغییر  من  روحانی  شرایط  در  ثابت  چیز  تنها  امروز:  برای   فقط 
روحانی  رشد  عمل  و  دعا  طریق  از  امروز،  کنم.  اتکا  دیروز  برنامه  به   نمی توانم 

جدیدی را جستجو می کنم. 
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حقیقت را بگو ۲۶ مرداد

»یک عالمت بیماری ما انزواست و مشارکت صادقانه ما را برای بهبودی
 آزاد میسازد«.

کتاب پایه 

عدم  و  انزوا  و  ترس  که  حالی  در  سازد،  می  مرتبط  زندگی  با  را  ما  حقیقت 
توانستیم،  می  که  جایی  تا  مصرف،  دوران  در  کند.  می  آن جدا  از  را  ما  صداقت 
حقیقت درباره خود را از مردم دنیا پنهان کردیم. ترس، ما را از پذیرفتن اطرافیان 
خود باز می داشت و در مواقعی که آسیب پذیر به نظر می رسیدیم، از ما در برابر 
آنچه دیگران ممکن بود انجام دهند، محافظت می کرد. اما ترس، ما را از ارتباط با 
زندگی  خود  سیاره  روی  بر  بیگانه  موجودات  مانند  داشت.  باز  نیز  دنیا   مردم 

می کردیم و همیشه تنها بودیم و هر لحظه تنهاتر می شدیم. 
قدمهای دوازده گانه و انجمن معتادان در حال بهبودی مکانی را برای افرادی 
مانند ما مهیا می کند که می توانیم در هنگام بازگویی حقیقت درباره خود احساس 
امنیت کنیم. قادر به اقرار صادقانه عجز نومید کننده و فروتنانه خود در برابر اعتیاد 
هستیم، زیرا با بسیاری از افرادی که در همین شرایط بوده اند، روبرو می شویم -- ما 
به  به کار کرد قدمها ادامه می دهیم،  امنیت می کنیم. وقتی  در میان آنها احساس 
انجام  را  قدمها  بیشتر  چه  هر  دهیم.  می  ادامه  خود  باره  در  بیشتری  حقایق  گفتن 
ارتباط  در  اطراف خود  دنیای  با  تری  واقعی  طور  به  کنیم  می  احساس  می دهیم، 

هستیم. 
امروز، نباید خود را از واقعیت روابط خود با مردم، مکانها و مسائل زندگی خود 
پنهان کنیم. این روابط را درست همان طور که هستند، می پذیریم و نقش خود را 
در این روابط به عهده می گیریم. هر روز وقتی را به پرسیدن این سؤال اختصاص 
انجام  را  کار  این  که  بار  هر  گویم؟«  می  را  حقیقت  خود  درباره  »آیا   میدهیم: 
می دهیم، خود را از انزوایی که مختص اعتیاد بود، دورتر می کنیم و به آزادی که 

بهبودی می تواند برای ما به ارمغان آورد، نزدیک تر می کنیم.

برای را  وقتی  امروز،  است.  واقعیت  با  من  ارتباط  حقیقت،  امروز:  برای   فقط 
پرسیدن این سؤال اختصاص می دهم: »آیا حقیقت را می گویم؟« 
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۲7 مرداد» تا کی باید بروم؟ « 

»راه باقی ماندن به عنوان عضو مفید و کارآمد جامعه، اولویت دادن به 
بهبودی است.«

کتاب پایه 

برای  معتادان  سایر  با  یافته ایم،  حضور  که  شبی  هر  اند.  بوده  عالی  جلسات 
بهبودی  ادامه  برای  روز  ایم. هر  امید دور هم جمع شده  و  نیرو  تجربه،   مشارکت 

خود آنچه را در جلسات یاد گرفته ایم، استفاده می کنیم. 
ورزش،  مدرسه،  دوستان،  خانواده،  کار،  دارد.  جریان  زندگی  میان،  این  در 
است.  وقت  صرف  مستلزم  همگی  مدنی  تعهدات  جمعی،  های  فعالیت  سرگرمی، 
مقتضیات زندگی روزانه گاهی اوقات ما را به این پرسش وا می دارد: »تا کی باید به 

جلسات بروم؟« 
آیا  گمنام،  معتادان  به  آمدن  از  قبل  کنیم.  فکر  مسئله  این  درباره   بیایید 
می توانستیم به تنهایی پاک بمانیم؟ چه چیزی ما را به این فکر انداخته که اکنون 
نظر  در  را  بیماری  خود  باید  بعد  هستیم؟  کار  این  انجام  به   قادر 
بگیریم خودمحوری مزمن، وسوسه، الگوهای رفتاری ناشی از اجبار که خود را در 
مؤثر  درمان  بدون  توانیم  می  آیا  دهند.  می  نشان  زندگی  های  زمینه  از  بسیاری 

بیماری خود زندگی کنیم و از آن لذت ببریم؟ خیر. 
ما اما  نباشند،  مسائل  این  درباره  نگرانی  به  مجبور  است  ممکن  معمولی   افراد 
افراد "معمولی" نیستیم - ما معتاد هستیم. نمی توانیم تظاهر کنیم بیماری کشنده و 
پیشرونده ای نداریم، چرا که به این بیماری مبتال هستیم. بدون داشتن برنامه، شاید 
به خاطر نگرانی درباره الزامات کار، مدرسه، خانواده یا هر چیز دیگر دوام نیاوریم. 
ارائه  ما  به  را  اعتیاد  از  بهبودی  برای  نیاز  مورد  راهنمایی  و  پشتیبانی   NA  جلسات 

می دهند و به ما این امکان را می دهند تا پربارترین زندگی را داشته باشیم.

انجام برای  ببرم.   لذت  آن  از  و  کنم  زندگی  خواهم  می  امروز:  برای   فقط 
این کار، بهبودی خود را در اولویت قرار می دهم. 
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اول از همه کارهای مهم تر ۲۸ مرداد

 »برای رسیدگی به آشکارترین مسائل تالش خود را به کار می گیریم و 
از بقیه آنها صرف نظر میکنیم. کاری که اکنون در اختیار ماست، 
انجام می دهیم و در حالی که پیشرفت می کنیم، فرصتهای جدید 

برای ترقی خود را نشان می دهند.« 
کتاب پایه 

گفته شده که بهبودی ساده است تنها باید همه چیز را تغییر دهیم! ممکن است 
وارد  بار  اولین  برای  وقتی  خصوصا  رسد،  نظر  به  بزرگی  نسبتا   درخواست 
این  به  اولین جلسه خود  در  ما  از  بسیاری  این گذشته،  از  میشویم.  گمنام   معتادان 
 دلیل حاضر نشدیم، که زندگی ما وضعیت عالی داشت. بر عکس، تعداد بسیاری از 
ما در میان بدترین بحران های زندگی خود به NA آمدیم. به بهبودی نیاز داشتیم 

و آن هم سریع! 
می دانیم  باشد.  کننده  فلج  تواند  می  ما  زندگی  در  نیاز  مورد  تغییر   بزرگی 
نمی توانیم از همه تغییراتی که باید انجام شود به یکباره مراقبت کنیم. چگونه شروع 
کارهایی  ترین  آشکار  و  اولین  ایم.  کرده  شروع  اآلن  همین  احتماال  کنیم؟   می 
به  رفتن  و  ایم  را قطع کرده  مواد  ایم: مصرف  انجام داده  انجام شود،  باید  را که 

جلسات را شروع کرده ایم. 
بعد چه کاری انجام دهیم؟ تقریبا همان کار را انجام می دهیم، فقط به میزان 
بلند  طریق  از  دهیم.  می  انجام  توانیم  می  را  آنچه  هستیم،  که  شرایطی  در  بیشتر: 
مسیر  ماست،  روی  پیش  در  درست  که  قدمهایی  برداشتن  و  خود  پاهای  کردن 
بهبودی را طی می کنیم. تنها وقتی این کار انجام شد، باید نگران کارهای بعدی 
 باشیم. به آرامی ولی با اطمینان متوجه پیشرفت خود در این مسیر می شویم و هر 

روز به طور نمایان تری به فرد دلخواه خود نزدیک تر می شویم. 

فقط برای امروز: از طریق برداشتن قدمی که درست پیش رویم است، مسیر 
بهبودی خود را طی می کنم. 
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۲۹ مردادرویارویی با مرگ 

»اغلب در دوران بهبودی مجبور به رویارویی با نوعی بحران هستیم،
 نظیر مرگ یک عزیز...«

کتاب پایه 

زیاد  را خیلی  او  فردی که  زندگی  وقتی  اما  دارد.  پایانی  و  آغاز  زندگی  هر 
بسیار دشوار  او  ناگهانی  و  پایانی  پذیرفتن غیبت  پایان می رسد،  به  دوست داریم، 
است. اندوه ما ممکن است آنقدر شدید باشد که بترسیم کامأل ما را از پای در آورد، 
که دیگری  چیز  هر  از  بیش  است  ممکن  ما  غصه  و  غم  شد.  نخواهد  طور  این   اما 

می توانیم به خاطر بیاوریم، به ما لطمه بزند، اما این غصه به پایان می رسد. 
فرار کنیم.  برانگیخته می شود،  اثر مرگ یک عزیز  از احساساتی که در  نباید 
مرگ و اندوه بخشهایی از زندگی بر اساس "زندگی آن طور که هست" است. از 
ویژگی های  و  بهبودی  در  احساسات،  این  تجربه  برای  خود  گذاشتن  آزاد  طریق 

ذاتی انسانی سهم بسیار بیشتری داریم. 
 گاهی اوقات واقعیت مرگ یک فرد دیگر موجب فناپذیری خود ما می شود 
قدر  کنیم،  می  ارزیابی  دوباره  را  خود  های  اولویت  است.  چشمگیرتر  بسیار  که 
عزیزانی را که هنوز با ما هستند، بیشتر می دانیم. زندگی ما و زندگی ما در کنار آنها 
برای همیشه ادامه نخواهد داشت. می خواهیم از مهم ترین چیزها تا زمانی که دوام 

دارند، بیشترین استفاده را ببریم. 
شاید متوجه شویم مرگ فردی که او را دوست داریم، به تقویت رابطه آگاهانه 
ما با نیروی برتر کمک کند. اگر به یاد داشته باشیم که همواره می توانیم در زمان 
 گرفتاری به آن منبع قدرت رجوع کنیم، قادر خواهیم بود صرف نظر از اتفاقاتی 

که در اطراف ما جریان دارد، تمرکز خود را بر این منبع حفظ کنیم. 

و  پذیرم  می  را  دارم  دوست  که  فردی  دادن  دست  از  امروز:  برای   فقط 
برتر  نیروی  به  خود  احساسات  پذیرفتن  برای  الزم  قدرت  به  دستیابی   جهت 
خود  عشق  بیشترین  هستند،  من  زندگی  در  امروز  که  افرادی  به  کنم.  می   رجوع 

را ابراز می کنم. 
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روابط دوستی ۳۰ مرداد

»روابط دوستی ما عمیق می شود و صمیمیت و عالقه ای را تجربه
می کنیم که از مشارکت کردن بهبودی و زندگی جدید از سوی 

معتادان حاصل می شود.«
جزوه خویشتن پذیری 

ما اکثر  آییم.  می  گمنام  معتادان  به  واقعی  دوستان  داشتن  بدون  ما   اکثر 
اینجا  به  پایدار  دوستی  روابط  برقراری  نحوه  درباره  فهم  کوچکترین   بدون 
مستلزم تالش  روابط دوستی  یاد می گیریم  زمان  این حال، در طول  با  می رسیم. 
رابطه  رابطه ای،  هر  مانند  است.  برانگیز  چالش  دوستی  روابط  مواقعی  در  است. 

دوستی فرآیند یادگیری است. 
دارند.  دوست  را  ما  کافی  قدر  به  ما  درباره  حقیقت  گفتن  برای  ما   دوستان 
عصبانی را  شما  ابتدا  اما  سازد،  می  آزاد  را  شما  »حقیقت  قدیمی،  گفته   این 
تواند  می  مسئله  این  دارد.  واقعیت  دوستی  رابطه  درباره  خصوص  به   می کند، 
دوستان  با  شدن  روبرو  جای  به  شاید  سازد.  کننده  ناراحت  را  دوستی   روابط 
شده ایم  متوجه  حال،  این  با  کنیم.  اجتناب  خاصی  جلسات  در  شرکت  از   خود 
ما  برای  را  بهترین  آنها  کنند.  می  ابراز  ما  به  نسبت  را  خود  نگرانی  دوستان   که 
آنها  پذیرند.  می  را  ما  داریم،  که  کمبودهایی  علیرغم  ما  دوستان   می خواهند. 

درک می کنند که ما هنوز به رشد و پیشرفت در کار نیاز داریم. 
 وقتی خود ما نمی توانیم به خود کمکی کنیم، دوستان به ما کمک می کنند.
بهبودی  و  زندگی  حوادث  به  نسبت  ارزشمندی  دیدگاه  کسب  در  ما  به  دوستان 
دهیم،  پرورش  فعال  طور  به  را  دوستی  روابط  که  است  مهم  کنند.  می   کمک 

چرا که می دانیم به تنهایی نمی توانیم بهبود پیدا کنیم. 

در  را  فعالی  نقش  سپاسگزارم.  دارم،  که  دوستانی  خاطر  به  امروز:  برای  فقط 
روابط دوستی خود به عهده می گیرم.
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۳۱ مردادکمک 

»وقتی قادر به برقراری ارتباط با دیگران و کمک به آنها هستیم رشد روحانی 
خود را تشخیص می دهیم.« 

کتاب پایه 

آرزوی  بزرگترین  شاید  خاص،  چیزی  کردن  اهدا  و  دنیا  در  بودن   مؤثر 
ویژگی  خود  شخصی  خوی  و  خلق  از  نظر  صرف  ما  از  یک  هر  باشد.  بشر   قلبی 

منحصر به فردی را برای ارائه به دیگران در اختیار داریم. 
که  ایم  شده  روبرو  فردی  با  خود  بهبودی  دوران  در  مواقعی  در   احتماال 
است. چه  آمده  ما  به کمک  ما کمک کند،  به  توانسته  نمی  دیگر   وقتی هیچ کس 
اینکه  یا  داشته  وا  خنده  به  را  ما  اول  جلسه  در  که  باشد  فردی  همان  فرد   این 
عاطفی  مشکلی  در  که  باشد  فهیم  دوستی  یا  و  باشد  ما  مهربان  و   راهنمای صمیمی 

از ما حمایت کرده، در هر حال، این فرد در دنیا مؤثر بوده است. 
میان  در  ما  با  دیگری  بهبودی  حال  در  معتاد  که  بهبودی  هدیه  از  ما   همه 
داده  ما  به  آنچه  وقتی  سپاسگزاریم.  خاطر  این  به  ایم.  بوده  برخوردار   گذاشته، 
ابراز  را  خود  سپاسگزاری  گذاریم،  می  میان  در  دیگران  با  رایگان  به  را   شده 
می کنیم. پیام فردی ما تنها زمانی به تازه وارد کمک می کند که با او در ارتباط 

باشیم. 
متوجه  ما  از  یک  هر  دارد.  وجود  انجمن  به  کمک  برای  بسیاری  های  راه 
فعالیت های  همه  اما  دهیم،  می  انجام  دیگران  از  بهتر  را  کاری  که   می شویم 
راه  مطمئنا  داریم،  تمایل  خدمت  به  اگر  دارد.  اهمیت  اندازه  یک  به   خدماتی 

خاصی را برای کمک کردن پیدا می کنیم که برای ما مناسب است. 

یاری  دست  دیگران  به  امروز،  است.  مؤثر  من  کمک  امروز:  برای   فقط 
می دهم. 



شهريور
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۱ شهریورتصمیم گیری 

»قبل از اینکه پاک شویم، اکثر اعمال ما 
تحت فرمان اجبار بود. امروز، اسیر 

این نوع طرز فکر نیستیم.« 
کتاب پایه 

زندگی مجموعه ای از تصمیمات، اعمال و عواقب آنهاست. وقتی مصرف می 
کردیم، تصمیمات ما معموال تحت فرمان بیماری ما بود که منجر به اعمال خود نابود 
تقلبی  بازی  یک  عنوان  به  را  گیری  تصمیم  شد.  می  دردناک  عواقب  و  کننده 

شناختیم که در آن تا کمترین حد ممکن باید بازی می کردیم. 
بهبودی مشکالت  ما درباره تصمیم گیری در دوران  از  بسیاری  این حساب،  با 
گرفتن  در  گانه،  دوازده  قدمهای  کرد  کار  از طریق  تدریج  به  داریم.  ای  عدیده 
تصمیمات سالم تجربه کسب می کنیم، تصمیماتی که منجر به نتایج مثبت می شود. 
در حالی که زمانی بیماری ما اراده و زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده بود، اکنون 
از نیروی برتر می خواهیم از ما مراقبت کند. ارزشها و اعمال خود را ارزیابی می 
کنیم، یافته های خود را با کسی که به او اعتماد داریم در میان می گذاریم و از 
خداوند می خواهیم کمبودهای ما را برطرف نماید. در طی کار کرد قدمها از تأثیر 
بیماری خود رهایی می یابیم و اصول تصمیم گیری را که می تواند در همه امور ما 

را هدایت کند، یاد می گیریم. 
امروز، تصمیمات و عواقب آنها نباید تحت تأثیر بیماری ما قرار گیرد. ایمان ما، 
عمل  برای  الزم  قدرت  و  خوب  تصمیمات  گرفتن  برای  الزم  راهنمایی  و  شهامت 
کردن بر اساس آنها را به ما می دهد. نتیجه این نوع تصمیم گیری یک زندگی است 

که ارزش زندگی کردن را دارد. 

فقط برای امروز: از اصول قدمهای دوازده گانه برای گرفتن تصمیمات سالم 
بر اساس این  نیروی برتر خود قدرت الزم برای عمل کردن  استفاده می کنم. از 

تصمیمات را می خواهم. 
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جستجوی اراده خداوند ۲ شهریور

»یاد می گیریم که در دعا کردن برای چیزهای خاص جانب احتیاط را به 
کار گیریم.« 

کتاب پایه 

و  خود  برای  خداوند  اراده  از  آگاهی  برای  معموال  فعال،  اعتیاد  دوران  در 
خداوند  از  خود  دعاهای  اکثر  در  عکس،  بر  کردیم.  نمی  دعا  آن  اجرای   قدرت 
بودیم،  کرده  درست  خود  برای  که  ای  آشفته  وضعیت  از  را  ما   می خواستیم 
دعا  و  فکر  طرز  نوع  این  داشتیم.  معجزه  انتظار  درخواست  به محض  دهد.   نجات 
برای  برای نجات از مخمصه ای که  تنها راه ما  انجام قدم یازدهم تفاوت دارد.   با 

خود درست کرده ایم، تسلیم شدن به نیرویی برتر از خود ماست. 
در دوران بهبودی پذیرش را یاد می گیریم. در دعاها و مراقبه های خود، از 
آگاهی  شویم،  می  مواجه  آن  با  راه  در  که  شرایطی  با  رویارویی   نحوه 
چگونه  اوضاع  اینکه  درباره  خود  عقاید  از  کشیم،  می  دست  جنگ  از   می جوییم. 
 باید باشد، صرف نظر می کنیم. طلب دانش می کنیم و برای استجابت آن گوش 
همراه  دهل  آواز  با  که  سفیدی  نور  درخشش  صورت  به  معموال  جوابها   می دهیم. 
زندگی  اینکه  از  اطمینان  احساس  با  صرفا  معموال  جوابها  شوند.  نمی  ظاهر   شود، 

ما جریان دارد و نیرویی برتر ما را در مسیر هدایت می کند، ظاهر می شوند. 
ما یک انتخاب داریم. می توانیم همه وقت خود را صرف کنیم و برای اینکه 
تسلیم  اراده خداوند  به  توانیم  اینکه می  یا  بجنگیم  باب میل خود کنیم،  را  اوضاع 

شویم. آرامش از طریق پذیرفتن فراز و نشیب زندگی حاصل می شود. 

فقط برای امروز: انتظارات خود را تسلیم می کنم، از نیروی برتر خود 
راهنمایی می خواهم و زندگی را می پذیرم. 
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۳ شهریوراصالح زندگی - قدم نهم 

»از ویرانی گذشته خود رهایی پیدا کرده ایم.« 
کتاب پایه 

بهبودی  در  انگیزی  هیجان  مرحله  به  کنیم،  می  شروع  را  نهم  قدم   وقتی 
به  را  ما  از  بسیاری  که  بود  چیزی  ما  زندگی  به  شده  وارد  آسیب  ایم.   رسیده 
برطرف  را  ویرانی  این  داریم  فرصت  اکنون  داشت.  رهنمون  کمک  درخواست 

کنیم، گذشته خود را جبران کنیم و زندگی مان را اصالح نماییم. 
وقتی  کرده ایم.  قدم  این  برای  شدن  آماده  صرف  را  زیادی  تالش  و   وقت 
که  بود  کاری  آخرین  شاید  خود  گذشته  ویرانی  با  رویارویی  آمدیم،   NA  به 
ترازنامه ای  تهیه  با  خصوصی  طور  به  را  کار  این  انجام  دهیم.  انجام  می خواستیم 
شخصی آغاز کردیم. سپس، گذشته خود را جهت بررسی دقیق برای چند فرد مورد 
دیگر.  فرد  یک  و  خود  برتر  نیروی  خود،  ساختیم:  آشکار  منتخب  و   اعتماد 
و  انداختیم  نگاهی  خود  زندگی  های  آشفتگی  بیشتر  منبع  خود،  کمبودهای  به 
جبران  سرانجام  شود.  برطرف  شخصیتی  نواقص  این  همه  کردیم   درخواست 
و  کردیم  فهرست  را  خود  خطاهای  همه  اصالح  برای  نیاز  مورد  های   خسارت 

برای انجام آنها تمایل پیدا کردیم. 
در  را  گذشته  ویرانی  از  یافتن  رهایی  و  خسارت  جبران  فرصت   اکنون 
اینجا  به  را  ما  ایم،  داده  انجام   NA در  حال  به  تا  که  کاری  هر  داریم.   اختیار 
چیزی  همان  دقیقا  نهم  قدم  بهبودی،  فرآیند  از  مقطع  این  در  است.  داده   سوق 
برتر،  نیرویی  و کمک  گانه  دوازده  قدمهای  با  انجام آن هستیم.  به  مایل  است که 
کنار  گرفته،  قرار  ما  پیشرفت  راه  سر  در  زیادی  مدتهای  که  را   آوارهایی 

می گذاریم؛ آزادی الزم برای زندگی را به دست آورده ایم. 

رهایی  میشمارم.  غنیمت  را  خود  زندگی  اصالح  فرصت  امروز:  برای   فقط 
از ویرانی گذشته خود را تجربه می کنم. 
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ترازنامه قدم دهم 4 شهریور

 » به تهیه ترازنامه شخصی ادامه دادیم و وقتی خطا کردیم سریعاً به 
آن اقرا کردیم.« 

قدم دهم 

انجام روزانه قدم دهم ما را بر پایه روحانی مستحکمی استوار می سازد. در حالی 
که هر یک از اعضاء سؤاالت مختلفی را می پرسند، برخی سؤاالت تقریبا برای همه 
مفید شناخته شده است. دو سؤال مهم قدم دهم این است: »آیا با خود، اعمال و 
انگیزه های خود صادقانه ارتباط برقرار می کنم؟ و آیا برای :آگاهی از اراده خداوند 
برای خود و قدرت اجرای آن دعا می کنم؟« این دو سؤال اگر صادقانه پاسخ داده 

شود، ما را به سوی بررسی دقیق تری از اعمال روزانه خود رهنمون می سازد.
وقتی بر روابط خود با دیگران تمرکز می کنیم، شاید بپرسیم: »آیا امروز کسی به 
از  باید  نتیجه اعمال خود  یا غیر مستقیم آزار رسانده ام؟ آیا امروز در  طور مستقیم 
نامه خود ساده می پنداریم، در  تراز  کسی جبران خسارت کنم؟« این مسئله را در 
صورتی که نیز باید به یاد داشته باشیم بپرسیم: »کجا اشتباه کرده ام؟ چگونه می توانم 

این کار را دفعه بعد بهتر انجام دهم؟ « 
اعضای NA اغلب متوجه می شوند ترازنامه هایشان شامل سؤاالت مهم دیگری 
انتظار جبران  بدون  را  آیا کاری  بوده ام؟  مهربان  به خود  نسبت  امروز  »آیا  است. 
برای فرد دیگری انجام دادم؟ آیا ایمان خود به نیرویی برتر و مهربان را مجدداً با 

صراحت اعالم کرده ام؟« 
قدم دهم قدم پایداری و دوام برنامه NA است. قدم دهم به ما در ادامه زندگی 

آرامش بخش در بهبودی کمک می کند. 

فقط برای امروز: بررسی اعمال روزانه خود را به خاطر می سپارم. اگر به کسی 
اینکه چگونه می توانم به طرز دیگری  صدمه زده ام، آن را جبران می کنم. درباره 

عمل کنم، فکر می کنم. 
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5 شهریورانتخاب زندگی 

»تغییر الگوهای خود نابودکننده زندگی الزم شد.«
کتاب پایه 

مصرف  بارکه  هر  ما  از  یک  هر  است.  تدریجی  مرگ  به  تمایل  فعال   اعتیاد 
مخاطره  در  را  ما  نیز  ما  زندگی  شیوه   . می کردیم  استقبال  مرگ  از   می کردیم 
فروخته  تر  ارزان  بار مصرف  و هر  روز  با گذشت هر  معتاد  زندگی یک  داد.  قرار 

می شود.
است.  مصرف  الگوی  می دهیم،  تغییر  که  الگویی  اولین  بهبودی،  دوران   در 
ما  کننده  نابود  خود  رفتار  اما  است.  زندگی  سوی  به  ما  سفر  آغاز  ماندن   پاک 
با  طوری  هنوز  نیز  بهبودی  دوران  در  حتی  بود.  مصرف  از  وخیم تر  بسیار   معمواًل 
برخورد  به  خود  با  وقتی  هستیم.  بی ارزش  انگار  که  می کنیم  رفتار   خود 
در  حتی  را  آرامش  داریم،  بدی  احساس  وقتی  داریم.  بدی  احساس   می کنیم، 

راه حل قدیمی خود یعنی مواد مخدر جستجو می کنیم.
می گیریم  تصمیم  روز  هر  است.  زندگی  انتخاب  معنای  به  بهبودی    انتخاب 
کننده  نابود  رفتار خود  از  بار که  هر  باشیم.  آزاد  و  کنیم  زندگی   که می خواهیم 

دوری می کنیم بهبودی را انتخاب می کنیم.

خود  از  می کنم.  انتخاب  را  زندگی  بهبودی  انتخاب  با  امروز:  برای   فقط 
مراقبت می کنم. 
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پر تو آشکار گری ۶ شهریور

 »این نواقص در تاریکی رشد می کند و در زیر نور نابود می شود.« 
کتاب پایه 

انسان با خداوند، خود و  از ما می خواهد شخصیت واقعی خود را   قدم پنجم 
کوچک  رازهای  همه  نمی کند  تشویق  را  ما  قدم  این  بگذاریم.  میان  در    دیگری 
را  هولناکی  یا  خجل کننده  افکار  همه  نمی خواهد  ما  از  بگوییم.  همه  به  را   خود 
پیشنهاد  صرفا  پنجم  قدم  کنیم.  برمال  دنیا  کل  برای  داشته ایم،  حال  به  تا   که 
ما  برای  سود  از  بیشتر  داریم،  نگه  خود  برای  کاماًل  را  خود  اسرار  اگر   می کند 

ضرر دارد. 
برای  حتی  واقعی خود  ساختن شخصیت  آشکار  میلی خود جهت  بی  به   اگر 
یک انسان تسلیم شویم، بخش پنهان زندگی ما قدرتمند تر می شود. وقتی اسرار تحت 
باالترین  از  ما  برای  بهبودی  برتر و چیزهایی که در  نیروی  ما،  بین  کنترل هستند، 

ارزش برخوردارند، فاصله می اندازند. 
شاید   - انسان  یک  الاقل  با  خصوصی  طور  به  را  خود  پنهان  ضمیر   وقتی 
طرد  را  ما  معموال  فرد  این  می گذاریم،  میان  در  نزدیک  دوستی  یا   راهنما 
نمی کند. اسرار خود را برای یک فرد دیگر آشکار می کنیم و با پذیرش از سوی آنها 
می شویم  متوجه  می افتد،  اتفاق  این  وقتی  می کنیم.  دریافت   پاداش 
ما  بر  خود  احاطه  قدرت  اسرار  نمی کند؛  تهدید  را  زندگی  صادقانه  صحبت   که 

را از دست می دهند. 

دیگر،  انسان  با یک  زندگی خود  اسرار  مشارکت  از طریق  امروز:  برای   فقط 
می توانم آن اسرار را خلع سالح کنم. 
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7 شهریوربه عقب نگاه نکن 

 »قدمها تغییر بزرگی در یک زندگی تحت تسلط گناه و پشیمانی بوجود 
 می آورند. آینده ما تغییر می کند، چرا که مجبور نیستیم از کسانی که 

 به ما صدمه زده اند، دوری کنیم.
  در نتیجه... آزادی جدیدی را به دست می آوریم 

که می تواند به انزوایمان پایان دهد.« 
کتاب پایه 

گمنام  معتادان  به  به گذشته  نسبت  پشیمانی  از  احساس سرشار  با  ما  از   بسیاری 
ببریم.  بین  از  را  پشیمانی  احساس  این  می کنند  کمک  ما  به  قدمها   می  آییم. 
جبران  را  آنها  می پذیریم،  را  خود  خطاهای  می کنیم،  بررسی  را  خود   زندگی 
کار،  این  انجام  با  می کنیم.  خود  رفتار  تغییر  در  سعی  مهربانی  با  و   می کنیم 

احساس شادی بخش آزادی را به دست می آوریم. 
وقتی  نماییم.  پشیمانی  ابراز  آن  از  یا  کنیم  انکار  را  خود  گذشته  نباید  دیگر 
و  شده  تمام  درستی  به  شده  انجام  آنچه  کردیم،  جبران  را  خود   خسارت های 
مسئله  مهم ترین  دیگر  آمده ایم  کجا  از  اینکه  بعد،  به  زمان  این  از  است.   گذشته 

درباره ما نیست، جایی که به سوی آن می رویم، اهمیت دارد. 
زندگی  امروز  برای  فقط  است،  درست  نگریستیم.  آینده  به  کم  کم   ،NA  در 
را  اهدافی  تدریج  به  می توانیم  می شویم  متوجه  اما  می مانیم.  پاک  و   می کنیم 
که  باشیم  خوشی هایی  منتظر  و  بپرورانیم  سر  در  را  رؤیاهایی  کنیم،   تعیین 
که  جایی  سمت  به  را  ما  توجه  نگری  آینده  کند.  عرضه  ما  به  باید   بهبودی 
این  از  می دارد.  باز  گناه  و  پشیمانی  احساس  از  را  ما  و  می کند  متمرکز  می رویم 

گذشته، اگر به عقب نگاه کنیم، جلو رفتن مشکل است. 

است. داده  نجات  گذشته  درباره  پشیمانی  از  مرا  قدمها  امروز:  برای   فقط 
امروز، چشم انتظار زندگی جدید خود در بهبودی هستم. 
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عمل خوب، احساس خوب ۸ شهریور

 »عمل ها، عکس العمل ها و انگیزه های خود را بررسی می کنیم. اغلب متوجه 
می شویم که عملکردمان بهتر از احساساتی است که داریم.«

کتاب پایه 

طرز برخورد ما با دیگران اغلب وضعیت روحی خود ما را نشان می دهد. وقتی 
آرامش داریم، به احتمال بسیار زیاد با احترام و عشق با دیگران رفتار می کنیم. اما 
پاسخ  دیگران  به  بی تابی  و  بی صبری  با  احتمااًل  می کنیم،  عصبانیت  احساس   وقتی 
می دهیم. وقتی به طور مستمر ترازنامه تهیه می کنیم، احتماال متوجه الگویی می شویم: 

وقتی احساس بدی نسبت به خود داریم، با دیگران بدرفتاری می کنیم. 
با  وقتی  است:  سکه  دیگر  طرف  نشود،  آشکار  ترازنامه  در  شاید  که  چیزی  اما 
این  وقتی  داریم.  خوبی  احساس  خود  درباره  می کنیم،  رفتار  خوبی  به  دیگران 
حقیقت مثبت را به حقایق منفی ترازنامه خود اضافه می کنیم، رفتار ما شروع به تغییر 

می کند. 
وقتی احساس بدی داریم، می توانیم برای کسب راهنمایی و قدرت دعا کنیم. 
سپس، تصمیم می گیریم با اطرافیان خود با مهربانی، مالیمت و همان ابراز عالقه ای 
که مورد پسند ماست، رفتار کنیم. تصمیم مهربان بودن، شادمانی و آرامش خاطری 
را که همه ما آرزو می کنیم، پرورش می دهد و به قوت خود نگاه می دارد. شادمانی 
و در  را شاد می کند  آنها  به وجود می آوریم، روح  اطرافیان خود  لذتی که در  و 

عوض، خشنودی روحانی ما را بر می انگیزد. 

فقط برای امروز: به خاطر می سپارم اگر اعمال خود را تغییر دهم، افکار من نیز 
تغییر می کند. 
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۹ شهریورسپاسگزاری 

»مشکالت نومیدکننده زندگی به شادمانی تغییر یافته اند. بیماری ما متوقف 
شده است و اکنون همه چیز ممکن است.« 

کتاب پایه 

برنامه NA آزادی بیشتر از حدی که تا به حال ممکن می پنداشتیم، به ما داده 
با این حال، گاهی اوقات، دچار روزمره گی شده و یادمان می رود که چه  است. 
نعمت های به ما ارزانی شده است. و زندگی ما در معتادان گمنام دقیقا چگونه تغییر 

یافته است؟ 
نباید همه  دیگر  است.  به مصرف  اجبار  از  رهایی  مطمئنًا  بهبودی  نهایی  نتیجه 
قابلیت های خود را به تقویت اعتیاد خود اختصاص دهیم. دیگر نباید صرفًا برای به 
دست آوردن "مواد مخدر" بعدی دیگران را به خطر بیندازیم، تحقیر کنیم یا از آنها 
سوء استفاده کنیم، پرهیز به خودی خود آزادی بزرگی را در زندگی ما به وجود 

آورده است.
معتادان گمنام چیزهای خیلی بیشتری از پرهیز صرف به ما داده است. زندگی 
کاماًل جدیدی به ما داده شده. ترازنامه خود را تهیه کرده ایم و نواقص شخصیتی 
خود را که مدتهای زیادی در قید و بندشان بودیم و ما را از زندگی و لذت بردن از 
آن باز می داشت، شناسایی کرده ایم. این کمبودها را سپرده ایم، مسئولیت آنها را به 
عهده گرفته ایم و راهنمایی و قدرت مورد نیاز برای تغییر زندگی خود را جستجو 
کرده ایم. جلسه همیشگی ما صمیمیت شخصی و حمایتی را به ما ارزانی داشته است 
که در ادامه زندگی در بهبودی به ما کمک می کند. در صدر همه اینها، از عشق، 
برخوردار  کرده ایم،  پیدا  شناخت  او  از   NA در  که  خداوندی  راهنمایی  و  توجه 

هستیم. 
در طول بهبودی مداوم، گاهی اوقات فراموش می کنیم که زندگی ما چقدر در 
معتادان گمنام تغییر کرده است. آیا از آنچه که برنامه به ما داده، کامال سپاسگزاری 

می کنیم؟ 

فقط برای امروز: بهبودی به من آزادی داده است. از روز خود با امیدواری 
استقبال می کنم و سپاسگزارم از اینکه امروز همه چیز ممکن است. 
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ارزشهای واقعی ۱۰ شهریور

»می توانیم بر اساس اصول و آرمان هایی که در زندگی ما ارزش واقعی 
دارند، تصمیمات عاقالنه و از سر مهربانی بگیریم.« 

کتاب پایه 

اعتیاد مجموعه ای از ارزش های خاص به ما داد، اصولی که در زندگی خود به 
بنابراین من  ما می گفت: »تو من را هل دادی،  به  این ارزشها  از  بردیم. یکی   کار 
ترا شدیدتر هل خواهم داد.« »مال من است« ارزش دیگری بود که بیماری ما به 
وجود آورد. »خب، باشه، شاید از اول برای من نبود، اما من آن را دوست داشتم، 
 بنابراین آن را مال خودم کردم.« این ارزشها اصاًل شاید ارزش نبودند، بیشتر شبیه 
و  عاقالنه  تصمیمات  گرفتن  در  ما  به  مطمئنًا  و  بودند  بهانه  و   دلیل تراشی 
قبری که را در  ما  اول  آنها در درجه  نکردند. در حقیقت،   دوست داشتنی کمک 

خود ما از قبل برای خود کنده بودیم، مدفون تر ساختند. 
 قدمهای دوازده گانه میزان بسیار مؤثری از ارزشهای واقعی را در اختیار ما قرار

می دهند، ارزشهایی که به ما در هماهنگ زندگی کردن با خود و اطرافیان کمک 
ایمان  برتر  نیرویی  به  بلکه  خود  جامعه  یا  خانواده  به  نه  خود،  به  نه   می کند. 
جامعه،  به  بتوانیم  که  می کنیم  پیدا  اطمینان  کافی  قدر  به  کار  این  با  و  می ورزیم 
خانواده و حتی خود اعتماد کنیم. صداقت داشتن را می آموزیم و یاد می گیریم از 
یاد  می کنیم.  خودداری  کنیم،  پنهان  را  آنها  بخواهیم  شاید  که  کارهایی   انجام 
روحیه  با  است«  من  »مال  بپذیریم.  را  خود  اعمال  مسئولیت   می گیریم 
 از خودگذشتگی جایگزین می شود. اینها ارزشهایی هستند که به ما کمک می کنند 
 به افراد مسئولیت پذیر و مفیدی در زندگی اطراف خود تبدیل شویم. این ارزشها 

به جای اینکه ما را در اعماق قبر فروتر برند، ما را به عالم زندگی باز می گردانند. 

این  به  سپاسگزارم.  کرده ام،  پیدا  که  ارزشهایی  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
قادر  خود  جامعه  مفید  و  مسئولیت پذیر  عضو  عنوان  به  مرا  ارزشها  این  که   خاطر 

به گرفتن تصمیمات عاقالنه و از سر مهربانی می کنند، شکر گزارم. 
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 ۱۱ شهریورتحت هدایت نیروی برتر 

 »تمرین روزانه برنامه دوازده قدمی،  ما را قادر می سازد از آنچه 
 بودیم به افرادی تبدیل شویم که از سوی نیرویی برتر هدایت 

می شوند.« 
کتاب پایه 

چه کسی بوده ایم و به چه کسی تبدیل شده ایم؟ چند راه برای پاسخ دادن به 
این پرسش وجود دارد. یکی از این راه ها بسیار ساده است: به عنوان معتادانی که 
از وسوسه   NA معتادان گمنام آمدیم. در  به  بین می برد  از  را  ما   اعتیادمان داشت 

مواد مخدر و اجبار به مصرف رهایی یافته ایم، زندگی ما تغییر کرده است. 
واقعًا چه کسی  پنهان است.  و  بزرگتر  از مشکالت  نمونه کوچکی  این فقط  اما 
نبودیم.  برخوردار  راهنمایی  یا  قدرت  از  که  بودیم  افرادی  گذشته،  در  بوده ایم؟ 
احساس می کردیم هدف یا دلیلی برای زندگی نداریم. معنایی که زندگی ما برای 
ما  همسایگان  یا  دوستان  خانواده های  برای  زندگی  این  که  معنایی  از  داشت  ما 

داشت، فراتر نمی رفت. 
بلکه  نیستیم،  معتادانی پاک  امروز، صرفًا  تبدیل می شویم؟  افرادی  به چه  واقعًا 
برخوردار  از خود  برتر  نیرویی  و  اراده  هدفمندی،  احساس  از  که  هستیم  افرادی 
هستیم. از طریق تمرین روزانه قدمهای دوزاده گانه شروع به درک این موضوع 
کرده ایم که اعتیاد چگونه احساسات، انگیزهها و رفتار ما را منحرف کرده است. به 
برتر جایگزین شده  نیروی  بخش  نیروی حیات  با  ما  بیماری  نیروی مخرب  تدریج 

است. 
 بهبودی معنایی فراتر از پاک ماندن دارد و به معنای افزایش قدرت است. ما

تبدیل  جدیدی  افراد  به  داده ایم؛  انجام  بد  عادتهای  ترک  از  فراتر   کارهایی 
می شویم که تحت هدایت نیرویی برتر هستیم. 

جدید  فردی  به  شدن  تبدیل  برای  نیاز  مورد  راهنمایی  امروز:  برای   فقط 
نیروی  به  و  شده  دورتر  خود  گذشته  بی هدفی  از  امروز،  ماست.  دسترس   در 

برتر خود نزدیک تر می شوم. 
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نشان دادن فروتنی از طریق گمنامی ۱۲ شهریور

  »فروتنی محصولی است که به ما امکان رشد و ترقی در محیطی آزاد 
 را می دهد و ترس از شناخته شدن به عنوان فردی معتاد از سوی

کارفرمایان، خانواده ها و دوستان ما را از بین می برد.« 
کتاب پایه 

»گمنامی اساس  که  باشیم  نکرده  درک  را  مسئله  این  شاید  ما  از   بسیاری 
متعجب  است،  ممکن  چطور  امر  این  اینکه  از  ماست.«  سنت های  تمام   روحانی 

شدیم. گمنامی با زندگی روحانی ما چه ارتباطی دارد؟ . 
حراست  و  حفظ  طریق  از  دارد.  وجود  پرسش  این  برای  زیادی   پاسخ های 
در  می کنیم.  کسب  تصور  حد  از  فراتر  روحانی  پاداش های  گمنامی خود،   از 
وجود  بزرگی  حسن  دیگران  به  آن  نگفتن  و  فرد  یک  برای  نیکو  کاری   انجام 
عضویت  آفرین  غرور  اعالم  به  تمایل  برابر  در  مقاومت  ترتیب،  همین  به   دارد. 
ما  بودن  خوب  از  بخواهیم  همه  از  اینکه  واقع  در  جهان  مردم  به   NA در   خود 

تعریف کنند - موجب می شود حتی برای بهبودی خود ارزش بیشتری قائل شویم.
کرده ایم. دریافت  خود  از  برتر  نیرویی  از  که  است  هدیه ای   بهبودی 
به  بدانیم،  خود  عمل  نتیجه  را  آن  که  طوری  بهبودی،  درباره   خودستایی 
به  گمنامی منجر  حفظ  اما  می شود.  منجر  بینی  خودبزرگ  و  غرور   احساس 
تحسین  است؛  پاداش  بهبودی  خود  می گردد.  گزاری  شکر  احساس  و   فروتنی 

عمومی نمی تواند آن را ارزشمند تر سازد. 

طور به  را  خود  بهبودی  نباید  است؛  پاداش  بهبودی  خود  امروز:  برای   فقط 
عمومی اعالم کنم. از گمنامی خود حفظ و حراست می کنم. 
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۱۳ شهریورروح پریشان 

 »سعی می کنیم به یاد داشته باشیم وقتی جبران خسارت می کنیم،
این کار را برای خود انجام می دهیم.« 

کتاب پایه 

اثر چیزهایی که در  ما  روح  هستیم،  به جبران خسارت  مدیون  هنوز  وقتی   تا 
یک  بودن  بدهکار  از  ناشی  اضافی  بار  می شود.  پریشان  نداریم  احتیاج  بدان 
عذرخواهی، نگه داشتن یک رنجش یا عدم ابراز پشیمانی را به دوش می کشیم. این 
مسئله مانند داشتن خانه ای کثیف و نامرتب است. می توانیم آنجا را ترک کنیم تا 
مجبور به دیدن کثیفی و نامرتبی نباشیم یا شاید روی انبوهی از آت و آشغال راه 
بی نظمی،  نادیده گرفتن  اما  ندارد،  آشغالی وجود  و  کنیم که آت  تظاهر  و   برویم 
ناپدید نمی کند. در نهایت، ظرفهای کثیف، فرش پر از آشغال و کیسه های  آن را 

لبریز از زباله هنوز آنجا هستند و باید تمیز شوند. 
زندگی با یک روح پریشان نیز مانند زندگی در خانه ای کثیف و نامرتب است. 
همیشه ظاهراً در چیزهای باقیمانده از دیروز سیر می کنیم. هر بار که برمی گردیم و 
سعی می کنیم به جایی برویم، چیزی راه ما را سد می کند. هر چه بیشتر از مسئولیت 
 جبران خسارت سر باز می زنیم، روح ما پریشان تر می شود و حتی نمی توانیم کسی

را برای نظافت استخدام کنیم. خود ما باید این کار را انجام دهیم. 
به دست می آوریم. درست  عمیقی  احساس رضایت  از طریق جبران خسارت 
همان طور که پس از نظافت خانه احساس خوبی داریم و برای لذت بردن از نور 
بردن  لذت  برای  آزادی  از  نیز  ما  روح  داریم،  وقت  می تابد  پنجره  از  که  آفتابی 
واقعی از بهبودی شادمان می شود. وقتی بخش زیادی از بی نظمی برطرف می شود، 
و  تمیز  را  خود  سر  پشت  می دهیم،  ادامه  خود  حرکت  به  که  حالی  در  باید   تنها 

مرتب نگاه داریم. 

که  چیزهایی  هستم،  مدیون  که  خسارتی  جبران  طریق  از  امروز:  برای   فقط 
روح من را پریشان می سازند، از سر راه برمی دارم. 
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نه آنقدر وخیم و عالج ناپذیر ۱4 شهریور

 »متوجه می شویم که از یک بیماری رنج می بریم، نه از یک معضل اخالقی 
شدید بیمار بودیم، ولی نه آنقدر وخیم و عالج ناپذیر .«

کتاب پایه 

برای بسیاری از ما، معتادان گمنام راه حل یک معمای شخصی بسیار قدیمی بود. 
تنهایی  احساس  هم  جمع  یک  میان  در  حتی  همیشه  چرا  هستیم   متعجب 
دادیم؟  انجام  زیادی  بسیار  کننده  نابود  خود  و  احمقانه  کارهای  چرا   می کردیم؟ 
ما زندگی  چگونه  و  داشتیم؟  بدی  بسیار  احساس  خود  درباره  اوقات  اکثر   چرا 
یا شاید  ناپذیر است  ما وخیم و عالج  فکر می کردیم وضعیت   این قدر آشفته شد؟ 

عدم سالمت عقل ما درمان نشدنی است.
زیادی  آرامش  می بریم،  رنج  بیماری  یک  از  فهمیدیم  وقتی  حساب،  این    با 
بیماری  یک  که  فهمیدیم  بود.  ما  مشکالت  منبع  که  اعتیاد  بیماری  کردیم:  پیدا 
بهبود  تدریج  به  می توانیم  کنیم،  درمان  را  خود  بیماری  وقتی  است.   درمان پذیر 

پیدا کنیم. 
خود  زندگی  در  بیماری  این  عالئم  مجدد  شدن  آشکار  شاهد  وقتی  امروز، 
و  است  پذیر  درمان  بیماری  این  گذشته،  این  از  شویم.  نومید  نباید   هستیم، 
از اعتیاد  بیماری  از  بهبودی  به  قادر  اینکه  از  می توانیم  نیست.  اخالقی   معضلی 

طریق به کار کرد قدمهای دوازده گانه NA هستیم، سپاسگزار باشیم. 

اخالقی  معضلی  و  است  پذیر  درمان  من  بیماری  اینکه  از  امروز:  برای   فقط 
ادامه  را  اعتیاد  بیماری  درمان   NA برنامه  تمرین  طریق  از  سپاسگزارم.   نیست، 

می دهم. 
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۱5 شهریورحضور منظم در جلسات 

»در اثر تجربه گروهی یاد گرفته ایم افرادی که به طور منظم در جلسات 
شرکت می کنند، پاک می مانند.«

کتاب پایه 

عوامل  از  یکی  ارائه می دهد.  ما  به  زندگی  برای  الگوی جدیدی   NA برنامه 
پاک  وارد،  تازه  برای  است.  جلسات  در  منظم  حضور  جدید  الگوی  این   اساسی 
تغییرکرده  بود،  آشنا  زمانی  که  چیزهایی  همه  است.  جدیدی  تجربه   ماندن 
پشتیبانی  ما  از  زندگی  صحنه  در  قدیمی که  چیزهای  و  مکانها  افراد،   است. 
طریق  از  دیگر  و  می آیند  وجود  به  جدیدی  نگرانی های  رفته اند.   می کردند، 
می آید،  پیش  چه  نیست  مهم  نمی روند.  بین  از  و  نمی شوند  سرکوب  مخدر   مواد 
می دانیم  حال،  هر  در  می شود،  احمقانه  چقدر  روزمره  زندگی  که  نیست   مهم 
در  معتادان  سایر  با  ارتباط  می توانیم  آنجا  در  ماست.  منتظر  روزانه  جلسه   که 
تجربه  را  چیزی  چه  می دانند  که  افرادی  با  ارتباط  کنیم،  احیا  را  بهبودی  حال 
بدون  نباید  روزی  هیچ  اند.  کرده  تجربه  را  آن  نیز  خود  که  چرا   می کنیم، 

آرامشی که تنها از این انجمن به دست می آوریم، سپری شود.
از  که  می آوریم  به دست  را  مزایایی  همان  می کنیم،  رشد  بهبودی  در   وقتی 
باید  پاکی  زمان  مدت  از  نظر  صرف  می شود.  ما  عاید  جلسات  در  منظم   حضور 
شرکت  جلسات  در  روز  چند  اگر  است  درست  هستیم.  معتاد  یک  همواره   بدانیم 
چه  هر  اما  نمی کنیم.  مخدر  مواد  از  زیادی  مقادیر  مصرف  به  ًشروع  فوراً   نکنیم، 
معتادان  عنوان  به  را  خود  هویت  یابیم،  حضور   NA جلسات  در  منظم تر  طور   به 
تبدیل  از  را  ما  جلسات  از  یک  هر  و  می کنیم  تقویت  بیشتر  بهبودی  حال   در 

شدن مجدد به معتاد در حال مصرف دور نگه می دارد. 

بخشی  عنوان  به  را  جلسات  در  منظم  می دهم حضور  قول  امروز:  برای   فقط 
از الگوی جدید زندگی خود لحاظ کنم. 
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رنجش و بخشش ۱۶ شهریور

 »هر وقت خطایی صورت گرفته باشد، برنامه روحیه بخشش را به ما 
می آموزد.« 

کتاب پایه 

در  دیگر  می کنیم.  اطراف خود  دنیای  با  ارتباط  برقراری  به  شروع   NA  در 
با  بیشتر  چه  هر  دارد:  را  خود  بهای  انزوا  از  رهایی  اما  نمی کنیم.  زندگی   انزوا 
خود  حقوق  به  دیگران  تجاوز  متوجه  بیشتر  کنیم،  برقرار  ارتباط   دیگران 

می شویم. اغلب در چنین شرایطی رنجش به وجود می آید. 
خطرناک  ما  مداوم  بهبودی  برای  خیر،  یا  باشند  شده  توجیه  چه   رنجش ها 
سرانجام  و  می شوند  تلخ تر  داریم،  نگاه  دل  در  را  رنجش ها  بیشتر  چه  هر   هستند. 
توانایی  رنجش ها  از  رهایی  جهت  باید  ماندن،  پاک  برای  می کنند.  مسموم  را  ما 
دست  به  نهم  و  هشتم  قدمهای  کارکرد  با  را  توانایی  این  ابتدا  کنیم.  پیدا  بخشش 

می آوریم و سپس آن را با انجام منظم قدم دهم سرزنده نگاه می داریم. 
خود  که  بیاوریم  یاد  به  باید  نداریم،  تمایل  بخشش  برای  وقتی  اوقات   گاهی 
مواقعی  در  ما  همه  آیا  می کنیم.  پیدا  احتیاج  دیگر  فردی  بخشش  به  روزی  نیز   ما 
وقتی  آیا  و  شده ایم؟  پشیمان  عمیقا  آن  انجام  از  که  نداده ایم  انجام  را   کاری 
نکرده ایم؟  پیدا  التیام  اندازه ای  تا  می پذیرند،  را  ما  صادقانه  عذرخواهی   دیگران 
می دهیم، انجام  را  خود  تالش  حداکثر  ما  همه  که  می آوریم  خاطر  به   وقتی 

پرورش روحیه بخشش کمی آسان تر است. روزی هم ما به بخشش نیاز داریم. 

آزار  مورد  اگر  امروز،  می کنم.  رها  را  خود  رنجش های  امروز:  برای   فقط 
قرار گرفته ام، بخشش را تمرین می کنم و می دانم خود من هم به بخشش نیاز دارم. 
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۱7 شهریورنافرمانی 

»وقتی نافرمان می شویم، نباید ایمان خود را از دست دهیم.« 
کتاب پایه 

ما  اولیه  پاسخ  بردیم.  سر  به  نافرمانی  در  را  زندگی خود  سراسر  ما  از   بسیاری 
از  بسیاری  برای  قدرت  آگاهانه  ناخود  انکار  است.  منفی  اغلب  فرمان  نوع  هر  به 

معتادان ظاهراً یک نقص شخصیتی دردسر آفرین است.
را  خود  اطراف  دنیای  به  نسبت  ما  واکنش  طرز  می تواند  خود  دقیق    بررسی 
و  مکانها  مردم،  به  نسبت  ما  نافرمانی  آیا  بپرسیم  خود  از  می توانیم  دهد.   نشان 
معمواًل  دهیم،  ادامه  نوشتن  به  کافی  قدر  به  اگر  دارد.  توجیهی   مؤسسات 
کنیم.  آشکار  امور  در  را  خود  نقش  و  بگذریم  دیگران  کارهای  از   می توانیم 
ما  واکنش  طرز  اندازه  به  آورده اند،  ما  سر  بر  دیگران  آنچه  می شویم   متوجه 

نسبت به موقعیت هایی که خود را در آن یافته ایم، مهم نبوده است. 
واکنش  الگوهای  که  می دهد  را  امکان  این  ما  به  منظم  و  مستمر   ترازنامه 
گرایش  مزمن  نافرمانی  به  آیا  ببینیم  و  کنیم  بررسی  را  زندگی  به  نسبت   خود 
جای  به  معمواًل  که  حالی  در  شد  خواهیم  متوجه  اوقات  گاهی  خیر.  یا   داریم 
را  رنجش هایی  می کنیم،  پیروی  می شود،  پیشنهاد  ما  به  آنچه  از  ناپذیری،   ریسک 
به  را  رنجش ها  این  اگر  داریم.  دل  در  قدرت  اعمال  به  نسبت  مخفیانه  طور   به 

حال خود رها کنیم، می توانند ما را از مسیر برنامه بهبودی منحرف سازند. 
الگوهای  تغییر  و  ارزیابی  آشکارسازی،  امکان  ما  به  ترازنامه  تهیه   فرآیند 
می توانیم اما  دهیم،  تغییر  را  دنیا  ترازنامه  تهیه  با  نمی توانیم  می دهد.  را   نافرمانی 

طرز واکنش خود را نسبت به آن تغییر دهیم. 

قبل یابم.  رهایی  نافرمانی  از  حاصل  آشوب  از  می خواهم  امروز:  برای   فقط 
از عمل، خود را ارزیابی می کنم و درباره ارزشهای واقعی خود فکر می کنم. 
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پاهای گلی ۱۸ شهریور

  »یکی از بزرگترین موانع بر سر راه بهبودی، داشتن انتظارات 
غیرواقع بینانه از دیگران است.« 

کتاب پایه 

نسبتًا بدی درباره خود  معتادان گمنام می آییم احساس  به  ما وقتی  از  بسیاری 
با آنها دیدار می کنیم،  داریم، در مقایسه، معتادان در حال بهبودی که در جلسات 
باشند. این افراد  ممکن است تقریبًا از متانت و بزرگواری مافوق بشری برخوردار 
روحانی  اصول  اساس  بر  بسیاری  سالهای  حتی  یا  ماه ها  دوست داشتنی  و  باخرد 
به  به دیگران خدمت کرده اند.  انتظار هیچ چشمداشتی  بدون  و   زندگی کرده اند 
اجازه  آنها  به  باشیم  داشته  دوست  را  خود  بتوانیم  وقتی  تا  و  می کنیم  اعتماد  آنها 
می دهیم ما را دوست داشته باشند. از آنها انتظار داریم همه چیز را دوباره به حالت 

طبیعی خود باز گردانند. 
به شروع  ما  و  می شود  محو  تدریج  به  بهبودی  دوران  اوایل  درخشش   سپس 

اعضای  از  یکی  شاید  می کنیم.  راهنمای خود  و   NA دوستان  انسانی  جنبه  که   در 
جلسه همیشگی با ما قرار مالقاتی برای صرف قهوه بگذارد و در سر قرار حاضر نشود 
با دو نفر از اعضای باتجربه را ببینیم که مشغول بگو و مگو هستند، با متوجه شویم که 
راهنما دارای یکی دو نقص شخصیتی است. نا امید و دلسرد می شویم-این معتادان 
بیشتر از این  نیستند! چگونه می توانیم به آنها  باشند کامل  در حال بهبودی هر چه 

اعتماد کنیم؟ 
نشناس  بد و وظیفه  "افراد  و  بهبودی"  "قهرمان های  بین  حقیقت درست جایی 
این  از  هستند.  خوب  کاماًل  نه  و  بد  کاماًل  نه  ما  انجمن  معتادان  است:  نهفته   "NA 
نیازی نداشتند. دوستان و راهنمای ما  گذشته، اگر آنها کامل بودند، به این برنامه 
با تجربه معمولی  درست مثل ما معتادان در حال بهبودی عادی هستند، می توانیم 

بهبودی آنها ارتباط برقرار کنیم و از آن در برنامه خود استفاده کنیم. 

به و  هستند  انسان  من  مثل  درست  من  راهنمای  و  دوستان  امروز:  برای   فقط 
همین خاطر بیشتر به تجربه آنها اعتماد می کنم. 



185

۱۹ شهریورقدرتمندتر از کلمات 

 »یاد می گیریم یک در آغوش گیری ساده و صمیمانه می تواند یک دنیا 
تأثیر داشته باشد...« 

کتاب پایه 

رنج  در  که  افرادی  به  که  داشته  وجود  بهبودی  دوران  در  زمانهایی  احتمااًل 
»برای  می رفتیم:  کلنجار  پرسش  این  با  شده ایم.  نزدیک  می بردند،  سر  به   بزرگی 
برای  دهیم؟«  انجام  می توانیم  کاری  چه  باشند،  داشته  بهتری  احساس  آنها  اینکه 
آرزو  می کردیم.  بی کفایتی  و  اضطراب  احساس  آنها  درد  به  دادن   تسکین 
بگوییم.  چه  نمی دانستیم  داشتیم.  کردن  مشارکت  برای  بیشتری  تجربه   می کردیم 

صمیمانه ترین  با  حتی  که  است  زخمهایی  زندگی  در  اوقات  گاهی   اما 
در  ما  همدردی  احساسات  عمیق ترین  پای  وقتی  نمی یابد.  تسکین  هم   کلمات 
از  زبان  کنند.  ابراز  را  ما  منظور  تمام  نمی توانند  هرگز  کلمات  است،   میان 
ارتباط  تنها  که  طوری  به  است،  قاصر  خورده  زخم  روح  یک  با  ارتباط   برقراری 

با نیرویی برتر و مهربان می تواند بر زخم روح مرهم باشد. 
ما  حضور  صرفًا  شاید  می خورند،  غصه  داریم،  دوست  که  افرادی  وقتی 
باشیم  مطمئن  می توانیم  دهیم.  ارائه  می توانیم  که  است  کمکی   دلسوزانه ترین 
ما  وظیفه  تنها  است؛  تالش  در  سخت  روح،  التیام  برای  مهربان  و  برتر   نیرویی 
شنوا  گوش  یک  و  صمیمانه  آغوش گیری  در  یک  ما،  حضور  آنجاست،  در  حضور 
در  که  انسانی  با  ارتباط  برقراری  در  و  می کند  ابراز  را  ما  احساسات  عمق  مطمئنة 

عذاب است، از کلمات هم تأثیر بیشتری دارد. 

به  را  شنوای خود  گوش  و  آغوش گیری  در  حضور  امروز:  برای   فقط 
فردی که دوست دارم، عرضه می کنم. 
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با وزش باد خم شو ۲۰ شهریور

 »یاد می گیریم انعطاف پذیر شویم... وقتی چیزهای جدید آشکار می شود، 
احساس سرزندگی می کنیم.« 

کتاب پایه 

کار  به  مصرف  روزهای  در  که  نبود  لغاتی  از  بخشی  پذیری"  انعطاف   " 
مشغول  مخدر  مواد  مصرف  از  کمال  و  تمام  بردن  لذت  با  ما  ذهن   می بردیم. 
بی نهایت  و  ظریف تر  مالیم تر،  لذتهای  همه  به  نسبت  را  خود  احساس  و  بود  شده 
به  را  زندگی  ما  بیماری  بودیم.  داده  دست  از  خود  اطراف  دنیای   متنوع تر 
کرده  تبدیل  مرگ  و  بازپروری  مؤسسات  زندان،  به  شدن  دائمی روانه   تهدید 
دست  از  آن  به  نسبت  بیشتر  چه  هر  را  خود  احساس  حتی  که  تهدیدی   بود، 
زندگی  باد  نفس  ترین  مالیم  با  سرانجام  پذیر شدیم.  آسیب  نهایت،  در   می دادیم. 

خرد شدیم، شکستیم و شکست خوردیم و هیچ راهی به جز تسلیم نداشتیم. 
از  پذیری  انعطاف  تسلیم،  هنگام  در  که  است  این  بهبودی  در  زیبا  نکته   اما 
بود،  شده  ما  شکست  موجب  آن  کمبود  که  را  خود  اعتیاد  دوران  در  رفته   دست 
دوباره  شکستن،  بدون  را  زندگی  نسیم  در  شدن  خم  توانایی  آوردیم.  دست   به 
پوست  بر  را  آن  داشتنی  دوست  نوازش  می وزید،  باد  وقتی  آوردیم.  دست   به 
سخت  و  سفت  چنان  آن  را  خود  زمانی  که  حالی  در  کردیم،  احساس   خود 

می کردیم که انگار در برابر هجوم یک طوفان ایستاده ایم. 
با خود  و  را می وزند  ما هواهای جدیدی  مسیر  بادهای زندگی هر لحظه در 
باد  وزش  با  وقتی  می آورند.  مالیم تر  و  متنوع  جدید،  لذتهای  خوش،   بوهای 
می کنیم،  احساس  کند،  عرضه  باید  که  را  چیزی  آن  همه  می شویم،  خم  زندگی 
می وزند،  جدید  بادهای  وقتی  می چشیم.  و  می بودیم  می کنیم،  لمس  می شنویم، 

احساس سرزندگی می کنیم. 

باد زندگی خم  با وزش  به من کمک کن  برتر،  نیروی   فقط برای امروز: ای 
شوم و از گذر آن سرفراز شوم. من را از انعطاف ناپذیری نجات ده. 
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۲۱ شهریورافقهای جدید 

 »زندگی من جنبه های متعدد دارد و من به صورت رضایت بخش تری از 
 خود تبدیل می شوم، نه به فرد کسل کننده روان رنجوری که فکر 

می کردم بدون مصرف مواد خواهم شد.« 
کتاب پایه 

آیا واقعًا زندگی بدون مصرف مواد وجود دارد؟ تازه واردها مطمئن هستند که 
به  ترس  این  می شود.  منتهی  ماللت باری  زندگی  به  آنها  سرنوشت  مصرف  قطع   با 

دور از واقعیت است. 
تنها  می کند.  باز  ما  اعضای  جدید  زندگی  شیوه  برای  را  راه  گمنام  معتادان 
چیزی که در NA از دست می دهیم، بردگی ما نسبت به مواد مخدر است. دوستان 
ثابت و حتی  استخدام  توانایی  دنبال کردن سرگرمی ها،  برای  بسیار، وقت   جدید 
در صورت تمایل قابلیت ادامه تحصیالت را پیدا می کنیم. می توانیم پروژه هایی را 
به مجلس  انجام گیرد. می توانیم  به خوبی  باشیم کار  مراقب  پایان  تا  و  آغاز کنیم 
برای  هستیم.  چلفتی  پا  و  دست  اگر  حتی  کنیم،  راحتی  احساس  و  برویم  رقص 
زدن  چادر  صرفًا  مسافرت  این  اگر  می دهیم، حتی  اختصاص  را  هزینه ای   مسافرت 
تفریحات  و  بهبودی متوجه عالیق خود می شویم  باشد. در  نزدیک  پارک  در یک 

جدیدی را دنبال می کنیم. برای داشتن رؤیا و آرزو جرأت پیدا می کنیم. 
متفاوت  مطمننًا  زندگی  برگردیم،  گمنام  معتادان  اتاقهای  به  می توانیم   وقتی 

باور  را  خود  تدریج  به  می شود  ابراز  ما  به   NA در  عشقی که  طریق  از   است. 
پیدا ریسک کردن  افقهای جدید، جرأت  برای کشف  باور  این  به  مجهز   می کنیم. 
NA می کنیم. بسیاری از اوقات، دنیا جای بهتری به نظر می رسد، چراکه عضوی از 

آنجا بوده است.

داشته  جانبه ای  همه  و  بخش  رضایت  زندگی  می توانم  امروز:  برای   فقط 
جدیدی  افقهای  بهبودی  نمی کردم.  هم  تصورش  حتی  که  زندگی  یک   باشم 

را به روی من گشوده و برای جستجوی آنها من را مجهز کرده است. 
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چیزی متفاوت ۲۲ شهریور

 »مجبور بودیم چیز متفاوتی داشته باشیم و فکر می کردیم آن را در مواد 
مخدر یافته ایم.« 

کتاب پایه 

این  می دانیم  داریم.  افراد  سایر  با  متفاوتی  احساس  همواره  ما  از   بسیاری 
را  مسئله  همین  نیز  معتادان  از  بسیاری  از  نیست،  ما  مخصوص  تنها   احساس 
ما  رضایت  موجب  که  گشتیم  چیزی  دنبال  به  را  خود  زندگی  همه   می شنویم. 
و  کامل  را  ما  و  کند  استوار  ما  درون  در  را  متفاوت  جایگاه  این   شود، 
بودیم، نشئه  وقتی  می کرد.  تأمین  را  نیاز  این  ظاهراً  مخدر  مواد  سازد.   پذیرفتنی 
داشت: وجود  اشکال  یک  نمی کردیم.  کمبود  یا  پوچی  احساس  دیگر  الاقل    

 مواد مخدر که ظاهرا راه حل ما بود، به مشکل ما تبدیل شد. 
احساس  ابتدا  برگشت.  پوچی  احساس  کردیم،  ترک  را  مواد  مصرف  وقتی 
بار  مصیبت  شدید  میل  این  برای  حلی  راه  خود  که  چرا  می کردیم،   نومیدی 
قدمها  کرد  کار  به  شروع  و  داشتیم  تمایل  راهنمایی  کسب  برای  اما   نداشتیم. 
آن  دنبال  به  که  را  متفاوتی"  "چیز  دادیم،  انجام  را  کار  این  وقتی   کردیم. 
درجه  در  ما  پای  دیر  شدید  میل  این  معتقدیم  امروز،  کردیم.  پیدا   می گشتیم، 
نیاز  که  جدیدی"  "چیز  است:  شده  معطوف  برتر  نیرویی  از  آگاهی  به   اول 
می گویند  ما  به  قدمها  است.  بوده  مهربان  خداوندی  با  رابطه  برقراری   داشتیم 

چگونه این رابطه را شروع کنیم. 

در  همواره  که  است  جدیدی"  "چیز  من  برتر  نیروی  امروز:  برای   فقط 
خود  روح  گمشده  بخش  این  بازیابی  برای  قدمها  از  است.  بوده  گم  من  زندگی 

استفاده می کنم. 
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۲۳ شهریوراسرار دستاویز هستند 

 »سرانجام به ما ثابت شد اگر صداقت نداشته باشیم دوباره مصرف 
خواهیم کرد.« 

کتاب پایه 

اسرار  ما  از  برخی  است؟  درست  دارد،  اسراری  خود  برای  کسی   هر 
ما  از  برخی  می کند.  شرمنده  را  کمی ما  تنها  شود،  فاش  اگر  که  داریم   کوچکی 
و  تیره  تاریکی  در  ما  زندگی  زمینه های  همه  که  طوری  به  داریم،  بزرگی   اسرار 
برای  واضحی  و  آنی  خطر  است  ممکن  بزرگ  اسرار  است.  شده  پنهان   تاری 
که  دارند  پی  در  را  خود  خاص  آسیب های  کوچک  اسرار  اما  باشند.  ما   بهبودی 

شاید فریبنده تر هم باشد، چرا که این اسرار را "بی ضرر" می پنداریم. 
که  هستند  روحانی  حوزه های  نمایانگر  بزرگ  چه  و  کوچک  چه  ما   اسرار 
زندگی  بخشهای  بیشتر  چه  هر  نداریم.  تمایل  بهبودی  اصول  به  آن  تسلیم   برای 
از  سخت تر  چه  هر  و  می دهیم  قرار  خود  شخصی  اراده  فرمان  تحت  را   خود 
به  را  بیشتری  آسیب های  می کنیم،  دفاع  آنها  به  تمسک  برای  خود   "حق" 

می یابند  گسترش  تدریج  به  ما  زندگی  نشده  تسلیم  حوزه های  می آوریم.   وجود 
و زمینه های بیشتر و بیشتری را اشغال می کنند. 

به یک جا  ما را  یا زود  باشند، دیر  اسرار زندگی ما چه کوچک و چه بزرگ 
می کنیم  تسلیم  برنامه  به  را  چیز  همه  آیا  که  کنیم  انتخاب  باید  می کنند.   هدایت 

یا بهبودی خود را از دست خواهیم داد. 

به  کامل  تسلیم  از  که  هستم  بهبودی  از  نوعی  خواستار  امروز:  برای   فقط 
را  خود  اسرار  و  می کنم  صحبت  خود  راهنمای  با  امروز،  می گیرد.  نشأت   برنامه 

چه کوچک و چه بزرگ آشکار می کنم. 
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پر کردن خأل ۲4 شهریور

 »... فکر می کنیم اگر بتوانیم غذا، ارضای جنسی یا پول کافی به دست 
بیاوریم، راضی خواهیم بود و همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.« 

کتاب پایه 

 در دوران اعتیاد هرگز نمی توانستیم مواد یا پول یا ارضای جنسی کافی یا هر
نیز هرگز کافی  چیز دیگری را به دست آوریم. حتی میزان زیادی از این چیزها 
نبود! خألیی روحانی در درون ما وجود داشت. اگر چه سعی می کردیم حداکثر 
در  نمی شدیم.  موفق  به کار گیریم، هرگز  این خأل  پر کردن  برای  را  تالش خود 
ما  از  برتر  نیرویی  نداریم؛  را  کار  این  برای  الزم  قدرت  که  شدیم  متوجه   نهایت 

می توانست این کار را انجام دهد. 
با  بنابراین مصرف را قطع کردیم و از تالش برای پر کردن خأل درونی خود 
چیزها دست کشیدیم، به نیروی برتر خود رجوع کردیم و خواستار توجه، قدرت و 
پر  فرآیند  تا  هموار کردیم  نیرو  این  برای  را  راه  و  تسلیم شدیم  راهنمایی شدیم. 
و  دیگر دست کشیدیم  به چیزهای  تمسک  از  نماید.  آغاز  را  ما  کردن خأل درونی 
شروع به دریافت هدیه رایگان عشق از سوی نیروی برتر خود کردیم. خأل درونی ما 

به آرامی پر شد. 
اکنون که هدیه عشق نیروی برتر به ما ارزانی شده است، باید با آن چه کار 
کنیم؟ اگر به این هدیه سفت و سخت بچسبیم، آن را از بین خواهیم برد. باید به 
مشارکت  به  دیگران  با  که  می کند  رشد  صورتی  در  تنها  عشق  که  بسپاریم  خاطر 
گذاشته شود. تنها با مشارکت کردن رایگان این هدیه می توانیم آن را حفظ کنیم. 
و  بخشیدن  عالم  بهبودی،  عالم  است؛  دادن  دست  از  و  گرفتن  عالم  اعتیاد،  عالم 

دریافت کردن است. کدام عالم را برای زندگی انتخاب می کنید؟ 

به  طریق  از  می کنم.  انتخاب  را  بهبودی  از  سرشار  زندگی  امروز:  برای  فقط 
شده،  گذاشته  میان  در  من  با  رایگان  به  که  آنچه  رایگان  گذاشتن   مشارکت 

ارتباط آگاهانه خود را با خداوندی که درک می کنم، گرامی می دارم. 
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۲5 شهریورتعادل عاطفی 

 »تعادل عاطفی یکی از اولین نتایج مراقبه است و تجربه ما این مسئله 
را ثابت کرده است.« 

کتاب پایه 

می کنیم،  تعریف  متفاوت  شکلی  به  را  عاطفی"  ما"تعادل  از  یک  هر   گرچه 
در  است  ممکن  آنچه  از  صرف نظر  عاطفی  تعادل  کنیم،  پیدا  را  آن  باید  ما   همه 
به  نسبت  مثبت  دیدگاه  حفظ  و  یافتن  معنای  به  می تواند  دهد،  روی  ما   اطراف 
عواطفی  شناخت  معنای  به  شاید  عاطفی  تعادل  ما  از  برخی  برای  باشد.   زندگی 
این  می دهد.  را  خود  احساسات  به  العمل  عکس  نه  و  پاسخ  امکان  ما  به  که   باشد 
که  شدتی  همان  به  را  خود  احساسات  ما  که  باشد  معنا  بدین  می تواند   مسئله 
نیز  را  احساسات  این  حد  از  بیش  ابراز  که  حالی  در  می کنیم،  تجربه   می توانیم 

تعدیل می کنیم. 
پیدا آرامش  ما  می شود.  حاصل  مراقبه  و  دعا  انجام  طریق  از  عاطفی   تعادل 

می کنیم  درک  که  خداوندی  با  را  خود  دغدغه های  و  امیدها  افکار،  و   می کنیم 
دریافت  منتظر  و  می دهیم  گوش  راهنمایی  برای  سپس  می گذاریم،  میان   در 

قدرت الزم برای عمل کردن بر اساس این راهنمایی می شویم. 
نوسانات  و  می یابد  بهبود  تقریبی  تعادل  حفظ  در  ما  مهارتهای   سرانجام، 
به  می توانیم  می شود.  برطرف  می کردیم،  تجربه  سابقًا  که  پایینی  و  باال   عاطفی 
درباره  قضاوت  به  نیازی  کنند؛  درک  را  خود  احساسات  دهیم  اجازه   دیگران 

آنها نداریم. از احساسات متنوع شخصی خود کامال استقبال می کنیم. 

برای  عاطفی  تعادل  اهمیت  به  مراقبه  و  دعا  طریق  از  امروز:  برای   فقط 
خود پی می برم. 
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گذشتن از قدم پنجم ۲۶ شهریور

»شاید تصور کنیم با نوشتن درباره گذشته خود به قدر کافی کار خود 
را انجام داده ایم. نمی توانیم تاوان این اشتباه را بپردازیم.« 

کتاب پایه 

 برخی از ما در قدم چهارم خود به نوشتن چندان عالقمند نیستیم؛ برخی دیگرنیز 
آن را یک عمل گزاف و افراطی در نظر می گیریم. به خاطر ابراز نگرانی فزاینده 
راهنما، بارها و بارها از خود ترازنامه تهیه می کنیم، به همه چیزهایی که باید درباره 
علت وضعیت گذشته خود بدانیم، پی می بریم. بر این عقیده هستیم که فکر کردن، 
 نوشتن و صحبت کردن درباره گذشته کافیست.به هیچ یک از توصیه ها راهنماجهت 
آمادگی کامل برای رفع نواقص خود یا جبران خسارت صدماتی که به بار آورده ایم، 
 گوش نمی دهیم.صرفًا درباره این نواقص بیشترمی نویسیم و دیدگاه های تازه خودرا با

خوشحالی در میان می گذاریم. سرانجام راهنما که از دست ما خسته شده، در حالت 
دفاع از خود از ما عقب نشینی می کند. 

اگرچه این ماجرا ممکن است افراطی به نظر رسد، اما بسیاری از ما خود را در 
چنین موقعیتی یافته ایم. فکر کردن، نوشتن و صحبت کردن درباره خطاهای خود 
 موجب شد احساس کنیم همه قضیه را تحت کنترل خود داریم.اما دیر یا زود فهمیدیم

نیست.  ما  آنها در معرض دید  راه حل  و   که در مشکالت خود سردر گم شده ایم 
می دانستیم اگر بخواهیم زندگی خود را تغییر دهیم، باید از قدم پنجم عبور کنیم و 
برنامه خود را ادامه دهیم.برای اینکه نیروی برتر نواقص شخصیتی ما را که ازآنهاکاماًل 
آگاه شده بودیم، برطرف نماید، تالش خود را برای پیدا کردن تمایل شروع کردیم. 
خساراتی را که در اثر عمل کردن بر اساس این نواقص به دیگران وارد کرده بودیم، 
 جبران نمودیم.تنها پس از انجام این کارآزادی حاصل از بیداری روح خود را تجربه
کردیم. امروز، دیگر قربانی نیستیم؛ برای پیشرفت در مسیر بهبودی خود آزاد هستیم. 

تنهایی  به  اما  هستند،  الزم  اگرچه  پنجم  و  چهارم  قدمهای  امروز:  برای  فقط 
و  می کنم  کار  را  قدمها  این  نمی شوند.  موجب  را  روحانی  و  عاطفی   بهبودی 

سپس بر اساس آنها عمل می کنم. 
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۲7 شهریورروابط صادقانه 

»یکی از عمیق ترین تغییرات در زندگی ما در حوزه روابط شخصی به 
وقوع می پیوندد.« 

کتاب پایه 

صمیمی تر  و  نزدیک تر  که  می دهد  ارائه  را  روابطی  ما  از  بسیاری  به   بهبودی 
به  خود  جذب  متوجه  زمان  گذشت  با  داشته ایم.  قبال  که  است  رابطه ای  هر   از 
زندگی  در  ما  شرکای  و  راهنما  دوستان،  به  سرانجام  که  می شویم  افرادی  سمت 
احترام  موجب  مشترک  کشمکش های  و  اشک ها  خنده ها،  می شوند.   تبدیل 

متقابل و همدردی پایدار می شود. 
می شویم،  چیز  همه  درباره  خود  دوستان  با  سازگاری  عدم  متوجه  وقتی   پس 
به  خود  دوست  عزیزترین  مانند  شویم  متوجه  شاید  می دهیم؟  انجام  کار   چه 
منزل  اثاثیه  و  اسباب  چیدن  نحوه  درباره  خود  همسر  با  یا  نداریم  عالقه   موسیقی 
ما  رأی  می شویم  متوجه  خدماتی  کمیته  جلسه  یک  در  حتی  یا  نداریم  نظر   اتفاق 
رابطه  که  معناست  بدین  نظر  اختالف  آیا  است.  متفاوت  راهنمایمان  رأی   با 

دوستی، ازدواج با راهنما و رهجویی خاتمه یافته است؟ خیر! 
بلکه  انتظار داشت،  تنها در رابطه طوالنی مدت   این نوع اختالف را نمی توان 
صادق  و  سالم  افرادی  عاطفی  نظر  از  طرف  دو  هر  که  است  این  نشانگر  واقع   در 
نظر  اتفاق  چیز  همه  درباره  کامال  طرف  دو  هر  که  رابطه ای  هر  در   هستند. 
را  خود  یکپارچگی  و  صداقت  اگر  می کند.  فکر  نفر  یک  فقط  احتمااًل   دارند، 
برای  را  ثمره  بهترین  کنیم،  قربانی  ناسازگاری ها  و  اختالف ها  از  جلوگیری  برای 
با  را  کاملی  مشارکت  باشیم،  صادق  کامال  وقتی  آورده ایم.  ارمغان  به  خود  رابطه 

انسانی دیگر تجربه می کنیم. 

ساخته  فرد  به  منحصر  را  ما  از  یک  هر  که  تفاوت هایی  از  امروز:  برای   فقط 
است، استقبال می کنم. 
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مصاحبت ۲۸ شهریور

 »در NA، شادی های ما از طریق صحبت کردن درباره روزهای خوب
  دوچندان می شود، غم و غصه ما از طریق درد و دل کردن درباره روزهای
  بد کاهش می یابد. برای اولین بار در زندگی خود، نباید همه چیز را به

تنهایی تجربه کنیم«
جزوه خطاب به تازه وارد 

 وقتی از قدمها و سایر ابزار برنامه خود برای عبور کردن از سختی ها استفاده
  می کنیم،می توانیم از شادی های حاصل از پاک ماندن لذت ببریم.اما اگر شادی های
 خود را با دیگران تقسیم نکنیم، خیلی زود تمام می شوند،در حالی که سختی هایی که
 در تنهایی به وجود می آیند،شاید طوالنی مدت باشند.در انجمن معتادان گمنام،اغلب
 شادی های خود را دوچندان می کنیم و مشکالت خود را ازطریق مشارکت کردن آنها

با دیگران نصف می کنیم. 
فقط  اوقات   گاهی  می کنیم که   تجربه  را  خوشی هایی  بهبودی  در  معتادان  ما 
معتادی دیگر قادر به درک آنهاست.وقتی درباره افتخاری که امروز از انجام تعهدات 
خود کسب می کنیم، صمیمیتی که از اصالح روابط آسیب دیده احساسمی کنیم و 
آرامشی که از عدم اجبار به مصرف مواد در سراسر روز احساس می کنیم، صحبت 
می کنیم، اعضای انجمن درک می کنند. وقتی این تجربیات را با معتادان در حال 
بهبودی در میان می گذاریم و آنها نیز با ماجراهای مشابهی پاسخ می دهند، شادی ما 
دوچندان می شود. همین اصل درباره چالش هایی که ما به عنوان معتادان در حال 
بهبودی با آنها مواجه می شویم، صادق است. از طریق مشارکت کردن چالش های 
خود و اجازه دادن به سایر اعضای NA برای مشارکت کردن نقاط قوت خود با ما، 

بار ما سبک می شود. 
صحبت  طریق  از  گرانبهاست.  گمنام  معتادان  انجمن  اعضای  با  ما  مصاحبت 
کردن با یکدیگر شادی ها را افزایش می دهیم و بار سنگین زندگی در دوران بهبودی 

را از میان برمی داریم. 

فقط برای امروز: شادی ها و مشکالت خود را با سایر معتادان در حال بهبودی 
به خاطر  آنها شریک می شوم.  و مشکالت  درمیان می گذارم. من هم در شادی ها 
دارد،  وجود  گمنام  معتادان  انجمن  اعضای  میان  محکمی که  دوستی  پیوندهای 

سپاسگزارم. 
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۲۹ شهریورشهامت تغییر 

 »خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغبیر 
 دهم، شهامتی تا تغییر دهم آنچه را که می توانم و دانشی که تفاوت 

آن دو را بدانم.« 
دعای آرامش 

کارهاست.  دادن  انجام  متفاوت  معنای  به  تغییر  و  است  تغییر  مستلزم  بهبودی 
مقاومت  متفاوت  شکلی  به  کارها  انجام  برابر  در  ما  از  بسیاری  که  است  این  مسئله 
می کنیم؛ کاری که انجام می دهیم ممکن است مؤثر نباشد، اما حداقل با آن آشنا 
هستیم. قدم نهادن به اقلیم ناشناخته ها، شهامت می طلبد. چگونه این شهامت را به 

دست آوریم؟ 
می توانیم در جلسات NA به اطراف خود نگاه کنیم. مشاهده می کنیم افرادی 
که به نیاز خود به تغییر پی برده اند، چه کاری انجام داده اند و چه کسی این کار را 
به طور موفقیت آمیز انجام داده است. این کار نه تنها ترس ما را از اینکه هر نوع 
تغییری منجر به فاجعه می شود، کاهش می دهد، بلکه ما را از تجربه آنها درباره اینکه 
چه کاری مؤثر است، بهره مند می سازد و ما می توانیم از این تجربه، استفاده کنیم. 

به تجربه بهبودی خود نیز می توانیم نگاه کنیم. حتی اگر این تجربه تا کنون به 
قطع مصرف مواد محدود شده است، تا اینجا هم تغییرات مفید بسیاری در زندگی 
خود ایجاد کرده ایم. در هر جنبه ای از زندگی خود که قدمها را به کار گرفته ایم، 

همواره تسلیم را بهتر از انکار و بهبودی را ارجح تر از اعتیاد یافته ایم. 
که  آنچه  "تغییر  که  می گوید  ما  به   NA در  دیگران  تجربه  و  ما  خود   تجربه 
می توانم "بخش بزرگی از کل فرآیند بهبودی است. قدمها و تمرین و به کارگیری 
آنها جهت و شهامت الزم برای تغییر را در اختیار ما قرار می دهد. چیزی نیست که 

از آن بترسیم. 

از تغییر استقبال می کنم. با کمک نیروی برتر خود، شهامت  فقط برای امروز: 
الزم برای تغییر چیزهایی را که می توانم، به دست می آورم. 
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دعا ۳۰ شهریور

  »دعا تمرین می طلبد و ما باید به خود یادآور شویم که افراد ماهربا 
مهارت های خود متولد نشده اند.«

کتاب پایه 

شروع  را  بهبودی  کردن  دعا  در  تجربه ای  هیچ  داشتن  بدون  ما  از   بسیاری 
که  را  کلماتی  ما  از  برخی  بودیم.  نگران  درست"  کلمات   " ندانستن  از  و   کردیم 
به  خود  اعتقاد  از  دیگر  اما  آوردیم،  یاد  به  بودیم،  گرفته  یاد  کودکی  دوران   در 
دوران  در  زمینه  این  در  خود  تجربه  از  نظر  صرف  نبودیم.  مطمئن  کلمات   این 

بهبودی سعی در یافتن کلماتی کردیم که واقعًا حرف دل ما را می زنند. 
را داریم، درخواست ساده ای  انجام آن  اولین دعایی که قصد  اوقات   اغلب 
است  ممکن  است.  روزانه  ماندن  پاک  در  ما  به  کمک  بر  مبنی  برتر  نیروی  از 
خداوند  اراده  از  آگاهی  برای  صرفًا  یا  کنیم  شهامت  و  راهنمایی   درخواست 
دچار  خود  دعاهای  در  اگر  کنیم.  دعا  آن  اجرای  قدرت  و  خود   برای 
دعا  چگونه  اینکه  درباره  بخواهیم  اعضاء  سایر  از  می توانیم   سردرگمی شویم، 
در  یا  نیاز  هنگام  در  که  نیست  مهم  کنند.  صحبت  ما  با  گرفته اند  یاد  را   کردن 

هنگام شادمانی دعا کنیم، مسئله مهم پشتکار و تالش در این امر است. 
از  ما  شخصی  درک  و  گانه  دوازده  قدمهای  تجربه  طریق  از  ما   دعاهای 
در  می کند،  رشد  برتر  نیروی  این  با  ما  رابطه  وقتی  می گیرد.  شکل  برتر   نیرویی 
قدرت  از  منبعی  به  دعا  مواقعی  در  می کنیم.  بیشتری  راحتی  احساس  دعا   هنگام 
جستجو  اشتیاق  با  و  اوقات  اکثر  در  را  منبع  این  می شود.  تبدیل  آرامش   و 

می کنیم. 

هستم  جایی که  از  باشد.  ساده  می تواند  دعا  که  می دانم  امروز:  برای   فقط 
شروع و تمرین می کنم. 
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۳۱ شهریورنگهداری هدیه 

 »وقتی برای دریافت این هدیه خود را آماده می کنیم، زندگی معنای 
جدیدی پیدا می کند.« 

کتاب پایه 

که  است  هدیه ای  هر  به  بی توجهی  مانند  بهبودی  به  نسبت  توجهی   بی 
آیا  است.  داده  شما  به  جدیدی  اتومبیل  فردی  کنید  فرض  کرده ایم.   دریافت 
آیا  شود؟  فرسوده  آن  الستیک های  تا  می کنید  رها  پارکینگ  در  را  اتومبیل   این 
در  اینکه  تا  می کنید  پوشی  چشم  منظم  مراقبت  از  و  می شوید  آن  سوار   فقط 
این  از  تا  می دهید  انجام  را  زیادی  کارهای  خیر!  مسلمًا  شود؟  خراب   جاده 

هدیه ارزشمند نگهداری کنید. 
آن  از  باید  کنیم  حفظ  را  آن  می خواهیم  اگر  و  است  هدیه  یک   بهبودی 
برنامه  یک  ندارد،  مدت  دراز  ضمانت  ما  بهبودی  که  حالی  در  کنیم.   مراقبت 
انواع  و  جلسات  در  منظم  حضور  شامل  مراقبت  این  دارد.  وجود  منظم  مراقبت 
انجام  روز  هر  را  کارهایی  ماندن  پاک  برای  باید  می شود.  خدمت   مختلف 

دهیم. انجام قدم دهم و هر از گاهی بازبینی کلی قدم چهارم مورد نیاز است. 
با  را  هدیه  این  اگر  می شود.  تکثیر  کردن  مشارکت  طریق  از  بهبودی  هدیه 
مشارکت  طریق  از  اما  کنیم.  حفظ  را  آن  نمی توانیم  نگذاریم،  میان  در   دیگران 

کردن آن با دیگران حتی ارزش بیشتری برای آن قائل می شویم. 

حفظ  را  آن  می خواهم  و  است  هدیه  یک  من  بهبودی  امروز:  برای   فقط 
میان  در  دیگران  با  را  خود  بهبودی  و  می دهم  انجام  را  الزم  مراقبت   کنم. 

می گذارم. 



مهـر
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۱ مهررویارویی با شایعه پراکنی 

»بر اساس اصول بهبودی، سعی می کنیم درباره یکدیگر قضاوت نکنیم، از 
یکدیگر کلیشه نسازیم و به یکدیگر درس اخالق ندهیم.« . 

کتاب پایه 

زندگی  گلخانه ای  در  گمنام  معتادان  در  شویم:  روبرو  مسئله  این  با  بگذارید 
می کنیم که دارای انواع و اقسام گل است. اعضای انجمن ما نسبت به همه افرادی 
که تا به حال شناخته ایم، چیزهای بیشتری درباره زندگی شخصی ما می دانند. آنها 
و چه  می کنیم  کار  کجا  می کنیم،  سپری  کسانی  با چه  را  اوقات خود  ما  می دانند 
قدمی را طی می کنیم، چند فرزند داریم و غیره. اعضای انجمن ما احتماال چیزهایی 

را که از آن مطلع نیستند، تصور می کنند. 
وقتی دیگران درباره ما شایعه پراکنی می کنند، شاید ناراحت باشیم. اما اگر از 
انجمن کنار بکشیم و برای دوری از شایعه پراکنی، منزوی شویم، خود را از عشق، 
دوستی و تجربه بی نظیر بهبودی که اعضای انجمن باید ارائه دهند، محروم می کنیم. 
راه بهتر برای رویارویی با شایعه پراکنی این است که صرفًا خود و مسائل را همان 
برنامه شخصی  از  بر اساس اصول زندگی کنیم. هر چه  بپذیریم و  طور که هستند 
خود، تصمیمات خود و دریافت راهنمایی از سوی نیروی برتر مطمئن تر می شویم، 

عقاید دیگران کمتر موجب نگرانی ما می شوند. 

NA هستم. عقاید دیگران  متعهد به شرکت فعال در انجمن  فقط برای امروز: 
تعهد من نسبت به بهبودی را تحت تأثیر قرار نمی دهد. 
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رشد مفهوم خداوند ۲ مهر

 »تنها خط مشی های پیشنهادی این است که این نیرو دوست داشتنی،
  مهربان و برتر از خود ما باشد. برای پذیرفتن این عقیده حتما نباید 
 مذهبی باشیم. مسئله این است که نسبت به اعتقاد خود روشن بین 

باشیم.« 
کتاب پایه 

می کند. تغییر  خداوند  از  ما  شناخت  آوری،  ایمان  العمر  مادام  فرآیند   در 
پاکی  ماه  چند  گذشت  از  پس  ما  شناخت  با  بهبودی  به  ورود  بدو  در  ما   شناخت 
تغییر  پاکی  سال  چند  گذشت  از  پس  نیز  شناخت  این  و  بود  نخواهد   یکسان 

خواهد کرد. 
بود. زیاد محدود خواهد  احتمال  به  از خود  برتر  نیرویی  از  ما  اولیه   شناخت 
را مسئله  این  از  فراتر  چیزی  شاید  اما  می کند،  کمک  ما  پاکی  حفظ  به  نیرو   این 
از  که  چیزهایی  برای  که  چرا  کنیم،  تردید  کردن  دعا  در  شاید  نکنیم.   تصور 
کرده ایم.  تعیین  را  شروطی  دهد،  انجام  ما  برای  می خواهیم  خود  برتر   نیروی 
هم  خداوند  حتی  است،  وحشتناک  خیلی  موضوع  این  »اوه،  بگوییم   شاید 
مراقبت  زیادی  افراد  از  باید  »خداوند  اینکه  یا  و  دهد  انجام  کاری   نتوانست 

کند. فرصتی برای من نیست.« 
تدریج  به  می کند.  پیشرفت  نیز  ما  شناخت  بهبودی  در  پیشرفت  با  وقتی   اما 
که  هستند  آنهایی  خداوند  عشق  و  لطف  محدودیت های  تنها  که  می کنیم   درک 
او به  که  مهربانی  خداوند  می کنیم.  تحمیل  راه  سر  از  نرفتن  کنار  با  ما   خود 
می آوریم، به دست  ایمان خود  طریق  از  که  عشقی  و  نیرو  و  می کنیم  پیدا   ایمان 

تقریبًا در میان همه معتادان در حال بهبودی سراسر جهان مشترک است. 

ظرفیت  می کنم،  پیدا  شناخت  او  از  که  خداوندی  امروز:  برای   فقط 
از  بزرگتر  من  خداوند  که  دارم  اطمینان  دارد.  توجه  و  عشق  برای   نامحدودی 

تمام مشکالتی است که ممکن است داشته باشم. 
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۳ مهر ترسیدن از احساسات خود-قدم چهارم 

 »شاید بترسیم در تماس بودن با احساسات خود، موجب واکنش های
 پی درپی و شدید حاکی از درد و وحشت شود.« 

کتاب پایه 

طور  به  را  ما  قدم  این  که  است  این  چهارم  قدم  درباره  رایج  شکایت  یک 
که  شویم  وسوسه  شاید  می سازد.  آگاه  خود  شخصیتی  نواقص  از   دردناکی 
پذیرش،  و  تسلیم  طریق  از  شویم.  تردید  دچار  خود  بهبودی  برنامه   درباره 

می توانیم قابلیت های الزم برای کار کرد مداوم قدمها را به دست آوریم. 
نواقص  از  آگاهی  است،  آور  عذاب  ما  برای  ما  همه  از  بیشتر  که   چیزی 
احساس  که  چیزی  تنها  می کردیم  مصرف  وقتی  است.  نواقص  خود  بلکه  نیست، 
نادیده  را  خود  نواقص  از  ناشی  رنج  می توانستیم  بود؛  مخدر  مواد   می کردیم 
احساس  را  درد  این  است،  رفته  کنار  راه  سر  از  مخدر  مواد  که  اکنون  بگیریم. 
انکار  نمی کند؛  دور  ما  از  را  درد  این  عذاب  منبع  به  اقرار  از  امتناع   می کنیم. 
ما کمک  به  گانه  دوازده  قدمهای  می کند.  تقویت  را  آن  و  می کند  را حفظ  درد 
مقابله  آنها  خود  با  مستقیم  مواجهه  طریق  از  خود  نواقص  از  ناشی  رنج  با   می کند 

کنیم. 
اگر در اثر درد ناشی از نواقص خود آسیب ببینیم، می توانیم کابوس اعتیاد را 
که  را  رهایی  امید  می توانیم  آوریم.  یاد  به  شده ایم،  بیدار  آن  از  اکنون   که 
خود  زندگی  و  اراده  می توانیم  دوباره  آوریم.  یاد  به  داده،  ارائه  ما  به  دوم   قدم 
نیروی  بسپاریم.  می کنیم،  درک  که  خداوندی  مراقبت  به  سوم  قدم  طریق  از   را 
ما  از  گانه  دوازده  قدمهای  بقیه  کارکرد  برای  نیاز  مورد  کمک  ارائه  با  ما   برتر 
امروز،  برای  فقط  بترسیم.  خود  احساسات  از  نیستیم  مجبور  می کند،   مراقبت 

می توانیم به بهبودی خود ادامه دهیم. 

به  خود  برتر  نیروی  کمک  با  نمی ترسم.  خود  احساسات  از  امروز:  برای  فقط 
بهبودی خود ادامه می دهم. 
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روابط با دیگران 4 مهر

 »قضاوت درباره اشتباهات دیگران از ما افراد بهتري نمی سازد.« 
کتاب پایه 

دارد:  علتی  امر  این  است.  آسان  چقدر  دیگران  اشتباهات  دادن   نشان 
اغلب  می کنیم،  شناسایی  دیگران  در  ممکن  شکل  راحت ترین  به  که   نواقصی 
شاید  داریم.  آنها  با  را  آشنایی  بیشترین  خود  شخصیت  در  که  هستند   نواقصی 
اگر  اما  شویم،  زیاد  پول  کردن  خرج  به  خود  دوستان  بهترین  تمایل   متوجه 
شویم.  افراط  همین  متوجه  احتمااًل  کنیم،  بررسی  را  خود  کردن  خرج   عادتهای 
دارد،  فعال  بسیار  شرکت  خدمت  در  ما  راهنمای  که  برسیم  نتیجه  این  به   شاید 
در  خود،  پی در پی  رسانی  خدمات  مسئولیت های  خاطر  به  می شویم  متوجه   اما 

سه هفته گذشته حتی یک روز تعطیل را هم با خانواده خود سپری نکرده ایم. 
همان  اغلب  متنفریم  آنها  از  خود  انجمن  اعضای  درباره  که   چیزهایی 
این  از  می توانیم  متنفریم.  آنها  از  شدت  به  خود  درباره  که  هستند   چیزهایی 
قضاوت  به  ناگهانی  تمایل  با  وقتی  کنیم.  استفاده  خود  روحانیت  سود  به  مشاهده 
هدایت طوری  را  تمایل  این  می توانیم  می شویم،  تحریک  دیگر  فردی   درباره 

می کنیم،  مشاهده  آنچه  گردد.  خود  نواقص  از  ما  بهتر  شناخت  به  منجر  که  کنیم 
سالمت  می کند  کمک  ما  به  و  می کند  هدایت  بهبودی  سوی  به  را  ما   اعمال 

عاطفی خود را به دست آوریم و به افرادی خوشبخت تبدیل شویم. 

را  نواقص خود  دیگران،  نواقص شخصیتی  مشاهده  با  امروز :  برای   فقط 
شناسایی می کنم.
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5 مهرپشتیبانی صحیح 

 »چیزی در شخصیت خودویرانگر ما وجود دارد، که همیشه خواستار شکست 
است« 

کتاب پایه 

چقدر  زندگی ام  کن،  نگاه  من  به  است؛  من  مال  اندوه  و  غم  بیچاره؛   من 
به  می کنم،  تالش  سخت  چقدر  نیست  مهم  و  خورده ام  زمین  من  است!   آشفته 
بند  ترجیع  این  که  حالی  در  ما  از  بسیاری  می خورم.  شکست  همیشه  حال   هر 

غمگین را زمزمه می کردیم، به NA آمدیم. 
گم  سردر  هنوز  اوقات  گاهی  است،  درست  نیست.  گونه  این  دیگر  زندگی 
می کنیم  احساس  اوقات  گاهی  می خوریم.  زمین  مواقعی  در  حتی   هستیم؛ 
سخت  چقدر  نیست  مهم  کنیم،  حرکت  جلو  به  خود  زندگی  در   نمی توانیم 
در  معتادان  سایر  کمک  با  که  است  این  موضوع  حقیقت  اما  می کنیم.   تالش 
می کند،  بلند  زمین  از  را  ما  که  می کنیم  پیدا  را  دستی   NA در  بهبودی   حال 
شروع  نو  از  را  چیز  همه  می کند  کمک  ما  به  و  می تکاند  را  ما  خاک  و   گرد 

کنیم. امروز این ترجیع بند جدید را در زندگی خود زمزمه می کنیم. 
برد.«  نخواهم  پیش  از  کاری  هیچ  و  هستم  یأس  آیه  »من  نمی گوییم،   دیگر 

زندگی  جاده  در  دوباره  »لعنتی!  می گوییم:  را  این  به  شبیه  بیشتر  چیزی   معمواًل 
را  خود  سرعت  می گیرم  یاد  زود  خیلی  کردم.  برخورد  انداز  دست  این  با   خود 
گاهی  از  هر  است  ممکن  موقع،  آن  تا  شوم.«  دور  آن  از  کلی  به  یا  کنم   کم 
دوباره  را  ما  که  هست  یاری  دست  یک  همیشه  که  می دانیم  اما  بخوریم،   زمین 

به روی پاهای خود استوار می کند. 

برای  راهی  که  می آورم  یاد  به  زدم،  شکست  از  دم  اگر  امروز:  برای   فقط 
پیشرفت هست. تشویق و پشتیبانی از سوی NA را می پذیرم. 
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امید ۶ مهر

 »به تدریج وقتی بیشتر از خودمحوری، خدامحور می شویم، نومیدی ما 
به امید تبدیل می شود.«  

کتاب پایه 

بیداری  لحظات  تک  تک  و  بود.  دائمی ما  همراه  نومیدی  مصرف،  دوران   در 
نشأت  فعال  اعتیاد  دوران  در  ما  تجربه  از  نومیدی  می داد.  قرار  تأثیر  تحت  را  ما 
پیش  در  خود  زندگی  کردن  بهتر  برای  را  اقداماتی  چه  نیست  مهم   گرفت. 
می رفتیم.  فرو  بدبختی  و  مصیبت  باتالق  در  بیشتر  لحظه  هر  حال،  هر  در  گرفتیم، 
مواجه  شکست  با  اغلب  گرفتیم،  کار  به  خود  زندگی  کنترل  برای  که   تالش هایی 

شد. از یک لحاظ، اقرار عجز قدم اول ما، اعتراف به نومیدی بود. 
سوی  به  و  داده  نجات  نومیدی  این  از  را  ما  تدریج  به  سوم  و  دوم  قدمهای 
رهنمون  است،  بهبودی  حال  در  معتاد  همراه  و  یار  که  جدیدی   امیدواری 
مواجه  شکست  با  تغییر  برای  ما  تالش های  از  بسیاری  اینکه  قبول  با   می کنند. 
این  معتقدیم  دارد.  وجود  ما  از  برتر  نیرویی  که  می رسیم  باور  این  به  اند،   شده 
و  دوم  قدمهای  کرد.  خواهد  را  کار  این  قطعًا  و  کند  کمک  ما  به  می تواند   نیرو 
و  می کنیم  تمرین  بهتر  زندگی  به  خود  امید  بر  گذاشتن  صّحه  برای  را   سوم 
برای بیشتر  و  بیشتر  وقتی  می جوییم.  تمّسک  نیرو  این  به  راهنمایی  کسب   برای 

تجربه  از  ناشی  نومیدی  می کنیم،  اطمینان  برتر  نیرویی  به  خود  زندگی   اداره 
طوالنی ما از خود کفایی ناپدید می شود. 

اعالم  صراحت  با  مجددا  را  خود  سوم  قدم  تصمیم  امروز:  برای   فقط 
امیدواری  جای  خود  زندگی  در  برتر  نیرویی  وجود  با  که  می دانم   می کنم. 

هست.
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7 مهرفقط برای امروز 

»وقتی زندگی در زمان حال را متوقف می کنیم، مشکالت ما به طرز نامعقولی 
بزرگ می شوند.« 

کتاب پایه 

گذشته  در  کنیم  سعی  اگر  است.  بخشی  آرامش  فکر   " امروز  برای   "فقط 
کننده  ناراحت  و  دردناک  خاطرات  آوردن  یاد  به  با  است  ممکن  کنیم،   زندگی 
بهبودی  برای  که  نیستند  معلمینی  مصرف  دوران  درسهای  شویم.  تشویش  دچار 
است.  ترس  با  عرصه  کردن  تنگ  معنای  به  فردا  در  زندگی  کنیم.   جستجو 
همراه  به  نگرانی  اطمینان  عدم  و  کنیم  پیش بینی  را  نامعلوم  آینده   نمی توانیم 
غیرقابل  ما  زندگی  دهیم،  دست  از  را  امروز  بر  را  خود  تمرکز  وقتی   دارد. 

تحمل به نظر می رسد. 
در  که  می دانیم  لحظه  این  در  دارد.  دنبال  به  آزادی  زمان حال  در   زندگی 
اختیار  در  را  خود  نیاز  مورد  های  چیز  همه  و  نمی کنیم  مصرف  هستیم.   امان 
و  شده  تمام  گذشته  دارد.  جریان  حال  زمان  در  زندگی  گذشته،  این  از   داریم. 
از  امروز،  نمی دهد.  تغییر  را  چیزی  هیچ  ما  نگرانی  نرسیده؛  فرا  هنوز   آینده 

همین لحظه می توانیم از بهبودی خود لذت ببریم. 

لحظه همین  از  امروز،  می کنم.  زندگی  حال  زمان  در  امروز:  برای   فقط 
آزاد هستم. 
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خودمان بودن ۸ مهر

 »ارزش واقعی ما در خود بودن است.«
کتاب پایه 

به دفعات سعی کرده ایم انتظارات اطرافیان خود را برآورده سازیم. شاید با این 
اتاق  کنیم،  کسب  خوبی  نمرات  مدرسه  در  اگر  که  باشیم  شده  بزرگ   باور 
هستیم.  خوبی  افراد  بپوشیم،  لباس  خاصی  طرز  به  یا  داریم  نگه  تمیز  را   خود 
شویم،  واقع  عشق  مورد  و  کنیم  تعلق  احساس  اینکه  برای  همیشه  ما  از   بسیاری 
ظاهراً  وجود،  این  با  می کردیم.  خود  کردن  سازگار  در  سعی  را  زیادی   وقت 

هرگز از عهده این کار بر نیامدیم. 
ارزش  شده ایم.  پذیرفته  هستیم،  که  طور  همان  بهبودی  دوران  در   اکنون 
یاد  می کنیم،  کار  را  قدمها  وقتی  است.  بودن  در خود  دیگران  به  نسبت  ما  واقعی 
می افتد،  اتفاق  این  وقتی  بپذیریم.  هستیم،  که  طور  همان  را  خود  که  می گیریم 

آزادی الزم برای تبدیل شدن به فرد دلخواه خود را به دست می آوریم. 
در  دیگران  با  می توانیم  که  داریم  زیادی  خوب  ویژگی های  ما  از  یک   هر 
دیگران  به  شود،  گذاشته  مشارکت  به  صادقانه  اگر  ما  تجربیات  بگذاریم.   میان 
دست  به  را  بهبودی  شروع  برای  خود  نیاز  مورد  همدردی  می کند   کمک 
خود  اطرافیان  به  عرضه  برای  ویژه ای  هدایای  ما  همه  که  می بریم  پی   آورند. 

در اختیار داریم. 

که  است  هدیه ای  بزرگترین  بهبودی  در  من  تجربه  امروز:  برای   فقط 
میان  در  دیگران  با  صادقانه  را  خود  تجربه  ببخشم.  دیگری  معتاد  به   می توانم 

می گذارم. 
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۹ مهرنه صرفا انگیزه ای برای رشد 

»متوجه می شویم که درد می تواند عامل محرکی در بهبودی باشد.« 
کتاب پایه 

آن  به  کسی  چه  »درد  می کنیم،  تصور  می بریم،  سر  به  رنج  در  که  گاه   هر 
به  بیهوده ای  کار  کشیدن  رنج  نمی بینیم.  درد  برای  خوبی  دلیلی  دارد!«.   نیاز 
روحانی  رشد  از  فردی  می بریم،  سر  به  رنج  در  که  حالی  در  اگر  می رسد.   نظر 
در و  می دهیم  نشان  تنفر  حالت  با  را  خود  خشم  زیاد  احتمال  به  کند،   صحبت 
با فردی بی احساس تر از او برخورد نکرده ایم، تا به حال   حالی که فکر می کنیم 

دور می شویم. 
دنیا  نداشتند؟  عاطفی  جسمی یا  درد  احساس  انسان ها  اگر  می شد  چه   اما 
جسمی نبودیم،  درد  احساس  به  قادر  اگر  واقعا.  نه  می رسید؟  نظر  به  آل  ایده 
چشم  به  خارجی  ذرات  ورود  از  مانع  چشم  زدن  برهم  با  وقت  چه   نمی دانستیم 
حتی  بکشیم؛  دست  فعالیت  و  کار  از  وقت  چه  نمی دانستیم  شویم؛   خود 
خاطر به  صرفًا  کنیم.  جابجا  را  خود  بدن  خواب  هنگام  در  وقت  چه   نمی دانستیم 

کمبود یک سیستم هشدار طبیعی به خود آسیب می رساندیم. 
سر  به  رنج  در  اگر  است.  صادق  نیز  عاطفی  درد  درباره  مسئله   همین 
مانند  درست  بودیم؟  شده  کنترل  قابل  غیر  که  می فهمیدیم  کجا  از   نمی بردیم، 
کارهای  انجام  از  وقت  چه  که  می کند  مطلع  را  ما  نیز  عاطفی  درد  جسمی،   درد 

آسیب زننده دست بکشیم. 
اما درد تنها عامل محرک نیست. وقتی شادمان هستیم، درد عاطفی زمینه ای را 
ارزش  به  نمی توانیم  درد،  طعم  چشیدن  بدون  می کند.  فراهم  مقایسه   برای 

خوشی پی ببریم. 

می دانم  می پذیرم.  زندگی  الزم  بخش  عنوان  به  را  درد  امروز:  برای   فقط 
به هر اندازه که قادر به احساس درد هستم، می توانم شادمانی را نیز احساس کنم. 
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حفظ ایمان ۱۰ مهر

  »تا زمانی که ایمان را حفظ می کنیم و آن را احیا می کنیم، به قدرت 
 نامحدودی که از طریق دعای روزانه و تسلیم حاصل شده، چنگ 

می زنیم.« 
کتاب پایه 

آسان  نسبتا  شدن  پاک  ماندن.  پاک  و  شدن  پاک  دارد:  بخش  دو   بهبودی 
دشوارتر  ماندن  پاک  دهیم.  انجام  را  آن  بار  یک  مجبوریم  فقط  که  چرا   است، 
قدرت  آنها  دوی  هر  وجود،  این  با  است.  زندگی  به  روزانه  توجه  مستلزم  و   است 

خود را از ایمان دریافت می کنند. 
قدرتمندتر  بسیار  ما  از  اعتیاد  که  کردیم  اقرار  شدیم.  پاک  ایمان  اساس   بر 
به  را  نبرد  این  کشیدیم.  دست  آن  با  جنگیدن  برای  تالش  از  تنهایی  به  و   است 

نیرویی برتر از خود واگذار کردیم و این نیرو ما را پاک گردانید. 
امروز،  برای  فقط  ایمان.  اساس  بر  می مانیم:  پاک  روز  هر  ترتیب،  همین   به 
بسیار  کار  ما  برای  خود  توان  بر  تکیه  با  زندگی  با  رویارویی  می شویم.   تسلیم 
دعا  طریق  از  می جوییم.  را  خود  از  برتر  نیرویی  خاطر،  این  به  است.   دشواری 
درخواست  را  آن  از  پیروی  برای  الزم  قدرت  و  راهنمایی  خود  برتر  نیروی  از 
نیاز  مورد  منابع  از  ایمان خود،  تجدید  و  بستن  کار  به  از طریق  روز  هر   می کنیم. 

بهره می گیریم تا زندگی پاک و پرباری را داشته باشیم. 
نامحدودی در دسترس ما قرار دارد.  نیاز داریم، قدرت  هر گاه که به قدرت 
کنیم،  حفظ  را  برتر  نیروی  به  خود  ایمان  باید  تنها  آن،  کردن  اختیار   برای 

نیرویی که ما را پاک کرد و پاک نگاه می دارد. 

نگاه  پاک  را  من  ایمان  و  شد  من  پاکی  موجب  ایمان  امروز:  برای   فقط 
را  خود  تسلیم  می کنم.  حفظ  را  برتر  نیروی  به  خود  ایمان  امروز،   می دارد. 

تجدید می کنم و برای آگاهی و قدرت دعا می کنم. 
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۱۱ مهررهایی از اراده شخصی 

 »نفس ما که زمانی بسیار مهم و غالب بود، اکنون پایگاه مهم خود را 
از دست می دهد، چرا که ما در هماهنگی با خداوندی مهربان تر زندگی 
 می کنیم. وقتی از اراده شخصی رها می شویم، متوجه می شویم که 

شیوه زندگی بهتر، شادتر و پربارتری را دنبال می کنیم.« 
کتاب پایه 

اعتیاد و اراده شخصی با یکدیگر از میان می روند. غیر قابل اداره بودن زندگی 
اراده  از  محصولی  که  اندازه  همان  به  اعتراف کردیم،  آن  به  اول  قدم  در  که  ما 
شخصی بود، محصول مصرف مزمن مواد مخدر نیز بود. امروز هم زندگی بر اساس 
اراده شخصی می تواند زندگی ما را به اندازه دوران مصرف غیر قابل اداره سازد. 
 وقتی عقاید ما، تمایالت ما، نیازهای ما در زندگی اولویت داشته باشد، با همه افراد 

و همه چیزهایی اطراف خود دائما اختالف پیدا می کنیم. 
اراده  از  را  ما  که  تنها چیزی  می دهد.  نشان  را  ما  نفس  به  اتکا  اراده شخصی 
می آورد  وجود  به  ما  زندگی  در  شخصی  اراده  این  که  اختالفی  و   شخصی 
و  راهنمایی  به  عوض  در  و  بکشیم  دست  نفس  بر  اتکا  از  که  است  این   می رهاند، 

قدرتی که از سوی نیرویی برتر در اختیار ما گذاشته شده، متکی باشیم. 
آموخته ایم که در تصمیم گیری اصول روحانی را در نظر بگیریم، نه تمایالت 
به  نسبت  که  نیرویی  بخواهیم،  راهنمایی  برتر  نیرویی  از  آموخته ایم  خودخواهانه. 
با  ما  زندگی  می شویم  متوجه  کار  این  انجام  با  دارد.  گسترده تری  دیدگاه  مسائل 
از  را  خود  دیگر  می شود.  هماهنگ  راحت تر  خیلی  ما  اطراف  چیزهای   ترتیب 
جریان زندگی جدا نمی دانیم؛ تبدیل به بخشی از آن می شویم و به آنچه بهبودی 

باید ارائه دهد، پی می بریم. 

اراده شخصی  از  ناشی  مشکالت  و  نفس  از  رهایی  دنبال  به  امروز:  برای  فقط 
می کنم  درک  که  خداوندی  با  را  خود  آگاهانه  ارتباط  می کنم  سعی   هستم. 
هماهنگی  در  کردن  زندگی  برای  نیاز  مورد  قدرت  و  راهنمایی  و  ببخشم   بهبود 

با دنیای خود را جستجو می کنم. 
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عجایب سی روزه ۱۲ مهر

 »وقتی برای اولین بار شروع به لذت بردن از رهایی از اعتیاد خود 
می کنیم، دوباره ریسک در اختیار گرفتن کنترل زندگی خود را متحمل 
می شویم. رنج و عذابی را که با آن آشنا هستیم، فراموش می کنیم.« 

کتاب پایه 

خود   NA جلسه  اولین  به  وقتی  بوده ایم.  روزه"  سی  "عجایب  ما  از   بسیاری 
 آمدیم، نومید و در حال زوال بودیم. با معتادانی که در آنجا دیدیم و پیامی که با 
ما مشارکت کردند، احساس هم دلی کردیم. با حمایت آنها، سرانجام قادر به قطع 
دراز  و  مدتی طول  از  بار پس  اولین  برای  راحت شدیم.  نفسي  و کشیدن  مصرف 
صحبت  زدیم،  قدم  شد؛  دگرگون  شبه  یک  ما  زندگی  کردیم.  راحتی  احساس 

کردیم، غذا خوردیم، نوشیدیم، خوابیدیم و خواب معتادان گمنام را دیدیم. 
انگیز هیجان  که  جلساتی  داد.  دست  از  را  تازگی خود  گمنام  معتادان   سپس 

NA ماللت آور شدند؛ صحبت های  انگیز   بودند، یکنواخت شدند. دوستان شگفت 
نشاط بخش آنها در NA تبدیل به یاوه گویی شد. وقتی دوستان قدیمی با ما تماس 
گرفتند و ما را برای تفریحات گذشته دعوت کردند، از خیر بهبودی خود گذشتیم. 

دیر یا زود، دوباره راه خود را به سوی درهای معتادان گمنام در پیش گرفتیم. 
مواد مخدر،  نه  ما،  نه دوستان  ما،  نه  نکرده است  تغییر  آنجا   فهمیدیم هیچ چیز در 

نه هیچ چیز دیگر. اگر چیزی تغییر کرده بود، بدتر از همیشه شده بود. 
NA شاید  نباشد و دوستان  NA شاید خیلی خنده آور   درست است، جلسات 
مشترکی در  پیوند  اما در جلسات قدرتی وجود دارد،  نباشند.  بسیار روحانی  افراد 
آن  بدون  که  دارد  وجود  برنامه  در  زندگی  یک  و  دارد  وجود  اعضاء   میان 
برای  شیوه ای  نیست  رسمی زودگذر  صرفًا  ما  بهبودی  امروز،  کنیم.  سر  نمی توانیم 
 زندگی است. قصد داریم برنامه را در زندگی خود به کار گیریم، چرا که زندگی 

ما قطعًا به انجام این کار بستگی دارد. 

شیوه   NA شیوه  نیستم.  روزه"  سی  "عجایب  دیگر  من  امروز :  برای   فقط 
زندگی من است و من برای مدتی طوالنی اینجا هستم. 



211

۱۳ مهرطلب آمرزش، نه عدالت 

 »بسیاری از ما در پذیرفتن اینکه به دیگران صدمه زده ایم، مشکل 
داریم... توجیهات و عقاید خود درباره قربانی بودن را کنار می گذاریم.« 

کتاب پایه 

از  یک  هر  و  می رود  پیش  خوبی  به  اوضاع  دارد،  خوبی  پیشرفت  ما  زندگی 
ارمغان  به  ما  برای  را  بیشتری  روحانی  و  مادی  هدایای  بهبودی   سالهای 
مسئوالنه  رابطه ای  یا  جدید  ماشینی  بانک،  در  کمی پول  مقدار  شاید   می آورد. 
می کند. رشد  برتر  نیرویی  به  ما  ایمان  و  داریم  نفس  به  کمی اعتماد  باشیم،   داشته 

را  صوت  ضبط  و  می شکند  را  ما  اتومبیل  شیشه  فردی  می افتد.  اتفاقی   سپس 
می کند.  بی وفایی  ما  به  نسبت  داریم،  رابطه  او  با  که  فردی  یا  می کند   سرقت 
اما  کجاست؟«  عدالت  »پس  می کنیم  ناله  می کنیم.  بودن  قربانی  احساس   فوراً 
که  اتفاقی  در  تقصیر خود  به  شاید  بیندازیم،  در گذشته  رفتار خود  به  نگاهی   اگر 
نه   - نمی خواهیم  عدالت  واقعًا  که  می فهمیم  ببریم.  پی  است،  افتاده  ما   برای 

برای خود و نه برای دیگران. آنچه می خواهیم آمرزش است. 
شده،  داده  نشان  ما  به  نسبت  ترحمی که  خاطر  به  مهربان  خداوند   از 
به  بهبودی  که  ارزشمندی  هدایای  همه  از  سپاسگزاری  برای  و   سپاسگزاریم 

ارمغان می آورد، وقت صرف می کنم. 

آمرزشی  خاطر  به  عدالت.  نه  می کنم،  دعا  آمرزش  برای  امروز:  برای   فقط 
که دارم ، سپاسگزارم و نسبت به دیگران با بخشندگی رفتار می کنم. 
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جبران خسارت بدون توقع ۱4 مهر

  »پیش بینی درباره جبران خسارت می تواند مانع بزرگی هم در تهیه 
فهرست و هم در پیدا کردن تمایل باشد.« 

کتاب پایه 

آنها  به  که  افرادی  همه  از  خسارت  جبران  برای  می خواهد  ما  از  هشتم  قدم 
اینکه  از  شاید  می رسیم،  قدم  این  به  وقتی  کنیم.  پیدا  تمایل  زده ایم،   صدمه 
بخشش  مورد  آیا  شویم.  متحیر  بود،  خواهد  چه  ما  خسارت های  جبران   نتیجه 
از  آیا  یا  می یابیم؟  رهایی  مداوم  گناه  احساس  گونه  هر  از  آیا  می شویم؟   واقع 

سوی افرادی که به آنها صدمه زده ایم، تنبیه و شکنجه می شویم؟ 
از  باید  داریم،  را  نهم  و  هشتم  قدم  روحانی  پاداش های  دریافت  انتظار   اگر 
انتظار  قدمها  این  کرد  کار  از  اگر  کنیم.  نظر  صرف  بخشش  طلب  به  خود   تمایل 
از  باید  شد.  خواهیم  دلسرد  بسیار  نتیجه  از  احتمااًل  باشیم،  داشته  را  خاصی   نتیجه 
جبران  او  از  که  مقابل  طرف  سوی  از  بخشش  به  ما  امید  همه  آیا  بپرسیم   خود 
مهربانی  طلبکار  سوی  از  ما  بدهی  امیدواریم  شاید  یا  شد.  بسته  می کنیم،   خسارت 
بخشیده  می شود،  جمع  چشمانش  در  اشک  ما  بداقبالی  ماجرای  شنیدن  از   که 

شود. 
باشیم. جبران  تمایل داشته  باید  نتیجه آن  از  نظر  برای جبران خسارت صرف 
بینی کنیم.  پیش  نمی توانیم  را  نتایج آن  اما  بینی کنیم،  پیش  را می توانیم  خسارت 
هستیم،  مدیون  خسارت  جبران  او  به  که  فردی  سوی  از  است  ممکن   اگرچه 
فرآیند،  این  در  ببخشیم.  را  خود  که  می گیریم  یاد  اما  نشویم،  ًًبخشیده   کاماًل 

متوجه می شویم دیگر مجبور به تحمل بار سنگین گذشته نیستیم. 

جبران  آنها  به  که  افرادی  درباره  بینی  پیش  گونه  هر  از  امروز:  برای   فقط 
خسارت مدیون هستم، صرف نظر می کنم. 
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۱5 مهروابستگی به نیروی برتر خود 

 »به عنوان معتادان در حال بهبودی، متوجه می شویم که هنوز وابسته 
 هستیم، اما این وابستگی از چیزهای اطراف ما به خداوندی مهربان و 
قدرت درونی حاصل از برقراری رابطه با او تغییر یافته است.« 

کتاب پایه 

یا  کسی  به  نمی خواهیم  کرده اند.  عادت  نافرمانی  به  معتادان  از   بسیاری 
این  به  مصرف  حسن  می کردیم  تصور  باشیم.  وابسته  خداوند  به  خصوصًا  و   چیزی 
که  طوری  هر  و  باشیم  می خواهیم  که  کسی  هر  می دهد  قدرت  ما  به  که  است 
پرداختیم،  واهی  آزادی  این  خاطر  به  که  بهایی  اما  کنیم.  احساس   می خواهیم 
ما  به  اینکه  جای  به  مصرف  بود.  ما  کابوس های  بدترین  از  فراتر  وابستگی،  نوعی 

آزادی دهد، ما را اسیر خود کرد. 
به  نباید  خداوند  به  وابستگی  که  فهمیدیم  آمدیم،  گمنام  معتادان  به   وقتی 
دوباره  را  خود  آرامش  می خواستیم  اگر  بله،  باشد.  می کردیم  تصور  که   معنایی 
اما  می کردیم.  کمک  طلب  خود"  از  برتر  نیرویی   " از  باید  آوریم،  دست   به 
این  می توانستیم  حتی  کنیم  انتخاب  را  نیرو  این  از  خود  درک   می توانستیم 
را  ما  برتر،  نیرویی  به  وابستگی  که  فهمیدیم  آوریم.  وجود  به  خود  را   درک 

محدود نمی کند، بلکه ما را آزاد می سازد. 
نیاز  بدان  خود  که  است  قدرتی  می کنیم،  پیدا  بهبودی  در  که   قدرتی 
شویم.  وابسته  دیگران  به  آن  خاطر  به  می ترسیدیم  که  است  عشقی   داشتیم. 
نمی توانستیم  که  است  هدایتی  نداشتیم،  هرگز  که  است  هدفمندی   احساس 
بخشیدن  برای  دیگران  به  یا  باشیم  فروتن  کافی  اندازه  به  آن  درخواست   برای 
دارد.  تعلق  ما  خود  به  و  چیزهاست  این  همه  قدرت  این  کنیم.  اعتماد   آن 

امروز، از اینکه به نیرویی برتر وابسته ایم، سپاسگزاریم. 

از را  آن  که  هستم  وابسته  درونی  قدرت  و  عشق  به  امروز:  برای   فقط 
خداوندی که درک می کنم، دریافت می نمایم. 
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الگوی جدید زندگی ۱۶ مهر

 »اگر از چیزی که داریم استفاده نکنیم، آن را از دست خواهیم داد.« 
کتاب پایه 

تاریک  و  بیمارگونه  بی شک  معنایی  آن  همراه  به  و  الگو  ما  زندگی  به   اعتیاد 
الگوی  ما  به  گمنام  معتادان  بهبودی  برنامه  داد.  معنا  یک  حال  هر  به  ولی   داد. 
قدیمی خود  برنامه های  با  را  آن  تا  می کند  ارائه  زندگی  برای   جدیدی 
امید  و  روشنی  از  حاکی  جدیدی  معنای  جدید،  الگوی  این  با  کنیم.   جایگزین 

وارد زندگی ما می شود. 
دست  به  مصاحبت  انزوا،  جای  به  چیست؟  زندگی  جدید  الگوی   این 
مرتب  گذشته،  اشتباهات  مداوم  تکرار  و  کورکورانه  زندگی  جای  به   می آوریم. 
و  می کند  کمک  ما  به  که  چیزهایی  رشد  حفظ  برای  و  می کنیم  بررسی  را   خود 
به  برخورداریم.  آزادی  از  نمی کند،  کمک  ما  به  که  چیزهایی  گذاشتن   کنار 
خود،  محدود  نیروی  بر  تکیه  با  زندگی  گذران  برای  مداوم  تالش   جای 

رابطه ای آگاهانه را با نیرویی مهربان و برتر از خود برقرار می کنیم. 
الگوهای  باید  بهبودی  حفظ  برای  باشد.  داشته  الگویی  باید  ما   زندگی 
این  به  منظم  توجه  طریق  از  کنیم.  حفظ  آموخته،  ما  به  برنامه  که  را   جدیدی 
که  را  معنایی  و  می بخشیم  تداوم  را  اعتیاد  کشنده  بیماری  از  رهایی خود  الگوها، 

بهبودی در زندگی ما به وجود آورده، حفظ می کنیم. 

می کنم:  شروع  خود  زندگی  در  را  جدیدی  الگوی  امروز:  برای   فقط 
مراقبت منظم از بهبودی خود. 
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۱7 مهرنظم

»بر نظم دادن به کار خود تأکید می کنیم، زیرا این کار موجب آسایش 
ما می شود.« 

کتاب پایه 

کوتاهی  مدت  برای  را  ما  می تواند  می دهند،  انجام  دیگران  آنچه  بر   تمرکز 
در  ما  موفقیت  جنبه های  از  یکی  اما  سازد.  رها  خودمان  بررسی  به  اجبار   از 
این  با  پس  است.  خودمان  کار  بودن  منظم  از  اطمینان  حصول  گمنام   معتادان 

وجود، "نظم دادن به کار خود" به چه معناست؟ 
خود  نقش  بررسی  امکان  ما  به  که  کنیم  کار  را  قدمهایی  که  معناست   بدین 
می توانیم  داریم،  مشکل  فردی  با  وقتی  می دهد.  دیگران  با  خود  روابط  در   را 
کمک  با  کنیم.  تهیه  را  خود  ترازنامه  مشکل  آن  در  خود  نقش  کردن  پیدا   برای 
خود  ترازنامه  تهیه  به  روز  هر  سپس،  می کنیم.  مشکل  آن  حل  در  سعی   راهنما 

ادامه می دهیم تا از تکرار همین اشتباهات در آینده اجتناب کنیم. 
داریم  دوست  که  می کنیم  رفتار  دیگران  با  است. طوری  ساده  نسبتًا  کار  این 
مدیون  خسارت  جبران  آنها  به  وقتی  کنند.  رفتار  ما  با  طور  این  نیز   دیگران 
مراقبت  به  را  زندگی خود  روز  هر  وقتی  می کنیم.  ادا  را  دین خود  فورا  هستیم، 
شخصی  اراده  اساس  بر  کردن  عمل  از  می توانیم  می سپاریم،  خود  برتر   نیروی 
را  بهترین  که  نیرویی  هدایت  تحت  کنیم.  دوری  است،  فعال  اعتیاد  مختص   که 

برای همه می خواهد، روابط ما با دیگران مطمئنا بهتر خواهد شد. 

در  را  خود  نقش  امروز،  می دهم.  نظم  خود  کار  به  امروز:  برای   فقط 
هستم،  خسارت  جبران  به  مدیون  اگر  می کنم.  بررسی  خود  زندگی   مشکالت 

ِدین خود را ادا می کنم. 
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عواقب ۱۸ مرداد

»قبل از اینکه پاک شویم، اکثر اعمال ما از روی اجبار بود. امروز، اسیر این 
نوع طرز فکر نیستیم.« 

کتاب پایه 

آیا تا به حال به انجام کاری وسوسه شده اید که از عواقب خطرناک آن مطلع 
باشید. آیا تا به حال فکر کرده اید کاری که شما به انجام آن وسوسه شده اید، چقدر 

به شما صدمه خواهد زد و با این وجود به کار خود ادامه دهید؟ 
پاک  اینکه  از  قبل  دارد.  وجود  عواقبی  عملی  هر  برای  که  شده  گفته 
شویم، بسیاری از ما صرفا به این مسئله اعتقاد نداشتیم. اما اکنون دقیقًا می دانیم این 
مسئله به چه معناست. وقتی عملی را انجام می دهیم می دانیم که باید تاوان عواقب 
آن را بپردازیم. وقتی به خوبی می دانیم مایل به پرداخت تاوان کاری نیستیم، دیگر 

نمی توانیم ندانسته تصمیم به انجام آن بگیریم. 
برای هر عملی پاداش و تاوانی وجود دارد. اگر مایل به پرداخت تاوان کاری 
تاوانی برای  همیشه  اما  است،  درست  آن  عواقب  علیرغم  کار  این  انجام  هستیم، 

پرداخت وجود دارد. 

فقط برای امروز: قبل از اینکه به انجام عملی اقدام کنم، درباره عواقب آن فکر 
می کنم. 
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۱۹ مهرعینک و نگرش ها 

»بهترین فکر ما برای ما دردسر ایجاد کرد.... بهبودی تغییر فعالی در عقاید و 
نگرش های ماست.« 

کتاب پایه 

در دوران اعتیاد فعال، جهان احتمااًل شبیه به جایی وحشتناک به نظر می رسید. 
مصرف به ما در تحمل دنیایی که می دیدیم، کمک کرد. امروز، درک می کنیم که 
یافتن  که  بود  دنیا  درباره  ما  نگرش های  و  عقاید  نبود.  ما  مشکل  واقعًا  دنیا   شرایط 

جایی راحت در آن را ناممکن می ساخت. 
مشاهده  را  خود  زندگی  آن  طریق  از  که  است  عینکی  ما  عقاید  و  نگرش ها 
به نظر می رسد.  تار  تیره و  یا کثیف شود، زندگی ما  "عینک" ما لک   می کنیم. اگر 
اگر نگرش های ما به اندازه کافی واضح نباشد، کل دنیا غیر طبیعی به نظر می رسد. 
از  عاری  و  پاک  را  عقاید خود  و  نگرش ها  باید  واضح،  به طور  دنیا  مشاهده  برای 
برای  داریم.  نگاه  بینی  کوته  و  خود  حال  به  تاسف  انکار،  رنجش،  نظیر  چیزهایی 

اطمینان از وضوح زندگی خود، باید عقاید خود را با واقعیت سازگار کنیم. 
در دوران اعتیاد، بهترین طرز فکر هم ما را از مشاهده دنیا با نقش خود در آن 
به طور واضح باز می داشت. بهبودی نسخه عینک نگرش ما را اصالح می کند. قدمها 
از طریق از میان برداشتن انگار و جایگزینی آن با ایمان، صداقت با خود، فروتنی و 
مسئولیت پذیری به ما در مشاهده دنیا به گونه ای کامال جدید کمک می کنند. سپس 
به  را  ما  و  می کنند  کمک  خود  روحانی  لنزهای  داشتن  نگاه  تمیز  در  ما  به  قدمها 

بررسی منظم عقاید، نگرش ها و اعمال خود تشویق می نمایند. 
 امروز، وقتی به دنیا از طریق لنزهای تمیز ایمان و بهبودی نگاه می کنیم،مانند

جای صمیمی و الهام بخشی برای زندگی به نظر می رسد. 

روحانی تمیز  لنزهای  طریق  از  خود  زندگی  و  دنیا  به  امروز:  برای   فقط 
برنامه خود نگاه می کنم. 
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حق به جانب بودن ۲۰ مهر 

 »وقتي به غیر قابل اداره بودن زندگی خود اقرار می کنیم ، مجبور به بحث 
درباره دیدگاه خود نیستیم.... دیگر مجبور نیستیم که همواره حق به جانب 

باشیم.« 
کتاب پایه 

و  صمیمیت  از  را  ما  بودن،  جانب  به  "حق"  به  اجبار  از  تر  سریع  چیز   هیچ 
NA وجود دارد، جدا نمی سازد. سست و متزلزل  انجمن  مودتی که میان اعضای 
نفس  به  احترام  از  که  حالی  در  هستیم.  قدرت  صاحب  فردی  که  می کنیم   تظاهر 
پایین رنج می بریم، با تحقیر دیگران برای باال بردن شأن خود تالش می کنیم، این 
روشها در بهترین حالت، ما را از دیگران دور می کنند؛ در بدترین حالت، موجب 
دادن  قرار  فشار  تحت  در  سعی  بیشتر  چه  هر  می شوند.  دیگران  جانب  از   حمله 

دیگران برای اثبات حق خود می کنیم، بیشتر مرتکب اشتباه می شویم. 
برای حفظ امنیت، مجبور نیستیم حق به جانب باشیم؛ مجبور نیستیم تظاهر کنیم 
 پاسخ همه پرسش ها را در اختیار داریم تا دیگران ما را دوست داشته باشند یا به ما

احترام بگذارند. هیچ یک از ما پاسخ همه پرسش ها را در اختیار نداریم. برای پر 
کردن خألیی که در فهم ما از مسائل وجود دارد، به کمک نیرویی برتر از خود نیاز 
داریم تا عجز شخصی ما را جبران نماید. وقتی چیزهایی را که می دانیم به دیگران 
از  یاد گرفتن  دنبال  به  و  اقرار می کنیم  نمی دانیم  به چیزهایی که   ارائه می دهیم، 
بر  تکیه  از  وقتی  می کنیم.  زندگی  آسانی  به  دیگران  با  هستیم،  خود  قطاران   هم 
پیدا  شناخت  او  از  بهبودی  در  که  خداوندی  به  و  می کشیم  دست  خود  نیروی 

کرده ایم، تکیه می کنیم، با امنیت درونی زندگی می کنیم. 
مجبور نیستیم همواره "حق" به جانب باشیم، صرفًا بهبود پیدا می کنیم. 

خود  زندگی  بودن  اداره  قابل  غیر  و  عجز  به  خداوندا،  امروز:  برای   فقط 
و  کنم  رفتار  منصفانه  دیگران  با  زندگی خود  در  من کمک کن  به  می کنم.   اقرار 

برای راهنمایی و قدرت به تو وابسته باشم. 
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۲۱ مهرایجاد تغییر 

 »کلمات نمی توانند احساس بیداری روحانی که هنگام بخشیدن چیزی 
هر چند کوچک به فرد دیگر به دست می آوریم، توصیف کنند.« 

کتاب پایه 

نیز  گاهی اوقات به نظر می رسد آنقدر در دنیا مشکل وجود دارد که شاید ما 
تالش برای ایجاد تغییر را فراموش کنیم. تصور می کنیم، از این گذشته، چه کاری 
که  نمی کند  فرقی  هستم.  نفر  یک  فقط  من  دهم؟  انجام  دنیا  در   می توانم 
باشیم و یا آنقدر  نگرانی های ما آنقدر عمیق باشد که به صلح جهانی تمایل داشته 
آن  خواهان  که  کسی  هر  اختیار  در  بهبودی  باشیم  مایل  صرفًا  که  باشد   شخصی 
به نظر می رسد. افسوس  انجام این کار طاقت فرسا  است، قرار گیرد، در هر حال 
می خوریم، »کارهای زیادی برای انجام دادن هست، ولی وقت خیلی کم است« و 

گاهی اوقات از اینکه چگونه می توانیم کار مفیدی انجام دهیم، متحیر می شویم. 
جای تعجب است که کوچکترین کمکها بزرگترین تغییرات را ایجاد می کنند. 
 برای اینکه از زندگی چیزی بیشتر از یک حیات عادی ماللت آور نصیب ما شود، 
 تنها باید کمی تالش کنیم. وقتی موجب نشاط روح یک فرد می شویم، خود ما نیز 
دگرگون  می دهد،  دست  ما  به  کار  این  از  که  عمیقی  رضایت  احساس  اثر   در 
می شویم. وقتی به فردی که اخم می کند، لبخند می زنیم، وقتی در اتوبان به فردی 
فقط  تا  می گیریم  تماس  واردی  تازه  با  وقتی  بگیرد،  سبقت  ما  از  می دهیم  اجازه 
جدید  و  انگیز  شگفت  چیزهای  عالم  وارد  هستیم،  قائل  اهمیت  او  برای  بگوییم 

می شویم. 
کنار شما می نشیند، شروع  در  امشب  معتادی که  از  دنیا هستید؟  تغییر  به   مایل 
از ما در  برابر شده است. هر یک  ابراز عشق شما چند  بعد تصور کنید که  کنید و 

مواقعی تغییر ایجاد می کنیم.  

برای  اما  ندارد،  بر  در  هزینه ای  من  برای  عشق  ابراز  امروز:  برای   فقط 
مخاطب من بسیار گرانبهاست. امروز نسبت به فردی ابراز عشق می کنم. 
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پایان تنهایی ۲۲ مهر

  »با وجود عشقی که در معتادان گمنام به من ابراز می شود، بهانه ای 
برای احساس تنهایی ندارم.« 

کتاب پایه 

بگیرند،  را  ما  دور  افراد  شاید  می شود.  تنهایی  احساس  موجب  اعتیاد   بیماری 
به  ما  دوستان  نزدیک ترین  حتی  و  ما  بین  را  فاصله ای  اعتیاد  زود  یا  دیر   اما 
معتادان  به  کننده  نومید  تنهایی  احساس  خاطر  به  ما  از  بسیاری  می آورد.   وجود 

گمنام جذب می شویم. 
اما  شویم،  نزدیک  گمنام  معتادان  اتاقهای  به  تردید  و  احتیاط  با  شاید   اگرچه 
ما  صمیمی از  برگرد«  جلسات  به  هم  »باز  و  لبخند  آغوش گیری،  در  یک   با 
دراز  و  طول  مدتی  پس  آن  در  که  باشد  جایی  اولین  شاید  می شود.   استقبال 
که  می بینیم  را  اعضاء  سایر  است.  شده  استقبال  ما  از  که  می کنیم   احساس 
قهوه  یا  چای  صرف  ضمن  بیشتر  صحبت  برای  و  می خندند  می کنند،   صحبت 
از  جزیی  به  می توانیم  هم  ما  آیا  اینکه  از  می کنند.  ترک  را  جلسه  دسته   دسته 

این گروه صمیمی تبدیل شویم، در شگفت هستیم. 
اما  سازد.  دشوار  ما  برای  را  گروه  این  به  پیوستن  می تواند  ما  انزوای   الگوی 
از  "جدا  نه  می دانیم،  گروه  این  از  "جزیی"  را  خود  تدریج  به  زمان  طول   در 
کم  کم  می کنیم.  راحتی  احساس  می شویم،  اتاقها  وارد  وقتی  زودی  به   آن." 

دوستانی پیدا می کنیم و زندگی ما شروع به تغییر می کند. 
اولین  طریق  از  کنیم.  غلبه  خود  انزوای  بر  چگونه  که  می آموزد  ما  به   NA 
کردن  پیدا  که  می شویم  متوجه  کم  کم  همیشگی،  جلسه  در  خود  دوستی  روابط 
احساس  می کنیم،  صحبت  دیگران  با  خود  درباره  وقتی  نیست.  مشکل   دوست 

تعلق پیدا می کنیم. 

در   NA در  برتر  نیروی  که  دوستانه ای  روابط  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
اختیار من گذشته، سپاسگزارم. به این خاطر، دیگر احساس تنهایی نمی کنم. 
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۲۳ مهر انتخاب ها 

»معتاد شدن را انتخاب نکردیم.« 
کتاب پایه 

وقتی در حال رشد و بلوغ بودیم، همه ما رؤیاهایی در سر داشتیم. هر بچه ای 
از فامیل یا همسایه این پرسش را شنیده است: »وقتی بزرگ شدی می خواهی چه 
کاره شوی؟« حتی اگر برخی از ما رؤیاهای دقیقی درباره موفقیت نداشتیم، اکثر ما 
سر  در  را  احترام  و  وقار  از  حاکی  آینده ای  و  خانواده  تشکیل  کار،  رؤیای 
می پروراندیم. اما هیچ کس از ما نپرسید: »آیا وقتی بزرگ شدی می خواهی معتاد 

شوی؟« 
معتاد شدن را انتخاب نکردیم و نمی توانیم ترک اعتیاد خود را نیز انتخاب کنیم. 
به بیماری اعتیاد مبتال هستیم. به خاطر ابتال به آن مسئول نیستیم، اما در برابر بهبودی 
خود مسئول هستیم. چون به بیماری خود پی برده ایم و می دانیم که راهی برای 
بهبودی وجود دارد، می توانیم از سرزنش خود با شرایط دست برداریم و به این راه 

حل عمل کنیم. اعتیاد را انتخاب نکردیم، اما می توانیم بهبودی را انتخاب کنیم. 

فقط برای امروز: بهبودی را انتخاب می کنم. 
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ساده ترین دعا ۲4 مهر

»...دعا فقط برای آگاهی از اراده خداوند و قدرت اجرای آن.« 
قدم یازدهم 

نمی دانیم ما حتی  از  بسیاری  تجربه محدود خود،  به خاطر   چگونه دعا کنیم؟ 
چگونه شروع کنیم. اما این فرآیند نه دشوار است و نه پیچیده. 

از  بسیاری  از آن،  پیش  اما  آمدیم.  معتادان گمنام  به  مواد،  به  اعتیاد   به خاطر 
و  بودیم  شده  گم  ظاهراً  سردرگمی می کردیم.  احساس  شدید  زندگی  در   ما 
کسب  برای  راهی  دعا  می زدیم.  پرسه  بی راه  بیابانی  در  راهنما  داشتن   بدون 

جهت در زندگی و قدرت دنبال کردن آن جهت است. 
وقت  روز  هر  ما  از  بسیاری  دارد،  بهبودی  مهمی در  نقش  دعا  که  آنجا   از 
می کنیم.  تعیین  کار  این  برای  را  الگویی  و  می دهیم  اختصاص  دعا  به  را   معینی 
برتر  نیروی  با  سکوت  در  یا  و  بلند  صدای  با  یا  بخش،  آرامش  لحظات  این   در 
میان  در  را  خود  روزمره  امور  و  احساسات  افکار،  می کنیم.  صحبت   خود 
در  دهم؟  انجام  کاری  چه  می خواهی  من  »از  می پرسیم:  او  از   می گذاریم. 

همین حین تقاضا می کنیم، »لطفًا قدرت اجرای اراده خود را به من عطا کن.« 
را  آن"  اجرای  قدرت  و  او  اراده  از  "آگاهی  است.  ساده  دعا   یادگیری 
انجام  برای  خود  نیاز  مورد  قدرت  و  جهت  کار،  این  با  می کنیم.   درخواست 

اراده خداوند را به دست می آوریم.

خود  برتر  نیروی  با  "صحبت"  به  را  بخشی  آرامش  لحظات  امروز:  برای  فقط 
را  او  اراده  اجرای  برای  نیاز  مورد  توانایی  و  جهت  می دهم.   اختصاص 

درخواست می کنم. 



223

۲5 مهرحقیقت

 »همه چیزهایی که بدان واقف هستیم در معرض تغییر هستند، به 
خصوص چیزهایی که درباره حقیقت می دانیم.« 

کتاب پایه 

بسیاری از ما تصور می کردیم می توانیم "حقیقت" را شناسایی کنیم. معتقد بودیم 
حقیقت چیزی معین و تغییر ناپذیر است که به آسانی و بی تردید قادر به درک آن 
اغلب  شویم،  روبرو  حقیقت  با  مستقیمًا  اگر  که  بود  این  واقعی  حقیقت  اما  هستیم. 
نمی توانیم آن را درک کنیم. بیماری ما همه چیز را در زندگی ما تحت تأثیر قرار 
"می دانستیم"،  به خصوص در حقیقت. در واقع، چیزهایی که درباره حقیقت  داد، 
تقریبًا ما را از بین برد. قبل از اینکه بتوانیم حقیقت را شناسایی کنیم، باید وفاداری 
خود نسبت به اعتیاد را کنار می گذاشتیم و به نیرویی برتر یعنی منبع همه چیزهای 

خوب و واقعی اعتماد می کردیم. 
تغییر  هم  حقیقت  یافته،  افزایش  برتر  نیرویی  به  ما  ایمان  که  طور  همان 
کرده است. از آنجا که قدمها را انجام داده ایم، کل زندگی ما از طریق نیروی التیام 
بخش اصول بهبودی شروع به تغییر کرده است. برای اینکه راه را برای این تغییر باز 

بگذاریم، مجبور بوده ایم از تمسک به حقیقتی تغییر ناپذیر و ثابت دست برداریم. 
هر بار که با حقیقت روبرو می شویم، این حقیقت خالص تر و ساده تر می شود. 
درست همان طور که قدمها هر روز بر زندگی ما تأثیر می گذارند البته اگر به آنها 

اجازه دهیم شناخت ما از حقیقت نیز می تواند هر روز با رشد ما تغییر کند. 

فقط برای امروز: چشم ها و قلب خود را به روی تغییراتی که قدمها به وجود 
بینی می توانم حقیقت را در زندگی  اند، می گشایم. امروز از طریق روشن  آورده 

خود درک کنم. 
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همه ما تعلق داریم ۲۶ مهر

 »اگرچه طبق ضرب المثلی قدیمی "سیاست آشنایان را بیگانه می سازد"، 
اعتیاد ما را آشنا و یک شکل می سازد.« 

کتاب پایه 

از  یک  هر  در  شب  هر  دارند.  وجود  گمنام  معتادان  در  مختلفی  افراد   چه 
نبود،  اعتیاد  بیماری  خاطر  به  اگر  که  می شویم  روبرو  مختلفی  افراد  با   جلسات 

احتمااًل هرگز در اتاقی گرد هم نمی نشستند. 
جلسه  در  همدردی  به  نسبت  را  خود  بی میلی  است،  پزشک  یک  که   عضوی 
می داد.  شرح  مخدر"  مواد  معتادان  از  پر  اتاقی   " به  رفتن  از  امتناع  با  خود   اول 
بازپروری داشت، داستان  عضو دیگری که سابقه ای طوالنی در زندان و مؤسسات 
از  او  روحی  تکان  و  تعجب  که  تفاوت  این  با  می کرد،  تعریف  را   مشابهی 
و  کت  هنوز  که  بودند  آنجا  در  خوبی  »افراد  که  می گرفت  نشأت  فهم   این 
را  خود  ازدواج  سالگرد  هفتمین  اخیراً  دوست  دو  این  داشتند!«  تن  به   شلوار 

جشن گرفتند. 
می دهند،  شکل  را  دوستی هایی  می رود،  انتظار  کمترین  آنها  از  که  افرادی 
می دهند.  انجام  خدماتی  فعالیت  یکدیگر  با  و  می کنند  راهنمایی  را   یکدیگر 
آینده  به  امید  و  گذشته  رنج  درباره  می بینیم،  بهبودی  اتاقهای  در  را   یکدیگر 
و  اعتیاد  هستیم  مشترک  آن  در  که  چیز  دو  بر  تمرکز  با  می کنیم.   صحبت 

بهبودی در خصوص زمینه های متقابل با یکدیگر دیدار می کنیم. 

هر  در  باشد،  چه  من  شخصی  شرایط  که  نمی کند  تفاوتی  امروز:  برای   فقط 
حال من تعلق دارم. 
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۲7 مهربه پای چیزی ایستادن 

»... میتوانیم زمان را احساس کنیم، حقیقت را لمس کنیم و ارزشهای روحانی 
را که مدتهای زیادی برای بسیاری از ما از دست رفته بود، شناسایی کنیم.« 
کتاب پایه 

در دوران اعتیاد فعال، حاضر بودیم برای به دست آوردن مواد بیشتر، از همه 
با دوستان خود دزدی کرده  از خانواده ها  کنیم. چه  پوشی  اعتقادات خود چشم 
باشیم، خودفروشی کرده باشیم با به کارفرمای خود دروغ گفته باشیم، در هر حال 
از  که  بار  هر  می گرفتیم.  نادیده  داشت،  ما  برای  زیادی  اهمیت  که  را  ارزشهایی 
اعتقاد ارزشمند دیگری چشم پوشی می کنیم، تکه سیمان دیگری که مانع از ویرانی 
شخصیت ما می شد، فرو می ریخت. در این هنگام بسیاری از ما به اولین جلسه خود 

آمدیم، در حالی که چیزی به جز ویرانه خویشتن سابق ما باقی نمانده بود. 
وقتی برای اولین بار خود را صادقانه بررسی می کنیم، ارزش های گمشده خود 
را پیدا می کنیم. اما به منظور بازسازی شخصیت خود، حفظ این ارزش ها را الزم 
می دانیم و مهم نیست وسوسه کنار گذاشتن این ارزش ها چقدر شدید باشد. حتی 
صداقت  باید  دهیم،  فریب  را  همه  می توانیم  گفتن  دروغ  با  می کنیم  فکر   وقتی 
بزرگترین  که  می شویم  متوجه  بگیریم،  نادیده  را  خود  عقاید  اگر  باشیم.  داشته 

دروغهایی که گفته ایم، آنهایی بوده اند که به خود گفته ایم. 
داده ایم،  انجام  خود  روح  بازسازی  برای  که  تالشی  همه  این  از   پس 

نمی خواهیم دوباره شروع به ویران کردن آن کنیم. ضروری است به پای چیزی 
بایستیم، چرا که در غیر این صورت در خطر شکست از همه چیز قرار می گیریم. به 

هر چیزی که متوجه اهمیت آن برای خود می شویم، احترام می گذاریم. 

بر  زندگی  نتیجه  من،  قدرت  می ایستم.  پای چیزی  به  امروز:   برای   فقط 
اساس ارزشهایم است. 
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آزادی انتخاب ۲۸ مهر

  »اصول اخالقی تحمیل شده دارای قدرتی نیستند که ما با انتخاب
 زندگی بر اساس اصول روحانی کسب می کنیم.« 

کتاب پایه 

سر  را  زندگی خود  و کوتاهی  غفلت  با  ما  از  بسیاری  فعال،  اعتیاد  دوران  در 
کار  خود،  دلخواه  رفتار  طرز  درباره  گیری  تصمیم  به  قادر  یا  مایل   می کردیم. 
دلخواه خود یا حتی محل زندگی خود نبودیم. به مواد مخدر و سایر افراد اجازه 
در  فعال  اعتیاد  از  رهایی  دهند.  انجام  ما  برای  را  انتخاب ها  اساسی ترین   دادیم، 

میان چیزهای دیگر به معنای آزادی انتخاب برای خود است. 
آزادی انتخاب هدیه فوق العاده ای است، اما در عین حال مسئولیت بزرگی نیز 
 است. انتخاب به ما این امکان را می دهد تا به هویت و اعتقادات خود پی ببریم. 
سنگین  سبک  را  خود  گزینه های  که  می شود  خواسته  ما  از  انتخاب  هنگام  در   اما 
دنبال  به  ما  از  برخی  امر موجب می شود که  این  بپذیریم.  را  آنها  و عواقب  کنیم 
دوستان  همیشگی،  جلسه  کند-راهنما،  انتخاب  ما  جای  به  که  بگردیم   فردی 
گیری تصمیم  ما  جای  به  مصرف  دوران  در  ما  بیماری  که  طور  همان   درست 

می کرد. این کار، بهبودی نیست. 
مسئولیت  از  کردن  خالی  شانه  است،  مسئله  یک  دیگران  تجربه  از   استفاده 
استفاده  بخشیده شده،  ما  به  که  آزادی  از هدیه  اگر  است.  دیگری  مسئله  شخصی 
نکنیم، اگر از پذیرفتن مسئولیت هایی که به همراه دارد، امتناع کنیم، این هدیه را 
از دست می دهیم و زندگی ما از بین می رود. در برابر بهبودی خود و انتخاب های 
برای  را  انتخاب ها  این  باید  رسد،  نظر  به  دشوار  هم  قدر  هر  هستیم.  مسئول   خود 

خود انجام دهیم و برای پذیرفتن عواقب آنها تمایل داشته باشیم. 

خود  انتخاب  به  زندگی  برای  آزادی  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
را  خود  انتخاب های  می پذیرم،  را  خود  بهبودی  مسئولیت  امروز،   سپاسگزارم. 

انجام می دهم و عواقب آنها را می پذیرم. 
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۲۹ مهراراده امروز خداوند

»این تصمیم مستلزم پذیرش مداوم، ایمان فزاینده و تعهد روزانه نسبت به 
بهبودی است.« 

جزوه تجربه یک معتاد با.... 

العاده فوق  این  و  می کنیم  زندگی  سوم  قدم  اساس  بر  واقعا  اوقات   گاهی 
کلی  طور  به  یا  و  نداریم  واهمه  آینده  از  نمی خوریم،  را  گذشته  افسوس   است! 
به  نسبت  را  خود  بینش  اوقات  گاهی  حال،  این  با  هستیم.  راضی  حال  زمان   از 

اراده خداوند در زندگی از دست می دهیم. 
اما  داریم،  سر  در  را  گذشته  اشتباهات  کردن  پاک  رؤیای  ما  از   بسیاری 
که  چرا  هستیم،  مسئله  این  قدردان  ما  از  بسیاری  کرد.  پاک  نمی توان  را  گذشته 
ارمغان  به  ما  برای  می بریم،  لذت  آن  از  امروز  که  را  بهبودی  گذشته   تجربیات 
و  بپذیریم  را  گذشته  بگیریم  یاد  می توانیم  قدمها  کرد  کار  طریق  از  است.   آورده 
گانه  دوازده  قدمهای  همین  کنیم.  آشتی  خود  با  خطاها،  جبران  طریق   از 
کنند.  کمک  آینده  درباره  خود  نگرانی های  کردن  برطرف  در  ما  به   می توانند 
می گیریم،  کار  به  خود  زندگی  امور  همه  در  روز  هر  را   NA اصول   وقتی 

می توانیم نتایج را به نیروی برتر خود بسپاریم. 
بهترین  به  هستند،  برخوردار  ایمان  قوی ترین  از  که  اعضایی  می رسد  نظر   به 
به  سپاسگزاری  و  سپاسگزاری  لذت،  هستند.  حال  زمان  در  زندگی  به  قادر   نحو 
خود  برنامه  اصول  وقتی  هستند.  زندگی  در  ایمان  نتایج  زندگی  کیفیت   خاطر 

را اجرا می کنیم، امروز تنها روزی است که بدان نیاز داریم. 

دارم که اطمینان  و  می برم  را  بهره  امروز خود حداکثر  از  امروز:  برای   فقط 
خداوند از دیروز و فردا مراقبت می کند. 
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نگاه کن، ببین کی حرف می زند ۳۰ مهر

 »بیماری ما آنقدر فریب دهنده است که میتواند ما را در 
موقعیت های غیرممکن قرار دهد.« 

کتاب پایه 

دیگران  می کند.«  صحبت  من  با  من  »بیماری  می گوییم،  ما  از   برخی 
به  نیز  افراد  سایر  نمی دارد.«  بر  من  سر  از  دست  خیال  و  »فکر   می گویند، 
این  با  بگذارید  می کنند.  اشاره  کننده"  ناراحت  "وسواس  یا  ذهن"   "شلوغی 

ما  نیز  بهبودی  در  حتی  که  می بریم  رنج  العالجی  بیماری  از  شویم.  روبرو   مسئله 
آنچه  درباره  را  شده ای  تحریف  اطالعات  ما  بیماری  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت   را 
را  خود  که  می گوید  ما  به  می دهد.  قرار  ما  اختیار  در  دارد،  جریان  زندگی   در 
ما  به  اوقات  گاهی  است.  انگیز  هراس  بسیار  کار  این  که  چرا  نکنیم،   بررسی 
ما  به  دیگری  مواقع  در  نیستیم؛  مسئول  اعمال خود  و  به خود  نسبت  که  می گوید 
فریب  را  ما  ما،  بیماری  ماست.  تقصیر  زندگی  مشکالت  همه  که   می گوید 

می دهد که به آن اعتماد کنیم. 
اعتیاد  ضد  که  می دهد  قرار  بسیاری  صداهای  معرض  در  را  ما   NA  برنامه 
بررسی  برای  می توانیم  کنیم.  اعتماد  آنها  به  می توانیم  که  صداهایی   ماست، 
در  سعی  که  معتادی  صدای  به  می توانیم  بگیریم.  تماس  خود  راهنمای  با   واقعیت 
کمک  و  قدمها  کارکرد  نهایی،  حل  راه  دهیم.  گوش  می کند،  شدن   پاک 
که مواقعی  گذاشتن  سر  پشت  در  ما  به  کار  این  است.  برتر  نیرویی  از   گرفتن 

»بیماری ما با ما صحبت می کند«، کمک می کند. 

صدای به  می گیرم.  نادیده  را  خود  اعتیاد   " "صدای  امروز:  برای   فقط 
برنامه خود و نیرویی برتر از خود گوش میدهم. 





آبان
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۱ آبانتسلیم

 »با تسلیم اختیار، قدرت خیلی بیشتری به دست می آوریم.« 
کتاب پایه 

اوضاع  آوردن  در  اختیار  تحت  برای  را  کاری  هر  می کردیم،  مصرف   وقتی 
خود  دنیای  آوردن  در  کنترل  تحت  برای  نقشه ای  هر  از  می دادیم.   انجام 
می آوردیم،  دست  به  می خواستیم  که  را  چیزی  وقتی  می کردیم.   استفاده 
نمی آوردیم،  دست  به  وقتی  می کردیم؛  ناپذیری  شکست  و  قدرت   احساس 
نگرفت،  را  ما  جلوی  امر  این  اما  می کردیم.  شکست  و  پذیری  آسیب   احساس 
زندگی  دادن  تغییر  و  کنترل  برای  را  بیشتری  تالش های  شد  باعث  تنها   بلکه 

خود به وضعیتی قابل اداره به کار گیریم. 
نقشه های  به  را  وقتی حواس خود  تا  بود.  انکار عجز  برای  راهی  دسیسه چینی 
به  نپذیریم.  را  خود  بودن  کنترل  از  خارج  می توانستیم  می کردیم،  جلب   خود 
و  کالهبرداری  هیچ  و  است  شده  اداره  قابل  غیر  ما  زندگی  که  فهمیدیم   تدریج 

تقلبی در جهان زندگی ما را سرو سامان نمی داد. 
به  مسیر خود  اداره  و  برای کنترل  از تالش  اقرار کردیم،  به عجز خود  وقتی 
از  تنهایی  به  که خود  حالی  در  تسلیم شدیم.  و  کشیدیم  بهتر دست  زندگی  سوی 
در  خواستیم؛  کمک  خود  از  برتر  نیرویی  از  نبودیم  برخوردار  کافی   قدرت 
ما  زندگی  و  اراده  از  خواستیم  نیرو  این  از  راهنمایی،  و  پشتیبانی  به  نیاز   هنگام 
از  کنیم،  تالش  خود  زندگی  ریزی  برنامه  برای  اینکه  جای  به  کند.   مراقبت 
بگذارند.  میان  در  ما  با   NA برنامه  اجرای  در  را  خود  تجربه  خواستیم   دیگران 
خود  نفس  به  باید  تنها  دارد؛  قرار  ما  اطراف  در  ما  نیاز  مورد  راهنمایی  و   قدرت 

پشت کنیم تا آن را پیدا کنیم. 

اداره  قابل  زندگی  یک  به  دستیابی  برای  نمی کنم  سعی  امروز:  برای   فقط 
برتر  نیروی  مراقبت  به  را  خود   NA برنامه  طریق  از  کنم.  تقلب  و  چینی   دسیسه 

تسلیم می کنم. 
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مسئولیت پذیری ۲ آبان

  »در قبال بیماری خود مسئول نیستیم، بلکه در برابر بهبودی خود 
 مسئول هستیم. وقتی شروع به اجرای آنچه یاد گرفته ایم، می کنیم، 

زندگی ما در جهت بهبودی شروع به تغییر می کند.« 
کتاب پایه 

در  مسئولیت پذیری  از  کمتر  می کنیم،  پیشرفت  بهبودی  در  بیشتر  چه   هر 
برنامه  اصول  اجرای  طریق  از  می کنیم.  پوشی  چشم  خود  اعمال  و  خود   برابر 
آزادی  و  مسئولیت  وقتی  هستیم.  خود  زندگی  تغییر  به  قادر  گمنام،   معتادان 
جدیدی  معنای  ما  زندگی  می پذیریم،  است،  مسئولیت  مستلزم  که  را   انتخابی 

پیدا می کند. بهبودی را مسلم فرض نمی کنیم. 
مسئولیت  راهنما  یک  کمک  با  گانه  دوازده  قدمهای  کارکرد  طریق   از 
به  که  را  چیزی  و  می رویم  جلسات  به  منظم  طور  به  می پذیریم.  را  خود  بهبودی 
هدیه  می گذاریم:  مشارکت  به  واردان  تازه  با  گرفته،  قرار  ما  اختیار  در  رایگان 
در  را  خود  مسئولیت  و  می کنیم  شرکت  فعاالنه  خود  همیشگی  جلسه  در   بهبودی. 
می پذیریم. است،  عذاب  در  هنوز  که  معتادی  با  بهبودی  کردن  مشارکت   قبال 

زمینه های  همه  در  مؤثر  طور  به  را  بهبودی  اصول  چگونه  می گیریم  یاد  وقتی    
زندگی به کار گیریم، کیفیت زندگی ما بهتر می شود. 

دست  به  بهبودی  در  که  روحانی  ابزار  از  استفاده  با  امروز:  برای   فقط 
آورده ام، مایل و قادر به گرفتن تصمیمات مسئوالنه هستم. 
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۳ آباناصول را به شخصیت ها ترجیح دادن 

»گمنامی اساس روحانی تمام سنتهای ماست و همواره یادآور این است که 
اصول را به شخصیتها ترجیح دهیم.« 

سنت دوازدهم 

دوازده گانه  سنتهای  هرگاه  ما  از  بسیاری  شخصیت ها.«  به  اصول   »ترجیح 
این  می آوریم.  زبان  به  خواننده  با  همزمان  را  کلمات  این  می شود،   خوانده 
آن چه  اهمیت  از  وجه  هیچ  به  تبدیل شده اند،  کلیشه  به  کلمات  این  که   حقیقت 
»به  هستند:  تأکید  نوعی  کلمات  این  نمی کاهد.  ما  زندگی  در  چه  و  خدمت  در 
کار  است،  دخیل  کسی  چه  اینکه  از  نظر  صرف  و  می دهیم  گوش  خود   وجدان 
بهبودی  بناهای  سنگ  از  یکی  عنوان  به  اصل  این  و  می دهیم.«  انجام  را   درست 

و سنت های ما عمل می کند. 
ما  که  معناست  بدین  معناست؟  چه  به  واقعًا   » شخصیت ها  به  اصول   »ترجیح 
و  صبر  همدردی،  فروتنی،  صداقت،  با  کس  همه  با  نه،  یا  باشیم  داشته  دوست  چه 
با  که  می آموزد  ما  به  شخصیت ها  به  اصول  دادن  ترجیح  می کنیم.  رفتار   تحمل 
در  را  اصول  که  می خواهد  ما  از  دوازدهم  قدم  کنیم.  رفتار  عادالنه  افراد   همه 
را  اصول  این  که  می دهد  پیشنهاد  دوازدهم  سنت  گیریم؛  کار  به  خود  امور   همه 

در روابط خود با همگان به کار گیریم. 
اجرا  را  اصول  نیز  جلسات  ترک  از  پس  و  دوستان  با  خود  روابط   در 
همه  در  و  کس  همه  با  رابطه  در  روزها،  همه  برای  اصول  اجرای   می کنیم. 

زمینه های زندگی الزم است. 

انجام را  درست  عمل  و  می دهم  گوش  خود  وجدان  به  امروز:  برای   فقط 
می دهم. تمرکز من بر اصول است، نه بر شخصیت. 
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راهی به سوی خویشتن پذیری 4 آبان

 »مؤثرترین راه دستیابی به خویشتن پذیری، کارکرد قدمهای دوازده گانه 
بهبودی است.« 

جزوه خویشتن پذیری 

پنهان  دیگران  از  را  خود  است.  بوده  خجالت  مایه  ما  از  بسیاری  برای  اعتیاد 
کرده ایم و مطمئن بودیم اگر کسی متوجه هویت واقعی ما شود، ما را طرد خواهد 

کرد. NA به ما کمک می کند خویشتن پذیری را یاد بگیریم. 
با حضور در جلسات آرامش زیادی به دست می آوریم، به  بسیاری از ما صرفًا 
را  احساسی  همان  هم  آنها  می شویم  متوجه  و  می دهیم  دیگران گوش  شرح حال 
دارند که ما نسبت به خود داشته ایم. وقتی دیگران صادقانه در مورد واقعیت وجود 
راحتی  احساس  کار  همین  انجام  در  نیز  ما  می کنند،  مشارکت  صادقانه  ما  با  خود 
یاد  بگوییم،  دیگران  به  را  حقیقت  خود  درباره  که  می گیریم  یاد  وقتی  می کنیم. 

می گیریم خود را بپذیریم. 
کار  آغاز  تنها  دیگران  برای  درباره خود  اطالعاتی  آشکار کردن  به  تمایل  اما 
است. وقتی چیزهایی را که موجب ناراحتی ما در زندگی می شوند با دیگران در 
میان گذاشتیم، به یافتن راهی متفاوت برای زندگی نیاز داریم و در اینجاست که 
قدمها به کمک ما می آیند. درکی از نیروی برتر به دست می آوریم. زندگی خود را 
از  می کنیم.  بحث  راهنما  با  خود  ارزیابی  درباره  و  می کنیم  ارزیابی  تفصیل  به 
خداوندی که درک می کنیم، درخواست می کنیم نواقص شخصیتی ما - کمبودهایی 
انجام  که  را  کارهایی  مسئولیت  نماید.  برطرف  را   - هستند  ما  مشکالت  عامل  که 
داده ایم، می پذیریم و خسارات ناشی از آنها را جبران می کنیم. همه این مقررات را 
در زندگی روزمره خود به کار می گیریم و " این اصول را در همه امور خود اجرا 

می کنیم." 
از طریق کار کرد قدمها، می توانیم مایه افتخار خود شویم، می توانیم آزادانه 

حقیقت را درباره خود بگوییم، چرا که چیزی برای پنهان کردن نداریم. 

می کنم.  حرکت  پذیری  خویشتن  به  دستیابی  مسیر  در  امروز:  برای  فقط 
در صحنه حاضر می شوم، حقیقت را می گویم و قدمها را کار می کنم. 
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5 آبانزندگی در زمان حال 

 »می خواستیم با واقعیت گذشته خود روبرو شویم، آن را همان طور 
که بود ببینیم و از آن رهایی یابیم تا بتوانیم در امرور زندگی کنیم.« 

کتاب پایه 

مانند  دیگر  ما  زندگی  است.  کابوس  یک  مانند  گذشته  ما  از  بسیاری   برای 
واقعًا  گذشته ای  زودگذر  و  عاطفی  شدیداً  خاطرات  هنوز  اما  نیست،   گذشته 
ما  بر  زمانی  که  عصبانیتی  و  ترس  گناه،  احساس  داریم.  یاد  در  را  کننده   ناراحت 
را  ما  های  تالش  و  شود  تکرار  ما  جدید  زندگی  در  است  ممکن  بود،  شده   چیره 

برای رشد و تغییر با مشکل مواجه سازد. 
در  گذشته  دادن  قرار  در  ما  به  که  است  دستورالعملی  گانه  دوازده   قدمهای 
که  می شویم  آگاه  پنجم،  و  چهارم  قدمهای  طریق  از  می کند.  کمک  خود   جای 
از  را  ما  می خواهیم  برتر  نیرویی  از  است.  نبوده  مؤثر  ما  گذشته   رفتار 
که  ترسی  و  گناه  احساس  از  و  سازد  رها  هفتم  و  ششم  قدم  در  خود   کمبودهای 
در  خسارت  جبران  طریق  از  می کنیم.  پیدا  رهایی  داده،  آزار  را  ما  مدید  سالیان 
می کند.  تغییر  ما  زندگی  که  می دهیم  نشان  دیگران  به  نهم  و  هشتم   قدمهای 
از  ما  بر  را  خود  کنترل  گذشته  وقتی  نیستیم.  خود  گذشته  کنترل  تحت   دیگر 
که  راه هایی  هستیم،  آزاد  زندگی  برای  راه هایی  یافتن  جهت  می دهد،   دست 

هویت واقعی ما را منعکس می کند. 

باشم. خود  گذشته  کنترل  تحت  که  نیستم  مجبور  دیگر  امروز:  برای   فقط 
در حالی که به فرد جدیدی تبدیل می شوم، این روز جدید را سپری می کنم. 
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نگرش ها ۶ آبان

 »از قدمها می توانیم برای بهبود بخشیدن نگرش خود نیز استفاده کنیم.« 
کتاب پایه 

بر علیه شما پیش رفته  به سر برده اید که همه چیز ظاهراً  تا به حال روزی را 
دیگران  ترازنامه  تهیه  مشغول  آنقدر  که  می برید  سر  به  دورانی  در  آیا   است؟ 
خود  عزیز  یا  همکار  به  آیا  کنید؟  تحمل  را  خود  می توانید  سختی  به  که   هستید 
ناخوشایند  روحی  وضعیت  این  دچار  وقتی  می کنید؟  پرخاش   بی دلیل 

می شویم، باید اقدامی صورت دهیم. 
"ترازنامه ای  تهیه  به  را  دقیقه ای  چند  می توانیم  روز،  طول  در  لحظه ای  هر 
سایر  و  خارجی  موقعیت های  به  خود  واکنش  طرز  دهیم.  اختصاص   فوری" 
شویم  متوجه  شاید  می دهیم،  انجام  را  کار  این  وقتی  می کنیم.  بررسی  را   افراد 
به  می تواند  منفی  دیدگاه  می بریم.  رنج  ساده  و  کهنه  بد"  "نگرش  یک  از   که 
وقتی  بزند.  صدمه  می کنیم،  زندگی  آنها  با  که  افرادی  و  برتر  نیروی  با  ما   رابطه 
ما  نگرش  و  ما  خود  در  مشکل  که  می شویم  متوجه  اغلب  باشیم،  صادق  خود   با 

نهفته است. 
نداریم. در هر  قرار می دهد، کنترل  ما  بر چالش هایی که زندگی پیش روی 
گمنام  معتادان  در  که  چیزی  تنها  دهیم.  تغییر  را  خود  نگرش  می توانیم   لحظه، 
از  رهایی  برای  را  الزم  ابزار  دوازدهم  قدم  هستیم.  ما  خود  می کند،  تغییر   واقعًا 

مشکل و یافتن راه حل در اختیار ما قرار می دهد. 

قدمها  از  می کنم.  بررسی  را  خود  نگرش  روز،  طول  در  امروز:  برای   فقط 
برای بهبود بخشیدن این نگرش استفاده می کنم. 
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7 آبانزندگی در لحظه 

 »زندگی فقط برای امروز، بار سنگین گذشته و ترس از آینده را 
کاهش می دهد.« 

کتاب پایه 

باشد،  می تواند  بد  چقدر  یا  بود  بد  چقدر  چیز  فالن  اینکه  درباره  کردن  فکر 
اینکه  درباره  خیال  و  وهم  ببرد.  بین  از  را  بهبودی  برای  ما  امید  است   ممکن 
ممکن  باشد،  می تواند  انگیز  شگفت  چقدر  یا  بود  انگیز  شگفت  چقدر  چیز   فالن 
که  است  دلیل  بدین  سازد.  منحرف  واقعی  دنیای  در  فعالیت  انجام  از  را  ما   است 
صحبت  امروز"  برای  فقط   " بهبودی  و  زندگی  درباره  گمنام  معتادان   در 

می کنیم. 
برتر  نیروی  که  رسیده ایم  باور  به  کنیم.  تغییر  می توانیم  که  می دانیم   NA  در 
به  قدمها  طریق  از  می توان  گرداند.  باز  ما  به  را  دل  و  ذهن  تمامیت  می تواند  ما 
امروز،  برای  فقط  بهبودی  حفظ  طریق  از  کرد.  رسیدگی  گذشته   ویرانی 

می توانیم از ایجاد مشکل در آینده دوری کنیم. 
اینکه  درباره  خیال  و  خواب  نیست.  خیال  و  خواب  بهبودی  در   زندگی 
کنیم،  مصرف  موفقیت  با  آینده  در  می توانیم  چگونه  یا  بود  عالی  چقدر   مصرف 
که  آمیزی  اغراق  انتظارات  باشد،  می تواند  عالی  چقدر  اوضاع  اینکه  درباه  توّهم 
از  را  خود  قوت  برنامه  طریق  از  همگی  می شود،  ما  لغزش  و  نومیدی   موجب 
دنبال  به  خود  اراده  نه  می کنیم،  جستجو  را  خداوند  اراده  می دهند.   دست 
اینکه  اهمیت  و  خودمحوری  خود.  به  خدمت  نه  هستیم،  دیگران  به   خدمت 
پرتو  در  می گردد.  ناپدید  باشد،  باید  یا  باشد  می تواند  عالی  چقدر   اوضاع 

بهبودی، تفاوت خواب و خیال و واقعیت را درک می کنیم. 

این  که  جدیدی  واقعیت  و  بهبودی  اصول  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
اصول در اختیار من قرار داده است، سپاسگزارم. 
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شهامت ۸ آبان

 »ایمان نویافته ما در آینده به عنوان اساس مستحکمی برای شهامت عمل 
میکند.« 

کتاب پایه 

هست،  که  طور  آن  زندگی  با  رویارویی  نیست!  ترس  جای  گمنام   معتادان 
فعالیت  از  فراتر  چیزی  مستلزم  بهبودی  نیست.  آسان  همواره  مواد  مصرف  بدون 

سخت است؛ مستلزم میزان زیادی شهامت است. 
خواهد  ما  به  لغت  فرهنگ  به  سریع  نگاهی  چیست؟  شهامت  وجود،  این   با 
فکر می کنیم مشکل، خطرناک  از هر چیزی که  نشینی  به جای عقب  وقتی   گفت. 
دلیر  معنای  به  شهامت  داریم.  شهامت  می شویم،  روبرو  آن  با  است،  دردناک   یا 
شهامت  چیست؟  واقعا  شهامت  پس  است،  داشتن  روحیه  و  داشتن  هدف   بودن، 

یک نگرش است، نگرشی حاکی از استقامت. 
تعهد  دارد.  نیاز  بدان  واقعا  بهبودی  در  معتاد  یک  که  است  چیزی  استقامت 
و  باشیم  پایبند  خود  برنامه  به  می افتد  اتفاق  که  چه  هر  از  نظر  صرف  تا   می دهیم 
هیچ  در  و  گاه  هیچ  که  است  فردی  شجاع  معتاد  یک  کنیم.  دوری  مصرف   از 

شرایطی مصرف نمی کند. 
و  قدرت  برتر  نیرویی  با  رابطه  برقراری  می دهد؟  شهامت  ما  به  چیزی   چه 
تا  که  می دانیم  می دهد.  قرار  ما  اختیار  در  را  ماندن  پاک  برای  الزم   شهامت 
با  رویارویی  برای  نیاز  مورد  قدرت  هستیم،  خداوند  مراقبت  پناه  در   وقتی 

زندگی آن طور که هست را در اختیار داریم. 

مراقبت  من  از  شرایط  همه  در  که  دارم  برتر  نیرویی  امروز:  برای   فقط 
شهامت  روحیه  آوردن  دست  به  برای  موضوع،  این  دانستن  با  امروز   می کند. 

تالش می کنم. 
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۹ آبانرابطه ما با نیرویی برتر 

»بهبودی مداوم به رابطه ما با خداوندی مهربان بستگی دارد که به ما توجه 
 می کند و آنچه انجام آن را برای خود غیر ممکن می یابیم برای ما 

انجام می دهد.« 
کتاب پایه 

و  زندگی  در  مجدد  شروعی  گمنام  معتادان  گانه  دوازده  قدمهای  کارکرد 
قدمها  اما  می دهد.  قرار  ما  اختیار  در  را  دنیا  در  زندگی  برای  الزم   راهنمایی 
کارکرد  برای  را  خود  تالش  حداکثر  وقتی  است.  مجدد  شروعی  از  فراتر  چیزی 
می کنیم.  برقرار  خود  شخصی  برتر  نیروی  با  رابطه ای  می گیریم،  کار  به   قدمها 

ما  زندگی  دهیم  اجازه  مهربان  خداوندی  به  می گیریم  تصمیم  سوم،  قدم   در 
پشت  برای  ما  نیاز  مورد  تمایل  و  اعتماد  شهامت،  بیشتر  دهد.  قرار  تأثیر  تحت   را 
حتی  هفتم،  قدم  در  می گیرد.  نشأت  تصمیم  این  از  متوالی  قدمهای  گذاشتن   سر 
قدم  دهد.  تغییر  را  ما  زندگی  می خواهیم  برتر  نیروی  از  و  می رویم   فراتر 

یازدهم راهی برای بهبود بخشیدن به این رابطه است. 
احیا  ما  زندگی  فرآیند  این  طی  و  است  تغییر  و  رشد  فرآیند   بهبودی 
منظور  به  معینی  دستورالعمل های  و  راه  نقشه  گانه  دوازده  قدمهای   می شود. 
به  ما  ایمان  از  قدمها  ادامه  برای  ما  نیاز  مورد  پشتیبانی  اما  هستند.  بهبودی   ادامه 
نشأت  رفت،  خواهد  پیش  خوبی  به  چیز  همه  اینکه  به  اعتقاد  و  برتر   نیرویی 
قدمی هر  می دهد.  قرار  ما  اختیار  در  را  عمل  برای  الزم  شهامت  ایمان   می گیرد. 

که بر می داریم، از طریق رابطه ما با خداوندی مهربان پشتیبانی می شود. 

رابطه  من،  تمایل  و  شهامت  منبع  که  می سپارم  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
من با نیروی برتر است. 
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بیداری ۱۰ آبان

 «وقتی به یکدیگر کمک می کنیم، خداوند به ما کمک میکند.«  
کتاب پایه 

دعا  هم  اگر  حتی  کنیم،  فکر  خود  درباره  فقط  تقریبا  که  شد  موجب  اعتیاد 
را  مشکالتی  نمی خواستیم  زیرا  چرا؟  بود.  خودمحورانه  ما  دعاهای   می کردیم، 
می کردیم.  ناامنی  احساس  کنیم.  تحمل  بودیم،  آورده  وجود  به  خود  برای   که 
بیشتر  همواره  و  است  آوردن  دست  به  درباره  زندگی  می کردیم   تصور 

می خواستیم. 
کنیم. قطع  را  مصرف  اینکه  از  بیشتر  می خواستیم  بیشتر  نیز  بهبودی   در 
شیوه ای می کنیم،  تجربه  گانه  دوازده  قدمهای  کرد  کار  با  که  روحانی   بیداری 

دیگر  نمی دیدیم.  هم  خواب  در  هرگز  که  می دهد  نشان  ما  به  را  زندگی   برای 
به چراکه  خیر،  یا  دارد  وجود  کافی  اندازه  به  آیا  که  باشیم  این  نگران  نباید   و 
تأمین  را  ما  روزمره  نیازهای  همه  که  هستیم  متکی  مهربان  و  برتر   نیرویی 
با  رقابت  برای  جایی  عنوان  به  را  جهان  دیگر  دائمی،  ناامنی  از  رها   می کند. 
عنوان  به  را  جهان  عوض،  در  نمی بینیم.  خود  تمایالت  ارضای  منظور  به   دیگران 
نظر در  داده،  نشان  ما  به  برتر  نیروی  که  عشقی  سایه  در  زندگی  برای   جایی 

می گیریم. 
 بهبودی ما را از کابوس خودمحوری، کشمکش و ناامنی که در محور بیماری 
باز  جدید  واقعیتی  روی  به  را  خود  چشم  می سازد.  بیدار  دارد،  قرار   ما 
کردن  مشارکت  طریق  از  تنها  دارد،  داشتن  نگه  ارزش  که  چیزی  هر   می کنیم: 

آن حفظ می شود. 

کمک  من  به  خداوند  می کنم،  کمک  دیگران  به  وقتی  امروز:  برای   فقط 
داده،  نشان  من  به  برتر  نیروی  که  عشقی  کردن  مشارکت  برای  امروز،   می کند. 

کمک می خواهم و می دانم که این کار تنها راه حفظ این عشق است. 
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۱۱ آبانتحمل مشکالت حل نشده 

 »داشتن دوستانی که در مواقع صدمه دیدن از ما مراقبت می کنند، 
مؤثر است.«

کتاب پایه 

دعا می گیریم،  تماس  راهنما  با  است.  ساده  ما  مشکالت  اکثر  حل   راه 
می کنیم، قدمها را کار می کنیم یا به جلسه ای می رویم. اما درباره موقعیت هایی که 

مشکالت ما همچنان ادامه دارد و راه حلی پیش روی ما نیست، چطور؟ 
قرار  صرفًا  که  دردناک-مشکلی  موقعیتی  در  زندگی  می دانیم  ما   اکثر 
بیماری  یک  مشکل،  این  ما  از  برخی  برای  است.  چگونه  شود  برطرف   نیست 
هستیم.  ناپذیری  اصالح  فرزندان  صاحب  ما  از  برخی  است.  العالج  و   مهلک 
زندگی  هزینه های  جوابگوی  صرفا  ما  آمد  در  که  می شویم  متوجه  ما  از   برخی 
مزمنی  بیماری  به  که  خانواده  از  عضوی  یا  دوست  از  ما  از  برخی   نیست. 

مبتالست، مراقبت می کنیم. 
تا به حال مجبور به تحمل مشکلی حل نشده بوده اند،   افرادی در بین ما که 
بهبودی  حال  در  دوستان  با  خود  مشکل  درباره  صحبت  نتیجه  در  که  آرامشی  از 
حاصل می شود، مطلع هستند. شاید در نتیجه شوخی و خنده کمی آرامش پیدا کنیم. 
هر  با  آنها  کنند.  همدردی  ما  با  و  شوند  شریک  ما  غم  در  دوستان   شاید 
به  قادر  شاید  آنها  می کنند.  سبک  را  ما  مشکالت  بار  می دهند،  انجام  که   کاری 
مورد  اینکه  دانستن  صرفًا  اما  نباشند،  ما  دردناک  احساسات  رفع  یا  مشکل   حل 
دوباره  هرگز  می سازد.  تحمل  قابل  را  ما  مشکالت  گرفته ایم،  قرار  توجه  و   عشق 

مجبور نیستیم با درد خود تنها بمانیم. 

فقط برای امروز: مشکالتی که قادر به حل آنها نیستم از طریق صحبت با یک 
دوست قابل تحمل می شوند. 
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صرف نظر از آنچه اتفاق می افتد ۱۲ آبان

  »سرانجام باید بر روی پاهای خود بایستیم و با زندگی آن طور که 
هست، روبرو شویم، پس چرا از ابتدا این کار را انجام ندهیم؟ « 

کتاب پایه 

برخی از ما احساس می کنیم باید به تازه واردها بگوییم در حالی که قباًل همه 
چیز وحشتناک بوده، اکنون در دوران بهبودی همه چیز شگفت انگیز است و بدین 
 طریق از آنها محافظت کنیم. شاید احساس می کنیم اگر از درد یا سختی،ازدواج
ناموفق، مورد سرقت قرار گرفتن و از این قبیل مسائل صحبت کنیم، با ایجاد ترس 
رساندن  برای  خیرخواهانه  و  صادقانه  نیتی  با  می کنیم.  دور  خود  از  را  افراد   این 
پیام، می خواهیم فقط درباره چیزهایی که در زندگی ما به خوبی پیش می رود، با 

اشتیاق صحبت کنیم. 
درباره  باشند،  مانده  پاک  روز  چند  برای  فقط  اگر  حتی  تازه واردها  اکثر  اما 
زندگی آن طور  تجربه  زیاد،  احتمال  به  تردید می شوند.  مسئله دچار  این   صحت 
تجربه  با  فرد  از چیزی است که  متوسط، کمی پر تنش تر  وارد  تازه  برای  که هست 
 متوسط هر روز با آن سر و کار دارد. اگر موفق شویم تازه واردی را متقاعد کنیم 
که همه چیز در بهبودی امیدبخش می شود، بهتر است این تازه وارد را از آمادگی 

خود برای پشتیبانی از او در مشکالت زندگی مطمئن سازیم. 
شاید صرفًا باید با او قطع نظر از شرایط زندگی در هر یک روزهای مورد نظر، 
درباره نحوه استفاده از منابع معتادان گمنام جهت پذیرفتن "زندگی آن طور که 
دارای  زندگی  مانند  نیز  بهبودی  کنیم.  صحبت  بینانه  واقع  طور  به   هست"، 
با  شرایط  این  دوی  هر  کردن  مشارکت  است.  خوشی  و  درد  مساوی   بخش های 
اتفاق  آنچه  از  نظر  صرف  ما  که  می شود  متوجه  او  که  چرا  است،  مهم  وارد  تازه 

می افتد، پاک می مانیم. 

صداقت  می کنم،  صحبت  آنها  با  که  واردهایی  تازه  با  امروز:  برای   فقط 
به  زندگی  آنچه  از  نظر  صرف  که  می رسانم  آنها  اطالع  به  و  داشت   خواهم 

همراه می آورد، به هیچ وجه مجبور به مصرف مجدد مواد نیستیم. 
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۱۳ آبانابراز و دریافت عشق 

 »... ابراز عشق می کنیم، زیرا این عشق به رایگان به ما بخشیده شده 
 است. وقتی نحوه ابراز عشق را یاد می گیریم، مرزهای جدیدی به روی 
 ما باز می شود. عشق می تواند جریان انرژی زندگی از فردی به فرد 

دیگر باشد.« 
کتاب پایه 

ابراز و دریافت عشق، اساس زندگی است. این امر وجه مشترکی همگانی است 
 که ما را با اطرافیان خود مرتبط می سازد. اعتیاد ما را از این ارتباط محروم کرد و 

ما را در خود محبوس نگاه داشت. 
عشقی که در برنامه NA پیدا می کنیم، دنیا را دوباره به روی ما می گشاید. قفس 
از  از طریق دریافت عشق  باز می کند.  اعتیاد را که زمانی در آن محبوس بودیم، 
می تواند  کار  چه  و  چیست  عشق  شویم  متوجه  بار  اولین  برای  شاید   NA  اعضای 
مشارکت کردن عشق صحبت  انجمن می شنویم که درباره  اعضای  از  انجام دهد. 

می کنند و استحکامی را که این امر به زندگی آنها می بخشد، احساس می کنیم. 
کم کم می پنداریم اگر ابراز و دریافت عشق معنای زیادی برای دیگران دارد، 
بزرگی  کشف  آستانه  در  می کنیم  احساس  دهد.  معنا  نیز  ما  زندگی  به   می تواند 
نگذاریم،  میان  در  را  خود  عشق  اگر  می کنیم  احساس  وجود،  این  با  اما   هستیم، 
معنای عشق را کامال درک نمی کنیم. این کار را امتحان می کنیم و ارتباط گمشده 

میان خود و دنیا را کشف می کنیم. 
با مشارکت  بود: »ما فقط  امروز، متوجه می شویم آنچه آنها می گفتند، درست 

کردن آنچه که داریم می توانیم آن را حفظ کنیم.«

برای  که  وسیله ای  و  است  من  برای  جدیدی  مرز  زندگی  امروز:  برای  فقط 
به  کرده  دریافت  که  را  عشقی  است.  عشق  می کنم،  استفاده  آن   جستجوی 

رایگان ابراز می کنم.
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راهنمایی خداوند ۱4 آبان

 »نیروی برتر ما همواره در دسترس ماست. وقتی آگاهی از اراده خداوند 
برای خود را درخواست می کنیم راهنمایی دریافت می کنیم.« 

کتاب پایه 

درباره  ویژه  به  مسئله  این  نیست.  آسان  همواره  درست  تصمیم   گرفتن 
می گیرند،  یاد  را  روحانی  اصول  اساس  بر  زندگی  بار  اولین  برای  که   معتادانی 
خود  و  ضداجتماعی  اجباری  رفتارهای  دچار  اعتیاد،  دوران  در  است.   صادق 
اجباری  رفتارهای  این  از  می آمد،  وجود  به  مشکلی  وقتی  شدیم.  کننده   نابود 
آماده  درست  تصمیمات  گرفتن  برای  را  ما  ما،  بیماری  می کردیم.  استفاده  منفی 

نمی کرد. 
کمک برتر  نیروی  از  خود  نیاز  مورد  راهنمایی  کسب  برای   امروز، 

آرامش  با  راهنمایی  کسب  برای  و  می کنیم  دعا  می شویم؛  متوقف   می خواهیم. 
نیرویی  به  می توانیم  که  رسیده ایم  باور  به  می دهیم.  گوش  خود  درونی  ندای   به 
دسترس  در  داریم  نیاز  بدان  که  وقت  هر  نیرو  این  کنیم.  اطمینان  خود  از   برتر 
دعا  آن  اجرای  قدرت  و  ما  برای  اراده خداوند  از  آگاهی  برای  باید  تنها   ماست. 

کنیم. 
هر بار که این کار را انجام می دهیم، هر بار که در حین سردرگمی، راهنمایی 
اطمینان  برتر خود  نیروی  به  بیشتر  هر چه  می کند.  رشد  ما  ایمان  می کنیم،  کسب 
می کنیم، درخواست راهنمایی آسان تر خواهد شد. نیرویی را پیدا کرده ایم که در 
دوران اعتیاد بدان نیاز داشتیم، نیرویی که همواره در دسترس ماست. برای کسب 
راهنمایی مورد نیاز خود جهت زندگی کامل و رشد روحانی، تنها باید ارتباط خود 

را با خداوندی که درک می کنیم، حفظ کنیم. 

من  درون  در  روحانی  راهنمایی  منبع  من  برتر  نیروی  امروز:  برای   فقط 
نیاز  راهنمایی  به  امروز  اگر  بخواهم.  کمک  او  از  همواره  می توانم  که   است 

داشتم، آگاهی از اراده نیروی برتر را درخواست می کنم. 
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۱5 آباندرک فروتنی 

»فروتنی نتیجه صداقت داشتن با خود است.« 
کتاب پایه 

فروتنی برای اکثر ما ایده آن چنان غریبی بود که تا جایی که می توانستیم آن 
هفتم  قدم  رأس  در  را  فروتنی"   " لغت  بار  اولین  برای  وقتی  گرفتیم.  نادیده   را 
قابل  میزان  که  معناست  بدین  لغت  این  که  کردیم  تصور  شاید  کردیم،  مشاهده 
توجهی تحقیر در انتظار ماست. احتمااًل تصمیم گرفتیم اون لغت را در فرهنگ لغت 
 نگاه کنیم، اما با مشاهده تعریف آن، حتی سردرگمی ما بیشتر هم شد. نمی فهمیدیم

که "دون پایگی و زیر دستی" چگونه در بهبودی به کار گرفته می شود. 
فروتن بودن بدین معنا نیست که از پست ترین شکل زندگی برخوردار هستیم. 
و  به خود  نسبت  بینانه ای  واقع  با دیدگاه  معناست که  بدین  فروتن شدن  برعکس، 
اساس  بر  که  می رسیم  آگاهی  از  مرحله ای  به  می کنیم.  پیدا  دنیا  در  جایگاه خود 
انکار  را  خود  خوب  ویژگی های  به  است.  شده  بنا  خود  جنبه های  همه   پذیرش 
می پذیریم چه  می کنیم. صادقانه  تأکید  از حد  بیش  نواقص خود  بر  نه  و  می  کنیم 

کسی هستیم. 
مطمئنًا  اما  نشده ایم.  نائل  کامل  فروتنی  درجه  به  حال  به  تا  ما  از  یک  هیچ 
می توانیم سعی کنیم خطاهای خود را اقرار کنیم، نقاط مثبت خود را بپذیریم و به 
که  نیست  معنا  بدین  فروتنی  کنیم.  اعتماد  قدرت  منبع  عنوان  به  برتر خود   نیروی 
بلکه  کنیم؛  طی  خود  زانوهای  و  دستها  روی  بر  پا  و  دست  چهار  را  زندگی   مسیر 
صرفًا بدین معناست که ما باید اقرار کنیم به تنهایی نمی توانیم بهبود پیدا کنیم. به 

یکدیگر نیاز داریم و باالتر از همه به نیروی خداوندی مهربان نیاز داریم. 

صادقانه  را  خود  جنبه های  همه  بودن،  فروتن  برای  امروز:  برای   فقط 
به  دستیابی  برای  می کنم.  درک  دنیا  در  را  خود  واقعی  جایگاه  و   می پذیرم 
درک  که  خداوندی  به  دارم،  نیاز  جایگاه  این  در  گرفتن  قرار  جهت  که  قدرتی 

می کنم، اطمینان می کنم. 
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حس کردن اراده خداوند ۱۶ آبان

 »صمیمانه باور کردم که نیرویی برتر می تواند سالمت عقل را به من 
بازگرداند و من از تالش برای درک اراده خداوند دست میکشم مسائل را 

صرفا همان طور که هستند، می پذیرم و سپاسگزار هستم« 
کتاب پایه 

برتر نیروی  اراده  "می دانیم"  کمتری  اطمینان  با  می مانیم،  پاک  بیشتر  چه   هر 
برای ما چیست و این موضوع اهمیت کمتری پیدا می کند. آگاهی از اراده نیروی 
برتر بیشتر به چیزی "حسی" تبدیل می شود، نه یک چیز "دانستنی". هنوز قدم یازدهم 
نشانه هایی"   " دنبال  به  اینکه  جای  به  اما  می کنیم.  تمرین  کامل  ایمان  با   را 
درباره  احساساتی  به  و  می کنیم  اطمینان  به شم خود  بیشتر  بگردیم،  برتر  نیروی   از 

اینکه چه چیز باعث راحتی ما می شود، اعتماد می کنیم. 
پس از چند سال پاکی، چیزی که ظاهراً از آن مطلع هستیم این است که چه 
اراده  خالف  بر  وقتی  می کنیم.  عمل  خود  برای  خداوند  اراده  خالف  بر   وقت 
کننده  ناراحت  نگرانی  دل  احساس  آن  دچار  می کنیم،  حرکت  خداوند 
 قدیمی می شویم. این دل نگرانی به ما هشدار می دهد اگر همین مسیر را در پیش گیریم، 
به این احساسات توجه کنیم، چراکه  باید  انتظار ماست.  بسیاری در  بی خوابی های 

آنها اغلب نشان می دهند که بر خالف اراده خداوند برای خود عمل می کنیم. 
ارتقا  می کند:  بیان  روشنی  به  را  مراقبه  و  دعا  از  واقعی  هدف  یازدهم   قدم 
اراده  از  روشن تری  آگاهی  می کنیم،  درک  که  خداوندی  با  ما  آگاهانه  ارتباط 
خود  احساس  طریق  از  دارد.  دنبال  به  را  آن  اجرای  قدرت  و  ما  برای   خداوند 
 " طریق  از  نه  می شویم،  مطلع  آن  از  روشن تری  طور  به  خداوند  اراده   درباره 

نشانه ها" یا کلمات- و این احساس خوب است.

قدرت  و  خود  برای  برتر  نیروی  اراده  از  آگاهی  برای  امروز:  برای   فقط 
احساسات  این  اگر  و  می کنم  توجه  خود  احساسات  به  می کنم.  دعا  آن   اجرای 

خوب بودند، عمل می کنم. 



246

۱7 آبانرهایی از عدم سالمت عقل 

»آیا معتقدم اگر نزد فردی بروم و بگویم، "ممکن است لطفا ترتیب یک سکته 
قلبی با تصادف مرگبار را برای من بدهید؟" کار احمقانه ای کرده ام؟«  

کتاب پایه 

شنیده ایم که می گویند اگر عاشق نباشیم، نمی توانیم احساس عاشق بودن را به 
از آن رها  را می توان درباره عدم سالمت عقل گفت: وقتی  خاطر آوریم. همین 
اما  باشد.  عجیب  می تواند  چقدر  واقعًا  ما  نامعقول  فکر  کنیم  فراموش  شاید   باشیم، 
یافته ایم، صرفًا  باز  معتادان گمنام  در  عقلی که  میزان سالمت  از  سپاسگزاری   برای 

باید به خاطر بسپاریم که واقعًا چقدر بی عقل بوده ایم. 
سکته  ترتیب یک  لطفا  است  »ممکن  مانند:  احمقانه  گفتن چیزی  شاید  امروز، 
ذهن  کسی  اگر  باشد.  دشوار  به  بدهید؟  من  برای  را  مرگبار  تصادف  یا  قلبی 
سالمی داشته باشد، هرگز تقاضای چنین چیزهایی را نمی کند و نکته همین جاست. 
سپری  را  خود  اعتیاد  که  روزی  هر  نبود.  سالم  ما  ذهن  فعال،  اعتیاد  دوران   در 
فالکت،  و  فقر  استفاده،  سوء  تحقیر،  مرگبار،  بیماری  تأثیرات  انتظار   می کردیم، 
حبس، مرگ در اثر خشونت و حتی مرگ در اثر حماقت محض را می کشیدیم. در 
نظر  به  انتظار  از  مرگبار خیلی هم دور  تصادف  یا  قلبی  تقاضای سکته  این شرایط، 

نمی رسد، بلکه نشان می دهد چقدر بی عقل بوده ایم. 
دوم  قدم  کرده اند.  معجزه  هم  کنار  در  همگی  برتر  نیروی  انجمن،   برنامه، 
که  عقلی  سالمت  عدم  میزان  دانستن  با  است.  واقعیت  بلکه  نیست،  بیهوده   امیدی 
به حال  تا  که  آسایی  معجزه  نیروی  از  بیشتر  هر چه  می توانیم  بوده ایم،  آن  دچار 
واقعًا  خاطر،  این  به  کنیم.  سپاسگزاری  است،  گردانده  باز  ما  به  را  عقل  سالمت 

سپاسگزاریم. 

عقل  سالمت  عدم  میزان  آوردن  یاد  به  برای  را  زمانی  امروز:  برای   فقط 
خاطر  به  خود  برتر  نیروی  از  سپس،  می دهم.  اختصاص  اعتیاد  دوران  در   خود 

سالمت عقلی که به زندگی من باز گردانده شده، شکر گزاری می کنم. 
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برنامه هایی که به بهترین شکل طرح ریزی شده ۱۸ آبان

 »اعمال ما مهم هستند. نتایج را به نیروی برتر خود می سپاریم.« 
کتاب پایه 

ضرب المثلی قدیمی وجود دارد که گاهی اوقات در جلسات خود می شنویم: 
اگر می خواهید خداوند خنده اش بگیرد، برنامه ریزی کنید. وقتی این را می شنویم، 
به  برنامه های  اگر همه  نگرانی است.  با  توأم  ما  اما خنده  ما هم می خندیم،  معمواًل 
برای  اگر  می شویم.  متعجب  شود،  مواجه  شکست  با  ما  شده  ریزی  طرح  دقت 
برنامه  تغییر شغل  یا شاید  به مدرسه  بازگشت  رویدادی بزرگ نظیر جشن عروسی، 
ریزی می کنیم، متحیریم از اینکه آیا برنامه های ما مانند برنامه های نیروی برتر است 
یا خیر. می توانیم بر سر این مسئله خود را دچار چنان نگرانی جنون آمیزی کنیم که 

اصاًل از انجام هر گونه برنامه ریزی خودداری کنیم. 
برای  برتر  نیروی  برنامه های  نمی دانیم  واقعًا  که  است  این  ساده  حقیقت  اما 
تقدیر عقایدی  و  ما درباره سرنوشت  اکثر  یا خیر.  قبل طراحی شده  از  ما  زندگی 
داریم، اما چه به این فرضیات اعتقاد داشته باشیم یا خیر، هنوز در قبال زندگی خود 
بر اساس عقاید و دیدگاه های شخصی و برنامه ریزی برای آینده مسئولیت داریم. 
اگر از پذیرفتن مسئولیت زندگی خود امتناع کنیم، باز هم برنامه ریزی می کنیم، اما 

برای یک زندگی کسل کننده و ضعیف. 
ازدواج،  وقتی  تا  را.  نتایج  نه  می کنیم،  طرح ریزی  را  برنامه ها  بهبودی  در 
تحصیالت با شغل جدید را امتحان نکنیم، هرگز نمی دانیم به موفقیت می انجامد یا 
بررسی  راهنما  با کمک  را  انجام می دهیم، آن  را  بهترین قضاوت خود  خیر. صرفًا 
می کنیم، دعا می کنیم، از همه اطالعاتی که در دسترس است استفاده می کنیم و تا 
حد توان معقوالنه ترین برنامه ها را طرح ریزی می کنیم. برای مابقی کار، به مراقبت 
عمل  مسئوالنه  می دانیم  و  می کنیم  اعتماد  می کنیم،  که درک  صمیمانه خداوندی 

کرده ایم. 

نمی کنم.  ریزی  طرح  را  نتایج  اما  می کنم،  ریزی  برنامه  امروز:  برای  فقط 
به مراقبت صمیمانه نیروی برتر خود اعتماد می کنم. 
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۱۹ آبانترس یا ایمان؟ 

 »مهم نیست چقدر دویدیم، 
در هر حال همواره ترس را به همراه داشتیم.« 

کتاب پایه 

عاملی  ما  از  بسیاری  برای  ترس  بیاییم،  گمنام  معتادان  به  اینکه  از   قبل 
یا  عاطفی  درد  احساس  از  که  می کردیم  مصرف  خاطر  این  به  بود.   همیشگی 
برای مصرف  را  بهانه راحتی  ها،  موقعیت  و  افراد  از   جسمانی واهمه داشتیم. ترس 
حتی  که  داشتیم  واهمه  چیز  همه  از  چنان  آن  ما  از  تعدادی  می داد.  ما  به   مواد 

نمی توانستیم بدون مصرف منزل را ترک کنیم. 
برتر  نیرویی  و  قدمها  انجمن،  به  اعتقاد  با  را  خود  ترس  می مانیم،  پاک  وقتی 
معجزه  به  ما  ایمان  تدریج  به  می کند،  رشد  اعتقاد  این  وقتی  می کنیم.  جایگزین 
متوجه  رفته  رفته  قرار می دهد.  تأثیر  را تحت  ما   بهبودی، همه جنبه های زندگی 
بر  می کنیم  سعی  و  هستیم  روحانی  موجودات  که  می فهمیم  می شویم.  خود  تغییر 

اساس اصول روحانی زندگی کنیم. 
زندگی خود  از  ترس  برداشتن  میان  از  در  ما  به  اصول روحانی  به کارگیری 
متوجه  مردم،  با  قانونی  غیر  یا  زننده  آسیب  رفتار  از  امتناع  با  می کند.   کمک 
وقتی  می شود.  ما  با  رفتاری  چه  عوض  در  اینکه  از  بترسیم  نیست  الزم   می شویم 
می گیریم،  کار  به  دیگران  با  خود  روابط  در  را  صبر  و  درک  همدردی،   عشق، 
تغییرات  این  می شویم  متوجه  می شود.  رفتار  ما  با  توجه  و  احترام  با  عوض   در 
بگذارد.  تأثیر  ما  بر  داده ایم  اجازه  خود  برتر  نیروی  به  که  است  این  نتیجه   مثبت 
برای  را  بهترین  فقط  برتر  نیروی  که  باور  بلکه  تصور،  نه  می رسیم  باور  این   به 
با  ترس  جای  به  می توانیم  می شویم  متوجه  شرایط  از  نظر  صرف  می خواهد.   ما 

ایمان قدم برداریم.

به ایمان  با  می توانم  بلکه  بدوم،  ترس  با  نیست  الزم  دیگر  امروز:  برای   فقط 
اینکه نیروی برتر بهترین را برای من می خواهد، قدم بردارم. 
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از تسلیم تا پذیرش ۲۰ آبان

 »با آرامش تسلیم می شویم و مراقبت از خود را به خداوندی که درک 
می کنیم می سپاریم.« 

کتاب پایه 

می آغاز  وقتی  دلباختگی  هستند.  عشق  و  دلباختگی  مانند  پذیرش  و   تسلیم 
قبول  جز  به  چیزی  مستلزم  دلباختگی  می شویم.  روبرو  خاص  فردی  با  که    شود 
بسیار  تالش  مستلزم  عشق  به  دلباختگی  تبدیل  اما  نیست.  ما  دلباختگی   مورد 
ارتقا  جاودان  و  پایدار  پیوندی  به  صبر  با  آرامی و  به  باید  اولیه  ارتباط  این   است. 

یابد. 
که  می رسیم  باور  آرامی به  به  است.  پذیرش  و  تسلیم  مانند  موضوع   این 
را  نیرو  این  وقتی  دارد.  مبذول  ما  به  را  الزم  توجه  می تواند  ما  از  برتر   نیرویی 
بررسی  را  خود  می گردد.  تبدیل  پذیرش  به  تسلیم  می پذیریم،  خود  زندگی  در 
کند.  مشاهده  را  ما  هستیم  که  طور  همان  خداوند  می دهیم  اجازه  و   می کنیم 
ما  وجود  اعماق  به  می دهیم  اجازه  می کنیم  درک  که  خداوندی  به   وقتی 
نیرو  این  از  می پذیریم.  را  خداوند  مراقبت  از  بیشتری  میزان  کند،  پیدا  دسترسی 
انجام  که  خطاهایی  جبران  در  و  بخشد  رها  کمبودهای مان  از  را  ما  می خواهیم 
پیش  در  را  زندگی  از  جدیدی  شیوه  سپس،  کند.  کمک  ما  به   داده ایم، 
و  راهنمایی  مراقبت،  و  می بخشیم  بهبود  را  خود  آگاهانه  ارتباط   می گیریم، 

قدرت مداوم نیروی برتر خود را می پذیریم. 
اما  باشد.  مدت  طوالنی  رابطه ای  آغاز  می تواند  دلباختگی  مانند  نیز   تسلیم 
هر  می کنیم  درک  که  خداوندی  می دهیم  اجازه  پذیرش،  به  تسلیم  تبدیل   برای 

روز از ما مراقبت نماید. 

شده ام.  تسلیم  است.  دلباختگی  از  فراتر  من  بهبودی  امروز:  برای   فقط 
مداوم  مراقبت  و  می کنم  تقویت  برتر  نیروی  با  را  خود  آگاهانه  ارتباط   امروز، 

این نیرو از خود را می پذیریم. 
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۲۱ آبانماجرای خود ما 

 »وقتی ماجرای خود را صادقانه تعریف می کنیم، ممکن است فردی 
دیگر با ما همدردی کند.« 

کتاب پایه 

در  سخنران ها  بعضی  مسحورکننده  واقعًا  صحبت های  به  ما  از   بسیاری 
این  مخاطبین  که  داریم  یاد  به  داده ایم.  گوش  گمنام  معتادان   همایش های 
سر  شادمانی  خنده  گاهی  و  می ریزند  اشک  همدردی  روی  از  گاهی   همایش ها 
در  اصلی  سخنران  عنوان  به  نیز  ما  »روزی  کنیم  فکر  است  ممکن   می دهند. 

همایش حضور خواهیم یافت.« 
بسیار خوب، برای بسیاری از ما این روز هنوز فرا نرسیده است. هر از گاهی 
خود  زندگی  محل  نزدیکی  در  واقع  جلسه ای  در  شود  دعوت  ما  از  است  ممکن 
اما  کنیم.  سخنرانی  کوچکی  همایش  کارگاه  در  است  ممکن  کنیم.   سخنرانی 
و  نیستیم  همایش ها  در  خوبی"  "خیلی  سخنران  هنوز  وقت،  همه  این  از   پس 
یا  پانزده  که  محلی  جلسه ای  در  حتی  نیز  ما  که  دریافته ایم  ندارد.  هم   عیبی 

بیست معتاد حضور دارند، پیام ویژه ای را برای مشارکت کردن داریم. 
و  اختیار داریم؛ همین  تعریف کردن در  برای  را  ما ماجرای خود  از   هر یک 
برای  که  بار  هر  کنیم.  تعریف  را  دیگری  فرد  هیچ  ماجرای  نمی توانیم   بس. 
و  زیرکانه  سخنان  همه  می شویم  متوجه  ما  از  بسیاری  می خیزیم،  بر  سخنرانی 
ارائه  برای  چیزی  قطعًا  اما  می کشد.  پر  ما  ذهن  از  ظاهراً  جالب   ماجراهای 
کنیم.  پیدا  بهبود  اعتیاد  از  می توانیم  قطعًا   - داریم  همراه  به  را  امید  پیام   داریم. 

همین کافیست. 

که است  چیزی  من  صادقانه  ماجرای  می سپارم  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
به بهترین نحو مشارکت می کنم. امروز، همین کافیست. 
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نه کامل ۲۲ آبان

 »قرار نیست کامل باشیم. اگر کامل بودیم، انسان نبودیم.« 
کتاب پایه 

ما  از  برخی  داشتیم.  انتظاراتی  بهبودی  دوران  در  زندگی  درباره  ما   همه 
در  می خواهیم  که  کاری  انجام  برای  را  ما  ناگهان  بهبودی  که  می کردیم   تصور 
می کردیم  تصور  شاید  یا  می سازد.  استخدام  قابل  یا  قادر  دهیم،  انجام   دنیا 
که  می آوریم  یاد  به  گیرد.  انجام  کامل  سهولت  به  دیگران  با  ما  متقابل   ارتباطات 
اشتباهات  همچنان  دیگر  و  سازد  کامل  را  ما  تا  داشتیم  انتظار  بهبودی  از   زمانی 
دلیل  به  امر  این  نپیوست.  واقعیت  به  انتظار  این  اما  نشویم.  مرتکب  را   بسیاری 

بروز عوارض اعتیاد ما نیست، بلکه به دلیل انسان بودن است. 
تنها کمال.  به  می کنیم،  تالش  بهبودی  به  دستیابی  برای  گمنام  معتادان   در 

وضعیتی  کمال  است.  فعال  اعتیاد  از  رهایی  شده،  داده  ما  به  که   وعده ای 
نیست. آنچه اغلب در کمال  بینانه  نیست؛ هدفی واقع  انسان ها  برای  یافتنی  دست 
از  رهایی  برابر  در  است.  اشتباه  از  ناشی  ناراحتی  از  رهایی  می کنیم،   جستجو 
مبادله  را  ترقی  و  رشد  فضای  و  پذیری  انعطاف  کنجکاوی،  ناراحتی،   این 

می کنیم. 
در  را  خود  زندگی  مابقی  مایلیم  آیا  بگیریم:  نظر  در  را  مبادله  این  می توانیم 
یا  کنیم؟  زندگی  خفقان  در  شاید  اما  امنیت  در  خود  محدود  و  کوچک   دنیای 
بیندازیم،  مخاطره  در  را  خود  ناشناخته ها  دنیای  به  ورود  برای  مایلیم   اینکه 

ریسک انجام دهیم و به هر چیزی که زندگی باید ارائه دهد، دست یابیم؟ 

ارائه  من  به  باید  دنیا  که  هستم  چیزهایی  همه  خواهان  امروز:  برای   فقط 
چیز  می دهم،  انجام  را  ریسکی  امروز،  سازد.  فراهم  می تواند  بهبودی  و  می دهد 

جدیدی را امتحان می کنم و رشد می کنم. 
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۲۳ آباننه صرفا تالش برای زنده ماندن 

 »در دوران مصرف، زندگی ما تالشی 
 برای زنده ماندن بود. اکنون بیشتر زندگی می کنیم 

تا اینکه برای زنده ماندن تالش کنیم.« 
کتاب پایه 

»ای کاش مرده بودم!« کالم تکراری و آشنای یک معتاد در دوران مصرف و 
همان  از  بیشتری  میزان  داشتیم  انتظار  که  چیزی  تنها  کافیست.  دلیل  با  هم   آن 
بود.  ضعیف  شرایط  بهترین  در  زندگی  ادامه  به  ما  اصرار  بود.  بار  مصیبت  زندگی 
هرگز  چیز  هیچ  اینکه  از  دهنده  آزار  آگاهی  و  روحانی  مرگ  عاطفی،   انحطاط 
ما  زوال  به  رو  زندگی  و  نداشتیم  امیدی  داشت.  وجود  همیشه  نمی کند،   تغییر 

معنا و مفهومی نداشت. 
چه  هر  می انجامد.  طول  به  ما  جسمانی  سالمت  و  روح  عواطف،   احیای 
درک  بیشتر  می کنیم،  کسب  تجربه  ماندن  زنده  صرفًا  نه  زندگی،  در   بیشتر 
با  بازی  مسافرت،  باشد.  می تواند  بخش  لذت  و  گرانبها  چقدر  زندگی   می کنیم 
از  روابط  برقراری  فکری،  افقهای  گسترش  عاشقانه،  روابط  خردسال،   کودکی 
به  هستم.«  زنده  »من  می کنند:  بیان  که  هستند  بی پایانی  فعالیت های   جمله 
دیگری  شانس  از  اینکه  از  سپاسگزاری  احساس  و  شادمانی  برای  بسیاری  دالیل 

برخوردار هستیم، پی می بریم. 
از بسیاری  از  مرارت  و  تلخی  با  می مردیم،  فعال  اعتیاد  دوران  در   اگر 

یک  و  دیگر  پاک  روز  یک  خاطر  به  روز  هر  می شدیم.  محروم  زندگی   لذتهای 
روز زندگی دیگر از نیرویی برتر خود سپاسگزاری می کنیم. 

برای را  کاری  امروز  سپاسگزارم.  هستم،  زنده  اینکه  از  امروز:  برای   فقط 
سپاسگزاری انجام می دهم. 



253

رها کردن ۲4 آبان

  »اراده و زندگی من را در اختیار بگیر. مرا در بهبودی راهنمای کن.
و شیوه زندگی را به من نشان بده .« 

کتاب پایه 

کنیم؟  شروع  را  برتر  نیرویی  به  خود  زندگی  هدایت  سپردن  فرآیند   چگونه 
خود  برتر  نیروی  از  می شوند  ما  دردسر  موجب  که  موقعیت هایی  درباره  وقتی 
راهنمایی می خواهیم، اغلب متوجه می شویم که نیروی برتر از طریق دیگران مؤثر 
راه های  از  نداریم،  اختیار  در  را  حل ها  راه  همه  می پذیریم  وقتی  می شود.  واقع 
نظرات  و  عقاید  قید  از  رهایی  برای  تمایل  می کنیم.  استقبال  متفاوت  و   جدید 
ما  مسیر  کردن  روشن  جهت  روحانی  هدایت  برای  را  راه  شده،  فرض   پیش 

می گشاید. 
گاهی اوقات، قبل از اینکه برای سپردن موقعیت های دشوار به نیروی برتر خود 
کشمکش،  چینی،  توطئه  شویم.  کشیده  گمراهی  ورطه  تا  باید  شویم،   آماده 
می توانیم  نمی کند.  کفایت  اینها  از  یک  هیچ  انگیز  تشویش  نگرانی  چینی،  دسیسه 
مطمئن باشیم اگر مشکالت خود را به نیروی برتر بسپاریم، از طریق گوش دادن به 

تجربیات دیگران یا در سکوت و آرامش مراقبه، به راه حل ها دست پیدا می کنیم. 
مشکالت  به  بردن  یورش  کنیم.  زندگی  نگرانی  و  آشفتگی  در  ندارد  دلیلی 
جایی  به  و  می کند  خسته  را  ما  است،  حریق  دچار  که  خانه ای  مانند   زندگی 
نمی رساند. در نهایت، هیچ یک از اقدامات ما برای کنترل اوضاع، وضعیت را تغییر 
نمی دهد. وقتی از قید و بند رها می شویم و به خود اجازه می دهیم به نیرویی برتر 
راه  مطمئنًا  می کنیم.  پیدا  پیشرفت  برای  را  راه  بهترین  کنیم،  پیدا   دسترسی 
که  حل هایی  راه  از  می گیرند،  نشأت  واقعی  روحانی  اساس  یک  از  که   حل هایی 

خود ما به تنهایی اتخاذ می کنیم، بسیار ارجح تر خواهند بود. 

به  را  خود  زندگی  هدایت  و  می شوم  رها  بند  و  قید  از  امروز:  برای   فقط 
نیروی برتر می سپارم. 
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۲5 آباندیگر تنها نیستیم 

 »به تدریج و با احتیاط خود را از انزوا و تنهایی اعتیاد بیرون می کشیم 
و وارد جریان زندگی می شویم.« 

کتاب پایه 

هر  به  و  گذراندیم  تنهایی  در  را  خود  مصرف  دوران  بیشتر  ما  از   بسیاری 
کردیم.  دوری  نمی کردند،  مصرف  که  افرادی  خصوص  به  دیگر،  افراد  از   قیمتی 
و  پرجنب  انجمنی  در  خود  برای  جایگاهی  یافتن  برای  تالش  انزوا،  سالها  از  پس 
و  کنیم  انزوا  احساس  گاهی  شاید  نیست.  آسان  همواره  پرهیاهو  گاهی  و   جوش 
احساسات  کنیم.  توجه  خود  تفاوت های  به  خود  شباهت های  بر  تمرکز  جای  به 
ترس،  احساس  می شود  برانگیخته  بهبودی  اوایل  در  اغلب  که   دردناکی 
است  ممکن  دارد.  نگاه  منزوی  را  ما  می تواند  نیز  اعتماد  عدم  و   عصبانیت 
نه ماست  به  مربوط  انزوا  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید  اما  کنیم،  غریبی   احساس 

. NA 
شده  عرضه  ما  به  دوستی  برای  ویژه ای  بسیار  فرصت  گمنام،  معتادان   در 
که  می کنند  درک  گونه ای  به  را  ما  که  شده ایم  جمع  هم  دور  افرادی  با   است. 
احساسات،  شده ایم  تشویق  نیست.  کار  این  انجام  به  قادر  دیگری  فرد   هیچ 
بگذاریم.  میان  در  افراد  این  با  را  خود  شکست های  و  پیروزی ها   مشکالت، 
جای خالی  تدریج  به  می آوریم،  دست  به   NA در  که  شناختی  و   همدردی 
برنامه  به  اگر  شنیده ایم  که  همان طور  می کند.  پر  ما  دلهای  در  را  انزوا  از   ناشی 

اجازه دهیم، مؤثر واقع می شود. 

و  جاودان  هدیه ای  انجمن،  اعضای  سایر  دوستی  امروز:  برای   فقط 
را  آن  و  می کنم  برقرار  ارتباط   NA در  شده  عرضه  دوستی  با  است.  العمر  مادام 

می پذیرم. 
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پشت سر گذاشتن درد ۲۶  آبان

 »صرف نظر از اینکه چه احساسی داریم، هرگز مجبور به مصرف 
مجدد نیستیم. همه احساسات سرانجام برطرف خواهند شد.« 

کتاب پایه 

بیش از هر وقت دیگر آزار می شویم . پس از یک شب بی خوابی از رختخواب 
برمی خیزید، با خداوند صحبت می کنید و هنوز هم احساس بهتری ندارید. صدای 
گام  که  حالی  در  شد«.  خواهد  طرف  بر  حالت  »این  می گوید:  شما   آرامی به 
تعجب  با  می دهید،  ادامه  را  خود  روز  و  می زنید  حرف  لب  زیر  و  می دارید  بر 

می پرسید: »چه وقت؟«. 
ناالن و هق هق کنان سوار اتومبیل خود می شوید و برای اینکه به افکار خود 
کار  به محل  مستقیم  اما  بلند می کنید.  مسیر  تمام  در  را  رادیو  نکنید، صدای   توجه 

خود می روید و حتی در باره مصرف مواد هم فکر نمی کنید. 
قابل  غیر  درد  این  وقتی  درست  گرفته اید.  آتش  درون  از  می کنید  احساس 
آرزو می کنید  و  به جلسه ای می روید  و ساکت می شوید.   تحمل می شود، کرخت 

ای کاش شما هم مانند سایر اعضاء خوشحال بودید. اما دچار لغزش نمی شوید. 
دوست  یک  خانه  به  می گیرید.  تماس  راهنما  با  و  می کنید  ناله  بیشتر  قدری 
می روید و حتی متوجه این صحنه زیبا نمی شوید، زیرا چشم انداز درونی شما بسیار 
نداشته  بهتری  احساس  خود،  دوست  با  دیدار  از  پس  است  ممکن  است.   تاریک 

باشید، اما الاقل به جای این کار با فروشنده مواد دیدار نکرده اید. 
به یک قدم پنجم گوش می دهید. در جلسه ای صحبت می کنید. به تقویم نگاه 

می کنید و متوجه می شوید که یک روز پای دیگر را پشت سر گذاشته اید. 
سپس روزی بیدار می شوید، به بیرون نگاه می کنید و متوجه می شوید که روز 
می کشید،  عمیقی  نفس  است.  آبی  آسمان  می درخشد.  خورشید  است.   زیبایی 

دوباره لبخند می زنید و می دانید حاالت مختلف واقعا گذرا هستند. 

بهبودی  به  دارم،  احساسی  چه  امروز  اینکه  از  نظر  صرف  امروز:  برای   فقط 
خود ادامه می دهم. 
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۲7 آبانخودیابی

»قدم دهم به ما در اصالح مشکالت زندگی خود کمک می کند و از وقوع مجدد 
آنها جلوگیری می نماید.« 

کتاب پایه 

است.  گرفته  شکل  ما  تجربیات  طریق  از  ما  احساس  و  فکر  طرز  ما،   هویت 
و  شرم  باعث  دیگر  برخی  است؛  ساخته  بهتری  افراد  ما  از  تجربیات،  از   برخی 
است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  ما  امروز  هویت  اینها  همه  است؛  شده  ما  خجالت 
و  ببریم  بهره  کرده ایم،  کسب  خود  اشتباهات  بررسی  در  که  دانشی  از   می توانیم 

از این خرد برای هدایت تصمیماتی که امروز خواهیم گرفت، استفاده کنیم. 
قوت،  نقاط  یعنی  خود  جنبه های  همه  پذیرفتن  معنای  به  پذیری   خویشتن 

رسیدگی  بدان  که  گناهی  و  شرم  احساس  شکست هاست.  و  موفقیت ها  نواقص، 
جلوگیری  زندگی  در  ما  پیشرفت  از  و  آورد  در  پای  از  را  ما  می تواند   نمی شود، 
گذشته  اشتباهات  برابر  در  که  خسارت هایی  جبران  پرمعناترین  از  برخی   کند. 
ما  امروز  رفتار  و  عملکرد  تغییر  طریق  از  صرفًا  می دهیم،  انجام  می توانیم   خود 
طریق  از  را  خود  موفقیت  و  می کنیم  تالش  بهبودی  برای  می گیرد.   صورت 

مقایسه خود در گذشته و امروز ارزیابی می کنیم. 
همین  نباید  اما  می شویم؛  اشتباه  مرتکب  همچنان  هستیم،  انسان  که  آنجا  از 
و  تغییر  به  بردن  پی  و  خود  گذشته  بررسی  با  کنیم.  تکرار  دوباره  را   اشتباهات 
نرسیده  فرا  هنوز  چیزها  بهترین  می کنیم.  پیدا  امید  آینده  به  خود،   پیشرفت 

است. 

انجام  دارم،  اختیار  در  آنچه  با  را  خود  تالش  حداکثر  امروز:  برای   فقط 
کرد.  من کمک خواهد  به  فردا  که  می گیرم  یاد  روز چیز جدیدی  هر   می دهم. 
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زبان همدردي ۲۸ آبان

  »... فرد معتاد از ابتدا به همان میزان احساس همدردی دست 
 می یابد که هر فردی بدان نیاز دارد تا خود را متقاعد کند که می تواند
  با الگو گرفتن از افرادی که سالهای بسیاری در بهبودی به سر 

برده اند، پاک بماند.«
کتاب پایه 

مطمئن کاماًل  چون  و  یافتیم  حضور  خود  جلسه  اولین  در  ما  از   بسیاری 
یا  عیب جویی یافتیم.  برای  را  زیادی  چیزهای  ماست،  به  متعلق   NA  نبودیم 
اندازه  به  ما  خود  اینکه  یا  است  نبرده  رنج  ما  مانند  کس  هیچ  می کردیم   احساس 
جدیدی  چیز  شنیدن  به  شروع  دادیم،  گوش  وقتی  اما  نبرده ایم.  رنج   کافی 
زبان  داشت:  ایمان  و  باور  شناخت،  در  ریشه  بی کالمی که  زبان   کردیم، 
ادامه  دادن  گوش  به  داشتیم،  نیاز  شدیداً  تعلق  احساس  به  چون   همدردی. 

دادیم. 
می کنیم  صحبت  زبان  این  به  و  می کنیم  درک  را  همدردی  زبان   وقتی 
این  درک  برای  می آوریم.  دست  به  را  خود  نیاز  مورد  همدردی  احساس   همه 
استفاده  کلمات  از  همدردی  زبان  می دهیم.  گوش  خود  قلب  با  ویژه،   زبان 
سخنرانی  یا  موعظه  می کند.  احساس  کند،  بیان  اینکه  از  بیشتر   نمی کند، 
هیچ  بیان  بدون  دیگر  معتادی  روح  با  می تواند  می دهد.  گوش  بلکه   نمی کند، 

کلمه ای ارتباط برقرار کند و آن را لمس کند. 
هر  می آید.  دست  به  تمرین  طریق  از  همدردی  زبان  در  روانی  و   فصاحت 
زبان  این  از  بیشتر  خود  برتر  نیروی  و  معتادان  سایر  با  خود  ارتباط  در   چه 
ما  مجدد  کت  شر  موجب  زبان  این  می کنیم.  درک  بیشتر  را  آن  کنیم،   استفاده 

در جلسات می شود. 

سپری  که  روزی  هر  می دهم.  گوش  خود  قلب  با  امروز:  برای   فقط 
می شود، در زبان همدردی روان تر می شوم. 
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۲۹ آباندستیابی به احساس رضایت 

 »با احساس رضایت از خود آشنا نبودیم؛ همیشه به سوی بوچی و 
بی ارزشی کشیده می شدیم.« 

کتاب پایه 

فرد  به  کاش  ای  که  کردیم  آرزو  بار  صدها  فعال،  اعتیاد  دوران  در  احتمااًل 
با  را  خود  جای  می توانستیم  می کردیم  آرزو  شاید  می شدیم.  تبدیل   دیگری 
بهتر،  شغلی  بزرگتر،  ای  خانه  یا  زیبا  ماشینی  صاحب  که  کنیم  عوض   افرادی 
بودند.  داشتیم،  اختیار  در  خود  آنچه  جز  چیزی  هر  یا  جذاب تر   همسری 
کنیم  تصور  را  کسی  می توانستیم  سختی  به  که  بود  شدید  چنان  آن  ما   نومیدی 

که وضعیتش از ما بدتر باشد. 
ممکن  شویم.  حسادت  از  دیگری  نوع  دچار  است  ممکن  بهبودی،  دوران  در 
که  کنیم  احساس  و  دهیم  ادامه  دیگران  بیرون  با  خود  درون  مقایسه  به   است 
همه  کنیم  فکر  شاید  نداریم.  اختیار  در  کافی  قدر  به  چیز  هیچ  از  هنوز   انگار 
از  بهتر  زیاد، در جلسات  پاکی  و  با تجربه  اعضا  تا  از جدیدترین عضو گرفته   افراد 
را  بهتری  برنامه  دیگر  افراد  همه  کنیم  تصور  است  ممکن  می رسند.  نظر  به   ما 

انجام می دهند، چون ماشین بهتر، خانه بزرگتر، پول بیشتر و غیره دارند. 
از  را  ما  می کنیم،  تجربه  گانه  دوازده  قدمهای  طریق  از  که  بهبودی  فرآیند 
رضایت  احساس  از  حاکی  جایگاهی  به  پایین  نفس  به  احترام  و  حسادت  روحیه 
می دهد.  ارتقا  داریم،  اختیار  در  قطعًا  آنچه  از  عمیق  سپاسگزاری  و   روحانی 
که  چرا  نیستیم،  دیگران  با  خود  جای  کردن  عوض  به  مایل  هرگز  می یابیم   در 

آنچه ما در درون خود یافته ایم، بسیار ارزشمند است. 

آنها  قدر  باید  که  هست  زیادی  چیزهای  من  زندگی  در  امروز:  برای   فقط 
حفظ  کرده ام،  پیدا  بهبودی  دوران  در  که  روحانی  رضایت  احساس  از  بدانم.   را 

و حراست می کنم. 
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رهایی از نواقص خود ۳۰ آبان

 »اگر نواقص شخصیتی به سالمت و خوشبختی ها کمک می کرد، به 
این وضعیت نومیدی دچار نمی شدیم.«  

کتاب پایه 

آنقدر  کنیم  احساس  شاید  نیست.  آسان  همواره  هفتم  و  ششم  قدمهای  شروع 
تخته  زیر  انگار  که  کنیم  احساس  شاید  هستیم.  ناقص  کاماًل  انگار  که  داریم   مشکل 
ما  از نواقص  انجمن  نیستیم معتادان  پنهان شده ایم. تحت هیچ شرایط مایل  سنگی 

مطلع شوند. 
احتمااًل دورانی را تجربه خواهیم کرد که در آن همه حرفها و اعمال خود را 
آنها  پنهان کردن  از  و  را شناسایی کنیم  نواقص شخصیتی خود  تا  بررسی می کنیم 
اطمینان حاصل کنیم. شاید به روز خاصی در گذشته بنگریم و از اینکه آنچه بدان 
مطمئن هستیم، شرم آورترین چیزی است که تا به حال گفته ایم، یکه بخوریم. عزم 
خود را جزم می کنیم تا به هر قیمتی از این خصوصیت های وحشتناک رهایی پیدا 

کنیم. 
کنترل  به  قادر  ما  که  نمی شود  بیان  هفتم  یا  ششم  قدمهای  در  جایی  هیچ  اما 
نواقص شخصیتی خود هستیم. در حقیقت، هر چه بیشتر به آنها توجه می کنیم، این 
که  اینکه همان طور  تشخیص  می شوند.  پایدارتر  و  تر  ثابت  ما  زندگی  در  نواقص 
نیستیم،  نیز  خود  نواقص  کنترل  به  قادر  کنیم،  کنترل  را  خود  اعتیاد   نمی توانیم 
از  می توانیم  تنها  کنیم؛  برطرف  را  خود  نواقص  نمی توانیم  است.  فروتنی  مستلزم 

خداوندی مهربان درخواست کنیم آنها را برطرف نماید.  
رهایی از چیزی دردناک می تواند به اندازه رهایی از چیزی خوشایند دشوار 
باشد. اما بگذارید با آن روبرو شویم-پافشاری مانع بسیار بزرگی است. وقتی واقعًا 
ارزشمند  صرفا  ما  تالش  می کنیم،  فکر  می کنیم،  پافشاری  بدان  که  چیزی  درباره 
از خداوند  و  رها شویم  نواقص شخصیتی خود  از  رسیده که  فرا  زمان آن  نیست. 

بخواهیم آنها را برطرف نماید. 

رها  بند  و  قید  از  هستم.  خود  نواقص  شدن  برطرف  آماده  امروز:  برای  فقط 
می شوم و به نیرویی برتر و مهربان اجازه می دهم از من مراقبت نماید. 





آذر
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۱ آذرابتدا پایه و بنیان 

  »وقتی شروع به ایفا کردن نقش خود در جامعه می کنیم، آزادی عمل 
 به ما کمک می کند اولویتهای خود را رده بندی کنیم و ابتدا کارهای 

اساسی را انجام دهیم.« 
کتاب پایه 

در  را  دیگری  اولویت های  ما  از  برخی  که  نگذشته  ما  پاکی  از  زیادی   مدتی 
از  بخشی  اینها  همه  روابط،  خانواده،  شغل،  می دهیم.  قرار  خود  بهبودی   رأس 
زندگی هستند که وقتی اساس بهبودی خود را بنیان نهادیم، به آنها دست می یابیم. 
انجام  را  خود  بهبودی  اساس  نهادن  بنیان  دشوار  و  اساسی  کار  اینکه  از  قبل   اما 
روی  که  خانه ای  مانند  بسازیم.  خود  برای  مستحکمی را  زندگی  نمی توانیم   دهیم، 

شن ساخته شده، این زندگی در بهترین حالت متزلزل است. 
زندگی خود  دقیق  چهار چوب  بازسازی  به  را  توجه خود  همه  اینکه  از  قبل 
اساسی  می کنیم  اقرار  ابتدا  نهیم.  بنیان  را  بهبودی خود  اساس  باید  کنیم،  معطوف 
کمک  با  سپس،  است.  ساخته  اداره  قابل  غیر  کاماًل  را  ما  زندگی  اعتیاد  و   نداریم 
راهنما و اعضای جلسه همیشگی خود به نیرویی که برای زمینه سازی زندگی ما به 
 قدر کافی قدرتمند است، ایمان پیدا می کنیم. خرابی را از محلی که آینده خود 
را بر آن خواهیم ساخت، اصالح می کنیم. سرانجام، با اصولی که در امور روزمره 
بررسی صادقانه  پیدا می کنیم:  آشنایی  و عملی  به طور عمیق  اجرا می کنیم،  خود 

خود، اطمینان به راهنمایی و قدرت نیروی برتر خود و خدمت به دیگران.  
وقتی اساس ما آماده شد، می توانیم با تمام انرژی برای منسجم کردن زندگی 
ما محکم  بنیان  و  پایه  آیا  بپرسیم  از خود  باید  ابتدا  اما  به جلو حرکت کنیم.   خود 
مدتی طوالنی  می سازیم،  که  هر چیزی  اساس،  و  پایه  بدون  خیر، چراکه  یا   است 

دوام نمی یابد. 

اهمیت  خود  بهبودی  برای  محکم  اساسی  نهادن  بنیان  به  امروز:  برای   فقط 
می دهم. می توانم بر روی این اساس، یک عمر بهبودی را بنا کنم. 
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اراده خداوند ۲ آذر

  »آرامش حاصل از "رهایی از قید و بند و سپردن خود به خداوند" 
به ما در تشکیل یک زندگی که ارزش زیستن را دارد، کمک می کند.« 

کتاب پایه 

نکنیم چه  اینکه اگر همه چیزهای اطراف خود را کنترل  از  اعتیاد  در دوران 
خود  مواد  مصرف  حفظ  برای  ما  از  بسیاری  داشتیم.  واهمه  می افتد   اتفاقی 
تالشی  در  را  خود  اطرافیان  همه  ما  از  برخی  ساختیم.  پیچیده ای   دروغ های 
مصرف  بیشتری  مواد  بتوانیم  تا  دادیم  فریب  آنها  از  چیزی  گرفتن  برای   بی امان 
با  نفر  دو  کردن  صحبت  از  مانع  تا  کردیم  زیادی  تالش  ما  از  تعدادی   کنیم. 
باطل  خیال  این  حفظ  برای  شویم.  خود  دروغهای  افشای  احتماال  و   یکدیگر 
فرآیند،  این  در  کشیدیم.  رنجها  خود  زندگی  و  اعتیاد  بر  کنترل  اعمال   یعنی 
حاصل  برتر  نیرویی  اراده  به  شدن  تسلیم  طریق  از  که  آرامشی  تجربه  از  را   خود 

می شود، باز داشتیم. 
دست  کنترل  اعمال  باطل  خیال  از  که  است  مهم  خود،  بهبودی  دوران  در 
که  چیزی  هر  از  ما  برای  او  اراده  که  شویم  تسلیم  برتر  نیرویی  به  و   برداریم 
متوجه  اگر  است.  بهتر  کنیم،  تدبیر  خود  برای  تقلب  و  فریبکاری  با   می توانیم 
این  تغییر  برای  می توانیم  شویم،  آینده  از  ترس  و  نتایج  کنترل  برای  خود   تالش 
و  می رویم  خود  سوم  و  دوم  قدمهای  سراغ  به  دهیم.  اقدامی انجام   روال 
واقعًا  آیا  می کنیم.  بررسی  رسیده ایم،  باور  به  برتر  نیرویی  درباره  که  را  چیزهایی 
باز گرداند؟  ما  به  را  و سالمت عقل  مراقبت کند  ما  از  نیرو می تواند  این   معتقدیم 
آن،  های  نومیدی  زندگی،  نشیب های  و  فراز  تمام  با  می توانیم  است،  چنین   اگر 

غم و غصه های آن، شگفتی های آن و شادی های آن زندگی کنیم. 

در  برتر  نیروی  اراده  می دهم  اجازه  و  می شوم  تسلیم  امروز:  برای   فقط 
می آورد،  ارمغان  به  تسلیم  این  که  را  آرامش  هدیه  بپیوند.  وقوع  به  من   زندگی 

می پذیرم.
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۳ آذربهبودی همراه با شکر گزاری 

 »این فکر را در سر پروراندیم که پاک ماندن موجب کامیابی نمی شود 
 و این طرز فکر قدیمی باعث تحریک تاسف به حال خود، رنجش و 

عصبانیت شد.« 
کتاب پایه 

تاسف  خود  حال  به  نسبت  حد  از  بیش  ما  از  برخی  که  هست   روزهایی 
بهبودی  در  ما  زندگی  اینکه  درباره  است  ممکن  است.  آسان  کار  این  می خوریم. 
نمی شود.  آورده  بر  همیشه  که  انتظاراتی  باشیم،  داشته  توقعاتی  باشد،  باید   چگونه 
شاید برای کنترل یک فرد تالش ناموفقی داشته ایم یا فکر می کنیم شرایط ما باید 
طور دیگری باشد. احتمااًل خود را با سایر معتادان در حال بهبودی مقایسه کرده ایم 
خود  انتظارات  با  زندگی  تطبیق  برای  بیشتر  چه  هر  کرده ایم.  کمبود  احساس   و 
تالش می کنیم، ناراحتی بیشتری را احساس می کنیم. تاسف به حال خود، می تواند 

از زندگی بر اساس توقعات نشأت گیرد، نه از زندگی در دنیای واقعی.
وقتی دنیا با انتظارات ما سازگاری نداشته باشد، اکثر اوقات انتظارات ما هستند 
که نیاز به سازگاری دارند، نه جهان. می توانیم از مقایسه زندگی امروز خود با شیوه 
کنیم.  پیدا  سپاسگزاری  حس  خود  بهبودی  به  نسبت  و  کنیم  شروع  آن   سابق 
می توانیم با شمارش چیزهای خوب در زندگی خود این اقدام را گسترش دهیم و 
حد  از  فراتر  بلکه  نمی کند،  مطابقت  ما  توقعات  با  دنیا  اینکه  از  باشیم   سپاسگزار 
آنهاست. اگر کار کرد قدمهای دوازده گانه را ادامه دهیم و سپاسگزاری و پذیرش 
بیشتری را در آینده  را پرورش دهیم، می توانیم رشد، خوشبختی و آرامش خاطر 

انتظار داشته باشیم. 
موجب  ماندن  پاک  گرفته؛  قرار  ما  اختیار  در  زیادی  چیزهای  بهبودی  در 
کامیابی ما شده است. پذیرش زندگی، فقط برای امروز، ما را از دلسوزی نسبت به 

خود رها می سازد.

با همراه  است  که  طور  همان  درست  را  خود  زندگی  امروز:  برای   فقط 
شکرگزاری می پذیرم. 
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مراقبه 4 آذر

 »آرام کردن ذهن از طریق مراقبه آرامشی درونی به همراه می آورد که 
ارتباط درونی ما را با خداوند برقرار می سازد.« 

کتاب پایه 

به  را  ما  اول  آنچه در درجه  درباره  اغلب  پیشرفت می کند،  ما  بهبودی  وقتی 
کیفیت  اینکه  از  هستیم  قادر  و  می کنیم  تعمق  کرد،  هدایت  گمنام  معتادان  سوی 
خود  افکار  از  نیستیم  مجبور  دیگر  کنیم.  سپاسگزاری  است،  یافته  بهبود  ما  زندگی 
احساس  بیشتر  می کنیم،  مراقبه  و  دعا  بیشتر  چه  هر  باشیم.  داشته   واهمه 
اوقات  در  که  سکوتی  و  آسودگی  می کنیم.  تجربه  را  بهروزی  بخش   آرامش 
نیازهای  ما  نیازهای  مهم ترین  که  است  آن  مؤید  می کنیم،  تجربه  خود  آرامش 

روحانی بر آورده شده است. 
فرآیند  این  در  را  خود  وجدان  و  کنیم  همدردی  معتادان  سایر  با  می توانیم 
آزادی  و  کنیم  دوری  دیگران  درباره  قضاوت  از  می گیریم  یاد  کنیم.   تقویت 
شهودی  طور  به  خود،  روحانی  تعمق  در  کنیم.  تجربه  را  بودن  خود   برای 
برترمان  نیرویی  با  خود  هماهنگی  به  و  می کنیم  پیدا  را  خود"  درون   "خداوند 

پی می بریم.

آرامش به  با  و  می کنم  تعمق  بهبودی  هدیه  درباره  امروز:  برای   فقط 
راهنمایی نیروی برتر خود گوش می دهم. 
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5 آذرمسئولیت 

 »چیزهای زیادی هم منفی و هم مثبت، در طی یک روز اتفاق می افتد. 
 اگر برای سپاسگزاری از هر دوی آنها وقت صرف نکنیم، احتماالً چیزی

 را که به رشد ما کمک می کند، از دست خواهیم داد.«  
جزوه فقط برای امروز 

کمربند  "باید"  هستند.  جا  همه  زندگی  مسئولیت های  مسئولیت   مسئولیت، 
برای  را  خاصی  امور  "باید"  کنیم.  تمیز  را  خود  خانه  "باید"  ببندیم.   ایمنی 
همه  رأس  در  دهیم.  انجام  هستیم،  آنها  راهنمای  که  افرادی  و  بچه ها   همسر، 
انجام  ممکن  شکل  بهترین  به  را  خود  برنامه  برویم.  جلسات  به  "باید"   اینها، 
شانه  وظایف  این  همه  از  می خواهیم  اوقات  گاهی  که  نیست  تعجبی   می دهیم. 
هیچ  انجام  به  مجبور  آن  در  که  برویم  افتاده  دور  جزیره ای  به  و  کنیم   خالی 

کاری نباشیم! 
گرفته ایم،  قرار  خود  مسئولیت های  تأثیر  تحت  شدیداً  وقتی  مواقع،  این  در 
زیر  از  می خواهیم  وقتی  باشد.  کننده  خسته  نباید  مسئولیت  که  می کنیم   فراموش 
دلیل  کنیم،  حفظ  را  خود  آرامش  باید  کنیم،  خالی  شانه  خود  مسئولیت های  بار 
کنیم.  توجه  می آورند،  ارمغان  به  که  هدایایی  به  و  بیاوریم  یاد  به  را  آنها   انتخاب 
معمواًل که  همسری  با  است  جذاب  و  جالب  ما  برای  معمواًل  که  باشد  شغلی   چه 

و  او  با  کردن  بازی  معموال  که  کودکی  یا  می شویم،  زده  شگفت  او  شخصیت  از 
ما  زندگی  مسئولیت های  همه  در  حال  هر  در  داریم،  دوست  را  او  از   مراقبت 

لذت وجود دارد. 

لذتهایی و  خود  مسئولیت های  به  هستند.  ویژه  دقایق  همه  امروز:  برای   فقط 
که به همراه دارند، توجه می کنم و به خاطر آنها شکر گزارم. 



266

درخواست کمک از خداوند ۶ آذر

  »گاهی اوقات در دوران بهبودی، تصمیم 
 درخواست کمک از خداوند، بزرگترین منبع 

قدرت و شهامت ماست.« 
کتاب پایه 

مهربان  و  برتر  نیرویی  به  می گیریم  تصمیم  می کنیم،  کار  را  سوم  قدم   وقتی 
تصمیم  کند.  مراقبت  ما  از  و  کند  هدایت  روزمره  زندگی  در  را  ما  دهیم  اجازه 
ما  از  برخی  بپذیریم.  خود  زندگی  در  را  مراقبت  و  هدایت  این   می گیریم 
از  می کند؛  هدایت  را  ما  خداوند  گرفتیم،  را  سوم  قدم  تصمیم  وقتی   معتقدیم 
مطرح  می شویم،  هدایت  که  جایی  به  کردن  توجه  صرفًا  بعد،  به  لحظه   آن 

است.
راهی  خداوند  از  کمک  درخواست  و  است  ایمان  فعل  سوم،  قدم   تصمیم 
همه  روزمره،  زندگی  در  ایمان  گرفتن  کار  به  است.  ایمان  این  احیای   برای 
از کمک  می دانیم  زیرا  می دهد،  قرار  ما  اختیار  در  را  نیاز  مورد  قدرت  و   شهامت 
بر  ما  نیازهای  که  می کنیم  اطمینان  هستیم.  برخوردار  مهربان  و  برتر   نیرویی 
درخواست  طریق  از  صرفًا  و  بگیریم  بهره  ایمان  از  می توانیم  شد.  خواهد  آورده 

اعتماد کنیم. 

نیروی  از  کمک  درخواست  با  که  می شوم  یادآور  خود  به  امروز:  برای   فقط 
برتر خود در هر قدمی که بر می دارم، تنها نیستم. 
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7 آذرخود بودن 

»فروتنی واقعی در این است که بپذیریم خود باشیم 
و در این راه صادقانه تالش کنیم.« 

کتاب پایه 

می دانیم،  تحقیر  درباره  زیادی  چیزهای  است.  کننده ای  گیج  مفهوم   فروتنی 
بر  را  خود  مانند  مشکوکی  طور  به  مفهوم  این  است.  جدیدی  ایده  فروتنی   اما 
هیچ  به  اینها  اما  است.  تعظیم  هنگام  پا  کشیدن  عقب  و  کرنش  افکندن،   خاک 

وجه فروتنی نیستند. فروتنی واقعی، صرفًا این است که خود را بپذیریم. 
شده،  استفاده  فروتنی"  "با  کلمه  از  آن  در  که  قدمی می رسیم  به   وقتی 
ما  اختیار  در  را  فرصت  این  چهارم  قدم  کرده ایم.  شروع  را  اصل  این   اجرای 
کمک  ما  به  پنجم  قدم  و  هستیم  کسی  چه  واقعًا  کنیم  بررسی  که  می دهد   قرار 

می کند این آگاهی را بپذیریم. 
صادقانه  بودن  خود  و  خود  واقعی  سرشت  پذیرفتن  شامل  فروتنی   عمل 
تالش  باید  نه  و  کنیم  تحقیر  یا  افکنیم  بر خاک  را  هستیم خود  مجبور  نه   می شود. 
برسیم.  نظر  به  هستیم،  واقعًا  آنچه  از  خوشبخت تر  یا  ثروتمند تر  باهوش تر،   کنیم 
صادقانه  توان  حد  تا  و  بگذاریم  کنار  را  تظاهر  که  معناست  بدین  صرفًا   فروتنی 

زندگی کنیم. 

را  من  اعمال  واقعی ام،  سرشت  از  آگاهی  می دهم  اجازه  امروز:  برای  فقط 
هدایت کند. امروز، همان طور که با خود روبرو می شوم با دنیا روبرو می شوم. 
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مراقبت نیروی برتر ۸ آذر

  »معتقدیم که نیروی برتر 
از ما مراقبت خواهد کرد.«

کتاب پایه 

می تواند  ساده  اصول  گیری  کار  به  که  است  عقیده  این  اساس  بر   برنامه 
اگر  که  است  این  اصول  این  از  یکی  کند.  ایجاد  ما  زندگی  در  را  عمیقی  اثرات 
اصل  این  که  آنجا  از  کرد.  خواهد  مراقبت  ما  از  برتر  نیروی  کنیم،   درخواست 
که  نگیریم  یاد  اگر  باشیم.  آن  گرفتن  نادیده  به  مایل  شاید  است،  اساسی   بسیار 
ضروری  چیزی  است  ممکن  بگیریم،  کار  به  آگاهانه  را  روحانی  حقیقت   این 

برای بهبودی خود، مانند نفس کشیدن برای زندگی را از دست دهیم. 
به  اگر  می یابیم؟  زده  وحشت  و  مضطرب  را  خود  وقتی  می افتد  اتفاقی   چه 
مشکلی  کنیم،  برتر  نیروی  با  خود  رابطه  بخشیدن  بهبود  در  سعی  مداوم   طور 
به و  می کنیم  صبر  لحظه ای  کنیم،  عمل  شتابزده  اینکه  جای  به  داشت.   نخواهیم 

نسبت  برتر  نیروی  که  می آوریم  یاد  به  را  گذشته  در  خاصی  موارد  مختصر   طور 
نیروی  اطمینان می دهد که  ما  به  امر  این  است.  داده  نشان  مراقبت  و  توجه  ما   به 
کنونی  وضعیت  برای  سپس  دارد.  عهده  بر  را  ما  زندگی  مسئولیت  هم  هنوز  برتر 
اختیار  در  ما  زندگی  اینکه  از  اطمینان  با  و  می خواهیم  قدرت  و   راهنمایی 

خداوند است، به کار خود ادامه می دهیم. 
به چه  هر  است«.  اصول  از  مجموعه ای  ما  »برنامه  می گوید:  ما  سفید   کتابچه 

اصول  این  از  خود  آگاهانه  سپاسگزاری  بخشیدن  بهبود  در  سعی  مداوم تر   طور 
کنیم، برای اجرای آنها تمایل بیشتری خواهیم داشت. 

برتری که نیروی  با  را  خود  آگاهانه  رابطه  می کنم  سعی  امروز:  برای   فقط 
از من مراقبت می کند، بهبود ببخشم. 



269

۹ آذرمشارکت کردن من واقعی 

 »صحبت کردن با دیگران ما را از احساس 
انزوا و تنهایی دور نگاه می دارد.« 

کتاب پایه 

صمیمیت به معنی مشارکت کردن عمیق ترین افکار و احساسات خود با انسانی 
ارمغان  به  صمیمیت  که  هستیم  عشقی  و  دوستی  تشنه  ما  از  بسیاری  است.   دیگر 
فعال  اعتیاد  دوران  در  نمی شود.  حاصل  تالش  بدون  چیزها  این  اما  می آورد، 
تهدید را  ما  مبادا مصرف  تا  برابر دیگران محافظت کنیم  از خود در   آموختیم که 

کنند. در دوران بهبودی نحوه اعتماد کردن به دیگران را یاد می گیریم. صمیمیت 
 مستلزم این است که حالتهای تدافعی خود را کاهش دهیم. برای احساس مودتی 
نزدیک  ما  به  دهیم  اجازه  دیگران  به  باید  می آورد،  ارمغان  به  صمیمیت   که 

شوند-مای واقعی. 
اگر قرار است درونی ترین ضمیر خود را با دیگران در میان بگذاریم، ابتدا باید 
درباره اینکه این درونی ترین ضمیر واقعًا چگونه است، عقیده ای داشته باشیم. برای 
چگونه  واقعًا  و  می خواهیم  چیزی  چه  واقعًا  هستیم،  کسی  چه  واقعًا  بفهمیم  اینکه 
اساس  بر  بررسی می کنیم. سپس،  منظم  به طور  را  زندگی خود  احساس می کنیم، 
با  دائمًا  و  کاماًل  امکان  حد  تا  باید  کرده ایم،  تهیه  خود  از  منظمی که  ترازنامه های 

دوستان خود صداقت داشته باشیم. 
 صمیمیت بخشی از زندگی است و بنابراین بخشی از پاک زندگی کردن است
دردناک  بررسی  دارد.  را  خود  بهای  بهبودی  در  چیزی  هر  مانند  صمیمیت   و 
خویشتن که الزمه صمیمیت است، می تواند کار دشواری باشد. صداقت کامل در 
و  انزوا  از  رهایی  اما  دارد.  همراه  به  را  خود  پیچیدگی های  اغلب  نیز   صمیمیت 

تنهایی که صمیمیت به ارمغان می آورد، واقعًا ارزش سعی و تالش را دارد. 

ارمغان  به  صمیمیت  که  انزوایی  و  تنهایی  از  رهایی  برای  امروز:  برای  فقط 
"من  شخصی،  ترازنامه ای  تهیه  طریق  از  امروز،  می کنم.  تالش   می آورد، 

واقعی" را می شناسم و صداقت داشتن کامل با دیگران را تمرین می کنم. 
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پاداش های زندگی ۱۰ آ ذر

 »فقط برای اراده خداوند برای خود شروع به دعا می کنیم. بدین ترتیب، فقط 
چیزی را به دست می آوریم که قادر به اداره آن هستیم.«

کتاب پایه 

 تصور کنید اگر خداوند هر چیزی که می خواستیم را در اختیار ما می گذاشت،چه
 اتفاقی می افتاد. یک اتومبیل معرکه جدید، نمرات عالی، اضافه حقوق سه برابر، همه 

اینها صرفًا به این خاطر که درخواست می کنیم، مال ماست. 
پرتجمل  اتومبیل های  آورده،  باد  ثروتهای  کنیدکه  تصور  را  مشکالتی  اکنون 
جدید و تشخیص وضعیت تحصیلی ناشایسته به دنبال دارند. با اضافه حقوق زیادی 
که بی دلیل به ما اعطاء شده، چه کار انجام میدهیم؟ چگونه به مسئولیت های مالی 
این اضافه حقوق سر کنیم؟ آیا می توانیم  با  جدید خود رسیدگی کنیم؟ و چگونه 
تظاهر کنیم که شایستگی این حقوق را داریم، در حالی که می دانیم این طور نیست؟ 

آن اتومبیل معرکه جدید چطور؟ اکثر این اتومبیل ها حق بیمه باال و هزینه های 
مراقبت گزاف به دنبال دارند. آیا برای مراقبت از چیزی که درخواست کرده ایم، 

آمادگی داریم؟ . . . 
نمراتی که خود کسب  اخذ  از  پس  می توانیم  آیا  تحصیلی چطور؟  افتخارات 
 نکرده ایم، مانند دانشجویان ممتاز عمل کنیم؟ اگر متخلف شناخته شویم، چه کارانجام

می دهیم؟ 
وقتی با خداوند صحبت می کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که در دنیای واقعی 
زندگی می کنیم. پاداش هایی کسب می کنیم و یاد می گیریم چگونه آنها را اداره 
قدرت  خداوند،  اراده  از  آگاهی  تقاضای  به  خود  دعاهای  کردن  محدود  کنیم. 
اجرای آن و توانایی زندگی کردن با نتایج و عواقب، تضمین می کند که چیزی را 

بیشتر از حد توان اداره خود به دست نمی آوریم. 

فقط برای امروز: فقط برای آگاهی از اراده خداوند و قدرت اجرای آن در 
دنیای واقعی دعا می کنم. 
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۱۱ آذربهبودی: اولین اولویت ما 

 »باید بهبودی خود را در راس قرار دهیم و 
ترتیب اولویت های خود را خفظ کنیم.« 

کتاب پایه 

استفاده مواد  مصرف  توجیه  برای  بسیاری  بهانه های  از   ،NA به  آمدن  از   قبل 
ترک  مرا  »همسرم  گفت.«  چنین  »او  کشید.«  فریاد  من  سر  بر  »او   می کردیم: 
مشکل  حل  برای  تا  می کردیم  استفاده  بهانه ها  این  از  شدم.«  اخراج  »من   کرد.« 
مواد  مصرف  به  وقتی  تا  که  می فهمیدیم  باید  نکنیم.  کمک  درخواست  خود   مواد 
رأس  در  را  بهبودی  وقتی  تنها  دارد.  ادامه  همچنان  مسائل  این  دهیم،  ادامه 

اولویت های خود قرار دادیم، این وضعیت ها شروع به تغییر کرد. 
عدم  برای  و  باشیم  داشته  گرایش  رفتار  همین  به  نیز  امروز  است   ممکن 
است ممکن  ما  امروز  بهانه های  بیاوریم.  بهانه  خدمت  و  جلسات  در   حضور 

»از  بگذارم.«  تنها  را  خود  بچه های  نمی توانم  باشد:  داشته  متفاوتی   ماهیت 
را  خود  رییس  بتوانم  تا  دهم  انجام  را  پروژه  این  »باید  شده ام.«  خسته   مرخصی 
قرار  خود  اولویت  اولین  را  بهبودی  اگر  هم  هنوز  اما  دهم.«  قرار  تأثیر   تحت 
اگر  بود.  نخواهیم  بهانه ها  این  درباره  نگرانی  به  مجبور  دیگر  احتمااًل   ندهیم، 
بود.  نخواهند  ما  زندگی  در  دیگر  شغل  و  مرخصی  فرزندان،  شویم،  لغزش   دچار 
رابطه  باشیم،  نداشته  یا  باشیم  داشته  شغل  باشد.  اولویت  در  باید   بهبودی 
را  قدمها  یابیم،  حضور  جلسات  در  باید  حال  هر  در  باشیم،  نداشته  یا  باشیم   داشته 
دیگران  و  خداوند  خدمت  در  و  بگیریم  تماس  خود  راهنمای  با  کنیم،   کار 
مرخصی،  که  می کنند  فراهم  ما  برای  را  امکان  این  مزبور  ساده  اعمال   باشیم. 
کنیم.  نگرانی  احساس  آنها  درباره  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  رؤسایی  و   خانواده 

بهبودی اساس زندگی ماست و هر چیز دیگر را ممکن می سازد. 

در  بهبودی  می کنم.  حفظ  را  خود  اولویت های  ترتیب  امروز:  برای   فقط 
فهرست من شماره یک است. 
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بینش بدون محدودیت ۱۲ آ ذر

  »شاید برای اولین بار چشم اندازی 
از زندگی جدید خود را مشاهده می کنیم.« 

کتاب پایه 

به  روز  هر  بود.  محدود  بسیار  خود  به  نسبت  ما  بینش  اعتیاد،  دوران   در 
و  راه ها  یافتن  و  کردن  مصرف  آوردن،  دست  به  می پرداختیم  تکراری  اموری 
که  بود  معقولی  انتظار  تنها  این  بیشتر.  آوردن  دست  به  برای   روشهایی 

می توانستیم در طول زندگی خود داشته باشیم. نیروی بالقوه ما محدود بود. 
به  نسبت  را  جدیدی  بینش  بهبودی  است.  کرده  تغییر  ما  دیدگاه های   امروز، 
و  تاریک  تکراری  امور  اسیر  دیگر  است.  گذاشته  ما  اختیار  در  زندگی  و   خود 
و  عقاید  امتحان  و  جدید  رویه های  گرفتن  پیش  در  برای  نیستیم.  اعتیاد  بی پایان 
جدیدی  بینش  می توانیم  کار،  این  انجام  با  هستیم.  آزاد  جدید   فعالیت های 
ما  از  که  برتری  نیروی  قدرت  با  فقط  ما  بالقوه  نیروی  کنیم.  پیدا  خود  به   نسبت 

مراقبت می کند، محدود شده است و این قدرت هیچ محدودیتی ندارد. 
است،  آن  در  که  چیزی  هر  و  زندگی  می رسد  نظر  به  بهبودی  دوران   در 
که  خداوندی  که  نیرویی  و  روحانی  اصول  هدایت  تحت  ماست.   پذیرای 

درک می کنیم در اختیار ما گذاشته، افقهای ما نامحدود هستند. 

قرار  مقابلم  در  که  امکاناتی  روی  بر  را  خود  چشم های  امروز:  برای   فقط 
می کنم،  درک  که  خداوندی  اندازه  به  من  بالقوه  نیروی  می کنم.  باز   دارد، 

قدرتمند است.  
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۱۳ آذراراده خداوند یا اراده ما 

»می دانیم اگر برای اراده خداوند دعا کنیم، صرف نظر از آنچه فکر میکنیم، 
آنچه را دریافت میکنیم که به صالح ماست.« 

کتاب پایه 

زمانی که به NA آمدیم، صداهای درونی ما نامطمئن و خود نابود کننده شده 
به  بود  صالحمان  به  آنچه  به  نسبت  را  ما  احساس  و  عالیق  تمایالت،  اعتیاد   بود. 
از  برتر  نیرویی  به  کردن  پیدا  ایمان  که  است  دلیل  بدین  بود.  کشانده   گمراهی 
خود - چیزی که بتواند راهنمایی عاقالنه تر و مورد اطمینان تری از خود ما فراهم 
به  آموخته ایم چگونه  تدریج  به  است.  بوده  مهم  آنقدر  بهبودی  دوران  در   - کند 
اعتماد  می کند،  فراهم  ما  برای  که  هدایتی  به  و  کنیم  اطمینان  نیرو  این   مراقبت 

کنیم. 
مانند همه فرآیندهای یادگیری "دعا کردن فقط برای آگاهی از اراده نیروی 
برتر برای ما و قدرت اجرای آن" مستلزم تمرین است. نگرش های خودخواهانه و 
این  نمی شوند.  برطرف  شبه  یک  کردیم،  پیدا  اعتیاد  دوران  در  که  خودسرانه ای 
ممکن  حتی  دهند.  قرار  تأثیر  تحت  را  ما  کردن  دعا  نحوه  است  ممکن   نگرش ها 
است بدین شکل دعا کنیم: »من را از این نقص شخصیتی رها کن تا خوب به نظر 

برسم.« 
هر چه نسبت به عقاید و تمایالت خود صریح تر باشیم، تشخیص اراده ما از اراده 
اطالع  به  صرفًا  »خدایا  بگوییم:  دعا  در  شاید  بود.  خواهد  آسان تر  برتر   نیروی 
وجود،  این  با  می خواهم.  موقعیت  این  در  من  که  است  این چیزی  که  می رسانم 
نه اراده خود.« وقتی بدین ترتیب عمل می کنیم،  خواستار تحقق اراده تو هستم، 

برای اذعان و قبول راهنمایی نیروی برتر خود آمادگی پیدا می کنیم. 

اعتماد  تو  راهنمایی  به  که  ام  آموخته  برتر،  نیروی  ای  امروز:  برای   فقط 
خود  زندگی  دلخواه  شیوه  درباره  را  خود  عقاید  هنوز  وجود،  این  با   کنم. 
برای من  تو  اراده  تا  بده  اجازه  بعد  و  بگذارم  میان  را در  عقاید  این  بگذار   دارم. 

را به روشنی درک کنم. در نهایت، بگذار اراده تو، نه اراده من تحقق یابد. 
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افرادی که خواهان بهبودی هستند ۱4 آ ذر

 »دریافته ایم این برنامه برای هر معتادی که صادقانه و خالصانه مایل به قطع 
مصرف مواد است، مؤثر است.« 

کتاب پایه 

است؟  مواد  مصرف  قطع  به  مایل  خالصانه  و  صادقانه  فردی  بدانیم  کجا   از 
از  یا  بخوانیم  را  افراد  ذهن  نمی توانیم  زیرا  نمی دانیم؛  ما  که  است  این  حقیقت 
نتیجه  آرزوی  باید  صرفًا  باشیم،  داشته  خبر  دیگر  فردی  تمایالت  و   انگیزه ها 

خوبی را داشته باشیم. 
او  هرگز  کنیم  تصور  و  کنیم  صحبت  تازه واردی  با  جلسه ای  در  است   ممکن 
موفق  بهبودی  در  او  که  شویم  متوجه  بعد  سال  چند  و  دید  نخواهیم  دوباره   را 
یا  می دهد  ادامه  لغزش  به  که  را  فردی  تا  شویم  وسوسه  شاید  است.   بوده 
دهیم.  انجام  را  کار  این  نباید  اما  کنیم،  تسلیم  به  وادار  نمی شود،  پاک   بالفاصله 
ساده  حقیقتی  حال  هر  در  رسد،  نظر  به  بی میل  چقدر  فرد  یک  که  نیست   مهم 

وجود دارد این فرد معتاد در جلسه حضور دارد. 
ما  وظیفه  نشویم؛  مطلع  دوازدهم  قدم  انجام  نتایج  از  هرگز  است   ممکن 
داریم،  همراه  به  خود  با  پیامی که  کنیم.  ارزیابی  را  تازه واردها  تمایل  که   نیست 
و  می گذاریم  میان  در  رایگان  به  و  می بریم  جا  همه  به  را  آن  ماست.  از   بخشی 

نتایج را به نیرویی برتر از خود می سپاریم. 

تحت و  زمان  هر  کجا،  هر  معتادی،  هر  با  را  بهبودی خود  امروز:  برای   فقط 
هر شرایطی در میان می گذارم. نتایج را به نیروی برتر خود می سپارم. 
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۱5 آذررابطه عاشقانه و بهبودی 

»روابط میتواند حوزه شدید دردناکی باشد.« 
کتاب پایه 

جدید،  عاشقانه  رابطه  یک  هیجان  است.  اکسیر  مانند  ما  از  برخی  برای  عشق 
به  دادن  اجازه  از  حاصل  آزادی  احساس  صمیمی،  رابطه ای  داشتن   فریبندگی 
اما  هستند.  قدرتمندی  عواطف  اینها  همه  شدن  آسیب پذیر  برای   خود 
پیدا  روزانه  موقتی  رهایی  اعتیاد  از  فقط  ما  که  کنیم  فراموش   نمی توانیم 
حال  در  معتاد  هر  زندگی  در  باید  روزانه  موقتی  رهایی  این  حفظ   کرده ایم. 

بهبودی باالترین اولویت باشد. 
دوستان  است  ممکن  شویم.  درگیر  شدید  خود  رابطه  در  است   ممکن 
اوضاع  وقتی  سپس،  کنیم.  فراموش  فرآیند  این  در  را  خود  راهنمای   قدیمی و 
از  قبل  که  افرادی  با  نمی توانیم  دیگر  می کنیم  احساس  اغلب  می شود،   وخیم 
می تواند  باور  این  کنیم.  برقرار  ارتباط  کردند،  کمک  ما  به  ما  عاشقانه   رابطه 
به  جلسات  در  حضور  و  خود  برنامه  انجام  طریق  از  کند.  فراهم  را  لغزش   زمینه 
عاشقانه  رابطه ای  در  عمیقًا  وقتی  حتی  که  می کنیم  حاصل  اطمینان  مداوم،   طور 

غرق شده ایم، شبکه ای از بهبودی را در اختیار داریم. 
کنیم  فراموش  نباید  اما  است.  طبیعی  عاشقانه  رابطه  برقراری  برای  ما   تمایل 
اعتیاد  قدرت  برابر  در  را  ما  نیز  رابطه  سالم ترین  حتی  خود،  برنامه  بدون   که 

حفظ نمی کند. 

بهبودی  عاشقانه،  رابطه  برقراری  به  خود  تمایل  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
را نادیده نخواهم گرفت. 



276

تحمل عواطف خود ۱۶ آذر

 »از ابزاری که در اختیار داریم، استفاده می کنیم و توانایی تحمل عواطف خود 
را به دست می آوریم.« 

کتاب پایه 

 برخی از ما می گوییم:»عواطف خود را تحمل کنم؟«.»حتماً شوخی می کنید!«در
یاد  را  آنها  تحمل  روش  که  ندادیم  را  فرصت  این  خود  به  هرگز  مصرف،  دوران 
بگیریم. تصور می کردیم نباید احساسات خود را تحمل کنیم، بلکه باید آنها را تخدیر 
کنیم. مشکل این بود که "درمان" عواطف غیرقابل تحمل از طریق مصرف مواد، ما 
را از بین می برد. در این هنگام به معتادان گمنام آمدیم، شروع به کارکرد قدمهای 

دوازده گانه کردیم و در نتیجه به تدریج از لحاظ عاطفی رشد کردیم. 
بسیاری از ما آرامش عاطفی را درست از همان آغاز به دست آوردیم. از تظاهر 
به اینکه اعتیاد و زندگی ما تحت کنترل است، خسته شدیم؛ در واقع وقتی سرانجام 
اقرار کردیم که کنترلی بر آنها نداریم، احساس خوبی پیدا کردیم. پس از مشارکت 
کردن ترازنامه خود با راهنما، به تدریج احساس کردیم نباید انکار کنیم چه کسی 
هستیم یا برای پذیرفته شدن چه احساسی داریم. وقتی جبران خسارت را به اتمام 
رساندیم، می دانستیم نباید از احساس گناه رنج ببریم؛ خود به تنهایی می توانستیم آن 
را تحمل کنیم و این احساس ما را از بین نمی برد. هر چه بیشتر برنامه NA را انجام 
دادیم، نسبت به زندگی همان طور که برای ما پیش می آمد، احساس بهتری پیدا 

کردیم. 
طریق  از  است.  بوده  مؤثر  حال  به  تا  که  همان طور  است،  مؤثر  برنامه  امروز 
ارزیابی زندگی روزمره خود، صداقت داشتن درباره نقش خود در آن و تسلیم شدن 
می دهد،  قرار  ما  روی  پیش  زندگی  که  را  احساساتی  می توانیم  واقعیت،  برابر  در 
تحمل کنیم. با استفاده از ابزاری که در اختیار داریم، توانایی تحمل عواطف خود 

را به دست آورده ایم. 

در  را  تسلیم  و  صداقت  نمی کنم.  انکار  را  خود  احساسات  امروز:  برای  فقط 
زندگی همان طور که هست، به کار می بندم. از ابزار این برنامه برای تحمل عواطف 

خود استفاده می کنم. 
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۱7 آذرنامیدن یک نقص به عنوان یک نقص 

 »وقتی مشاهده می کنیم نواقص ما چگونه در زندگی ما وجود دارند 
 و آنها را می پذیریم، می توانیم از آنها رهایی یابیم و زندگی جدید خود 

را ادامه دهیم.« 
کتاب پایه 

گاهی اوقات آمادگی ما برای رفع شدن نواقص، بستگی دارد به اینکه آنها را چه 
بنامیم. اگر با تغییر نام نواقص خود باعث شویم کمتر "ناقص" به نظر برسند، ممکن 
 است قادر به درک خسارتی که به وجود آورده ایم، نباشیم. اگر به نظر رسد.آنها هیچ

صدمه ای ایجاد نمی کنند، چرا اصاًل از نیروی برتر بخواهیم آنها را برطرف نماید؟ 
"جلب رضایت افراد" را به عنوان مثال در نظر بگیرید. آیا واقعا آنقدر بد به نظر 
می رسد؟ جلب رضایت افراد صرفًا بدین معناست که با افراد با مهربانی رفتار کنیم، 
درست است؟ نه کامال. اگر با صراحت بگوییم، این امر بدین معناست که فریبکار و 
نیازهای خود دروغ می گوییم و  متقلب باشیم. در واقع، درباره احساسات، باورها، 
سعی می کنیم با چرب زبانی رضایت دیگران را نسبت به خواسته های خود به دست 

آوریم. 
نادیده  معنای  به  "خونسردی"  آیا  اما  هستیم.  "خونسرد"  می کنیم  فکر  شاید  یا 
گرفتن کارهای خانه، اجتناب از رویارویی با مسائل و عادت کردن به یک زندگی 
یا  "مصامحه"  یا  "تنبلی"  آن  نام  باشد،  طور  این  اگر  است؟  راحت  و  یکنواخت 

"ترس" است. 
این طور  اگر  داریم.  مشکل  نواقص شخصیتی خود  تشخیص  در  ما  از  بسیاری 
است، می توانیم با راهنما یا دوستان NA صحبت کنیم. رفتار خود را به طور واضح 
کمک  آنها  از  خود  نواقص  شناسایی  برای  و  می دهیم  شرح  آنها  برای  صادقانه  و 
می خواهیم، با گذشت زمان، به تدریج بهتر قادر به تشخیص نواقص شخصیتی خود 

می شویم و از آنها با اسم واقعی شان نام می بریم. 

فقط برای امروز: از نواقص خود با اسم واقعی شان نام می برم. اگر در انجام این 
کار مشکل دارم، از راهنمای خود کمک می گیرم. 
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گوش دادن ۱۸ آذر

  »توانایی گوش دادن یک هدیه است و همزمان با رشد روحانی ما، 
 رشد می کند. وقتی خود را پذیرای دریافت این هدیه می کنیم،

زندگی معنای جدیدی پیدا می کند.« 
کتاب پایه 

تماشا  گفتگو  حال  در  را  خردسال  کودک  دو  بچگانه  رفتار  حال  به  تا   آیا 
که  حالی  در  می کند،  صحبت  زرشکی  اژدهاهای  باره  در  آنها  از  یکی  کرده اید؟ 
ما  می کند.  گله  می کند،  اذیت  را  پایش  که  خود  کفش  داخل  شنهای  از   دیگری 
مشکالت  این  با  اوقات  گاهی  می گیریم،  یاد  را  دیگران  به  دادن  گوش  وقتی  نیز 
دادن  گوش  در  سعی  بیهوده  جلسات  در  است  ممکن  می شویم.  روبرو   ارتباطی 
برنامه ریزی  مشغول  ما  ذهن  که  حالی  در  کنیم،  سخنران  فرد  صحبت های   به 
در  است  ممکن  کنیم.  مطرح  خود  سخنرانی  در  می خواهیم  که  است   مطالبی 
ما  از  که  سؤاالتی  با  ارتباطی  ما  پاسخ های  که  شویم  متوجه  ناگهان  گفتگو  حین 
برای  که  است  مطالبی  همان  عوض  در  پاسخ ها  این  ندارد.  شده،   پرسیده 

سخنرانی خود آماده کرده بودیم. 
اما  است،  دشواری  کار  واقعی-  دادن  گوش   - دادن  گوش  نحوه   آموختن 
خود  پاسخ های  در  مقابل  طرف  های  صحبت  تأیید  با  شاید  نیست.  نیافتنی   دست 
کمکی  آیا  بپرسیم  می کند،  بیان  را  مشکلی  که  فردی  از  شاید  کنیم.   شروع 
فکری  وسواس  از  می توانیم  کمی تمرین،  با  می آید.  بر  ما  دست  از  که   هست 
قرار  بر  نزدیک تری  ارتباط  خود  زندگی  در  افراد  با  و  کنیم  پیدا  بیشتری   رهایی 

کنیم.

دیگر  فرد  که  سخنانی  به  و  می کنم  آرام  را  خود  افکار  امروز:  برای   فقط 
بیان می کند، گوش می دهم. 
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۱۹ آذربرنده ها 

 »شروع به تقلید برخی از کارهایی که برنده ها انجام می دادند، کردم. 
در NA عقب ماندگی خود را جبران کردم. احساس خوبی داشتم...« 

کتاب پایه 

 اغلب در جلسات می شنویم که می گویند باید با برنده ها دوستی برقرارکنیم.«چه
کسانی در معتادان گمنام برنده هستند؟ برنده ها به آسانی تشخیص داده می شوند.آنها 
برنامه فعال بهبودی را انجام می دهند، به دنبال راه حل هستند و از مشکل فاصله 
 می گیرند. برنده ها همواره آماده کمک به تازه وارد هستند.راهنمایانی دارند و با آنها

مشورت می کنند. برنده ها فقط برای امروز، پاک می مانند. 
را حفظ  مثبتی  روحی  وضعیت  که  هستند  بهبودی  در حال  معتادانی  برنده ها 
می کنند. ممکن است دوران سختی را تجربه کرده باشند، اما هنوز در جلسات حضور 
می یابند و مشتاقانه درباره آن صحبت می کنند. برنده ها از صمیم قلب می دانند که با 

کمک نیرویی برتر، هیچ چیزی فراتر از حد توان اداره آنها پدیدار نمی شود. 
برنده ها در فعالیت های خدماتی خود برای دستیابی به اتحاد تالش می کنند. 
 برنده ها"اصول را به شخصیت ها ترجیح می دهند." برنده ها اصل گمنامی را به خاطر
 می سپارند و عملی که بر پایه اصول باشد را صرف نظر از اینکه چه کسی در میان است،

انجام می دهند. 
 برنده ها حس شوخ طبعی را حفظ می کنند. برنده ها می توانند به کارهای خود

 بخندند. وقتی برنده ها می خندند، با شما می خندند، نه به شما.  
چه کسانی در معتادان گمنام برنده هستند؟ هر یک از ما می توانیم یک برنده 
 محسوب شویم. همه ما برخی از صفات برنده ها را از خود بروز می دهیم؛ گاهی اوقات

 به وضعیت آرمانی خیلی نزدیک می شویم و گاهی این طور نیست. اگر امروز پاک 
هستیم و برنامه بهبودی را تا حداکثر توان انجام می دهیم، برنده هستیم! 

یک من  بخشم.  تحقق  خود  آرمان های  به  می کنم  سعی  امروز:  برای   فقط 
برنده خواهم بود. 
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نگون بختی انتخابی است ۲۰ آذر

 »هیچ کس ما را به تسلیم در برابر نگون بختی وادار نمی کند.« 
کتاب پایه 

بی میل  بهبودی  برابر  در  تسلیم  به  نسبت  چقدر  زمانی  اینکه  آوردن  یاد   به 
حال  در  معتادان  عنوان  به  که  می کردیم  تصور  ظاهراً  است.  خنده دار   بودیم، 
انگیزی داریم و ترک مواد مخدر بدتر از  مصرف زندگی رضایت بخش و شگفت 
ما  زندگی  بود:  عکس  بر  درست  حقیقت،  در  است.  شاقه  اعمال  به   محکومیت 
واهمه  ناشناخته  بهبودی  با  آشنا  مصیبت  آن  تعویض  از  اما  بود،  بار   مصیبت 

داشتیم. 
ولیکن  است،  ممکن  نیز  بهبودی  دوران  در  بدبختی  و  مصیبت  در   زندگی 
کار  یا  جلسات  به  رفتن  قدمها،  کارکرد  به  را  ما  کس  هیچ  نیست.  طور  این   لزومًا 
ندارد  وجود   NA نظامی در  شبه  نیروی  هیچ  نمی کند.  وادار  راهنما  با   کردن 
اما  می کند.  رها  رنج  و  درد  از  را  ما  که  کند  کارهایی  انجام  به  وادار  را  ما   که 
و  عقل  سالمت  خاطر  به  که  کرده ایم  انتخاب  کنون  تا  داریم.  انتخابی  حق  قطعًا 
تعویض  آماده  اگر  اکنون  بگذاریم.  کنار  را  فعال  اعتیاد  مصیبت   بهبودی، 
در  کار  این  انجام  برای  را  ابزاری  هستیم،  بیشتر  حتی  آرامشی  با  امروز   مصیبت 

اختیار داریم اگر واقعًا تمایل داشته باشیم. 

اینکه  مگر  کنم،  زندگی  بختی  نگون  در  که  نیستم  مجبور  امروز:  برای   فقط 
تعویض  بهبودی  مزایای  با  را  خود  مصیبت  امروز،  بخواهم.  طور  این   واقعًا 

می کنم. 
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۲۱ آذرترس از تغییر 

 »با کارکرد قدمها،
  اراده نیرویی برتر را می پذیریم.... ترس از ناشناخته ها را کنار 

می گذاریم. آزاد می شویم.«  
کتاب پایه 

زندگی مجموعه ای از تغییرات بزرگ و کوچک است. اگرچه ممکن است این 
حقیقت را از لحاظ فکری بپذیریم، احتمااًل اولین واکنش عاطفی ما نسبت به تغییر، 
ما  برای  و  زد  خواهد  صدمه  تغییر  که  می کنیم  تصور  دالیلی  به  است.   ترس 

مصیبت بار خواهد بود. 
 اگر به تغییراتی که در گذشته در زندگی ما روی داده، نگاهی بیندازیم، متوجه

 خواهیم شد اکثر آنها به صالح ما بوده است. احتمااًل از تصور زندگی بدون مصرف 
مواد بسیار وحشت زده بودیم، در حالی که این بهترین اتفاقی است که تا به حال 
 برای ما افتاده است. احتمااًل شغلی را از دست داده ایم که تصور می کردیم بدون 
جدید  شغل  در  بیشتری  شخصی  رضایت  و  هیجان  به  بعدها  اما  مرد،  خواهیم   آن 
تغییرات  احتمااًل  می کنیم،  ریسک  بهبودی  دوران  در  وقتی  یافتیم.  دست   خود 
برای  و  می گذاریم  کنار  قدیمی را  موقعیت های  می کنیم.  تجربه  را  بیشتری 

موقعیت های جدید آماده می شویم. 
و  آشنا  چیزی  به  زدن  چنگ  می دهد،  روی  که  تغییراتی  نوع  همه  وجود   با 
پیدا  ما  از  برتر  نیرویی  امری کاماًل طبیعی است. آرامش در  برای حفظ آن  تالش 
می شود. هر چه بیشتر اجازه دهیم تغییرات در جهت نیروی برتر روی دهد، بیشتر 
اعتماد پیدا می کنیم این تغییرات به صالح ما هستند. ایمان جایگزین ترس خواهد 

شد و ما از صمیم قلب می دانیم همه چیز به خوبی پیش می رود. 

با  دارم،  واهمه  خود  زندگی  در  تغییری  ایجاد  از  وقتی  امروز:  برای   فقط 
دانستن اینکه اراده خداوند برای من خوب است، آرامش پیدا می کنم. 
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عضویت ۲۲ آ ذر

 »تنها یک الزمه برای عضویت وجود دارد، تمایل به قطع مصرف .«
کتاب پایه 

ببرند.  بهره  گمنام  معتادان  از  می توانند  که  می شناسیم  را  افرادی  ما   همه 
اعضای   - می شویم  روبرو  آنها  با  زندگی  طبقات  همه  از  که  افرادی  از   بسیاری 
زندگی  در  بهبودی  برنامه  از  می توانند  واقعًا  همکاران  و  دوستان   خانواده، 
به  را  خود  راه  همیشه  دارند،  نیاز  ما  به  که  افرادی  متاسفانه  کنند.  استفاده   خود 

سوی اتاقهای معتادان گمنام پیدا نمی کنند. 
معتادان  اعضای  فقط  ما  تبلیغ.  نه  است،  افراد  برای جذب  ای  برنامه   NA 
را  آنها  باشند،  مایل  ما  عزیزان  و  دوستان  که  صورتی  در  می توانیم  هستیم.   گمنام 
که  زندگی  شیوه  این  پذیرفتن  به  را  آنها  نمی توانیم  اما  بیاوریم،  جلسه ای   به 

رهایی از اعتیاد فعال را برای ما میسر ساخته، وادار کنیم. 
انتخاب  است.  شخصی  العاده  تصمیمی فوق  گمنام  معتادان  در   عضویت 
در  اجباری  حضور  می گیرد.  صورت  معتاد  فرد  هر  قلب  در   NA در   عضویت 
داشت.  نخواهد  نگاه  ما  اتاقهای  در  را  زیادی  معتادان  مدت،  طوالنی  در   جلسات 
می توانند  آنها  شود،  داده  فرصت  عذابند،  در  هنوز  که  معتادانی  به  اگر   تنها 
می توانیم  ما صرفًا  یا خیر.  هستند  عاجز  اعتیاد خود  برابر  در  آیا  که  بگیرند   تصمیم 

پیام را برسانیم، اما نمی توانیم معتاد را به اجبار به جلسات بیاوریم. 

گمنام  معتادان  در  عضویت  برای  خود  تصمیم  خاطر  به  امروز:  برای   فقط 
و سپاسگزارم.
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۲۳ آذراعتیاد، مواد مخدر و بهبودی 

 »اعتیاد یک بیماری جسمانی، ذهنی و روحانی است که همه زمینه های 
زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد.« 

کتاب پایه 

تصویری  داشتیم،  قالبی  پنداری  کنیم،  مصرف  به  شروع  اینکه  از  قبل  ما  اکثر 
ذهنی از اینکه معتادان باید چگونه باشند. برخی از ما تصویری از یک معتاد مواد 
بازارهای  از  مواد  پول  آوردن  دست  به  برای  که  می کردیم  تجسم  مخدر 
 عمومی دزدی می کند. برخی دیگر از ما تصویری از یک فرد منزوی بدگمان مجسم 
می کردیم که از پشت پرده های همیشه کشیده و درهای همیشه قفل به زندگی خیره 
شده است. تصور می کردیم تا وقتی مانند هیچ یک از این پندارهای قالبی نباشیم، 

نمی توانیم معتاد باشیم. 
همان طور که مصرف ما بیشتر می شد، این پیش پند اشتها را درباره اعتیاد کنار 
گذاشتیم و پیش پنداشت دیگری را مجسم کردیم، این عقیده که اعتیاد درباره مواد 
مخدر است. شاید تصور کرده باشیم اعتیاد به معنای عادتی جسمانی است و معتقد 
بودیم که هر ماده مخدری که عادت جسمانی ایجاد نکند، " اعتیاد آور" نیست. یا 
نشأت  می کردیم،  مصرف  که  مخدری  مواد  از  ما  مشکالت  تمام  می کردیم  تصور 
می گرفت. تصور می کردیم صرفًا اگر از شر مواد مخدر خالص شویم، سالمت عقل 

به زندگی ما باز می گردد. 
یکی از مهم ترین درسهایی که در معتادان گمنام آموختیم این است که اعتیاد 
فراتر از مصرف مواد مخدر است. اعتیاد بخشی از وجود ماست؛ یک بیماری است که 
همه زمینه های زندگی ما را با یا بدون مواد مخدر در بر می گیرد. می توانیم حتی 
پس از . قطع مصرف نیز اثرات آن را در افکار، احساسات و رفتار خود مشاهده کنیم، 
بدین دلیل، به راه حلی نیاز داریم که در اصالح همه زمینه های زندگی ما مؤثر باشد 

قدمهای دوازده گانه .

فقط برای امروز: اعتیاد یک بیماری ساده نیست، اما راه حلی ساده دارد. امروز، 
این راه حل را در زندگی خود به کار می گیرم: قدمهای دوازده گانه بهبودی. 
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لذت مشارکت کردن ۲4 آذر

  »اصل روحانی وجود دارد که به منظور حفظ آنچه در معتادان گمنام در اختیار 
ما گذاشته شده، آن را به دیگران می بخشیم. از طریق کمک به دیگران در 
پاک ماندن، از مزیت غنای روحانی که به دست آورده ایم، استفاده می کنیم.« 
کتاب پایه 

 بارها و بارها در دوران بهبودی، دیگران آنچه را به رایگان با آنها در میان گذاشته
  شده، با ما نیز به رایگان مشارکت می کنند. شاید جزء یکی از دریافت کنندگان تماس 
 تلفنی قدم دوازدهم باشیم. شاید فردی ما را سوار اتومبیل خود کرده و به اولین جلسه
 معتادان گمنام برده است. شاید همان فرد وقتی تازه وارد بودیم برای ما شام آورده 
باشد. همه ما مورد عنایت، توجه و لطف اعضای انجمن خود قرار گرفته ایم. ممکن 
 است از فردی پرسیده باشیم: »چگونه می توانم لطف شما را جبران کنم؟« و در جواب
  احتمااًل به ما پیشنهاد شده که ما هم اگر توانستیم این لطف را در حق تازه وارد دیگری

 انجام دهیم. 
وقتی مدت زمان پاکی و بهبودی خود را حفظ می کنیم، تمایل پیدا می کنیم 
کارهایی که فردی برای ما انجام داده، برای دیگران انجام دهیم و خوشحال هستیم 
که می توانیم این کار را انجام دهیم. اگر در بیمارستان یا مؤسسه بازپروری پیام را 
شنیدیم، می توانیم برای کمک در سرویس خدماتی NA داوطلب شویم. یا می توانیم 
وقت خود را به تازه واردی که سعی در کمک به او داریم، اختصاص دهیم و به او 

توجه و محبت کنیم. 
 در بهبودی چیزهای زیادی به ما بخشیده شده است. یکی از بزرگترین هدایایی که 
دریافت کرده ایم، مزیت مشارکت کردن آنچه با ما در میان گذاشته شده، با دیگران 
بدون انتظار پاداش است. دانستن اینکه چیزی در اختیار داریم که می تواند برای 
 دیگران مفید باشد، لذت بخش است و هنگامی که آن را در میان می گذاریم، این لذت

 چند برابر می شود. امروز، می توانیم آزادانه و قدرشناسانه این کار را انجام دهیم.

به  و  شده  بخشیده  من  به  بهبودی  در  زیادی  چیزهای  امروز:  برای   فقط 
به  که  طور  همان  را  آن  می توانم  اینکه  از  سپاسگزارم.  قلب  صمیم  از  آن   خاطر 

رایگان با من در میان گذاشته شد، با دیگران مشارکت کنم، لذت می برم. 
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۲5 آذرجایی که دود هست... 

»از خود خشنودی دشمن اعضایی است که دارای مدت زمان پاکی چشمگیری 
 هستند. اگر برای مدت زیادی از خود خشنود باقی بمانیم، فرآیند بهبودی

 متوقف می شود.« 
کتاب پایه 

در  دود  مشاهده  مانند  بهبودی  دوران  در  بودن  خشنود  خود  از   تشخیص 
با  ما  ارتباط  می شود،  کمرنگ  جلسات  در  ما  حضور  وقتی  است.  اتاق   یک 
این نمی شود،  حفظ  راهنما  با  ما  روابط  یا  می یابد  کاهش  وارد  تازه   اعضای 

پیدا  به  قادر  کند،  پیدا  ادامه  خشنودی  خود  از  اگر  می شود.  غلیظ   "دود" 

از  می تواند  ما  سریع  واکنش  تنها  بود.  نخواهیم  دود  میان  از  خود  راه   کردن 
وقوع یک جهنم جلوگیری کند. 

همه  از   NA در  دهیم.  تشخیص  را  خشنودی  خود  از  دود  بگیریم  یاد  باید 
سایر  با  را  خود  وقت  باید  برخورداریم.  کار  این  انجام  برای  الزم   حمایت های 
ما  خشنودی  خود  از  است  ممکن  آنها  زیرا  بگذرانیم،  بهبودی  حال  در   معتادان 
فعال  اعتیاد  که  می شوند  آور  یاد  ما  به  تازه واردها  دهند.  تشخیص  ما  از  قبل   را 
حفظ  را  خود  تمرکز  می کند  کمک  ما  به  راهنما  باشد.  می تواند  دردناک   چقدر 
خاموش  برای  می توان  است،  دسترس  در  آسانی  به  که   NA نشریات  از  و   کنیم 
کرد.  استفاده  می آیند،  وجود  به  گاهی  از  هر  که  کوچک  شعله های   کردن 
از  قبل  را  باری که دود  قادر ساخت آن  را  ما  مطمئنًا  بهبودی  در  منظم   مشارکت 

اینکه به جهنمی بزرگ تبدیل شود، مشاهده کنیم. 

می کنم.  شرکت  خود  بهبودی  در  کامل  و  فعال  طور  به  امروز:  برای   فقط 
قوت  به  بهبودی  دوران  اوایل  مانند  درست  امروز  بهبودی  به  نسبت  من   تعهد 

خود باقی است. 
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انگیزه های خدمت ۲۶ آذر

 »هر چیزی که در حین خدمت NA اتفاق میافتد، باید از تمایل به رساندن 
 موفقیت آمیزتر پیام بهبودی به معتادی که هنوز در عذاب است، 

سرچشمه گیرد.« 
کتاب پایه 

انگیزه های ما اغلب برای ما غیرمنتظره هستند. در اولین روزهای بهبودی، این 
طریق  از  را  خود  انگیزه های  آموخته ایم  بودند!  غیرمنتظره  همیشه  تقریبًا   انگیزه ها 
متوجه  وقتی  کنیم.  بررسی  معتادان  سایر  و  راهنما  با  صحبت  و  قدمها  مراقبه،  دعا، 
انگیزه های  بررسی  می شویم،  چیزی  داشتن  با  کاری  انجام  به  خود  شدید   تمایل 

خود برای پی بردن به اینکه واقعًا چه چیزی می خواهیم، فوق العاده مهم است. 
 در اوایل بهبودی، بسیاری از ما قبل از اینکه بررسی انگیزه های خود را به طور

با شور و اشتیاق زیادی به خدمت مشغول شدیم. مدتی طول   منظم شروع کنیم، 
می کشد تا از دالیل اصلی اشتیاق خود آگاه شویم. شاید بخواهیم دیگران را تحت 
تأثیر قرار دهیم، استعدادهای خود را به نمایش بگذاریم یا به فردی شاخص و مهم 
تبدیل شویم. حال شاید این تمایالت در محیط دیگری مضّر نباشد و از راه دیگری 
NA این تمایالت می توانند آسیبی جدی به وجود  بروز پیدا کند. اما در خدمت 

آورند. 
به  می گیریم  تصمیم  واقع  در  کنیم،  خدمت   NA به  می گیریم  تصمیم   وقتی 
معتادان در دستیابی به بهبودی و حفظ آن کمک کنیم. باید انگیزه های خود را در 
باشیم که گریزاندن معتادان در حال  با دقت بررسی کنیم و به یاد داشته  خدمت 
تقلب،  آنها  به  وقتی  است.  آسان تر  ماندن  برای  آنها  کردن  متقاعد  از   مصرف 
نمایش  به  را  بهبودی  از  جدایی  غیر  تصویر  دهیم،  نشان  فخرفروشی  یا  فریبکاری 
 می گذاریم. اما تمایل عاری از خود پسندی به خدمت به دیگران، محیطی جذاب 

را برای معتادی که هنوز در عذاب است، به وجود می آورد. 

فقط برای امروز: انگیزه های خود را برای روحیه واقعی خدمت بررسی می کنم.
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۲7 آذرپیام جلسات ما 

 »این حقیقت که همه گروه ها 
 بر رساندن پیام تمرکز می کنند، هماهنگی ایجاد می کند؛ معتادان 

می توانند روی ما حساب کنند.« 
کتاب پایه 

ماجرای الم شنگه های ما در دوران اعتیاد فعال شاید خنده دار باشد. داستان 
جالب  شاید  مصرف  دوران  در  زندگی  به  ما  غریب  و  عجیب  العمل های   عکس 
فلسفی  بحثهای  پیام.  نه  هستند،  آشفتگی  نظمی و  بی  حاوی  بیشتر  آنها  اما   باشد. 
برانگیز  جنجال  موضوعات  درباره  بحث  است.  جذاب  خداوند  ذات   درباره 

کنونی جای خود را دارند، اما جای آن در جلسه NA نیست. 
چگونه  نمی دانند  »اعضا  اینکه  از  و  می کنیم  پیدا  تنفر  جلسات  از  که  مواقعی 
« گله مند هستیم،  بود  زاری دیگر  و  »این هم یک جلسه شکوه  یا  مشارکت کنند« 
بررسی کامال  و  دقت  به  را  خود  بیان  طرز  باید  که  است  این  عالمت   احتمااًل 

کنیم. 
طریق  از  چگونه  و  کردیم  آغاز  را  بهبودی  چگونه  اینکه  درباره  ما  مشارکت 
چیزی  این  است.  واقعی  بهبودی  پیام  ماندیم،  برنامه  در  قدم  دوازده   تمرین 
رساندن  ما  انجمن  اصلی  هدف  می رویم.  جلسات  به  آن  دنبال  به  ما  که   است 
زیاد  بسیار  می تواند  جلسات  در  ما  مشارکت  است.  عذاب  حال  در  معتاد  به   پیام 
مسئولیت  و  انتخاب  بزند.  لطمه  آن  به  عجیبی  طرز  به  یا  و  کند  امر کمک  این   به 

به عهده تک تک ما است. 

مشارکت  به   NA یک جلسه  در  را  خود  بهبودی  امروز:  برای   فقط 
می گذارم. 
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عمل کردن به حرفها و ادعاهایمان ۲۸ آذر

 »تا وقتی سخنان خود را به عمل تبدیل نکنیم، هیچ معنایی ندارند.« 
کتاب پایه 

قدم دوازدهم به ما یاد آور می شود »این اصول را در همه امور خود به کار 
مشاهده  خود  اطراف  در  را  پیشنهاد  این  از  ای  زنده  نمونه های   NA در  گیریم.« 
خود  اطراف  در  آرامش  از  حاکی  محیطی  ظاهراً  که  باتجربه تر  اعضای  می کنیم. 
خود  زندگی  در  را  خرد  از  ذره  این  بردن  کار  به  از  حاصل  پاداش های   دارند، 

بروز می دهند. 
حتی  را  بهبودی  روحانی  اصول  دوازدهم،  قدم  پاداش های  دریافت   برای 
جلسات  در  اگر  می کنیم.  اجرا  نمی کند،  مشاهده  را  ما  کس  هیچ  که   زمانی 
کنیم،  زندگی  فعال  اعتیاد  دوران  مانند  اما  کنیم،  صحبت  بهبودی   درباره 
که  شعارهای  نقل  از  بیشتر  کاری  ما  که  کنند  گمان  است  ممکن  انجمن   اعضای 

به درد چسباندن بر روی سپر اتومبیل ها می خورد، انجام نمی دهیم. 
شیوه  از  می گوییم،  آنچه  از  بیشتر  می کنیم،  منتقل  تازه وارد  اعضای  به  آنچه 
به را  فردی  سوم  قدم  معجزه  تجربه  بدون  اگر  می گیرد.  نشأت  ما   زندگی 
گوش  به  پیام  این  احتمااًل  کنیم،  نصیحت  برتر"  نیروی  به  اوضاع   "سپردن 

سخنان  "طبق  اگر  دیگر،  طرف  از  رسید.  نخواهد  است،  نظر  مد  که   تازه واردی 
ما  پیام  بگذاریم،  میان  در  را  بهبودی  در  خود  واقعی  تجربه  و  کنیم"  عمل   خود 

مطمئنًا برای همه روشن خواهد بود. 

فردی تنها  وقتی  حتی  می کنم،  اجرا  را  بهبودی  اصول  امروز:  برای   فقط 
هستم که از آن مطلع می شوم. 
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۲۹ آذرغلبه بر وسوسه خویشتن 

 »در زندگی بر اساس قدمها، شروع به کنار گذاشتن 
خود مشغولی می کنیم.« 

کتاب پایه 

و  ها  خواسته  احساسات،  که  بودیم  شده  متقاعد  که  حالی  در  ما  از   بسیاری 
نهادیم.  برنامه  در  قدم  است،  برخوردار  اهمیت  باالترین  از  همه  برای  ما  نیازهای 
مدتی طوالنی رفتار خودمحورانه و خودجویانه را در پیش گرفته بودیم و معتقدیم 

بودیم تنها راه زندگی همین است. 
متوقف  را قطع می کنیم،  مواد  بدین دلیل که مصرف  این خودمحوری صرفًا 
افراد  باشیم که همه  مطمئن  و  یابیم  NA حضور  رویداد  اولین  در  شاید   نمی شود. 
حاضر در اتاق ما را زیر نظر دارند، مورد قضاوت قرار می دهند و محکوم می کنند. 
شاید انتظار داشته باشیم هر وقت که نیاز داشتیم راهنما برای شنیدن حرفهای ما از 
طریق تلفن حاضر باشد و شاید آنها در عوض با مالیمت به ما توصیه کنند که دنیا 
حول محور ما نمی گردد. هر چه بیشتر اصرار کنیم که در مرکز عالم قرار داریم، از 

دوستان، راهنما و هر چیز دیگر رضایت کمتری خواهیم داشت. 
 رهایی از خود مشغولی را می توان از طریق تمرکز بر نیازهای دیگران و تمرکز

آنها کمک  به  به دست آورد. وقتی دیگران مشکل دارند، می توانیم  بر خود  کمتر 
کنیم. وقتی تازه واردها برای رفتن به جلسات به وسیله نیاز دارند، می توانیم آنها را 
سوار اتومبیل خود کنیم. وقتی دوستان تنها هستند، می توانیم وقت خود را با آنها 
بگذرانیم. وقتی احساس بی توجهی یا کمبود عشق می کنیم، می توانیم عشق و توجه 
بیشتری  پاداش  بخشش،  ازای  در  کنیم.  ابراز  دیگر  افراد  به  را  خود  نیاز   مورد 

دریافت می کنیم و این وعده ای است که می توانیم به آن اعتماد کنیم. 

به نیز  آنها  که  می دانم  و  می کنم  قسمت  دیگران  با  را  دنیا  امروز:  برای   فقط 
اندازه من مهم هستند. از طریق بخشش، روح خود را تقویت می کنم. 
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پذیرش و تغییر ۳۰ آذر

 »آزادی برای تغییر ظاهراً پس از خویشتن پذیری 
حاصل می شود.« 

کتاب پایه 

نیز  خود  چشم  به  حتی  ما  از  یک  هیچ  است.  پذیرش  مخالف  انکار  و   ترس 
هستیم.  آنها  تغییر  به  مایل  احتمااًل  که  داریم  خاصی  صفات  ما  همه  نیستیم؛   کامل 
تعمق  داریم،  فاصله  خود  آرمان های  از  چقدر  اینکه  درباره  وقتی  اوقات  گاهی 
دلخواه  افراد  به  که  باشد  نداشته  وجود  فرصتی  مبادا  اینکه  ترس  از   می کنیم، 
مکانیسم  هنگام  این  در  می گیریم.  قرار  تأثیر  تحت  شدت  به  شویم،  تبدیل   خود 
می دهد:  سوق  مخالف  طرف  به  نهایت  تا  را  ما  و  می شود  عمل  وارد  انکار   دفاعی 
باید  چرا  پس  ندارد،  تغییر  به  نیاز  ما  به  مربوط  چیز  هیچ  وقتی  می گوییم  خود   به 
قرار  ما  اختیار  در  را  تغییر  برای  الزم  آزادی  دو  این  از  یکی  هیچ  باشیم؟  نگران 

نمی دهد. 
تغییر  برای  آزادی  باشیم،  جدید  قدیمی با  عضو  بهبودی  در  نمی کند   فرقی 
و  خود  عجز  به  وقتی  می شود.  حاصل  دوزاده گانه  قدمهای  کارکرد  طریق   از 
به  مجبور  که  را  دروغ  این  می کنیم،  اقرار  خود  زندگی  بودن  اداره  قابل   غیر 
ما  از  برتر  نیرویی  می رسیم  باور  به  وقتی  می کنیم.  سالح  خلع  نیستیم،   تغییر 
جبران  قابل  غیر  صدماتی  به  شدن  دچار  از  ما  ترس  کند،  کمک  ما  به   می تواند 
مراقبت  به  را  خود  کنیم.  تغییر  می توانیم  می رسیم  باور  به  می رود؛  بین   از 
و  صادقانه  بررسی  برای  الزم  قدرت  و  می سپاریم  می کنیم،  درک  که   خداوندی 
خود  خداوند،  نزد  می شویم  متوجه  که  را  چیزهایی  می کنیم.  پیدا  را  خود   دقیق 
پذیرش،  این  با  می پذیریم؛  را  خود  شر  و  خیر  می کنیم،  اعتراف  دیگر  انسانی   و 

آزادی الزم برای تغییر را پیدا می کنیم. 

انکار  و  ترس  با  قدمها،  کارکرد  با  هستم.  تغییر  به  مایل  امروز:  برای   فقط 
مقابله می کنم و پذیرش الزم برای تغییر را به دست می آورم. 





دي



292

۱ دی شیوه جدیدی برای زندگی 

» وقتی در انتهای راه متوجه می شویم که دیگر نمی توانیم با یا بدون مواد 
به عنوان یک انسان عمل کنیم، همه ما با یک مسئله بغرنج مشابه روبرو 
می شویم.... یا تا حداکثر توان راه خود را به سوی پایان تلخ-زندان، 
تیمارستان یا مرگ-ادامه می دهیم و یا شیوه جدیدی برای زندگی پیدا 

می کنیم.«  
کتاب پایه 

شاید  که  نبود  این  ما  از  بسیاری  برای  بود؟  چه  فعال  اعتیاد  جنبه   بدترین 
از  بدتر  زندگی  آن  بخش  بدترین  بلکه  بمیریم.  خود  اعتیاد  بیماری  از   روزی 
مرگ و پوچی بی نهایتی بود که هر روز تجربه می کردیم. مانند ارواح سرگردانی 

بودیم که جزئی از دنیای اطراف خود نیستند. 
تا  داریم:  حضور  اینجا  دلیلی  به  بنا  که  رسیده ایم  باور  به  بهبودی،  دوران  در 
قدمها  کارکرد  با  کنیم.  تجربه  را  دیگران  داشتن  دوست  و  خود  داشتن  دوست 
همراه  به  را  نفس  به  احترام  خویشتن پذیری،  گرفته ایم.  فرا  را   خویشتن پذیری 
بخشی  می گذارد؛  تأثیر  دیگران  روی  بر  ما  اعمال  همه  دریافته ایم  است.   آورده 
قبول  و  دیگر  افراد  به  اعتماد  هستیم.  خود  زندگی  و  خود  اطرافیان  زندگی  از 

مسئولیت خود در قبال آنها را شروع کرده ایم. 
آسایش  به  کمک  طریق  از  گشته ایم.  باز  زندگی  به  بهبودی،  دوران   در 
حفظ  را  خود  جدید  زندگی  کار،  این  بهتر  انجام  برای  روزانه  تالش  و  دیگران 
می شوند.  واقع  مفید  دوازدهم  و  یازدهم  دهم،  قدم  هنگام  این  در  و   می کنیم 
که  وقتی  تا  تنها  اما  است،  شده  سپری  روح  یک  مانند  به  کردن  زندگی   روزهای 
و  داشتنی  دوست  سالم،  فردی  خود  اطرافیان  و  خود  زندگی  در  کنیم   سعی 

بخشنده باشیم. 

سعی  امروز،  کرده ام.  پیدا  زندگی  برای  جدیدی  شیوه  امروز:  برای   فقط 
می کنم به دیگران خدمت کنم و خود را دوست بدارم.
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عقاید جدید ۲ دی

 »عقاید قدیم خود را مجددا ارزیابی می کنیم تا بتوانیم با عقاید 
 جدیدی که منجر به شیوه جدیدی برای زندگی می شوند، آشنایی پیدا 

کنیم.« 
کتاب پایه 

گاهی  باشد.  دشوار  است  ممکن  زندگی  برای  جدیدی  شیوه   آموختن 
را  مسیری  که  می شویم  وسوسه  می شود،  دشوار  العاده  فوق  وضعیت  وقتی  اوقات 
کهنه  عقاید  اساس  بر  دوباره  و  باشد  داشته  نیاز  ایستادگی  به  کمتر  که  کنیم   دنبال 
کردن  نابود  حال  در  کهنه  عقاید  این  که  می کنیم  فراموش  کنیم.  زندگی   خود 
روشن بین  جدید  عقاید  به  نسبت  باید  جدید،  شیوه ای  به  زندگی  برای  بودند.  ما 

باشیم. 
به  اعتماد  دیگران،  با  صحبت  جلسات،  در  حضور  قدمها،   کارکرد 
ما  نافرمانی  حتی  و  ما  مقاومت  با  می توانند  پیشنهادات  این  همه   -  راهنما 
قدمهای  از  یک  هر  اما  است،  تالش  مستلزم   NA برنامه  باشند.  داشته   سازگاری 
تغییر،  به  می کند.  نزدیک  باشیم،  می خواهیم  واقعًا  که  افرادی  به  را  ما   برنامه، 
بدین  داریم.  تمایل  هستیم،  امروز  آنچه  از  بیشتر  چیزی  به  شدن  تبدیل  و   رشد 
کرده ایم،  پیدا   NA در  که  را  جدیدی  عقاید  و  می شویم  روشن بین   منظور، 

امتحان می کنیم و شیوه جدید زندگی را یاد می گیریم. 

جدید  شیوه  و  می شوم  روشن بین  جدید  عقاید  به  نسبت  امروز:  برای   فقط 
زندگی را یاد می گیرم. 
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۳ دی گروه 

 »قدم دوازدهم برنامه می گوید که باید پیام را به معتادی که هنوز 
در عذاب است، برسانیم.... گروه قدرتمندترین ابزاری است که برای 

رساندن پیام در اختیار داریم.« 
کتاب پایه 

حال  در  معتادان  با  می آییم،  گمنام  معتادان  جلسات  به  بار  اولین  برای  وقتی 
همان  درباره  زیرا  هستند،  معتاد  آنها  که  می دانیم  می کنیم.  دیدار   بهبودی 
در  آنها  که  می دانیم  می کنند.  صحبت  داشته ایم،  ما  که  احساساتی  و   تجربیات 
هستیم.  آن  خواهان  نیز  ما  که  آورده اند  دست  به  چیزی  و  هستند  بهبودی   حال 
می گذارند،  میان  در  ما  با  جلسات  در  را  خود  بهبودی  معتادان  سایر   وقتی 

احساس امیدواری می کنیم. 
ایجاد  وقتی  محیط  این  می کند.  جذب  جلسات  به  را  ما  بهبودی،   محیط 
طریق  از  کنند.  همکاری  یکدیگر  با  می دهند  تعهد  گروه  اعضای  که   می شود 
از  پس  معتادان  سایر  با  صحبت  و  تازه واردها  با  دیدار  جلسات،  تشکیل  به   کمک 
تعهد،  به  عمل  نشانه های  این  کنیم.  بهتر  را  بهبودی  محیط  می کنیم  سعی   جلسه 
در  را  خود  بهبودی  می کند  کمک  گروه ها  به  و  می سازد  جذاب  را  ما   جلسات 

میان بگذارند. 
و  است  یکدیگر  به  کمک  راه های  از  یکی  جلسات  در  تجربه  مشارکت کردن 
همدردی  معتادان  سایر  با  می دهد.  تشکیل  را  ما  تعلق  احساس  اساس   اغلب 
می کنیم، بنابراین به پیام امید آنها اعتماد می کنیم. بسیاری از ما بدون این احساس 
جلسات  در  وقتی  آورد.  نخواهیم  دوام  گمنام  معتادان  در  امید  و   تعلق 
دیگران  به  کمک  حین  در  شخصی  بهبودی  از  می کنیم،  صحبت   همیشگی 

پشتیبانی می کنیم. 

و  می کنم  برقرار  ارتباط  دیگری  معتاد  با  خود  گروه  در  امروز:  برای   فقط 
بهبودی خود را در میان می گذارم.
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گمنامی و اراده شخصی 4 دی

 »اگر به اصل گمنامی وفادار بمانیم، انگیزه نفع شخصی... که در 
گذشته درد زیادی را به همراه آورد، از میان می رود.« 

کتاب پایه 

مهم تری  اصل  اما  است،  نام  نداشتن  معنای  به  خود  خودی  گمنامی به   واژه 
عجز  به  وقتی  گذشتگی.  خود  از  اصل  است:  تأثیرگذار   NA گمنامی برنامه   در 
شخصی  اراده  از  را  خود  اول  قدم  می کنیم،  اقرار  زندگی  اداره  برابر  در   خود 
سعی  کمتر  چه  هر  می کنیم.  هدایت  گذشتگی  خود  از  سوی  به  و  می کنیم   دور 
و  قدرت  به  بیشتر  کنیم،  اداره  شخصی  اراده  اساس  بر  را  خود  زندگی   کنیم 

هدایتی که زمانی شدیداً بدان نیاز داشتیم، دست پیدا می کنیم. 
به  بلکه  نمی شود،  ما  بهتر در  احساس  از خود گذشتگی صرفًا موجب  اصل   اما 
باید  چگونه  دنیا  اینکه  درباره  ما  عقاید  می کند.  کمک  نیز  ما  کردن  زندگی   بهتر 
اراده  تحمیل  برای  تالش  از  و  می دهد  دست  از  را  خود  اهمیت  شود،   اداره 
به  تظاهر  از  وقتی  می کشیم.  دست  خود  اطراف  چیزهای  و  افراد  همه  به   خود 
افراد  تجربه  ارزش  شناخت  به  شروع  و  می کشیم  دست  چیز"  همه   "دانستن 

اندازه  به  دیگران  منافع  می کنیم.  رفتار  احترام  با  آنها  با  رفته  رفته  می کنیم،   دیگر 
درباره  صرفًا  اینکه  جای  به  کم  کم  می کند؛  پیدا  اهمیت  ما  برای  خود   منافع 
به  شروع  می کنیم.  فکر  نیز  خود  گروه  مصلحت  به  بیندیشیم،  خود   مصلحت 
ماست.  خود  با  ما  نام  از  فراتر  و  ما  از  بزرگتر  که  می کنیم  زندگی  یک   گذران 

یعنی زندگی بر اساس اصل گمنامی.

درک  در  من  به  بده.  نجات  شخصی  اراده  از  مرا  خدایا،  امروز:  برای   فقط 
اصل گمنامی کمک کن؛ به من کمک کن با از خود گذشتگی زندگی کنم. 
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5 دی نیرویی که هیچ گاه ما را نومید نمی کند

»وقتی اعتماد به این نیرو را یاد می گیریم شروع به غلبه بر ترس خود از 
زندگی می کنیم.« 

کتاب پایه 

سبد  یک  در  خود  مرغ های  تخم  همه  دادن  قرار  به  که  هستیم   افرادی 
به  کردیم.  انتخاب  را  خود  دلخواه  مخدر  ماده  ما  از  بسیاری  کرده ایم.   عادت 
به  قابل تحمل سازد.  را  پایان رساند و زندگی  به  را  ما  تا هر روز  تکیه کردیم   آن 
آن  به  را  خود  بهانه ای  هیچ  بدون  حقیقت،  در  بودیم؛  وفادار  مخدر  ماده   این 
حال  به  تا  که  چیزی  تنها  شد.  تبدیل  ما  دشمن  به  ماده  این  سپس  کردیم.   پایبند 
و  عجز  در  را  ما  خیانت  این  و  کرد  خیانت  ما  به  بودیم،  شده  وابسته  آن   به 

ناتوانی تنها گذاشت. 
است  ممکن  رسانده ایم،  بهبودی  اتاقهای  به  زحمت  به  را  خود  که   اکنون 
ممکن  کنیم.  تکیه  دیگری  انسان  به  خود  نیازهای  تأمین  برای  شویم   وسوسه 
باشیم.  داشته  را  کار  این  انتظار  خود  دوست  بهترین  یا  معشوق  راهنما،  از   است 
ممکن  نیستند.  کامل  آنها  است.  آمیز  مخاطره  دیگر  انسان های  به  وابستگی   اما 
در  یا  باشند  استراحت  حال  در  و  تعطیالت  در  داریم  نیاز  آنها  به  وقتی   است 

وضعیت روحی بدی به سر برند. 
نمی تواند  انسانی  نیروی  هیچ  باشد.  خود  از  برتر  نیرویی  به  باید  ما  وابستگی 
در  یا  کند  مراقبت  ما  زندگی  و  ما  خواست  از  گرداند،  باز  ما  به  را  عقل   سالمت 
داشته  بی شائبه ای  عشق  و  باشد  دسترس  در  شرط  و  بی قید  طور  به  نیاز،   هنگام 
هیچ  نیرو  این  چراکه  می کنیم،  اعتماد  می کنیم  درک  که  خداوندی  به   باشد. 

وقت ما را نومید نمی کند. 

نیرو  این  که  چرا  می کنم،  اعتماد  خود  از  برتر  نیرویی  به  امروز:  برای   فقط 
هرگز من را نومید نمی کند. 
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خداوند می تواند سالمت عقل را به ما باز گرداند ۶ دی

 »فرآیند به باور رسیدن، سالمت عقل را به ما باز می گرداند. 
قدرت الزم برای به عمل در آوردن از این باور نشأت می گیرد.«

کتاب پایه 

 اکنون که سرانجام به عدم سالمت عقل خود اقرار کرده ایم و مثالهای آن را 
به  مجبور  کنیم که  باور  شاید وسوسه شویم  مشاهده کرده ایم،  اشکال آن  در همه 
تکرار این رفتار در باقیمانده زندگی خود نیز هستیم. درست همان طور که تصور 
می کردیم اعتیاد فعال نومید کننده است و ما هرگز پاک نمی شویم، اکنون ممکن 

است باور کنیم که نوع خاص عدم سالمت عقل ما نومیدکننده است. 
را مدیون لطف خداوندی  فعال  اعتیاد  از  این حد! می دانیم که رهایی  تا  نه 
 مهربان هستیم. اگر نیروی برتر ما می تواند چنین معجزه ای را انجام دهد، یعنی ما 
را از وسوسه مصرف مواد رهایی بخشد، مطمئنًا این نیرو می تواند عدم سالمت عقل 

ما را در همه اشکال آن بر طرف نماید. 
اگر درباره این مسئله تردید داریم، تنها باید درباره سالمت عقلی که اکنون به 
از  را  اعتباری خود  کارتهای  کنترل  شاید  فکرکنیم.  شده،  گردانده  باز  ما  زندگی 
دست داده باشیم؛ اما سالمت عقل وقتی باز می گردد که شکست را بپذیریم و همه 
آنها را پاره کنیم. شاید احساس تنهایی می کرده ایم و می خواهیم به دیدن رفقای 
به جای این کار، عمل  به دیدار راهنما  برویم. رفتن  مصرف کننده و قدیمی خود 

معقوالنه تری است. 
عقل  سالمت  از  که  می کنیم  بهبودی  در  لحظاتی  تجربه  به  شروع   وقتی 
برخوردار هستیم، عدم سالمت عقل ناشی از اعتیاد به گذشته عقب نشینی می کند و 
نوع خاص  این موضوع می کنیم که  به درک  دور و محو می گردد. وقتی شروع 
بیشتر  نیرو  این  به  ما  ایمان  است،  هیچ  ما  از  برتر  نیرویی  برابر  در  ما  عقل  سالمت 

می شود.

 فقط برای امروز: به خاطر هر عمل معقوالنه در زندگی خود از خداوندی که
 درک می کنم سپاسگزارم، چرا که این اعمال نشانه بازیابی سالمت عقل است. 
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7 دی افسردگی 

»دیگر با ترس، عصبانیت، احساس گناه، تاسف به حال خود با افسردگی 
نمی جنگیم.« 

کتاب پایه 

افسردگی می شویم.  از گاهی دچار  معتاد هر  به عنوان یک فرد  ما  از  بسیاری 
اما  کنیم.  منزوی  را  خود  شویم  وسوسه  شاید  می کنیم،  افسردگی  احساس   وقتی 
شود.  تبدیل  نومیدی  به  است  ممکن  ما  افسردگی  دهیم،  انجام  را  کار  این   اگر 

نمی توانیم اجازه دهیم افسردگی، ما را بسوی مصرف مجدد هدایت کند. 
در  حضور  بپردازیم.  خود  زندگی  روزمره  امور  به  می کنیم  سعی  عوض،  در 
با  با راهنما را در رأس اولویت های خود قرار می دهیم. صحبت  جلسات و ارتباط 
تنها  ما  که  کند  مطلع  را  ما  است  ممکن  خود،  احساسات  درباره   دیگران 
و  دعا  مهم تر،  همه  از  شده ایم.  افسرده  بهبودی  دوران  در  که  نیستیم   افرادی 
تحمل  برای  خود  نیاز  مورد  قدرت  به  کند  کمک  ما  به  می تواند   مراقبه 

افسردگی دست یابیم. 
احساساتی  که  می سپاریم  خاطر  به  و  می کنیم  تمرین  را   پذیرش 
با  اینکه  جای  به  می شود.  طرف  بر  زمان  گذشت  با  بی تردید  افسردگی،   مانند 

احساسات خود بجنگیم، آنها را می پذیریم و برای تحمل آنها قدرت می طلبیم.  

دوام  همیشه  برای  من  افسردگی  احساس  که  می پذیرم  امروز:  برای   فقط 
درباره  می کند،  درک  را  من  که  دیگری  فرد  یا  راهنما  با  داشت.   نخواهد 

احساسات خود با صراحت صحبت می کنم. 
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از دید دیگران ۸ دی

»وقتی فردی از یک کمبود سخن می گوید، اولین واکنش ما ممکن است 
تدافعی باشد.... اما اگر واقعا می خواهیم آزاد باشیم، به نظرات معتادان 

انجمن به دقت توجه می کنیم.« 
کتاب پایه 

 در مقطعی از بهبودی خود به این درک ناخوشایند می رسیم که بینشی که نسبت به 
 خود داریم، لزوماً مانند بینشی نیست که دیگران نسبت به ما دارند. شاید به بدی، خوبی،

 زیبایی یا زشتی که تصور می کنیم هستیم، نباشیم اما برای اینکه با اطمینان درباره 
 خود قضاوت کنیم، بیش از اندازه به خود نزدیک هستیم. در اینجاست که دوستان ما
  طبق برنامه وارد عمل می شوند و با دقت کافی آنچه را که هنگام نگریستن به مسیر ما
  مشاهده می کنند، با ما در میان می گذارند. چیزهای خوبی در باره ما می گویند که شاید

 خود ما از آنها بی اطالع باشیم و مشکالتی را نیز به ما می گویند که شاید خود ما قادر به 
مشاهده آنها نباشیم. 

 ممکن است به این کمک به حالت تدافعی واکنش نشان دهیم و در برخی موارد
  حق با ما باشد. اما حتی اظهارات بدخواهانه درباره کمبودهای فرض شده می تواند بر

 برخی از جنبه های بهبودی ما که خود قادر به مشاهده آنها نیستیم، روشنی افکند. هر 
گام که بینش مفیدی مطرح شود، حال به هر دلیلی که ارائه شود، نمی توانیم آن را 

نادیده بگیریم. 
 نباید منتظر دیگران باشیم تا فوراً بینش خود را ارائه دهند. وقتی وقت خود را با
  راهنما یا سایر اعضای NA می گذرانیم، مطمئناً می توانیم اولین قدم را برداریم و از آنها
 بخواهیم نظر خود را درباره زمینه های خاص زندگی ما که خود از آنها بی  اطالع
هستیم، به ما بگویند. ما به بینشی نسبت به زندگی خود نیاز داریم که از بینش خود 
وسیع تر باشد، می توانیم با مشاهده خود از دید دیگران، این بینش را به دست آوریم. 

به  ببینم.  هستم،  واقعًا  که  طور  همان  را  خود  می کنم  سعی  امروز:  برای   فقط 
آنها  دید  از  را  خود  و  می دهم  گوش  می گویند،  من  درباره  دیگران   آنچه 

مشاهده می کنم. 
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۹ دی عمل و دعا

»...رشد، نتیجه آرزو کردن نیست، بلکه نتیجه عمل ودعاست.« 
کتاب پایه 

گاهی اوقات به نظر می رسد بهبودی ما خیلی آهسته پیش می رود. با قدمها در 
روز  هر  می کنیم؛  نرم  پنجه  و  دسته  تکراری  مشکالت  با  هستیم؛   کشمکش 
آرزو  می کنیم.  کار  سخت  یکنواخت،  کننده  ناراحت  احساسات  تأثیر   تحت 
پیدا  آرامش  قدری  بتوانیم  تا  رود  پیش  سریع تر  قدری  بهبودی  که   می کنیم 

کنیم؟ 
آرزوها  اگر  نیست.  برنامه سحرآمیز  این  نیست؛  مؤثر  بهبودی  در  آرزو کردن 
در  قطعًا  آنچه  بودیم!  شده  پیش خوب  مدتها  از  ما  همه  می کرد،  درمان  را  اعتیاد 

دوران بهبودی به ما آرامش می دهد، عمل و دعاست. 
به  برنامه ای  زیرا  است،  بوده  مؤثر  معتادان  از  بسیاری  برای  گمنام   معتادان 
قدمها  از  یک  هر  در  که  اعمالی  دعاست.  و  عمل  برای  شده  ریزی  طرح   دقت 
ما  زندگی  زمینه های  از  یک  هر  در  را  بیشتری  و  بیشتر  بهبودی  می دهیم،   انجام 
و  عمل  می کند.  حفظ  خود  برتر  نیروی  با  را  ما  ارتباط  دعا  می آورد.  ارمغان   به 

دعا در کنار هم ما را در دوران بهبودی آب دیده می سازد. 

آرزو  را  آن  نمی توان  که  گرانبهاست  آنقدر  من  بهبودی  امروز:  برای   فقط 
کرد. امروز روز خوبی برای عمل و دعاست. 
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در خدمت بودن ۱۰ دی

همکاری با دیگران، صرفا آغاز فعالیت خدماتی است.« 
کتاب پایه 

در  برنامه،  روال  به  زندگی  طریق  از  می بریم.  سر  به  بهبودی  در   اکنون 
رشد  برتر  نیرویی  به  ما  ایمان  آورده ایم.  دست  به  ثبات  قدری  خود   زندگی 
اکنون  پس  می کند.  پیشرفت  راحتی  به  ما  فردی  روحانی  بیداری  است.   یافته 
نه.  که  البته  می  بریم؟  لذت  و  می نشینیم  آرام  فقط  آیا  دهیم؟  انجام  باید  کار   چه 

راهی برای خدمت پیدا می کنیم. 
عهده  به  یا  کمیته خدماتی  در  عنوان خدمت  به  تنها  را  داریم خدمت  تمایل 
است.  درک  این  از  فراتر  خدمت  اما  بگیریم،  نظر  در  ساختار  در  پستی   گرفتن 
برای  را  فرصت هایی  زندگی  از  زمینه ای  هر  در  تقریبا  می توانیم  حقیقت،   در 
به  خدمت  نوعی  ما  شغل  چیست،  ما  حرفه  اینکه  از  نظر  قطع   کنیم.  پیدا   خدمت 
خانواده  به  خدمت  می دهیم،  انجام  خود  منازل  در  که  کاری  است.   جامعه 

است. ممکن است برای فعالیت در جامعه خود داوطلب شویم.  
تردید  مسئله  این  درباره  اگر  است.  مؤثر  چقدر  ما  خدماتی   فعالیت های 
به  دیگران  به  خدمت  برای  کس  هیچ  اگر  کنیم  تصور  می توانیم  صرفًا   داریم، 
انسانیت  خدمت  در  ما  فعالیت  داشت.  وضعیتی  چه  دنیا  نمی داد،  زحمت   خود 
همه  و  می رود  فراتر  بهبودی  اتاقهای  از  داریم،  همراه  به  پیامی که   است. 

کارهای ما را تحت تأثیر قرار می دهد. 

موقعیت  هایی  دنبال  به  می دهم  انجام  که  کاری  هر  در  امروز:  برای   فقط 
برای خدمت می گردم. 
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۱۱ دی هشیاری 

»آنچه را در اختیار داریم، فقط می توانیم با هشیاری حفظ کنیم...« 
کتاب پایه 

ما  بیماری  کنیم  باید درک  ابتدا  بمانیم؟  بهبودی خود هشیار  به  نسبت  چگونه 
بوده ایم،  پاک  مدت  چه  نمی کند  تفاوتی  بود،  خواهد  ما  همراه  همیشه   برای 
هر  در  یافته ایم،  روحانی  شفای  حد  چه  تا  و  است  شده  بهتر  چقدر  ما   زندگی 
اینکه  محض  به  تا  می ماند  منتظر  صبورانه  ما  بیماری  هستیم.  معتاد  هنوز  ما   حال، 

به آن فرصت دهیم از دام رها شود. 
در و  باشیم  هشیار  دائمًا  می کنیم  تالش  است.  روزانه  دستاوردی   هشیاری 

ترس  بی دلیل  همیشه  باید  که  نیست  این  منظور  باشیم.  آماده  مشکالت  با   مقابله 
را  ما  زندگی  وحشتناک  چیزی  کنیم،  غفلت  لحظه ای  برای  اگر  که  باشیم  داشته 
شرکت  روزانه،  دعای  می کنیم.  احتیاط  عادی  طور  به  فقط  کرد؛  خواهد   تسخیر 
آسان تر،  راه  انتخاب  خاطر  به  روحانی  اصول  به  نزدن  لطمه  و  جلسات  در   منظم 
هر  را  آن  می کنیم،  تهیه  ترازنامه  لزوم،  صورت  در  است.  هشیارانه  اقدامات   از 
با  را  خود  بهبودی  و  می گذاریم  میان  در  دیگران  با  شد،  خواسته  ما  از  که  زمان 

احتیاط پرورش می دهیم. مهم تر از همه، هشیار می مانیم! 
می کنیم.  پیدا  موقتی  تسکین  خود  اعتیاد  از  روز  هر  می مانیم  هشیار  وقتی   تا 
از  شب  هر  و  می بریم  کار  به  خود  اعمال  تمام  در  را  بهبودی  اصول  روز   هر 

نیروی برتر خود به خاطر یک روز پاک دیگر شکر گزاری می کنیم. 

بهبودی  حفظ  برای  باشد  الزم  کاری  هر  و  هستم  هشیار  امروز:  برای   فقط 
خود انجام می دهم. 
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نفس عمیقی بکش و با خداوند صحبت کن ۱۲ دی

 »گاهی اوقات وقتی دعا می کنیم، اتفاق جالب توجهی رخ می دهد:
 وسایل، روش ها و 

 انرژی الزم برای انجام امور بیشتر از توان خود را به دست 
می آوریم.« 

کتاب پایه 

زندگی،  کوچک  نومیدی های  و  نامالیمات  با  سازگاری  اوقات   گاهی 
با  روز  هر  بگیریم.  یاد  بهبودی  در  باید  که  است  مهارتی   دشوارترین 
تا  گرفته  بچه ها  کفش  بند  کردن  باز  از  می شویم.  روبرو  کوچکی  ناراحتی های 
باید  که  است  مشکالت کوچکی  از  پر  ما  زندگی  روزهای  بازار،  در صف   ایستادن 

تا حدی با آنها کنار بیاییم. 
سعی  کردن  قروچه  دندان  یا  زورگویی  با  است  ممکن  نباشیم،  مراقب   اگر 
را  آنها  باید  اینکه چگونه  درباره  با سختگیری  و  باشیم  داشته  مشکالت  این  رفع  در 
ضعیف  برخورد  از  نمونه هایی  رفتارها  این  کنیم.  سرزنش  را  خود  کنیم،   برطرف 
شدن  بهتر  احتمال  نباشد،  وخیم  هم  قدر  این  ما  اوضاع  اگر  حتی  ولی   است، 

وجود دارد. 
روبرو  روزانه  برنامه های  در  کوچکی  مانع  با  را  ما  زندگی،  که  بار   هر 
می کنیم،  درک  که  خداوندی  با  و  بکشیم  عمیقی  نفس  کافیست   می سازد، 
آنچه  هر  یا  تحمل  صبر،  نیرو  آن  از  می توانیم  اینکه  به  علم  با  کنیم.   صحبت 
اوقات اغلب  و  می کنیم  برخورد  بهتر  مشکالت  با  کنیم،  دریافت   می خواهیم 

لبخند می زنیم.

عمیقی  نفس  می کنم،  درماندگی  احساس  که  گاه  هر  امروز:  برای   فقط 
می کشم و با خداوند خود صحبت می کنم. 
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۱۳ دی بزرگترین نیاز ما 

 »سرانجام، باورها و شناخت خود را از نو تعریف می کنیم تا به این 
 درک برسیم که بزرگترین نیاز ما آگاهی از اراده خداوند برای ما و 

قدرت اجرای آن است.« 
کتاب پایه 

مختلفی  عقاید  خود  نیازهای  درباره  آمدیم،   NA به  بار  اولین  برای   وقتی 
بهبودی  می کردیم  فکر  بودیم.  دوخته  چشم  اندوزی  مال  به  ما  از  برخی   داشتیم. 
بر  امروز  نیست.  برابر  موفقیت  با  بهبودی  اما  می کند.  برابری  مادی  موفقیت   با 

این باوریم که بزرگترین نیاز ما راهنمایی و قدرت روحانی است. 
تحت  ما  اصلی  انگیزه  کرد.  وارد  ما  روحانیت  به  را  صدمه  بزرگترین   اعتیاد 
و  راهها  یافتن  و  آن  مصرف  مخدر،  مواد  آوردن  دست  به  بود:  ما  بیماری  فرمان 
مصرف  به  شدید  نیاز  دام  در  اسارت  آن.  مجدد  آوردن  دست  به  برای   روشهایی 
روحانی  نظر  از  بود.  ساخته  بی ارتباط  و  بی هدف  را  ما  زندگی  مخدر،   مواد 

سرخورده شده بودیم. 
اراده  از  »آگاهی  بهبودی  در  ما  نیاز  بزرگترین  می شویم  متوجه  زود  یا  دیر 
که  هدفمندی  احساس  و  جهت  است.  آن  اجرای  قدرت  و  ما  برای   خداوند 
اراده  از  خداوند  اراده  بر  بنا  می کنیم.  پیدا  را  بود  ساخته  پنهان  ما  از   اعتیاد 
نیازهای  هدایت  تحت  تنها  دیگر  که  آنجا  از  می کنیم.  پیدا  رهایی   شخصی 

شخصی خود نیستیم، آزادانه و با موضعی برابر با دیگران زندگی می کنیم. 
بدون  موفقیت"،   " میزان  از  نظر  قطع  اما  ندارد.  مشکلی  هیچ  مادی  موفقیت 
بهبودی  در  ما  نیاز  بزرگترین   ،NA برنامه  طریق  از  شده  عرضه  روحانی   ارتباط 

برآورده نمی شود. 

هستم: خود  نیاز  بزرگترین  شدن  برآورده  دنبال  به  امروز:  برای   فقط 
 برقراری ارتباطی هدایت کننده و حیاتی با خداوندی که درک می کنم. 
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عشق انجمن ۱4 دی

 »امروز در پناه عشق انجمن، سرانجام می توانیم 
 به چشم انسان دیگری نگاه کنیم و برای آنچه که هستیم، سپاسگزار 

باشیم.« 
کتاب پایه 

وقتی مواد مصرف می کردیم، تعداد کمی از ما می توانستیم به چشم کسی نگاه 
یا سالمی پر نشده بود و  با چیز مناسب  ما  از خود خجالت می کشیدیم. ذهن   کنیم 
روابط  برقراری  صرف  ما  انرژی  و  پول  وقت،  نبودیم.  واقف  نیز  مسئله  این   به 
عاطفی، صحبت کردن با دیگران با تالش برای بهتر کردن جوامع ما نشده بود. در 
مسیر مارپیچ وسوسه و اجبار که فقط در یک جهت می رفت، گیر افتاده بودیم: به 

سمت پایین. 
اما چه چیزی  پایین قطع گردیده است.  به سمت  ما  بهبودی، سفر  در دوران 
و آزاد  دنیای  باز  فضاهای  طرف  به  و  باال  سمت  به  را  ما  و  گرفته  فرا  را  ما   وجود 

گسترده هدایت می کند؟ عشق انجمن این امر را میسر ساخته است. 
می دانستیم در جمع معتادان دیگر رانده نخواهیم شد. از سایر معتادان برای به 
مطمئن  وقتی  گرفتیم.  الگو  خود  پیرامون  زندگی  در  مثبت  نقشی  گرفتن  عهده 
اشتباه  جبران  به  مجبور  وقتی  می شدیم،  گمراه  وقتی  برویم،  راه  کدام  از   نبودیم 

خود بودیم، می دانستیم که اعضای انجمن، ما را تشویق خواهند کرد. 
به تدریج احساس آزادی خود را به دست آورده ایم. دیگر اسیر بیماری خود 
دیگران  کنار  در  و  می کنیم  رشد  می پردازیم،  خودسازی  به  خود  میل  به   نیستیم؛ 
نقش ایفا می کنیم. وقتی برای طی نمودن قدم بعدی به پشتیبانی نیاز داریم، آن را 
به دست می آوریم. امنیتی که در اثر عشق انجمن احساس می کنیم، زندگی جدید 

ما را ممکن ساخته است. 

به کنم.  نگاه  دیگران  چشم  به  خجالت  بدون  می توانم  امروز:  برای   فقط 
خاطر حمایت همراه با عشقی که این امر را ممکن ساخته است، سپاسگزارم. 
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۱5 دی بهبودی در خانه 

 »می توانیم به شیوه جدیدی از خانواده خود لذت ببریم و شاید به 
 جای ایجاد 

شرمندگی یا دردسر، مایه افتخار آنها شویم.« 
کتاب پایه 

می رویم،  جلسه  به  روز  هر  نه؟  مگر  می دهیم،  انجام  بزرگی  کار  بهبودی  در 
آشفته  خانه  اوضاع  اگر  اما  می گذرانیم.  انجمن  در  خود  دوستان  با  را   عصرها 

شود، کار بزرگی را انجام نمی دهیم. 
مصرف  مواد  دیگر  اینکه  با  کنند.  درک  را  ما  داریم  انتظار  خانواده ها   از 
و  خدمات  جلسات،  اهمیت  آیا  نمی شوند؟  ما  پیشرفت  متوجه  آنها  چرا   نمی کنیم، 

با مشارکت ما در انجمن را درک نمی کنند؟ 
ارزش  می کند،  ایجاد  ما  زندگی  در   NA که  تغییری  برای  ما   خانواده های 
مواد  مصرف  برای  که  طور  همان  اگر  کنیم.  ثابت  آنها  به  اینکه  مگر  نیستند،   قائل 
کرده  تغییر  چیزی  چه  کنیم،  عجله  نیز  جلسات  در  شرکت  برای  می کردیم  عجله 
ادامه  خود  فرزندان  و  همسران  تمایالت  و  نیازها  گرفتن  نادیده  به  اگر   است؟ 
در  را  اصول  این  واقع  در  نمی پذیریم،  خانه  در  را  خود  مسئولیت های   دهیم، 

تمام امور خود رعایت نمی کنیم. 
اگر می خواهیم  اجرا کنیم.  امور خود  تمام  را در  برنامه  باید  هر جا می رویم 
انجام  با  کنیم.  عمل  آن  به  خانه  در  باید  نباشد،  حرف  در  فقط  روحانی   زندگی 
ما  تغییر  متوجه  مطمئنًا  هستیم  شریک  آنها  با  زندگی  در  که  افرادی  کار،   این 

می شوند و از اینکه NA را پیدا کرده ایم، سپاسگزاری می کنند. 

فقط برای امروز: بهبودی ام را با خود به خانه می برم. 
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عملکرد این برنامه چگونه است؟ ۱۶ دی

 »سابقاً فکر می کردم پاسخ تمام پرسش های خود را در اختیار دارم، 
اما امروز خوشحالم از اینکه این چنین نیست.«

کتاب پایه 

بسیاری  متأسفانه  می دانم!«  »من  چیست؟  معتادان  اکثر  عالقه  مورد  کلمه   دو 
اختیار  در  را  پرسش ها  تمام  پاسخ  می کنیم  فکر  می شویم   NA وارد  وقتی  ما   از 
به  هرگز  دانش  این  اما  داریم.  زیادی  دانش  خود  مشکالت  درباره  ما   داریم. 

تنهایی به پا ک ماندن ما کمک نکرده است. 
هستند  کسانی  اولین  آورده اند،  دست  به  مدت  طوالنی  بهبودی  که   اعضایی 
بگیرند.  یاد  باید  را  بیشتری  چیزهای  بمانند،  اینجا  در  بیشتر  چه  هر  می پذیرند   که 
دوازده  ساده  برنامه  این  از  پیروی  با  می دادند:  خوبی  به  را  مسئله ای  آنها   اما 
می پرسند  بلکه  "چرا"،  نمی پرسند  دیگر  آنها  بمانند.  پاک  توانسته اند   قدمی، 
روشی  که  معتادانی  تجربه  با  مقایسه  در  بی پایان  پردازی  گمانه  ارزش   ."  "چگونه 

را برای پاک ماندن و پاک زندگی کردن پیدا کرده اند، رنگ می بازد. 
 NA به  "چرا".  نمی پرسیم  لزوم  صورت  در  که  نیست  معنا  بدین  مسئله   این 

برای  شدن  قائل  ارزش  اوقات  اغلب  بگذاریم.  کنار  را  کردن  فکر  که  نمی آییم 
می پرسیم  "چرا"،  بپرسیم  اینکه  جای  به  است.  خوبی  بسیار  فکر  خود  پرسش های 
یابم؟  حضور  جلسات  در  باید  مواقعی  چه  بردارم؟  را  قدم  این  چگونه   "چگونه". 

چگونه باید پاک بمانم؟ 

کجا  می دانم  اما  ندارم،  اختیار  در  را  پرسش ها  تمام  پاسخ  امروز:  برای   فقط 
می پرسم،  دیگری  معتاد  از  امروز،  کنم.  پیدا  را  مهم  پرسش های  پاسخ   باید 

»عملکرد این برنامه چگونه است؟ « 
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۱7 دی "بهبودی" 

 »معتادان گمنام برنامه ای را برای بهبودی به معتادان ارائه می دهد
  که چیزی فراتر از زندگی بدون مصرف مواد مخدر است. نه تنها این 
 شیوه زندگی بهتر از جهنمی است که در آن زندگی می کردیم، بلکه از 

هر نوع زندگی که تا به حال شناخته  ایم نیز بهتر است.« 
کتاب پایه 

تعداد معدودی از ما به "باز یافتن" آنچه قبل از شروع به مصرف مواد داشتیم، 
عالقمندیم. بسیاری از ما از سوء استفاده های فیزیکی، جنسی و عاطفی به شدت در 
این  بر  برای چیره شدن  ممکن  تنها روش  ماندن  نشئه  و  نشئه شدن  بودیم.   عذاب 
سوء استفاده ها به نظر می رسید. سایر افراد نیز قبل از اینکه از اعتیاد رهایی یابند، به 
و  جهت  ما  می بردند.  رنج  دردناک  اندازه  همان  به  ولی  توجه  قابل  کمتر   شکلی 
به  قادر  و  می کردیم  انزوا  احساس  بودیم.  تهی  روحانی  نظر  از  نداشتیم.  هدف 
و  احساس  زندگی  به  که  را  چیزهایی  از  یک  هیچ  نبودیم.  دیگران  با   همدردی 
درونی  خأل  تا  می کردیم  مصرف  مواد  بیهوده  نداشتیم.  اختیار  در  می دهد   ارزش 

خود را پر کنیم. اکثر ما نمی خواستیم آنچه قباًل داشتیم را "باز یابیم". 
در نهایت، بهبودی ما در NA چیز تازه ای است: فرصتی برای زندگی جدید. 
رفع  خود  زندگی  از  را  مصیبت  می توانیم  که  شده  گذاشته  ما  اختیار  در   ابزاری 
کنیم. در راه پیشروی همراه با شهامت در مسیری جدید، از حمایت برخورداریم و 
ما  برای  که  است  شده  اعطاء  ما  به  خود  از  برتر  نیرویی  با  آگاهانه  ارتباط   هدیه 

قدرت و جهت درونی که در گذشته به شدت به آن نیاز داشتیم، فراهم می کند. 
 بهبودی یافتن؟ بله، به هر روشی، زندگی کاماًل جدیدی را باز می یابیم که از

هر چیزی که تا به حال خیال می کردیم نیز بهتر است. سپاسگزاریم. 

 : نمی کردم  تصور  هرگز  که  چیزی  کرده ام،  پیدا  بهبودی  امروز:  برای  فقط 
که اندازه ای  به  متشکرم،  تو  از  برتر،  نیروی  بهبودی.  حال  در  معتاد  یک   زندگی 

جمالت از بیان آن قاصرند. 
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رشد کردن ۱۸ دی

 »شرایط روحانی ما اساس بهبودی موفقی است که رشد نامحدودی را 
به دنبال دارد.« 

کتاب پایه 

می گویند اغلب  می گیرند،  جشن  را  خود  بهبودی  سالگرد  ما  اعضای   وقتی 
چه  به  گفته  این  می کنیم  سپس فکر  خوب،  بسیار  کرده اند.  رشد   NA  در 
را  خود  زندگی  می کنیم.  تعجب  خیر،  یا  هستیم  بالغ  آیا  اینکه  از   معناست؟ 
چک،  دسته  می کنیم:  مشاهده  را  بلوغ  ویژگی های  تمام  و  می کنیم   بررسی 
اکثر  در  هنوز  داریم.  را  بچه ها  حس  درون  از  اما  مسئولیت ها.  شغل،   فرزندان، 
رفتار  باید  چگونه  نمی دانیم  همیشه  سردرگمی می کنیم.  احساس  زندگی   مواقع 
تا  که  هستیم  هایی  بچه  با  هستیم  بالغ  واقعًا  آیا  که  می کنیم  تعجب  گاهی   کنیم. 
ما محول  به  بالغ  افراد  مسئولیت های  و  ایم  قرار گرفته  بالغ  افراد  لباس  در   حدی 

شده است.
ما  ارزیابی  بهترین  نمی شود.  سنجیده  مسئولیت  میزان  یا  سن  افزایش  با   رشد 
بچه ای مانند  هنوز  اگر  ماست.  بهبودی  اساس  یعنی  ما  روحانی  شرایط  رشد،   از 
و  مکانها  مردم،  به  نیز  ما  است،  وابسته  خود  والدین  به  چیز  همه  برای   که 
نیاز  رشد  قدری  به  واقع  در  هستیم،  وابسته  خود  درونی  ارضای  برای   چیزهایی 
را  آن  حفظ  و  بایستیم  استوار  خود  روحانی  شرایط  بنیان  بر  اگر  اما   داریم. 
این  بر  هستیم.  بالغ  که  کنیم  ادعا  می توانیم  بدانیم،  خود  مسئولیت   مهم ترین 

اساس، فرصتهای ما برای رشد نامحدود است. 

شرایط  حفظ  برای  من  که  است  حدی  من  بلوغ  میزان  امروز:  برای   فقط 
بیشترین  من  برای  مسئله  این  امروز،  می گیرم.  عهده  به  مسئولیت  خود  روحانی 

اولویت را دارد. 
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۱۹ دی سپاسگزاری از عشق راهنما 

»اولین روابط ما با دیگران اغلب از راهنما آغاز می شود.« 
کتاب پایه 

و  دانش  بهبودی،  به  راجع  اطالعات  سرشار  منابع  می توانند  ما  راهنمایان 
انجام  ما  برای  را  زیادی  کارهای  آنها  باشند.  داشتنی  دوست   صحبت های 
نویس های  دست  به  که  ساعاتی  تا  گرفته  شبانه  تلفنی  تماس های  از   داده اند. 
آن  اثبات  صرف  را  خود  وقت  و  داشته اند  باور  را  ما  می دادند،  گوش  ما   بهبودی 
عشق  باشیم.  صادق  چگونه  داده اند  نشان  ما  به  جدیت  با  و  عشق  با  آنها   کرده اند. 
ادامه  را  خود  راه  تا  است  داده  قدرت  ما  به  آشفتگی  مواقع  در  آنها   بی پایان 
را  خود  پرسشهای  پاسخ  تا  برانگیخته  را  ما  آنها  کردن  کمک  رسم  و  راه   دهیم. 
بی باک  و  مسئولیت پذیر  بالغ،  افرادی  به  نتیجه  در  و  کنیم  جستجو  خود   در 

تبدیل شویم. . 
داده  انجام  ما  حق  در  سخاوتمندانه  بسیار  را  کارها  این  ما  راهنمای  چه   اگر 
نشان  برای  می توانیم  اما  است،  نکرده  جبران  درخواست  ما  از  هرگز  و   است 
احترام  با  خود  راهنمای  با  دهیم.  انجام  را  کارهایی  خود  قدرشناسی   دادن 
ما برای  زباله  ریختن  برای  که  نیستند  زباله ای  سطل های  آنها  می کنیم.   رفتار 
سپری  را  خود  آزمایش  دوران  ما  مانند  نیز  آنها  باشد.  شده  دیده   تدارک 
و  دارند  احساس  هستند،  انسان  آنها  دارند.  نیاز  ما  حمایت  به  گاهی  و   می کنند 
کارت  یا  تلفنی  تماس  باشند  مایل  شاید  قائلند.  ارزش  ما  دغدغه های   برای 

پستالی را دریافت کنند که عشق ما نسبت به آنها را ابراز می کند. 
از گذشته  می دهیم  انجام  راهنما  عشق  از  سپاسگزاری  برای  که  کاری   هر 

اینکه او را خوشحال می کند، بهبودی شخصی ما را نیز افزایش می دهد. 

من از  راهنما  کنم،  محافظت  خود  از  نمی توانستم  وقتی  امروز:  برای   فقط 
محافظت کرده است. امروز کار خوبی را برای راهنما انجام می دهم. 
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سپاسگزاری ۲۰ دی

»از اینکه به باور رسیده ام، سپاسگزارم.« 
جزوه در انزوا 

اعتقاد به نیرویی برتر در شرایط سخت تغییر ایجاد می کند. وقتی در بهبودی 
اوضاع به کام ما پیش نمی رود، ممکن است راهنما در تهیه فهرست سپاسگزاری به ما 
راهکار دهد. وقتی این فهرست را تهیه می کنیم، باید ایمان خود به نیرویی برتر را 
در آن لحاظ کنیم. یکی از بزرگترین هدایایی که از قدمهای دوازده گانه دریافت 

می کنیم، ایمان ما به خداوندی است که درک می کنیم. 
قدمهای دوازده گانه ما را به آرامی به سوی بیداری روحانی هدایت می کنند. 
نیز در طول  ما  پیشروی می کرد، زندگی روحانی  ما  اعتیاد  درست همان طور که 
انجام برنامه معتادان گمنام پیشرفت می کند. این قدمها، مسیر ما به سوی برقراری 

رابطه با خداوندی است که درک می کنیم. 
آیا از عمیق تر شدن رابطه خود با خداوند سپاسگزاریم؟ آیا به یاد داریم که از 
خداوند به خاطر هر روز پاکی سپاسگزاری کنیم؟ آیا به خاطر داریم که صرف نظر 

از عمق نومیدی و شادی، خداوندی که درک می کنیم با ماست؟  
بهبودی هدیه ای است که گاهی آن را مسّلم فرض می کنیم. هر روزی که پاک 

می مانیم، می توانیم از مراقبت نیروی برتر خود بهره مند شویم. 

فقط برای امروز: از برقراری رابطه با نیرویی برتر که از من محافظت می کند، 
سپاسگزارم. 
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۲۱ دی ایمان 

»وقتی از تاثیر ایمان در امور روزانه خود بهره مند می شویم درمی یابیم که 
نیروی برترمان قدرت و راهنمایی مورد نیاز ما را تأمین می کند.« 

کتاب پایه 

نگران  و  زده  بسیار وحشت  بهبودی می شویم،  مراحل  وارد  وقتی  ما  از  برخی 
نیستیم  مطمئن  خود  هدف  و  جهت  از  می کنیم.  تنهایی  و  ضعف  احساس   هستیم. 
به  اگر  گفته اند  ما  به  برویم.  کجا  خود  پرسشهای  پاسخ  یافتن  برای  نمی دانیم   و 
راهنمایی  مورد  و  می کنیم  امنیت  احساس  بیاوریم،  ایمان  خود  از  برتر   نیرویی 
یک شبه  ایمان  اما  داریم.  نیاز  امنیت  و  قدرت  احساس  این  به  ما  می گیریم.   قرار 

حاصل نمی شود. رشد ایمان مستلزم صرف وقت و تالش است. 
و  بخواهیم  کمک  خود  برتر  نیروی  از  که  می شود  کاشته  وقتی  ایمان   بذر 
حاصل  نور  با  را  ایمان  کوچک  بسیار  بذر  کنیم.  تشکر  آن  دریافت  منبع  از   سپس 
آن  زندگی  برای  پاداشی  عنوان  به  می دهیم.  پرورش  خود  روزانه  دعاهای   از 
مانند  ما  ایمان  می شویم  متوجه  روزی  می کند.  رشد  ما  ایمان  هست،  که   طور 
را  زندگی  طوفان های  گرچه  است؛  کرده  رشد  سترگی  برگ  و  شاخ  پر   درخت 

در نمی نوردد، اما می دانیم که در پناه آن در امان هستیم. 

فقط برای امروز: می دانم که ایمان به نیروی برترم طوفان های زندگی را فرو 
نمی نشاند، اما دل من را آرام می کند. 
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بیداری های روحانی ۲۲ دی

 »با بیداری روحانی 
حاصل از کارکرد این قدمها ... «

قدم دوازدهم 

از  بسیاری  مورد  در  که  کرده ام  تجربه  را  روحانی  بیداری  که  بدانم  کجا   از 
به  ما  روحانی  آگاهی  اولین  شاید  می شود.  حاصل  تدریج  به  روحانی  بیداری  ما 
صدای  متوجه  روزی  شاید  باشد.  زندگی  از  جدیدی  قدرشناسی   سادگی 
ما  به  شاید  گل  یک  ساده  زیبایی  شویم.  صبحدم  در  آوازخوان   پرندگان 

یادآوری کند که وجود نیرویی برتر از ما در زندگی مؤثر است. 
از  صرفًا  می شود.  تقویت  زمان  گذشت  با  روحانی  بیداری  اوقات   اغلب 
بیداری  به  دستیابی  برای  می توانیم  شخصی  عقاید  اساس  بر  زندگی   طریق 
ارتباط  تا  دهیم  ادامه  را  خود  تالشهای  می توانیم  کنیم.  تالش  بیشتر   روحانی 
راهنمایی  می توانیم  بخشیم.  بهبود  روزانه  مراقبه  و  دعا  طریق  از  را  خود   آگاهانه 
درباره  دیگر  معتادان  از  می توانیم  بشنویم.  درون  از  را  خود  نیاز   مورد 
از  سپاسگزاری  به  را  خود  وقت  می توانیم  بپرسیم.  روحانیت  از   تجربیاتشان 

دنیای اطرافمان اختصاص دهیم. 

فکر  کرده ام،  تجربه  که  روحانی  بیداری های  درباره  امروز:  برای   فقط 
به  را  وقتی  روز  در  باشم.  آگاه  خداوند  وجود  از  می کنم  سعی   می کنم. 

سپاسگزاری از آثار نیروی برتر در زندگی خود اختصاص می دهم. 
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۲۳ دی تسلیم برای پیروز شدن 

 »کمک به معتادان تنها وقتی آغاز می شود که بتوانیم به شکست کامل
 خود اقرار کنیم. « 

کتاب پایه 

دادن  تسلیم-تن  باشد.  تسلیم  معنای  به  باید  مفهومی!  چه  کامل   شکست 
باال  تسلیم  نشانه  به  را  دست ها  کشیدن.  دست  بندی  و  قید  هیچ  بدون   کامل. 
جلسه  اولین  در  بردن  باال  را  خود  دست  شاید  برداشتن.  جنگ  از  دست  و   بردن 

و اقرار به اعتیاد خود. 
تا  می دهد  را  امکان  این  ما  به  برداشته ایم،  قدمی که  اولین  می دانیم  کجا   از 
را  قدم  این  که  زمانی  از  چون  کنیم؟  زندگی  مخدر  مواد  مصرف   بدون 
امروز. برای  فقط  نیستیم  مجدد  مصرف  به  مجبور  هرگز  دیگر   برداشته ایم 

 همین و بس. آسان نیست، ولی بسیار ساده است. 
هزار  و  زیاد  بار  »یک  هستیم.  معتاد  که  می پذیریم  برمی داریم.  را  اول   قدم 
اقرار  کرده ایم.  اثبات  خود  به  را  موضوع  این  کافی  قدر  به  نیست.«  کافی   بار 
به  کنیم.  کنترل  طریقی  هیچ  به  را  مخدر  مواد  مصرف  نمی توانیم  که   می کنیم 

آن اقرار می کنیم؛ در صورت لزوم با صدای بلند می گوییم. 
فقط  اقرار  این  روز،  یک  برای  می داریم.  بر  خود  روز  آغاز  در  را  اول   قدم 
این  به  ما  می سازد.  رها  اعتیاد  تجربه  مجدد  تکرار  به  نیاز  از  را  ما  امروز   برای 
پیروز  تسلیم  این  با  اما  می کشیم.  دست  می دهیم.  تن  شده ایم.  تسلیم   بیماری 
تا  می شویم  تسلیم  می دهد.  نشان  را  اول  قدم  پارادوکس  مسئله،  این   می شویم. 
دست  به  خود  تصور  حد  از  بیشتری  بسیار  نیروی  شدن  تسلیم  با  و  شویم  پیروز 

می آوریم.

برای عاجزم.  خود  اعتیاد  برابر  در  که  می کنم  اقرار  امروز:  برای   فقط 
پیروزی تسلیم می شوم. 
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خداوندی مهربان ۲4 دی

 »شناخت ما از نیرویی برتر به خود ما بستگی دارد.... تنها 
 رهنمودهای پیشنهادی این است 

که این نیرو دوست داشتنی، مهربان و برتر از خود ماست. « 
کتاب پایه 

 به ما گفته اند می توانیم به هر نوع نیروی برتری که می خواهیم اعتقاد داشته باشیم،
  به شرط اینکه دوست داشتنی و البته برتر از خود ما باشد. اما برخی از ما با این شرایط
  مشکل داریم. یا به چیزی غیر از خود اعتقاد نداریم یا بر این باوریم که هر چیزی که
بدشانسی ما  برای  دم  هر  و  است  منطقی  غیر  و  بی احساس  نامیده شود،   "خداوند" 

 می آورد. 
 اعتقاد به نیرویی مهربان برای برخی از ما به دالیل بسیاری جهشی بزرگ است. فکر
  سپردن اراده و زندگی خود به چیزی که شاید به نظر ما به ما آسیب برساند، مطمئناً در

عجوالنه  خداوند  که  شویم  برنامه  وارد  اعتقاد  این  با  اگر  می کند.  ایجاد   بی میلی 
 درباره ما قضاوت می کند و بخشاینده نیست، باید قبل از اینکه بتوانیم با قدم سوم کاماًل

 احساس راحتی کنیم، بر این اعتقادات غلبه نماییم. 
 تجربیات مثبت ما در بهبودی می تواند در اعتقاد به نیروی مهربانی که درک 
می کنیم، به ما کمک کند. از بیماری اعتیاد که ما را برای مدت زیادی به خود مبتال 
کرده است، رهایی یافته ایم. راهنمایی و قدرت الزم برای آغاز زندگی جدید را به 
 دست آورده ایم. در حالی که زمانی احساس پوچی می کردیم، اکنون زندگی روحانی

بهبودی ما از وجود خداوندی مهربان   پرثمری را تجربه می کنیم. این جنبه های 
 سرچشمه می گیرند، نه خداوندی بی رحم و تنفر برانگیز. هر چه بیشتر بهبودی را تجربه

 می کنیم، بیشتر به آن نیروی برتر مهربان ایمان می آوریم. 

ایمان  خداوند  مهربانی  به  گشوده  قلبی  و  روشن  ذهنی  با  امروز:  برای  فقط 
آن  انجام  در  آنچه  تا  می کنم  اعتماد  خود  مهربان  برتر  نیروی  به  و   می آورم 

ناتوانم را برای من انجام دهد. 
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۲5 دی ترس 

 »به تدریج با نیروی برتر خود به عنوان منبع قدرت، احساس راحتی 
 می کنیم. وقتی یاد می گیریم 

 به این نیرو اعتماد کنیم، رفته رفته بر ترس از زندگی غلبه 
می کنیم.« 

کتاب پایه 

قابل  غیر  تجربه  شخصی  اراده  اساس  بر  زندگی  هستیم،  عاجز  که  آنجا   از 
و  پناه  در  را  خود  زندگی  و  اراده  بهبودی،  دوران  در  است.  ترسناکی  و   اداره 
برنامه  اجرای  در  وقتی  سپرده ایم.  می کنیم،  درک  که  خداوندی  مراقبت   به 
قطع  برترمان  نیروی  با  ما  آگاهانه  ارتباط  وقتی  می شویم،  لغزش  دچار   خود 
از  و  می کنیم  خود  زندگی  آوردن  در  کنترل  تحت  به  شروع  دوباره   می شود، 
امتناع  می کنیم،  درک  که  خداوندی  به  خود  زندگی  مراقبت   سپردن 
نیروی  مراقبت  به  را  خود  زندگی  که  نگیریم  تصمیم  روز  هر  اگر   می ورزیم. 

برترمان بسپاریم، ترس زندگی، ما را از پای در می آورد. 
برتر، نیرویی  به  ایمان  که  دریافته ایم  دوازده گانه  قدمهای  کارکرد  طریق   از 

از  می شویم،  نزدیک  مهربان  خداوندی  به  هرچه  می کند.  برطرف  را  ما   ترس 
خود  از  خداوند  مراقبت  از  چه  هر  می شویم.  آگاه تر  خود  برتر  نیروی   وجود 

آگاه تر می شویم، ترس ما کاهش می یابد. 
عدم  نشانه  ترس  این  »آیا  می پرسیم،  خود  از  می کنیم،  ترس  احساس   وقتی 
تا  گرفته ام  دست  به  را  زندگی  کنترل  دوباره  آیا  است؟  زندگی ام  در   ایمان 
این  به  ما  پاسخ  اگر  است؟«  اداره  قابل  غیر  هنوز  زندگی ام  که  متوجه شوم  صرفًا 
مراقبت  به  خود  زندگی  و  اراده  سپردن  با  می توانیم  است،  مثبت   پرسش ها 

خداوندی که درک می کنیم، بر ترس خود غلبه کنیم. 

زندگی  ترس  از  رهایی  برای  برترم  نیروی  مراقبت  به  امروز:  برای   فقط 
اطمینان می کنم. 
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آن تماس را بگیر! ۲۶ دی

 »می ترسیدیم اگر خود را همان طور که بودیم نشان دهیم، مطمئناً و 
 طرد شویم.... 

اما اعضای انجمن خوبی ها را درک می کنند.« 
کتاب پایه 

ما به اعضای NA - تجربه آنها، دوستی آنها، خنده آنها، راهنمایی آنها و خیلی 
چیزهای دیگر احتیاج داریم. با این حال، بسیاری از ما در تماس گرفتن با راهنما و 
کنیم،  تحمیل  آنها  به  را  خود  نمی خواهیم  می کنیم.  تردید   NA دوستان  مالقات 
درباره تماس گرفتن با یک فرد فکر می کنیم، اما احساس می کنیم الیق گرفتن وقت 

او نیستیم. 
 فراموش می کنیم اعضای NA نیز درست مثل ما هستند. کاری نیست که انجام داده 
باشیم، مکانی نیست که رفته باشیم، احساسی نیست که تجربه کرده باشیم ولی سایر 
 معتادان در حال بهبودی قادر به همدردی با آن نباشند. هر چه بیشتر به دیگران اجازه

دهیم ما را بشناسند، بیشتر می شنویم »شما به مکان درستی آمده اید، در جمع دوستان 
هستید. به اینجا تعلق دارید. خوش آمدید!« 

 همچنین فراموش می کنیم همان طور که ما به دیگران احتیاج داریم، آنها نیز به ما
  نیاز دارند. فقط ما نیستیم که می خواهیم احساس تعلق کنیم، می خواهیم گرمی جمع

دوستانه را تجربه کنیم، می خواهیم با کسی درد دل کنیم. اگر خود را از اعضای 
 انجمن جدا بدانیم، آنها را از نیازشان محروم می کنیم، چیزی که فقط ما می توانیم به

آنها بدهیم: وقت، همنشینی و خویشتن واقعی خود. 
در معتادان گمنام، معتادان در حال بهبودی برای یکدیگر ارزش قائلند. چیزی 
 که در پشت خط تلفن منتظر ماست، طرد کردن نیست، بلکه عشق، صمیمیت و همدردی

 انجمن NA است. آن تماس را بگیرید.

با  انجمن  در  هستم.   NA در  خود  دوستان  جمع  در  امروز:  برای   فقط 
دیگران در ارتباط هستم، هم می بخشم و هم دریافت می کنم. 
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۲7 دی بخشش 

 »وقتی متوجه نیاز خود به بخشیده شدن می شویم، تمایل داریم 
 بخشش بیشتری از خود نشان دهیم. حداقل می دانیم دیگر از روی 

قصد زندگی را برای مردم عذاب آور نمی کنیم.« 
کتاب پایه 

می کردیم،  برخورد  بدی  طرز  به  دیگران  با  اغلب  خود  اعتیاد  دوران   در 
سازیم.  آور  عذاب  را  آنها  زندگی  تا  می یافتیم  را  راههایی  عمد  روی  از   گاهی 
باشیم،  دیگران  اعمال  درباره  قضاوت  به  مایل  هنوز  شاید  نیز  بهبودی  دوران   در 
بهبودی  در  وقتی  اما  کنند.  رفتار  باید  چگونه  آنها  می دانیم  خود  خیال  به   چون 
باید خود  پذیرفتن  برای  که  می شویم  متوجه  اغلب  می کنیم،  پیشرفت   خود 

اطرافیان خود را بپذیریم. 
مشکل  مشاهده آن  پیدا می کند،  بروز  فرد  وقتی عدم سالمت عقل یک  شاید 
آن  برای  حلی  راه  می توانیم  بدانیم  جدا  مسئله  این  از  را  خود  اگر  اما   باشد. 
گرفته ایم،  قرار  دیگری  فرد  اعمال  تأثیر  تحت  کنیم  احساس  اگر  و  کنیم   پیدا 

می توانیم از اصل بخشش استفاده کنیم. 

گیرم.  قرار  بخشش  مورد  اینکه  تا  ببخشم،  می کنم  سعی  امروز:  برای   فقط 
دوست  را  خود  است  سزاوار  کنم  احساس  که  کنم  رفتار  طوری  می کنم   سعی 

داشته باشم. 
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ترازنامه ساده ۲۸ دی

 »تداوم در تهیه ترازنامه شخصی بدین معناست که عادت کنیم خود، 
اعمال، رفتار و روابط خود با دیگران را به طور منظم ارزیابی کنیم.« 

کتاب پایه 

اعمال  از  می توانیم خالصه ای  آن  واسطه  به  که  است  ابزاری  روزانه  ترازنامه 
منظم،  ترازنامه  تهیه  بخش  پیچیده ترین  کنیم.  تهیه  را  زندگی  در   خود 
بنویسیم؟  را  اعمال  این  همه  باید  آیا  است.  آن  آغاز  نحوه  درباره   تصمیم گیری 
شده تمام  زمانی  چه  ما  کار  بدانیم  کجا  از  و  کنیم؟  بررسی  باید  را  چیزی   چه 

است؟ به این شکل کاری ساده را به پروژه ای مهم تبدیل کرده ایم. 
چند  می کنیم.  ذکر  روزانه  ترازنامه  تهیه  برای  را  ساده ای  روش  اینجا   در 
دقت  به  را  خود  احساسات  و  می نشینیم  آرامش  با  روز  هر  پایان  در  را   دقیقه ای 
روزی  درباره  آیا  داریم؟  دل  در  بزرگی  یا  کوچک  رنجش  آیا  می کنیم.   بررسی 
افتاد؟  اتفاقی  چه  امروز  می کنیم؟  ناراحتی  احساس  برده ایم،  پایان  به  تازه   که 
اگر  هستیم؟  خسارت  جبران  به  مدیون  آیا  بود؟  چه  کار  این  در  ما   نقش 

می توانستیم دوباره این کار را انجام دهیم، چگونه انجام می دادیم؟ 
بررسی  روزانه  ترازنامه  در  نیز  را  خود  زندگی  مثبت  جنبه های   می خواهیم 
مفید،  آیا  است؟  کرده  جلب  را  ما  رضایت  چیزی  چه  امروز   کنیم. 
خود  از  خودخواهی  بدون  آیا  بودیم؟  داشتنی  دوست  یا  مهربان  پذیر،  مسئولیت 
شد  داشته  ارزانی  ما  به  امروز  که  را  عشقی  و  زیبایی  آیا  دادیم؟  نشان   سخاوت 

تجربه کردیم؟ امروز چه کاری انجام دادیم که مایل به تکرار آن هستیم؟ 
ابزار  ترازنامه  این  باشد.  پیچیده  نباید  حتمًا  باشد  مؤثر  ما  ترازنامه  اینکه   برای 

بسیار ساده ای است که به واسطه آن می توانیم هر روز با خود در ارتباط باشیم. 

من  به  که  جدیدی  زندگی  از  خود  احساس  با  می خواهم  امروز:  برای   فقط 
و  ساده  ترازنامه  روز  این  پایان  در  کنم.  برقرار  ارتباط  همچنان  شده   داده 

مختصری تهیه می کنم. 
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۲۹ دی از کوه کاه ساختن 

 »وقتی از زندگی در زمان حال دست می کشیم، مشکالت ما به 
طرز نامعقولی بزرگ می شوند.« 

کتاب پایه 

حتی  می سازیم.  کوه  کاه  از  مشکالت  با  رویارویی  در  ما  از  برخی   ظاهراً 
در  اوقات  گاهی  احتمااًل  کرده ایم،  پیدا  آرامش  حدودی  تا  که  ما  از   برخی 
هم  هنوز  اگر  و  کرده ایم  بزرگ  حد  از  بیش  را  مشکلی  خود  بهبودی   دوران 

این کار را انجام نداده ایم، احتمااًل به زودی انجام خواهیم داد! 
با هشیاری  اگر  پیچیده شده است،  ما درگیر مسئله ای  وقتی در زندگی ذهن 
انجام  درستی  کار  بیاوریم،  یاد  به  می رود  پیش  خوبی  به  که  را  چیزهایی   تمام 
پرداخت  را  ماهانه  صورتحساب های  بود  نخواهیم  قادر  اینکه  از  شاید   داده ایم. 
دائمًا  و  بگیریم  دست  در  حسابی  ماشین  اینکه  جای  به  باشیم.  نگران   کنیم، 
هزینه ها  کاهش  منظور  به  خود  امور  از  بزنیم،  جمع  را  خود  مالی   تعهدات 
خود  فعلی  کار  به  کوچک،  فهرست  این  تهیه  از  پس  می کنیم.  تهیه   فهرست 
نیرویی  می کنیم،  تالش  سخت  وقتی  تا  که  می آوریم  یاد  به  و  می دهیم   ادامه 

برتر و مهربان از زندگی ما مراقبت خواهد کرد. 
به  را  مشکالت  این  نباید  اما  می افتد،  اتفاق  بزرگی  مشکالت  اوقات   گاهی 
مناسبی  دیدگاه  می کنیم،  درک  که  مهربان  خداوندی  به  اعتماد  آوریم.   وجود 
احساس  برای  نباید  دیگر  می کند.  ایجاد  ما  نظر  در  مشکالت  اکثر  به  نسبت   را 
واقعی  فرصتهای  ما،  بهبودی  کنیم.  پا  به  آشوب  خود  زندگی  به  نسبت   هیجان 
خواهد  ما  اختیار  در  انگیز  هیجان  ماجراهای  و  هیجان  برای  را   بیشماری 

گذاشت. 

متوجه  و  می اندازم  خود  مشکالت  به  بینانه ای  واقع  نگاه  امروز:  برای   فقط 
می کنم  رها  منوال  همین  به  را  آنها  هستند.  کوچک  و  جزیی  آنها  اکثر   می شوم 

و از بهبودی خود لذت می برم. 
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یک وعده، هزاران پاداش ۳۰ دی

 »معتادان گمنام تنها یک چیز را وعده می دهد و آن رهایی از 
اعتیاد فعال است...« 

کتاب پایه 

تصور کنید چطور خواهد بود اگر نومید و با قصد قطع مصرف مواد وارد انجمن 
می شدیم: گرمی روبرو  بازار  یک  با  فقط  ولی  می شدیم،  گمنام   معتادان 
در  کرد،  خواهید  ازدواج  نکنید،  مصرف  مواد  و  دهید  انجام  را  قدمها  فقط  »اگر 
خواهید  بچه  نصفی  و  تا  دو  صاحب  کرد،  خواهید  زندگی  اشرافی   محله های 
و  مفید  عضو  کرد.  خواهید  استری  پلی  لباسهای  پوشیدن  به  شروع  و   شد 
جمهور  رؤسای  و  پادشاهان  برای  خوبی  هم نشینان  و  جامعه   مسئولیت پذیر 
داشت.«  خواهید  جوشی  و  جنب  پر  شغل  و  بود  خواهید  ثروتمند  شد.   خواهید 
به  و  می زنیم  فریاد  شویم،  روبرو  بی مالحظه  زبانی های  چرب  این  با  اگر  ما   اکثر 

سمت در فرار می کنیم. 
وعده  با  وحشتناک  بینی های  پیش  و  انگیز  شگفت  چرندیات  جای   به 
هرگز  دیگر  می شنویم  وقتی  فعال.  اعتیاد  از  رهایی  شده ایم.  روبرو   امیدواری 
به  بود  نخواهیم  مجبور  می کنیم.  آرامش  احساس  نیستیم،  مواد  مصرف  به  مجبور 

شخصیتی خاص تبدیل شویم! 
زندگی  در  خوبی  اتفاقات  رفته  رفته  بهبودی،  از  مدتی  گذشت  از  پس   البته 
روحانی،  هدایای  می شود-  داشته  ارزانی  ما  به  هدایایی  می دهد.  روی   ما 
نکردیم  جرأت  هرگز  و  می دیدیم  رؤیا  در  همیشه  که  هدایایی  مادی،   هدایای 
آنها   - هستند  واقعی  هدایای  هدایا  این  اما  باشیم.  امیدوار  آنها  به  دستیابی   برای 
که  چیزی  تنها  نداده اند.  وعده  ما  به  شده ایم   NA عضو  که  خاطر  این  به  فقط   را 

به ما وعده داده شده، رهایی از اعتیاد است - و همین هم خیلی زیاد است! 

وعده رهایی از اعتیاد به من داده شده است. هدایایی که  فقط برای امروز: 
دریافت می کنم از مزایای بهبودی هستند. 





بهمن
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۱ بهمن اتحاد و یکنواختی

»اتحاد در معتادان گمنام یک اجبار است.« 
کتاب پایه 

برای  ما  که  می گیرد  نشأت  حقیقت  این  از  اتحاد  نیست.  یکنواختی   اتحاد، 
این  اگر  حتی  داریم.  هدف  وحدت  دیگران  ماندن  پاک  به  کمک  و   بهبودی 
می کنیم،  تالش  یکسانی  تحقق هدف  برای  اینکه  با  می یابیم  در  اغلب  باشد،   چنین 

ابزار و روشهای ما اساسًا متفاوتند. 
وحدت  یا  کنیم  تحمیل  دیگران  به  را  وحدت  درباره  خود  عقاید   نمی توانیم 
عدم   NA برنامه  بزرگی  جذابیت  حقیقت،  در  بگیریم.  اشتباه  یکنواختی  با   را 
از  نه  می گیرد،  نشأت  ما  مشترک  هدف  از  وحدت  است.  یکنواختی   وجود 
گروه  می کنند.  تحمیل  گروه  بر  خیرخواه  اعضای  از  تن  چند  که   معیارهایی 
معتادان  از  یک  هر  برای  می گیرد،  نشأت  اعضایش  مهربان  دلهای  از  که   متحدی 

امکان رساندن پیام را به روش منحصر به فرد فراهم می سازد. 
مخالفت  شفاهی  طور  به  گاهی   ،NA در  یکدیگر  با  خود  برخوردهای   در 
گروه  اصلی  هدف  بر  را  خود  توجه  که  وقتی  تا  بسپاریم  خاطر  به  باید   می کنیم. 
است  ممکن  نیست.  مهم  همیشه  کارها  انجام  نحوه  جزئیات  می کنیم،   متمرکز 
ولی  می کنند،  مخالفت  هم  با  جزیی  مسائل  سر  بر  که  کنیم  مشاهده  را   اعضایی 
وقتی  می کنند.  همکاری  هم  با  می کند،  کمک  درخواست  تازه واردی   وقتی 
منتظر  که  ماست  نوبت  اکنون  بود.  ما  منتظر  فردی  شدیم   NA جلسات   وارد 
شیوه  این  دهیم  نشان  وارد  تازه  فرد  به  تا  داریم  نیاز  اتحاد  به  باشیم،   دیگران 

زندگی مؤثر است. 

که می دانم  باشم.  داشته  اتحاد  در  نقشی  تا  می کنم  سعی  امروز:  برای   فقط 
وحدت با یکنواختی یکسان نیست. 
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مدرسه بهبودي ۲ بهمن

»این برنامه مخصوص یادگیری است.« 
کتاب پایه 

 یادگیری در دوران بهبودی، فعالیتی سخت است. اکثر اوقات یادگیری چیزهایی
  که بیشتر باید بدانیم، سخت تر است. بهبودی را فرا می گیریم تا خود را برای تجربیات

می دهیم،  گوش  جلسات  در  دیگران  صحبت های  به  وقتی  کنیم.  آماده  زندگی 
یادداشت های ذهنی برمی داریم تا بعدها بتوانیم به آنها رجوع کنیم. برای آمادگی 
 یادداشت ها و متون خود را در فواصل میان "درس ها" مطالعه می کنیم. درست همان
  طور که دانش آموزان فرصت بهره گیری از دانش خود را در طول امتحانات دارند، ما
 نیز فرصت استفاده از بهبودی خود را در مواقع بحرانی زندگی در اختیار داریم. 

انتخاب داریم.  با مشکالت زندگی، حق  برابر نحوه رویارویی   مانند همیشه در 
 می توانیم واهمه داشته باشیم و از آنها به عنوان تهدیدی برای آرامش خود دوری کنیم

 با می توانیم آنها را به عنوان فرصتهایی برای رشد بپذیریم. با تأیید اصولی که در 
 بهبودی یاد گرفته ایم، مشکالت زندگی موجب افزایش قدرت ما می شوند. اما اگر این

مشکالت نباشند، آنچه بر گرفته ایم را فراموش می کنیم و کم کم فعالیت خود را از 
 دست می دهیم. این مشکالت فرصتهایی هستند که بیداری های روحانی جدیدی را در

ما ایجاد می کنند. 
متوجه خواهیم شد که پس از هر بحران دوران آرامشی وجود دارد که به ما 
 فرصت خو گرفتن با مهارتهای جدید را می دهد. پس از اینکه درباره تجربه خود تعمق
 کردیم، از ما می خواهند تا دانش خود را با فردی در میان بگذاریم که آنچه ما قباًل یاد
 گرفته ایم را فرا می گیرد. در مدرسه بهبودی همه ما هم دانش آموز هستیم و هم معلم. 

روبرو زندگی  مشکالت  با  هستم.  بهبودی  آموز  دانش  امروز:  برای   فقط 
دیگران  با  را  آن  مایلم  و  دارم  نفس  به  اعتماد  ام  آموخته  آنچه  درباره   می شوم، 

در میان بگذارم. 
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۳ بهمنبررسی آرامش 

»کمبود مراقبت روزانه به طرق مختلفی بروز می کند« 
کتاب پایه 

آیا تا به حال شده است که در پاسخ به فردی کاماًل غریبه که درباره عالی بودن 
اتفاق  این  اگر  می دهد«؟  تعفن  بوی  »هوای  بگوییم  می کند،  صحبت   هوا 

افتاده است، احتمااًل از کمبود مراقبت روزانه در برنامه خود رنج می بریم. 
شود. خروش  و  جوش  پر  کاماًل  زندگی  است  ممکن  بهبودی  دوران   در 

به  که  است  مدتی  شاید  کند.  مشغول  حسابی  را  شما  مسئولیت ها  افزایش   شاید 
یا  نداشته اید  استراحت  برای  وقتی  زیاد  مشغله  خاطر  به  شاید  نرفته اید.  جلسه ای 
در  باشد،  داشته  که  دلیلی  هر  نداشته اید.  منظمی نیز  و  خوب  خوراک  و   خواب 

هر حال آرامش شما در حال از بین رفتن است. 
نمی خواهیم  اقدامی کنیم.  باره  این  در  باید  حتمًا  افتاد  اتفاق  این   وقتی 
یا  روز  چهار  روز،  دو  به  منفی،  روحیه ای  همراه  به  بد"  روز  "یک  دهیم   اجازه 
فرقی  دارد.  بستگی  ما  روزانه  مراقبت  برنامه  به  ما  بهبودی  شود.  تبدیل  هفته  یک 
را  اصولی  نمی توانیم  حال  هر  در  می افتد،  ما  زندگی  در  اتفاقی  چه   نمی کند 

نادیده بگیریم که زندگی ما را نجات داده است. 
به  می توانیم  دارد.  وجود  ما  آرامش  و  بهبودی  برای  بسیاری   راههای 
در  را  دیگری  بهبودی  حال  در  معتاد  بگیریم،  تماس  راهنما  با  برویم،   جلسه ای 
برسانیم.  تازه واردی  به  را  بهبودی  پیام  کنیم  سعی  یا  کنیم  مالقات  ناهار   وقت 
را  ساده ای  کارهای  چه  بپرسیم  خود  از  لحظه ای  می توانیم  کنیم.  دعا   می توانیم 
از  ساده  حلی  راه  با  می توانیم  می شود،  خراب  ما  روحیه  وقتی  نداده ایم.   انجام 

وقوع حادثه جلوگیری کنیم. 

فقط برای امروز: برنامه روزانه مراقبت از بهبودی خود را بررسی می کنم. 
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از جدایی به وصل 4 بهمن

 »بیماری اعتیاد ما را منزوی کرد... به خاطر کینه توزی، رنجش،
 خودمحوری و خودجویی خود را از دنیای خارج جدا کردیم.« 

کتاب پایه 

با جامعه، خانواده و خود  ما را  بیماری منزوی کننده است، رابطه  اعتیاد یک 
دور  مطمئنًا  که  را  دیگران  زندگی  گفتیم،  دروغ  شدیم.  پنهان  ما  می کند.   قطع 
مشکلی  هیچ  گفتیم  خود  به  همه،  از  بدتر  گرفتیم.  تمسخر  به  بود،  ما  دسترس   از 
قطع  واقعیت  و  دنیا  با  ما  ارتباط  هستیم.  بیمار  شدت  به  می دانستیم  گرچه   نداریم، 
از  بیشتر  و  بیشتر  و  بود  داده  دست  از  را  خود  معنای  ما  برای  زندگی  بود.   شده 

واقعیت دور می شدیم. 
برنامه  این  است.  ما طراحی شده  مثل  افرادی  برای  ویژه  به طور   NA  برنامه 
می کردیم،  زندگی  آن  اساس  بر  باید  که  درستی  روش  با  می کند  کمک  ما   به 
درباره  دیگر  می دهد.  نجات  انزوا  از  را  ما  و  کنیم  برقرار  ارتباط   دوباره 
بودن  اداره  قابل  غیر  و  خود  عجز  نمی گوییم؛  دروغ  خود  به   وضعیت مان 
شود،  بهتر  می تواند  ما  زندگی  که  داریم  ایمان  می پذیریم.  را   زندگی مان 
پیدا  صداقت  نیست.  ما  دسترس  از  دور  دائمًا  خوشبختی  و  است  ممکن  بهبودی 
را حقیقت  و  می شویم  »حاضر  نمی کنیم،  پنهان  را  خود  دیگر   می کنیم؛ 
را خود  فردی  زندگی  کار،  این  با  باشد.  چه  حقیقت  این  نیست  مهم   می گوییم«، 

با زندگی دنیای اطرافمان پیوند می دهیم. 
انجام  را  دوازده گانه  قدمهای  اگر  کنیم.  زندگی  انزوا  در  نباید  معتادان   ما 

دهیم، این قدمها می توانند ارتباط ما با زندگی و زندگی کردن را برقرار سازند. 

را خود  برنامه  هستم.  خود  اطراف  زندگی  از  جزیی  امروز:  برای   فقط 
انجام می دهم تا ارتباطم را با دنیا تقویت کنم. 
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5 بهمنهدیه ای فوق العاده 

»وقوع آن را هر روز در جمع خود مشاهده میکنیم. 
این برگشت معجزه آسا گواه بر 

بیداری روحانی است.« 
کتاب پایه 

جلسه  اولین  وارد  روح  پژمرده  و  خورده  شکست  که  می کنیم  نظاره  را   آنها 
نمایان تر حتی  کمک  به  آنها  نیاز  و  است  نمایان  آنها  رنج  و  درد  می شوند.   خود 
حالی در  و  می کنند  دریافت  آمدید  خوش  گمنام  معتادان  به  جزوه  یک   است. 

که با سختی از جای خود تکان می خورند به صندلی خود باز می گردند. 
را  راهنمایی  هستند.  کمی راحت تر  ظاهر  بار  این  و  می بینیم  را  آنها   دوباره 
هنوز  می کنند.  شرکت  جلسات  در  شب  هر  و  کرده اند  پیدا  خود   برای 
را  خود  سر  می کنیم  صحبت  وقتی  اما  بیندازند،  ما  به  کوتاه  نظری   نمی خواهند 
آنها  چشمان  در  امید  از  جرقه ای  متوجه  می دهند.  تکان  همدردی  نشانه   به 
تردید  با  بزنند،  سر  ما  به  هم  باز  که  می کنیم  تشویق  را  آنها  وقتی  و   می شویم 

لبخند می زنند. 
طریق  از  چگونه  که  گرفته اند  یاد  می ایستند.  قامت  راست  آنها  بعد  ماه   چند 
کار  راهنما  کمک  با  را  قدمها  کنند.  برقرار  ارتباط  دیگران  با  کردن   نگاه 
آنها  به  می کنند  صحبت  جلسات  در  وقتی  می یابند.  التیام  نتیجه  در  و   می کنند 

گوش می دهیم. پس از آن، با یکدیگر صندلی ها جلسه را می چینیم. 
شخصیت  می کنند.  صحبت  همایش  یک  یا  کارگاه  در  آنها  بعد،  سال   چند 
ما  می زنند،  لبخند  می بینند،  را  ما  وقتی  کرده اند.  پیدا  شگفت انگیزی  و   بذله گو 
این  انجام  به  قادر  هرگز  ما  وجود  بدون  می گویند  و  می گیرند  آغوش  در   را 
را کار  این  نمی توانستیم  شما  وجود  بدون  هم  »ما  می گوییم  وقتی  نبوده اند.   کار 

انجام دهیم« سخن ما را درک می کنند. 

فقط برای امروز: از مشاهده بهبودی دیگران شادمان می شوم. 
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خودمحوری ۶ بهمن

»بخش روحانی بیماری ما خودمحوری کامل ماست.«  
کتاب پایه 

و  آرزوها  است.  شده  متمرکز  ما  بر  جهان  معتقدیم  ما  چیست؟  خودمحوری 
این  بر  ما  خودمحور  اذهان  هستند.  توجه  قابل  چیزهای  تنها  ما   خواسته های 
به  می خواهند  چه  هر  قادرند  بگذارند،  خود  حال  به  را  آنها  اگر  که   باورند 

دست آورند. خودمحوری، خودکفایی کامل را فرض می کند. 
ذهن  زیرا  ماست،  بیماری  روحانی  جنبه  خودمحوری  می گوییم   ما 
بیماری.  برای  اما  فکر کند.  از خود  تر  مهم  یا  برتر  به چیزی  نمی تواند   خودمحور 
این گمنام.  معتادان  دوازده گانه  قدمهای  دارد:  وجود  روحانی  حلی  راه   ما 

هدایت  خدامحوری  سوی  به  و  می کند  دور  خودمحوری  از  را  ما   قدمها 
می کند. 

 با اقرار به عجز خود و طلب باری از نیرویی برتر از خود، توهم خود کفایی 
طلب  و  خسارت  جبران  خود،  خطاهای  پذیرش  با  می کنیم.  بیرون  سر  از   را 
شکست  می کنیم،  درک  که  خداوندی  از  درستی ها  درباره   راهنمایی 
نه  دیگران،  به  خدمت  برای  تالش  با  و  می نماییم  اعتراف  را  خود   خودبرتربینی 
بین از  خود  در  را  بینی  خودبزرگ  شدید  احساس  خود  به  خدمت   صرفًا 

می بریم. 
شود: درمان  روحانی  حلی  راه  با  می تواند  خودمحوری  به  ما  مبتالی   روح 

قدمهای دوازده گانه .

نه  می گیرد،  نشأت  برتر  نیرویی  از  من  قدرت  و  راهنمایی  امروز:  برای   فقط 
خود  خدامحوری  به  تا  می کنم  تمرین  را  دوازده گانه  قدمهای  خودم.  ضمیر  از 

بیفزایم و از خودمحوری خود بکاهم. 
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7 بهمنیادگیری شیوه جدید 

 »شیوه های جدید زندگی را یاد می گیریم. دیگر محدود به عقاید کهنه 
خود نیستیم.«  

کتاب پایه 

زندگی  اصول  سایر  و  خطا  از  درست  کار  تشخیص  بچه ها  مانند  است   ممکن 
اکثر  می کنیم،  پیدا  بهبودی  وقتی  حال،  هر  در  باشیم.  نیاموخته  یا  و  آموخته   را 
افراد سایر  از  ما  انزوای  مبهمی داریم.  بسیار  عقاید  صرفًا  زندگی  شیوه  درباره   ما 

برای  و  بگیریم  نادیده  را  اساسی  انسانی  مسئولیت های  است  شده  موجب  جامعه 
را  غریبی  و  عجیب  مهارتهای  می کنیم،  زندگی  آن  در  که  دنیایی  با   سازگاری 

برای حفظ بقای خود پرورش دهیم. 
آن  بیان  در  نیز  برخی  بگوییم؛  چگونه  را  حقیقت  نمی دانستیم  ما  از   برخی 
جریحه دار  را  او  می کردیم  صحبت  که  کسی  هر  با  بودیم،  صریح   بسیار 
کنار  خود  شخصی  مشکالت  ساده ترین  با  نمی توانستیم  ما  از  برخی   می کردیم. 
کنیم.  را حل  دنیا  تمام  مشکالت  داشتیم  قصد  نیز  دیگر  برخی  که  در حالی   بیاییم، 
عصبانی  هرگز  ما  از  برخی  می شد،  ما  با  ناعادالنه  ای  برخورد  وقتی   حتی 
شکایت  چیزی  یا  کس  هر  علیه  بر  عجوالنه  نیز  دیگر  برخی   نمی شدیم؛ 

می کردیم. 
معتادان  در  است،  چقدر  آنها  وخامت  با  چیست  ما  مشکالت  نمی کند   فرقی 
شاید  داریم.  اختیار  در  را  زندگی  جدید  شیوه  یادگیری  فرصت  ما  همه   گمنام، 
باشد  الزم  شاید  بگیریم.  یاد  را  دیگران  با  برخورد  نحوه  و  مهربانی  باشد  الزم 
قدری  و  کنیم  غلبه  خود  ترس  بر  باید  شاید  یا  بپذیریم.  را  شخصی  مسئولیت های 
طریق  از  صرفًا  روز  هر  باشیم:  مطمئن  چیز  یک  از  می توانیم  کنیم.   ریسک 

زندگی کردن، چیز جدیدی را یاد می گیریم. 

زندگی شیوه  درباره  بیشتری  چیزهای  دیروز  به  نسبت  امروز:  برای   فقط 
می دانم، اما نه به اندازه فردا. امروز چیز جدیدی یاد می گیرم.
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معتاد دائمی ۸ بهمن

 »قطع نظر از مدت زمان پاکی، هرگز نمی توانیم به طور کامل بهبودی 
پیدا کنیم.« 

کتاب پایه 

می کنیم  تصور  ما  از  برخی  برنامه،  انجام  کمی از  مدت  گذشت  از   پس 
از  گرفته ایم؛  فرا  دهد،  آموزش  ما  به  باید   NA که  را  چیزی  هر  شده ایم.   معالجه 
شعار  همان  یکنواخت  لحنی  با  راهنما  و  شده ایم؛  خسته  جلسات  در   شرکت 
که  می گیریم  تصمیم  »قدمها-قدمها-قدمها!«  می کند:  تکرار   قدیمی را 
و  کنیم  قطع  را  جلسات  در  شرکت  بپردازیم،  خود  زندگی  به  باید   اکنون 
به  با  را  کار  این  اما  نماییم.  جبران  را  فعال  اعتیاد  خاطر  به  رفته  دست  از   سالهای 

خطر انداختن بهبودی خود انجام می دهیم. 
سعی  اغلب  شده اند،  لغزش  دچار  اتفاق  این  از  پس  که  کسانی  ما  بین   از 
سال  چند  مدت  به  ما  از  برخی  کنند  شرکت  جلسات  در  توان  حد  تا   می کنند 
همیشه  بفهمیم  تا  بگذرد  سالها  است  ممکن  می کنیم.  شرکت  جلسات  در  روز   هر 
در  و  باشیم  داشته  خوبی  احساس  روزها  بعضی  است  ممکن  بود.  خواهیم   معتاد 
هستیم.  معتاد  روز  هر  حال  هر  در  باشیم،  داشته  بدی  احساس  روزها   بعضی 
همه  عقل-  سالمت  عدم  توجیه،  دلیل تراشی،  انکار،  توّهم،  معرض  در  همواره 
اگر  داریم.  قرار   - دارد  وجود  معمولی  معتاد  فکر  طرز  در  که   خصوصیاتی 
ببریم،  لذت  زندگی  از  مواد  مصرف  بدون  و  دهیم  ادامه  زندگی  به   می خواهیم 

باید برنامه فعال بهبودی را هر روز تمرین کنیم. 

در معتاد  می گیرم  تصمیم  امروز  اما  هستم،  معتاد  روز  هر  امروز:  برای   فقط 
حال بهبودی باشم. این تصمیم را با عمل به برنامه خود می گیرم. 
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۹ بهمن قدم اول-قدم عمل 

»آیا درک می کنیم که بر مصرف مواد کنترل نداریم؟ « 
کتاب پایه 

نیاز  عمل  به  اول  قدم  باشیم  کرده  تصور  ما  از  بسیاری  ابتدا  در   شاید 
مستلزم  قطعة  اول  قدم  اما  می رویم.  دوم  قدم  به  و  می شویم  تسلیم  فقط   ندارد 

عمل است؛ 
همان  در  حتی  ما،  زندگی  شیوه  در  می دهیم،  انجام  اول  قدم  در  که   عملی 
خود  اعتیاد  مقابل  در  که  داریم  باور  واقعًا  اگر  است.  مشهود  نیز  پاکی  روز   اولین 
یا  گذشته  روال  به  زندگی  ادامه  رفت.  نخواهیم  مواد  سراغ  به  هستیم،   عاجز 
برنامه  در  دستاویزی  وجود  نشانه  است  ممکن  مصرف،  حال  در  معتادان  با   ارتباط 
بودن  عاری  متضمن  ما،  زندگی  در  اول  قدم  کاربرد  به  کامل  اعتقاد  باشد.   ما 

محل زندگی از تمامی مواد مخدر و لوازم مصرف آن است. 
بلکه  می دهیم،  ادامه  را  اول  قدم  اصول  رعایت  تنها  نه  زمان  گذشت   با 
اینکه  جای  به  می کنیم.  اضافه  قدم  این  گنجینه  به  را  جدیدی   اقدامات 
کنیم.  درک  را  آنها  می گیریم  یاد  آوریم،  در  کنترل  تحت  را  خود   احساسات 
را  خود  بهبودی  سفر  فقط  و  برداریم  دست  خودخواهی  از  می کنیم   سعی 
این  اینکه  جای  به  شد.  خواهد  متوقف  خودمحورانه  کنیم؛کارهایی   هدایت 
نیرویی  به  روحانی  رضایت  برای کسب  تدریج  به  کنیم،  پر  دیگری  چیز  با  را   خأل 

برتر از خود بیشتر و بیشتر توجه می کنیم. 
در چگونه  بگیریم  یاد  باید  می شویم  تسلیم  وقتی  است.  کار  آغاز  تنها   تسلیم 

آرامشی که به دست آورده ایم، زندگی کنیم. 

انجام را  اول  قدم  تمرین  برای  الزم  اقدامات  تمام  امروز:  برای   فقط 
می دهم. واقعًا باور دارم که این قدم در زندگی من کاربرد دارد.
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در میان گذاشتن آنچه که داریم ۱۰ بهمن

»باید به رایگان و با شکرگزاری آنچه به رایگان و با شکرگزاری به 
ما داده شده است را در میان بگذاریم.« 

کتاب پایه 

این  بین  از  شاید  می کنیم.  دریافت  بسیاری  هدایای  بهبودی،  دوران   در 
آغاز  مصرف  قطع  با  که  است  روحانی  بیداری  آنها،  بزرگترین  از  یکی   هدایا 
جرقه  می شود.  تقویت  زندگی مان  در  قدمها  بردن  کار  به  با  روز  هر  و   می شود 
با  ما  جدید  رابطه  مستقیم  نتیجه  می شود،  ایجاد  ما  درون  در  که  دوباره ای  حیات 
زندگی  در  دوازده گانه  قدمهای  بردن  کار  به  با  که  رابطه ای  است،  برتر   نیرویی 
می کنیم،  دنبال  را  خود  برنامه  که  تدریج  به  می یابد.  گسترش  و  می شود   آغاز 

درخشش بهبودی،تاریکی بیماری ما را از بین می برد. 
می کنیم،  ابراز  بهبودی  هدایای  از  را  خود  سپاسگزاری  که  راههایی  از  یکی 
دست  به  خود  که  است  چیزی  آوردن  دست  به  برای  دیگران  به   کمک 
مشارکت  با  دهیم:  انجام  مختلفی  روشهای  به  می توانیم  را  کار  این   آورده ایم. 
به  نسبت  تعهد  پذیرفتن  دوازدهم،  قدم  تماسهای  برقراری  جلسات،  در   کردن 
و  بیمارستان ها  کمیته  در  خدمت  برای  شدن  داوطلب  یا  شدن  دیگران  راهنمای 
اعطاء  ما  به  بهبودی  در  که  روحانی  زندگی  غیره...  و  تلفنی  خطوط   زندان ها، 
می توانیم  داریم،  که  آنچه  دادن  با  تنها  زیرا  است،  شکرگزاری  مستلزم   می شود، 

آن را حفظ کنیم. 

هدیه این  می گذارم،  میان  در  را  بهبودی  هدیه  وقتی  امروز:  برای   فقط 
گسترش می یابد. کسی را پیدا می کنم تا این هدیه را با او در میان بگذارم. 
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۱۱ بهمن اعتماد 

 »فقط برای امروز به کسی در NA اعتماد خواهم کرد، کسی که مرا 
باور دارد و می خواهد در بهبودیم به من کمک کند.« 

کتاب پایه 

عنوان  به  ما  گذشته  تجربه  است.  پرمخاطره  مسئله ای  اعتماد،   فراگیری 
نیستند.  اعتماد  قابل  ما  رفقای  که  است  آموخته  ما  به  مصرف کننده   معتادان 

مهم تر از همه ما به خود نیز نمی توانیم اعتماد کنیم. 
به  است.  ضروری  اعتماد  می بریم،  سر  به  بهبودی  دوران  در  که   اکنون 
و  کنیم  باور  را  آن  شویم،  متوسل  آن  به  بهبودی  دوران  در  تا  داریم  نیاز   چیزی 
آن  به  می توانیم  که  اولین چیزی  ما  از  برخی  برای  بدهد.  امید  بهبودی  در  ما  به 
در  را  حقیقت  است؛  جلسات  در  اعضاء  سایر  صحبت های  کنیم،   اعتماد 

صحبت های آنها احساس می کنیم. 
وقتی  می سازد.  آسان تر  را  کمک  درخواست  اعتماد،  قابل  فرد  پیداکردن 

اطمینان ما به بهبودی آنها بیشتر می شود، یاد می گیریم به خود نیز اعتماد کنیم. 

اعتماد،  این  اساس  بر  اعتماد کنم.  به کسی  تصمیم می گیرم  امروز:  برای  فقط 
عمل می کنم. 
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سختی ها ۱۲ بهمن

 »احساس متفاوتی داشتیم.... تنها پس از تسلیم قادر به غلبه بر 
انزوای حاصل از اعتیاد هستیم.« 

کتاب پایه 

بریده بریده حرف می زدیم و سعی می کردیم حقیقت را پنهان کنیم: »اما شما 
متوجه نیستی! من فرق کرده ام! من واقعًا این موضوع را جدی می گویم!« از این 
در  سعی  یا  می کردیم،  استفاده  خود  فعال  اعتیاد  دوران  در  بارها  و  بارها   جمالت 
فرار از عواقب کارهای خود می کردیم و یا از قوانینی که شامل هر شخص دیگری 
می نالیدیم.  مسائل  این  از  خود،  اول  جلسه  در  شاید  نمی کردیم.  پیروی   می شود، 

شاید اخیراً نیز از این مسائل شکوه می کنیم. 
بنابراین، بسیاری از ما احساس متفاوت یا منحصر به فردی داریم. به عنوان یک 
فرد معتاد، تقریبًا می توانیم از هر چیزی برای منزوی کردن خود استفاده کنیم. اما 
 بهانه ای برای از دست دادن فرصت بهبودی وجود ندارد و هیچ چیز نمی تواند ما 
را برای این برنامه فاقد صالحیت سازد- نه یک بیماری مهلک، نه فقر، نه هیچ چیز 
واقعی خود در زندگی  با وجود سختی های  معتاد وجود دارند که  دیگر. هزاران 
بیداری  سختی ها،  این  با  مقابله  در  شاید  یا  علی رغم  کرده اند.  پیدا   بهبودی 

روحانی آنها از طریق انجام این برنامه رشد کرده است. 
مرتبط  ما  فردی  تفاوتهای  و  شرایط  می آید،  میان  به  بهبودی  از  سخن  وقتی 
به  شدن  تسلیم  و  خود  استثنایی  شرایط  از  کردن  صرف نظر  با  نمی شوند.   محسوب 
این  و  هستیم  از چیزی  می کنیم که جزیی  احساس  قطعا  زندگی،  ساده  شیوه  این 
احساس به ما نیرو می دهد تا از گرفتاری ها و مشکالت زندگی به راحتی عبور کنیم. 

اصول  از  و  می گیرم  نادیده  را  خود  استثنایی  شرایط  امروز:  برای   فقط 
می کنم.  استقبال  هستم،  شریک  دیگر  افراد  از  بسیاری  با  آن  در  که   بهبودی 

سختی ها من را از بهبودی جدا نمی کند؛ بلکه مرا به سوی آن جذب می کند. 
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۱۳ بهمننیت خیر 

 »بهترین نمونه نیت خیر در خدمت مشاهده می شود؛ خدمت مناسب 
انجام عمل درست با دلیل درست است.« 

کتاب پایه 

 عامل روحانی بیماری ما ریشه در خودمحوری دارد. خودخواهی در برخورد 
را  چیزی  که  زمان  هر  داد.  یاد  ما  به  اعتیاد  که  بود  رفتاری  تنها  دیگران   با 
ضمیر  در  ریشه  وسوسه آلود  افکار  می گرفت.  قرار  ما  اختیار  در  باید  می خواستیم 

زندگی ما داشت. چگونه در دوران بهبودی افکار وسوسه آلود را ریشه کن کنیم؟ 
تغییر  را  خود  بیماری  اثرات  ساده  بسیار  روحانی  اصل  چند  بردن  کار  به  با 
اصل  می گیریم  یاد  خود،  اعتیاد  خودمحوری  جنبه  با  مقابله  برای  می دهیم. 
باشیم،  به خود  دنبال خدمت  به  فقط  اینکه  به جای  گیریم.  کار  به  را  خیرخواهی 
موقعیتی  از  که  به چیزی  فقط  اینکه  به جای  می کنیم.  آغاز  را  دیگران  به  خدمت 
بگیریم.  نظر  در  را  دیگران  منافع  ابتدا  یاد می گیریم  کنیم،  فکر  ما می شود،  نصیب 
اصول  می کنیم،  صبر  ابتدا  می شویم،  روبرو  اخالقی  تصمیم گیری  یک  با   وقتی 

روحانی را به یاد می آوریم و درست عمل می کنیم. 
انجام دهیم«، دلیل درست  با  را  یاد می گیریم »عمل درست  تدریج  به   وقتی 

فرمان  تحت  زمانی  که  حالی  در  شویم.  خود  وجود  در  تغییری  متوجه   می توانیم 
به دیگران هدایت می شویم.  با نیت خیر خود نسبت  اراده شخصی بودیم، اکنون 
خودمحوری مزمن ناشی از اعتیاد دست از سر ما بر می دارد. یاد می گیریم که »این 
 اصول را در تمام امور خود به کار گیریم«؛ ما با بهبودی خود زندگی می کنیم، نه 

با بیماری خود.

 
انجام  که  کاری  هر  در  و  دارم  حضور  که  جایی  هر  در  امروز:  برای   فقط 
با  وقتی  خود.  به  خدمت  فقط  نه  هستم،  دیگران  به  خدمت  دنبال  به   می دهم، 
انجام  درست  دلیل  با  را  درست  عمل  می کنم  سعی  می شوم،  روبرو   معمایی 

دهم .
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به یکدیگر نیاز داریم ۱4 بهمن

»هر کسی علیرغم سن، نژاد، جنسیت، عقیده، یا مذهب خود می تواند به ما 
بپیوندد.«

کتاب پایه 

به  فکر می کردیم  بست.  متفاوتی  یا  به هر چیز جدید  نسبت  را  ما  اعتیاد ذهن 
دیگری  محله  اهل  که  کسی  در  را  ارزشی  با  چیز  نداریم.  نیاز  چیزی  یا   کسی 
اقتصادی  یا  اجتماعی  طبقه  از  یا  داشت  دیگری  نژادی  قومی یا  پیشینه   بود، 

دیگری بود، نمی یافتیم. شاید فکر کرده باشیم، این تفاوتها ناخوشایند هستند. 
زیرا  می آییم،   NA به  نیست.  ما  صالح  به  افکار  این  بهبودی،  دوران   در 
خود  بهبودی  در  امیدواریم  اگر  است.  نبرده  جایی  به  راه  نیز  ما  افکار   بهترین 
این  نیست  مهم  باشیم،  روشن بین  مؤثر  تجربیات  به  نسبت  باید  کنیم،   پیشرفت 

تجربیات از کجا نشأت می گیرد. 
NA دو وجه مشترک داریم  ما در  از سابقه های شخصی خود، همه  نظر   قطع 
مشترک  تجربه  برای  بهبودی  و  بیماری  نیستیم:  شریک  آن  در  کس  هیچ  با   که 
است.  بهتر  یابد،  گسترش  تجربه  این  چه  هر  و  هستیم  وابسته  یکدیگر  به   خود 
وجود  کردن  زندگی  پاک  راه  در  که  مشکالتی  از  بسیاری  با  رویارویی   برای 

دارد، به هر ذره ای از تجربه و هر یک از جنبه های مختلف برنامه نیاز داریم. 
از  داریم،  نیاز  بهبودی  برای  که  را  نیرویی  نیست.  آسان  اغلب   بهبودی 
می کنیم،  سپاسگزاری  خود  گروه  اعضای  تنوع  از  امروز  می گیریم.   NA  اعضای 

چرا که از این تنوع نیرو و قدرت خود را دریافت می کنیم. 

داشته  بیشتری  تنوع  من  گروه  تجربه  چه  هر  می دانم  امروز:  برای   فقط 
می شوم،  روبرو  آن  با  که  مختلفی  شرایط  در  مرا  می تواند  بهتر  من  گروه  باشد، 
همیشگی  جلسه  جمع  به  را  سابقه ای  هر  با  معتادان  پیوستن  امروز  کند.   پشتیبانی 

خود خوشامد می گویم. 
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۱5 بهمنمسئله احساس خوب نیست

»بهبودی برای ما فقط لذت بردن نیست.« 
کتاب پایه 

روز  به  روزی  از  ما  احساس  می دانستیم  دقیقا  ما  اکثر  فعال،  اعتیاد  دوران   در 
یا  می  خواندیم  را  بطری  روی  برچسب  باید  تنها  کرد.  خواهد  تغییری  چه   دیگر 
برنامه ریزی  را  خود  احساسات  می شدیم.  مطلع  کیسه  داخل  محتویات   از 

می کردیم و هدف هر روز ما این بود که احساس خوبی داشته باشیم. 
به  دقیقه ای  از  حتی  دیگر،  روز  به  روزی  از  می توانیم  بهبودی  دوران   در 
پرانرژی  کنیم  احساس  صبح  در  شاید  باشیم.  داشته  متفاوتی  احساس  دیگر   دقیقه 
و  ناراحتی  احساس  عجیبی  طور  به  ظهر  از  بعد  در  ولی  هستیم،  خوشحال   و 
خود  صبح  روز  هر  احساسات  برای  دیگر  که  آنجا  از  باشیم.  داشته   افسردگی 
صبح  در  مثال  کنیم،  ناراحتی  احساس  قدری  است  ممکن  نمی کنیم،  برنامه ریزی 

احساس خستگی کنیم و در شب بی خوابی داشته باشیم. 
ولی  باشیم،  داشته  خوبی  احساس  که  دارد  وجود  احتمال  این  همیشه   البته 
باید  بلکه  نیست،  خوب  احساس  داشتن  ما  اصلی  دغدغه  امروز  نیست.  این   مسئله 
نیست  مهم  کنیم،  درک  را  آنها  و  بیاییم  کنار  خود  احساسات  با  چگونه  بگیریم   یاد 
درباره  دیگران  با  مشارکت  و  قدمها  کارکرد  با  هستند.  چه  احساسات   این 

احساسات خود، این کار را به انجام می رسانیم. 

هست، که  طور  همان  و  هست  چه  هر  را  خود  احساسات  امروز:  برای   فقط 
زندگی  خود  احساسات  با  می گیرم  یاد  و  می کنم  تمرین  را  برنامه   می پذیرم. 

کنم.
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باز هم به جلسات برگرد! ۱۶ بهمن

»سپاسگزاریم از اینکه در جلسات استقبال بسیاری از ما شد و ما 
احساس راحتی کردیم«

کتاب پایه 

چقدر  شدیم   NA جلسه  وارد  بار  اولین  برای  وقتی  داریم  خاطر  به   آیا 
داریم  یاد  به  ما  اکثر  شدیم،  وارد  دوستی  همراه  به  اگر  حتی  داشتیم؟   واهمه 
هم  باز  که  شد  باعث  چیزی  چه  بود.  دشوار  چقدر  اول  جلسه  در  شرکت   که 
را  ما  راحتی  موجبات  و  شد  ما  از  که  استقبالی  از  ما  اکثر   برگردیم؟ 
عنوان  به  را  خود  دست  وقتی  داریم.  خوشی  خاطرات   برانگیخت، 
ما  به  تا  گشودیم  اعضاء  سایر  روی  بر  را  در  کار  این  با  بردیم،  باال   تازه واردی 

نزدیک شوند و از ما استقبال کنند. 
و  می روند  بیرون  خود  جلسه  اولین  از  که  معتادانی  تفاوت  اوقات   گاهی 
می دهند،  ادامه  خود  بهبودی  به  که  معتادانی  و  نمی گردند  باز   NA به   دیگر 
مدتی  برای  وقتی  است.   NA از  عضوی  توسط  آنها  گرفتن  آغوش  در   تنها 
باشد  چه  هر   - است  آسان  تازه واردها  صف  از  رفتن  کنار  می مانیم،   پاک 
برای  که  افرادی  اما  کرده ایم.  مشاهده  را  افراد  از  بسیاری  آمد  و   رفت 
که  معتادی  و  نمی گردد  بر  که  معتادی  بین  می توانند  مانده اند،  پاک   مدتی 
تلفن،  شماره  دادن  با  کنند.  ایجاد  تفاوت  می دهد،  ادامه  را  جلسات  به   رفتن 
به  را  گمنام  معتادان  یاری  دست  گرم،  استقبالی  فقط  یا  گرفتن  آغوش   در 

معتادی که هنوز در عذاب است، می سپاریم. 

را  شد  من  از   NA در  حضورم  اولین  در  که  استقبالی  امروز:  برای   فقط 
خود  سپاسگزاری  وارد  تازه  یک  گرفتن  آغوش  در  با  امروز  می آورم.  یاد   به 

را ابراز می دارم. 
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۱7 بهمنما می توانیم - من نمی توانم 

»خود را توجیه کرده بودیم که به تنهایی می توانیم موفق شویم و 
زندگی را بر این اساس ادامه دهیم. نتایج کار ما فجیع بود و در 
نهایت هر یک از ما باید اقرار می کردیم که خودکفایی درون است.« 

کتاب پایه 

ابتدا در  اساسی  ولی  ساده  حقیقت  این  می توانیم.«  ما  نمی توانم،   »من 
پاک  می توانیم  هم  با  است:  صادق   NA اعضای  عنوان  به  ما  نیاز  اولین   درباره 
قرار  بد  همنشینان  جمع  در  می شویم،  جدا  یکدیگر  از  وقتی  اما   بمانیم، 
داریم.  احتیاج  نیز  معتادان  سایر  حمایت  به  بهبودی،  به  دستیابی  برای   می گیریم. 

یا  با  نمی کند.  جلوگیری  ماندن  پاک  برای  ما  توانایی  از  تنها   خودکفایی 
هر  برای  می شود.  منجر  فاجعه  به  قطعًا  شخصی  اراده  مخدر،  مواد  مصرف   بدون 
در  وابسته ایم،  دیگر  افراد  به  دوستی  و  عشق  تا  گرفته  خدمات  و  کاالها  از   چیزی 
می اندازد.  جدال  و  جنگ  در  افراد  همان  با  دائمًا  را  ما  شخصی  اراده  که   حالی 

برای یک زندگی رضایتبخش به هماهنگی با دیگران احتیاج داریم. 
وابسته ایم.  آنها  به  که  نیستند  کسانی  تنها  ما  جوامع  در  افراد  و  معتادان   سایر 
نیرو  این  داریم.  نیاز  نیرو  به  زندگی  برای  ولی  نیست،  انسانی  خصیصه  یک   نیرو، 
تأمین  را  ما  نیاز  مورد  قدرت  و  راهنمایی  که  می یابیم  خود  از  برتر  نیرویی  در  را 
برای  که  قدرتی  منبع  از  را  خود  می کنیم،  خودکفایی  به  تظاهر  وقتی  می کند. 

هدایت مؤثر ما در زندگی الزم است، محروم می کنیم: نیروی برتر خود. 
افراد  به  داریم؛  نیاز  دیگر  معتادان  به  ما  ندارد.  بر  در  نتیجه ای   خودکفایی 

دیگر نیاز داریم و برای زندگی رضایتبخش به نیرویی برتر از خود نیاز داریم. 

با  هماهنگی  بهبودی؛  حال  در  معتادان  سایر  حمایت  امروز:  برای   فقط 
من  می کنم.  جستجو  را  خود  برتر  نیروی  مراقبت  و  خود  جامعه  در   دیگران 

نمی توانم، ولی ما می توانیم. 
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این یک آزمایش نیست ۱۸ بهمن

»... خداوندی مهربان را پیدا کرده ایم که می توانیم به او پناه ببریم.« 
کتاب پایه 

سختی های  که  می آوریم  روی  بهبودی  به  احساس  این  با  ما  از   برخی 
به  چیزی  آموختن  جهت  که  است  دنیوی  آزمایش های  از  مجموعه ای   زندگی 
ما  و  می دهد  روی  دلخراش  حادثه ای  وقتی  اعتقاد  این  است.  شده  طراحی   ما 
مشهود  کاماًل  می کند!«  آزمایش  مرا  دارد  من  برتر  »نیروی  که  می کنیم   ناله 
می دهد،  پیشنهاد  را  مواد  مصرف  ما  به  شخصی  وقتی  که  می شویم  متقاعد  است. 
روبرو  موقعیتی  با  وقتی  یا  است  گرفته  قرار  آزمایش  معرض  در  ما   بهبودی 
دهیم،  انجام  گرفتاری  بدون  را  اخالقی  غیر  عملی  می توانیم  که   می شویم 
وقتی  کنیم  فکر  است  ممکن  حتی  است.  گرفته  قرار  آزمایش  مورد  ما   شخصیت 
ما  ایمان  شده ایم،  دردناک  عذابی  گرفتار  زندگی  در  بزرگ  مصیبتی  خاطر   به 

مورد آزمایش قرار گرفته است. 
نمی کند.  آزمایش  را  ما  ایمان  یا  شخصیت  بهبودی،  مهربان  برتر  نیروی   اما 
ما  از  بسیاری  می رساند.  آسیب  ما  به  که  می افتد  اتفاقاتی  زندگی  در   گاهی 
ثروت  تمام  ما  از  برخی  داده ایم.  دست  از  را  عشق  اشتباه  به  شدن  مرتکب   بدون 
دادن  دست  از  غم  در  حتی  ما  کمی از  تعداد  داده ایم.  دست  از  را  خود  مادی 
دردناک  شدید  زندگی  است  ممکن  مواقعی  در  می بریم.  سر  به  خود   فرزندان 
دائمًا  نیرو  این  عوض،  در  نمی کند.  تحمیل  ما  بر  را  دردی  برتر  نیروی  اما   باشد، 
کمک  ما  به  نیستیم  حرکت  به  قادر  خود  که  مواقعی  در  و  می کند  حمایت  را  ما 
می کنیم  درک  که  خداوندی  که  ندارد  وجود  زندگی  زخمی در   می کند. 

نتواند بر آن مرهم گذارد. 

است  خوب  من  برای  برترم  نیروی  اراده  که  دارم  ایمان  امروز:  برای   فقط 
یاری  برترم  نیروی  از  نیاز  مواقع  در  گرفته ام.  قرار  رحمتش  مورد  من   و 

می خواهم. 
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۱۹ بهمنراهنما کیست؟ 

»... راهنمای NA عضوی از معتادان گمنام است، که از برنامه بهبودی 
ما پشتیبانی می کند و 

مایل به برقراری رابطه ای ویژه، حمایتگر و دوطرفه با ماست.« 
جزوه اصالح شده راهنما گرفتن و راهنما شدن 

میل  قهوه  او  با  خود  جلسه  اولین  از  پس  که  فردی  شما  کیست؟   راهنما 
رایگان  به  را  بهبودی  تجربه  مرتبًا  که  سخاوتمندی  فرد  می شناسید.  را   می کنید، 
درباره  حیرت آوری  بینش  با  مرتبًا  که  کسی  می گذارد.  میان  در  دیگران   با 
تکمیل  مرتب  طور  به  که  کسی  می کند.  زده  شگفت  را  شما  شخصیتی تان   نواقص 
می  گوش  شما  پنجم  قدم  به  که  کسی  می کند،  یادآوری  شما  به  را  چهارم   قدم 

دهد و به کسی نمی گوید که چه آدم عجیب و غریبی هستید . 
به می کنیم،  عادت  می کنیم،  تعلق  احساس  او  به  که  فردی  حضور  به   وقتی 

برای  شاید  می شود.  آسان  کاماًل  ما  برای  مسائل  این  پنداشتن  مسلم   تدریج 
می  گیرم،  تماس  خود  راهنمای  با  »بعداً  بگوییم  خود  به  و  شویم  عصبانی   مدتی 
جذاب  چیز  آن  دنبال  به  بروم،  خرید  به  کنم،  تمیز  را  خانه ام  باید  اکنون   اما 
کرده ایم  اشتباه  کجا  اینکه  از  و  می شویم  مواجه  مشکل  با  بنابراین   بروم...« 

متعجب خواهیم شد. 
به  کمک،  درخواست  و  مراجعه  بخواند.  را  ما  ذهن  نمی تواند  ما   راهنمای 
یا  باشیم  داشته  نیاز  کمک  به  خود  قدمهای  کارکرد  در  چه  دارد.  بستگی  ما   خود 
و  سر  را  خود  غریب  و  عجیب  افکار  تا  می آید  ما  کمک  به  دائمًا  واقعیتی   خیر، 
او  از  که  ماست  وظیفه  این  و  می آید  ما  کمک  به  دوستی  صرفًا  یا  دهیم  سامان 
و  هستند  انگیزی  شگفت  و  باخرد  صمیمی،  افراد  راهنمایان  کنیم.   درخواست 

تجربه آنها از بهبودی از آن ماست تنها باید از آنها بخواهیم. 

فقط برای امروز: از وقت، عشق و تجربه ای که راهنمایم با من در میان گذاشته، 
سپاسگزاری می کنم امروز با راهنمای خود تماس می گیرم. 
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خویشتن پذیری ۲۰ بهمن

 »وقتی خود را می پذیریم، احتماالً برای اولین بار می توانیم دیگران را 
در زندگی خود بدون قید و شرط بپذیریم.« 

جزوه خویشتن پذیری 

تعلق  احساس  هرگز  ما  از  بسیاری  که  داریم  یاد  به  خود  خاطرات  اولین  از 
جدا  جمعیت  از  را  خود  همیشه  خود،  جمع  بزرگی  از  صرف نظر   نمی کردیم. 
می دانستیم. برای سازگاری با شرایط جدید دوران سختی را به سر می بردیم. از ته 
دل باور داشتیم که اگر به دیگران اجازه شناخت خود را بدهیم، ما را طرد می کنند. 

احتمااًل اعتیاد ما، در این جو خودمحوری به تدریج پیشروی می کرد. 
با روحیه مبارزه طلبی پنهان می کردیم. در  بسیاری از ما درد انزوای خود را 
واقع به مردم دنیا می گفتیم وبه من نیاز ندارید؟ پس من هم به هیچ کدام از شما نیاز 
ندارم. من مواد مخدر دارم و می توانم از خود محافظت کنم!« هر چه اعتیاد ما بیشتر 

پیشروی می کرد، حصارهایی که در اطراف خود می ساختیم بلندتر می شد. 
وقتی به تدریج از سوی سایر معتادان در حال بهبودی پذیرفته می شویم، این 
به  شروع  دیگران،  سوی  از  شدن  پذیرفته  با  می کنند.  سقوط  رفته  رفته  حصارها 
خویشتن پذیری  به  شروع  وقتی  و  می کنیم  پذیری  خویشتن  مهم  اصل  یادگیری 
می کنیم، می توانیم بدون ترس از طرد شدن به دیگران اجازه دهیم در زندگی ما 

شرکت کنند. 

سازگاری  جدید  شرایط  با  شده ام؛  پذیرفته   NA در  امروز:  برای  فقط 
پیدا می کنم. امروز پذیرفتن دیگران در زندگی ام بی خطر است.
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۲۱ بهمنتفریح!

»در دوران بهبودی عقاید ما درباره تفریع تغییر مي کند.« 
کتاب پایه 

مصرف، دوران  در  که  می شویم  متوجه  ما  از  بسیاری  گذشته،  به  نگاهی   در 
لباس  ما  از  برخی  بود.  غریب  و  عجیب  اندازه ای  تا  تفریح  درباره  ما   عقاید 
خورشید  طلوع  زمان  تا  می گرفتیم.  پیش  را  محله  پاتوق  راه  و  می پوشیدیم 
مسلحانه  درگیری های  می کردیم.  مصرف  مواد  و  می نوشیدیم   می رقصیدیم، 
اکنون  می نامیدیم  تفریح  زمانی  که  چیزی  می پیوست.  وقوع  به  بار  یک  از   بیش 

عدم سالمت عقل می نامیم. 
سیری  ما  برای  تفریح  امروز  است.  کرده  تغییر  تفریح  درباره  ما  عقیده   امروز 
در  آفتاب  غروب  با  همزمان  دلفین ها  جشن  به  کردن  نگاه  اقیانوس،  امتداد   در 
در  خنده داری  نمایش  در  شرکت  یا   NA گذار  و  گشت  تفریح،  آنهاست.   پشت 
نگرانی  عدم  و  مهمانی  به  رفتن  و  پوشیدن  لباس  تفریح،  است.   NA  همایش 
دیگری  سر  بر  چه  کسی  چه  اینکه  سر  بر  مسلحانه  درگیری های  وقوع  از   است 

آورد. 
اساسًا  تفریح  درباره  ما  عقاید  گمنام،  معتادان  انجمن  و  برتر  نیرویی  لطف   با 
به  معمواًل  می کنیم،  مشاهده  را  خورشید  طلوع  وقتی  امروز  است.  کرده   تغییر 
که  خاطر  این  به  نه  می رویم،  رختخواب  به  زود  قبل،  شب  که  است  دلیل   این 
مواد  مصرف  شب  یک  خاطر  به  تار  چشمانی  با  صبح  شش  ساعت  در  را   پاتوقی 
دست  به  گمنام  معتادان  از  که  است  چیزی  تنها  این  اگر  و  می کنیم   ترک 

آورده ایم، همین کافیست. 

فقط برای امروز: از دوران بهبودی خود لذت می برم! 
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از نفرین به شکر گزاری ۲۲ بهمن

»در دوران بهبودی خود، بسیار قدرشناس شده ایم.... به یک بیماری 
مبتال هستیم، ولی قطعا بهبود پیدا می کنیم.« 

کتاب پایه

در  به  سالم  جان  آن  از  سختی  به  ما  از  بسیاری  نبود؛  تفریح  فعال   اعتیاد 
سر  بر  چه  اینکه  از  خوردن  افسوس  بیماری،  این  برابر  در  پرخاشگری  اما   بردیم. 
مسائل  این   - آورده  وجود  به  ما  برای  که  شرایطی  از  خوردن  تأسف  آورده،   ما 
مسیر  می دارد.  نگاه  محبوس  رنجش آوری  و  تلخ  روحی  وضعیت  در  را  ما   فقط 

آزادی و رشد با پایان یافتن تلخی، با پذیرش آغاز می شود. 
این حال،  با  کرد.  انکار  نمی توان  آورد،  به وجود  اعتیاد  که  را  رنجی  و   درد 
نعمت بیماری  این  وجود  بدون  بیاییم.  گمنام  معتادان  به  شد  باعث  بیماری   این 
منزوی  طریق  از  بیماری  این  می یافتیم.  نه  و  می کردیم  جستجو  نه  را   بهبودی 
تجربه  کشیدن،  عذاب  طریق  از  ببریم.  پناه  انجمن  به  کرد  مجبور  را  ما   کردن، 
این  تسلیم  به  وادار  با  اعتیاد  کردیم.  کسب  را  دیگران  به  کمک  برای   الزم 

فرصت را به ما داد تا در برابر مراقبت نیرویی برتر و مهربان تسلیم شویم. 
جای  در  حقیقت  این  اما  نمی کنیم.  آرزو  را  اعتیاد  به  ابتال  کس  هیچ   برای 
بر  عالوه  و   - هستیم  مبتال  بیماری  این  به  همواره  معتادان  ما  که  باقیست   خود 
کنیم.  آغاز  را  خود  روحانی  سفر  نمی توانیم  هرگز  بیماری  این  بدون   این، 
یافته ایم  گمنام  معتادان  در  ما  آنچه  دنبال  به  را  خود  زندگی  سراسر  نفر  هزاران 
برتر. نیرویی  با  آگاهانه  ارتباط  و  هدفمندی  احساس  انجمن،  می کنند:   جستجو 
سپاسگزاری  آورده،  ارمغان  به  ما  برای  را  نعمت  این  که  چیزی  هر  از  امروز    

می کنیم. 

خود  بهبودی  نعمت  و  می پذیرم  را  خود  بیماری  حقیقت  امروز:  برای   فقط 
را دنبال می کنم. 
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۲۳ بهمنزندگی در زمان حال 

 »از گذشته پشیمان بودیم، از آینده واهمه داشتیم و درباره زمان 
حال خود آنقدر هم هیجان زده نبودیم.« 

کتاب پایه 

تا وقتی التیامی را که با کارکرد قدمهای دوازده گانه رخ می دهد تجربه نکنیم، 
 NA بعید است جمله ای صادقانه تر از جمله باال را پیدا کنیم. بسیاری از ما وقتی به
می آییم، سر خود را از روی خجالت پایین می اندازیم، درباره گذشته فکر می کنیم 
و آرزو می کنیم که به گذشته باز گردیم و آن را تغییر دهیم. خیاالت و انتظارات ما 
که  کسی  با  خود  مالقات  اولین  در  که  باشد  عمیق  آنقدر  شاید  آینده  درباره 
از  باید هنگام طالق  از خود می پرسیم که  احتمااًل  کنیم،  ازدواج  او  با  می خواهیم 
کدام وکیل استفاده کنیم. تقریبًا هر تجربه ای باعث می شود چیزی از گذشته را به 

یاد آوریم یا آینده را مجسم کنیم. 
زندگی در زمان حال ابتدا دشوار است. ظاهراً افکار و ذهن ما متوقف نخواهد 
شد. ما برای لذت بردن از وقت خود مشکل داریم. هر وقت متوجه می شویم افکار 
ما بر چیزی که همین حاال اتفاق می افتد، متمرکز نیست، می توانیم دعا کنیم و از 
خداوندی مهربان برای رهایی از افکار درونی خود کمک بخواهیم. اگر افسوس 
گذشته را می خوریم، امروز با تغییر شیوه زندگی خود در صدد جبران برمی آییم؛ 

اگر از آینده واهمه داریم، امروز با احساس مسئولیت زندگی می کنیم. 
با کار کرد قدمها و دعا کردن در مواقعی که در می یابیم در زمان حال زندگی 
نمی کنیم، متوجه خواهیم شد که آن دوران مانند سابق تکرار نمی شود. ایمان به ما 
یا حتی روزهایی را  برای امروز زندگی کنیم. ما ساعت ها  تا فقط  کمک می کند 
سپری کرده ایم که به جای گذشته تأسف برانگیز با آینده هولناک کامال به زمان 

حال توجه کرده ایم. 

فقط برای امروز: وقتی کامال در لحظه زندگی می کنم، از خوشی هایی که در 
غیر این صورت شاید از من فرار کنند، استقبال می کنم. اگر مشکل دارم، از خداوند 

مهربان کمک می خواهم. 
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پیوندهایی که ما را به هم متصل می کند ۲4 بهمن

»تا وقتی پیوندهایی که ما را به هم متصل می کند از آنهایی که ما را از هم 
جدا می کند، محکمتر باشد، همه چیز خوبی پیش خواهد رفت.« 

کتاب پایه 

بسیاری از ما احساس می کنیم بدون NA مطمئنا در اثر بیماری خود می میریم. 
اما عدم وحدت در معتادان گمنام،  تنها طناب نجات ماست.  بنابر این، وجود آن، 
گاهی اوقات بوقوع می پیوندد؛ ما باید یاد بگیریم به روش سازنده ای نسبت به اثرات 
مخربی که گاهی اوقات در انجمن ما رخ می دهد، واکنش نشان دهیم. اگر تصمیم 

بگیریم به جای مشکل، بخشی از راه حل باشیم، به جهت درستی هدایت شده ایم. 
بهبودی شخصی ما و رشد NA به حفظ جو بهبودی در جلسات بستگی دارد. آیا 
با مشکالت به روش سازنده ای کمک کنیم؟ به  مایلیم به گروه خود در رویارویی 
عنوان اعضای گروه آیا تالش می کنیم تا مشکالت را با صراحت، صداقت و انصاف 
برطرف کنیم؟ آیا به جای دنبال کردن اهداف شخصی خود تالش می کنیم منافع 
مشترک گروه را در نظر بگیریم؟ و به عنوان خدمتگزاران مورد اعتماد، آیا اثراتی را 

که اعمال ما ممکن است بر اعضای تازه وارد بگذارد در نظر می گیریم؟ 
خدمت می تواند هم بهترین و هم بدترین تأثیر را در ما به وجود آورد. اما اغلب 
از طریق خدمت است که به تدریج با برخی از نواقص شخصیتی مهم تر خود ارتباط 
برقرار می کنیم. آیا به جای رویارویی با چیزهایی که ممکن است درباره خود کشف 
کنیم، از زیر تعهدات خدمت شانه خالی می کنیم؟ اگر استحکام پیوندهایی که ما را 
به هم متصل می کند به خاطر بسپاریم بهبود یافتن از اعتیاد فعال - همه چیز خوب 

خواهد بود. 

از شناسایی  باشم.  انجمن خود  فقط برای امروز: سعی می کنم که در خدمت 
هویت خود واهمه ندارم. 
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۲5 بهمنصداقت و روحانیت

»حق ما نسبت به خداوندی که درک می کنیم، کامل و بدون قید و شرط است. 
از آنجا که این حق در اختیار ماست، اگر قرار است از لحاظ روحانی رشد کنیم، 

الزم است درباره اعتقاد خود صداقت داشته باشیم.« 
کتاب پایه 

در جلسات، در مواقع تفریح، در صحبت با راهنما، از دوستان NA درباره روش 
دیگران  عقاید  پذیرفتن  و  شرایط  با  »سازگاری  می شنویم.  برترشان  نیروی  درک 
به عهده  را  ما  بهبودی  نمی تواند  فرد دیگری  اما همان طور که هیچ  آسان است. 
باید  ما  بگیرد.  را  ما  روحانیت  جای  نمی تواند  دیگری  فرد  هیچ  روحانیت  بگیرد، 

شناختی از خداوند را که واقعا برای ما مؤثر است صادقانه جستجو کنیم. 
بسیاری از ما این جستجو را با دعا و مراقبه آغاز می کنیم و با تجربیات خود در 
بهبودی ادامه می دهیم. آیا در مواردی نیرویی فراتر از نیروی خود برای رویارویی 
با مشکالت در اختیار ما گذاشته شده؟ در مواقع گرفتاری وقتی با آرامش به دنبال 
راهنمایی بوده ایم، آیا آن را یافته ایم؟ به اعتقاد ما چه نوع نیرویی ما را هدایت 
کرده و موجب استحکام ما شده است؟ چه نوع نیرویی را جستجو می کنیم؟ با پاسخ 
هنگام  به  تا  می کنیم  پیدا  کافی  شناخت  خود  برتر  نیروی  از  ها،  پرسش  این  به 
درخواست از او برای مراقبت از اراده و زندگی خود احساس امنیت و اطمینان پیدا 

کنیم. 
شناخت موقتی از خداوند می تواند در کوتاه مدت مؤثر واقع شود. اما در دراز 
مدت باید نسبت به نیرویی برتر شناختی شخصی پیدا کنیم؛ زیرا وجود این نیرو ما را 

در دوران بهبودی هدایت می کند. 

فقط برای امروز: نیرویی برتر از خود را جستجو می کنم که می تواند به رشد 
روحانی من کمک کند. امروز اعتقادات خود را صادقانه بررسی می کنم و نسبت به 

خداوند شناختی شخصی پیدا می کنم. 
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بیداری روح ۲۶ بهمن

»آخرین چیزی که انتظار داشتیم، بیداری روح بود.«  
کتاب پایه 

تعداد کمی از ما وقتی به اولین جلسه معتادان گمنام آمدیم از ته دل آرزوی 
خألیی  ما  روح  در  بودیم  معتقد  اینکه  یا  می کردیم  را  شخصی  ای  ترازنامه  تهیه 
روحانی وجود دارد. از اینکه در شرف آغاز نمودن سفری هستیم که روح خفته ما را 

بیدار خواهد کرد، تردیدی نداشتیم. 
قدم اول مانند ساعت زنگداری که صدایی را دارد، ما را به حالت نیمه بیدار در 
می آورد اگرچه در این لحظه ممکن است مطمئن نباشیم که آیا مایل به برخاستن از 
رختخواب هستیم یا شاید می خواهیم پنج دقیقه بیشتر بخوابیم. دست مهربانی که در 
هنگام کار کرد قدمهای دوم و سوم شانه های ما را نوازش می کرد، باعث می شود 
که بایستیم، بدن خود را به حالت کشیده دراز کنیم و خمیازه بکشیم. برای نوشتن 
قدم چهارم و مشارکت کردن قدم پنجم باید خواب را از چشمان خود کنار بزنیم. 
اما وقتی قدمهای ششم، هفتم، هشتم و نهم را کار می کنیم، متوجه اشتیاقی در قدم 
برداشتن خود و شکفتن لبخندی بر لبهای خود می شویم. با کار کرد قدمهای دهم و 
یازدهم روح ما زیر باران آواز می خواند و بعد با خروج از خانه به قصد بیدار کردن 

دیگران قدم دوازدهم را کار می کنیم. 
مجبور نیستیم که ادامه زندگی خود را در رخوت روحانی سپری کنیم. شاید 
دوست نداشته باشیم صبح از خواب برخیزیم، اما وقتی از رختخواب بیرون می آییم، 

تقریبا همیشه از این کار خشنود هستیم. 

فقط برای امروز: برای بیداری روح خواب آلود خود از قدم دوازدهم بهره 
می گیرم. 
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۲7 بهمناحساسات راستین

»وقتی از قبول واقعیت امروز امتناع می کنیم، ایمان به نیروی برتر خود را 
انکار می کنیم. این کار، تنها می تواند رنج بیشتری را به همراه داشته باشد.« 
جزوه فقط برای امروز 

برخی روزها صرفًا باب میل ما نیستند. مشکالت ما می تواند به سادگی باز شدن 
بند کفش یا ایستادن در صف سوپر مارکت باشد. یا شاید اتفاقی جدی تر مانند از 
دست دادن شغل، خانه یا معشوق را تجربه کنیم. در هر صورت، اغلب به جای اینکه 
فقط به دردناک بودن این احساسات اذعان کنیم، به دنبال راهی برای رهایی از آنها 

می گردیم. 
هیچ کس به ما قول نمیدهد که با قطع مصرف همه چیز به میل ما پیش خواهد 
رفت. در واقع، می توانیم مطمئن باشیم که زندگی با قطع مصرف یا عدم آن، ادامه 
احساسات  و  بخش  آرامش  احساسات  بد،  و  خوب  روزهای  با  کرد.  خواهد  پیدا 

دردناک روبرو می شویم. اما دیگر مجبور به فرار از هیچ یک از آنها نیستیم. 
تجربه  را  دیگر  احساسات  و  افسردگی  خشم،  ناراحتی،  اندوه،  درد،  می توانیم 
کنیم که زمانی با مصرف مواد از آنها دوری کردیم، در می یابیم که می توانیم در 
حالی که پاکی خود را حفظ می کنیم، این احساسات را پشت سر بگذاریم. صرفا به 
این خاطر که احساسات ناراحت کننده ای داریم، نخواهیم مرد و دنیا نیز به آخر 
همراه  به  روزها  از  یک  هر  که  را  اتفاقاتی  می توانیم  که  می گیریم  یاد  نمی رسد. 

می آورد، تحمل کنیم. 

فقط برای امروز: اعتماد خود به خداوند را از طریق تجربه امروز آن طور که 
هست، نشان می دهم. 
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رساندن پیام، نه معتاد ۲۸ بهمن

»میتوان آنها را مورد تحلیل، مشورت یا استدالل قرار داد، برای آنها
دعا کرد، آنها را تهدید، ضرب و شتم با زندانی کرد، اما تا وقتی که 

خودشان نخواهند، مصرف را قطع نمی کنند.«   
کتاب پایه 

شاید یکی از مشکل ترین حقایقی که باید با آن روبرو شویم این است که ما به 
همان اندازه که در برابر اعتیاد خود عاجز هستیم، در برابر اعتیاد دیگران نیز عاجز 
تجربه  را  روحانی  بیداری  خود  شخصی  زندگی  در  چون  کنیم  فکر  شاید  هستیم. 
اما  کند.  پیدا  بهبودی  کنیم  مجبور  را  دیگری  معتاد  باشیم  قادر  بایت  ایم،  کرده 

توانایی ما برای کمک به معتادی دیگر محدودیت هایی دارد.
نمی توانیم آنها را مجبور به قطع مصرف کنیم، نمی توانیم نتایج قدمها را به آنها 
بدهیم یا به جای آنها رشد کنیم. نمی توانیم تنهایی و درد آنها را برطرف کنیم. به 
بتوانیم برای تسلیم  دلیل عدم قطعیت هراس آور بهبودی چیزی وجود ندارد که 
کردن معتادی هراسان در برابر مصیبت آشنای اعتیاد به او بگوییم. نمی توانیم وارد 
جلد افراد شویم، اهداف آنها را تغییر دهیم یا به جای آنها برای انتخاب بهترین راه 

تصمیم گیری کنیم 
شاید  بگیریم،  کار  به  دیگران  اعتیاد  مقابل  در  را  نیرو  این  کنیم  سعی  اگر  اما 
با واقعیت - گرچه شاید  به آنها فرصت رویارویی  به آنها کمک کنیم. اگر  بتوانیم 
دردناک باشد - را بدهیم، ممکن است رشد کنند. تا زمانی که به جای آنها سعی و 
به  افرادی مفیدتر هم تبدیل شوند.  به  تعبیر خود  به  نکنیم، ممکن است آنها  تالش 
اختیار  توانند  نیز می  آنها  باشیم،  داشته  را  زندگی خود  اختیار  فقط  ما  اینکه  شرط 
می توانیم  بپذیریم،  را  مسائل  این  همه  بتوانیم  اگر  باشند.  داشته  را  خود   زندگی 

نقشی که باید داشته باشیم را ایفا کنیم - حامالن پیام، نه معتاد.  

برابر  در  بلکه  خود  اعتیاد  برابر  در  تنها  نه  که  می پذیرم  امروز:  برای   فقط 
اعتیاد دیگران نیز عاجز هستم. پیام را تحمل می کنم ، نه معتاد را
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۲۹ بهمنمشارکت در بهبودی 

»تا زمانی که آرامش خود را حفظ می کنم و به نیروی برتر خود تعهد 
می دهم حداکثر تالش خود را به کار گیرم، میدانم که امروز من 

مراقبت خواهد شد.« 
کتاب پایه 

به  نسبت  بهبودی  دوران  در  ما  اساسی  تعهد  کنیم  می  احساس  ما  از   بسیاری 
بهبودی  به  دستیابی  و  ماندن  پاک  برای  اینکه  به  علم  با  است.  برترمان   نیروی 
شویم.  می  مشارکت  وارد  خود  از  برتر  نیرویی  با  داریم،  نیاز  نیرویی  به   شخصی 
عوض، در  و  دهیم  می  تعهد  خود  برتر  نیروی  مراقبت  سایه  در  زندگی  به   نسبت 

نیروی برتر نیز ما را هدایت می کند. 
نخستین  در  مزبور  مشارکت  است.  ضروری  ماندن  پاک  برای  مشارکت  این 
انجام حال  به  تا  که  است  کاری  ترین  سخت  انجام  مانند  بهبودی   روزهای 
برای  خداوند  مراقبت  نیروی  و  بهبودی  به  نسبت  ما  تعهد  پایبندی  اما  داده ایم. 

محافظت از ما، فقط برای امروز کافیست 
توانیم می  روز  هر  که  است  کاری  بهترین  انجام  مشارکت  این  در  ما   نقش 
محول  ما  به  که  کاری  هر  انجام  و  زندگی  صحنه  در  شدن  حاضر  دهیم:   انجام 
حداکثر  دهیم  می  قول  توان.  حداکثر  تا  بهبودی  اصول  بردن  کار  به  و   می شود 
ابرانسان  که  کنیم  تظاهر  یا  کنیم  تقلب  اینکه  نه  گیریم،  کار  به  را  خود   توان 
نقش  ایفای  در  کنیم.  تالش  سخت  خود  بهبودی  برای  صرفا  بلکه   هستیم، 
تجربه  را  کرده  مهیا  ما  برای  برتر  نیروی  که  مراقبتی  بهبودی،  در   مشارکت 

می کنیم. 

افتخار  برترم  نیروی  با  مشارکت  به  نسبت  خود  تعهد  به  امروز:  برای   فقط 
می کنم. 
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دستاویزها ۳۰ بهمن

»لغزش هرگز یک حادثه نیست. لغزش عالمتی است که نشان میدهد در 
برنامه خود دستاویزی داشته ایم.« 

کتاب پایه 

مورد  در  می گذاریم.  کنار  آینده  در  استفاده  برای  که  است   دستاویز چیزی 
لغزش  دچار  مطمئنا  شود،  چنان  و  چنین  اگر  که  است  انتظاری  دستاویز   ما، 
فکر  شاید  باشد؟  دردناک  بسیار  رویدادی  چه  تحمل  داریم  انتظار  شد.   خواهیم 
شد.  خواهیم  شدن  نشئه  به  مجبور  کند،  ترک  را  ما  معشوقی  یا  همسر  اگر   کنیم 
یا  تصور می کنیم مطمئنا مصرف خواهیم کرد.  از دست دهیم،  را   اگر شغل خود 
حال،  هر  در  باشد.  تحمل  قابل  غیر  ما  معشوق  مرگ  داریم  انتظار   شاید 
اجازه  ما  به  آمدن  وجود  به  محض  به  بریم،  می  پناه  آن  به  که   دستاویزهایی 

مصرف را می دهند کما اینکه اغلب مواقع این چنین نیز هست. 
به  را  توانیم خود  امکان، می  آنها در صورت  تغییر  و  انتظارات خود  بررسی  با 
قابل  مصیبت های  از  فهرستی  ما  اکثر  کنیم.  آماده  موفقیت  برای  لغزش   جای 
همراه  به  خود  درون  در  است،  مستقیم  ارتباط  در  ما  ترسهای  با  که  را   پیش بینی 
کنند،  می  زندگی  مشابهی  رنج  با  که  معتادانی  سایر  به  کردن  نگاه  با   داریم. 
مورد  در  را  آنها  تجربیات  توانیم  می  بیاموزیم.  را  رنج  تحمل  شیوه   می توانیم 
این  اگر  بگوییم  خود  به  اینکه  جای  به  گیریم.  کار  به  خود  شخصی   انتظارات 
به  مجدداً  آرامش  با  توانیم  می  شد،  خواهیم  شدن  نشئه  به  مجبور  افتاد،   اتفاق 
به  ما  برای  امروز  زندگی  آنچه  برابر  در  توانیم  می  نیز  ما  که  دهیم  اطمینان  خود 

همراه می آورد، پاک بمانیم. 

در  را  من  بهبودی  است  ممکن  که  دستاویزهایی  تمام  امروز:  برای   فقط 
خطر بیندازد، بررسی می کنم و آنها را با معتاد دیگری در میان می گذارم





اسفند
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۱ اسفند عجز و مسئولیت شخصی 

از طریق ناتوانی خود در پذیرش مسئولیتهای شخصی، در واقع
مشکالتی را برای خود ایجاد می کردیم.« 

کتاب پایه 

شخصی  توان  همه  کردیم،  امتناع  خود  زندگی  مسئولیت  قبول  از   وقتی 
عاجز  خود  اعتیاد  برابر  در  که  بسپاریم  خاطر  به  باید  دادیم.  دست  از  را   خود 

هستیم، نه در برابر رفتار شخصی خود. 
معنای  به  را  آن  و  ایم  نکرده  استفاده  درست  عجز  مفهوم  از  ما  از   بسیاری 
دست  آنها  به  قبال  که  پنداشته ایم  چیزهایی  حفظ  با  گیری  تصمیم  از   اجتناب 
اینکه  جای  به  عاجزیم.  خود  شخصی  اعمال  برابر  در  که  کردیم  ادعا  ما  یافته ایم. 
این  خاطر  به  را  دیگران  دهیم،  انجام  خود  شرایط  تغییر  برای  را  مثبتی   اقدامات 
به  کار  این  با  و  هستیم  "عاجز"  که  کنیم  ادعا  اگر  ایم.  کرده  سرزنش   شرایط 
مصیبتی  و  نومیدی  گرفتار  را  خود  دهیم،  ادامه  مسئولیت  قبول  از   امتناع 
گذراندن  احتمال  کردیم.  تجربه  خود  فعال  اعتیاد  دوران  در  که   می کنیم 

سالهای بهبودی با احساسی مانند قربانیان واقعا می تواند صحت داشته باشد. 
تصمیم گیری  نحوه  می توانیم  کنیم،  غفلت  خود  زندگی  در  اینکه  جای   به 
اما  شویم،  اشتباه  مرتکب  شاید  بیاموزیم.  را  خطرات  پذیرفتن  و   مسئوالنه 
افزایش  و  خود  از  آگاهی  افزایش  بگیریم.  درس  اشتباهات  این  از   می توانیم 
آزادی  رشد  و  گیری  تصمیم  تغییر،  برای  ما  به  شخصی  مسئولیت  قبول  به   تمایل 

می دهد. 

هست.  خودم  مال  من  های  انتخاب  و  اعمال  احساسات،  امروز:  برای  فقط 
مسئولیت آنها را قبول می کنم. 
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تاسف به حال خود یا بهبودی  - انتخاب آن به عهده ماست ۲ اسفند 

»تاسف به حال خود یکی از مخربترین نواقص است؛ همه انرژی
 مثبت ما را تخلیه خواهد کرد«.

کتاب پایه 

عنوان  به  خود  حال  به  تاسف  از  ما  از  بسیاری  فعال،  اعتیاد  دوران   در 
به  زندگی  برای  جایگزینی  که  نداشتیم  باور  می کردیم.  استفاده  بقا   مکانیسم 
که  زمانی  تا  کنیم.  باور  نمی خواستیم  شاید  یا  دارد  وجود  بیماری  این   همراه 
مشکالت  ایجاد  در  را  دیگری  فرد  و  کنیم  تأسف  ابراز  خود  برای   می توانستیم 
اینکه  به  اعتقاد  با  نبودیم؛  خود  اعمال  عواقب  قبول  به  مجبور  بدانیم،  مقصر   خود 
این از  استفاده  بپذیریم.  را  تغییر  به  نیاز  نبودیم  مجبور  هستیم،  عاجز  تغییر   برای 
به  را  ما  روز  به  روز  و  می کرد  جلوگیری  بهبودی  به  ما  ورود  از  بقا«  »مکانیسم 
از نباید  ماست؛  بیماری  ابزار  خود،  حال  به  تاسف  می کرد.  نزدیک   خودنابودی 
در  که  بیاموزیم  را  جدیدی  ابزار  از  استفاده  نحوه  عوض  در  و  کنیم  استفاده   آن 

برنامه NA آن را به دست می آوریم. 
کمک  این  وقتی  است؛  دسترس  در  مؤثر  کمک  که  ایم  رسیده  باور  این   به 
با  خود  به  نسبت  دلسوزی  کنیم،  پیدا   NA برنامه  در  را  آن  و  کنیم  جستجو   را 
قدمهای  دارد:  قرار  ما  اختیار  در  بسیاری  ابزار  می شود.  جایگزین   سپاسگزاری 
و  بهبودی  حال  در  معتادان  از  متشکل  انجمن  راهنما،  حمایت  گانه،   دوازده 
سپاسگزاری  علت  بر  مزید  ابزار  این  بودن  دسترس  در  برتر  نیروی   مراقبت 
ممکن  که  چیزی  هر  برای  نمی کنیم  زندگی  نومیدی  و  انزوا  در  دیگر   است. 
راه  مطمئن ترین  ماست.  اختیار  در  معینی  کمکهای  شویم،  روبرو  آن  با   است 
تجربه  و   NA برنامه  در  موجود  های  کمک  از  گیری  بهره  سپاسگزاری،   برای 

پیشرفت هایی است که NA در زندگی ما به وجود می آورد. 

فقط برای امروز: به خاطر امیدی که NA به من داده است، سپاسگزاری 
می کنم. بهبودی خود پرورش می دهم، نه تاسف به حال خود را. 
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۳ اسفند اراده خداوند یا اراده من؟

»به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هروقت در اشتباه 
بودیم سریعا به آن اقرار کردیم« 

قدم دهم 

خود  برای  برتر  نیروی  اراده  با  چه  هر  که  ایم  دریافته  گمنام  معتادان   در 
قدم دهم  از  می یابد.  افزایش  ما  زندگی  در  کنیم، هماهنگی  زندگی  تر  هماهنگ 
به  را  اوقاتی  روز  هر  می کنیم،  استفاده  هماهنگی  این  حفظ  به  کمک   برای 
با  را  اعمال  از  یک  هر  ما  از  برخی  می دهیم.  اختصاص  خود  رفتار   بررسی 

پرسشی بسیار ساده ارزیابی می کنیم: »اراده خداوند با اراده من؟« 
برای  برتر  نیروی  اراده  با  ما  اعمال  که  می شویم  متوجه  موارد  از  بسیاری   در 
هماهنگ خود  اطراف  دنیای  با  عوض  در  نیز  ما  و  است  بوده  هماهنگ   ما 
ارزشهای  و  رفتار  بین  مغایرتهایی  وجود  متوجه  موارد  برخی  در  اما  ایم.   بوده 
و  ایم  کرده  عمل  خود  اراده  اساس  بر  خداوند  اراده  جای  به  ما  می شویم.   خود 

در نتیجه در زندگی ما ناهماهنگی به وجود آمده است. 
را  آنها  را می پذیریم و  مغایرت ها می شویم، خطاهای خود  این  وقتی متوجه 
در  ما  برای  خداوند  اراده  ما  اعتقاد  به  آنچه  از  بیشتر  آگاهی  با  می کنیم.   اصالح 
 این مواقع است، احتمال کمتری وجود دارد که دوباره این اعمال را تکرار کنیم 
نیروی  اراده  با  بیشتری  هماهنگی  در  که  دارد  وجود  بیشتری  احتمال   و 

برتر برای خود و دنیای اطراف خود زندگی کنیم. 

زندگی کنم.  دنیای خود  با  آرزو می کنم که در هماهنگی  امروز:  برای  فقط 
امروز اعمال خود را بررسی می کنم و از خود می پرسم: »اراده خداوند یا اراده من؟ 

*
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پیامها و پیام رسان ها 4 اسفند 

»گمنامی اساس روحانی 
تمام سنتهای ماست و همواره یادآور این است 
که اصول را به شخصیتها ترجیح دهیم.« 

سنت دوازدهم 

ما  به  را  شخصیت ها«  به  اصول  دادن  »ترجیح  اهمیت  دوازدهم   سنت 
شود:  بیان  صورت  بدین  عبارت  این  شاید  بهبودی  جلسات  در  می کند.   یادآوری 
و  می گیریم  اشتباه  رسان  پیام  با  را  پیام  اغلب  ما  نکنید«.  تیرباران  را  رسان   »پیام 
را  او  های  صحبت  داریم،  شخصیتی  تضادهای  جلسه  در  سخنگو  فرد  با   چون 

انکار می کنیم. 
از  است  ممکن  داریم،  مشکل  جلسات  در  معینی  افراد  صحبت های  با   اگر 
جای به  تا  کند  کمک  ما  به  می تواند  راهنما  بخواهیم.  کمک  خود   راهنمای 
راهنما  کنیم.  تمرکز  شده،  گفته  آنچه  بر  کنیم،  تمرکز  سخنگو  فرد  بر   اینکه 
را  ما  ما کمک کند که ممکن است  به  بررسی رنجش هایی   همچنین می تواند در 
اجازه خود  به  وقتی  می دارد.  باز  خاص  افراد  برخی  بهبودی  ارزش  اذعان   از 

بهبودی  اصول  بر  ها  شخصیت  جای  به  دوازدهم  قدم  پیشنهاد  اساس  بر  می دهیم 
می شود،  ما  نصیب  جلسات  از  که  بیشتری  بسیار  های  بهره  کنیم،   تمرکز 

شگفت انگیز است.

جای به  می کنم.  تمرین   NA جلسه  در  گمنامی را  اصل  امروز:  برای   فقط 
شخصیت پیام رسان بر پیام بهبودی تمرکز می کنم. 



358

5 اسفند تأثیری جدید 

»تغییر شخصیت چیزی بود که واقعا بدان نیاز داشتیم. تغییر 
الگوهای خودنابودکننده زندگی الزم شد.«

کتاب پایه 

عشق  تبادل  و  کنجکاوی  و  شادمانی  به  قادر  ما  اکثر  زندگی  اوایل   در 
زندگی  وارد  را  تأثیری  کردیم،  مصرف  به  شروع  وقتی  بودیم.  چرا  و  چون   بی 
اعتیاد  مسیر  در  چه  هر  کرد.  دور  مسائل  این  آرامی از  به  را  ما  که  کردیم   خود 

بیشتر به پایین کشیده میشدیم، از شادمانی، کنجکاوی و عشق دورتر می شدیم. 
از  فراتر  مشکالتی  با  آن،  مدت  از  جدا  اما  نیفتاد.  اتفاق  شبه  یک  سفر   این 
چنان  را  ما  زندگی  الگوی  کل  اعتیاد  تأثیر  رسیدیم.   NA درهای  به  مواد   مصرف 

تغییر داده بود که دیگر قابل شناسایی نبود. 
آنها از  بسیاری  اما  می کند،  معجزه  گانه  دوازده  قدمهای  که  است   درست 

ما  روحانی  رشد  بر  بدی  آرامی تأثیر  به  ما  بیماری  نمی شود.  واقع  مؤثر  شبه  یک 
منبع  که  طوری  به  می گذارد،  ما  زندگی  بر  را  جدیدی  تأثیر  بهبودی  گذاشت. 
سالم  و  جدید  الگوهای  سوی  آرامی به  به  را  ما  روحانی  قدرت  و   انجمن 

زندگی هدایت می کند. 
در   NA که  جدیدی  تأثیر  با  اگر  اما  نیست.  تصادفی  »صرفا  تغییر  این   البته 
را  شخصیتی  تغییر  زمان  طول  در  کنیم،  همکاری  است  کرده  ایجاد  ما   زندگی 
را  برنامه ای  گانه  دوازده  قدمهای  کرد.  خواهیم  تجربه  می نامیم،  بهبودی   که 
به  نسبت  عشق  و  کنجکاوی  شادمانی،  بازیابی  جهت  نیاز  مورد  همکاری   برای 

زندگی فراهم می سازد. 

در   NA که  روحانی  قدرت  و  انجمن  جدید  تأثیر  با   : امروز  برای   فقط 
انجام  را  خود  برنامه  در  بعدی  قدم  می کنم.  همکاری  کرده،  ایجاد  من   زندگی 

می دهم. 
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شدت بیماری ما به بزرگی رازهایمان است ۶ اسفند 

»نوشتن ترازنامه فقط برای چپاندن آن در کشو غم انگیز است. این 
نواقص در تاریکی رشد میکند و در پرتو آشکارگری نابود میشود. « 

کتاب پایه 

که  حالی  در  هستیم؟  بیمار  خود  رازهای  اندازه  به  ما  که  شنیده ایم  بار  چند 
بسیاری از اعضاء تصمیم می گیرند از جلسات برای مشارکت کردن جزییات خصوصی 
چه  دریابیم  ما  از  یک  هر  است  مهم  نکنند،  استفاده  خود   زندگی 
با  بهبودی  در  که  رفتارهایی  درباره  است.  مؤثر  ما  برای  نحو  بهترین  به   چیزی 
چه  می شوند،  ما  خجالت  باعث  شدن  آشکار  صورت  در  و  داریم  همراه  به   خود 
این  برای  و  هستیم  راحت  خود  رازهای  افشای  در  حد  چه  تا  می کنیم؟   فکری 
کار با چه کسی احساس راحتی می کنیم؟ اگر از مشارکت کردن برخی از جزییات 

زندگی خود در جلسات ناراحت هستیم، به چه کسی رجوع می کنیم؟ 
برقراری  یافته ایم. اگرچه  با راهنما  برقراری رابطه  این پرسش ها را در  پاسخ 
کافی  قدر  به  خود  راهنمای  به  است  مهم  دارد،  نیاز  زمان  به  راهنما  با   رابطه 
بر  می مانند،  مخفی  که  زمانی  تا  تنها  ما  نواقص  باشیم.  صادق  کامال  تا  کنیم   اعتماد 
آنها  از  باید  یابیم،  رهایی  نواقص  این  از  می خواهیم  اگر  هستند.  باقی  خود   قوت 
انسان  با  را  آنها  که  می مانند  باقی  راز  عنوان  به  وقتی  تا  رازها  برداریم.   پرده 

دیگری در میان نگذاریم. 

راهنمای  با  بودن  صادق  برمی دارم.  پرده  خود  رازهای  از  امروز:  برای   فقط 
خود را تمرین می کنم. 
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7 اسفند پشیمانی 

»قدم هشتم تغییر بزرگی در زندگی که تحت تاثیر گناه و پشیمانی 
است، بوجود می آورد.« 

کتاب پایه 

خاطر  به  می داشت.  وا  مصرف  به  را  ما  که  است  احساساتی  از  یکی   پشیمانی 
بسیار  نابودی  و  از دل شکستگی  اثری  و  بودیم  را گم کرده  راه خود  فعال  اعتیاد 
که  استنباط  این  با  اغلب  ما،  پشیمانی  بودیم.  گذاشته  جای  به  را   دردناک 
تشدید  دهیم،  انجام  کاری  ایم  کرده  وارد  که  خساراتی  جبران  برای   نمی توانیم 

می شد؛ راهی برای اصالح آن وجود نداشت. 
میان  از  آن،  با  صادقانه  رویارویی  هنگام  در  پشیمانی  قوت  از   مقداری 
زده ایم،  صدمه  آنها  به  که  افرادی  از  فهرستی  تهیه  با  واقع،  در  می شود.   برداشته 

قدم هشتم را آغاز می کنیم. نقش خود را در گذشته دردناک خود می پذیریم. 
بلکه  کنیم،  جبران  را  خود  اشتباهات  همه  نمی خواهد  ما  از  هشتم  قدم   اما 
پیدا  تمایل  افراد  این  همه  به  وارده  خسارات  جبران  برای  می خواهد  ما  از   صرفًا 
می کنیم،  پیدا  تمایل  ایم  کرده  وارد  که  خساراتی  جبران  برای  وقتی   کنیم. 
را  بهبودی  بخش  التیام  فرآیند  می کنیم،  اعالم  را  تغییر  برای  خود   آمادگی 

تصدیق می کنیم. 
کنیم.  استفاده  خود  شکنجه  برای  آن  از  که  نیست  ای  وسیله  دیگر  پشیمانی 
استفاده  خود  بخشش  برای  آن  از  می توانیم  که  شده  تبدیل  ابزاری  به   پشیمانی 

کنیم.

باشم  داشته  است  ممکن  که  پشیمانی  احساس  گونه  هر  از  امروز:  برای   فقط 
استفاده  دوازده گانه  قدمهای  طریق  از  یافتن  التیام  برای  ابزاری  عنوان   به 

می کنم. 
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انگیزه های "خالص "۸ اسفند 

»عمل ها، عکس العمل ها و انگیزه های خود را بررسی می کنیم. 
اغلب متوجه می شویم بهتر از احساساتی که داشته ایم، اعمال خود را 

انجام می داده ایم. «
کتاب پایه 

کتاب مراقبه روزانه را با این نوع پیام تصور کنید: »وقتی صبح از خواب بیدار 
اندیشیدن  به  را  ای  لحظه  برخیزید،  خود  رختخواب  از  اینکه  از  قبل  می شوید، 
اختصاص دهید. با آرامش تکیه دهید، افکار خود را جمع کنید و برنامه های امروز 
 خود را در نظر بگیرید. انگیزه این برنامه ها را تک تک مرور کنید. اگر انگیزه های 
نیستند، برگردید و دوباره استراحت کنید.« بی معنی است، مگر   شما کامال خالص 

نه؟ 
تفاوتی نمی کند چه مدت پاک بوده ایم، تقریبا همه ما انگیزه انجام تقریبًا همه 
کارهای خود را با یکدیگر قاطی کرده ایم. اما دلیلی ندارد در زندگی خود وقفه 
نیستیم  مجبور  کنیم،  آغاز  را  خود  بهبودی  دوران  بتوانیم  اینکه  از  قبل   بیندازیم. 

منتظر خالص شدن کامل انگیزه های خود بمانیم. 
اساس  بر  کمتر  مراتب  به  می شود،  واقع  مؤثر  ما  زندگی  در  برنامه   وقتی 
انگیزه های تردیدبرانگیزتر خود عمل می کنیم. خود را مرتب بررسی می کنیم و با 
اراده  از  آگاهی  برای  می کنیم.  صحبت  می شویم،  متوجه  آنچه  درباره   راهنما 
نیروی برتر برای خود دعا می کنیم و قدرت عمل کردن بر اساس دانشی که به ما 

داده شده را می جوییم. نتیجه چیست؟ کامل نمی شویم، ولی قطعًا بهتر می شویم. 
تبدیل  به غولهای روحانی  ایم. هرگز  آغاز کرده  را  ای روحانی  برنامه  انجام 
نخواهیم شد. اما اگر واقع بینانه به خود توجه کنیم، احتمااًل متوجه خواهیم شد که 

بهتر از احساساتی که داشته ایم، اعمال خود را انجام می داده ایم. 

بر  قدرت عمل کردن  بررسی می کنم.  بینانه  واقع  را  امروز:  خود  برای  فقط 
اساس بهترین انگیزه های خود، نه بدترین آنها را می جویم. 
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۹ اسفند بزرگترین هدیه 

» ایمان نویافته ما در آینده به عنوان اساس مستحکمی برای شهامت 
عمل میکند.« 

کتاب پایه 

 وقتی شروع به شرکت در جلسات می کنیم، از سایر معتادان درباره هدایایی که در 
 نتیجه این برنامه دریافت کرده اند می شنویم، چیزهایی که قبال هرگز به عنوان هدیه در

نظر نمی گرفتیم، یکی از این هدایا، احیای توانایی درک عواطفی است که برای 
مدتهای مدید با مصرف مواد مخدر نابود کرده بودیم. در نظر گرفتن عشق، شادمانی و 
خوشبختی به عنوان هدیه دشوار نیست، حتی اگر مدت زمان زیادی آنها را احساس 
نکرده باشیم. اما احساسات "بد" مانند خشم، ناراحتی، ترس و تنهایی چطور؟ به خود 
می گوییم این عواطف را نمی توان به عنوان هدیه در نظر گرفت. از این گذشته، 

چگونه می توانیم از چیزهایی که می خواهیم از آنها رهایی یابیم، سپاسگزاری کنیم؟! 
اگر از دیدگاه مناسبی به این عواطف بنگریم، می توانیم نسبت به آنها قدرشناس 
باشیم. باید به خاطر داشته باشیم که به نیرویی برتر و مهربان ایمان پیدا کرده ایم و از 
این نیرو خواسته ایم از ما مراقبت کند و نیروی برتر ما اشتباه نمی کند. احساساتی که 
به ما ارزانی داشته شده، "خوب" با "بد" دلیلی داشته است. با به خاطر سپردن این 
 موضوع، متوجه وجود احساسات بد نمی شویم، بلکه به آموختن درسهایی از آنها پی 
می بریم. ایمان ما و مراقبت نیروی برتر، شهامت الزم برای رویارویی با همه احساساتی 

را که ممکن است هر روز بروز پیدا کند، در اختیار ما قرار می دهد. 
همان طور که در اوایل دوران بهبودی شنیدیم: »نیروی برتر چیزی بیش از حد 
توان اداره شما را در طول یک روز به شما ارزانی نخواهد کرد.« و توانایی درک 

احساسات یکی از بزرگترین هدایای بهبودی است. 

این  به  و  می کنم  استقبال  خود  احساسات  از  می کنم  سعی  امروز:  برای  فقط 
در  است  ممکن  که  را  عواطفی  همه  با  رویارویی  شهامت  که  پایبندم   اعتقاد 

زندگی من بروز پیدا کند، در اختیار دارم. 
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همه چیز !۱۰ اسفند 

»بیماری ها متوقف شده است و اکنون همه چیز ممکن است. بیشتر و 
»بیشتر روشن بین میشویم و آمادگی مواجهه با عقاید جدید در همه 

زمینه های زندگی خود را پیدا میکنیم.« 
کتاب پایه 

انگیزی  NA دوران شگفت  در  اول  یا چند سال  ماه  ما چند  از  بسیاری  برای 
است. نسبت به آزمایش هر کاری تمایل پیدا می کنیم و دیدگان ما رو به شادی ها و 
افق های جدید باز می شود. سرانجام رها از اعتیاد فعال، در حالی که بهبودی ما تازه 

و شاداب است، همه چیز ممکن به نظر می رسد. 
برنامه  اجرای  به  نسبت  پافشاری کمتری  پاکی، شاید  تجربه کوتاه مدت  با  اما 
داشتیم،  تمایل  دیگران  تجربه  از  استفاده  برای  که  زمانی  مانند  شاید  باشیم.  داشته 
به  نقص  چند  با  است  ممکن  باشیم.  نداشته  را  تمایلی  چنین  کامل  طور  به   اکنون 
ظاهر غیر قابل کنترل در شخصیت خود مواجه شده باشیم که خوش بینی بی حد و 
حصر اوایل دوران بهبودی ما را کاهش می دهد. کامال باور داریم همه چیز ممکن 

است. 
برای آن دعا  کنیم؟  احیاء  را  بهبودی  به  نسبت  اشتیاق خود   چگونه می توانیم 
نیاز خود  مورد  اشتیاق  به  دستیابی  برای  و  می کنیم  مشارکت  درباره آن  می کنیم؛ 
تالش می کنیم. اعضایی با مدت زمان پاکی بیشتر یا کمتر از ما وجود دارند که از 
 اشتیاقی که ما به دنبال آن هستیم، برخوردارند و اگر از آنها بخواهیم آن را با ما 
باید  آنها  تجربه  از  استفاده  برای  اما  شد.  خواهند  خوشحال  گذارند،  میان   در 
با  رویارویی  برای  وقتی  پذیر شویم.  آموزش  دوباره  و  کنیم  تمرین  را  روشن بینی 
می بینیم  می کنیم،  پیدا  تمایل  آنها  امتحان  برای  و  می شویم  آماده  جدید   عقاید 

برای بار دیگر همه چیز ممکن به نظر می رسد. 

برای آموختن و  بیشتری  بهبودی من، هموارد چیزهای  فقط برای امروز: در 
فردی برای آموختن از او وجود دارد. امروز برای رویارویی با عقاید جدید آماده 
همه  می دانم  هستم،  که  زمانی  تا  می کنم.  پیدا  تمایل  آنها  امتحان  برای  و   میشوم 

چیز ممکن است. 
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۱۱ اسفند حمله اضطراب! 

»نیرویی که ما را به این برنامه آورد هنوز هم با ماست و اگر به او 
اجازه دهیم به راهنمایی ها ادامه خواهد داد.« 

کتاب پایه 

آیا تا به حال ترس و نگرانی بر شما غلبه کرده است؟ به هر جا رجوع می کنیم. 
فشارهای زندگی ما را از پای در می آورد. ناتوان شده ایم و نمی دانیم باید چه کار 

کنیم. چگونه بر حمله اضطراب غلبه می کنیم؟ 
ابتدا صبر می کنیم. نمی توانیم یکدفعه به همه چیز رسیدگی کنیم، بنابر این لحظه ای 
صبر می کنیم تا مسائل سر و سامان پیدا کند. سپس از مسائلی که ما را آزار می دهد، 
"ترازنامه ای فوری" تهیه می کنیم. در حالی که این سؤال را از خود می پرسیم هر یک 
از مسائل را بررسی می کنیم: »این مسئله واقعا چه اهمیتی دارد؟ « در اکثر موارد متوجه 
می شویم بیشتر ترسها و دغدغه های ما به توجه فوری ما نیاز ندارد. می توانیم این 

موارد را کنار بگذاریم و بر مسائلی تمرکز کنیم که واقعًا باید فوراً حل و فصل شود. 
سپس دوباره صبر می کنیم و از خود می پرسیم: »در هر حال، چه کسی در اینجا 
کنترل را در دست دارد؟ به این امر به ما یادآور می شود که نیروی برتر ما، کنترل را در 
دست دارد. اراده نیروی برتر خود را برای این اوضاع، هر آنچه هست، می جوییم. این 
کار را می توانیم به چند روش انجام دهیم: از طریق دعا، صحبت با راهنما یا دوستان 
NA یا شرکت در جلسه و درخواست از دیگران برای مشارکت کردن تجربیاتشان، 
وقتی اراده نیروی برتر برای ما روشن می شود، برای توانایی اجرای آن دعا می کنیم. 

سر انجام اقدام می کنیم. 
به هر  برای رسیدگی  بیندازد. می توانیم  از توان  ما را  نباید  حمالت اضطراب 

مسئله ای که بر سر راه ما ظاهر می شود، از منابع برنامه NA استفاده کنیم. 

نکرده  هدایت  بهبودی  مسیر  سوی  به  را  من  برتر،  نیروی  امروز:  برای   فقط 
معینی  قدمهای  می کند،  حمله  اضطراب  وقتی  کند.  رها  خود  حال  به  که   است 

را برای جستجوی مراقبت و راهنمایی مداوم خداوند طی می کنم. 
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موفقیت ۱۲ اسفند 

»هر شکلی از موفقیت وحشتناک و نا آشنا بود.. «
کتاب پایه 

هر  بودیم.  کرده  تجربه  را  موفقیت  ما  کمی از  تعداد   ،NA به  آمدن  از   قبل 
شکست  با  سرانجام  دادیم،  انجام  مصرف  قطع  برای  تنهایی  به  که  تالشی   گونه 
دادیم.  از دست  را  فعال  اعتیاد  از  رهایی  گونه  هر  امید  تدریج  به  می شد.   مواجه 
قبول  را  آن  داشتیم،  را  آن  انتظار  بودیم،  کرده  عادت  شکست  به  رفته   رفته 

می کردیم و فکر می کردیم بخشی از سرشت ماست. 
می کنیم.  تجربه  خود  زندگی  در  را  موفقیت  تدریج  به  می مانیم،  پاک   وقتی 
ریسک های  پذیرفتن  به  شروع  می کنیم.  افتخار  خود  دستاوردهای  به  رفته   رفته 
شویم،  روبرو  نیز  هایی  مرارت  با  فرآیند  این  در  است  ممکن  می کنیم.  خطر   بی 

اما اگر از آنها درس بگیریم می توان آنها را به حساب موفقیت گذاشت. 
به  مغرور  اینکه  ترس  از  می رسانیم،  انجام  به  را  هدفی  وقتی  اوقات   گاهی 
ما  از  برتر  نیروی  اما  می کنیم.  تردید  خود«  به  گرمی دادن  »پشت  در  برسیم،   نظر 
خود  دستاوردهای  به  نسبت  که  را  افتخاری  و  شویم  موفق  که   می خواهد 
 NA در  را  خود  های  موفقیت  وقتی  بگذاریم.  میان  در  خود  عزیزان  با   می کنیم 
می کنند  باور  کم  کم  نیز  آنها  موارد،  اکثر  در  می گذاریم،  میان  در  دیگران   با 
کردن  هموار  به  می شویم،  موفق  وقتی  یابند.  دست  خود  اهداف  به   می توانند 

زمینه برای سایر افرادی که راه ما را دنبال می کنند، کمک می کنیم. 

اختصاص  خود  های  موفقیت  از  بردن  لذت  به  را  زمانی  امروز:  برای   فقط 
میان  در  دیگران  با  قدرشناسی"  "روحیه  با  را  خود  های  پیروزی   می دهم. 

می گذارم. 
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۱۳ اسفند لغزش 

»اما مواقعی نیز وجود دارد که واقعا به مصرف تمایل داریم. 
می خواهیم از این حالت رها شویم و احساس بدی داریم. باید به ما
یادآوری شود که از کجا آمده ایم و این بار آنجا وضعیت وخیم تری 
خواهد داشت. در این هنگام بیشتر از هر زمان، به برنامه نیاز 

داریم.« 
کتاب پایه 

برای  کنیم.  فکر  مصرف  تلخ  نتایج  به  باید  می کنیم،  تعمق  لغزش  درباره  اگر 
بسیاری از ما این نتایج شامل مشکالت درمانی جدی، حبس و حتی مرگ می شود. 
چند نفر از ما افرادی را می شناسیم که پس از سالها پاکی دچار لغزش شده اند و صرفا 

در اثر بیماری خود جان باخته اند؟ 
و  می آید  وجود  به  فعال  اعتیاد  به  بازگشت  اثر  در  که  دارد  وجود  مرگی  اما 
ممکن است بدتر از مرگ جسمانی باشد. این مرگ، مرگ روحانی است که با جدا 
برتر خود آن را تجربه می کنیم. اگر مصرف کنیم، رابطه روحانی  نیروی  از   شدن 
که طی سالیان پرورش داده ایم، ضعیف و شاید ناپدید شود. واقعا احساس تنهایی 

خواهیم کرد. 
شکی نیست که در بهبودی خود دوران ظلمت و تاریکی داشته ایم، تنها یک راه 
وجود دارد که می توانیم از این دوران آزار دهنده سربلند بیرون بیاییم: از طریق 
ایمان. اگر معتقدیم که نیروی برتر همراه ماست، پس می دانیم همه چیز به خوبی 

پیش می رود. 
لغزش  داریم، در هر حال،  بدی  احساسات  بهبودی چه  نیست در دوران  مهم 
هرگز راه حل ما نیست. ما با هم بهبودی پیدا می کنیم. اگر پاک بمانیم، تاریکی از 

میان می رود و ارتباط عمیق تری را با نیروی برتر خود پیدا می کنیم. 

می کنم.  تشکر   NA هدیه  خاطر  به  خود  برتر  نیروی  از  امروز:  برای   فقط 
با  می کنم  درک  که  خداوندی  به  ایمان  با  نیست.  نجات  راه  لغزش  که   می دانم 

همه مشکالتی که روبرو می شوم، مقابله خواهم کرد. 



367

فرآیند ۱4 اسفند 

» این برنامه به بخشی از وجود من تبدیل شده است.... امروز درک
 روشن تری از مسائلی که در زندگی ام رخ میدهد دارم. دیگر با این 

فرآیند نمیجنگم.« 
کتاب پایه 

»کارها فقط  می داد.  رخ  منطق  بدون  ظاهرا  مسائل  فعال،  اعتیاد  دوران   در 
باشیم.  داشته  آگاهی  آن  علت  یا  نتایج  از  اینکه  بدون  اغلب  می دادیم«،  انجام  را 

زندگی ارزش یا معنایی نداشت. 
کرد کار  طی  در  می بخشد؛  معنا  ما  زندگی  به  گانه  دوازده  قدمهای   فرآیند 

از درک  را  ما  که  انکاری  از  می پذیریم.  را  روشن خود  و  تاریک   قدمها، جوانب 
و  می کنیم  بررسی  صادقانه  را  خود  می کنیم.  دوری  می داشت،  باز  اعتیاد  تأثیر 
کردن فاش  با  می کنیم.  انتخاب  را  خود  رفتاری  و  احساسی  فکری،   الگوهای 

در  می آوریم.  دست  به  بینش  و  فروتنی  دیگر،  انسانی  نزد  خود  اسرار   کامل 
نیرویی  سوی  از  شده  فراهم  قدرت  و  خود  عجز  از  کمبودها،  رفع  برای   تالش 
وسیع تری  بینش  خود،  از  شناخت  افزایش  با  می آوریم.  عمل  به  سپاسگزاری  برتر 

نسبت به دیگران و پذیرش آنها به دست می آوریم.
در  می نامیم.  "زندگی"  را  آن  که  است  فرآیندی  کلید  گانه  دوازده   قدمهای 
بخشی  به  ما  و  می شوند  تبدیل  ما  وجود  از  بخشی  به  آنها  قدمها،  کرد  کار   طی 
امروز  نیست؛  معنا  بی  دیگر  ما  دنیای  می شویم.  تبدیل  خود  اطراف  زندگی   از 
فرآیند  این  با  دیگر  داریم.  خود  زندگی  رویدادهای  از  بیشتری   درک 

نمی جنگیم. امروز با کار کرد قدمها از زندگی لذت می بریم. 

این  کلید  گانه  دوازده  قدمهای  است؛  فرآیند  یک  زندگی  امروز:  برای  فقط 
لذت  و  شناخت  فرآیند،  این  در  شرکت  برای  قدمها  از  امروز  هستند.   فرآیند 

بردن از خود و بهبودی خود استفاده می کنم. 
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۱5 اسفند از بیدار شدن دردناک تا بیداری روحانی 

»وقتی به اقرار عجز خود نیاز پیدا میکنیم، ممکن است ابتدا به 
دنبال راههایی برای مقاومت در برابر آن بگردیم. پس از استفاده
 بیهوده از این راه ها شروع به مشارکت با دیگران و جستجوی امید 

می کنیم.« 
کتاب پایه 

به  دردناک  شدن  »بیدار  که  ایم  شنیده  خود  جلسات  در  اوقات   گاهی 
را  دردناک  بیداری  نوع  چه  بهبودی  در  می شود.«  منجر  روحانی   بیداری 
ما  ناپسند  رفتار  از  بخشی  که  دهد  رخ  وقتی  شاید  بیداری  این  می کنیم؟   تجربه 
که به نظر ما پنهان شده، ناگهان در انظار همگان آشکار می شود. با این بیداری ممکن 
درست  نیز  ما  می رساند  ما  اطالع  به  راهنما  که  شود  تحریک  وقتی   است 
قدمها  باید  کنیم  پیدا  بهبودی  و  بمانیم  پاک  می خواهیم  اگر  دیگر  فرد  هر   مانند 

را کار کنیم. 
در  خود  اسرار  شدن  آشکار  از  متنفریم؛  خود  اسرار  شدن  برمال  از  ما   اکثر 
می شود.  شدید  تحقیر  موجب  تجربه  این  نمی آید.  خوشمان  همگان  دید  معرض 
با  است.  خشم  و  روحی  تکان  معموال  آشکارسازی  این  به  ما  عکس العمل   اولین 
بیداری  می کنیم،  تجربه  آنچه  می پذیریم.  را  آن  حقیقت،  شنیدن  با  وجود،  این 

دردناک است. 
را  ما  که  می شود  موانعی  آشکارسازی  اوقات موجب  اکثر  در  ها  بیداری   این 
محرز  موانع  این  وقتی  می دارد.  باز  بهبودی  دوران  در  روحانی  رشد   از 
آغاز  را  قدمها  کرد  کار  خود  زندگی  از  آنها  زدودن  برای  می توانیم   می شود، 
احیای  مقدمات  که  کنیم  تجربه  را  آرامشی  و  التیام  می توانیم  تدریج  به   کنیم. 

بیداری روح است. 

پیشرفت برای  فرصتی  عنوان  به  را  خود  دردناک  بیداری  امروز:  برای   فقط 
به سوی بیداری روحانی می پذیرم. 

 



369

زدودن دلیل تراشی از بهبودی ۱۶ اسفند 

» در نتیجه قدمهای دوازده گانه قادر به تحمل روشهای کهنه 
خودفریبی نیستم.« 

کتاب پایه 

 همه ما دلیل تراشی می کنیم. گاهی اوقات به دلیل تراشی خود واقف هستیم 
رفتار می کنیم!  تراشی های خود  دلیل  اساس  بر  باز هم  ولی  را می پذیریم،  و آن 
درد به  برنامه  ساده  اصول  که  می گیریم  نتیجه  دیگر  دلیلی  یا  دلیل  یک  به   وقتی 

ما نمی خورد، بهبودی می تواند بسیار دردناک شود. 
را  بهانه هایی  به تدریج می توانیم   NA افراد حاضر در   با کمک راهنما و سایر 
به  اصول  برخی  می کنیم  فکر  آیا  کنیم.  بررسی  می آوریم،  خود  رفتار  برای   که 
می دانیم، همه  از  بیشتر  گمنام  معتادان  در  که  معتقدیم  آیا  نمی خورد؟  ما   درد 
باعث  چیزی  چه  اند؟  بوده  پاک  زیاد  سالیان  برای  که  کسانی  از  بیشتر   حتی 

می شود فکر کنیم افرادی بسیار ویژه هستیم؟ 
طور  به  بهبودی  از  ای  برهه  در  خود  مسیر  برای  می توانیم  که  نیست  شکی 
عمل  و  شویم  روبرو  حقیقت  با  صادقانه  باید  اما  کنیم.  تراشی  دلیل   موفقیت آمیز 
سوی  به  را  ما  گانه  دوازده  قدمهای  اصول  کنیم.  شروع  را  آن  اساس  بر   کردن 
وجود  مجالی  تراشی  دلیل  برای  می کنند.  هدایت  بهبودی  در  جدیدی  زندگی 

ندارد. 

ادامه  نیز  خودفریبی  به  و  کنم  کار  را  قدمها  نمی توانم  امروز:  برای   فقط 
راهنمای  برای  را  آنها  می کنم،  بررسی  را  ها  تراشی  دلیل  درباره  خود  فکر   دهم. 

خود آشکار می کنم و از آنها رهایی می یابم. 
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۱7 اسفند اولویت ها 

»اوقات خوب می تواند یک دام نیز باشد؛ این خطر وجود دارد که 
اولین اولویت خود یعنی پاک ماندن را فراموش کنیم.« 

کتاب پایه 

را  خود  صمیمی"  "یار  احتمااًل  شود.  بهتر  واقعا  بهبودی  در  می تواند   اوضاع 
تشکیل  را  ای  خانواده  و  ایم  کرده  پا  و  دست  را  پررونقی  شغل  کرده ایم،   پیدا 
بسیار  اوضاع  است.  یافته  بهبود  خود  خانواده  اعضای  با  ما  روابط  شاید   داده ایم. 
احتماال  داریم.  را  جلسات  در  شرکت  وقت  ندرت  به  ما  و  می رود  پیش   خوب 
همیشه ما  می کنیم  فراموش  که  می آمیزیم  در  جامعه  با  موفقیت  با  چنان   دوباره 

مانند دیگران نسبت به شرایط واکنش نشان نمی دهیم. 
آیا  داده ایم.  قرار  خودشان  جای  در  را  هایی  اولویت  شاید  فقط  و   شاید 
کسی  راهنمای  هنوز  آیا  دارد؟  اولویت  ما  برای  هنوز  جلسات  در   شرکت 
می شویم؟ آیا با راهنمای خود تماس می گیریم؟ چه قدمی را کار می کنیم؟ آیا هنوز 
بدهنگام  تلفنی  تماس  به  دادن  جواب  برای  رختخواب  از  برخاستن   به 
خود  امور  همه  در  را  اصول  که  داریم  یاد  به  آیا  داریم؟  تمایل  دوازدهم   قدم 
هستیم؟  دسترس  در  آیا  کنند،  مراجعه  ما  به   NA در  افراد  سایر  اگر  کنیم؟   رعایت 
شده  ما  فراموشی  باعث  خوب"  "اوقات  یا  ایم  آمده  کجا  از  داریم  یاد  به   آیا 

است؟ 
مصرف  بار  یک  اندازه  به  فقط  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید  ماندن  پاک   برای 
هستیم،  خود  خوب  اوقات  قدردان  داریم،  فاصله  خود  گذشته  با  مخدر   مواد 
منحرف  گمنام  معتادان  در  بهبودی  مسیر  ادامه  از  را  ما  که  نمی دهیم  اجازه   ولی 

کند. 

از کجا  ام  نکرده  فراموش  اما  هستم،  اوقات خوب  قدردان  امروز:  برای  فقط 
آمده ام. امروز اولین اولویت من پاک ماندن و پیشرفت در بهبودی است. 
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فراگیری عشق ورزیدن نسبت به خود ۱۸ اسفند 

» مسئله ای که بیشتر از همه چیز بدان نیاز داریم، داشتن احساس
 خوب درباره خودمان است.« 

کتاب پایه 

شما عشق  به  ما  بگیرید،  یاد  را  به خود  ورزیدن  می توانید عشق  زمانی که   »تا 
را  روزی  می شود،  شنیده  ما  جلسات  در  اوقات  اکثر  که  کلمات  این   می ورزیم.« 
عشق  نحوه  که  روزی  هستیم--  آن  منتظر  مشتاقانه  که  می دهند  وعده  ما   به 

ورزیدن به خود را می دانیم. 
حصول  سخت  ویژگی  این  درباره  اینکه  محض  به  ما  نفس--همه  به   احترام 
می بریم،  پی  آن  به  تصادفًا  ما  از  برخی  ظاهرا  می شویم.  آن  خواهان   می شنویم، 
آینه  در  عقاید خود  تأیید  با  که  انجام می دهند  را  اقداماتی  سایرین  در حالی که 
رایج  معالجات  و  نفس  به  احترام  القای  های  تکنیک  اما  می شود.   تکمیل 

روانشناختی صرفًا می تواند راه ما را دورتر کند. 
مراحل عملی معینی وجود دارد که می توانیم برای عشق ورزیدن نسبت به خود 
از  می توانیم  خیر.  یا  کنیم"  "احساس  را  عشق  این  چه  کنیم،   طی 
مسئولیت های شخصی خود مراقبت کنیم. می توانیم همان طور که برای یک معشوق 
را  کارها  این  نیز  خود  برای  می دهیم،  انجام  خوب  کارهای  دوست   یا 
به  می توانیم  حتی  کنیم.  توجه  خود  نیازهای  به  می توانیم  دهیم،   انجام 
و  هوش  مانند  هایی  ویژگی  کنیم-  توجه  خود  دوستان  ارزشمند   ویژگی های 
که می یابیم  در  مطمئنا  کنیم.  جستجو  خود  در  را  ها  ویژگی  آن  و  طبعی   شوخ 
خود  مسیر  در  برسیم،  درک  این  به  که  زمانی  و  هستیم  داشتنی  دوست   افرادی 

موفق می شویم. 

عشق و  شناخت  در  من  به  که  می دهم  انجام  را  کاری  امروز:  برای   فقط 
ورزیدن نسبت به خود کمک می کند. 
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۱۹ اسفند مسائل کوچک 

»در گذشته مسائل ساده را به مشکل تبدیل کردیم، از کاه کوه 
ساختیم.« 

کتاب پایه 

که  اید  شنیده  حال  به  تا  ماست.  تخصص  ظاهراً  ساختن  کوه  کاه   از 
یا  است؟  دردناک  ای  حادثه  الستیک  شدن  پنچر  معتاد،  یک  برای   می گویند 
کلی  به  را  اصول  رعایت  بد،  ای  راننده  با  برخورد  هنگام  که  افرادی   درباره 
همانی   -- است  شده  که خراب  کنی  باز  در  درباره  و  می کنیم، چطور؟   فراموش 
دیگران  از  وقتی  چطور؟  کردید،  پرت  بیرون  به  دوم  طبقه  پنجره  از   که 
می توانیم  کن!«،  عطا  صبر  من  به  حاال  همین  »خدایا  می گویند:  که   می شنویم 

آن را درک کنیم. 
طالق،  مانند  بزرگ  مسائل  نمی کشاند.  گمراهی  به  را  ما  مهم  موانع  خیر،   نه 
آنها  از  ولی  می اندازد،  زمین  به  را  ما  شغل  دادن  دست  از  جدی،  بیماری   مرگ، 
بحران های  برای موفق شدن در  ایم که  تجربه آموخته  اثر  ما در   نجات می یابیم. 
یا  کوچک  مسائل  کنیم.  مراجعه  افراد  سایر  و  برتر  نیروی  به  باید  زندگی   مهم 
در  معتادان  چیز  همه  از  بیشتر  ظاهرا  مواد  مصرف  بدون  زندگی  روزمره   مشکالت 

حال بهبودی را تحت تأثیر قرار می دهد. 
می کند  کمک  ما  به  آرامش  دعای  می شویم،  مواجه  کوچک  مسائل  با   وقتی 
بینش خود را مجددا به دست آوریم. همه ما به خاطر داریم که "سپردن " این مسائل 
به  نسبت  ما  بینش  احیای  و  آرامش خیال  به  منجر  برتر  نیروی  مراقبت  به  کوچک 

زندگی می شود. 

را  مسائل  می کنم  سعی  می کنم،  تمرین  را  تحمل  و  صبر  امروز:  برای   فقط 
بزرگ نکنم و با ایمان به نیروی برتر روز خود را سپری می کنم. 
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بهبودی ما ۲۰ اسفند 

» قدمها راه حل ما هستند. آنها وسیله نجات ما هستند. آنها وسیله 
دفاع ما در برابر بیماری کشنده اعتیاد هستند. قدمهای ما اصولی 

هستند که بهبودی ما را ممکن می سازند.« 
کتاب پایه 

دارد.  وجود  داشتن  دوست  برای  زیادی  چیزهای  گمنام  معتادان   در 
می بینیم،  را  خود  دوستان  ما  است.  العاده  فوق  فرد  یک  برای   جلسات 
میان  در  را  عملی  تجربیات  از  برخی  می شنویم،  افزایی  روح   داستان های 
گذارها،  و  گشت  کنیم.  برقرار  ارتباط  خود  راهنمای  با  شاید   می گذاریم. 
حال  در  معتادان  سایر  جمع  در  پاکی  تفریحات  همگی  رقصها   همایش ها، 
واقع  در   -- است  دوازده گانه  قدمهای  ما  بهبودی  برنامه  قلب  اما  است.   بهبودی 

این قدمها خود برنامه هستند! 
بمانیم--به  پاک  پذیری  تأثیر  از طریق  نمی توانیم  ما  می گویند   شنیده ایم که 
باشیم  داشته  انتظار  و  کنیم  شرکت  جلسات  در  فقط  نمی توانیم  دیگر،   عبارت 
بهبودی با گوشت و پوست ما آمیخته شود. بهبودی به تعبیری دیگر فعالیتی درونی 
می کنیم  استفاده  درونی"  "فعالیت  این  انجام  در  که  ابزاری  و   است 
جداگانه  ای  مسئله  پذیرش،  درباره  بسیار  شنیدن  است.  گانه  دوازده   قدمهای 
داستان های  است.  متفاوت  بسیار  ای  مسئله  خود  برای  اول  قدم  انجام   است؛ 
اندازه  به  چیز  هیچ  ولی  باشد،  افزا  روح  است  ممکن  خسارت  جبران  به   راجع 
در  موضوع  همین  نمی شود.  پشیمانی  از  ما  رهایی  باعث  نهم  قدم  شخصی   انجام 

مورد قدمهای دوازده گانه نیز صادق است.
کسب  برای  اما  دارد،  وجود  زیادی  برانگیز  تحسین  چیزهای   NA در    

بیشترین بهره از بهبودی، باید قدمهای دوازده گانه را شخصًا کار کنیم. 

باید من  شخصی  برنامه  که  هستم  چیزهایی  تمام  خواهان  امروز:  برای   فقط 
ارائه دهد. قدمها را برای خود کار می کنم. 
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۲۱ اسفند سبک کردن بار 

»قضاوت درباره اشتباهات دیگران از ما افراد بهتری نخواهد ساخت. 
پاک کردن زندگی احساس بهتری به ما خواهد داد...« 

کتاب پایه 

عواقب  درک  در  ما  به  تا  داریم  احتیاج  ملموس  چیزی  به  اوقات   گاهی 
واقعًا  رنجش ها  که  ندانیم  شاید  کند.  کمک  رنجش  نگهداری  و  حمل  از   ناشی 
یا  شوم«  عصبانی  دارم  حق  چی،  »پس  می کنیم:  فکر  هستند.  مخرب   چقدر 

یکی دو تا کینه در دل دارم، اما ضرر آن را متوجه نمی شوم.« 
می گذارد، ما  زندگی  بر  رنجش  حمل  که  اثری  از  تر  روشن  درک   برای 

کوچک  ای  کینه  می کنیم.  حمل  را  سنگی  رنجش  هر  برای  کنیم  تصور   کافیست 
منزله  به  شاید  می کند،  رانندگی  بد  که  فردی  از  شدن  عصبانی   مانند 
سنگی  منزله  به  شاید  افراد  از  گروهی  به  نسبت  داشتن  تنفر  باشد.   سنگریزه ای 
بکشیم،  دوش  به  را  سنگی  رنجش  هر  برای  باشد  قرار  واقعا  اگر  باشد.   بزرگ 
سنگین تر  ما  بار  چه  هر  حقیقت،  در  می شویم.  خسته  آن  وزن  تحمل  از   مطمئنًا 

باشد، تالش های ما برای تخلیه این بار جدی تر خواهد بود. 
واقعًا  اگر  می کند.  جلوگیری  ما  روحانی  رشد  از  ما  های  رنجش  سنگین  بار 
رهایی  اضافی  بار  تحمل  از  امکان  حد  تا  می کنیم  تالش  هستیم،  آزادی   خواهان 
انسان های  بخشش  در  خود  توانایی  افزایش  متوجه  می شویم،  سبک  وقتی   یابیم. 
می شویم.  خود  اشتباهات  خاطر  به  خود  بخشش  و  اشتباهاتشان  خاطر  به   دیگر 
پرورش  دیگران  به  خدمت  و  نیکو  حرفهای  خوب،  افکار  با  را  خود   روح 

می دهیم. 

تالش  خود  روح  از  ها  رنجش  سنگین  بار  برداشتن  برای  امروز:  برای  فقط 
می کنم. 
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خالص شدن از یکنواختی ۲۲ اسفند 

»ترسها و نگرانی های گذشته به دفعات بسیار در دوران بهبودی به 
سران ما می آید. زندگی ممکن است دوباره بی معنی، یکنواخت و 

کسل کننده شود.« 
کتاب پایه 

گاهی اوقات به نظر می رسد که هیچ چیز تغییر نمی کند. هر روز از خواب بیدار 
شام  یکسانی  موعد  در  شب  هر  می رویم.  یکنواخت  کاری  سراغ  به  و  می شویم 
مانند  امروز صبح  مراسم  یکسانی شرکت می کنیم.  می خوریم. هر هفته در جلسات 
همان مراسمی است که دیروز، پریروز و پس پریروز اجرا کردیم. پس از رهایی از 
جهنم اعتیاد خود و سردرگمی اوایل بهبودی، زندگی یکنواخت ممکن است برای 
مدتی جذابیت هایی داشته باشد. اما در نهایت در می یابیم که به چیزهای بیشتری 
خود  زندگی  در  را  فزاینده ای  خستگی  و  یکنواختی  زود،  یا  دیر  داریم.  احتیاج 

احساس می کنیم. 
مطمئنا زمانی هست که به طور مبهم از بهبودی خود احساس نارضایتی می کنیم. 
نمی دانیم چه  اما  برای چیزی دلتنگ هستیم،  به دالیلی  انگار  احساس می کنیم که 
چیزی یا چرا. فهرست سپاسگزاری خود را تهیه می کنیم و تقریبا صدها چیز را برای 
سپاسگزاری پیدا می کنیم. همه نیازهای ما بر آورده شده است؛ زندگی ما کامل تر 

از آن است که تا به حال انتظار داشتیم. پس چه اتفاقی افتاده است؟ 
شاید زمان آن است که حداکثر توان خود را به کار گیریم. فرصتهای ما فقط 
آنچه در خیال خود ممکن می پنداریم، محدود می شود. می توانیم چیز  از طریق 
جدیدی یاد بگیریم، هدف جدیدی تعیین کنیم، به تازه وارد دیگری کمک کنیم یا 
دوست جدیدی پیدا کنیم. اگر به قدر کافی جستجو کنیم، مطمئنا چیز جالبی پیدا 

خواهیم کرد و زندگی دوباره پر معنی، متنوع و رضایت بخش خواهد شد.

کوتاهی  استراحت  خود  روزانه  فعالیت های  بین  در  امروز:  برای   فقط 
می کنم و حداکثر توان خود را به کار می گیرم. 
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۲۳ اسفند این فرد استثنایی 

» راهنما لزوما یک دوست نیست، اما شاید فردی باشد که به او 
اطمینان میکنیم. میتوانیم مسائلی را که از ابراز آن در جلسه 

احساس خوبی نداریم، با راهنما در میان بگذاریم.« 
جزوه اصالح شده راهنما گرفتن و راهنما شدن 

برای درخواست  که  دالیلی  و  کند  راهنمایی  را  ما  که  ایم  فردی خواسته   از 
به  احتمااًل  دریاست.  ساحل  شنهای  اندازه  به  داریم  خاص  فرد  این   از 
ما  نظر  به  افراد  این  و  دادیم  گوش  سخنرانی  جلسه  یک  در  آنها   صحبت های 
العاده ای  فوق  ماشین  می کردیم  فکر  احتماال  بودند.  مشوق  یا  کننده   سرگرم 
ماشین ها  این  از  یکی  صاحب  دهیم،  انجام  را  آنها  برنامه  نیز  ما  اگر  و   دارند 
بودند  افرادی  تنها  آنها  و  می کنیم  زندگی  کوچک  شهری  در  شاید  یا   می شویم. 

که زمان الزم برای کمک کردن را در اختیار داشتند. 
مطمئنًا  باشیم،  داشته  راهنما  با  ارتباط  برقراری  برای  که  ابتدایی  دلیل   هر 
ناگهان  آنها  است.  متفاوت  کامال  رابطه  این  حفظ  برای  ما  دالیل  که  می یابیم   در 
چهارم  قدم  در  آنها  اینکه  از  و  می کنند  زده  شگفت  آوری  حیرت  بینش  با  را   ما 
زندگی  بحران  نوعی  شاید  یا  می شویم.  زده  شگفت  اند،  بوده  ما  مراقب   مخفیانه 
کند  ما کمک  به  روشهایی  به  مشکل  همان  درباره  آنها  تجربه  و  می کنیم  تجربه   را 
آنها  با  رنج  و  درد  هنگام  در  نمی پنداشتیم.  ممکن  هم  خود  خیال  در  هرگز   که 
کننده که موجب  آرام  از جمالت  ای  ویژه  تلفیق  ارائه  با  آنها  و  تماس می گیریم 

آرامش واقعی ما می شود، با ما همدردی می کنند. 
از  قبل  آنها  نیست.  راهنما، تصادفی  از سوی  توجه  قابل  از کارهای   هیچ یک 
مسیر  در  را  استثنایی  فرد  این  برتر  نیرویی  اند.  کرده  طی  را  مسیر  همین  صرفا  ما 

زندگی ما قرار داده و ما از حضور او سپاسگزاریم. 

خود  زندگی  در  راهنما  یعنی  استثنایی  فرد  این  حضور  از  امروز:  برای  فقط 
سپاسگزارم. 
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روابط ۲4 اسفند 

»ترازنامه های ما نیز دارای مطالبی درباره 
روابط هستند.« 

کتاب پایه 

پس  سال ها  خصوص  به  گفت:  می توان  که  است  چیزی  کمترین  این   البته 
با  ما  روابط  بر  است  ممکن  ما  های  ترازنامه  کل  بهبودی،  دوران  شروع   از 
بچه ها  همکاران،  دوستان،  عزیزان،  با  ما  روابط  از  ما  زندگی  یابد.  تمرکز   دیگران 
روابط  این  به  نگاهی  است.  شده  پر  هستیم،  تماس  در  آنها  با  که  افرادی  سایر  و 

می تواند چیزهای زیادی درباره شخصیت اصلی مان به ما بگوید. 
برخوردهای  از  که  می شود  فهرست  رنجش هایی  ما  های  ترازنامه  در  اغلب 
برخوردها  این  در  خود  نقش  بررسی  جهت  می گیرد.  نشات  دیگران  با  ما  روزمره 
آیا  داریم؟  ای  بینانه  واقع  غیر  انتظارات  افراد  سایر  از  آیا  می کنیم.   تالش 
تحمل  ناگهان  اوقات  گاهی  آیا  می کنیم؟  تحمیل  دیگران  بر  را  خود   معیارهای 

خود را از دست می دهیم؟ 
با نوشتن ترازنامه مقداری از فشاری که رابطه ای آشفته می تواند  اغلب فقط 
میان  در  نیز  دیگری  انسان  با  باید  را  ترازنامه  این  اما  می شود.  رفع  کند،   ایجاد 
مورد  مسئله  به  نسبت  نیاز  مورد  بینش  از  بخشی  می توانیم  طریق  این  از   بگذاریم. 

نظر و نحوه دستیابی به راه حل آن را به دست آوریم. 
روابط  تدریج  به  تا  می دهد  ما  به  را  امکان  این  ابزار  یک  عنوان  به   ترازنامه 
از  می توانیم  ترازنامه  کمک  با  که  می گیریم  یاد  امروز  بخشیم.  بهبود  را   خود 

روابط خود با دیگران لذت ببریم. 

می کنم.  تهیه  ترازنامه  دارم  خود  روابط  در  که  نقشی  از  امروز:  برای   فقط 
تالش می کنم نقش مقتدرتر و مسئوالنه تری در این روابط داشته باشم. 
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۲5 اسفند احساس "تعلق"

»با هم بودن پس از جلسات، فرصتهای خوبی برای مشارکت کردن 
مسائلی است که در طی جلسه فرصت بحث درباره آنها را پیدا 

نمی کنیم.« 
کتاب پایه 

محور  در  ترس  کرد.  منزوی  را  ما  و  کرد  جدا  جامعه  از  را  ما  فعال،   اعتیاد 
را  خود  شناخت  اجازه  دیگران  به  اگر  بودیم  معتقد  داشت.  قرار  انزوا   این 
آن  در   . داریم  شماری  بی  معایب  چه  ما  که  می یابند  در  فقط  آنها   بدهیم، 

صورت، تنها یک قدم با طرد شدن فاصله خواهیم داشت . 
سایر  دوستی  و  آشناییت  رابطه  از  معموال  می آییم،   NA جلسه  اولین  به  وقتی 
به  اگر  نیز  ما  می گیریم.  قرار  تأثیر  تحت  یکدیگر  با  بهبودی  حال  در   معتادان 
راه  یک  شویم.  انجمن  این  از  بخشی  سرعت  به  می توانیم  دهیم،  اجازه   خود 
شاپ  کافی  به  انجمن  اعضای  اتفاق  به  جلسات  از  بعد  که  است  این  شروع   برای 

محل برویم. 
میان  از  می کند،  دیگران جدا  از  را  ما  که  دیواری  می توانیم  محافل  این  در 
اوقات گاهی  ببریم.  پی   NA اعضای  سایر  با  خود  درباره  مسائلی  به  و   برداریم 

مایل  است  ممکن  که  بگذاریم  میان  در  یکدیگر  با  را  مسائلی  می توانیم  دو  به  دو    
محافل  این  از  بسیاری  در  می گیریم  یاد  نباشیم.  گروه  جمع  در  آن  افشای   به 
نیز  را  پایداری  و  عمیق  دوستی  روابط  و  کنیم  کوتاهی  های  صحبت  شب   آخر 

برقرار نماییم. 
انزوا در  زندگی  به  مجبور  دیگر   NA در  خود  جدید  دوستان  وجود   با 

نیستیم. می توانیم بخشی از مجموعه بزرگتر یعنی انجمن معتادان گمنام شویم. 

به نسبت  می کنم  سعی  می کنم.  پیدا  رهایی  انزوا  از  امروز:  برای   فقط 
انجمن NA احساس تعلق کنم. 
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ترازنامه ۲۶ اسفند 

» هدف از تهیه ترازنامه اخالقی بی باکانه و جستجوگرانه، تجسس در 
میان سردرگمی و تناقض زندگی خود برای یافتن هویت واقعی مان 

است.« 
کتاب پایه 

از  هستند.  پیچیده ای  و  سردرگم  افراد  از  گروهی  کننده  مصرف   معتادان 
افراد چه کاری می خواهند  این  بفهمیم  است  دیگر مشکل  ای  لحظه  به  ای  لحظه 
هر  مانند  درست  معموال  معتاد  فرد  باشند.  می خواهند  کسی  چه  یا  دهند   انجام 

فرد دیگری از این موضوع متحیر است. 
از بسیاری  تعیین می شد.  ما  اعتیاد  نیازهای  با  ما  رفتار   وقتی مصرف می کردیم 
اعتیاد  دوران  در  خود  رفتار  با  خود  شخصیت  شباهت  متوجه  هم  هنوز   ما 
مانند  نباید  امروز  می شود.  ما  نومیدی  و  شرمندگی  موجب  امر  این  و   می شویم 
داده  ما  به  را  تغییر  امکان  بهبودی  کنیم؛  عمل  خود  اعتیاد  اساس  بر   گذشته 

است. 
را  گذشته  در  خود  مصرف  دوران  نیازهای  از  فراتر  نیازهای  اینکه   برای 
از  می توانیم  باشیم،  می خواهیم  کسی  چه  امروز  که  دریابیم  و  کنیم   درک 
به  توجه  و  خود  رفتار  درباره  نوشتن  کنیم.  استفاده  چهارم  قدم   ترازنامه 
می خواهیم  کسی  چه  اینکه  درک  در  ما  به  رفتار  این  درباره  خود   احساسات 
اعتیاد  نیازهای  از  فراتر  نیازهای  درک  در  ما  به  ترازنامه  می کند.  کمک   باشیم 
دیگران  سوی  از  شدن  پذیرفته  و  عشق  دریافت  به  ما  تمایل  از  فراتر  و   فعال 
می کنیم  درک  تدریج  به  هستیم.  کسی  چه  اساسا  می یابیم  در  می کند   کمک 
این  است.  چگونه  ما  دلخواه  زندگی  و  است  مناسب  ما  برای  چیزی  چه   که 

لحظه، آغاز تبدیل شدن به هویت واقعی خودمان است. 

به می کنم  نگاه  هستم،  کسی  چه  بفهمم  می خواهم  اگر  امروز:  برای   فقط 
اینکه چه کسی بوده ام و چه کسی می خواهم باشم. 
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۲7 اسفند شهامت واقعی 

کسانی که در این مواقع موفق می شوند شهامتی از خود نشان 
میدهند که مال خودشان نیست.« 

کتاب پایه 

خاطر  این  به  صرفا  می کردیم  تصور  ما  از  بسیاری   NA به  آمدن  از   قبل 
را که  ایم. همه احساسات خود  نکرده  را تجربه  به حال ترس  تا   شجاع هستیم که 
که  کنیم  متقاعد  را  خود  تا  بودیم  کرده  تخدیر  بود،  آنها  میان  در  هم   ترس 

افرادی قوی و شجاع هستیم و تحت هیچ شرایطی شکست نمی خوریم. 
ندارد.  ما  امروز  زندگی  شیوه  با  ارتباطی  مواد،  مصرف  در  شهامت  یافتن   اما 
باید  اوقات  گاهی  می بریم،  سر  به  بهبودی  در  و  هستیم  پاک  که  حالی   در 
دست  ما  به  ترس  احساس  بار  اولین  برای  وقتی  باشیم.  داشته  ترس   احساس 
سوی  آن  که  فردی  چون  هستیم.  ترسو  که  کنیم  تصور  است  ممکن   می دهد، 
می ترسیم.  تلفن  برداشتن  از  نکند،  درک  را  ما  است  ممکن  دارد  قرار  تلفن   خط 
درخواست  است  ممکن  چون  می ترسیم،  دیگر  افراد  از  راهنمایی  درخواست   از 
خود  دوستان  با  صداقت  داشتن  از  می ترسیم.  شغل  کردن  پیدا  از  کنند.  رد  ما 
این  نیست  سالم  آنچه  هستند.  سالم  حتی  و  طبیعی  ترسها  این  همه  اما   می ترسیم. 

است که اجازه دهیم ترس بر ما غلبه کند. 
شکست کند،  متوقف  را  ما  رشد  که  می دهیم  اجازه  خود  ترس  به   وقتی 
ترس  با  مقابله  به  تمایل  بلکه  نیست،  ترس  فقدان  واقعی،  شهامت  خورد.   خواهیم 

است. 

کاری  می ترسم،  وقتی   . داد  خواهم  خرج  به  شجاعت  من  امروز:  برای   فقط 
را انجام می دهم که برای رشد در بهبودی الزم است. 
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پیام کامل ۲۸ اسفند 

»وقتی معتادان به وجود افراد دیگری پی می برند که در مشکالت حال و 
گذشته خود با آنها شریک هستند، احساس خاصی به آنها دست 

می دهد.«
کتاب پایه 

نکنیم.  حفظ  خود  برای  فقط  را  آن  که  است  خوب  آنقدر  بهبودی   ثروت 
به  را  وارد  تازه  باید  می کنیم،  صحبت  جلسات  در  وقتی  که  معتقدیم  ما  از   برخی 
گاهی  اما  باشیم.  مفیدی  پیام  حامل  کنیم  سعی  همواره  و  باشیم  داشته   خاطر 
سخت  دوران  ما  که  است  این  برسانیم  می توانیم  پیامی که  ترین  مفید   اوقات 

بهبودی خود را سپری می کنیم و با این وجود پاک می مانیم! 
این  از  است.  بخش  رضایت  جدیدتر،  اعضای  به  امید  قطعی  پیام  ارسال  بله، 
آفرین  دردسر  مسائل  اما  ندارد.  دوست  را  کننده  شکوه  فرد  کس  هیچ   گذشته، 
را دهنده  تکان  امواج  می تواند  هست،  که  طور  آن  زندگی  و  می افتد   اتفاق 

ابزار  به  اگر  کند.  ارسال  نیز  گمنام  معتادان  قدیمی تر  اعضای  بهبودی  به   حتی 
تعریف  برای  و  بگذریم  آشفتگی  این  میان  از  می توانیم  شویم،  مجهز   برنامه 

کردن این ماجرا پاک بمانیم. 
صورت  به  گاهی  و  مداوم  فرآیندی  بلکه  نمی افتد؛  اتفاق  مرتبه  یک  بهبودی 
است  ممکن  که  سختی  دوران  درباره  نکردن  صحبت  با  وقتی  است.   کشمکش 
از  را  واردها  تازه  می کنیم،  ناقص  را  خود  پیام  کنیم،  عبور  آن  از  خود  سفر   در 
کامل  پیام  اگر  می کنیم.  محروم  بمانند،  پاک  می توانند  نیز  آنها  اینکه   دریافت 
اما  می برد،  سود  کسی  چه  ندانیم  است  ممکن  بگذاریم،  میان  در  را  بهبودی خود 

می توانیم مطمئن باشیم در نهایت کسی سود خواهد برد. 

میان  در  صادقانه  را  خود  بهبودی  سخت  و  خوب  دوران  امروز:  برای  فقط 
برای  است  ممکن  ها  سختی  از  عبور  در  من  تجربه  که  دارم  خاطر  به  می گذارم. 

عضوی دیگر مفید باشد. 
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۲۹ اسفند چیز با ارزشی برای مشارکت کردن 

» بیام ساده و صادقانه بهبودی از 
اعتیاد تاثیرگذار به نظر می آید.« 

کتاب پایه 

عضو  دو  یا  یک  است.  گذشته  سخنرانی  از  مدتی  هستید.  ای  جلسه  در  شما 
تجربیات روحانی خود را به روش پر معنی خاصی توصیف کرده اند. عضو دیگری 
ما را با داستان های سرگرم کننده از خنده روده بر کرده است. سپس رهبر شما را 
معذرت  عرض  با  می کنید،  معرفی  خجالت  احساس  با  را  خود  شما  می خواند.   فرا 
تشکر  دادن  گوش  برای  همه  از  می آورید،  زبان  به  سختی  به  را  ای  جمله  چند 
می کنید و بقیه جلسه را در سکوت و خجالت زده منتظر می نشینید. آیا این ماجرا 

برای شما آشناست؟ بسیار خوب، شما تنها نیستید. 
همه ما در مواقعی احساس می کردیم حرفهایی که باید می زدیم، به قدر کافی 
روحانی نبوده، به قدر کافی سرگرم کننده نبوده و به قدر کافی آن چیزی که باید 
ما  جلسات  کالم  جان  نیست.  رقابتی  ورزشی  سخنرانی  اما  است.  نبوده   باشد 
همدردی و تجربه است، چیزی که همه ما به میزان فراوان در اختیار داریم. وقتی 
احساس  معتادان  سایر  می گذاریم،  میان  در  را  خود  تجربه  حقیقت  دل  اعماق  از 
می کنند می توانند به ما اعتماد کنند، زیرا می دانند که ما نیز درست مثل خودشان 
می گذاریم،  میان  در  بوده  مؤثر  ما  زندگی  در  که  را  آنچه  صرفا  وقتی  هستیم. 

می توانیم مطمئن باشیم که پیام ما برای دیگران مفید خواهد بود. 
صحبت های ما نباید شگفت انگیز با خنده دار باشد تا درست به نظر آید. هر 
را موجب  بهبودی هدفمندی  انجام می دهد که  را  برنامه صادقانه ای  معتادی که 
می شود، چیز بسیار پر ارزشی برای مشارکت کردن در اختیار دارد. چیزی که هیچ 

فرد دیگری نمی تواند ارائه دهد: تجربه خود او. 

دارم.  اختیار  در  کردن  مشارکت  برای  را  ارزشی  با  چیز  امروز:  برای   فقط 
میان  در  را  اعتیاد  از  خود  بهبودی  تجربه  و  می کنم  شرکت  ای  جلسه  در  امروز 

می گذارم. 
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نیروی برتر ۳۰ اسفند 

اکثر ما در پذیرفتن اینکه اعتیاد به نیروی مخربی در زندگی ما
تبدیل شده بود، مشکلی نداریم. بهترین تالش های ما به نابودی و
نومیدی شدیدتر از همیشه تبدیل شد. زمانی متوجه شدیم که به

کمک نیرویی برتر از اعتیاد خود نیاز داریم.« 
کتاب پایه 

است.  گرفته  بر  در  را  ما  زندگی  نابودی،  که  می دانیم  شک  بدون  ما   اکثر 
این  علت  یا  منبع  درک  در  ما  به  هستیم،  مبتال  اعتیاد  بیماری  به  اینکه   دانستن 
موجب  که  بشناسیم  نیرویی  عنوان  به  را  اعتیاد  می توانیم  می کند.  کمک  نابودی 
که  می پذیریم  می کنیم،  کار  را  اول  قدم  وقتی  است.  شده  ما  زندگی   نابودی 

نیروی مخرب اعتیاد، بزرگتر از ما بوده است. ما در برابر آن عاجز هستیم. 
اعتیادمان  اجبار  از  قدرتمندتر  نیرویی  یافتن  ما  امید  تنها  هنگام،  این   در 
نباید  دهد.  پایان  را  آن  آنکه  نه  باشد،  زندگی  حفظ  به  مایل  که  نیرویی   است 
برتری  نیروی  چنین  که  کنیم  باور  باید  تنها  ببریم؛  نام  یا حتی  کنیم  را درک  آن 
صرفًا  اعتیاد  از  برتر  و  مهربان  نیرویی  اینکه  به  اعتقاد  باشد.  داشته  وجود  می تواند 
برای  الزم  امید  روزها  از  روزی  در  سرانجام  باشد،  داشته  وجود  است   ممکن 

پاک ماندن را در اختیار ما قرار می دهد. 

فقط برای امروز: به امکان وجود نیرویی برتر از اعتیاد خود ایمان دارم. 



قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام 

 ما اقرار کردیم که در برابر اعتیادمان عاجز بودیم و زندگی مان غیر قابل . ۱

اداره شده بود

 ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر می تواند سالمت عقل را به ما . ۲

باز گرداند

 ما تصمیم گرفتیم که اراده و زندگی مان را به مراقبت خداوند، بدان . ۳

گونه که او را درک می کردیم، بسپاریم

 ما یک ترازنامه اخالقی بیباکانه و جستجوگرانه از خود تهیه کردیم.. 4

 ما چگونگی دقیق خطاهای مان را به خداوند، به خود و به یک انسان . 5

دیگر اقرار کردیم

 ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خداوند کلیه این نواقص شخصیتی ما را . ۶

برطرف کند. 

ما با فروتنی از او خواستیم کمبودهای اخالقی ما را برطرف کند.. 7

و . ۸ تهیه کرده  بودیم  به آن ها صدمه زده  تمام کسانی که  از  فهرستی  ما 

خواستار جبران خسارت از تمام آن ها شدیم. 

ما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت . ۹

کردیم، مگر در مواردی که اجرای این امر به ایشان و یا دیگران لطمه 

بزند

 ما به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر گاه در اشتباه بودیم . ۱۰

سریعا به آن اقرار کردیم

 ما از راه دعا و مراقبه خواهان ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند، بدان . ۱۱

گونه که او را درک می کردیم شده و فقط جویای آگاهی از اراده او 

برای خود و قدرت اجرایش شدیم

 با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدمها، ما کوشیدیم این پیام را . ۱۲

به معتادان برسانیم و این اصول را در تمام امور زندگی خود به اجرا در 

آوریم. 



سنت های دوازده گانه معتادان گمنام 

۱ . NA منافع مشترک ما بایست در رأس قرار گیرد. بهبودی شخصی به وحدت 
بستگی دارد.

 در ارتباط با هدف گروه ما، تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی . ۲
مهربان که به گونه ای ممکن خود را در وجدان گروه، بیان کند. رهبران ما 

فقط خدمت گزاران مورد اعتماد ما می باشند، آن ها حکومت نمی کنند. 
 تنها الزمه عضویت، تمایل به قطع مصرف است.. ۳
4 . NA هر گروه بایست مستقل باشد به استثنای مواردی که بر گروههای دیگر و

در کل اثر بگذارند.
 هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد، رساندن پیام به معتادی که هنوز در . 5

عذاب است.
 یک گروه NA هرگز نبایست هیچ مؤسسه مرتبط با هر سازمان خارجی را . ۶

تأیید و یا در آن ها سرمایه گذاری کند، یا نام NA را به آن ها عاریت دهد، 
مبادا که مسائل مالی، ملکی و شهرت، ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد. 

هر گروه NA می بایست کامال متکی به خود باشد و کمکی از خارج دریافت . 7
نکند. 

معتادان گمنام بایست همیشه غیر حرفه ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما . ۸
می توانند کارمندان مخصوصی استخدام کنند.

NA تحت این عنوان، هرگز نبایست سازماندهی شود، اما می توانیم هیأت . 	
های خدماتی با کمیته هایی تشکیل دهیم که مستقیما در برابر کسانی که به 

آن ها خدمت می کنند، مسئول باشند.
معتادان گمنام، هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام NA هرگز . ۱۰

را نبایست به مباحث اجتماعی کشانده شود.
است . ۱۱ ما الزم  تبلیغ،  تا  است  جاذبه  اصل  بنابر  ما  عمومی  روابط  مشی   خط 

همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ کنیم.
 گمنامی، اساس روحانی تمام سنت های ما است و همیشه یاد آور این است که . ۱۲

اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم. 
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۳۶5-۳۶۲-۳4۳-۳۲۱-۳۰۸-۲۸۰-۲7۹

مسئولیت، ۳54-۳4۱-۲۶5-۲۳۱-۲۲۶-۲۱۶-۱5۱-۹۸-4۲

مشارکت کردن بهبودي خود، ۲4۱-۲۰۶-۱۹۰-۱۲۰-۹۲-75-5۱-۲4-۱۱-

۳۸۲-۳۸۱-۳7۶-۳5۰-۲۸7-۲5۰

نگارش رویدادهاي روزانه، 57

نگرش، ۳۲5-۲۳5-۲۱7-۱۲۱

نواقص، ۲77-۲5۹-۶5-5۸-۳۱

نیروي برتر، به ایمان، خداوندي که درک مي کنیم، قدم دوم، قدم سوم، قدم 

یازدهم مراجعه کنید

همدردي، ۳۱۰-۱۸5

همدلي، ۲7۸-۲57-۱۸5-۱54
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